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মখবnু  
 

aথ িবভাগ কতক iৃ -বক ু pণয়ন eবং oেয়বসাiেট তা pকােশর uেদ ােগ আিম aত n 

আনিnত। বাংলােদশ সরকােরর িভশন ২০২১- ক সামেন রেখ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার pত েয় 

i-বক pণয়েনর পদেkপ সিত i pশংসার দাবীদারু । তথ pযিkর ু যেথাপযkু ব বহােরর মাধ েম 

সরকাির aিফেসর গিতশীলতা o uৎপাদনশীলতা বিd eবং কমকতাৃ -কমচারীেদর জn কমযj 

সmাদেনর eকিট কাঠােমা িবিনমােণর e uেদ াগেক আিম সাধবাদ জানাiু । jানিভিtক aথৈনিতক 

ব বsা pচলেন বiিট মখ  ভিমকা পালন করেব ু ূ বেল আমার িব াস। 

aথ িবভাগ হেত জািরকত িবিধৃ -িবধানসমহ সংকিলত কের iূ -বক pণীত হেয়েছু । i-বেকর ু

িবিভn aধ ােয় িবষয়িভিtক িশেরানােম e িবভাগ থেক িবিভn সময় জািরকত আiনৃ / িবিধ-pিবিধ/ 

পিরপt/ নীিতমালা/ আেদশ/ িনেদশনাসমহ ূ সিnেবশ করা হেয়েছ।  

সরকােরর আিথক খােত শ লা বজায় রাখেত বiিট িবেশৃ ষ ভিমকা রাখেব বেল ূ আিম িনি ত। 

e i-বেক সিnেবিশত সরকােরর আিথক িবিধু -িবধানসমহ aথ িবভাগসহ সকল মntণালয়ূ / িবভাগ 

eবং eর aধীনs দpেরর দনিnন কােজ ব বহার করা যােব। সরকােরর আিথক িবিধ-িবধান সহেজ 

পরীkা-িনরীkা o িবে ষেণর মাধ েম আিথক িবষেয় িনভল িসdাn gহণু , িবিভn aিডট আপিt 

িন িt, সরকাির aিফসসমেহ ব য় ব বsাপনায় s তা o জবাবিদিহতা রkাূ , িনভলভােব নতন ু ু

িবিধ-িবধান pণয়েন eবং সািবকভােব আিথক িবিধ-িবধােন দkতা aজেন i-বকিট কাযকর ভিমকা ু ূ

রাখেব। িবিধ-িবধােনর dsাপ তার জn সরকাির কমকতা-কমচারীগণেক pায়শঃi হয়রািনর 

সmখীনু  হেত হয়। বiিট pকােশর ফেল কমকতা-কমচারীগণ e হয়রািন থেক রহাi পােব বেল 

আিম মেন কির। িবেশষ কের সরকাির আিথক ব বsাপনার িবষেয় pিশkণ pদােনর kেt বiিট 

anঘটেকর কাজ করেব। 

সরকাির aিফেস কমসmাদেনর পিরেবশ unয়েনর sােথ i-বক pণয়েনর কিঠন কাজিট aত n ু

sচাrrেপ sসmেnর দ াn sাপন করায় আিম aথ িবভােগর সংি  সকলেক আnিরক ধnবাদ ৃ

জানাi। 

 

 
(আবল মাল আবdল মিহতু ু ) 

মntী 
aথ মntণালয় 
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aথ সিচেবর িকছ কথাু  
 
 

aথ িবভাগ হেত িবিভn সমেয় জািরকত আiনৃ , িবিধ, pিবিধ pjাপন, পিরপt eবং সরকাির 

িনেদশনাসমহ সংকিলত করার pেয়াজনীয়তা বhিদন ধের anভত হেয় আসেছূ ূ । সরকাির িসdাn নয়ার লেk  

িবিধ-িবধানসমহ সহজলভ  করার কান িবকl নiূ । e পিরেpিkেত aথ িবভাগ হেত জািরকত িবিধৃ -

িবধানসমহ সিnেবিশত কের iূ -বক pণয়ন করা হেয়েছু । e i-বেকর দশিট aধ ােয় আিথক kমতা aপনু , 

unয়ন pকেlর aথ aবমিk o ব বহার িনেদশনাু , বােজট o মধ েময়াদী বােজটসহ িবিভn আিথক িবিধ, 

Tজাির, ঋণ ব বsাপনা, কর বিহভত রাজsূ , বতন sলসমহূ, বতন িনধারণ, ভাতািদ, aবসর o পনশন, 

ভিবষ  তহিবল, ছিটিবিধ eবং চুিkিভিtক িনেয়াগ সংkাn িবিধু -িবধানসমহ সিnেবিশত করা হেয়েছূ । e i-

বক aথ িবভাগ eবং সরকােরর সকল মntণালয়ু /িবভাগ eবং eর aধীনs দpরসমহেক িবিভn িনেদশাবলী ূ

drততার সােথ পযােলাচনা কের tিরত o িনভল িসdাn gহেণ eবং সরকােরর আিথক ব বsাপনা সmেক ু

দkতা aজেনর kেt িবেশষ ভিমকা রাখেবূ । 

 
i-বকিট িনভলভােব pণয়েনর চ া করা হেয়েছু ু , তথািপ মdণজিনত trিট থাকেল মলকিপর সােথ ু ূ

aসাম স তা দখা িদেল মলকিপ aূ nসরণীয় হেব। িবিভn aিডট আপিt িন িtর sিবধােথ eবং িবিভn 

িবিধ-িবধােনর মেধ  পববতী িবিধূ -িবধােনর anসরেণর শত থাকায়, আিথক িবিধ-িবধান পযােলাচনার 

sিবধােথ eবং িনভলভােব নতন িবিধু ু -িবধান pণয়ন পdিত সহজীকরণােথ i-বকিটু েত সংি  িবষেয়র সেtর ূ

সােথ সmিকত িবিধ-িবধান সংেযাজন করা হেয়েছ। 

 
আিথক িবষেয় সরকাির িসdাn gহেণর kেt সবেশষ জািরকত িবিধৃ -িবধান anসেণর পরামশ দয়া হল। 

বতন ভাতািদর kেt কান সরকাির আেদশ pদােনর পেব সবেশষ জািরকত বতনেsল প াnপ rেপ ূ ৃ ু ু

পযেবkণ করা pেয়াজন। i-বকিট কােযাপেযাগী o ব বহারেযাগ  কের সংকলেনর চ া করা হেয়েছু । i-বক ু

সহজলভ  করার জn aথ িবভােগর oেয়বসাiেট (www.mof.gov.bd) আপেলাড করা হ’ল। 

 
akাn পির ম, মধা o মননশীলতার মাধ েম i-বক সংকলন করায় uপু -সিচব জনাব খিলল আহমদ 

eবং তার সহায়তাকারী o পরামশদাতােদরেক আিম আnিরক aিভনnন জানাি ।  

 
aথ িবভােগর i-বক বাংলােদেশ iু -গভন াn pচলেন eকিট িবরাট ভিমকা রাখেব বেল আমার িব াসূ । 
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pাk কথন 
 
 

aেনক grtপণ সরকাির িসdাn gহেণর kেt সংি  িবিধূ -িবধান anসnােন uেlখেযাগ  সময় 
aিতবািহত করার pবণতা রাধ করার uেdেশ  িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় িদক-িনেদশনার pিkেত i-
বক pণয়ন করা হয়ু । i-বক সংকলেন মল বান পরামশ o সািবক সহেযািগতা করার জn পরম েdয় জনাব ু ূ
মাঃ eমদাdল হক, aিতিরk সিচব, জনাব তপন kমার কমকার, aিতিরk সিচব, জনাব আশীষ kমার 
সরকার, aিতিরk সিচব, জনাব মিহudীন খান, যgু-সিচব, জনাব মাঃ জালাল uিdন, যgু-সিচব, জনাব 
মাঃ iিলয়াস লsর, uপ-সিচব, জনাব জািহdল হক, uপ-সিচব, জনাব মাঃ হািববর রহমানু , uপ-সিচব eর 

pিত কতjতা pকাশ করিছৃ ।  
 
বiিট সংকলেন মল বান িদকূ -িনেদশনা o সহেযািগতা pদান কেরেছন- নাসিরন sলতানা, uপ-সিচব, 

জনাব মাঃ গালাম মাsাফা, uপ-সিচব, জনাব িজনাত আরা, uপ-সিচব, জনাব মাহমdল হাসানু , uপ-সিচব, 
জনাব আব বােতন তালকদারু ু , িসিনয়র িসেsম eনািলs, জনাব মাঃ িমজাnল কিরম, িসিনয়র pাgামার, 
জনাব সাiফর রহমানু , পরামশক SPEMP, মাঃ তিরkল iসলাম খান, িসিনয়র সহকারী সিচব, সাiদা 
বগম, িসিনয়র সহকারী সিচব, জনাব আব ু দাiয়ান মাহাmদ আহসানulাh, িসিনয়র সহকারী সিচব, জনাব 
মাহাmদ aতল ম ডলু , িসিনয়র সহকারী সিচব, জনাব ফয়সাল আহেmদ, িসিনয়র সহকারী pধান, জনাব 
খায়rন নাহার, সহকারী pধান, iি ঃ মাঃ হাrন-aর-রিশদ, IT Consultant (Hardware), DMTBF, 
জনাব মাঃ মারসািলন আল সাদী, IT Consultant (Support Staff), DMTBF, শখ আহসাnjমান, 
pশাসিনক কমকতা, জনাব ফাrক আহেমদ, pশাসিনক কমকতা, শখ শাহাnর রহমান, pশাসিনক কমকতা, 
জনাব মাঃ আবdlা আল মামন চৗধরীু ু , pশাসিনক কমকতা, জনাব মাঃ দেলায়ার হাসাiন, pশাসিনক 
কমকতা, জনাব শামীম আহসান, pশাসিনক কমকতা, জনাব মাহাmদ খােদমরু রহমান, pশাসিনক কমকতা, 
জনাব মাহাmদ বিশর হাসান, pশাসিনক কমকতা, জনাব মাঃ মাহবব হােসনু , pশাসিনক কমকতা, 
জাহানারা খাতনু , সঁাট মdাkিরকু -কাম-কিmuটার aপােরটর। সকেলর আnিরক সহেযািগতার জn কতjতা ৃ

জানাi। 
 

e বiিট সংকলেন আমােক সাবkিণক সহায়তা pদান কেরেছন, জনাব মাঃ আবল বাসারু , ডাটা 
eি T/কে Tাল sপারভাiজার, জনাব মাঃ নrjামালূ , সঁাট মdাkিরকু -কাম-কিmuটার aপােরটর eবং সয়দ 
সাiফর রহমানু , সঁাট মdাkিরকু -কাম-কিmuটার aপােরটর। িবেশষ কের r থেক শষ পযn জনাব বাসার 
o নrjামােলর কাূ েজর pিত আnিরকতা eবং aবদান pশংসােযাগ । জনাব মাঃ আবল বাু সার-eর 
কিmuটার সফটoয়ার সmেক jােনর পিরিধ anধাবন কেরi eতবড় চ ােল  হােত িনেয়িছলাম। 
 

i-বক সmেক কােরা কান যিkস ত পরামশু ু / মতামত থাকেল তা সাদের gহণ করা হেব। 
 

সেবাপির i-বক সংকলেনর মত eকিট aিতgrtপণ কােজ aবদান রাখার sু ূ েযাগ pদান করার জn 
পরম েdয় িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র pিত আnিরক কতjতা pকাশ করিছৃ । 
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i-বেক anু ভkু  িবষয়সমহূ  
aধ ায়-১: আিথক kমতা aপণ 
আিথক kমতা aপণ- ১৯৭৭ আিথক kমতা aপণ- ১৯৮৩ আিথক kমতা aপণ- ১৯৮৫ আিথক kমতা aপণ o আিথক 

kমতা পনঃaপণু - ২০০০ 
আিথক kমতা aপণ o আিথক 
kমতা পনঃaপণু - ২০০৫ 

unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn 
আিথক kমতা- ১৯৯৪ 

unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn 
আিথক kমতা- ২০০০ 

unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn 
আিথক kমতা ২০০৪ 

eলিস খালা    

aধ ায়-২: unয়ন pকl o জনবল sানাnর 
unয়ন pকlসমেহর aথ ূ
aবমিk o ব বহার িনেদিশকাু  

unয়ন pকেlর জনবেলর বতন-
ভাতা 

aথ aবমিkু  pিশkণ/ সিমনার/ oয়াকশপ 
সংkাn ব য় 

unয়ন pকl হেত রাজs খােত 
জনবল sানাnর 

আuট সািসং নীিতমালা   

aধ ায়-৩: বােজট o মধ েময়াদী বােজট 
সরকাির aথ o বােজট ব বsাপনা 
আiন, ২০০৯ 

বােজট কিমিট sায়tশািসত pিত ােন জনবল 
সজৃন সংkাn কিমিট 

কমসিচূ  িনেয়াগ o anাn psাব 
যাচাi সংkাn টাsেফাস 

আিথক তথ  pবােহর মান unয়ন 
সংkাn টাsেফাস 

aথ িবভােগর িবিভn কিমিট কিমিটেত যাগদান কমসিচূ  

কমকতা-কমচারীগেণর িবিভn ঋণ 
o aিgম 

মরামত o সংরkণ চঁাদা pদান aথ ছাড়করণ 

িবল দািখল/ িবল দািখেলর 
সময়সীমা 

সরকাির কমচারীর ঋণ মokফ সমীkা/ িনরীkা ব য় বরাd 

থাক বরাd হেত বতন জনবল o নতন ব েয়র psাবু  গািড়র মলূ  িনধারণ রাTায়t pিত ানেক sানীয়/ 
বেদিশক মdায় ঋণ pদানু  

বােজট o মধ েময়ািদ বােজট    

aধ ায়-৪: Tজাির o ঋণ ব বsাপনা eবং কর বিহভতূ  রাজs 
নীিতমালা/ পdিত কিমিট কর বিহভতূ  রাজs-িফ কর বিহভতূ  রাজs-ভাড়া 
কর বিহভতূ  রাজs- িবkয় মলূ  কর বিহভতূ  রাজs- িবjাপন কর বিহভতূ  রাজs- জিরমানা কর বিহভতূ  রাজs- টাল 

aধ ায়-৫: বতন- sল 
আiন জাতীয় বতনেsল ১৯৭৩ জাতীয় বতনেsল ১৯৭৭ জাতীয় বতনেsল ১৯৮৫ 
জাতীয় বতনেsল ১৯৯১ জাতীয় বতনেsল ১৯৯৭ জাতীয় বতনেsল ২০০৫ জাতীয় বতনেsল ২০০৯ 

aধ ায়-৬: বতন িনধারণ 
বতন সমতাকরণ িসেলকশন gড/ টাiম sল/ 

u তর sল 
aিgম iনিkেম ট িবিভn কিমশেন কমরতেদর 

বতন-ভাতা িনধারণ 
বতন বিdৃ  বতনেsল পনঃিনধারণু / 

unীতকরণ 
  

aধ ায়-৭: ভাতা 
বাড়ী ভাড়া ভাতা দেশর aভ nের দিনক ভাতা o 

মণ ভাতা 
িবেদশ মণকােল মণ ভাতা o 
anাn sেযাগ-sিবধাবলী 

ািn o িবেনাদন ভাতা 

uৎসব ভাতা িচিকৎসা ভাতা পাহািড় ভাতা কাযভার ভাতা 
আপ ায়ন ভাতা িশkা ভাতা o আপ ায়ন ভাতা 

(িবেদশs িমশন) 
pষণ ভাতা ডােমি ক eiড eলাun 

টিলেফান ভাতা িশkা সহায়ক ভাতা যাতায়াত ভাতা/ িটিফন ভাতা পাষাক ভাতা/ ধালাi ভাতা 
িবেশষ ভাতা kিতপরণূ  ভাতা/ anদান ঝঁিকু  ভাতা রশন 
i টানী ভাতা pিশkণ ভাতা কীট ভাতা িনেয়াগ পরীkা 
সmানী pদােনর নীিতমালা বাড/ কিমশন সদস েদর সmানী সভায় যাগদােনর সmানী খ ডকালীন ডাkােরর সmানী 
জাতীয় aধ াপক/ কাষাধেk র 
সmানী 

চলি t/ বতার/ টিলিভশেন 
সংি েদর সmানী 

নকল নবীশ/ আনসার বািহনীর 
সদস েদর সmানী 

মাবাiল কােটর সmানী 

aিতিথ বkার সmানী রk দাতার সmানী iuিনয়ন/ uপেজলা পিরষেদ 
কমরতেদর সmানী 

িফস gহণ 

মহাঘ ভাতা aিধকাল ভাতা আiনজীবী িফ িবিবধ 

aধ ায়-৮: aবসর o পনশন 
আiন/ িবিধ aবসর/ পনশন/ আnেতািষক/ পনশন সহজীকরণ আেদশ/ 

পনশনেভাগীেদর মহাঘভাতা-uৎসবভাতা-িচিকৎসাভাতা 
পনশন সহজীকরণ আেদশ 
১৯৮২ 

পনশন সহজীকরণ আেদশ 
১৯৯৪ 

পনশন সহজীকরণ আেদশ 
২০০১ 

পনশন সহজীকরণ আেদশ 
২০০৯ 

 

aধ ায়-৯: ভিবষ  তহিবল 
আiন/ িবিধ ভিবষ  তহিবেলর sদ   

aধ ায়-১০: ছিট িবিধু , চুিkিভিtক িনেয়াগ o anাn 
ছিটু  িবিধ চুিkিভিtক িনেয়াগ anাn  
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ধযায়- ৯: ববফষ্য তবফর 

 

বূিত্র 
 

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

০১  অআন/ বফবধ    

  PROVIDENT FUND RULES  
08-08-
1979 

১৭৯০ 

 ০১ PROVIDENT FUND RULES MF(RU)-1(5)/79/30,  ১৭৯১ 

 ০২ THE GENERAL PROVIDENT FUND RULES, 1979 MF(RU)-1(5)/79/28. 
08-08-
1979 

১৭৯২ 

 ০৩ THE CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RULES, 1979 MF(RU)-1(5)/79/29. 
08-08-
1979 

১৮০৯ 

 ০৪ THE PROVIDENT FUNDS ACT, 1925    

 ০৫ 
Further amendments in the General Provident Fund (Central 

Servics) Rules 
MF/R-II/PF-25/77/7 

09-01-
1978 

১৮১৭ 

 ০৬ ববফষ্য তবফর বফবধভারা। এভএপ(অযআঈ)- ১(৫)/৭৯/৩০ 
08-08-
1979 

১৮১৯ 

 ০৭ াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯। এভএপ(অযআঈ)- ১(৫)/৭৯/২৮ 
08-08-
1979 

১৮২০ 

 ০৮ 
Prompt payment of final withdrawal of General provident fund 

accumulations. 
MF/R-II/PF-15/78-51(500) 

09-04-
1981 

১৮৩৭ 

 ০৯ 
Re-fix the minimum rates of subscription to the General 

Provident Fund 
No-MF(FD)/R-II/PF-5/85/151 

10-08-
1985 

১৮৩৮ 

 ১০ General provident Fund Rules, 1979 এয ংগাধন  ২৩৪- অআন/২০০৯। 
19-10-
2009 

১৮৩৯ 

০২  ববফষ্য তবফগরয সুদ    

 ০১ 
১/৭/৮৪আং তাবযখ আগত তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
েভাকৃত টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ব,এপ- ২/৮৫/৭৫ 
20-04-
1985 

১৮৪২ 

 ০২ 
১/৭/৮৫আং তাবযখ আগত তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
েভাকৃত টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ব,এপ- ২/৮৫/৫৫ 
01-04-
1986 

১৮৪১ 

 ০৩ 
১/৭/৮৬আং তাবযখ আগত তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযী েভাকৃত 
টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ববফষ্য তবফর-
৩/৮৬/১৭৯ 

06-11-
1986 

১৮৪৩ 

 ০৪ 
১/৭/৮৭আং তাবযখ আগত অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযী েভাকৃত টাকায 
ঈয সুগদয ায 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ববফষ্য তবফর-
৩/৮৬/১৪১ 

26-08-
1987 

১৮৪৪ 

 ০৫ 
১/৭/৮৮আং তাবযখ আগত তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযী েভাকৃত 
টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ববফষ্য তবফর- ৩/৮৬/৮৭ 
11-07-
1988 

১৮৪৫ 

 ০৬ ১- ৭- ৯৪আং তাবযখ আগত সুগদয ায ুনঃবনধথাযণ ভ/বফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ 19-07-
1994 

১৮৪৬ 

 ০৭ ১/০৭/১৯৯৫ আং তাবযখ আগত সুগদয ায ুনঃবনধথাযণ ভ(বফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) 20-07-
1995 

১৮৪৭ 

 ০৮ 
২০০১- ২০০২ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ/বফ(প্রবফবধ- ১)/ববফষ্য- ২/৯০(ং-
১)/ 

06-08-
2001 

১৮৪৮ 

 ০৯ 
২০০২- ২০০৩ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
েভাকৃত টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০(ং-
১)/১০৯ 

12-08-
2002 

১৮৪৯ 

 ১০ 
২০০৩- ২০০৪ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০(ং-
১)/১০৭ 

25-08-
2003 

১৮৫০ 

 ১১ 
২০০৪- ২০০৫ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০(ং-
১)/১২৩ 

21-08-
2004 

১৮৫১ 

 ১২ 
২০০৫- ২০০৬ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায  

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/২০০৫/১১৮ 
10-08-
2005 

১৮৫২ 

 ১৩ 
২০০৬- ২০০৭ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায  

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/২০০৫/১১২ 
13-09-
2006 

১৮৫৩ 

 ১৪ 
২০০৭- ২০০৮ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায  

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/২০০৫/ 14-11-
2007 

১৮৫৪ 

 ১৫ 
২০০৮- ২০০৯ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায  

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৭/ববফষ্য তবফর-
২/২০০৮/০২ 

19-10-
2008 

১৮৫৫ 

 ১৬ 
২০০৯- ২০১০ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায  

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৭/ববফষ্য- ২/০৯(ং-
২)/১৫০ 

18-10-
2009 

১৮৫৬ 

 ১৭ 
২০১০- ২০১১ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৫/ববফষ্য- ২/০৯(ং-
২)/২০৮ 

15-09-
2010 

১৮৫৭ 
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  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ১৮ 
২০১১- ২০১২ থথ ফছগযয েন্য তবফগরয অভানত  িাাঁদা প্রদানকাযীয 
টাকায ঈয সুগদয ায 

০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২- ১৯ 20-02-
2012 

১৮৫৮ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

(Rules Unification Cell) 

 

OFFICE MEMORANDUM 

 

No.MF(RU)-1(5)/79/30 dated Dacca, the 8th August 1979. 

SUBJECT: Provident Fund Rules. 

The undersigned is directed to forward herewith a booklet containing the General Provident Fund 

Rules, 1979 and the Contributory Provident Fund Rules, 1979 issued under Notification No. MF(RU)-

1(5)/79/28, dated the 8th August 1979 and No. MF(RU)-1(5)/ 79/ 29, dated the 8th August 1979. 

respectively, for information and necessary action. 

2. The Rules contained in the booklet replace two sets of Rules made on the subject by erstwhile 

Governments of Pakistan and East Pakistan. The new Rules have been framed incorporating 

therein all up-to-date amendments and corrections. Besides, modifications have been made to 

make them simple, more workable and appropriate in the present day conditions. Some of the 

important modifications are mentioned below:- 

1) Government servants till completion of two years of service have been made optional 

subscribers to the General Provident Fund; 

2) The amount of advance from the Provident Fund for house building purpose has been raised to 

36 months’ pay subject to the present ceiling of 80 per cent of the total amount at the credit of 

the subscriber; 

3) The system of mortgaging the property for drawal of house building advance from the 

Provident Fund and assignment of Life Insurance Policy for financing it from the Fund has 

been done away with; 

4) The ceiling of Taka 500 which could be paid to the heirs of a subscriber without the 

production of usual legal authority has been raised to Taka 5,000.  

3. All concerned, specially the Audit Offices are requested to bring to the notice of the undersigned 

errors, omissions or discrepancies, if any. in the new 

 

 

S. G. MUSTAFA 

Deputy Secretary. 

To 

1. All Ministries/Divisions. 

2. The Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dacca. 

3. All Accountants General. 

4. All Officers of the Ministry of Finance (Finance Division). 

5. All F.A’s, D.F.A’s and A.F.A’s. 

6. All Account Offices in the Secretariat with spare copies for circulation among subordinate offices. 
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[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 20th August, 1979] 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANOLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

(Rules Unification Cell) 

NOTIFICATION 

Decca, the 8th August, 1979. 

 No. MF(RU)-1(5)/79/28.-In exercise of the powers conferred by Article 133 of the Constitution of 

the People’s Republic of Bangladesh, and in supersession of all other rules made in this behalf, the Vice 

President, in exercising the power of the President as delegated to him under President Secretariat, 

President Division (Public) Notification No. PS/ Admn./ 8(24)/ 78-1569, dated 20th November 1978. is 

pleased to make the following rules, namely:- 

THE GENERAL PROVIDENT FUND RULES, 1979. 

Short title and commencement: 

1. 1) These rules may be called the General Provident Fund Rules, 1979. 

2) They come into force, with effect from the 1st July, 1979. 

Definitions: 

2. 1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context- 

a) ‘Account Officer’ means such officer as may be appointed in this behalf by the 

Comptroller and Auditor-General of Bangladesh; 

b) ‘Children’ means legitimate children; 

Notes: 1. An adopted child shall be considered to be a child when the Account Officer, or 

if any doubt arises in the mind of the Account Officer. the Solicitor to the 

Government is satisfied that under the personal law of the subscriber, adoption is 

legally recognised as conferring the status of natural child, but in this case only. 

2. An adopted child is, for the purpose of the Provident Fund Rules, 1979 the child 

of the adopter and ceases to be the child and dependant of the natural father. In a 

case in which a person has given his child in adoption to another person and if, 

under the personal law of the adoptor, the adoption is legally recognised as 

conferring the status of a natural Child, such a child should, for the purpose of 

these rules, be considered as excluded from the family of the natural father. 

c) ‘Family’ means- 

i) in the case of a male subscriber, the wife or wives and children of a subscriber, and 

widow or widows and children of a deceased son of the subscriber: 

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated 

from him or has ceased under the customary law of the community to which she 

belongs to be entitled to maintenance, she shall henceforth be deemed to be no longer 

a member of the subscriber’s family in matters to which these rules relate, unless the 

subscriber subsequently indicates by express notification in writing to the Account 

Officer that she continues to be so regarded; 

ii) in the case of a female subscriber, the husband and children of the subscriber, and the 

widow or widows and children of a deceased son of the subscriber: 

Provided that if a subscriber by notification in writing to the Account Officer 

expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall 

henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber’s family in matters 

to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels formally in 

writing her notification excluding him; 

d) ‘Fund’ means the General Provident Fund; 

e) ‘Leave’ means any variety of leave recognised by the Service Rules for the time being in 

force; 
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f) ‘Pay’ means pay as defined in the Service Rules and includes leave salary, subsistence 

grant or any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service; 

g) ‘Sanctioning authority’ means an authority specified in sub-rule (I) of rule 13; 

h) ‘Subscriber’ means a Government servant who subscribes to the Fund; 

i) ‘Year’ means a financial year. 

2) Any other expression used in these rules but not defined shall have the same meaning as 

assigned to it in the Provident Funds Act, 1925 (XIX of 1925), or in the Service Rules for the 

time being in force. 

3) Nothing in these rules shall be deemed to have the effect of terminating the existence of the 

General Provident Fund as heretofore existing. 

Maintenance of the Fund: 

3. The Fund shall be maintained in Bangladesh in Taka. 

Eligibility to join the Fund: 

4. All Government servants who are not required or permited to subscribe to the Contributory 

Provident Fund shall be eligible to join the Fund. 

Note: A Government servant who has been re-employed on contract after retirement may join the Fund 

as an optional subscriber. 

Subscribers: 

5. 1) All eligible Government Servants who, before the coming into force of these rules being in 

Service complete two years continuous service shall join the Fund as compulsory subscriber; 

and 

2) All eligible Government Servants who, before the coming into force of these rules have not 

completed two years of continuous service and who enter service on or after the 

commencement of these rules shall join the Fund as compulsory sub-scribers on completion of 

two years of continuous service: 

Provided that a Government servant may, at his option, join the Fund even before the 

completion of two years service and discontinue subscription to the Fund on attainment of the 

age of 52 years. 

Nomination: 

6. 1) A subscriber shall, at the time of joining the Fund, send to the Account Officer, a nomination 

conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit 

in the Fund, in the event of his death before that amount has become payable, or having 

become payable, has not been paid: 

Provided that if, at the time of making the nomination, the subscriber has a family, the 

nomination shall not be in favour of any person or persons other than the members of his 

family: 

Provided further that a subscriber having no family may nominate any person, but as soon 

as he acquires a family the nomination sent earlier to the Account Officer shall stand 

cancelled. 

2) If a subscriber nominates more than one person under sub-rule (1), ho shall specify in the 

nomination the amount of share payable to each of the nominees in such manner as to cover 

the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time. 

3) Every nomination shall be in such one of the Forms set forth in the First Schedule as is 

appropriate in the circumstances. 

4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice In writing to the 

Account Officer: 

Provided that the subscriber shall, along with such notice, send a fresh nomination made 
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ill accordance with the provisions of sub-rules (1) to (3) 

5) Without prejudice to the provisions of sub-rule (4), a subscriber shall, along with every 

nomination made by him under this rule, send to the Account Officer a contingent notice of 

cancellation which shall be in the Form set forth in the Second Schedule. 

6) Immediately on the occurrence of any event by reason of which the contingent notice. of 

cancellation referred to in sub-rule (5) becomes operative and the nomination to which that 

notice relates consequently stands cancelled, the ‘Subscriber shall send to the Account Officer 

a fresh nomination made in accordance with the provisions of sub-rules (I) to (3). 

7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the 

extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Account Officer. 

Subscriber’s Account: 

7. An account shall be prepared in the name of each subscriber and shall show the amount of his 

subscriptions with interest thereon calculated in the manner specified in sub-rule (2) of rule 12. 

Condition of subscription: 

8. 1) A subscriber shall subscribe monthly to the Fund except during a period of suspension: 

Provided that a subscriber may, at his option, elect not to subscribe during leave: 

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension 

shall be allowed the option of paying in one sum, or in instalments, any sum not exceeding the 

maximum amount of arrear subscriptions permissible for that period. 

2) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during leave in the following 

manner:- 

a) if he is an officer who draws his own pay bills, by making no deduction on account of 

subscription in his first pay bill drawn after proceeding on. leave; 

b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Head 

of his office before he proceeds on leave. Failure to make due and timely intimation shall 

be deemed to constitute an election to subscribe. 

3) The option of a subscriber intimated under sub-rule (2) shall be final. 

4) A subscriber who has finally withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not 

subscribe to the Fund after such withdrawal unless and until he returns to duty. 

Rate of subscription: 

9. 1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following 

conditions, namely:- 

a) it shall be expressed ill whole Taka; and 

b) the minimum rates of subscription to the Fund shall be as follows: 

i) Pay up to Tk. 300 per month  1% of pay. 

ii) Pay from Tk. 301 to Tk. 500 per month  6% ‘ 

iii) Pay from Tk. 501 to Tk. 1000 per month  9% ‘ 

iv) Pay from Tk. 1001 to Tk. 2000 per month  12% ‘ 

v) Pay exceeding Tk. 2000 per month 15% ‘ 

Note’s-Fraction of a Taka shall be rounded to the next higher Taka, 

2) For the purposes of sub-rule (1), the pay of a subscriber shall be 

a) in the case of a subscriber who was in Government service on the 30th June of the 

preceding year, the pay to which he was entitled on that date: 

Provided that- 

i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during 

such leave or was under suspension on the said date, his pay shall be the pay to which 

he was entitled on the first day after his return to duty; 

ii) if the subscriber was on deputation out of Bangladesh on the said date, or was on 

leave on the said date and continues to be on leave, and has elected to subscribe 
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during such leave, his pay shall be the pay to which he would have been entitled had 

he been on duty in Bangladesh: 

iii) if the subscriber joined the Fund for the first time under rule 5 on a day subsequent to 

the said date his pay shall be the pay to which he was entitled on such subsequent 

date; 

b) in the ease of a subscriber who was not in Government service on the 30th June of the 

preceding year, the pay to which he was entitled on the first day of his service or, if he 

joined the Fund for the first time under rule 5 on a date subsequent to the first day of his 

service the pay to which he was entitled on such subsequent date. 

3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription each year 

in the following manner, namely: 

a) if he was on duty on the 30th June of the preceding year, by the deduction which he 

makes in this behalf from his pay bill for that month; 

b) if he was on leave on the 30th June of the preceding year and elected not to subscribe 

during such leave or was under suspension on that date, by the deduction which he makes 

in this behalf from his. first pay bill alter his return to duty; 

c) if he has entered Government service for the first time during the year, or if he is 

compulsorily required to join the Fund from a particular date under rule 5 or joins the 

Fund for the first time, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill 

for the month during which he joins the fund; 

d) if he was on leave on the 30th June of the preceding year and continues to be on leave and 

has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made 

in this behalf from his salary bill for that month; 

e) if he was on foreign service on the 30th June of the preceding year, by the amount 

credited by him into the treasury on account of subscription for the month of July in the 

current year. 

4) The amount of subscription so fixed shall remain unchanged throughout the year: 

Provided that if a subscriber is on duty for a part of a month and on leave for the 

remainder of that month and if he has elected not to subscribe during leave, the amount of the 

subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty in the month. 

5) In the case of re-employed personnel, whose pension on re-employment is wholly or partly 

held in abeyance, the rate of subscription shall be determined on the pay actually receivable 

from Government ignoring the amount of pension drawn separately. 

Subscribers on deputation, etc., shall be subject to the rules of the Fund: 

10. When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputetion out of Bangladesh, he 

shall remain subject to the rules of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or 

sent on deputation. 

Recovery of subscription: 

11. 1) When pay is drawn from a Government treasury in Bangladesh or from any Bangladesh 

Mission abroad, recovery of subscription on account of that pay and of the principal and 

interest of advances shall be made from the pay itself. 

2) When pay is drawn from any other source, the subscriber shall forward his monthly 

subscription to the Account Officer. 

3) If a Government servant fails to subscribe with effect from the date on which he is required to 

join the Fund under rule 5, the total amount due to the Fund on account of arrears of 

subscription shall, with interest thereon at the rate provided in rule 12, forthwith be paid by the 

subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Account Officer to be recovered by 

deduction from the pay of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by 

the authority competent to sanction an advance from the Fund for the grant of which special 

reasons are required. 
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Interest on deposits: 

12. 1) Subject to the provisions of sub-rule (5) the Government shall pay to the credit of the account 

of a subscriber interest at such rate as may be determined for each year by the Government. 

2) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner, 

namely:- 

i) on the amount at the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any 

sums withdrawn during the current year–interest for twelve months; 

ii) on sums withdrawn during the current year-interest from the beginning of the current year 

up to the last day of the month preceding the month of withdrawal; 

iti) on all sums credited to the subscriber’s account after the last day of the preceding year–

interest from the date of deposit up to the end of the current year; 

iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole Taka (fifty paisa 

counting as the next higher Taka): 

Provided that when the amount standing at the credit of a subscriber has become payable, 

interest shall thereupon be credited under this sub-rule in respect only of the period from the 

beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, up to the date on 

which the amount standing at the credit of the subscriber became payable. 

3) In this rule, the date of deposit shall, in the case of a recovery from pay, be deemed to be the 

first day of the month in which it is recovered; and in the case of an amount forwarded by the 

subscriber, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it 

is received by the Account Officer before the fifth day of the month, but if it is received on or 

after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month. 

4) In addition to any amount to be paid under rules 20 and 21 interest thereon up to the end of the 

month preceding that in which the payment is made shall be payable to the person to whom 

such. amount is to be paid: 

Provided that where the Account Officer has intimated to that person or his agent a date 

on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that 

person, interest shall be payable only up to the end of the month preceding the date so 

intimated or the elate of posting the cheque, as the case may be. 

5) Interest shall not be credited to the account via subscriber if he informs the Account Officer 

that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited 

with effect from the first day of the year in which he asks for it; and in the event of his written 

intimation to forego the interest already accrued on his deposits and credited to his account, 

the amount of interest accrued shall be adjusted by debit to his Provident Fund Account and 

contra credit to the head ‘22 Interest’ or ‘XX—Interest’. 

6) The interest on amounts which under any provision of these rules. are replaced at the credit of 

the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively determined 

under sub-rule (1) and so far as may be in the manner provided ill this rule. 

Advances from the Fund sanctioning authority: 

13. 1) An advance may be granted to a subscriber from the amount standing to his credit in the Fund 

by the following authorities, namely:- 

a) advances other than those for the purpose of housing and those on special considerations 

may be sanctioned by the Head of Department, where the applicants are gazetted officers; 

and where the applicant himself is the Head of Department, the advance shall be 

sanctioned by the Government. In the cases of non-gazetted Government servants, the 

advance shall be sanctioned by the Head of the office in which the applicant is employed. 

If, however, any officer lower than the Head of the office is the appointing authority of 

the applicant, the advance may be sanctioned by the appointing authority; 

b) advances for housing purposes and on special considerations shall be sanctioned by the 

authority next above those mentioned in clause (a): 

Provided that the Head of the Department may sanction such advance to the officers 

subordinate to him and the Government shall sanction such an advance to the Head of the 

Department; 
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c) non-refundable advance under sub-rule (9) shall not be sanctioned by any authority lower 

than the Head of the Department and the Government shall sanction non-refundable 

advance to Heads of Department. 

Object of advances: 

2) No advance shall be granted unless the sanctioning authority is satisfied that the applicant’s 

pecuniary circumstances justify it and that it will be spent on the following object or objects 

and not otherwise:- 

a) to pay expenses incurred in connection with the prolonged illness of the applicant or any 

person actually dependent on him. 

Note: In this clause, the expression ‘dependent’ means the members of the family and includes 

parents, minor brothers, unmarried sisters, and where no parent is alive, paternal grand-

parents: 

b) to pay for overseas passage for reasons of health or education of the applicant or any 

person actually dependent on him; 

c) to pay obligatory expenses on a seals appropriate to the applicant’s status in connection 

with marriages, funerals or ceremonies which according to the religion or social custom 

its incumbent on the applicant to perform; 

d) to pay premium towards a policy of life insurance; 

e) to pay for the purchase of a plot of land for residential purpose or for construction of a 

residential house or for the purchase or repair of a residential house, or for repayment of a 

private loan taken for the purposes specified in this clause; 

f) to pay expenses for performing Haj for the first time by a Muslim subscriber; 

g) to payoff deferred dower claimed by the wife of a Muslim subscriber subject to the 

following conditions, namely:- 

i) if the subscriber had taken advance for marriage expenses once, he shall not be 

allowed advance for dower again later on; 

ii) the amount of advance shall not exceed the limits laid down in sub-rule (3) or the 

actual amount of the dower fixed, whichever is less, a proof of which shall be 

produced by the subscriber; 

iii) the subscriber shall produce evidence within one month of the drawal of the advance 

that he had actually paid the dower failing which the amount advanced shall be 

recovered in lump sum. 

Amount of advance: 

3) No advance shall, except for the purpose of housing and on special considerations, exceed 

three months’ pay or half the amount standing at the credit of the subscriber in the Fund, 

whichever is less. A second advance may not, except on special considerations, be allowed 

within one year of the final repayment of the first advance together with interest thereon: 

Provided that in a case where, at the time of taking the first advance, the full amount 

admissible was not taken, a second advance may be allowed during the currency of the first 

advance of an amount equal to three months’ pay or the half of the amount standing at the 

credit of the subscriber at the time of taking the second advance, whichever is less. 

4) On special consideration to be recorded in writing, an advance up to 75% of the amount 

standing to the credit of the subscriber and up to a maximum of three advances may be 

sanctioned concurrently. In a case where the recovery of three or more advances are pending, 

no further advance shall be sanctioned without the previous approval of the Government. 

House Building Advance: 

5) The following conditions shall regulate the grant of advance for the purpose of housing 

mentioned in clause (e) 01 sub-rule (2), namely:- 

a) the amount of advance shall not exceed 36 months’ pay of the subscriber or 80% of the 

amount standing to his credit in the Fund, whichever is less: 

Provided that the advance shall not exceed 12 months’ pay or 75% of the amount standing 

to his credit, whichever is less, if the advanceis taken for the purpose of repair of a residential 

house; 
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b) not more than one advance shall be allowed for construction of a house on the same plot 

but advance for repair may be allowed for the same house, after the first advance with 

interest thereon has been fully repaid; 

c) subject to the following conditions, not more than one advance shall be allowed for 

repairing of the same house, namely:- 

i) the repairs are required to make the house habitable; 

ii) they are not in the nature of ordinary repairs; and 

iii) they involve an outlay larger in comparison with the value of the house; 

d) the advance must be required for the bona fide purpose of suitable personal residence of 

the subscriber at the station of his posting or at a place where he wishes to settle after 

retirement; 

e) the advance shall generally be drawn by instalments the amount of each instalment being 

such as is likely to be required for expenditure in the next three months. The advance 

may, however, be allowed in one instalment if the sanctioning authority is satisfied that 

the full amount will be required all at once; 

f) an advance for payment of private loan taken for the purchase of land for building a house 

or for the purchase of a house or for repairing of the same shall not be sanctioned unless 

the loan was taken not more than 12 months before the date of receipt of the application 

fnr the) advance and that the sanctioning authority is satisfied about the genuineness of 

the loan, its amount and the money actually necessary to repay it. 

Note: Except for taking non-refundable advance mentioned in sub-rule (9) after attaining the 

age of 52 years advance is not admissible for repayment of loan taken from the House 

Building Finance Corporation, Banks or other official loan giving agencies which shall 

not be treated as private loan; 

g) the applicant must satisfy the sanctioning authority regarding the title of the property in 

respect of which the advance has been prayed for but it need not be mortgaged to the 

Government. 

h) in case the land or the house is sold or otherwise alienated by the subscriber before the 

advance is fully repaid, the subscriber shall forthwith repay into the Fund the unpaid 

balance of the advance together with the interest accrued on the advance in a lump sum. 

Notes:1. The property already mortgaged to Government against advance taken from the 

General Provident Fund under the rules hitherto in force may now be released to the 

subscriber concerned. 

2. The condition laid down in clause (g) does not preclude the grant of an advance to a 

person who does not possess full proprietory rights in the land upon which he intends 

to build a house, provided the sanctioning authority is satisfied that the applicant has 

a lease of which the unexpired portion j, of terms and value sufficient to justify the 

grant of the advance; 

3. The applicant’s title to the property shall be examined by the sanctioning authority 

before the advance is actually paid, if necessary, in consultation with the Revenue or 

Registration authorities or, if technical legal advice is necessary, the law officers of 

the Government. In the case of a house building advance or repairing advance, it 

shall be seen that the applicant has undisputed title to the land or, as, the case may be, 

the building and, in the case of purchase of land or building the applicant shall 

acquire full title our execution or registration of the instrument of sale. 

6) Application for advance shall be made in the form specified in the Third Schedule through the 

applicant’s official superior who shall record his opinion as to the necessity for the advance 

prayed for and the amount necessary for the purpose. 

7) The sanctioning authority shall record in writing in the sanctioning order the reason for 

granting the advance and, in fixing the amount. of advance, the sanctioning authority shall pay 

due regard to the amount standing at the credit of the subscriber in the Fund. 

Note: The subscription for the last three months preceding the month in which the sanction is 

accorded shall not be taken into account for calculating the amount standing at the credit of 

the subscriber. 

8) The last pay certificate of officers must specify the total amount of advance sanctioned, the 

number and amount of instalments of recovery, the instalments and amount already repaid and 

the balance remaining due together with other necessary details. 
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9) A non-refundable advance may be granted by the sanctioning authority to a subscriber who 

has attained the age of 52 years from the amount standing to his credit in the Fund for any 

bona fide purpose including that for purchasing agricultural land and, when such advance is 

granted, no recovery thereof shall be made from the subscriber and the amount advanced shall 

be treated as part of the final payment of the amount standing to the credit of the subscriber 

when the final payment becomes due. The amount of non-refundable advance shall not exceed 

80% of the total amount standing to the credit of a subscriber at the time of the grant of 

advance. Such a non-refundable advance may be granted more than once within 80% of the 

amount standing to the credit of the subscriber each time. 

As a non-refundable advance is considered to be a part of final payment, it may be 

granted in one instalment even for the housing purpose. 

10) A Government servant on attaining the age of 52 years may, at his option, convert the unpaid 

balance of one or more advances taken by him previously into non-refundable advance which 

shall be treated as part of the final payment. 

Recovery of advance and its interest: 

14. 1) An advance other than non-refundable advance shall be recovered from the subscriber in such 

number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number 

shall not be less than twelve unless the subscriber so elects, or in any case more than fifty. A 

subscriber may, at his option, repay more than one instalment in a month. Each instalment 

shall be a number of whole Taka, the amount of the advance being raised or reduced, if 

necessary, to admit of the fixation of such instalments. 

2) Recovery shall be made in the manner provided in rule 11 for realisation of subscriptions, and, 

except in respect of advance for construction of a house, it shall commence on the first 

occasion after the advance is made on which the subscriber draws pay, or remuneration on 

foreign service, for a full month. 

3) Recovery of an advance taken for construction of a house shall be made at the rate of 10% of 

pay beginning from the 12th issue of pay after the advance is drawn: 

Provided that, if the Government servant has also taken house building advance from pay. 

the recovery at the above rate will begin after the advance from pay including interest accrued 

thereon has been recovered in full. 

4) Recovery shall not be made, except with the consent of the subscriber, while he is on leave or 

in receipt of subsistence grant. Recovery may be postponed, on the subscriber’s written 

request, by the sanctioning authority during the recovery of a previous advance, or an advance 

of pay granted to the subscriber, or for a specified period which may extend till the date of 

retirement in the case of a subscriber, advanced in age. 

Notes:1. Vacation combined with leave shall be treated as leave. 

2. An instalment towards the advance shall be recovered only when the subscriber draws full 

pay in any month and, while he is on leave, only when he expresses his consent to have 

the deduction from his leave salary. 

5) If more than one advance has been made to a subscriber, each advance shall be treated 

separately for the purpose of recovery. 

6) a) After the principal of the advance has been fully repaid, interest shall be paid there on at 

the rate of 5 % per annum on the principal calculated on monthly basis (broken portion of 

a month being taken as a month) for the period between the drawal and complete 

repayment of the principal: 

‘Provided that the subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not 

be required to pay into the Fund any additional instalment on account of interest on 

advances granted to them from the Fund. 

b) Interest shall ordinarily be provided in one instalment in the month after complete 

repayment of the principal; but if the amount of interest exceeds that of the instalment of 

repayment of the principal, the interest may, if the subscriber so desires, be recovered in 

more than one equal monthly instalments the amount of each instalment being not less 

than that of the instalments of repayment of the principal. 

7) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is 
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subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount 

withdrawn shall, with interest at the rate provided in rule 12, forthwith be repaid by the 

subscriber to the Fund or in default, be ordered by the Account Officer to be recovered by 

deduction from the pay of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by 

the sanctioning authority: 

Provided that the subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be 

required to pay any interest. 

8) Recoveries made under this rule shall be credited as they are made to the subscriber’s account 

in the Fund. 

Payment towards Insurance Policies: 

15. Subject to the conditions hereinafter contained, the amount standing to the credit of a subscriber in 

the Fund or a portion thereof may be withdrawn to meet a payment towards a policy of Life Insurance: 

Provided that amounts withdrawn shall be rounded to the nearest whole Taka: Provided further that 

no amount shall be withdrawn- 

a) before the details of the proposed policy have been submitted to the Account Officer and 

accepted by him as suitable, or 

b) to meet any payment towards a policy effected more than twelve months before the 

withdrawal, or 

c) in excess of the amount required to meet a premium actually due for payment within six 

months of the date of withdrawal, or 

d) to meet any payment in respect of a policy due for maturity in whole or part before the 

subscriber attains the age of 52 years, or 

e) in respect of a policy assigned, surrendered or converted into a paid-up policy or the terms of 

which have been altered or which has been exchanged for another policy without prior consent 

of the Account Officer. 

Account Officer to be satisfied as to payments towards insurance policy: 

16. 1) Before withdrawing any amount under rule 15, the subscribers shall send to the Account 

Officer within such period as the Account Officer may require, a declaration to the effect that 

he has neither assigned, surrendered nor converted the policy into a paid-up policy and that the 

terms of the policy have neither been altered nor has it been exchanged for another policy. 

2) In order to satisfy the Account Officer that the amount withdrawn was duly utilised for the 

purposes specified in rule 15, receipts of the Insurance authority or certified copies of such 

receipts shall be sent to the Account Officer. 

3) The Account Officer shall order the recovery of any amount withdrawn in respect of which he 

has not been satisfied in the manner required by sub-rules (1) and (2), with interest there on at 

the rate provided in rule 12 from the pay of the subscriber and place it to the credit of the 

subscriber in the Fund. 

Government not to pay on behalf of the subscriber to the Insurance authority: 

17. 1) The Government shall not make any payment on behalf of the subscriber to the Insurance 

authorities nor take steps to keep a policy alive. 

2) A policy to be acceptable under these rules shall be one effected by the subscriber himself on 

his own life or on the joint lives of the subscriber and the subscriber’s wife or husband, as the 

case may be, and the policy may not be effected for the benefit of any beneficiary other than 

the wife or husband of the subscriber or the wife or husband and children of the subscriber or 

any of them: 

Provided that the subscribers who took out policies under the Provident Fund Rules 

previously in torce, shall remain subject to the provisions of those rules in so far as policies so 

taken out are concerned. 
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Policy to be sent to the Account Officer for acceptance: 

18. 1) The policy, within three months after the first withdrawal from the Fund in respect of the 

policy, or in the case of an Insurance authority whose headquarters are outside Bangladesh, 

within such further period as the Account Officer may fix, shall be sent to the Account Officer 

for acceptance. The Account Officer shall return the policy to the subscriber after its 

acceptance. 

2) Once a policy has been accepted by the Account Officer for the purpose of being financed 

from the Fund, the terms of the policy shall not be altered, nor shall the policy be exchanged 

for another policy without the prior consent of the Account Officer to whom details of the 

alternation or of the new policy shall be furnished. 

3) If the policy is not sent for acceptance within the said period of three months or such further 

period as the Account Officer may, under sub-rule (1) have fixed’ or if the policy lapses, any 

amount withdrawn from the Fund in respect of the policy shall, with interest thereon at the 

rate provided in rule 12, forthwith be paid by the subscriber to the Fund, or, in default, be 

ordered by the Account Officer to be recovered by deduction from the pay of the subscriber, 

by instalments or otherwise as may be directed by the sanctioning authority. 

Re-assignment of policy: 

19. The policy of a subscriber assigned to the President or Governor under any rules existing before 

the coming into force of these rules shall now be reassigned and made over to the subscriber or to 

the subscriber and the joint assured, as the case may be, in the form setforth in the Fourth Schedule 

together with a signed notice of the reassignment addressed to the Insurance authority. 

Final withdrawal of accumulation in the Fund: 

20. When a subscriber quits the service, or proceeds’ on leave preparatory to retirement, or leave 

preparatory to retirement combined with vacation, or, while on leave, has been permitted to retire 

or has declared by a competent medical authority to be unfit for further service, the amount 

standing to his credit in the Fund shall become payable to the subscriber: 

Provided that if after receiving the payment, the subscriber returns to duty on reinstatement or 

reemployment before attaining the age of 52 years, the amount of provident fund money already 

received by him shall, if so required by the sanctioning authority, be refunded to the Fund together 

with interest at the rate provided in rule 12 in the manner as directed by that authority. 

Payment clue on the death of the subscriber: 

21. On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where 

the amount has become payable, before payment has been made- 

1) when the subscriber leaves a family- 

a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of rule 6 or of 

the corresponding rule heretofore in force in favour of a member or members of his 

family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which 

the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion 

specified in the nomination; 

b) if no such nomination in favour of a member or members of his family subsists, or if such 

a nomination subsists, but the nomination becomes void and of no effect under section 5 

(1) (b) of the Provident Funds Act, 1925, or if such nomination relates only to a part of 

the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to 

which the nomination does not relates as the case may be, shall, notwithstanding any 

nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or 

members of his family, become payable to the members of his family in equal shares: 

Provided that, if there is any member of the family other than those specified below, 

no share shall be payable to- 

a) sons who have attained legal majority but are not otherwise bodily or mentally infirm 

and disabled to earn a livelihood; 

b) sons of a deceased son who have attained legal majority, but are not otherwise bodily 

or mentally infirm and disabled to earn a livelihood; 
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c) married daughters whose husbands are alive, but are not otherwise deserted and are 

maintained by the husbands; 

d) married daughters of a deceased son whose husbands are alive, but are not otherwise 

deserted and are maintained by the husbands: 

Provided further that the widow or widows and the child or children of a 

deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son 

would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from 

the provisions of clause (a) of the first proviso. 

2) When the subscriber leave no family, if a nomination made by him in accordance with the 

provisions of rule 6 or of the corresponding rule heretofore in force in favour of any person or 

persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the 

nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the nomination. 

Notes:1. Any sum payable under this rule to a member of the family of a subscriber vested in such 

member under sub-section (2) of section 3 of the Provident Fund Act, 1925. 

2. When a nominee is a dependant of the subscriber as defined in clause (c) of section 2 of 

the Provident Funds Act, 1925, the amount vests in such nominee under sub-section (2) of 

section 3 of the Act. 

3. When the subscriber leaves no family and no nomination made by him in accordance with 

the provisions of rule 6 subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount 

standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of clause (b) and of sub-clause 

(ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Provident Funds Act, 1925, are 

applicable to the who.e amount or the part thereof to which the nomination does not 

relate.· 

Payment: 

22. 1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund becomes payable, it shall 

be the duty of the Account Officer to intimate the subscriber or, his nominee or his heirs that 

the amount standing at the credit of the subscriber is due for payment and shall make payment 

ill the manner provided in section 4 of the Provident Funds Act, 1925. 

2) If the person to whom, under these rules, any amount is to be paid or policy is to be reassigned 

or delivered under rule 19, is a lunatic for whose estate a manager has been appointed in this 

behalf under the Lunacy Act, 1912, the payment or reassignment or delivery shall be made to 

such manager and not to the lunatic. 

3) Any person who desires to claim payment under this rule shall send a written application in 

that behalf to the Account Officer. Payment of amounts withdrawn shall be made in 

Bangladesh and in Taka only. 

Notes: 1. When the amount standing to the credit of a subscriber has become payable under rule 20 

and 21, the Account Officer shall authorise prompt payment to that portion of the amount 

standing to the credit of a subscriber in regard to which there is no dispute or doubt, the 

balance being adjusted as soon after as may be. 

2. In the absence of any nomination or a valid nomination, when the amount standing to the 

credit of a deceased subscriber in his account in the Fund is Taka 5,000 or less, the 

amount may be paid after proper enquiry to the heir’ of such subscriber who appear to the 

Account Officer to be otherwise entitled to receive it. 

3. It is inconsistent with section 3(1) of the Provident Funds Act, 1925, for the Government 

to deduct any amount due to them by a subscriber from hi., accumulation in the Fund at 

the time of his retirement or from undisbursed fund accumulation payable to a 

subscriber’s nominee or heirs in the event if the subscriber’s death in service or after 

retirement, as the case may be. The best course would be to treat the repayment as a 

second transaction. 

Transfer from C.P. Fund: 

23. 1) If a Government servant who is a subscriber to a Government Contributory Provident Fund is 

permanently transferred to a pensionable service under the Government, he shall, at his option, 

be entitled for that service, either- 

a) to continue to subscribe to the Contributory Provident Fund in which case he shall not be 
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entitled to any pension or to subscribe to the General Provident Fund, or 

b) to count his service for pension, in which case he shall cease to subscribe to the 

Contributory Provident Fund and begin to subscribe to the General Provident Fund. The 

entire amount standing to his credit in his Contributory Provident Fund account 

representing both of his own subscription as well as Government’s contribution together 

with interest thereon shall be credited to his General Provident Fund Account and the 

period of his service after transfer shall count for pension. If, however, in any case, it is 

decided by the Government on special consideration to count also the period of his past 

service during which he subscribed to the Contributory Provident Fund, only the amount 

of his own subscription to the Contributory Provident Fund together with interest thereon 

standing to his credit in that fund shall be transferred to the credit of his Fund Account 

and the amount of contribution by Government with interest thereon shall be repaid to the 

Government and credited to the General Revenues. 

2) A subscriber shall communicate his option under sub-rule (1) by a letter to the Account Officer 

within six months of the date of order transferring him permanently to pensionable service; 

and if the communication is not received in the Office of the Account Officer within that 

period, the subscriber shall be deemed to have exercised his opinion to continue to subscribe 

to the Contributory Provident Fund. 

Admission to Government Contributory Fund: 

24. If a subscriber to the Fund is subsequently admitted to the benefits of a Government Contributory 

Provident Fund, the amount of his subscription, together with interest thereon, shall be transferred 

to the credit of his account in the Contributory Provident Fund. The period during which he will 

get the benefit of Contributory Provident Fund will not count for pension. 

Procedure rules: 

25. All sums paid into the Fund under these rules shall be credited in the books of Government to an 

account named ‘The General Provident Fund’. Sums of which payment has not been taken within 

six months after they become payable under these rules and intimated by the Account Office shall 

be transferred to ‘Deposits’ at the end of the year and treated under the ordinary rules relating to 

deposits. 

Subscriber’s Account number: 

26. When paying a subscription either by deduction from pay or in cash, a subscriber shall quote the 

number of his account in the Fund, which shall be communicated to him by the Account Officer. 

Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Account 

Officer. 

Statement of the subscriber’s account: 

27. 1) As soon as possible after the close of each year, the Account Officer shall send to each 

subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st 

day of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of 

interest credited as on the 30th June of the year and the closing balance on that date. The 

Account Officer shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber- 

a) has sent a nomination or desires to make any alternation in any nomination already made 

under rule 6 or under the corresponding rule here to before in force; 

b) has acquired a family, in cases where the subscriber has made no nomination in favour of 

a member of his family under the proviso to sub-rule (1) of rule 6. 

2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement, and errors 

shall be brought to the notice of the Account Officer within six months from the date of receipt 

of the statement. 

3) The Account Officer shall, if required by a subscriber, once in a year, inform the subscriber of 

the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his 

account has been written-up. 
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THE FIRST SCHEDULE 

Forms of Nomination. 

I. When the subscriber has a family and wishes to nominate one member thereof: 

I hereby nominate the person mentioned below who is a member of my family as defined in the 

General/Contributory Provident Fund Rules, 1979, to receive the amount that may stand to my credit in 

the Fund in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable, 

has not been paid: 
   

Name and address of nominee. 
Relationship with the 

Subscriber. 
Age. 

   

Dated this. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 

at . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

(1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature of subscriber. 

II. When the subscriber has a family and wishes to nominate more than one member thereof: 

I hereby nominate the persons mentioned below, who are members of my family as defined in the 

General/Contributory Provident Fund Rules, 1979, to receive the amount that may stand to my credit in 

the Fund in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable, 

has not been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the 

manner shown below against their names: 
   

Name and address of 

nominee. 

Relationship with the 

Subscriber. 
Age. 

*Amount or share of 

accumulation to be paid to each. 

   

Dated this. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 

at . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

(1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature of subscriber. 

Note- This Column should be filled in so as to cover the whole nmornt; thaVmay stand to the credit of 

the subscriber in the Fund at any time. 

III. When tbe subscriber has no family and wishes to nominate one person: 

I, having no family as defined in the General/ Contributory Provident Fund Rules 1979 hereby 

nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in 

the event of my death before that amount has become payable, or having become payable, has not been 

paid: 
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Name and address of nominee. 
Relationship with the 

Subscriber. 
Age. 

   

Dated this. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 

at . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

(1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature of subscriber. 

 

IV. When tbe subscriber has uo family and wisbes to nominate more than one person: 

I, having no family as defined in the General/Contributory Provident Fund Rules, 1979, hereby 

nominate the persons mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund 

in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable, has not 

been paid, and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner 

shown below against their names: 

   

Name and address of 

nominee. 

Relationship with the 

Subscriber. 
Age. 

*Amount or share of 

accumulation to be paid to each. 

   

Dated this. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 

at . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

(1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature of subscriber. 

Note- This Column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of 

the subscriber in the Fund at any time. 
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THE SECOND SCHEDULE 

Form of contingent notice of cancellation. 

 

Without prejudice to my right under the General/Contributory Provident Fund Rules, 1979, to cancel 

the nomination made by me on ------------------------- whenever I think fit, I hereby give notice that in 

the event of the person/any of the persons nominated thereunder predeceasing me, or in the event of my 

hereafter acquiring a family as defined in the said Rules, the said nomination shall forthwith stand 

cancelled. 

Dated this. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 

at . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

(1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Signature of subscriber. 

 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1807  

THE THIRD SCHEDULE 

Form of Application for an Advance from the General Provident Fund 

To 

Sir, 

 I have the honour to apply for an advance of Taka ------------------------- from the sum at my credit 

in the General Provident Fund (A/c. No --------------------------) I have correctly answered each and all 

of the questions below:- 

Your obedient servant, 

Dated ------------------------- 

Station ---------------------------- 

Signature --------------------------------- 

Designation------------------------------- 

Address------------------------------------ 

 

QUESTIONS. ANSWERS. 

1. What was the amount at your credit on the preceding 

30th June? (To be supported by the last account slip, 

in original, furnished by the Accountant- General, 

Bangladesh, which will be returned after 

examination). 

2. What are the reasons for which the advance is 

required? (If lengthy they should be stated 

separately). 

3. What is your present pay? 

4. (a) Has any advance been previously taken? 

b) If so, have all advances been completely repaid? 

c) If so, when as the last repayment instalment 

(including interest) repaid? 

d) If previous advances have not been completely 

repaid, how many more instalments are due? 

5. In how many instalments (including interest 

instalment) do you propose to repay the advance? 

6. Do your deposits in the Fund carry any interest? 

Recommendation of Superior Officcer. 

 

 Signature ---------------------------------- 

Designation ---------------------------------- 

 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1808  

THE FOURTH SCHEDULE 

Form of reassignment by the President 

 

The President of the People’s Republic of Bangladesh does hereby reassign the within policy to Mr./ 

Mrs./ Miss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Dated this.  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .   day of . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . .Executed by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Account Officer of the Fund for 

and on behalf of the President in the presence of- 

(Signature of the AccountOfficer) 

(One witness who should add his designation and address) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By order of the Vice-President 

S. A. KHAIR 

Secretary 

Ministry of Finance. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF:FINANCE 

Finance Division 

(Rules Unification Cell) 

 

NOTIFICATION 
 

Daeca, the 8th August, 1979. 

 

 No.MF(RU)-1(5)/79/29.—In exercise of the powers conferred by Article 133 of the Constitution 

of the People’s Republic of Bangladesh, and in supersession of all other rules made in this behalf, the 

Vice-President in exercising the power of the President as delegated to him under President Secretariat, 

President Division (Public) Notification No. PSI Admn./ 8 (24) 178-1569, dated 20th November 1978, 

is pleased to make the following rules, namely:- 

 

THE CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RULES, 1979. 

Short title and commencement: 

1. 1) These rules may be called the Contributory Provident Fund Rules, 1979. 

2) They come into force with effect from the 1st July, 1979. 

Definitions: 

2. 1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,- 

a) ‘Pay’ means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Service Rules and 

inc1udes- 

i) any wages paid by the Government to employees not remunerated by fixed monthly 

pay; and 

ii) any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service. 

b) ‘Fund’ means the Contributory Provident Fund. 

2) Any other expression used in these rules but not defined shall have the same meaning as 

assigned to it in the Provident Funds Act, 1925 (XIX of 1925), in the General Provident Fund 

Rules, 1979, and in the Service Rules for the time being in force. 

Constitution and Management of the Fund: 

3. The Fund shall be administered by the Government and shall be maintained in Bangladesh in 

Takn. 

Application: 

4. 1) These rules shall apply to every non-pensionable Government servant who- 

a) has been admitted before these rules came into force to the benefits of Contributory 

Provident Fund maintained by the Government; or 

b) may be admitted by the Government to the Fund after these rules come into force: 

Provided that these rules shall not apply to any such servant between whom and the 

Government an agreement subsists in respect of a Provident Fund, other than an 

agreement providing for the application to him of these rules, and in the case of an 

agreement so providing, these rules shall apply subject to the terms of such agreement. 

2) Every Government servant to whom these rules apply shall be a subscriber to the Fund. 

3) The balance at the credit of any Government servant in the Fund referred to in clause (a) of 

sub-rule (1) shall, with effect from the date on which these rules become applicable to him be 

transferred to his credit in the Fund. 
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Nomination: 

5. A subscriber shall, as soon as may be after Joining the Fund, send to the Account Officer a 

nomination in the manner laid down in rule 6 of the General Provident Fund Rules, 1979, and the 

provisions of rule 6 of the said Rules shall apply mutatis mutandis in respect of a nomination under 

these rules. 

Subscriber’s account: 

6. An account shall be opened in the name of each subscriber, in which shall be credited- 

a) the subscriber’s subscription: 

b) contributions made under rule 11 by the Government to the account of the subscriber, and 

c) interest on subscription and contribution. 

Subserlptiont 

7. 1) Every subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty or foreign service. 

2) A subscriber may, at his option, not subscribe during leave and, if he exercises such option, he 

shall intimate such option in the manner laid down in rule 8(2) of the General Provident Fund 

Rules, 1979. 

3) A subscriber who, at the end of service, has withdrawn the amount of subscription and interest 

thereon, shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless and until he returns to 

duty. 

Rate of Subscription: 

8. 1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself subject to the following 

conditions, namely:- 

a) it shall be expressed in whole Taka, 

b) it may be any sum so expressed being not less than 8
1

3
 % of his pay. 

2) For the purposes of sub-rule (1), the pay of a subscriber shall be determined in accordance 

with the provisions laid down in rule 9 (2) of the General Provident Fund Rules, 1979: 

Provided that if the pay of the subscriber is of a fluctuating nature, it shall be calculated in 

such manner as the Government may direct. 

3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each 

year in the manner laid down in rule 9 (3) of the General Provident Fund Rules, 1979: 

Provided that if the pay of the subscriber is of a fluctuating nature, the rate of subscription 

shall be fixed in such manner as the Government may direct. 

4) The amount of subscription, shall remain unchanged throughout the year subject to the 

provision of rule 9(4) of the General Provident Fund Rules, 1979. 

Subscribers on deputations, ete., shall be subject to the rules of the Fund: 

9. When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation outside Bangladesh, he 

shall remain subject to the rules of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or 

sent on deputation. 

Realisation of subscription: 

10. Subscription shall be realised in the same manner as laid down in rule 11 of the General Provident 

Fund Rules, 1979. 

Contribution by Covernment: 

11. 1) The Government shall, with effect from the 30th June of each year, make a contribution to the 

account of each subscriber: 
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Provided that if a subscriber quits the service or dies during a year, contribution shall be 

credited to his account for the period between the close of the preceding year and the date of 

the casualty. 

2) Subject to the provisions of this rule, the contribution shall be equal to 8
1

3
 % of the pay of the 

subscriber. 

3) If a subscriber is on deputation outside Bangladesh, the pay he would have drawn had he been 

on duty in Bangladesh shall, for the purposes of this rule, be deemed to be the pay drawn on 

duty. 

4) If a subscriber elects to subscribe during leave, his leave salary shall, for the purposes of this 

rule, be deemed to be the pay drawn on duty. 

5) The amount of any contribution payable in respect of a period of foreign service shall, unless 

it is recovered from the foreign employer, be recovered by the Government from the 

subscriber. 

6) The amount of contribution payable shall be rounded to the neareet whole Taka (fifty paisa 

counting as the next higher Taka). 

Interest: 

12. The Government shall pay to the credit of the account of a subscriber interest at such rate as it 

may, from time to time, determine for the payment of interest on subscriptions to the General 

Provident Fund on the amount at the credit of a subscriber in the said Fund and the provisions of 

rule 12 of the General Provident Fund Rules, 1979 shall apply mutatis mutandis in respect of 

interest payable under these rules. 

Advances from the Fund: 

13. 1) An advance may be granted to a subscriber from the amount of subscription and interest 

thereon standing to his credit in the Fund at the discretion of the appropriate authority. 

2) The granting of advance and its recovery shall be subject to the conditions laid down in rule 

13 and 14 of the General Provident Fund Rules, 1979 which shall apply mutatis mutandis. 

Note.-In the case of grant of an advance from the Fund, the amount standing to the credit of a 

subscriber means the amount which represents the subscriptions paid by tho subscriber to the 

Fund and interest thereon. It shall never include the amount of contributions mad. by the 

Governmen t and in terest thereon. 

Payment towards Insurance Policies: 

14. The amount of subscription with interest thereon standing to the credit of a subscriber in the Fund 

or a portion thereof may be withdrawn to meet the payment towards a policy of Life Insurance, 

and such withdrawal shall be subject to the provisions of rules 15, 16, 17, 18 and 19 of the General 

Provident Fund Rules, 1979. 

Circumstances in which accumulations are payable: 

15. When a subscriber quits the service, or on the death of a subscriber the amount standing to the 

credit of the subscriber in the Fund shall, subject to any deductions under rule 16, become payable 

and in respect of such payment, rules 20 and 21 of the General Provident Fund Rules, 1979, shall 

apply mutatis mutandis, 

Deductions: 

16. Subject to the condition that no deduction may be made which reduces the credit by more than the 

amount of any contribution made by the Government with interest thereon credited under rules 11 

and 12, before tile amount standing to the credit of a subscriber in the Fund is paid out of the Fund, 

the Government may direct deduction therefrom and payment to the Government of- 

a) any amount, if a subscriber has been dismissed from the service for grave misconduct: 

Provided that, if the order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deducted 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1812  

shall, on his reinstatement in the service, he replaced at his credit in the Fund; 

b) any amount, if a subscriber resigns from his employment under Government within five years 

of the commencement thereof, otherwise than by reason of superannuation or a declaration by 

competent ‘medical authority that he is unfit for further service; 

c) any amount due under a liability incurred by the subscriber to the Government. 

Payment: 

17. When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund, or the balance thereof, subject 

to the deduction under rule 16, if any, becomes payable, it shall be the duty of the Account Officer 

to make payment in the manner provided in section 4 of the Provident Funds Act, 1925 and sub-

rules (2) and (3) of rule 24 of the General Provident Fund Rules, 1979. 

Procedure Rules: 

18. l) All sums paid into the Fund under these rules shall be credited in the Books of Government to 

an account named ‘The Contributory Provident Fund Account’. 

2) Sums of which payment has not been taken within 6 months after they become payable and 

intimated by the Account Officer shall be transferred to ‘Deposits’ after the 30th June of the 

year and treated under ordinary rules relating to deposits. 

3) In respect of other procedural matters, rules 26 and 27 of the General Provident Fund Rules, 

1979, shall apply mutatis mutandis. 

 

By order of the Vice-President 

 

 

S.A. KHAIR 

Secretary, 

Ministry of Finance. 
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THE PROVIDENT FUNDS ACT, 1925. 

Act No. XIX of 1925 

(As amended from time to time) 

PASSED BY THE INDIAN LEGISLATURE 

An Act to amend and consolidate the law relating to Government and other Provident Funds. 

WHEREAS it is expedient to amend and consolidate the Jaw relating to Government and other 

Provident Funds. 

It is hereby enacted as follows: 

1. Short title, extent and commencemtnt.– 

l) This Act may be called the Provident Funds Act, 1925. 

2) It extends to all over Bangladesh. 

3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official 

Gazette, appoint. 

2. Definition.– 

In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,- 

a) ‘Compulsory deposit’ means a subscription to, or deposit in, a Provident Fund which, under the 

rules of the Fund, is not, until the happening of some specified contingency, repayable on demand 

other- wise than for the purpose of the payment of premia in respect of a policy of life insurance, 

or the payment of subscription or premia in respect of a family pension fund, and includes any 

contribution and any interest or increment which has accrued under the rules of the Fund on any 

such subscription, deposit or contribution, and also any such subscription, deposit, contribution, 

interest or increment remaining to the credit of the subscriber or depositor after the happening of 

any such contingency; 

b) ‘contribution’ means any amount credited in a Provident Fund, by any authority administering the 

Fund, by way of addition to, or subscription to, or deposit or balance at the credit of an individual 

account in, the Fund; and ‘Contributory Provident Fund’ means a Provident Fund the rules of 

which provide for the crediting of contributions; 

c) ‘dependant’ means any of the following relatives of a deceased subscriber to, or a depositor in, a 

Provident Fund, namely, a wife husband parent, child, minor brother, unmarried sister and a 

deceased son’ widow and child, and where no parent of the subscriber or depositor is alive, a 

paternal grand-parent; 

d) ‘Government Provident Fund’ means a Provident Fund other than a Railway Provident Fund, 

constituted by the authority of the Government for any class or classes of persons in the service of 

the Republic or of persons employed in educational institutions or employed by bodies existing 

solely for educational purposes; 

e) ‘Provident Fund’ means a fund in which subscription or deposits of any class or classes of 

employees are received and held on their individual accounts and includes any contributions and 

any interest or increment accruing’ on such subscriptions, deposits or contributions under the rules 

ot the Fund; 

f) ‘Railway administration’ means- 

i) Omitted. (ii) the manager of the railway. 

g) ‘Railway Provident Fund’ means a Provident Fund constituted by the authority of the railway 

administration for any class or classes of its employees. 

3. Protection of compulsory deposits.– 

l) A Compulsory deposit in any Government or Railway Provident Fund shall not in any way be 

capable or being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any decree or 

order of any Civil, Revenue or Criminal Court in respect of any debt or liability incurred by the 

subscriber or depositor, and neither the official Assignee nor any receiver appointed under the 

Insolvency Act, 1920 (V of 1920), shall be entitled to, or have any claim on, any such compulsory 

deposit. 
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2) Any sum standing to the credit of any subscriber to, or depositor in, any such Fund at the time of 

his decease and payable under the rules of the Fund to any dependant of the subscriber or 

depositor, or to such person as may be authorised by law to receive payment on his behalf, shall, 

subject to any deduction authorised by this Act and, save where the dependant is the widow or 

child of the subscriber or depositor subject also to the rights of an assignee under an assignment 

made before the commencement of this Act, vest in the dependant, and shall subject as aforesaid, 

be free from any debit or other liability incurred by the deceased or incurred by the dependant 

before the death of the subscriber or depositor. 

4. Provisions regarding repayment.– 

l) When under the rules of any Government or Railway Provident Fund the sum standing to the 

credit of any subscriber or depositor, or the balance thereof after the making of any deduction 

authorised by this Act, has become payable, the officer whose duty it is to make the payment shall 

pay the sum or balance, as the case may be, to the subscriber or depositor, or, if he is dead, shall- 

a) if the sum or balance, or any part thereof, vests in a dependant under the provisions of section 

3, pay the same to the dependant or to such person as may be authorised by law to receive 

payment on his behalf; or 

b) if the whole sum or balance, as the case may be, does not exceed five thousand taka, pay the 

same, or any part thereof, which is not payable under clause (a), to any person nominated to 

receive it under the rules of the Fund, or, if no person is so nominated, to any person appeanng 

to him to otherwise entitled to receive it; or 

c) in the case of any sum or balance, or any part thereof; which is not payable to any person 

under clause (a) or clause (b) pay the same,- 

i) to any person nominated to receive it under the rules of the Fund on production by such 

person of probate or letters of administration evidencing the grant to him of 

administration to the estate of the deceased or a certificate granted under the Succession 

Act, 1925, or under the entitling the holder thereof to receive payment of such sum. 

balance or part or; 

ii) where no person is so nominated to any person who produces such probate, letters or 

certificate: 

Provided that, where the whole or any part of any sum standing to the credit of the subscriber 

or depositor has been assigned to any other person before the commenceme?t of this Act, and 

notice in writing of the assignment has been received by the officer from the assignee, the officer 

shall, after making any deduction authorised by this Act and any payment due under clause (a) to 

or on behalf of the widow or children of the subscriber or depositor- 

i) if the subscriber or depositor or, if he is dead, the person to whom in the absence of pay 

valid assignment the sum or balance would be payable under this sub-section gives his 

consent in writing, pay the sum or part of the balance thereof, as the case may be, to the 

assignee, or 

ii) if such consent is not forthcoming, withhold payment of the sum part or balance, as the 

case may be, pending a decision of a competent Civil Court as to the person entitled to 

receive it. 

2) The making of any payment authorised by sub-section (1) shall be a full discharge to the 

Government or the railway administration, as the case may be, from all liability in respect of so 

much of the sum standing to the credit of the subscriber or depositor as is equivalent to the amount 

so paid. 

5. Rights of nominee.– 

1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any disposition, 

whether testamentary or otherwise, by a subscriber to, or depositor in, a Government or Railway 

Provident Fund of the sum standing to his credit in the Fund, or of any part thereof, where any 

nomination, duly made in accordance with the rules of the Fund, purports to confer upon any 

person the right to receive the whole or any part of such sum all the death of the subscriber or 

depositor occurring before the sum has become payable or before the sum, having become 

payable, has been paid, the said person shall, on the death as aforesaid of the subscriber or 

depositor, become entitled, to the exclusion of all other persons, to receive such sum or part 

thereof, as the case may be, unless- 

a) such nomination is at any time varied by another nomination made in like manner or expressly 

cancelled by notice given in the manner and to the authority prescribed by these rules, or 
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b) such nomination at any time becomes invalid by reason of the happening of some contingency 

specified therein, and if the said person predeceases the subscriber or depositor, the 

nomination shall, so far as it relates to the right conferred upon the said person, become void 

and of no effect: 

Provided that where provision has been duly made in the nomination in accordance with the 

rules of the Fund, conferring upon some other person such right in the stead of the person 

deceased, such right shall upon the decease as aforesaid of the said person, pass to such othe; 

person. 

2) Notwithstanding anything contained in the Succession Act, 1925 any person, who become entitled 

as aforesaid, may be granted a certificate under that Act, entitling him to receive payment of such 

sum or part, and such certification shall not be deemed to be invalidated or superseded by any 

grant to any other person of probate or letters of administration to the estate of the deceased. 

3) The provisions of this section as amended by sub-section (1) of section 2 of the Provident Funds 

(Amendment) Act, 1946 (XI of 1946), shall apply also to all such nominations made before the 

date of the commencement of that Act: 

Provided that the provisions of this section as so amended shall not operate to affect any case, in 

which before the said date any sum has been paid, or has under the rules of the Fund become payable in 

pursuance of any nomination duly made in accordance with these rules. 

6. Power to make deductions.– 

When the sum standing to credit of any subscriber or depositor in any Government or Railway 

Provident Fund which is a Contributory Provident Fund becomes payable, there may, if the authority 

specified in this behalf in the rules of the Fund so directs, be deducted therefrom and paid to 

Government or the Railway administration, as the case may be- 

a) any amount due under a liability incurred by the subscriber or depositor to Government or the 

Railway administration, but not exceeding in any case the total amount of any contributions 

credited to the account of the subscriber or depositor and of any inferest or increment which has 

accrued on such contributions; or 

b) where the subscriber or depositor has been dismissed from his employ- ment for any reasons 

specified in this behalf in the rules of the Fund, or where he has resigned such employment within 

five years of the commencement thereof, the whole or any part of the amount of any such 

contributions, interest and increment. 

7. Protection for acts done in good faith.– 

No suit or other legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is in 

good faith done or intended to be done under this Act. 

8. Power to apply the Act to other Provident Funds.– 

l) The appropriate Government, may, by notification in the Official Gazette, direct that the 

provisions of this Act shall apply to any Provident Fund established for the benefit of its 

employees by any local authority within the meaning of the Local Authorities Loans Act, 1914 (IX 

of 1914), and, on the making of such declaration, this Act, shall apply accordingly, as if such 

Provident Fund were a Government Provident Fund and such local authority were the 

Government. 

2) The Government may, by notification ill the Official Gazette, direct that the provisions of this Act 

shall apply to any Provident Fund established for the benefit of employees of any of the 

institutions specified in the Schedule, or of any group of such institutions, and, on the making of 

such declaration, this Act shall apply accordingly, as if such Provident Fund were a Government 

Provident Fund and the authority having custody of the Fund were the Government: 

Provided that section 6 shall apply as if the authority making the contributions referred to in 

that section were the Government. 

3) The Government may, by notification in the Official Gazette, and to the Schedule the name of any 

public institution it may deem fit, and any such addition shall take effect as if it had been made by 

this Act. 

4) Omitted. 

9. Omitted. 

10. (Repeals) Rep. by the Repealing Act, 1927 (XII of 1927), s. 2 and Schedule. 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1816  

 

THE SCHEDUL 

List of Institutions. 

[See sub-section (2) of section 8] 

 

1. A Court of Wards 

2. A College affiliated to a University established by Statute. 

3. The Bangladesh Red Cross Society. 

4. The Bangladesh Bank. 

5. The Sonali Bank. 

6. The Bangladesh Shilpa Bank. 

7. The Bangladesh House Building Finance Corporation, 

8. The Bangladesh Krishi Bank. 

9. The Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research 

10. The Telephone Industries of Bangladesh Limited. 

11. The Bangladesh Atomic Energy Council. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

REGULATION WING 

SECTION– II 

 

N O T I F I C A T I O N 

No.MF/R-II/PF-25/77/7 Dated: 9-1-1978. 

 

 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 133 of the Constitution of the People’s 

Republic of Bangladesh, The President is pleased to make the following further amendments in the 

General Provident Fund (Central Servics) Rules, namely:- 

AMENDMENTS 

In the aforesaid Rules: 

a) For rule 4 the following shall be substituted, namely:- 

 ‘4. All eligible Government servants shall join the Fund as compulsory subscribers’; 

b) in rule 11, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:- 

‘(1) The minimum rates of subscription to the Fund shall be as follows: 

Pray Range Minimum rates to subscription 

Pay up to Taka 300.00 per month  3 poisha in the taka. 

Pay above Taka 300.00 but not above Taka 500.00 per 

month ------ 

9 poisha in the taka. 

Pay above Taka 500.00 but not above Taka 1, 000.00 

per month ------ 

12 poisha in the taka. 

Pay above Taka 1, 000.00 per month ------ 15 poisha in the taka. 

2. The amendments made by this notification shall be deemed to have taken effect on the 1st day of 

July, 1977. 

 

By order of the President, 

 

S.A. Khair 

Secretary 

No.MF/R-II/PF-25/77/7(500) Dated: 9-1-1978. 

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

 

 

K.M. Karim 

Section Officer 

Phone: 259687 

Distribution: 

1. Military Secretary to the President. 

2. Private Secretary to the President, Bangladesh, Dacca. 

3. All Private Secretaries to the Advisers. 

4. All Secretaries to the Govt. of Bangladesh. 

5. All Addl. Secretaries to the Govt. of Bangladesh. 

6. All Joint Secretaries/ Financial Advisers to the Govt. of Bangladesh. 

7. All Deputy Secretaries/ Deputy Financial Advisers to the Govt. of Bangladesh. 

8. All Ministries/ Divisions. 

9. All Officers of the Ministry of Finance. 

10. Comptroller and Auditor-General. 

11. Accountant General (Civil)/ Accountant General (Military). 

12. Accountant General (Works & WAPDA). 

13. Accountant General, P.T and T. 

14. Accountant General, Bangladesh Railways. 

15. Addl. Accountant General, Ministry of Foreign Affairs. 
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16. Chairman National Board of Revenue. 

17. All Heads of the Departments. 

18. All Heads of Directorates. 

19. All Divisional Commissioner. 

20. All Deputy Commissioners. 

21. All Sub-Divisional Officers. 

22. All Treasury Officers. 

23. Registrar, Supreme Court. 

24. Registrar, High Court. 

25. Bangladesh Public Service Commission. 

26. Principal Information officer, Ministry of Information, Broad Casting. 

27. O.S.D., Bangladesh Govt. Press. 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

(বফবধ াংগমাজন সর) 

াবপ স্মাযক 

নাং-এভএপ(াঅয াআউ)-১(৫)/৭৯/৩০ তাবযখ: ঢাকা, ৮াআ াঅগষ্ট, ১৯৭৯ 

 

বফলয়: ববফষ্য তবফর বফবধভারা। 

 

 াঅবদষ্ট াআয়া বনম্নস্বাক্ষযকাযী এতদগে ৮াআ াঅগষ্ট, ১৯৭৯ াআাং তাবযগখয প্রজ্ঞান নাং- এভ এপ (াঅয াআউ)-
১(৫)/৭৯/২৮ এয ভাধযগভ মথাক্রগভ াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ এফাং প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, 
১৯৭৯ একবি ুবিকা াঅকাগয াংমুক্ত কবযয়া াফগবত এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য সপ্রযণ কযা াআর। 

 

২। তৎকারীন াবকিান যকায কতৃথক এাআ বফলগয় প্রণীত ২(রৃাআ) সি বফবধভারা ফতথভান ুবিকায় প্রবতস্থান কযা 
াআয়াগছ। ারনাগাদ াংগাধনী  রৄদ্ধতা একীবতূ কবযয়া নতুন বফবধভারা প্রণীত াআর। াআাছাড়া, এাআ বফবধভারাগক 
জ, াবধকতয কামথগাগমাগী  ভগয়াগমাগী কগয বযফতথন াধন কযা াআর। তন্মগধয উগেখগমাগয কগয়কবি বনগম্ন 
উগেখ কযা াআর:- 
 

(1) যকাবয কভথচাযীগণ মাাগদয চাকবয াঅয ২ (রৃাআ) ফছয ফাবক যবয়াগছ তাাযা াআচ্ছা কবযগর াধাযণ 
ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন; 

(2) গৃ বনভথাগণয উগেগে ববফষ্য তবফর গৃীত াবগ্রভ াগথথয বযভাণ তাায বাগফ জভাকৃত সভাি িাকায 
গফথাচ্চ ীভা ৮০% (তকযা াঅব বাগ) াআগত ফবৃদ্ধ কবযয়া ৩৬(ছবি) ভাগয সফতগনয ভ-বযভাণ 
কযা াআর; 

(3) ববফষ্য তবফর াআগত গৃ বনভথাণ াবগ্রগভয জন্য বনষ্পবি ফন্ধকীকযণ এফাং তবফর াআগত াথথায়গনয জন্য 
জীফন ফীভা বরবয স্বত্ত্ব বনগয়াগ ম্পাদন কবযগত াআগফ; 

(4) প্রচবরত াঅাআনগত ক্ষভতা উস্থান ফযবতগযগক চাাঁদাদাতা দগে উিযাধীকাযীগক প্রদাগনয সক্ষগি ঋগণয 
গফথাচ্চ ীভা িাাঃ ৫০০.০০(াাঁচত িাকা) াআগত িাাঃ ৫,০০০.০০(াাঁচ াজায িাকা)- এ ফবধথত কযা 
াআর। 

 

৩। নতুন বফবধভারা সকান যকগভয বুর-ভ্রাবি ফা ােবত বযরবক্ষত াআগর তাা বনম্ন স্বাক্ষযকাযীগক াফবত কযায 
জন্য াংবিষ্ট করগক বফগল কবযয়া বনযীক্ষা াবপগক ানুগযাধ কযা াআর। 

 

 

এ.বজ.ভুিপা 
উ-বচফ 

প্রবত: 
১। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ঢাকা। 

৩। কর ভা বাফযক্ষক। 

৪। াথথ ভন্ত্রণারগয়য কর কভথকতথা (াথথ বফবাগ)। 

৫। কর এপ.এ.বি.এপ. এ এফাং এ.এপ.এ। 

৬। বচফারগয়য কর বাফ াবপ ফযাফগয তাাগদয াধীনস্থ কর াবপগক বফতযগণয জন্য াবতবযক্ত কব। 
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(২০ াঅগস্ট ১৯৭৯ তাবযগখয ফাাংরাগদ সগগজি াবতবযক্ত াংখযায় প্রকাবত) 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

(বফবধ াংগমাজন সর) 
 

প্রজ্ঞান 
ঢাকা, ৮ াঅগস্ট ১৯৭৯ 

 

 নাং-এভএপ(াঅযাআউ)-১(৫)/৭৯/২৮- গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয াংবফধাগনয ১৩৩ নাং ানুগচ্ছদ -এ প্রদি ক্ষভতায 
ফগর এফাং এাআ উগেগে প্রণীত ান্য কর বফবধভূ ফাবতরক্রগভ যাষ্ট্রবতয বচফারগয়য যাষ্ট্রবত বফবাগগয (াধাযণ) 
২০স নগবম্বয, ১৯৭৯ তাবযগখয বএ/ প্রাাঃ/ ৮(২৪)/ ২৮-১৫৬৯ নাং প্রজ্ঞান -এয ভাধযগভ যাষ্ট্রবত কতৃথক 
ক্ষভতাপ্রদি াআয়া উ-যাষ্ট্রবত বনগম্নাক্ত বফবধ জাবয কগযন, মথা: 

াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯। 

াংবক্ষপ্ত বগযানাভ  প্রফতথন: 

১। ১) এাআ বফবধভারা াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ নাগভ াবববত াআগফ। 

২) াআা ১ জুরাাআ, ১৯৭৯ াআগত ফরফৎ াআগফ। 

াংজ্ঞা: 

২। ১) বফলগয় ফা প্রগে বযন্থী সকাগনা বকছু না থাবকগর এাআ বফবধভারায়- 

ক) বাফযক্ষণ কভথকতথা াথথ এাআ উগেগে ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক কতৃথক বনগয়াগকৃত কভথকতথাগক 
ফঝুাাআগফ; 

খ) িান ফবরগত বফধ িান ফুঝাাআগফ; 

িীকা ১। দিক িান তখনাআ িান বাগফ বফগফবচত াআগফ মখন বাফযক্ষণ কভথকতথা াথফা বাফযক্ষণ 
কভথকতথায ভগন গে উবস্থত াআগর যকাবয বরবিয এাআ ভগভথ ন্তুষ্ট ন সম াগথানার র 
ানুাগয চাাঁদাদাতায গৃীত দিক িানগক প্রকৃত িাগনয ভমথাদা দাগনয বফধ স্বীকৃবত প্রদান কযা 
াআয়াগছ, ান্য সকাগনা সক্ষগি নগ; 

২। ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ -এয উগেগে দিক িান দিক গ্রীতা বতায িান বাগফ 
বফগফবচত াআগফ এফাং তাায প্রকৃত বতায িান  বনবথযীর য়ায াফান াআগফ। সম সক্ষগি 
একজন প্রকৃত বতা তাায িানগক ান্য ফযবক্তয বনকি দিক প্রদান কগযন, সাআ সক্ষগি মবদ 
াগথানার র ানুাগয গৃীত দিক ম্মানগক প্রকৃত ম্মাগনয ভমথাদা প্রদান কযা াআয়া থাগক তাা 
াআগর এাআ বফধাভারায উগেগে উক্ত িান প্রকৃত বতায বযফাগযয ফববূথত াআগফ; 

গ) বযফায ফবরগত ফঝুাাআগফ- 

i) ুরুল চাাঁদাদাতায সক্ষগি চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  িানগণ এফাং চাাঁদাদাতায ভৃত ুগিয স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  
িানগণ। তগফ তথ থাগক সম চাাঁদাদাতা মবদ প্রভাণ কবযগত ক্ষভ ন সম, তাায স্ত্রী াঅাআনগতবাগফ 
বফগচ্ছদপ্রাপ্ত ফা াভাবজক প্রথা ানুমায়ী সখাযগাল ায়ায াবধকাযী নগন তাা াআগর বতবন াঅয এাআ 
বফবধভারায াঅতায় চাাঁদাদাতায বযফাগযয দে বাগফ গণয াআগফন না, মবদ না চাাঁদাদাতা যফতথী মথাগয় 
বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি দাবখরকৃত বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ উক্ত স্ত্রীগক বযফাযবকু্ত ফবরয়া বনগদথ 
কগযন; 

ii) ভবরা চাাঁদাদাতায সক্ষগি স্বাভী  িানগণ এফাং চাাঁদাদাতায ভৃত ুগিয বফধফা স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  িানগণ। তগফ 
তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি 1 বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ তাায স্বাভীগক বযফায 
াআগত বফবচ্ছন্ন যাবখগত াবযগফন। এগক্ষগি উক্ত স্বাভী তৎক্ষণাৎ বযফায াআগত বফবচ্ছন্ন ফবরয়া গণয াআগফন 
মবদ না চাাঁদাদাতা বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ তাাগক বফবচ্ছন্নকযগণয উক্ত সনাবি ফাবতর কগযন; 

ক) তবফর াথথ াধাযণ ববফষ্য তবফর; 

খ) সুদ াথফা ফৃবদ্ধ (increment) াথথ যকায কতৃথক সঘাবলত সম সকাগনা ভঞ্জুবয, বপ্রবভয়াভ াথফা সয়ায; 

গ) ছুবি াথথ ফতথভাগন ফরফৎ চাকবয বফবধভারায় স্বীকৃত সম সকাগনা ছুবি ফুঝাাআগফ; 

                                                 
1
 ১৯ াগটাফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪- াঅাআন/ ২০০৯ এয ধাযা (ক) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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ঘ) সফতন াথথ চাকবয বফবধভারায় াংজ্ঞাবয়ত সফতন ফঝুাাআগফ এফাং ছুবিকারীন সফতন সখাযগাল ফা পগযন 
াববথগয সফতন প্রকৃবতয সম সকাগনা াবযশ্রবভক াআায ািবুথক্ত াআগফ; 

ঙ) ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াথথ বফবধ ১৩ -এয উবফবধ ১ -এ ফবণথত কতৃথক্ষ; 

চ) চাাঁদাদাতা াথথ তবফগর চাাঁদা প্রদানকাযী যকাবয কভথচাযী; 

ছ) ফৎয াথথ াঅবথথক ফৎয; 

ান্য সম কর ব্দ এাআ বফবধভারাগত ফযফায কযা াআয়াগছ বকন্তু াংজ্ঞাবয়ত য় নাাআ স কর 
ব্দাফবর ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ (১৯২৫ গনয ১৯ নাং াঅাআন)-এ ফা ফতথভাগন ফরফৎ চাকবয 
বফবধভারায় সম াগথথ ফযফরত াআয়াগছ সাআ াগথথ ফযফরত াআগফ। 

এাআ বফবধভারায সকাগনা বকছুাআ াআবতূগফথ বফদযভান াধাযণ ববফষ্য তবফরগক ফাবতর কবযগফ না। 

তবফর াংযক্ষণ: 

৩। তবফর ফাাংরাগদগ িাকায় যবক্ষত াআগফ। 

তবফগর সমাগদাগনয সমাগযতা: 

৪। মাায প্রগদয় ববফষ্য তবফগর সমাগদাগনয াঅফেকতা নাাআ াথফা ানুভবত নাাআ এভন কর কভথচাযী াধাযণ 
ববফষ্য তবফগর সমাগদাগনয সমাগয। 

িীকা: াফয গ্রগণয য চুবক্তবববক্তক ুনাঃবনগয়াগপ্রাপ্ত কভথচাযী সস্বচ্ছাধীন চাাঁদাদাতা বাগফ তবফগর সমাগদান 
কবযগত াবযগফন। 

চাাঁদাদাতা: 

৫। ১) তবফগর সমাগদাগনয সমাগয সম কর যকাবয কভথচাযীয চাকবযয সভয়াদ এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ 
বনযফবচ্ছন্নবাগফ রৃাআ ফৎয ূণথ াআয়াগছ, তাাযা ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা বাগফ এাআ তবফগর সমাগদান 
কবযগফন এফাং 

২) তবফগর সমাগদাগনয সমাগয সম কর যকাবয কভথচাযীয চাকবযয সভয়াদ এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ 
বনযফবচ্ছন্নবাগফ রৃাআ ফৎয ূণথ য় নাাআ এফাং মাাযা এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ভয় ফা গয চাকবযগত 
সমাগদান কবযগফন তাাযা বনযফবচ্ছন্নবাগফ চাকবযয সভয়াদ রৃাআ ফৎয ূণথ াআগর ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা 
বাগফ তবফগর সমাগদান কবযগফন। 

তগফ, সকাগনা যকাবয কভথচাযী াআচ্ছা কবযগর চাকবযয রৃাআ ফৎয ূণথ য়ায ূগফথ তবফগর সমাগদান 
কবযগত াবযগফন এফাং ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত াআগর তবফগর চাাঁদা প্রদান ফন্ধ কবযগত াবযগফন। 

ভগনানয়ন: 

৬। ১) প্রগতযক চাাঁদাদাতা তবফগর সমাগদাগনয ভয় তাায ভৃতুযয ভগয় তবফগর তাায জভা াথথ মাা তাাগক 
প্রগদয় য় নাাআ ফা প্রগদয় য়া গত্ত্ব প্রদান কযা য় নাাআ তাা তাায ভৃতুযয গয গ্রগণয াবধকায প্রদান 
কবযয়া এক ফা একাবধক ফযবক্তগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগফন এফাং উক্ত ভগনানয়নি বাফযক্ষণ কভথকতথায 
বনকি সপ্রযণ কবযগফন: 

তগফ তথ থাগক সম, ভগনানয়নদাগনয ভগয় চাাঁদাদাতায সকাগনা বযফায থাবকগর, চাাঁদাদাতা তাায 
বযফাগযয দে নন এভন সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগথগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াবযগফন না: 

তগফ াঅয তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতায সকাগনা বযফায না থাবকগর বতবন ান্য সম সকাগনা ফযবক্তগক 
ভগনানয়ন দান কবযগত াবযগফন। বকন্তু যফতথীগত উক্ত চাাঁদাদাতায বযফায য়ায গে গে বাফযক্ষণ 
কভথকতথায বনকি সপ্রবযত ূফথ ভগনানয়নি ফাবতর াআয়া মাাআগফ। 

২) উবফবধ-১ -এয াধীগন চাাঁদাদাতা একাবধক ফযবক্তগক ভগনানয়ন দান কবযগর ভগনানয়নগি প্রগতযক ভগনানীত 
ফযবক্তগক প্রগদয় াাং এাআরূ দ্ধবতগত বনবদথষ্ট কবযয়া বদগফন মাাগত তবফগর তাায জভা রূগ বস্থত সম 
সকাগনা ভগয়য ভুদয় াথথ ফবিত াআয়া মায়। 

৩) প্রথভ তপবগর উবেবখত পযভভূগয ভগধয াফস্থা ানুাগয সম রূ প্রগমাজয সাআরূ পযগভ প্রগতযকবি 
ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াআগফ। 

৪) চাাঁদাদাতা সম সকাগনা ভগয় বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি বরবখত সনাবি সপ্রযগণয ভাধযগভ ভগনানয়ন ফাবতর 
কবযগত াবযগফন। 
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তগফ তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা এাআরূ সনাবিগয বত উবফবধ (১) াআগত (৩) -এয বফধান ভগত নতুন 
ভগনানয়নি সপ্রযণ কবযগফন। 

৫) উবফবধ-৪ -এয বফধান ক্ষুণ্ন না কবযয়া প্রগতযক চাাঁদাদাতা এাআ বফবধয াধীগন তাায সপ্রবযত ভগনানয়গনয 
বত বদ্বতীয় তপবগর ফবণথত পযগভ ঘিনা াগগক্ষ ফাবতর সনাবি বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ 
কবযগফন। 

৬) সম ঘিনা াংঘবিত াআগর উবফবধ-৫ -এয াধীগন প্রদি ঘিনা াগক্ষ ফাবতরকযণ সনাবি কামথকয াআগফ 
এফাং পরশ্রুবতগত সাআ াংবিষ্ট ভগনানয়ন ফাবতর াআয়া মাাআগফ, সাআ ঘিনা ঘবিফায গে গে চাাঁদাদাতা 
উবফবধ (১) াআগত (৩)-এয বফধান সভাতাগফক নূতন ভগনানয়ন ি বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ 
কবযগফন। 

৭) চাাঁদাদাতা কতৃথক প্রদি প্রগতযক ভগনানয়নি এফাং ফাবতরকযণ, মতদূয বফধ, বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক 
গৃীত য়ায বদন াআগত কামথকয াআগফ। 

চাাঁদা দাতায বাফ: 

৭। প্রগতযক চাাঁদাদাতায নাগভ একবি বাফ থাবকগফ এফাং বফবধ ১২ -এয উ-বফবধ-২ -এ ফবণথত দ্ধবতগত বনধথাবযত সুদ 
াথফা ফৃবদ্ধ  তাাঁায প্রদি চাাঁদা সাআ বাগফ প্রদথন কবযগত াআগফ। 

চাাঁদাদাতায তথাবদ: 

৮। ১) াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায ভগয় ফযতীত প্রগতযক চাাঁদাদাতা প্রবত ভাগ তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগফন। 

তগফ তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা াআচ্ছা ানুমায়ী ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায বদ্ধাি গ্রণ 
কবযগত াবযগফন। 

তগফ, াঅগযা তথ থাগক সম, াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায য চাকবযগত ুনফথার াআগর, াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায 
ভগয়য চাাঁদায বযভাগণয াবতবযক্ত নগ এভন বযভাগণয চাাঁদা এককারীন ফা বকবিগত প্রদাগনয ানুভবত প্রদান 
কবযগত াআগফ। 

২) চাাঁদাদাতা ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায বদ্ধাি বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত াফবত কবযগফন: 

ক) বনজ সফতন বনগজ উগিারনকাযী কভথকতথা াআগর বতবন ছুবিগত গভগনয য প্রথভ সফতন বফর াআগত চাাঁদা 
কতথন না কবযফায ভাধযগভ; 

খ) বনজ সফতন বনগজ উগিারনকাযী কভথকতথা না াআগর বতবন ছুবিগত গভগনয ূগফথ চাাঁদা কতথন না কযায 
বদ্ধািবি বরবখতবাগফ াবপ প্রধানগক াফবত কবযগফন। ভয়ভগতা মথামথবাগফ াফবতকযগণ ফযথথ 
য়ায সক্ষগি চাাঁদা প্রদান কবযগত চাগন ফবরয়া ধবযগত াআগফ। 

৩) উ বফবধ (২) -এয াধীগন চাাঁদাদাতা সম াআচ্ছা াফবত কবযগফন তাাাআ চূড়াি ফবরয়া গণয াআগফ। 

৪) তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ চূড়ািবাগফ উগিারগনয য ুনযায় কগভথ সমাগদান না কযা মথি 
তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন না। 

চাাঁদায ায: 

৯। ১) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ চাাঁদায বযভাণ চাাঁদাদাতা বস্থয কবযগফন, মথা: 

ক) াআা ূণথ িাকায় াআগত াআগফ এফাং 

খ) তবফগর চাাঁদায ফথবনম্ন ায াআগফ বনম্নরূ: 

i) ভাবক িাকা ৩০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ১% 

ii) ভাবক িাকা ৩০১.০০ াআগত িাকা ৫০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ৬% 

iii) ভাবক িাকা ৫০১.০০ াআগত িাকা ১০০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ৯% 

iv) ভাবক িাকা ১০০১.০০ াআগত িাকা ২০০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ১২% 

v) ভাবক িাকা ২০০১.০০ এফাং এয াবধগকয সক্ষগি ১৫% 

িীকা: িাকায বগ্াাং যফতথী ূণথ িাকায় বযফবতথত াআগফ। 

২) উ বফবধ -১ -এয উগেে ূযণকগে চাাঁদাদাতায সফতন ফবরগত ফঝুাাআগফ- 
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ক) ূফথফতথী ফৎগযয ৩০স জুন তাবযগখ সম যকাবয কভথচাযী চাকবযগত বছগরন তাায সক্ষগি ঐ তাবযগখ 
প্রায সফতন: 

তগফ তথ থাগক সম, 

i) মবদ এভন য় সম, চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান না 
কবযফায াআচ্ছা গ্রণ কবযয়াবছগরন াথফা উক্ত তাবযগখ াভবয়ক ফযখাস্থ বছগরন, তাা াআগর বতবন 
ুনযায় কগভথ সমাগদাগনয তাবযগখ সম সফতন তাায প্রায াআগফ উাাআ তাায সফতন ফবরয়া গণয 
াআগফ; 

ii) মবদ এভন য় সম, চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখ ফাাংরাগদগয ফাবগয সপ্রলগণ াথফা ছুবিগত বছগরন এফাং 
ছুবি সবাগ াফযাত াঅগছ এফাং ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদাগনয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন, 

তাা াআগর বতবন ফাাংরাগদগ কভথযত থাবকগর সম সফতন তাায প্রায াআত উাাআ তাায সফতন 
াআগফ; 

iii) চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখয যফতথী সকাগনা তাবযগখ বফবধ-৫ -এয াধীগন প্রথভ ফাগযয ভগতা তবফগর 
সমাগদান কবযয়া থাবকগর উক্ত যফতথী তাবযগখ প্রায সফতনাআ তাায সফতন াআগফ; 

খ) ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ সম চাাঁদাদাতা চাকবযগত বছগরন না, তাায সক্ষগি চাকবযগত 
সমাগদাগনয প্রথভ বদগন সম সফতন তাায প্রায াথফা বতবন চাকবযগত সমাগদাগনয তাবযগখয যফতথী 
সকাগনা তাবযগখ বফবধ-৫ -এয াধীগন তবফগর সমাগদান কবযয়া থাবকগর উক্ত যফতথী তাবযগখ সম সফতন 
তাায প্রায াআত উাাআ তাায সফতন াআগফ। 

৩) চাাঁদাদাতা প্রবত ফৎয তাায বনধথাযণকৃত ভাবক১ চাাঁদায বযভাণ বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত াফবত কবযগফন, মথা: 

ক) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ কভথযত বছগরন, তাা াআগর বতবন তাায উক্ত 
ভাগয সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

খ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং চাাঁদা প্রদান না কযায 
বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন াথফা াভবয়ক ফযখাস্থ বছগরন, তাা াআগর বতবন ুনযায় কগভথ সমাগদাগনয 
য প্রথভ সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

গ) মবদ এভন য় সম, বতবন উক্ত ফৎগয প্রথভ যকাবয চাকবযগত সমাগদান কবযয়াগছন াথফা ফাধযতাভূরক 
চাাঁদাদাতা বাগফ বফবধ-৫ -এয াধীগন তবফগর সমাগদান কবযয়াগছন তাা াআগর সম ভাগ বতবন 
তবফগর সমাগদান কবযয়াগছন সাআ ভাগয সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

ঘ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং াফযাতবাগফ ছুবি সবাগ 
কবযগতবছগরন এফাং ঐ ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান কযায বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন তাা াআগর এাআ 
উগেগে উক্ত ভাগয সফতন বফর াআগত কতথন কবযয়া; 

ঙ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ বফগদবক চাকবযগত কভথযত বছগরন, তাা 
াআগর চরবত ফৎগযয জুরাাআ ভাগয চাাঁদা যকাবয সকালাগাগয জভা প্রদান কবযয়া; 

৪) উক্তরূগ বনধথাবযত চাাঁদায বযভাণ ঐ ফৎয ফযাী াবযফবতথত থাবকগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, মবদ এভন য় সম, ভাগয ভগধয বকছুবদন কভথযত বছগরন এফাং ভাগয ফাবক ভয় 
ছুবিগত বছগরন এফাং ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায াআচ্ছা কবযয়াবছগরন, তাা াআগর উক্ত ভাগ সম 
াংখযক বদফ বতবন কভথযত বছগরন সাআ াংখযায ানুাগত মথামথ বযভাণ াথথ চাাঁদা বাগফ প্রগদয় াআগফ; 

৫) ুনাঃবনগয়াগপ্রাপ্ত কভথচাযী মাায সনন ম্পূণথ ফা াঅাংবক স্থবগত কযা াআয়াগছ, তাায সক্ষগি যকাগযয 
বনকি াআগত তৎকতৃথক প্রাপ্ত সফতগনয বববিগত ৃথকবাগফ তৎকতৃথক গৃীত সনগনয াথথ াগ্রাহ্য কবযয়া 
চাাঁদায ায বনধথাযণ কযা াআগফ। 

সপ্রলণ াআতযাবদগত থাকা চাাঁদাদাতা তবফগরয বফবধভগূয াঅতাধীন থাবকগফ: 

১০। সকাগনা চাাঁদাদাতা বফগদবক াববথগ ফদবর াআগর াথফা ফাাংরাগদগয ফাবগয সপ্রলগণ সপ্রবযত াআগর উক্তরূ ফদবর 
ফা সপ্রলণ না াআয়া থাবকগর বতবন সমরূবাগফ তবফগরয বফবধভারায াঅতায় থাবকগতন, সাআরূ থাবকগফন। 
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চাাঁদা াঅদায়: 

১১। ১) সম সক্ষগি ফাাংরাগদগয াবযিগয যকাবয যকাবয সকালাগায াআগত ফা বফগদ ফাাংরাগদ দূতাফা াআগত 
সফতন গ্রণ কযা য় সাআ সক্ষগি চাাঁদা এফাং প্রদি াবগ্রগভয ভূর এফাং উায সুদ 1 [াথফা ফবৃদ্ধ] সফতন াআগত 
কতথনূফথক াঅদায় কবযগত াআগফ। 

২) ান্য সকাগনা উৎ াআগত সফতন গ্রণ কবযগর চাাঁদাদাতা তাায ভাবক চাাঁদা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি 
সপ্রযণ কবযগফন। 

৩) বফবধ-৫ -এয াধীগন ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা বাগফ সমাগদাগনয তাবযখ াআগত সকাগনা কভথচাযী চাাঁদা প্রদাগন 
ফযথথ াআগর বফবধ ১২সত ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  ফগকয়া চাাঁদা, তবফগর াবফরগম্ব প্রদান কবযগফন। 
তাাগত ফযথথ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা াবগ্রভ প্রদাগন- মাায জন্য বফগল কাযণ থাকা প্রগয়াজন- ক্ষভতাফান 
কতৃথগক্ষয বনধথাযণ ানুমায়ী বকবিগত ফা ান্যবাগফ সফতন বফর াআগত কতথনূফথক াঅদাগয়য জন্য বনগদথ প্রদান 
কবযগফন। 

জভায উয সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] 2: 

১২। ১) যকায প্রবত ফৎগযয জন্য সম ায বনধথাযণ কবযগফ ঐ াগয তবফগর চাাঁদাদাতায জভায উয উবফবধ-৫ -
এয বফধান াগগক্ষ যকায সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগফ। 

২) প্রবত ফৎগযয সল বদগন বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত জভায উয সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ; মথা:- 
i) ূফথফতথী ফৎগযয সল বদগনয জভা াআগত চরবত ফৎগয উগিারনকৃত াথথ ফাদ বদয়া ফাবক জভায উয 

১২(ফাগযা) ভাগয সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ]; 
ii) চরবত ফৎগয উগিারনকৃত১ াগথথয উয ফৎগযয প্রাযম্ভ াআগত সম ভাগ উগিারন কযা াআয়াগছ উায 

ূফথফতথী ভাগয সল বদন মথি সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ]; 
iii) ূফথফতথী ফৎগযয সল বদগনয গয জভাকৃত াগথথয উয জভাদাগনয তাবযখ াআগত চরবত ফৎগযয সল 

বদন মথি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ];১ 

সভাি সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] বযভাণ বনকিফতথী ূণথ িাকা মথি াআগফ (ঞ্চা য়া াআগর তাা 
যফতথী ূণথ িাকায় বযফবতথত াআগফ): 

iv) তগফ তথ থাগক সম, মখন চাাঁদাদাতায তবফগর জভায াথথ তাাঁাগক প্রগদয় য় তখন সাআ াগথথয উয 
চরবত ফৎগযয প্রথভ বদন াআগত, ফা জভায তাবযখ াআগত, সম সক্ষগি মাা প্রগমাজয, প্রগদয় য়ায 
তাবযখ মথি এাআ উ-বফবধয াধীগন সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কযা াআগফ। 

৩) এাআ বফবধ সভাতাগফক জভায তাবযখ ফবরয়া গণয াআগফ সফতন কতথগনয সক্ষগি সম ভাগ াঅদায় কযা াআগফ ঐ 
ভাগয প্রথভ বদন এফাং চাাঁদাদাতা কতৃথক চাাঁদা সপ্রযগণয সক্ষগি বাফযক্ষণ কভথকতথা উক্ত চাাঁদা সম ভাগয ৫ 
তাবযগখয ূগফথ াাআগফন, ঐ ভাগয প্রথভ বদন, াঅয ভাগয ৫ তাবযগখ ফা উায গয ায়া সগগর যফতথী 
ভাগয প্রথভ বদন। 

৪) বফবধ ২০  ২১ -এয াধীগন প্রগদয় াথথ ছাড়া সম ভাগ প্রদান কযা াআগফ সাআ ভাগয ূফথফতথী ভাগয সল 
বদন মথি সম সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] য় তাা প্রাক ফযবক্তগক প্রদান কবযগত াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, সম সক্ষগি বাফযক্ষণ কভথকতথা সাআ ফযবক্তগক ফা তাায প্রবতবনবধগক বতবন সম 
তাবযগখ নগদ াথথ প্রদাগন প্রস্তুত তাা াথফা সাআ ফযবক্তগক াথথ প্রদাগনয জন্য সম তাবযগখ সচক প্রস্তুত 
কবযয়াগছন তাা াফবত কবযয়াগছন সাআ সক্ষগি সকফরভাি উক্ত াফবতকযগণয তাবযগখয ূফথফতথী ভাগয 
সল বদন মথি াথফা প্রগমাজয াআগর সাআ সচক াআ য়ায তাবযখ মথি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কবযগত 
াআগফ। 

৫) সকাগনা চাাঁদাদাতা তবফগরয জভায উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] গ্রণ কবযগফন না ফবরয়া বাফযক্ষণ কভথকতথাগক 
াফবত কবযগর, উক্ত সক্ষগি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কযা াআগফ না। তগফ যফতথী মথাগয় সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
গ্রণ কবযগত চাগন ফবরয়া াফবত কবযগর সম ফৎয ঐরূ াফবত কবযগফন সাআ ফৎগযয প্রথভ বদন 
াআগত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ। চাাঁদাদাতা তবফগর তাায বাগফ াআবতভগধয উদ্ভূত সুদ ১ 
[াথফা ফবৃদ্ধ] গ্রণ কবযগফন না ফবরয়া বরবখতবাগফ াফবত কবযগর াআবতভগধয জভাকৃত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
ববফষ্য তবফগরয বাগফ বফকরন সদখাাআয়া এফাং গে গে ‘22 Interest’ ফা ‘xx-Interest’ খাগত কন্ট্রা 
াঅকরন সদখাাআয়া ভন্বয় কবযগত াআগফ। 

                                                 
1
 ১০ াঅগষ্ট ১৯৮৫ তাবযগখয প্রজ্ঞান নাং- এভ(এভবি)/াঅয II/ বএপ-৫/ ৮৫/১৫১ দ্বাযা ুনাঃবনধথাবযত 

2
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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৬) এাআ বফবধভারায সকাগনা বফধাগনয াধীগন সম কর াথথ চাাঁদাদাতায াঅকরগন প্রবতস্থাবত াআগফ তাায উয 
সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] উ-বফবধ (১) -এয াধীগন ধাযাফাবকবাগফ সম কর ায বনধথাবযত াআগফ, সাআ কর াগয 
এফাং মতদূয ম্ভফ এাআ বফবধগত বনধথাবযত দ্ধবতগত প্রদান কবযগত াআগফ। 

তবফর াআগত াবগ্রভ ভঞ্জযুকাযী কতৃথক্ষ: 

১৩। ১) তবফগর জভাকৃত াথথ াআগত চাাঁদাদাতাগক বনগম্নাক্ত কতৃথক্ষভূ াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগত াবযগফ, মথা:- 

ক) গৃ বনভথাগণয উগেগে  বফগল বফগফচনায় প্রদি াবগ্রভ ফযতীত ান্যান্য উগেগে াবগ্রগভয ভঞ্জুযকাযী 
কতৃথক্ষ সগগজগিি কভথকতথাগদয সক্ষগি বফবাগীয় প্রধান এফাং উক্ত কভথকতথা বনগজাআ বফবাগীয় প্রধান াআগর 
সগক্ষগি যকায। ননগগগজগিি কভথচাযীগদয সক্ষগি াংবিষ্ট কভথচাযীয াবপ প্রধান, বকন্তু সম সক্ষগি 
াবপ প্রধাগনয বনম্ন দস্থ সকাগনা কভথকতথা উক্ত কভথচাযীয বনগয়াগকাযী কতৃথক্ষ, স সক্ষগি বনগয়াগকাযী 
কতৃথক্ষাআ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ; 

খ) গৃ বনভথাগণয উগেগে  বফগল বফগফচনায় প্রগদয় াবগ্রগভয সক্ষগি ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াআগফ দপা (ক) -
এ উবেবখত ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয াফযফবত যফতথী ঊর্ধ্থতন কতৃথক্ষ; 

তগফ তথ থাগক সম, বফবাগীয় প্রধাগনয াধস্থন কভথকতথাগদয সক্ষগি এাআরূ াবগ্রভ বফবাগীয় প্রধান 
ভঞ্জুয কবযগফন এফাং বফবাগীয় প্রধাগনয এাআরূ াবগ্রভ যকায ভঞ্জুয কবযগফ; 

গ) উবফবধ (৯) -এয াধীগন াগপযৎগমাগয াবগ্রভ বফবাগীয় প্রধাগনয বনম্নদস্থ সকাগনা কতৃথক্ষ ভঞ্জুয 
কবযগত াবযগফ না। বফবাগীয় প্রধাগনয াগপযৎগমাগয াবগ্রভ যকায ভঞ্জুয কবযগফ। 

াবগ্রগভয উগেে: 

২) াঅগফদনকাযীয াঅবথথক াফস্থায কাযগণ াবগ্রভ প্রগয়াজন এফাং াবগ্রভ বনগম্নাক্ত উগেে ফযতীত ান্য সকাগনা 
উগেগে ফযফরত াআগফ না, এাআ ভগভথ ন্তুষ্ট না াআগর সকাগনা ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগফ না:- 

ক) াঅগফদনকাযীয ফা তাায উয প্রকৃত বনবথযীর ফযবক্তয দীঘথ াসুস্থতায ফযয় বনফথাগয উগেগে। 

সনাি: এাআ ানুগচ্ছগদ বনবথযীর াথথ বযফাগযয দে এফাং বতা-ভাতা, াপ্রাপ্তফয়স্ক বাাআ, াবফফাবত 
সফান এফাং সম সক্ষগি বতা-ভাতা জীফীত নাাআ স সক্ষগি দাদা-দাবদ। 

১খ) াঅগফদনকাযীয ফা তাায উয প্রকৃত বনবথযীর ফযবক্তয বচবকৎা ফা বক্ষায জন্য বফগদ গভগনয ফযয় 
বনফথাগয উগেগে; 

গ) ধভথীয় ফা াভাবজক যীবতগত াঅগফদনকাযীয ভমথাদা ানুাগয বফফা, াগিযবষ্টবক্রয়া াথফা ানুষ্ঠানাবদগত 
াফে কযণীয় ফযয় বনফথাগয উগেগে; 

ঘ) জীফন বফভায বপ্রবভয়াভ প্রদাগনয উগেগে; 

ঙ) ফাগৃ বনভথাগণয জন্য জবভ ক্রগয়য াথফা ফাগৃ বনভথাণ, ক্রয় ফা সভযাভগতয উগেগে াথফা এাআ 
ানুগচ্ছগদ ফবণথত উগেগে গৃীত ফযবক্তগত ঋণ বযগাগধয উগেগে; 

চ) ভুবরভ চাাঁদাদাতাগদয প্রথভ ফাগযয জ্ব ারগনয ফযয় বনফথাগয উগেগে; 

ছ) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ ভুবরভ চাাঁদাদাতায স্ত্রীয সভাযানায দাবফ ূযগণয উগেগে:- 

i) চাাঁদাদাতায বফফাগয ফযগয়য জন্য একফায াবগ্রভ গ্রণ কবযয়া থাবকগর, যফতথী মথাগয় সভাযানায 
জন্য সকাগনা াবগ্রভ াাআগফন না; 

ii) এাআ াবগ্রগভয বযভাণ উ-বফবধ (৩) -এ উবেবখত বযভাণ ফা সভাযানায প্রকৃত বযভাণ এাআ রৃাআ -
এয ভগধয মাা কভ উায াবধক াআগফ না এফাং সভাযানায প্রকৃত বযভাগণয প্রভাণ চাাঁদাদাতাগক 
দাবখর কবযগত াআগফ; 

iii) চাাঁদাদাতা াবগ্রভ গ্রগণয এক ভাগয ভগধয বতবন সম প্রকৃত গক্ষ সভাযানায াথথ বযগাধ 
কবযয়াগছন উায প্রভাণ দাবখর কবযগফন, ান্যথায় াবগ্রভ বাগফ প্রদি াথথ তাায বনকি াআগত 
এককারীন াঅদায়গমাগয াআগফ। 

াবগ্রগভয বযভাণ: 

৩) গৃায়গনয উগেগে এফাং বফগল বফগফচনায সক্ষগি ফযতীত সকাগনা াবগ্রভ চাাঁদাদাতায ৩ ভাগয সফতন ফা 
তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াগথথয াগধথক -এয ভগধয মাা কভ, উায াবধক াআগফ না। বফগল বফগফচনায় 
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ফযতীত প্রথভ াবগ্রগভয সুদ 
1 [াথফা ফবৃদ্ধ]  চূড়াি বযগাগধয তাবযখ াআগত ১ (এক) ফৎগযয ভগধয 

বদ্বতীয় াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না; 

তগফ তথ থাগক সম, প্রথভ াবগ্রভ গ্রগণয ভয় প্রদানগমাগয ভুদয় াথথ গ্রণ কযা না াআগর, উক্ত সক্ষগি 
প্রথভ াবগ্রভ চারু থাকা কাগর চাাঁদাদাতায বতন ভাগয সফতন ফা তবফগর বদ্বতীয় াবগ্রভ গ্রণ কাগর তাায 
জভা রূগ বস্থত াগথথয াগধথক এাআ রৃাআ-এয ভগধয মাা কভ, উায ভান বদ্বতীয় াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। 

৪) বফগল বফগফচনায়, উায বফফযণ, বরবখতবাগফ সযকিথ কবযয়া, তবফগর জভারূগ বস্থত াগথথয ৭৫% মথি এফাং 
উমুথবয গফথাচ্চ ৩বি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। বকন্তু বতন ফা তগতাবধক াংখযক াবগ্রগভয াথথ ানাদায়ী 
থাবকগর যকাগযয ূফথানুগভাদন ফযতীত ুনাঃাবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না। 

গৃ বনভথাণ াবগ্রভ: 

৫) উ-বফবধ (২) -এয দপা (ঙ) -এ ফবণথত গৃায়গনয উগেগে াবগ্রভ ভঞ্জুবয বনগম্নাক্ত তথগুবর দ্বাযা বনয়বন্ত্রত 
াআগফ, মথা:- 

ক) াবগ্র১সভয বযভাণ চাাঁদাদাতায ৩৬ (ছবি) ভাগয সফতন ফা তবফগর তাায জভা রূগ বস্থত াগথথয 
৮০%, এাআ রৃাআ-এয ভগধয মাা কভ, তাায াবধক াআগফ না; 

খ) একাআ স্নগি গৃ বনভথাগণয জন্য এগকয াবধক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না, বকন্তু সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
প্রথভ াবগ্রভ ম্পূণথ াঅদাগয়য য একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ; 

গ) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য ানবধক একবি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ, মথা:- 

i) াঅফাগমাগয কবযফায জন্য সভযাভগতয প্রগয়াজন য়া; 

ii) াআা াধাযণ প্রকৃবতয সভযাভত নগ; এফাং 

iii) গৃগয ভূগরযয তুরনায় াআাগত াংবিষ্ট ফযয় াবধকতয। 

ঘ) এাআ াবগ্রভ চাাঁদাদাতায কভথস্থগর সস্টগন াথফা াফয গ্রগণয য বতবন ফফা কবযগত াআচ্ছা কগযন, 

এভন স্থাগন উমুক্ত ফযবক্তগত ফাগৃগয মথাথথ প্রগয়াজগন াআগত াআগফ; 

ঙ) াধাযণত এাআ াবগ্রভ বকবিগত উগিারন কবযগত াআগফ, প্রবত বকবি এাআরূ াআগফ সমন তাা দ্বাযা যফতথী 
বতন ভাগয ম্ভাফয প্রগয়াজনীয় ফযগয়য ানুরূ বযভাগণয াআগফ। ভুদয় াথথ একগমাগগ প্রগয়াজন 
াআগফ, এাআ ভগভথ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ন্তুষ্ট াআগর াবগ্রভ এক বকবিগত গ্রণ কবযগত সদয়া মাাআগফ; 

চ) গৃ বনভথাগণয উগেগে জবভ ক্রগয়য জন্য াথফা গৃ ক্রগয়য জন্য াথফা একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য গৃীত 
ফযবক্তগত ঋণ বযগাগধয সক্ষগি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না, মবদ না উক্ত ঋণ াবগ্রগভয াঅগফদনি 
প্রাবপ্তয ানবধক ফাগযা ভা ূগফথ গ্রণ কযা াআয়া থাগক এফাং ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ উক্ত ঋগণয তযতা, 
ঋগণয বযভাণ  াআা বযগাগধয জন্য ফাস্থফত াঅফেক াগথথয বযভাণ ম্পগকথ বযতুষ্ট য়। 

িীকা:৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায য উবফবধ (৯) -এ ফবণথত াগপযৎগমাগয াবগ্রভ গ্রগণয সক্ষি 
ফযতীত গৃ বনভথাণ ঋণদান াংস্থা, ফযাাংক ফা ান্যান্য যকাবয ঋণদান প্রবতষ্ঠান াআগত গৃীত ঋণ, 

মাা ফযবক্তগত ঋণ বাগফ গণয নগ, বযগাগধয জন্য এাআ াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না। 

ছ) সম ম্পবিয জন্য এাআ াবগ্রগভয াঅগফদন কযা াআয়াগছ, ঐ ম্পবিয স্বত্ব ম্পগকথ াঅগফদনকাযী 
ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষগক বযতুষ্ট কবযগফন, তগফ ঐ ম্পবি যকাগযয বনকি ফন্ধক যাবখগত াআগফ না। 

জ) গ্রণকৃত াবগ্রভ ম্পূণথ সপযৎ সদয়ায ূগফথ চাাঁদাদাতা উক্ত জবভ ফা গৃ বফক্রয় ফা ান্য সকাগনা বাগফ 
িািয কবযগর, গে গে চাাঁদাদাতা াবগ্রগভয উগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] গভত াবগ্রগভয াবযগাবধত 
াাং এককারীন সপযৎ বদগফন। 

িীকা: (১) 2 বফদযভান বফবধভারায াধীগন াধাযণ ববফষ্য তবফর াআগত গ্রণকৃত াবগ্রগভয জন্য াআবতভগধয 
যকাগযয বনকি জবভ ফন্ধক সদয়া থাবকগর, উা চাাঁদাদাতায ানুকূগর ভুক্ত কবযয়া বদগত াআগফ। 

২) সম জবভয উয সকাগনা ফযবক্ত গৃ বনভথাণ কবযগত াআচ্ছুক সাআ জবভয উয তাায ম্পূণথ ভাবরকানা স্বত্ব না 
থাবকগর ানুগচ্ছদ (ছ) -এয তথ ানুাগয াবগ্রভ ায়ায াগমাগয াআগফন না, তগফ তথ থাগক সম, 

াঅগফদনকাযী ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষগক এাআ ভগভথ বযতুষ্ট কবযগফন সম, জবভ াঅগফদনকাযী াআজাযা বনয়াগছন এফাং 
াআজাযায ানবতক্রাি তথ  ভূরয াবগ্রভ প্রদাগনয জন্য মথাথথ; 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 

2
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৩) াবগ্রগভয াথথ প্রদাগনয ূগফথ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ম্পবিগত াঅগফদনকাযীয স্বত্ব যীক্ষা কবযয়া সদবখগফ, 

াঅফেক াআগর যাজস্ব ফা বনফন্ধনকাযী কতৃথগক্ষয বত যাভথ কবযয়া াথফা াঅাআনগত সিকবনকার 
যাভগথয াঅফেক াআগর যকাগযয াঅাআন কভথকতথায বত যাভথ কবযয়া। গৃ বনভথাণ ফা গৃ সভযাভগতয 
াবগ্রগভয সক্ষগি ববূভয উয ফা প্রগমাজয াআগর গৃগয উয াঅগফদনকাযীয বফগযাধবফীন স্বত্ব যবয়াগছ বক না 
এফাং জবভ ফা গৃ ক্রগয়য সক্ষগি াঅগফদনকাযী বফক্রয়-দবরগরয ম্পাদন ফা বনফন্ধগনয ভাধযগভ ূণথ স্বত্ব াজথন 
কবযগফন বক না তাা সদবখগত াআগফ। 

৬) াবগ্রগভয াঅগফদন াঅগফদনকাযীয তৃতীয় তপবগর ফবণথত পযভ সভাতাগফক ঊর্ধ্থতন কভথকতথায ভাধযগভ দাবখর 
কবযগত াআগফ, বমবন াঅগফদনকৃত াবগ্রগভয প্রগয়াজনীয়তা এফাং প্রগয়াজনীয় বযভাণ ম্পগকথ বনজস্ব ভতাভত 
বরবফদ্ধ কবযগফন। 

৭) ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ভঞ্জুবযগি াবগ্রভ ভঞ্জুবযয কাযণ বরবফদ্ধ কবযগফ এফাং াবগ্রগভয বযভাণ বনধথাযগণয সক্ষগি 
তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয বযভাগণয উয ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ মথামথ গুরুত্ব প্রদান কবযগফ। 

িীকা: তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয বযভাণ গণনায সক্ষগি সম ভাগ াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআগফ সাআ 
ভাগয ূফথফতথী বতন ভাগ জভাকৃত চাাঁদা বফগফচনায় সনয়া মাাআগফ না। 

৮) কভথচাযীয সল সফতগনয প্রতযয়নগি ান্যান্য প্রগয়াজনীয় বফফযণাবদয বত ভঞ্জুযকৃত াবগ্রগভয বযভাণ, 

াঅদাগয়য বকবিয াংখযা  প্রবত বকবিগত াঅদাগয়য বযভাণ, াআবতভগধয াঅদায়কৃত বকবিয াংখযা  াগথথয 
বযভাণ এফাং াফবষ্ট ানায বযভাণ উগেখ কবযগত াআগফ। 

৯) চাাঁদাদাতায ৫২ ফৎয ফয় ূণথ াআগর কৃবল জবভ ক্রয় সম সকাগনা মুবক্তেত উগেগে ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ 
তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াথথ াআগত াগপযৎগমাগয াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগত াবযগফন। এাআ প্রকায াবগ্রভ 
ভঞ্জুয কযা াআগর তাা াঅয চাাঁদাদাতায বনকি াআগত াঅদায় কযা াআগফ না এফাং তবফগর তাায জভারূগ 
বস্থত াথথ চূড়াি প্রদাগনয ভয় এাআ াবগ্রভগক চূড়াি প্রদাগনয াাং ফবরয়া গণয কবযগত াআগফ। াগপযৎগমাগয 
াবগ্রগভয বযভাণ াবগ্রভ ভঞ্জুবযয ভগয় তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয ৮০% এয াবধক াআগফ 
না। এাআরূ াগপযৎগমাগয াবগ্রভ একাবধকফায প্রদান কযা মাাআগফ, তগফ প্রবতফাযাআ তবফগর চাাঁদাদাতায 
জভারূগ বস্থত াগথথয ৮০% এয ভগধয। 

িীকা: াগপযৎগমাগয াবগ্রভ চূড়াি প্রদাগনয াাং ফবরয়া বফগফবচত, সুতযাাং গৃ বনভথাগণয উগেগে াআা এক 
বকবিগত ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। 

১০) যকাবয কভথচাযীয ফয় ৫২ ফৎয ূণথ য়ায য বতবন াআচ্ছা কবযগর ূগফথ গৃীত এক ফা একাবধক াবগ্রগভয 
াবযগাবধত াাংগক াগপযৎগমাগয াবগ্রগভয রূািবযত কবযগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি াআা চূড়াি 
প্রদাগনয াাং ফবরয়া গণয াআগফ। 

াবগ্রভ  উায সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] াঅদায়: 

১৪। ১) াগপযৎগমাগয াবগ্রভ ফযতীত ান্যান্য াবগ্রগভ সম াংখযক বকবি ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ বনধথাযণ কবযগফন, সাআ 
াংখযক ভান ভাবক বকবিগত াঅদায় কবযগত াআগফ। তগফ, চাাঁদাদাতায াআচ্ছা ফযতীত এাআ বকবিয াংখযা ১২ -
এয কভ াআগফ না এফাং সকাগনাক্রগভাআ বকবিয াংখযা ঞ্চাগয সফব াআ১সফ না। চাাঁদাদাতা াআচ্ছা কবযগর এক 
ভাগ এগকয াবধক বকবি বযগাধ কবযগত াবযগফন। প্রবতবি বকবিয াথথ ূণথ িাকায াগহ াআগফ, এফাং 
সাআরূ বকবি বনধথাযগণয জন্য াঅফেক ভগতা াবগ্রগভয বযভাগণ হ্রা-ফবৃদ্ধ কবযগত াআগফ। 

২) বফবধ ১১ সত ফবণথত চাাঁদা াঅদাগয়য দ্ধবতগত াবগ্রগভয াথথ াঅদায় কবযগত াআগফ। গৃ বনভথাগণয উগেগে 
াবগ্রগভয সক্ষি ফযতীত াবগ্রভ গ্রগণয গয চাাঁদাদাতায প্রথভফাগযয ভগতা একবি ূণথ ভাগয সফতন াথফা 
পগযাআন াববথগয জন্য সযভুযনাগযন গ্রণভাি াঅদায় াঅযম্ভ াআগফ। 

৩) গৃ বনভথাগণয জন্য াবগ্রগভয সক্ষগি াবগ্রভ গ্রগণয যফতথী দ্বাদ ভাগয সফতন াআগত সফতগনয ১০% াগয 
াঅদায় াঅযম্ভ াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, যকাবয কভথচাযী াবধকন্তু সফতন াআগত গৃ বনভথাণ াবগ্রভ গ্রণ কবযয়া থাবকগর, 

সফতন াআগত গ্রণকৃত াবগ্রভ সুদ 
1 [াথফা ফবৃদ্ধ] ম্পূণথ াঅদায় য়ায য উবযউক্ত াগয াথথ াঅদায় 

াঅযম্ভ াআগফ; 

৪) ছুবিগত থাকাকারীন ভগয় ফা সখাযগাল বাতা প্রাবপ্তকারীন ভগয় চাাঁদাদাতায ম্মবত ফযবতগযগক াবগ্রভ 
াঅদায় কযা মাাআগফ না। চাাঁদাদাতাগক ভঞ্জুয কযা সকাগনা ূফথফতথী১ াবগ্রভ ফা সফতন াবগ্রভ াঅদাগয়য কাগর 
াথফা সকাগনা বনবদথষ্ট ভয়কার ফযাী, মাা াগ্রয ফয়গয চাাঁদাদাতায সক্ষগি াফয গ্রগণয তাবযখ মথি 
ফবধথত াআগত াগয, তাায বরবখত ানুগযাগধ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াবগ্রভ াঅদায় ফন্ধ যাবখগত াবযগফ। 

                                                 
1
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িীকা: ১) াফকাকার ছুবিয বত বভবরতবাগফ ছুবি ফবরয়া গণয াআগফ। 

২) চাাঁদাদাতা সম ভাগয ূণথ সফতন উগিারন কগযন সাআ ভাগাআ াবগ্রগভয বকবি াঅদায় কযা মাাআগফ এফাং 
বতবন ছুবিগত থাকাকাগর রৄধু তাায ম্মবতগতাআ ছুবিকারীন সফতন াআগত াবগ্রগভয বকবি কতথন কযা 
মাাআগফ। 

৫) চাাঁদাদাতাগক একাবধক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআয়া থাবকগর াঅদাগয়য উগেগে প্রবতবি াবগ্রভগক ৃথকবাগফ 
বফগফচনা কবযগত াআগফ। 

৬) ক) ভূর াবগ্রগভয ম্পূণথ াথথ বযগাধ াআফায য উায উয ভাবক বববিগত গণনাকৃত (ভাগয বগ্াাংগক 
ূণথভা ধবযয়া) ফাৎবযক ৫% াগয সুদ 

1 [াথফা ফবৃদ্ধ] াবগ্রভ উগিারগনয ভয় াআগত াবগ্রগভয ভূর 
াথথ ম্পূণথ বযগাগধয ভয় মথি বযগাধ কবযগত াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর সম কর চাাঁদাদাতায জভায উগয সকাগনা সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] য় না 
তাাবদগগক তবফর াআগত ভঞ্জুয কযা াবগ্রগভয উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] ফাফদ সকাগনা াবতবযক্ত বকবি 
প্রদান কবযগত াআগফ না। 

খ) াধাযণত ভূর াবগ্রভ ম্পূণথ বযগাগধয যফতথী ভাগ এক বকবিগত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] বযগাধ 
কবযগত াআগফ; বকন্তু, সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধয] বযভাণ ভূর াবগ্রভ বযগাগধয এক বকবিয বযভাগণয 
াবধক াআগর তাা একাবধক ভাবক ভান বকবিগত াঅদায় কযা মাাআগফ, মবদ চাাঁদাদাতা ানুরূ াআচ্ছা 
প্রকা কগযন। বকন্তু সাআ বকবিয বযভাণ ভূর াবগ্রভ বযগাগধয বকবিয বযভাগণয কভ াআগত াবযগফ 
না। 

৭) চাাঁদাদাতাগক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআগর এফাং চাাঁদাদাতা তাা উগিারন কবযফায য উায বযগাধ এফাং 
যফতথী মথাগয় াঅদায় ম্পূণথ য়ায ূগফথ উক্ত ভঞ্জুবয ফাবতর কযা াআগর বফবধ ১২ দ্বাযা বফবত াগয সুদ 
১[াথফা ফবৃদ্ধ] গভত াবগ্রগভয ম্পূণথ ফা ফাবক াথথ চাাঁদাদাতা তাৎক্ষবণকবাগফ তবফগর সপযৎ বদগফন, তাাগত 
ফযথথ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা ফা ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ সমভন বনগদথ কবযগত াগযন স ানুমায়ী বকবিগত ফা 
ান্যবাগফ চাাঁদাদাতায সফতন াআগত কতথন কবযয়া তাা াঅদায় কবযগফন। 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর সম কর চাাঁদাদাতায জভায উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] য় না তাাগদয সুদ ১ 
[াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ না। 

৮) এাআ বফবধ ানুাগয াঅদায়কৃত াথথ তবফগর চাাঁদাদাতায বাগফ জভা াআগফ। 

বফভায বরবগত বযগাধ: 

১৫। াতাঃয উবেবখত তথ াগগক্ষ তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ ফা উায াাংবফগল জীফন বফভায 
বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য উগিারন কযা মাাআগফ:১ 

তগফ তথ থাগক সম, উগিারনকৃত াগথথয বযভাণ বনকিফতথী ূণথ িাকায় াআগফ: 

তগফ াঅয তথ থাগক সম, সকাগনা াথথ উগিারন কযা মাাআগফ না- 

ক) বফভা বরবয বফিাবযত বফফযণ বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি দাবখর কযা  াআা তৎকতৃথক গৃীত য়ায 
ূগফথ, াথফা 

খ) উগিারগনয ফাগযা ভাগয াবধক ভয় ূগফথ রৄরু য়া সকাগনা বরবয জন্য, াথফা 

গ) উগিারগনয ছয় ভাগয ভগধয প্রকৃত প্রগদয় বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য প্রগয়াজনীয় বযভাণ াগথথয াবতবযক্ত, 

াথফা 

ঘ) চাাঁদাদাতা ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায ূগফথ সম বরবয ম্পূণথ ফা াাংবফগল প্রগদয় াআগফ এাআরূ 
বরবয বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য, াথফা 

ঙ) বাফযক্ষণ কভথকতথায ূফথ ম্মবত ফযবতগযগক বরব িািযকৃত, ভবথত ফা বযগাবধত বরবগত 
রূািবযত ফা তথ বযফতথন কযা াআয়াগছ এভন বরবয জন্য ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয়কৃত 
বরবয জন্য। 

বফভা বরব বযগাগধয বফলগয় বাফযক্ষণ কভথকতথা ন্তুষ্ট াআগফন: 

১৬। ১) বফবধ ১৫ -এয াধীগন সকাগনা াথথ উগিারগনয ূগফথ চাাঁদাদাতা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি বাফযক্ষণ 
কভথকতথা সমভন বনধথাবযত কবযগত াগযন সাআরূ ভয়কাগরয ভগধয এাআ ভগভথ সঘালণাি দাবখর কবযগফন সম, 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1829  

বতবন বরব াথণ ফা ভথণ ফা বযগাবধত বরবগত রূািয কগযন নাাআ এফাং বরবয তথাবদয বযফতথন 
ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয় কগযন নাাআ। 

২) বফবধ ১৫সত ফবণথত উগেগে উগিারনকৃত াথথ মথামথবাগফ ফযফরত াআয়াগছ এাআ ভগভথ বাফযক্ষণ কভথকতথায 
ন্তুবষ্টয জন্য বফভা কতৃথগক্ষয াথথ গ্রগণয যবদ ফা াআায তযাবয়ত কব সপ্রযণ কবযগত াআগফ। 

৩) উবফবধ (১)  (২) -এ ফবণথত দ্ধবতগত বাফযক্ষণ কভথকতথা ন্তুষ্ট না াআগর বতবন বফবধ-১২-এ ফবণথত াগয 
সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  উগিারনকৃত াথথ সফতন াআগত াঅদাগয়য াঅগদ বদগত াবযগফন এফাং াঅদায়কৃত াথথ 
তবফগর চাাঁদাদাতায সক্রবিগি জভা াআগফ। 

যকায বফভা কতৃথক্ষগক চাাঁদাদাতায গক্ষ াথথ বযগাধ কবযগফ না: 

১৭। ১) যকায চাাঁদাদাতায গক্ষ বফভা কতৃথক্ষগক সকাগনা াথথ প্রদান কবযগফ না এফাং বরব চারু যাখায জন্য সকাগনা 
দগক্ষ গ্রণ কবযগফ না। 

২) এাআ বফবধভারায াধীগন গ্রণগমাগয াআগফ চাাঁদাদাতায বনগজয কযা তাায বনজস্ব জীফগনয জন্য াথফা 
চাাঁদাদাতায বনগজয  তাায স্ত্রী ফা স্বাভীয মুগ্ম জীফগনয জন্য বরব, এফাং চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্বাভীয াথফা 
চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্বাভী এফাং িান ফা উাগদয সম সক ফযতীত ান্য সকান সুবফধাগবাগীয জন্য বরব 
গ্রণগমাগয াআগফ না; 

তগফ তথ থাগক সম, সকাগনা চাাঁদাদাতা ূগফথ ফরফৎ ববফষ্য তবফর বফবধ ানুমায়ী সম বরব গ্রণ 
কবযয়াগছন, সাআ বরব ূগফথয সাআ বফবধভারায বফধান াগগক্ষ গ্রণগমাগয াআগফ। 

বরব গৃীত য়ায জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কবযগত াআগফ: 

১৮। ১) তবফর াআগত প্রথভ াথথ উগিারগনয বতন ভাগয ভগধয াথফা বফভা কতৃথগক্ষয দয দপ্তয ফাাংরাগদগয 
ফাবগয াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক বনধথাবযত াবতবযক্ত ভগয়য ভগধয বরব গৃীত য়ায জন্য 
বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কবযগত াআগফ। বাফযক্ষণ কভথকতথা বরব গ্রণাগি তাা চাাঁদাদাতায 
বনকি সপযত াঠাাআগফন। 

২) তবফর াআগত াথথ প্রদাগনয জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক একফায বরব গৃীত য়ায য বাফযক্ষণ 
কভথকতথায ূফথানুগভাদন ফযতীত উক্ত বরবয তথ বযফতথন ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয় কযা 
মাাআগফ না। ূফথানুগভাদন াগগক্ষ তাা কযা াআগর তাায বনকি নূতন বরবয ফা বযফতথগনয বফিাবযত তথয 
প্রদান কবযগত াআগফ। 

৩) উবফবধ ১ -এয াধীগন কবথত ভয়কাগরয ভগধয াথফা বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক বনধথাবযত াবতবযক্ত 
ভগয়য ভগধয বরব গৃীত য়ায জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কযা না াআগর ফা বরব ফাবতর 
াআয়া সগগর বরব ম্পবকথত তবফর াআগত উগিারনকৃত াথথ বফবধ-১২ -এ ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
 াবচগযাআ চাাঁদাদাতা কতৃথক তবফগর বযগাধ কবযগত াআগফ ফা বযগাগধ ফযথথ াআগর ভঞ্জুযকাযী 
কতৃথগক্ষয বনগদথ ভগত বকবিগত ফা ান্যবাগফ চাাঁদাদাতায সফতন াআগত কতথগনয ভাধযগভ াঅদাগয়য জন্য 
বাফযক্ষণ কভথকতথা াঅগদ বদগফন। 

বরবয নুাঃাযাাাআনগভন্ট্ি: 

১৯। এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ ফরফৎ সকাগনা বফবধয াধীগন যাষ্ট্রবত ফা গবনথয -এয ফযাফগয াযাাাআনকৃত 
সকাগনা চাাঁদাদাতায বরব এখন ুনাঃাযাাাআন কবযগত চাাঁদাদাতায বনকি, ফা প্রগমাজয াআগর চাাঁদাদাতা  মুগ্ম-

বফভাকৃত’য বনকি বফভা কতৃথগক্ষয ফযাফগয স্বাক্ষবযত ুনাঃাযাাাআনগভন্ট্ি সনাবি  চতুথথ তপবগর প্রদি পযগভয 
ভাধযগভ িািয কবযগত াআগফ। 

তবফগর বঞ্চত াথথ চূড়ািবাগফ উগিারন: 

২০। চাাঁদাদাতা চাকবয তযাগ কবযগর ফা াফয ছুবিগত সগগর ফা াফকাকারীন ছুবি  াফয প্রস্তুবত ছুবিগত সগগর ফা 
ছুবিগত থাকাকারীন ভগয় াফয গ্রগণয ানুভবত প্রাপ্ত াআগর ফা মথামথ সভবিকযার কতৃথক্ষ কতৃথক ুনাঃচাকবযয 
জন্য াক্ষভ ফবরয়া সঘাবলত াআগর তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ তাায প্রায াআগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর জভারূগ বস্থত াথথ উগিারগনয য ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায ূগফথ 
চাাঁদাদাতা মবদ ুনফথার ফা ুনাঃবনগয়াগগয ভাধযগভ চাকবযগত প্রতযাফতথন কগযন তগফ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ বনগদথ 
প্রদান কবযগর তাাগক বফবধ ১২ -এ ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  ূগফথ উগিারনকৃত াথথ কতৃথগক্ষয বনধথাবযত 
দ্ধবতগত তবফগর সপযৎ প্রদান কবযগত াআগফ। 
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চাাঁদাদাতায ভৃতযুগত তবফগরয  1 াথথ প্রদান: 

২১। তবফগর জভা াথথ প্রগদয় য়ায ূগফথ াথফা প্রগদয় য়ায য চাাঁদাদাতা ভৃতুযফযণ কবযগর- 

১) চাাঁদাদাতায বযফায থাবকগর- 

ক) বফবধ ৬ এফাং াআবতূগফথ ফরফৎ সকাগনা বফবধয াধীগন চাাঁদাদাতা তাায বযফাগযয সকাগনা দেগক ফা 
দেফগথগক তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াথথ ফা াআায াাং বফগগলয জন্য ভগনানয়ন দান কবযয়া 
থাবকগর তাা উক্ত ভগনানীত ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগথগক ভগনানয়গন ফবণথত াাং ানুাগয প্রগদয় াআগফ; 

খ) মবদ বযফাগযয সকাগনা দে ফা দেফগগথয ানুকূগর সকাগনা ভগনানয়ন না থাগক ফা ভগনানয়ন থাকা 
গত্ত্ব মবদ তাা াবফধ য় এফাং ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা ৫(১) (খ) -এয াধীগন তাা 
াকামথকাযী য় াথফা উক্ত ভগনানয়ন মবদ তবফগর তাায জভা াগথথয াাং বফগগলয জন্য াআয়া থাগক 
তাা াআগর তাায বযফাগযয দে ফযতীত ান্য সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগগথয ানুকূগর ভগনানয়ন থাকা 
গত্ত্ব তবফগর তাায জভা উায ভুদয় াথথ ফা উায সম াাংগয জন্য ভগনানয়ন নাাআ ঐ াাং তাায 
বযফাগযয দেগদযগক ভাগয প্রগদয় াআগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, বযফাগযয ান্য সকাগনা দে থাবকগর বনগম্নাক্ত দেগণ সকাগনা াাং 
াাআগফন না- 

ক) াঅাআনগতবাগফ প্রাপ্তফয়স্ক ুি বমবন াযীবযক ফা ভানবকবাগফ াক্ষভ নন এফাং জীফীকা বনফথাগ 
াভথথ নন; 

খ) ভৃত ুগিয াঅাআনগতবাগফ প্রাপ্তফয়স্ক ুি বমবন াযীবযকবাগফ াক্ষভ নন এফাং জীফীকা বনফথাগ 
াভথথ নন; 

গ) বফফাবতা কন্যা, মাায স্বাভী জীফীত এফাং বমবন ান্য সকাগনাবাগফ বযতযক্ত ফা স্বাভীয বযণ-সালণ 
াআগত ফবঞ্চত নগন; 

ঘ) ভৃত ুগিয বফফাবতা কন্যা, মাায স্বাভী জীফীত এফাং বমবন ান্য সকাগনাবাগফ বযতযক্ত ফা স্বাভীয 
বযণ-সালণ াআগত ফবঞ্চত নগন; 

তগফ তথ থাগক সম, ভৃত ুগিয বফধফা স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ এফাং িান ফা িানগণ ভৃত ুি জীফীত 
থাবকগর তাাগদয সম াাং প্রায াআত সকফর ঐ বযভাণ াাংাআ তাাগদয কগরয ভাগয প্রায 
াআগফ এফাং তাাগদয সক্ষগি ১ভ গতথয দপা (ক) -এয বফধান কামথকয াআগফ না। 

২) চাাঁদাদাতায মবদ সকাগনা বযফায না থাগক এফাং, বতবন মবদ বফবধ ৬ সভাতাগফক ফা াআবতূফথ াআগত ফরফৎ বফবধ 
সভাতাগফক ান্য সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগগথয ানুকূগর ভগনানয়ন প্রদান কবযয়া থাগকন, তাা াআগর, তবফগর 
তাায জভা াথথ ফা উায সম াাংগয জন্য ভগনানয়ন সদয়া াআয়াগছ ঐ াাং উক্ত ভগনানীত ফযবক্ত ফা 
ফযবক্তফগথগক প্রগদয় াআগফ। 

িীকা: ১। এাআ বফবধ ানুাগয চাাঁদাদাতায বযফাগযয সকাগনা দেগক প্রগদয় াথথ ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -
এয ধাযা- ৩ -এয উধাযা- ২ -এয াধীগন এাআরূ দেগক প্রগদয় াআগফ। 

২। সকাগনা ভগনানীত ফযবক্ত ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা-২ -এয দপা (গ) -এয াংজ্ঞা ভগত 
চাাঁদাদাতায উয বনবথযীর ফযবক্ত াআগর তবফগরয াথথ উক্ত াঅাআগনয ধাযা-৩ -এয উধাযা (২) -এয 
াধীগন ভগনানীত ফযবক্তগক প্রগদয় াআগফ। 

৩। চাাঁদাদাতায মবদ সকাগনা বযফায না থাগক এফাং বতবন মবদ বফবধ ৬ -এয বফধান সভাতাগফক ভগনানয়ন না 
কবযয়া থাগকন ফা তবফগর তাায জভা াগথথয াাংবফগগলয জন্য ভগনানয়ন কবযয়া থাগকন, তাা াআগর 
তবফগর তাায জভা ভুদয় াগথথয সক্ষগি ফা উায সম াাংগয উয ভগনানয়ন ম্পবকথত নগ উায 
সক্ষগি ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫-এয ধাযা-৪ -এয উধাযা (১) -এয দপা (খ) এফাং দপা (গ) -এয 
উদপা (২) প্রগমাজয াআগফ। 

বযগাধ: 

২২। ১) তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ প্রগদয় াআগর, বাফযক্ষণ কভথকতথায দাবয়ত্ব াআগফ প্রগদয় য়ায 
কথা চাাঁদাদাতাগক ফা তাাঁায ভগনানীত ফযবক্ত ফা উিযাবধকাযীগণগক াফবত কযা এফাং ববফষ্য তবফর াঅাআন, 

১৯২৫ এয ধাযা-৪ -এ ফবণথত দ্ধবতগত জভা াথথ প্রদান কযা। 

২) এাআ বফবধভারায াধীগন সম ফযবক্তগক াথথ প্রদান কযা াআগফ াথফা বফবধ ১৯ ানুমায়ী বফভা বরব 
ুনাঃাযাাাআন কযা াআগফ, উক্ত ফযবক্ত াপ্রকৃবতস্থ াআগর তাাগক প্রদান না কবযয়া াপ্রকৃবতস্থতা াঅাআন, ১৯১২ 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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-এয াধীগন ভযাগনজায বনগয়াগকৃত াআগর উক্ত াপ্রকৃতস্থগক াথথ প্রদান ফা ুনাঃাযাাাআন না কবযয়া উক্ত 
ভযাগনজাযগক প্রদান ফা াযাাাআন কবযগত াআগফ। 

৩) এাআ বফবধয াধীগন াগথথয দাবফ কবযগত াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথায ফযাফগয বরবখত াঅগফদন কবযগত াআগফ। 
প্রগদয় াথথ ফাাংরাগদগয ভগধয িাকায় প্রগদয় াআগফ। 

িীকা: ১। তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ বফবধ-২০  ২১ -এয াধীগন প্রগদয় াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা 
প্রগদয় 

1 াগথথয সম াাং ম্পগকথ সকাগনা গে ফা বফগযাধ নাাআ তাা প্রদাগনয জন্য তবযৎ ফযফস্থ গ্রণ 
কবযগফন, এফাং াফবষ্টাাং মথাীঘ্র ম্ভফ ভন্বয় কবযগত াআগফ। 

২। সকাগনা ভগনানয়ন ফা বফধ ভগনানয়ন না থাকায সক্ষগি তবফগর চাাঁদাদাতায জভা াগথথয বযভাণ 
৫,০০০/- িাকা ফা উায কভ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা মথামথ তদগিয গয চাাঁদাদাতায সাআ 
উিযাবধকাযীগণগক াথথ প্রদান কবযগত াবযগফন মাাবদগগক তাায বনকি ান্যবাগফ উায াাআফায 
াবধকাযী ফবরয়া ভগন য়। 

৩। তবফগর তাায াফযগ্রগণয ভগয় তাায ুঞ্জীবতূ াথথ াআগত তাাবদগগক প্রগদয় ফা চাাঁদাদাতায 
ভগনানীত ফযবক্তগক ফা উিযাবধকাযীগণগক চাকবযগত থাকা াফস্থায় চাাঁদাদাতায ভৃতুয ঘবিগর ফা তাায 
াফয গ্রগণয গয তাায ুঞ্জীবূত াফবিত াথথ াআগত চাাঁদাদাতা কতৃথক প্রগদয় ফবরয়া বনধথাবযত াগথথয 
সকাগনা বফগয়াজন যকাগযয গক্ষ ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা ৩ -এয উধাযা ১ -এয 
বত াাভঞ্জেূণথ াআগফ। গফথািভ ন্থা াআগতগছ ুনাঃপ্রদানগক একবি বদ্বতীয় সরনগদন বাগফ গণয 
কযা। 

প্রগদয় ববফষ্য তবফর াআগত স্থানািয: 

২৩। ১) প্রগদয় ববফষ্য তবফগরয চাাঁদাদাতা সকাগনা যকাবয কভথচাযী যকাগযয াধীগন সকাগনা সননগমাগয 
চাকবযগত স্থায়ীবাগফ ফদবর াআগর বতবন উক্ত চাকবযগত বনজ ছে ানুমায়ী- 

ক) প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান াফযাত যাবখগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি বতবন সকাগনা সনন 
রাগবয াবধকাযী াআগফন না ফা াধাযণ ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন না, াথফা 

খ) চাকবয সনগনয জন্য গণনা কবযগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি তাাগক প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা 
প্রদান ফন্ধ কবযগত এফাং াধাযণ ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান রৄরু কবযগত াআগফ। প্রগদয় ববফষ্য তবফগর 
তাায চাাঁদা এফাং যকাগযয দান বভবরতবাগফ তরৃবয সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] ১ গভত তাায ানুকূগর 
জভারূগ বস্থত ভগ্র াথথ তাায াধাযণ ববফষ্য তবফর বাফ-এ জভা াআগফ এফাং তাাঁায ফদবর-

যফতথী চাকবযকার সনগনয জন্য গণনা কযা াআগফ। াফে সকাগনা সক্ষগি যকায মবদ বফগল 
বফগফচনায় সম াতীত চাকবযকাগর প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযয়াগছন তাা গণনা কযায 
বদ্ধাি গ্রণ কগয তাা াআগর উক্ত সক্ষগি প্রগদয় ববফষ্য তবফগর রৄধু তাাঁায প্রদি সুদ ১ [াথফা 
ফবৃদ্ধ]গভত তাায ববফষ্য তবফগরয বাফ-এ স্থানািবযত াআগফ এফাং যকাগযয প্রদি াথথ উায সুদ ১ 
[াথফা ফৃবদ্ধ] গভত যকাযগক সপযৎ বদগত াআগফ এফাং তাা াধাযণ যাজস্ব খাগত জভা বদগত াআগফ। 

২) সননগমাগয চাকবযগত তাাঁাগক স্থায়ীবাগফ ফদবরয াঅগদগয তাবযগখয ছয় ভাগয ভগধয চাাঁদাদাতা উ বফবধ 
(১) -এয াধীগন তাাঁায ছগেয কথা ি দ্বাযা বাফযক্ষণ কভথকতথাগক জানাাআগফন, ঐ ভয়কাগরয ভগধয 
বাফযক্ষণ কভথকতথায াবপগ তাা প্রাপ্ত না াআগর ধবযয়া রয়া াআগফ সম, চাাঁদাদাতা প্রগদয় ববফষ্য তবফগর 
চাাঁদা প্রদান াফযাত যাখায গক্ষ তাাঁায ছে প্রগয়াগ কবযয়াগছন। 

প্রগদয় ববফষ্য তবফগর প্রগফ রাব: 

২৪। তবফগরয সকাগনা চাাঁদাদাতা যফতথী ভগয় প্রগদয় তবফগর প্রগফরাব কবযগর তাায প্রদি চাাঁদা তরৃবয সুদ ১ 
[াথফা ফবৃদ্ধ] প্রগদয় ববফষ্য তবফগর তাায বাগফ স্থানািবযত াআগফ। সম ভয়কাগর বতবন প্রগদয় ববফষ্য 
তবফগরয সুবফধা াাআগফন তাা সনগনয জন্য গণনাগমাগয াআগফ না। 

দ্ধবত াংক্রাি বফবধ: 

২৫। এাআ বফবধভারায াধীগন তবফগর প্রদি ভুদয় াথথ াধাযণ ববফষ্য তবফর নাগভয যকাবয বাফ ফবগত জভা 
াআগফ। এাআ বফবধভারা ানুাগয প্রগদয় য়ায য ছয় ভাগয ভগধয এফাং বাফযক্ষণ াবপ কতৃথক াফবতকযগণয 
য ছয় ভাগয ভগধয সম কর াথথ গ্রণ কযা য় নাাআ তাা ফৎগযয সগল ‘াঅভানতভূ’ খাগত স্থানািবযত াআগফ 
এফাং াঅভানতভূ াংক্রাি প্রচবরত াধাযণ বফবধভূগয াধীগন তাা বযচাবরত াআগফ। 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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চাাঁদাদাতা বাফ নম্বয: 

২৬। সফতন াআগত কতথন দ্বাযা উক ফা নগদ াগথথ উক চাাঁদা প্রদাগনয ভয় বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক জ্ঞানকৃত 
তবফরস্থ তাাঁায বাগফয নম্বযবি উগেখ কবযগত াআগফ। বাফ নম্বগযয সম সকাগনা বযফতথন একাআবাগফ 
বাফযক্ষণ কভথকতথা চাাঁদাদাতাগক জ্ঞান কবযগফন। 

চাাঁদাদাতায বাফ বফফযণী: 

২৭। ১) প্রবতবি ফৎগযয সগল মত ীঘ্র ম্ভফ বাফযক্ষণ কভথকতথা প্রগতযক চাাঁদাদাতায বনকি তবফগর চাাঁদাদাতায 
বাগফয একবি বফফযণী সপ্রযণ কবযগফন। তাাগত উক্ত ফৎগযয প্রথভ বদগনয প্রাযবম্ভক সজয সগািা 
ফৎযবিগত চাাঁদাদাতায জভাকৃত ফা বফগয়াবজত সভাি াথথ, ৩০স জুগন সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] ফাফদ জভায সভাি 
বযভাণ এফাং উক্ত তাবযগখয ভানী সজয সদখাাআগত াআগফ। বাফযক্ষণ কভথকতথা বাফ বফফযণীয বত 
বনগম্নাক্ত তথযাবদ ম্পগকথ জাবনগত চাবয়া ানুন্ধান ি াংমুক্ত কবযগফন- 

ক) বতবন ভগনানয়ন সপ্রযণ কবযয়াগছন বক না াথফা ভগনানয়ন বফবধ- ৬ ফা াঅগগ ফরফৎ বছর এভন বফবধ 
ানুাগয াআবতূগফথ সপ্রবযত ভগনানয়গন সকাগনা বযফতথন কবযগত াঅগ্রী বক না; 

খ) বফবধ- ৬ -এয উ-বফবধ (১) -এয প্রবফবধ ানুাগয চাাঁদাদাতা তাাঁায বযফাগযয সকাগনা দগেয গক্ষ 
ভগনানয়ন প্রদান কগযন নাাআ এভন সক্ষগি, তাায সকাগনা বযফায াআয়াগছ বক না। 

২) চাাঁদাদাতায ফাৎবযক বাফ বফফযণীয রৄদ্ধতা ম্পগকথ স্বয়াং বনবিত য়া এফাং সকাগনা বুর বফফযণী প্রাবপ্তয ছয় 
ভাগয ভগধয বাফযক্ষণ কভথকতথায সগাচগয াঅনা কতথফয। 

৩) বাফযক্ষণ কভথকতথা চাবগর চাাঁদাদাতা ফথগল সম ভাগয বাফ বরবখত াআয়াগছ তাায সগল তবফগর 
তাায জভারূগ বস্থত সভাি াগথথয বযভাণ চাাঁদাদাতাগক াফবত কবযগফন। 
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প্রথভ তপবর 

ভগনানয়ন পযভ 

 

 

i. মখন চাাঁদাদাতায বযফায থাবকগফ এফাং বতবন বযফাগযয একজন দেগক ভগনানয়ন প্রদাগনয াআচ্ছা সালণ কগযন: 
 

 াঅবভ স্বজ্ঞাগন বনগম্নাক্ত ফযবক্তগক ভগনানীতক বনগয়াগ কবযরাভ, বমবন াঅভায বযফাগযয ািবুথক্ত, মাায বফলগয় 
াধাযণ ববফষ্য তবফর  প্রগদয় ববফষ্য তবফর প্রবফধানভারা, ১৯৭৯ সত উগেখ কযা াআয়াগছ এফাং বমবন াঅভায 
ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা এফাং সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] 1 মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ 
াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন। 

 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় 

   

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

             চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
 
ii. মখন চাাঁদাদাতায বযফায থাগক এফাং বতবন বযফাগযয একাবধক দেগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াআচ্ছা প্রকা 
কগযন: 
 

াঅবভ স্বজ্ঞাগন বনগম্নাক্ত ফযবক্তফগথগক ভগনানীতক বনগয়াগ কবযরাভ, মাাযা াঅভায বযফাগযয ািবুথক্ত, মাাগদ বফলগয় 
াধাযণ ববফষ্য তবফর  প্রগদয় ববফষ্য তবফর প্রবফধানভারা, ১৯৭৯ সত উগেখ কযা াআয়াগছ এফাং মাাযা াঅভায 
ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা ১এফাং সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ 
াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন। 

 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় *ভগনানীতকগগণয প্রায াাং 

    

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
িীকা: বনবদথষ্ট ভগয় তবফগর চাাঁদদাতায বাগফ জভা াগহয ম্পূণথ াাংগয ফিন উগেখূফথক এাআ পযভ ূযণ কবযগত 
াআগফ। 

 

iii. মখন চাাঁদাদাতায বযফায নাাআ এফাং বতবন সকাগনা ফযবক্তগক ভগনানয়ন প্রদাগনয াআচ্ছা সালণ কগযন: 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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 াধাযণ/প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ ানুমায়ী াঅভায সকাগনা বযফায নাাআ বফধায় াঅবভ বনগম্নাক্ত 
ফযবক্তগক ভগনানীত কবযরাভ, বমবন াঅভায ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা  সুদ ১ [াথফা 
ফবৃদ্ধ]মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন: 
 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় 

   

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
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বদ্বতীয় তপবর 

 

প্রগমাজয সক্ষগি ভগনানীতক ফাবতগরয পযভ 

 

াঅভায াবধকাগযয াবন না কবযয়া াধাযণ/প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ ানুমায়ী াঅভায প্রদি ---------
----- তাবযগখ ভগনানয়গনয সক্ষগি প্রবফধানভারা ানুমায়ী বযফাগযয দে বমবন াঅভায ভগনানীতক মবদ াঅভায 
ূগফথাআ ভৃতুযফযণ কগযন, তগফ াগথ াগথাআ এাআ ভগনানয়ন ফাবতর ফবরয়া গণয াআগফ। 

 

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
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ততৃীয় তপবর 

 

াধাযণ ববফ১ষ্য তবফর াআগত াবগ্রভ গ্রগণয াঅগফদনি 
 

ফযাফয 

----------------------------------------------, 

----------------------------------------------, 

----------------------------------------------, 

জনাফ, 

 মথামথ ম্মান প্রদথনূফথক াঅভায াধাযণ ববফষ্য তবফর (একাউন্ট্ি নাং ------------------------------) এ 
জভাকৃত সভাি িাকা াআগত িা. ------------------------------------------------------------------------------  
প্রদাগনয জন্য াঅগফদন কবযগতবছ। াঅবভ বনগম্ন প্রদি প্রশ্নগুগরায বঠক জফাফ প্রদান কবযয়াগছ: 
 

                  াঅনায বফশ্বস্থ 

তাবযখ: -------------------------------------- 

 

স্থান: --------------------------------------। 

           স্বাক্ষয 

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

           দফী 
--------------------------------------- 

           বঠকানা 
--------------------------------------- 

 

   প্রশ্ন        উিয 

 

১। ূফথফতথী ফৎগযয ৩ স জুন াঅনায বাগফ কত 

 িাকা জভা বছর? (ভা বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক 
 প্রদি ফথগল বাফ যবদ দাবখর কবযগত াআগফ, 

 মাা যীক্ষা সগল সপযৎ প্রদান কযা াআগফ।) 
 

২। কী কাযগণ াবগ্রভ াঅফেক াআয়াগছ? (প্রগয়াজগন 
 ৃথকবাগফ ফণথনা কযা াআগফ।) 
 

৩। াঅনায ফতথভান সফতন কত? 

 

৪। ক) ূগফথ বক সকাগনা াবগ্রভ গ্রণ কবযয়াগছন? 

 খ) মবম গ্রণ কবযয়া থাগকন, তগফ তাা ম্পূণথ 
 বযগাবধত াআয়াগছ বক? 

 

 গ) মবদ গ্রণ কবযয়া থাগকন, তগফ সল বকবি (সুদ [াথফা ফৃবদ্ধ]1 ) 
 কখন বযগাধ কবযয়াগছন? 

 

 ঘ) মবদ ূগফথয গৃীত াবগ্রভ ম্পূণথ বযগাবধত না 
 াআয়া থাগক, তগফ কয়বি বকবি ফাবক যবয়াগছ? 

 

৫। কতবি বকবিগত াবগ্রভ (সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধয] বকবি) বযগাধ 

 কবযগফন? 

 

৬। তবফগর জভাকৃত াঅনায বাফ সকাগনা যকগভয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
 ফন কবযগতগছ বক? 

 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

REGULATION WING 

SECTION – II 

NOTIFICATION 

No.MF/R-II/PF-15/78-51(500) Dated: 9.4.81 

Subject: Prompt payment of final withdrawal of General provident fund accumulations. 

 The General Provident Fund Rules provide that the amount standing at the credit of a subscriber 

becomes payable on his death or when he proceeds on leave preparatory to retirement or quits the 

service; and it is the duty of the Audit Office to intimate to the subscriber or his nominee or heirs that 

the amount standing at the credit of the subscriber is due for payment and shall make the payment 

promptly. But these provisions of the rules are not being properly observed. There is a general 

complaint that the final payment of provident fund accumulation is inordinately delayed as the accounts 

are not generally finalised are held up causing much harassment and hardship to the recipients. 

2. In order to ensure prompt payment of final withdrawal of provident fund accumulation, the 

following procedure is to be observed henceforth by all concerned. 

1) One year before the due date of retirement or the commencement of leave preparatory to 

retirement, a Government servant will exercise option to discountinue subscription to the fund, 

if not already done, Under the provision of Rule 5 (2) of the General Provident Fund Rule 

1979 and apply for final withdrawal of the fund accumulation. 

2) The head of the Ministry/ Division/ Department, in the case of a non-gazetted Government 

servant or any officer authorised in this behalf will then ask the Audit office to make the final 

accounts of the G.P. fund of the Government servant ready. If necessary, he as well as the 

Government servant concerned will make personal efforts to settle with the audit office the 

matters relating to missing credits etc. 

3) The Audit office will expeditiously finalise the G.P. Fund account sufficiently in advance, so 

that the final payment can be made to the government servant immediately on his retirement 

or his proceeding on leave preparatory to retirement. 

4) When a Government servant retires or otherwise quits the service gefore attaining the age of 

superannuation or if he expires while in service the Head of the Ministry/ Division/ 

Department or the Head of the Office as the case may be will request the Audit office to 

finalise the G.P. Fund accounts of the Government servant on TOP PRIORITY basis and 

make personal efforts to settle the matters relating to mission credit etc. so that final payment 

of G.P. Fund accumulation can be made within two months of quitting the service or death of 

the subscriber. 

3. The case, if any, where peculiar difficulties stand in the way of timely payment of final withdrawal 

of G.P. Fund accumulation, may please be brought to the notice of the Ministry of Finance. 

 

K.M. Ahmed 

Joint Secretary 

Ministry of Finance, Finance Division 

Distribution: 

1. All Ministries/ Divisions. 

2. All Private Secretaries to Hon’ble President/ Vice-President/ Minister/ State Ministers/ Deputy 

Minister. 

3. All Head of Department/ Directorates. 

4. All Commissioners of Divisions. 

5. All officers of the Ministry of Finance including Financial Advisers/ Deputy Financial Advisers/ 

Assistant Financial Advisers. 

6. Comptroller and Auditor-General, Bangladesh, Dacca. 

7. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dacca/ Accountant General, Railway, Chittagong/ 

Accountant General, Military, Dacca/ Accountant General, Works and WAPDA, Dacca. 

8. Additional Accountant General, Foreign Affairs, Dacca. 

9. Accountant General, Post, Telegraph and Telephone, Dacca. 

10. All Treasury Officers/ District Accounts Officers. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF ESTABLISHMENT 

Finance Division 

 

NOTIFICATION 
 

Dhaka, the 10th August, 1985 

 

No-MF(FD)/R-II/PF-5/85/151-In partial modification of the notification no. MF (RU)/ 1 (5)/ 79/ 28, 

dated August 8, 1979, the Government have been pleased to re-fix the minimum rates of subscription 

to the General Provident Fund by the Government servants as follows: 

i) Pay up to Tk. 600 per month 2% 

ii) Pay from Tk. 601 to Tk. 1000 per month 4% 

iii) Pay from Tk. 1001 to Tk. 1500 per month 6% 

iv) Pay from Tk. 1501 to Tk. 4, 000 per month 8% 

(v) Pay exceeding Tk. 4, 000 per month 10% 

 

The subscription shall be expressed in whole Taka and for this purpose fraction of a Taka shall be 

rounded to the next higher Taka. 

These rates are effective from the 1st July, 1985. 

The General Provident Fund Rules, 1979 will be amended accordingly in due course. 

 

By order of the President 

 

 

G. HOSSAIN 

Joint Secretary. 

No.MF(FD)/R-II/PF-5/85/151(1000) dated the 10th August, 1985. 

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

 

 

K.M. KARIM 

Senior Scale Section Officer. 

Phone No. 235111/ 3688 

Distribution: 

1. Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka. 

2. Principal Staff Officer to the CMLA, Old Assembly House, Tejgaon, Dhaka. 

3. Private Secretaries to the Ministers/ State Ministers/ Deputy Minister/ Adviser. 

4. All Ministries/ Division (Section-wise) 

5. Comptroller and Auditor General, Dhaka. 

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

7. Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong. 

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

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

10. Additional Accountant General (Foreign Affairs), Bangladesh, Dhaka. 

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

12. Chief Accounts Officers (all Ministries). 

13. All Head of the Departments. 

14. All Divisional Commissioners. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Accounts Officers. 

17. Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting. 

18. All District Treasury Officers. 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

 

প্রজ্ঞান 
 

তাবযখ, ৪ কাবতথক ১৪১৬ ফোব্দ/ ১৯ াগটাফয ২০০৯ বিষ্টাব্দ 

 

 
এ.াঅয. নাং—২৩৪-াঅাআন/২০০৯।–গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয াংবফধাগনয ১৩৩ ানুগচ্ছগদয তথাাংগ প্রদি 

ক্ষভতাফগর যাষ্ট্রবত General provident Fund Rules, 1979 এ বনম্নরূ াংগাধন কবযগরন, মথা:- 
 

উবযউক্ত Rules এয -- 

ক) rules 2 এয sub-rules (1) এয clause (d) এয য বনম্নরূ নূতন clause (dd) বন্নগফবত াআগফ, মথা:-- 
‘(dd) ‘Increment’ means any grant, premium or share declared by the Government’; 

 

খ) ফথি ‘interest’ গব্দয বযফগতথ, সমখাগনাআ উবেবখত উক, মথাক্রগভ ‘interest or increment’ ব্দগুবর 
প্রবতস্থাবত াআগফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ 
 

 

ি. সভাাম্মদ তাগযক 
াথথ বচফ। 
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ববফষ্য তবফগরয সুদ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৫৫ তাবযখ: ১০/৪/৮৬াআাং। 

বদ্ধাি 
 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৫াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪
১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর: 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািবুথক্ত। 
 

 

স্বাক্ষয/- এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৫৫(২০০০) তাবযখ: ১০/৪/৮৬াআাং। 

 
 াফগবত এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব --------------------------------- ভীগ সপ্রবযত াআর। 

 

 

সক, এভ, কবযভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান নাং-২৩০০০/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 

১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত/ উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক/ ভন্ত্রী/ উগদষ্টা ভগাদয়গগণয ফযবক্ত. বচফ। 
৩। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভা বাফযক্ষক (বববর), সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআনাি, ঢাকা। 
৭। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
৮। কর বফবাগীয় কবভনায। 
৯। ভা বাফ বনযীক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১০। ভা বাফ বনযীক্ষক (য়থাক এণ্ড য়াদা), ঢাকা। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক (ব, বি এণ্ড বি), ঢাকা। 
১২। কর ভন্ত্রণারগয়য চীপ একাউন্ট্ি াবপায। 
১৩। কর সজরা প্রাক। 
১৪। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
১৫। কর উগজরা একাউন্ট্ি াবপায। 
১৬। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
১৭। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
১৮। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৭৫ তাবযখ: ২০/৪/৮৫াআাং। 

 

বদ্ধাি 

 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৪াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািবুথক্ত। 

 

 

স্বাক্ষয/- এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ 

২০/৪/৮৫ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৭৫(১০০০) তাবযখ: ২০/৪/৮৫াআাং। 

 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য --------------------------------------------------- ভীগ সপ্রবযত াআর। 
 

 

সক, এভ, কবযভ 

ঊর্ধ্থতন াখা প্রদান 

সপান নাং ২৩০০০/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন:- 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, ফেবফন, ঢাকা। 
৩। উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাকফগৃেয একাি বচফফৃে। 
৪। কর ভন্ত্রী ভগাদয়/ উগদষ্টাগগণয একাি বচফফৃে। 
৫। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগভূ। 
৬। ভাবাফ বনয়াভক  বাফ বনযীক্ষক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৭। ভাবনয়ন্ত্রক প্রবতযক্ষা াথথ, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৮। কর দপ্তয/ বযদপ্তযভূগয প্রধানগণ। 
৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
১০। ভাবাফযক্ষক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১১। ভাবাফযক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১২। ভাবাফযক্ষক (য়াকথ এণ্ড য়াদা), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১৩। াবতবযক্ত ভাবাফযক্ষক (যযাষ্ট্র বফলয়ক), ঢাকা। 
১৪। ভাবাফযক্ষক (িাক, তায  িবরগপান), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১৫। কর সিুবি কবভনায। 
১৬। কর সজরা বাফ কভথকতথা। 
১৭। কর উ-সজরা বনফথাী কভথকতথা। 
১৮। বপ্রবিার তথয াবপায, তথয  সফতায ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1843  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৭৯ তাবযখ: ৬/১১/৮৬াআাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৬াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায  

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৭৯(২০০০) তাবযখ: ৬/১১/৮৬াআাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ ভীগ সপ্রবযত াআর। 
 

সক, এভ, কবযভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত ভগাদগয়য একাি বচফ, ফে বফন, ঢাকা। 
৩। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদয়গগণয ফযবক্তগত বচফ। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
১০। বচফ কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক (গফাভবযক), সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১২। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, ঢাকা। 
১৩। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান 

১৪। কর বফবাগীয় কবভনায। 
১৫। ভা বাফ বনযীক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১৬। ভা বাফ বনযীক্ষক (ব, বিএন্ট্িবি), ঢাকা। 
১৭। ভা বাফ বনযীক্ষক (য়াকথ এণ্ড য়াদা), ঢাকা। 
১৮। কর ভন্ত্রারগয়য চীপ একাউন্ট্ি াবপায। 
১৯। কর সজরা প্রাক। 
২০। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপয। 
২১। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২২। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৩। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৪১ তাবযখ: ৯/৫/৯৪ ফাাং 
২৬/৮/৮৭ াআাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৭াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায  

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

এভ, এভ, যভান 

উ-বচফ (বফবধ) 
 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৪১(২০০০) তাবযখ: ৯/৫/৯৪ ফাাং 
২৬/৮/৮৭ াআাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

এভ, এ, যবভ বভয়া 
ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 
১। যাষ্ট্রবতয ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ফে বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
১০। বচফ ------------------------------------------------------ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১২। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৩। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি, ঢাকা। 
১৪। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১৫। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 
১৬। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 
১৭। কর ভন্ত্রারগয়য প্রধান বাফযক্ষণ াবপায। 
১৮। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান 

১৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
২০। কর সজরা প্রাক। 
২১। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপয। 
২২। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২৩। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৪। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২৫। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/৮৭ তাবযখ: ১১/৭/৮৮ াআাং 
২৮/৩/৯৫ ফাাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৮াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪
১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

সভাাম্মদ াগদক 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 
 

নাং-াভ (াবফ)/ প্রবফ-২/ ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/৮৭(১০০০) তাবযখ: ১১/৭/৮৮ াআাং 
২৮/৩/৯৫ ফাাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

সভাাঃ বযাজুর াআরাভ 

বাঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-২) 
সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

১। যাষ্ট্রবতয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয় (াগথাগনর বফবাগ), ফে বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। বচফ ------------------------------------------------------ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিি াউ, ভগফাজায, ঢাকা। 
৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআনাি, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
৯। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১০। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 
১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলয়ক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

বদ্ধাি 

বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১-৭-৯৪াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 
১৩.৫০% এ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফ ািবুথক্ত। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 

সপান: ৩৬৩৪ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা-সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রনাগথথ সদয়া াআর: 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৩। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয একাি বচফ, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবিি াউ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত/াবত: বচফ -------------------------------------- (কর) ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, সগযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 

১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 

১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 

১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ১ 
নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 

বদ্ধাি 

বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ০১/০৭/১৯৯৫ াআাং তাবযখ াআগত সুগদয 
ায ১৩.৫০% এ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর: 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফ ািবুথক্ত। 

 

০২।  এাআ সুগদয ায যফতথী বনগদথ না সদয়া মথি াবযফবতথত থাবকগফ। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ৩৬৩৪ 

নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 
 

দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকাগক সপ্রযণ কযা াআর। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 

নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 
 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআরাঃ 

 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৩। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয একাি বচফ, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিি াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত/াবতবযক্ত বচফ.......................... (কর) ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। কম্পগরারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, সগয- ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ) চট্টগ্রাভ। 

১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 

১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 

১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা। 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-১)/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/ তাবযখ: ৬/৮/২০০১ িীাঃ 

 

বদ্ধাি 
 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয যকায ২০০১-২০০২ াথথ ফছগযয 
সুগদয ায ১৩% ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছন: 
 

 (ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 (খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবূথক্ত। 

 

 

সভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 

সপান: ৮৬১৯৫০৭ 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-১)/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/ তাবযখ: ৬/৮/২০০১ 

 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

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

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা। 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা র।) 
৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৯। সজরা প্রাক --------------------------------------------------- কর। (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব
 সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১১। সজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা--------------------------------------------------- (কর সজরা)। (তাাঁয াধীনস্থ কর
 াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১২। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 

 

াঅাঃ াাঃ সভাাঃ বজয়াউর ক 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ৯৫৬১১৩১ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৯ তাবযখ: 
১২-৮-২০০২ বিাঃ 

২৮-৪-১৪০৯ ফাাং 
 

বদ্ধাি 

 

 যকায ২০০২-২০০৩ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৮৬১৬৮০৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৯(৫০০) তাবযখ: 
১২-৮-২০০২ বিাঃ 

২৮-৪-১৪০৯ ফাাং 
 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

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

২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ, জাতীয় াংদ বচফারয়, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৫। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা। 

৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা র।) 

৯। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১০। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয
 জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১২। সজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা -------------------------------------- (কর সজরা)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 
এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৩। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 
 
 

(গভাাঃ যাপত াঅরী) 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৭ তাবযখ: 
২৫-৮-২০০৩ বিাঃ 

১০-৫-১৪১০ ফাাং 
 

বদ্ধাি 
 

 যকায ২০০৩-২০০৪ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৭(৫০০) তাবযখ: 
২৫-৮-২০০৩ বিাঃ 

১০-৫-১৪১০ ফাাং 
 ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 

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

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ, জাতীয় াংদ বচফারয়, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৭। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ। বচফারয় বফন (৩য় সপজ) সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৯। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, ১ভ ১২ তরা াবপ বফন (৪থথ তরা) সগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। 

১০। াবতবযক্ত ভা বযচারক(াথথ) ফাাংরাগদ সযরগয়, সফরবফন াঅাঃ গবণ সযাি, ঢাকা। 
১১। বফবাগীয় কবভনায --------------------------------------। 

১২। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ ( --------------------------------------)। 

১৩। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা -------------------------------------- কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক, --------------------------------------------------- (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১২৩ তাবযখ: 
২১-৮-২০০৪ বিাঃ 

৬াআ বাদ্র, ১৪১১ ফাাং 
 

বদ্ধাি 
 

 যকায ২০০৪-২০০৫ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৩৯৬৪৫ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১২৩(৫০০) তাবযখ: 
২১-৮-২০০৪ বিাঃ 

৬াআ বাদ্র, ১৪১১ ফাাং 
 

 ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

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

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৭। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। াবতবযক্ত বচফ (কর)।/াথথবনবতক উগদষ্টা, াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়। 

৯। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

১১। মুগ্ম-বচফ (কর), াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়। 

১২। বফবাগীয় কবভনায --------------------------------------। 

১৩। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয
 জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১৮ তাবযখ: 
২৬-০৪-১৪১২ ফোব্দ 

১০-৮-২০০৫ বিষ্টাব্দ 

াবপ স্মাযক 

 যকায ২০০৫-২০০৬ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সভাাম্মদ াঅরী খান 

মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১৮ তাবযখ: 
২৬-০৪-১৪১২ ফোব্দ 

১০-৮-২০০৫ বিষ্টাব্দ 
 

 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 
 

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

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)।  
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

তন কাবি ভজুভদায 

কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১২ তাবযখ: 
২৯-০৫-১৪১৩ ফাাংরা 

১৩-০৯-২০০৬ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয যকায ২০০৬-২০০৭ াথথ ফছগযয 
জন্য সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সভাাঃ কুেু খান 

মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১২(৪৩) তাবযখ: 
২৯-০৫-১৪১৩ ফাাংরা 

১৩-০৯-২০০৬ বিাঃ 
 

 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 
 

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

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) --------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ 
কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/ তাবযখ: 
১৪/১১/২০০৭ বিাঃ 

৩০/০৭/১৪১৪ ফাাং 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৭-২০০৮ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

যাবজয়া সফগভ এনবিব 

মুগ্ম-বচফ 
ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/ তাবযখ: 
১৪/১১/২০০৭ বিাঃ 

৩০/০৭/১৪১৪ ফাাং 
 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 

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

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------------------- (কর বফবাগ) 
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) ---------------------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ াআউনুছ াঅরী খান 

কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৭ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য তবফর-২/২০০৮/০২ তাবযখ: 
০৪/০৬/১৪১৫ ফাাং 

১৯/১০/২০০৮ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৮-২০০৯ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সফগভ খুযবদা খাতুন 

মুগ্ম-বচফ 
সপান: ৭১৬৪৫২২ 

বফতযণ: 

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

২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) 
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

প্রাি কুভায দা 

উ বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৭ 

www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/১৫০ তাবযখ: 
০৩/০৭/১৪১৬ ফাঃ 

১৮/১০/২০০৯ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৯-২০১০ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয 
সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মা’ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

বফজয় বট্টাচামথ 
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/১৫০ তাবযখ: 
০৩/০৭/১৪১৬ ফাঃ 

১৮/১০/২০০৯ বিাঃ 
 

 ানুবরব দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য সপ্রযণ কযা র: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ 
কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

সভাাঃ বদউো 

উ-বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ-৫ াখা 
www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৫/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/২০৮ তাবযখ: 
১৫/০৯/২০১০ বিাঃ। 

৩১/০৫/১৪১৭ ফাঃ। 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০১০-২০১১ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয 
সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

তন কুভায কভথকায 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

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

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা।  
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ)  
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

ভাফফুা াঅক্তায 

ববনয়য কাযী বচফ 
সপান: ৯৫৬৭০৬১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ-৫ াখা 
www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২-১৯ তাবযখ: 
২০/০২/২০১২ বিাঃ। 

০৮/১১/১৪১৮ ফাঃ। 
 

প্রজ্ঞান 

 

 The General Provident Fund Rules, 1979 এয rule 12(1) এফাং The Contributory Provident Fund 

Rules, 1979-এয rule 12 এয বফধান ানুাগয ২০১১-২০১২ াথথ ফছগযয জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয 
বাগফ ািবুথক্ত াধাযণ তবফর (বজবএপ) এফাং প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ)-এয সুগদয ায ১২.৫০% এ 
বনধথাযণ কযা গরা। 
 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ 

 

 

তন কুভায কভথকায 

াবতবযক্ত বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, সতজগাাঁ, 

ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, াবিি বফন, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 
এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।)। 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। ববনয়য বচফ --------------------------------------------------- ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক বরাঃ, জনতা ফযাাংক বরাঃ, াগ্রণী ফযাাংক বরাঃ, রূারী ফযাাংক বরাঃ, ফাাংরাগদ 
কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল উন্নয়ন ফযাাংক প্রধান কামথারয়, যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক (াথথ), ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র)। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

খবরর াঅভদ 

উ-বচফ (প্রবফবধ-৩ াবধাখা) 
সপান: ৭১৭০১৭৪ 
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ধযায়- ১০: ছবুট বফবধ, িবুক্তবববত্তক বনগয়াগ  ন্যান্য 

 

বূিত্র 
 

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

০১  ছবুট বফবধ    

 ০১ THE PRESCRIBED LEAVE RULES, 1959 RIIl/3L-33/62/370 
05-10-
1962 

 ১৮৬১ 

 ০২ Amendment in the Prescribed Leave Rules, 1959 MF/RII/Misd73(212), 
26-12-
1973 

১৮৬৬ 

 ০৩ Further amendment in the Bangladesh Service Rules, Part-I S.R.O.385-L/85 
05-09-
1985 

১৮৬৭ 

 ০৪ ভাতৃত্বেবনত ছুবট ংক্রান্ত। ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ছুবট- ১০/৮৪/১৮ 
12-02-
1989 

১৮৬৮ 

 ০৫ 

বফগদস্থ ফাংরাগদ বভগন বনগয়াবেত কভথকতথাগদয ক্ষাভরীব (Home 

Leave) প্রাযতা/ ভঞু্জবযয েন্য দায়গনয ক্ষভয়াগদয বফলগয় বযত্র 
োবযকযণ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/বফবধ- ৫/ভ/যাগে/ (এআিএর)-
১/৮৯/০৬ 

11-02-
2010 

১৮৭০ 

 ০৬ 
Bangladesh Service Rules (Part-1) এয rule 197 এয sub-rule 

(1)- এয ংগাধন 

০৫/নবথনং০৭.১৭৫. 
০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/অআন/২০১১। 

09-01-
2011 

১৮৭১ 

 ০৭ 
ভাতৃত্বকারীন ছুবটয ক্ষভয়াদ ূণথ ক্ষফতগন ৪ (িায) ভা গত ৬ (ছয়) ভাগ 
ঈন্নীতকযগণয সুবফধা কামথকযকযণ। 

০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১. ২০০০-
১২(২০০) 

18-01-
2011 

১৮৭২ 

 ০৮ Bangladesh Service Rules (Part-1) এয rule 197- এয ংগাধন 
০৪/নবথ ০৭.০০.০০০০. 
১৭১.০৮.০০.০০১.১২/অআন/২০১২। 

01-04-
2012 

১৮৭৩ 

০২  িবুক্তবববত্তক বনগয়াগ    

 ০১ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথিাযীগণগক ফাড়ী বাড়া বাতা প্রদান ংক্রান্ত 
ফযাখযা। 

ঃভঃ/বফবধ- ১/এআি,অয- ১/৭৮/৪৩ 05-03-
1979 

১৮৭৫ 

 ০২ 

িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীবদগগক থথ 
বফবাগগয ২১- ১- ৮৫আং তাবযগখয স্মাযগকয অতায় ছুবটয বযফগতথ নগদ 
থথ প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ২/ছুবট- ১৬/৮৪/(ং)/২০৫ 
30-10-
1985 

১৮৭৬ 

 ০৩ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা আতযাবদ 
বনধথাযণ প্রগে। 

ভ(বফবধ- ১)/১এ- ২৫/৮৫/৯৩ 
25-11-
1985 

১৮৭৭ 

 ০৪ 

িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীবদগগক থথ 
বফবাগগয ২১/১/৮৫আং তাবযগখয স্মাযগকয অতায় ছুবটয বযফগতথ নগদ 
থথ প্রদান প্রগে। 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ছুবট- ১৪/৮৫/১৪০ 
25-08-
1987 

১৮৭৯ 

 ০৫ িুবক্তবববত্তক বনগয়াগকৃত কভথিাযীগদয ভাঘথয বাতা প্রদান প্রগে। ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ভবা- ২/৮৭/১৪৫ 
10-09-
1987 

১৮৮০ 

 ০৬ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা, ক্ষনন 
আতযাবদ বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ(প্রবফবধ- ১)- ১এ- ১/৯২- ৫ 
02-01-
1992 

১৮৮১ 

 ০৭ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা, ক্ষনন 
আতযাবদ বনধথাযণ/ ুনঃবনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/১এ- ১/৯৮/৯৭(১০০০) 10-08-
1998 

১৮৮৩ 

 ০৮ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা, ক্ষনন 
আতযাবদ বনধথাযণ/ ুনঃবনধথাযণ প্রগে। 

নংভ/বফ/প্রবফবধ- ২/১এ-
১/২০০৫/৮(১০০০) 

18-06-
2005 

১৮৮৫ 

 ০৯ 
ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা- কভথিাযী এফং ন্যান্যগদয িুবক্তবববত্তক 
বনগয়াগগয ক্ষক্ষগত্র ক্ষফতন, বাতা আতযাবদ বনধথাযণ/ ুনঃবনধথাযণ। 

ভ/বফ(প্রবফবধ- ২)/িুবক্ত- ১/২০০৮/২৪১ 
17-02-
2008 

১৮৮৭ 

 ১০ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা- কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা  ন্যান্য 
সুবফধাবদ বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ(প্রবফবধ- ২)/বফবধ- ২/িুবক্ত-
(১)২০১০/৩৮৩ 

22-02-
2010 

১৮৮৯ 

 ১১ 
ফাংরাগদ ক্ষযরগয়গত ক্ষরাকগভাবটব ভািায  ক্ষিন ভািায গদ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথিাযীগদয িুবক্তবববত্তক বনগয়াগ  বরব স্যারাবয 
সুবফধাবদ একগত্র প্রদান বফলগয় ভতাভত প্রদান প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭২.৩২.০০৯.১২- ১১০ 
04-06-
2012 

১৮৯১ 

০৩  ন্যান্য বফলয়    

 ০১ 
The President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) 

Ordinance, 2007 অআগন বযণতকযণ প্রগে। 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ৪/৯৪/২৪৪ 

09-02-
2009 

১৮৯৩ 

 ০২ ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনন বযগাধ প্রগে। ০৭.১৭১.০১৩.০৫.২৮.০২৮.২০১০-  
18-08-
2010 

 

 ০৩ 
The President’s (Remuneration and Privileges) Act, 1975-এয 7 

(1) ধাযায় ঈবল্লবখত যাষ্ট্রবতয ক্ষস্বচ্ছাধীন তবফগরয বযভাণ ফৃবদ্ধ। 
০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০. ০১৯- ২০১০- ৯৩ 

30-12-
2010 

১৮৯৪ 

 ০৪ 
বফগদবক প্রবক্ষণ ক্ষথগক প্রতযাফতথগনয য প্রবতগফদন দাবখর। (ছক ক্ষমাগ 
গফ) 

ভ/বফ/গেঊফয/প্রাঃ/ 
প্রবক্ষণ/বফবফধ/২০০৮/৩৩৪ 

03-11-
2008 

১৮৯৫ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XLVIII  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ০৫ োতীয় বনযাত্তা ক্ষগাগয়ন্দা বধদপ্তগযয কবতয় গদয দনাভ বযফতথন। ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৮ 31-05-
2012 

১৮৯৭ 
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াধযায়-১০ 

ছবুট বফবধ, চুবিবববিক বনগয়াগ ও 
ান্যান্য 
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ছুবট বফবধ 
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THE PRESCRIBED LEAVE RULES, 1959 

(As amended up-to-date.) 

1. Short title, commencement and application- (1) These rules may be called the prescribed leave 

rules, 1959. 

2) They shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on and from the 

first day of July 1959. 

3) They apply to all Government servants including those of non-asiatic domicile under the rule-

making control of the provincial Government who entered service on or after the 1st July 1959 

and to those who elect to be governed by them under rule 2, and when so applicable, shall be 

in substitution of the corresponding provisions of the East Pakistan Service Rules or of any 

other relevant rules. 

2. Option- (l) Government servants who entered service before the 1st July 1959 may elect to 

continue to be governed by the existing leave rules applicable to them or to accept these rules. 

2) The option given by sub-rule (I) shall be exercised within a period of six months from the date 

of publication of these rules in the official Gazette and communicated to the Accounts officer 

concerned in the case of gazetted officers and to the Heads of the offices in the case of non-

gazetted staff and once so exercised shall be final. 

3) Government servants who do not exercise the option within the aforesaid period shall be 

deemed to have finally opted for the existing rules. 

3. Leave on average pay and half-average pay- (1) Permanent Government Servants- 

a) Class IV Government servants- (i) Class IV Government servants in permanent employ 

shall earn leave at the rate of month of the period spent on duty and the maximum that 

may be accumulated shall be four months. Any period earned in excess of four months 

shall be credited to a separate item in the leave account from which leave may be allowed 

on average pay on medical certificate or for the purpose of pilgrimage outside Pakistan, 

Burma, Ceylon and India. 

ii) The amount of leave on average pay that my be taken at one time shall not exceed four 

months. This limit may be raised to six months when leave in excess of four months is 

taken on medical certificate or for the purpose of pilgrimage outside Pakistan, Burma, 

Ceylon and India. 

iii) Leave on half-average pay shall be earned at the rate of 1/ 22nd of the period spent on duty 

and accumulation of such leave shall also be without limit. Such leave shall not be 

allowed except on medical certificate. It shall be permissible to convert leave on half-

average pay into leave on average pay at the rate of one day of leave of average pay for 

two days of leave on half-average pay up to a maximum of six months on average pay. 

b) Government servants in superior Service- (i) Leave on average pay shall be earned at the 

rate of 1/ 11th of the period spent on duty and the maximum that may be accumulated 

shall be four months. Any period earned in excess of four months shall be credited to a 

separate item in the leave account from which leave may be allowed on average pay on 

medical certificate or for the purpose of pilgrimage, education or rest and recreation 

outside Pakistan, Burma, Ceylon and India. 

ii) The amount of leave on average pay that may be taken at one time shall not exceed four 

months. This limit may be raised to six months when in excess of four months is taken on 

medical certificate or for the purpose of pilgrimage, education or rest and recreation 

outside Pakistan, Burma, Ceylon and India. 

iii) Leave on half-average pay shall be earned at the rate of one-twelfth of the period spent on 

duty and accumulation of such leave shall be without limit. It shall be permissible to 

convert leave so allowed into leave on average pay on production of a medical certificate 

up to a maximum of 12 months on average pay. This conversion will be allowed at the 

rate of one day of leave on average pay for two days of leave on half-average pay. 

2) Temporary Government servants- a) A temporary Government servant who had rendered 

three years or longer continuous temporary service on the 30th June 1959, shall for the 

purpose of these rules excepting rule 5 be treated as a Government servant in permanent 
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employ and if he elects these, rules shall be subject to the provisions of these rules with 

effect from the 1st July 1959. 

b) A temporary Government servant who had not completed three years on the 30 June 

1959, or one who joined or may join Government service after that date shall governed by 

the leave terms applicable to such Government servants on that date, but with effect from 

the date on which he completed three years continuous temporary service or on which he 

is appointed substantively to a permanent post, which is earlier, he shall, for the purposes 

of leave except that admissible under rule 5 treated as a Government servant in permanent 

employ and his leave account at the same time shall be credited with the amount of leave 

which would have been admissible to him under these rules had he been in permanent 

employ from 1st July 1959 or if he joined service after that date from the date he joined 

service such credit being diminished by the amount of leave already taken. 

4. Carry forward of existing leave - a) In the case of a Government servant who elect these rules, 

leave on average pay or earned leave at his credit on the 1st July 1959, shall be carried 

forward and further accumulation shall be subject to limits mentioned in these rules. 

b) The leave account of the Government servant concerned shall be credited with leave on half-

average pay earned in terms of rule 3 (1) (a) (iii) or 3 (1) (b) (iii) as the case may be, from the 

date of appointment in Government service less the amount of leave already enjoyed on half-

average pay either with medical certificate or without medical certificate. 

5. Leave not due- l) Save in the case of leave preparatory to retirement, leave not due may be 

granted to a Government servant in permanent employ on half-average pay up to a maximum 

of twelve months during the whole service if it is on medical certificate or three months during 

the whole service if it is not on medical certificate. 

2) When a Government servant in permanent employ returns from leave which was not due, no 

leave shall become due to him until the expiration of a fresh period spent on duty sufficient to 

earn a credit of leave equal to the period of leave which he took before it was due. 

Note- Earning of leave referred to in clause (2) of this rule is the earning under rule 3 (1) (4) 

(iii) or 3 (1) (b) (iii) as the case may be and has no connection with the leave on average pay. 

6. Leave salary- l) Subject to the maximum laid down in rule 208 of the Bangladesh Service Rules, 

Part 1, leave salary during leave on average pay shall be calculated on the basis of the average pay 

drawn during the twelve complete months preceding the month in which the leave is taken, or the 

pay the Government servant was drawing before proceeding on leave whichever is more 

favourable. 

2) Leave salary during leave on half-average pay shall be equal to half-average pay calculated 

under sub-rule (1). 

3) Government servants shall draw their leave salary in Bangladesh currency In Bangladesh 

irrespective of the country where they spend their leave. 

Note- The-restriction imposed under sub-rule (3) shall not, however, apply in the case of study 

leave granted under Appendix No.5 of the Bangladesh Service Rules, Part 1, and also to 

Government servant who entered service before the 29th January 1959. 

7. Maximum leave permissible at a time- The maximum amount of leave that may be taken at one 

time shall be one year but supported by a medical certificate it may be extended to two years. 

8. Government Servants in Vacation Department- l) a) Leave on average pay shall not be 

permissible to a Government servant in permanent employ serving in a Vacation 

Department in respect of duty performed in any year in which he avails himself of the full 

vacation. 

b) Leave on average pay to such a Government servant in respect of any year in which he is 

prevented from availing himself of the full vacation shall be such proportion of thirty 

days if he is a Government servant in superior service of fifteen days if he is in class IV 

service, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation. 
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c) If in any year such a Government servant does not avail himself of the vacation, leave on 

average pay shall be permissible to him in a respect of that year as if he was in a non-

Vacation Department. 

d) Such Government servants shall be entitled to earn and avail themselves of leave on half-

average pay like other Government servants. 

2) A Government servant in Vacation Department who is not in permanent employ shall 

continue to be governed by the leave terms applicable to such Government servants on the 

30th June 1959 but with effect from the date on which he completes 3 years continuous 

temporary service or on which he is appointed substantively to a permanent post, whichever is 

earlier, he shall for purposes of leave, except that admissible under rule 5, be treated as a 

Government servant in permanent employ, and his leave account at the same time shall be 

credited with the amount of leave which would have been admissible to him had he been in 

permanent employ in a vacation Department from the date he joined temporary service, such 

credit being diminished by the amount of leave already taken. 

9. Other provisions- l) The existing provisions for sick leave, maternity leave, hospital leave, 

quarantine leave, special disability leave and study leave shall be continued. 

2) Officers on contract shall continue to be governed in accordance with such terms for the grant 

of leave to Government servants engaged on contract as may be applicable to them. 

3) 1) Extraordinary leave for which on leave salary is admissible may be granted to any 

Government servant in special circumstances- 

a) When no other leave is by rule admissible, or 

b) When other leave is admissible but the Government servant concerned applies in 

writing for the grant of extraordinary leave. 

2) a) Except in the case of a Government servant in permanent employ, the duration of 

extraordinary leave shall not exceed three months on anyone occasion; 

Provided that this restriction shall not apply in the case of a Government servant not 

in permanent employ who is permitted to undergo training abroad after executing a 

bond to serve Government for a period of five years and also in the case of such a 

Government servant who has rendered continuous service for at least three years and 

who is permitted to undergo training or study within Pakistan after executing a 

similar bond; and 

Provided further that in case of absence on account of prolonged illness extraordinary 

leave may be granted to a. temporary Government servant up to a maximum period 

of six months on production of a medical certificate. 

b) Temporary Government servants who contract tuberculosis may be granted 

extraordinary leave up to maximum of twelve months on anyone occasion, provided- 

The post from which the Government servant proceeds on leave is likely to last till he 

returns to duty. 

The Extraordinary leave shall be granted on the production of a certificate specifying 

the period for which the leave is recommended, from the Medical officer-in-Charge 

of a sanatorium or from a T.B. Specialist or a Civil Surgeon. 

In recommending leave the Medical officer shall bear in mind the provision in rule 

(7) under Appendix No.8 of the East Pakistan Service Rules, Part 1. 

3) The authority empowered to grant leave may commute retrospectively periods of absence 

without leave into extraordinary leave. 

10. 1) Leave at the credit of a Government servant in this leave account shall lapse on the date on 

which he must compulsorily retire provided that if at least three months before the date of 

commencement of the leave he has-- 

a) Formally applied for leave and been refused it, or 

b) Ascertained in writing from the sanctioning authority that leave in applied for would not be 

granted, in either case the ground of refusal being the exigencies of the public service, then the 

Government servant may be granted after the date of retirement the whole or any portion of 
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the leave so refused subject to a maximum of four months by the authority empowered to 

grant it. 

2) A Government servant retained in service after the date of compulsory retirement shall earn 

leave on average pay at the rate of one-eleventh of the duty performed after that date and shall 

be allowed to add thereto any amount of leave which could have been granted to him under 

sub-rule (1) had he retired on that date. The total period which he may take on each occasion 

shall not exceed four months. 

When his duties finally cease, the Government servant may be granted leave preparatory to 

retirement, up to a maximum of four months as follows: 

i) the balance after deducting the amounts of leave, if any, taken during period of extension 

from the amount of leave which could have been granted to him under clause (1) had he 

retired on the date of compulsory retirement, plus 

ii) the amount of leave earned under this clause which is due to the Government servant and 

which he has, at least three months before the date of termination of the period of 

extension 

1) formally applied for and been refused, or 

2) ascertain in writing from the sanctioning authority, would not granted, if applied for in 

either case the ground of refusal being exigencies of the public service. 

Note I- This rule simply limits the amount of leave that may be granted to Government 

servants who have reached or are about to reach the date on which they are require to 

retire. The kind of leave and the salary are determined not by this rule, but by the generals 

rules in rules 3 and 7. 

Note 2- The proper test applying this rule is whether it would be more convenient on general 

administrative grounds for a Government servant to take leave before or after age of 

superannuation, and Government servants should be wanted that the rule is intended to 

apply only in case in which a Government servant with leave due to him has applied for 

leave, three months before the commencement of the leave and his application has been 

refused owing to the exigencies of the public service, and that is not intended to apply so 

as to enable a Government servant at his own option to take leave after, instead of before 

the date of retirement. 

Note 3- The period of four months mentioned in this rule includes any period of vacation with 

which leave is combined. 

Note 4- A deduction should be made under sub-rule (2) on account of vacation enjoined. 

Note 5- This rule does not operate in the case a clerical Government servant between the ages 

of 55 and 60 or in the case of a member of the lower subordinate service between the ages 

of 60 and 65, unless and order is passed requiring him to retire. 

Note 6- The leave earned by the period of duty intervening between the refusal of leave 

pending retirement and the date of compulsory retirement is merged in the common pool 

in the leave account and forms an indistinguishable part of the total leave at credit the 

whole of which, with the exception only of the net amount of leave refused, lapses under 

clause (1) of rule 10 on the date of compulsory retirement. The grant of any leave 

between the date from which the ‘refusal of leave’ took effect and the date of 

superannuation should therefore, be held to be a grant of leave against the amount 

originally refused. The amount of leave admissible under clause (1) after superannuation 

in such a case is, therefore, the amount of leave originally refused minus the amount of 

the ‘post-refusal’ leave enjoined and this difference is subject to a maximum of four 

months. The principle applies equally to leave available under clause (2) including that 

earned in respect of duty during a period of refused leave. 

11. Any kind of leave under these rules may be granted in combination with or in continuation of any 

other kind of leave under these rules. 

12. All other rules regulating the general conditions of granting leave as set out in section I and leave 

procedure in section VIII of chapter XV of the East Pakistan Service Rules, Part I, so far as they 

are not inconsistent with or repugnant to, these rules, will continue to apply in all cases. 
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Serial No.4. 

SUBJECT: Option for the Prescribed Leave Rules, 1959. 

Sir, 

I am directed to refer to your letter No. GAV/ GU692, dated 17th April, 1961 and to state that 

Government have been pleased to extend the time-limit for exercising option for the Prescribed Leave 

Rules, 1959 promulgated under Notification No. F/ LA/ 3L-96/ 59/ 212, dated 2nd October, 1959 for a 

further period up to 30th June, 1961. 

[Vide Finance (Audit) Department’s memo No. F/ LA/ 3L-29/ 60/ 168, dated the 6th May, 1961.] 

(Reference to serial No. 1.) 

Serial No.5. 

SUBJECT: Option for the Prescribed Leave Rules, 1959. 

In continuation of the Finance Department’s letter No. F/ LA/ 3L-29/ 60/ 168, dated the 6th May, 

1961, the undersigned is directed to state that Government have been pleased to extend the time-limit 

for exercising option for the Prescribed Leave Rules, 1959 for a further period up to the 31st December 

1962. 

2. All Departments/ Directorates/ Offices are requested to bring the above instruction to the 

notice of all concerned, specially to those who are still abroad on training or on long leave or under 

suspension. 

[Vide Service and General Administration (Regulation) Department’s memo No. RIIl/ 3L-33/ 62/ 

370, dated the 5th October, 1962.] 

(Reference to serial No.4.) 
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[To be published in the Bangladesh Gazette.] 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

(Regulation Wing) 

NOTIFICATION 

No.MF/RII/Misd73(212), dated the 26th December, 1973. 

 

In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 133 of constitution of the People’s 

Republic of Bangladesh, the President is pleased to make the following amendment in the Prescribed 

Leave Rules, 1959 published by the erstwhile Government of Pakistan, Ministry of Finance namely:- 

In the aforesaid Rules, in rule 3, in sub-rule 3, in sub-rule (i), 

(1) the sub-heading ‘(a) class IV Government Servants’ and clauses (i), (ii) and (iii) shall be 

omitted; and the sub-heading ‘(b) Government Servants in Superior service’ shall be omitted. 

This Notification shall take effect and shall be deemed to have taken effect on and from the 1st day 

of July 1973. 

 

By order of the President 

 

 

K. Mahmood 

Secretary 
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Government of The People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Finance 

Finance Division 

Regulation Branch 

Section– II 

 

N O T I F I C A T I O N 

S.R.O.385-L/85 Dated: 24/9/1985. 

 

 In pursuance of the proclamatin of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling 

him in that behalf, the President is pleased to make the following further amendment in the Bangladesh 

Service Rules, Part-I, namely:- 

 In the aforesaid Rules, in rule 197, in sub-rules (I), for the full-stop at the end a colon shall be 

substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:- 

 ‘Provided that such leave with pay and allowances shall not be admissible more than twice during 

the tenute of service of a female Government Servant’. 

 

By order of the President, 

 

 

Sd/- A.K.M. Rashid Uddin 

Deputy Secretary 

No.MF(FD)/R-II/Leave-10/84(Part-I)/174(1000) Dated: 5.9.85 

Copy forwarded for information and necessary action to:- 

 

 

M. A. Rahim Mian 

Section Officer 

Phone: 235111/ 3688 

Distribution: 

1. Principal Staff Officer to the chief Martial Law Administrator Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, 

Dhaka. 

2. Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka. 

3. Private Secretary to Deputy Chief Martial Law Administrators. 

4. Private Secretary to all Minister/ Adviser/ State Minister/ Dy. Minister. 

5. All Ministries/ Divisions. 

6. Comptroller and Auditor-General, Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller-General, Defence Finance, Bangladesh, Dhaka. 

8. All head of Departments/ Directorates. 

9. All Divisional Commissioners. 

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

11. Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong. 

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

13. Chief Accounts Officers of all Ministries. 

14. Accountant General (P.T&T), Bangladesh, Dhaka. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Accounts Officers. 

17. All Upazilla Accounts Officers. 

18. All Upazilla Nirbahi officers. 

19. Principal Information officer, Ministry of Information, Broad Casting, Bangladesh, Dhaka.  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-১০/৮৪/১৮ তাবযখ: ১২/২/৮৯ াআাং 
৩০/১০/৯৫ ফাাং 

 

‘াবপ স্মাযক’ 
বফলয়: ভাততৃ্বজবনত ছবুট াংক্রান্ত। 
 

 উগযাি বফলগয় তদাবনন্তন এ, এণ্ড, বজএ বিাটথগভগটটয ৬/১০/৭০ াআাং তাবযগখয াঅয-৩/৩এর-৪৪/৭০-৩১১নাং 
প্রজ্ঞান এফাং াথথ ভন্ত্রণারগয়য ২৪/৮/৮৫াআাং তাবযগখয ৩৮৫-এয/৮৫ এফাং ৫/৯/৮৫াআাং তাবযগখয এভএপ/ এপবি/ াঅয-

১০/৮৪ (১ভ াাং)/৪ (১০০০)নাং এ াঅযও এয ভাধযগভ ফাাংরাগদ চাকবয বফবধভারা (১ভ খটি) এয ১৯৭ নাং বফবধয 
াঅাংবক াংগাধন কযা াআয়াগছ। াংবিষ্ট কগরয াফগবতয জন্য ায ৃষ্ঠায় উা উদৃ্ধত কযা াআর। 

 

 

মভাাঃ বযাজুর াআরাভ 

বাঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-২) 
 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-১০/৮৪/১৮(৫০০) তাবযখ: ১২/২/৮৯ াআাং 
৩০/১০/৯৫ ফাাং 

ানুবরব জ্ঞাতাগথথ এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য মপ্রযণ কযা াআর- 

১। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ঢাকা। 
২। বচফ, --------------------------------------------- ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
৩। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিট াউ, ভগফাজায, ঢাকা। 
৪। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৫। কম্পগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআনান্স, মগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
৬। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (মযরথ), চট্টগ্রাভ। 
৭। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায ও মটবরগপান), ঢাকা। 
৮। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), ঢাকা। 
৯। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১০। বযচারক, স্থানীয় ও যাজস্ব বনযীক্ষা ঢাকা। 
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলয়ক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১২। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

 

 

মভাাঃ বযাজুর াআরাভ 

বাঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-২) 
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BS.R (Part I) 

197. (1) The authority competent to fill her post substantively may grant to a female Government 

servant maternity leave which is not debited against the leave account on full pay at the rate she was 

drawing at the time of taking leave for a period which may extend upto the end of three moths from the 

date of its commencement or to the end of six weeks from the date of confinement, whichever is 

earlier. 

‘Provided that such leave with pay and allowance shall not be admissible more than twice 

during the tenure of service of a female Government Servant’. 

 (2) Leave of any other kind, including leave on average pay to the extent admissible under clause 

(b) of rule 184, may be granted in continuation of maternity leave if the request for its grant be 

supported by a medical certificate. 

 ‘Note-Maternity leave as admissible under sub-rule (1) may also be granted to a temporary female 

Government Servant provided that she has been in Government service for at loan nine months 

immediately presending the date of delivery’. 

(Upto-date copy after being amended by (1) Notification no. RIII/ 3L-44/ 70311 dated 6.10.70 of S & 

G. Department and (2) Notification No. S.R. O. No- 385-l/ 85 DATED 24.8.85 (MF/ FD/ RII/ Leave-

10/ 84 (Part-1)/ 174 (1000) dated 5.9.85 of M/ O Finance).  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৫ 

নাং-াভ/াবফ/বফবধ-৫/ভ/যাগজ/(এাআচএর)-১/৮৯/০৬ তাবযখ: ১১/০২/২০১০ বরাঃ 

 

বফলয়: বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন বনগয়াবজত কভথকতথাগদয মাভরীব (Home Leave) প্রাযতা/ ভঞ্জবুযয জন্য 
দায়গনয মভয়াগদয বফলগয় বযত্র জাবযকযণ াংক্রান্ত। 

ূত্র: এবি-বএটিও-০০১/৭৮৮, তাাং- ২৫/১১/০৯ বরাঃ 

 

 বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন বনগয়াবজত কভথকতথাগদয মাভরীব (Home Leave) প্রাযতা/ ভঞ্জুবযয জন্য াংবিষ্ট 
কভথকতথাগদয দায়গনয মভয়াগদয বফলগয় ভাননীয় াথথভন্ত্রীয দয় বনগদথনা মভাতাগফক গৃীত বদ্ধান্ত ানুমায়ী বনগে (ক)- 
(খ)-মত ফবণথত তথাফরী ান্তবুথি কগয একবট বযত্র জাবয কযায জন্য বনগদথক্রগভ যাযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়গক ানুগযাধ কযা 
’র: 

ক) বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন দাবয়ত কভথকতথাগণ একনাগাগয ২৪ ভা চাকবয ূবতথয য মাভরীব প্রায 
গফন। তগফ মকান কভথকতথা ১ দায়ন মভয়াগদ একফাগযয মফব মাভরীব প্রায গফন না। 

খ) াংস্থান ভন্ত্রণারগয়য ০৪/০৪/৯০ তাবযগখয ১১৫ নাং বযত্র বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন দায়গনয কর 
মক্ষগত্র মথামথবাগফ প্রবতারন বনবিত কযগত গফ। মাভরীব মবাগ মগল াংবিষ্ট কভথকতথাগক াধাযণবাগফ 
বফগদগয কভথস্থগর বপগয বগগয় নূযনগক্ষ এক ফছয াফস্থান কযগত গফ। 

গ) বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন একাবধক কভথস্থগর মভাট দায়গনয মভয়াদ ২৪ ভা গরও মাভরীব প্রগমাজয 
গফ। এরূ মক্ষগত্র মাভরীব মবাগ মগল াংবিষ্ট কভথকতথাগক বফগদগয কভথস্থগর বপগয মমগত গফ এফাং 
মাভরীব মগল াধাযণবাগফ কভথস্থগর নূযনগক্ষ এক ফছয াফস্থান কগযত গফ। 

ঘ) চুবিবববিক কভথকতথাগদয মক্ষগত্র চুবিয তথানুমায়ী মাভরীব প্রগমাজয গফ। চুবিয মভয়াদ ৩ ফছগযয কভ গর 
মাভরীব প্রগদয় গফ না। এ বফলগয় চুবিগত্র সুষ্পষ্ট উগেখ থাকগত গফ। 

ঙ) মকান কভথকতথা মবদ মাভরীব মবাগ মগল মস্বচ্ছায় বফগদগয কভথস্থগর বপগয না মান মগক্ষগত্র মাভরীগবয জন্য 
প্রাপ্ত াঅবথথক সুবফধাবদ তাাঁগক মপযত প্রদান কযগত গফ। বকন্তু রৃঘথটনা, ভৃতুযজবনত কাযগণ বকাংফা কতৃথগক্ষয 
বনগদথগ (াথথাৎ মাভরীব মবাগকাযী কভথকতথা বনজস্ব াঅওতা/ বনয়ন্ত্রণ ফববূথত কাযগণ) মাভরীব মবাগ মগল 
বফগদগ কভথস্থগর বপগয মাওয়া ম্ভফ না গর ম মক্ষগত্র মাভরীগবয জন্য প্রাপ্ত াঅবথথক সুবফধাবদ মপযত প্রদান 
কগযত গফ না। 

০২। এগত ভাননীয় াথথভন্ত্রীয ানুগভাদন যগয়গছ। 
 

 

মভাাঃ বদউো 

উ-বচফ 

মপান: ৯৫৫৬৩০১ 

বচফ 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
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ফাাংরাগদ  মগগজট 

 
াবতবযি াংখযা 

কতৃথক্ষ কতৃথক প্রকাবত 

 

মাভফায, জানুয়াবয ১০, ২০১১ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৫ 

প্রজ্ঞান 

 

তাবযখ: ২৬ মৌল, ১৪১৭ফঙ্গাব্দ/ ৯ জানুয়াযী, ২০১১ বরস্টাব্দ 

 

এ.াঅয.ও নাং–০৫/নবথ নাং ০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/াঅাআন/২০১১।–গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয 
াংবফধাগনয ১৩৩ ানুগচ্ছগদয তথাাংগ প্রদি ক্ষভতাফগর ভাভান্য যাষ্ট্রবত, ফাাংরাগদ যকাবয কভথ কবভন এয বত 
যাভথক্রগভ, Bangladesh Service Rules (Part-1) এয rule 197 এয sub-rule (1) বনেরূগ াবধকতয াংগাধন 
কবযগরন, মথা:- 

 

উবয-উি Rules এয rule 197 এয sub-rule (1) এয বযফগতথ বনেরূ sub-rule (1) প্রবতস্থাবত াআগফ, মথা:- 
‘(1) Where a female Government servant applies for maternity leave, the authority mentioned 

in rule 149 or, rule 150, as the case may be, shall grant such leave for a period of six months 

from the date of commencement of the leave or her confinement for the purpose of delivery, 

whichever is earlier.’। 
 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ, 

 

 

মভাাঃ াআভদারৃর ক 

াবতবযি বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ৫ 

নাং-০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০-১২(২০০) তাবযখ: ১৮/০১/২০১১ বরস্টাব্দ 

০৫/১০/১৪১৭ ফঙ্গাব্দ 

 

বযত্র 
 

বফলয়: ভাততৃ্বকারীন ছবুটয মভয়াদ ণূথ মফতগন ৪ (চায) ভা গত ৬ (ছয়) ভাগ উন্নীতকযগণয সুবফধা কামথকযকযণ। 

 

 যকায ২৬ মৌল ১৪১৭ ফঙ্গাব্দ/ ০৯ জানুয়াবয ২০১১ বরষ্টাব্দ তাবযগখয এ.াঅয.ও নাং-০৫/ নবথ নাং- 
০৭.০১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/ াঅাআন/ ২০১১।–এয ভাধযগভ ভাতৃত্বকারীন ছুবটয মভয়াদ ূণথ মফতন ৪ (চায) 
ভা গত ৬ (ছয়) ভাগ উন্নীত কগযগছ। 

২। উি প্রজ্ঞান ০৯ জানুয়াবয ২০১১ তাবযগখ কামথকয গয়গছ বফধায়, মাযা এাআ প্রজ্ঞান জাবযয ূফথ মথগকাআ ূফথফতথী 
বফধান ানুমায়ী ভাতৃত্বকারীন ছুবট মবাগযত াঅগছন, তাগদয মক্ষগত্র ৬ (ছয় ভা ভাতৃত্বকারীন ছুবটয সুবফধা প্রগমাজয গফ 
না। 

 

 

তন কুভায কভথকায 

মুগ্ম বচফ (প্রবফবধ) 
বফতযণ (গজযষ্ঠতায ক্রভানুাগয নয়): 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ 
বফন, মতগাও, ঢাকা। 

২। ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবিট বফন, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 

৩। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ-----------------------------------------------------------------(ভন্ত্রণারয়/ বফবগ) (তায 
াধীনস্ত কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৪। বচফ, ফাাংরাগদ যকাবয কভথকবভন বচফারয়, ুযাতন বফভান ফন্দয বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 

৫। বাফ ভা-বনয়ন্ত্রক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৬। কগটরারায মজনাগযর বিগপন্স পাাআন্যান্স (ববজবিএপ), মগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৭। বফবাগীয় কবভনায, -------------------------- (কর বফবাগ)। 

৮। মজরা প্রাক ----------------------------(কর) (তায াধীনস্ত কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা)। 

৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা-------------------------- ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ (কর)। 

১০। মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা---------------------------- (তায াধীনস্ত কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা)। 
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ফাাংরাগদ  মগগজট 

াবতবযি াংখযা 
কতৃথক্ষ কতৃথক প্রকাবত 

যবফফায, এবপ্রর ১, ২০১২ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

প্রজ্ঞান 
 

তাবযখ: ১৮ চচত্র ১৪১৮ ফঙ্গাব্দ/ ১ এবপ্রর ২০১২ বরস্টাব্দ 

 

এ.াঅয.ও নাং–০৪/নবথ নাং-০৭.০০.০০০০.১৭১.০৮.০০.০০১.১২/াঅাআন/২০১২।–গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয 
াংবফধাগনয ১৩৩ ানুগচ্ছগদয তথাাংগ প্রদি ক্ষভতাফগর ভাভান্য যাষ্ট্রবত, ফাাংরাগদ যকাবয কভথ কবভন এয বত 
যাভথক্রগভ, Bangladesh Service Rules (Part-1) এয rule 197 এয ‘Note’ এতদদ্বাযা বফরুপ্ত কবযগরন। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ, 

 

মভাাঃ াআভদারৃর ক 

াবতবযি বচফ 
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চুবিবববিক বনগয়াগ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 
বফবধ াখা নাং- ১। 

স্মাযক নাং- াাঃভাঃ/বফবধ- ১/এাআচ,াঅয- ১/৭৮/৪৩  তাবযখ: ৫াআ ভাচথ, ১৯৭৯াআাং 
 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথচাযীগণগক ফাড়ী বাড়া বাতা প্রদান াংক্রান্ত ফযাখযা। 
 

াথথ বফবাগগয বফবধ াখায ২৬- ৭- ১৯৭৮াআাং তাবযগখয স্মাযক নাং াাঃভাঃ (বফবধ- ১) এাআচ াঅয১/৭৮/৯৯ দ্বাযা 
চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথচাযীগণগক ফাস্তফায়ন বফবাগগয ২০- ১২- ১৯৭৭াআাং তাবযগখয যকাবয াঅগদ নাং MF(ID)-1-

3/77/850 এয ১৭ ানুগচ্ছগদ মম ফাড়ী বাড়া প্রদান কযা াআয়াগছ, ানুরূ ফাড়ী বাড়া বাতা ১- ৭- ১৯৭৭াআাং তাবযখ 
াআগত প্রদান কযা য়। এাআ াঅগদগয ফগর চুবিত্রভূ মথামথ াংগাবধত াআর ফবরয়া ধবযয়া রাআগত াআগফ। 

 

ফতথভাগন প্রশ্ন উত্থান কযা াআয়াগছ মম, Services (Re- organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII 

of 1975) এয Section-5 ানুমায়ী The Services (Grade, Pay and Allowances) Order, 1977 ফাস্তফায়ন বফবাগ 
কতৃথক জাবয কযা াআয়াগছ এফাং এাআ ািথাগযয ১৭নাং ানুগচ্ছগদ উগেখ যবয়াগছ মম, ফাড়ী বাড়া বাতা চুবিবববিক 
বনগয়াবজত কভথচাযীয মফরায় প্রগমাজয নয়। 

 

বফলয়বট বফদবাগফ যীক্ষা- বনযীক্ষা কযা াআয়াগছ। চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথচাযীয তথাফরী াথথ বফবাগ, 
াংস্থান বফবাগ ও াঅাআন ভন্ত্রণারগয়য যাভথক্রগভ বনধথাবযত য়। ফাস্তফায়ন বফবাগগয বত যাভগথয মকান প্রগয়াজন 
য় না। চুবিবববিক বনগয়াজত কভথচাযী চুবিয তথানুমায়ী াঅবথথক সুবফধাপ্রাপ্ত ন। চুবি ানুমায়ী তাাযা ান্যান্য 
বনয়বভত কভথচাযীগদয ানুরূ াঅবথথক সুবফধাবদ াাআফায াবধকাযী। এাআ াঅবথথক সুবফধা প্রদাগন াথথ বফবাগ ক্ষভতাফান। 
াঅাআন ভন্ত্রণারগয়য বত এ বফলগয় াঅভাগদয াঅগদ জাবযয ূগফথাআ ভতাভত গ্রণ কযা াআয়াগছ। ফতথভাগনও াঅাআন 
ভন্ত্রণারয় এাআ াববভত প্রকা কবযয়াগছন মম, াথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত ২৬- ৭- ১৯৭৮াআাং তাবযগখয মভগভা নাং াাঃভাঃ 
(বফবধ- ১) এাআচ, াঅয- ১- ৭৮- ৯৯ াঅাআনম্মত াআয়াগছ। 

 

 

ভাফফু াঅরী খান 
উ- বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

বফবধ াখা-২ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফ-২/ছুবট-১৬/৮৪/(াাং)/২০৫ তাবযখ: ৩০-১০-৮৫ 

াবপ াঅগদ 
 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীবদগগক াথথ বফবাগগয ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয 
স্মাযগকয াঅওতায় ছবুটয বযফগতথ নগদ াথথ প্রদান প্রগঙ্গ। 

 াঅবদষ্ট াআয়া জানান মাাআগতগছ মম, াথথ বফবাগ কতৃথক ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখ জাবযকৃত স্মাযক নম্বয াভ/ াবফ/ প্রবফ-

২/ ছুবট-১৬/৮৪/৯ াঅাংবক াংগাধনূফথক যকায চুবিবববিক বনগয়াবজত াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ 
কভথচাযীবদগগক উবেবখত াথথ বফবাগগয ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযগকয াঅওতায়, াওনা াগগক্ষ, ছুবটয বযফগতথ 
নগদ াথথ প্রদান প্রগঙ্গ বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন: 

ক) ২-৬-৮৩ াআগত ১-৬-৮৪াআাং তাবযখ মথন্ত াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগযত াঅফস্থায় চুবিবববিক বনগয়াবজত যকাবয 
কভথকতথা/ কভথচাযী মাৎাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত না াআগর ১-৬-৮৪াআাং তাবযখ াফযপ্রস্তুবত ছুবটগত থাবকগতন 
তাাঁাবদগগক উবেবখত ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযগকয াঅওতায় ছুবটয ফদগর (প্রাযতা াগগক্ষ) নগদ াথথ প্রদান 
কযা মাাআগত াগয। 

খ) ১রা মগেম্বয ১৯৮৫ তাবযখ াথফা উায ূগফথ মাাযা াফয গ্রণূফথক চুবিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন 
রৄধুভাত্র তাাঁাযাাআ উবেবখত ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযগক প্রদি সুবফধা াাআগফন। 

গ) ১রা মগেম্বয ১৯৮৫ তাবযগখয গয াফয গ্রগণয ১ (এক) ফৎগযয ভগধয মাাঁাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত 
াআগফন, তাাঁাযা উেবখত ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযগক প্রদি সুবফধা াাআগফন না। মকউ াআগতাভগধয এাআরূ 
এককারীন নগদ াথথ গ্রণ কবযয়া থাবকগর উা মপযত বদগত াআগফ। 

ঘ) াফয গ্রগণয এক াআগত রৃাআ ফৎগযয ভগধয চুবিবববিক বনগয়াবজত াআগর উবেবখত ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয 
স্মাযগক প্রদি সুবফধায াগধথক াথথাৎ ৬ (ছয়) ভাগয ভূর মফতগনয ভবযভাণ এককারীন নগদ াথথ গ্রণ কবযত 
াবযগফন না। 

 

এ, মক, এভ, যবদ উবিন 

উ-বচফ 

মপান: ৪১৪৫২১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফ-২/ছুবট-১৬/৮৪/(াাং)/২০৫(১৫০০) তাবযখ: ৩০-১০-৮৫ 

াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রযণ কযা াআর: 
 

এভ, এ, যবভ বভয়া 
াখা প্রধান 

মপান: ৩৬৮৮ 

ফটটন: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবন্সার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত/ উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক/ ভন্ত্রী/ উগদষ্টা/ উভন্ত্রী/ প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয ফযবিগত বচফ। 
৩। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ 

৪। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। কগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআনান্স, ঢাকা। 
৬। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
৭। কর বফবাগীয় কবভনায। 
৮। ভা বাফ বনযীক্ষক (গযরওগয়), চট্টগ্রাভ। 
৯। ভা বাফ বনযীক্ষক (ওয়থাক এণ্ড ওয়াদা), ঢাকা। 
১০। ভা বাফ বনযীক্ষক (ব, বট এণ্ডবট), ঢাকা। 
১১। কর ভন্ত্রণারগয়য চীপ একাউটট াবপায। 
১২। কর মজরা প্রাক। 
১৩। কর মজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
১৪। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
১৫। কর উগজরা একাউটট াবপায। 
১৬। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
১৭। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ-১ াখা 

াবপ স্মাযক 

নাং-াভ(বফবধ-১)/১এ-২৫/৮৫/৯৩ তাবযখ ঢাকা, ২৫ম নগবম্বয, ১৯৮৫। 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ প্রগঙ্গ। 

১। াঅবদষ্ট াআয়া জানান মাাআগতগছ মম, ফবযাগত াভবযক, মফাভবযক, স্বায়ত্ত্বাবত/ াঅধা-স্বায়ত্ত্বাবত াংস্থা, 
কগথাগযন, মরাকার াথবযবট, পাাআনানবয়ার াআনবস্টবটউন াআতযাবদ াংস্থাভূগয কবতয় াফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযী বফববন্ন যকাবয দপ্তয, স্বায়িাবত/ াঅধা-স্বায়িাবত াংস্থা, কগথাগযন, মরাকার াথবযবট, 

পাাআনানবয়ার াআনবস্টবটউন াআতযাবদ াংস্থাভূগয মফাভবযক গদ ফতথভাগন চুবিবববিক বনগয়াবজত াঅগছন এফাং 
ববফষ্যগতও বনগয়াবজত াআগত াগযন। উবেবখত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা ুনাঃবনধথাযণ/বনধথাযগণয প্রশ্নবট 
বকছুকার মাফৎ যকাগযয বক্রয় বফগফচনাধীন বছর। ুঙ্খানুুঙ্খরূগ বফচায বফগফচনাূফথক যকায ফবযাগতগণ 
ছাড়া ান্যান্যগদয জন্য বনগে ফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন: 

ক) ১-৬-১৯৮৫ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাগদয চুবিয মভয়াদ ১-৬-১৯৮৫ ফা 
উায য মথন্ত াফযাত াঅগছ, তাাগদয মফতন (pay) ১-৬-১৯৮৫ তাবযখ াআগত চুবিবববিক বনগয়াবজত 
গদয উি তাবযগখ প্রচবরত মফতন মকেলগরয প্রাযবম্ভক স্তয াথফা াফয গ্রগণয াফযাফবত ূগফথ াঅবযত মল 
মফতন এাআ রৃাআ-এয ভগধয মাা াবধক াআগফ উা াআগত গ্র মনন াাংক/ভবযভাণ াাংক ফাদ মাাআগফ। 

খ) ১-৬-১৯৮৫ ফা উায য মাাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা াআগফন, তাাগদয মফতন(pay) 

চুবিবববিক গদয প্রচবরত মফতন মকেলগর বনগেফবণথত নীবতভারা ানুযগণ ধামথ াআগফ:— 

১) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন (pay) মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন 
মকেলগরয ফথবনে ধাগয চাাআগত কভ য়- তাা াআগর উি মকেলগরয ফথবনে ধাগ মফতন বনধথাবযত াআগফ 
এফাং বনধথাবযত মফতগন াআগত গ্র মনন াঙ্ক/ ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাাআগফ। 

২) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতগন (pay) মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন 
মকেলগরয ফথবনে াথফা গফথাচ্চ ধাগয ভান াথফা উায ভাঝাভাবঝ মম মকান স্থাগন য় তাা াআগর 
াঅবযত মল মফতন (pay) উি মকেলগরয মকান ধাগয ভান াআগর, উি ধাগাআ মফতন বনধথাবযত াআগফ 
এফাং ধাগ না বভবরগর াফযফবত বনেতয ধাগ মফতন বনধথাবযত াআগফ। উবয় মক্ষগত্রাআ বনধথাবযত মফতন 
াআগত গ্র মনন াঙ্ক/ ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাাআগফ। 

৩) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন (pay) মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন 
মকেলগরয গফথাচ্চ ধাগয মফী য় তাা াআগর মল াঅবযত মফতনাআ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয 
মফতন(Pay) বাগফ বনধথাবযত াআগফ এফাং উি বনধথাবযত মফতন াআগত গ্র মনন াাংক/ভবযভাণ 
াাংক ফাদ মাাআগফ। 

গ) উগযাি ‘ক’ ও ‘খ’ উ-ানুগচ্ছদ মভাতাগফক ধামথকৃত মফতন ছাড়াও চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয বত 
াংমুি প্রায ভাবক াগয প্রচবরত বাতাবদ (ভাঘথ বাতা ছাড়া) প্রায াআগফ, তগফ তথ এাআ মম মননগবাগী 
ও চুবিবববিক কভথকতথা/ কভথচাযী বাগফ প্রায াআগফ–উবয় মক্ষত্র াআগত নগ। চুবি-বববিক কভথচাযী এাআ 
উবয় মক্ষগত্রাআ প্রায াআগফ- উবয় মক্ষত্র াআগত নগ। চুবিবববিক গদয বত এাআরূ বাতাবদ গ্রগণয মক্ষগত্র 
াংবিষ্ট মফতন বফগর এাআ ভগভথ প্রতযয়ন কবযগত াআগফ মম, মননগবাগী বাগফ উি বাতা/বাতাবদ গ্রণ কযা 
য় নাাআ এফাং াআগফ না। 

ঘ) যকাবয, স্বায়িাবত/ াঅধা-স্বয়িাবত াংস্থা, কগথাগযন, মরাকার াথবযবট, পাাআন্যবন্সয়ার াআনবস্টবটউন 
াআতযাবদ মক্ষগত্র মাাযা মনন বকেলগভয াঅওতাবিু নগন তাাযা মবদ যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযী াআগতন, 

তাা াআগর তাাগদয চাকবযয চদঘথযতা ও াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতগনয বববিগত মম 
গ্র মনন প্রায াআগতন উায ভবযভাণ াাংক চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয বনধথাবযত মফতন াআগত ফাদ 
মাাআগফ। 

ঙ) াত্র াঅগদ জাবযয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগণগক, ম্পাবদত চুবিয তথাফরী 
মভাতাগফক মফতন ও বাতা (ভাঘথ বাতা) গ্রগণয গক্ষ াথফা চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয ১-৬-১৯৮৫ 
তাবযখ াআগত প্রচবরত মফতন মকেলগর উগযাবেবখত নীবতভারা ানুযগণ মফতন (pay) বনধথাযণ এফাং বাতাবদ 
গ্রগণয গক্ষ াংবিষ্ট াবিট াবপগ option মপ্রযণ কবযগত াআগফ এফাং প্রদি option চূড়ান্ত ফবরয়া গণয 
াআগফ। ৩১-১২-১৯৮৫াআাং তাবযগখয ভগধয option প্রদান না কবযগর াত্র াঅগদানুমায়ী মফতন, বাতাবদ 
গ্রগণয গক্ষ option প্রদান কযা াআয়াগছ ফবরয়া গণয াআগফ। াত্র াঅগদানুমায়ী মফতন, বাতা, াআতযাবদ গ্রণ 
মক্ষগত্র ূফথ াঅবযত াংবিষ্ট মফতন, বাতা াআতযাবদ ভন্বয় কবযগত াআগফ। 
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চ) চুবিবববিক বনগয়াগকারীন চাকবযয জন্য মকান ফবধথত মনন ফা াআনবক্রগভটট প্রায াআগফ না। 

২। মফতন, বাতা, াআতযাবদ ম্বগে াত্র াঅগদগ মাা উগেখ কযা াআয়াগছ তাা গত্ত্বও চুবি মভাতাগফক মদয় মফতন, 

বাতা, াআতযাবদয মক্ষগত্র যকায কতৃথক জাবযকৃত মম মকান াঅগদ প্রগমাজয াআগফ। 

৩। ফবযাগতগগণয চুবিবববিক বনগয়াগগয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ াংক্রান্ত তথাফরী মথাযীবত প্রবত মক্ষগত্র গুনাগুণ 
বফগফচনা কবযয়া াংস্থান ভন্ত্রণারয় ও াথথ বফবাগগয ভগধয াঅগরাচনাক্রগভ বস্থয কযা াআগফ এফাং তদানুমায়ী যকাবয 
াঅগদ জাবয কযা াআগফ। 

৪। াত্র াঅগদ ১-৬-১৯৮৫ াআাং তাবযখ াআগত কামথকয ফবরয়া গণয াআগফ। 

৫। াত্র াঅগদগয বযন্থী ূফথফতথী কর াঅগদ/বনগদথাফরীয াংবিষ্ট ধাযাভূ ফাবতর ফবরয়া গণয াআগফ। 

ফযাখযা: 

১) মফাভবযক কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মক্ষগত্র মফতন (pay) ফবরগত ভূর মফতন ফুঝাাআগফ। 

২) াভবযক কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মক্ষগত্র মফতন (pay) ফবরগত মযাংক ম, কভাটি/ স্টাপ/ চাজথ/ াআনস্ট্রাকনার 
ম, মকায়াবরবপগকন ম এফাং বিস্টাগফথন্স ম ফঝুাাআগফ। তগফ তথ এাআ মম, মযাংক ম ছাড়া ান্যান্য ম াফয 
গ্রণ/ বযবরজ/ ছুবট/ াফয প্রস্তুবত ছুবটয ূগফথ বতন ফা বতগনয াবধক ফৎয বফযবতীনবাগফ াঅযণ কবযগত 
াআগফ। 

৩) ‘গ্র মনন’ (Gross Pension) ফবরগত কভুগটন এফাং/ াথফা ভথণূফথ মনন (Pension before 

Commutation and/or surrender) ফঝুাাআগফ। উগেখয মম, বফগল াবতবযি মননও (মবদ থাগক) উা গ্র 
মনগনয ান্তবুথি াআগফ। 

৪) াত্র াঅগদগয ১ভ ানুগচ্ছগদয ‘ক’ ও ‘খ’ উ-ানুগচ্ছগদ উবেবখত ‘ভবযভাণ াাংক’ ফঝুাাআগত উি 
ানুগচ্ছগদয উ-ানুগচ্ছদ ‘ঘ’-মত উবেবখত ‘ভবযভাণ াাংক’ ফঝুাাআগফ। 

 

 

এ, মক, এভ, যবদ উবিন 

উ-বচফ (বফবধ)। 

নাং-াভ(বফবধ-১)/১এ-২৫/৮৫/৯৩(১৫০০) তাবযখ ঢাকা, ২৫ম নগবম্বয, ১৯৮৫ াআাং 

াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রযণ কযা াআর। 

 

এভ,এ, যবভ বভঞা 
াখা প্রধান। 

ফটটন: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবন্সার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত/ উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক/ ভন্ত্রী/ উগদষ্টা/ উভন্ত্রী/ প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয ফযবিগত বচফ। 
৩। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ 

৪। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। কগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআনান্স, ঢাকা। 

৬। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৭। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
৮। কর বফবাগীয় কবভনায। 
৯। ভা বাফ যক্ষক (গযরওগয়), চট্টগ্রাভ। 
১০। ভা বাফ যক্ষক (ওয়থাক এণ্ড ওয়াদা), ঢাকা। 
১১। ভা বাফ যক্ষক (ব, বট এণ্ডবট), ঢাকা। 
১২। কর ভন্ত্রণারগয়য চীপ একাউটট াবপায। 
১৩। কর মজরা প্রাক। 
১৪। কর মজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
১৫। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
১৬। কর উগজরা একাউটট াবপায। 
১৭। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
১৮। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-১৪/৮৫/১৪০ তাবযখ: ৮/৫/৯৪ ফাাং 
২৫/৮/৮৭ াআাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীবদগগক াথথ বফবাগগয ২১/১/৮৫াআাং তাবযগখয 
স্মাযগকয াঅওতায় ছবুটয বযফগতথ নগদ াথথ প্রদান প্রগঙ্গ। 

 াঅবদষ্ট াআয়া জানান মাাআগতগচ, াথথ বফবাগ কতৃথক ৩০/১০/৮৫াআাং তাবযগক জাবযকৃত াবপ াঅগদ নম্বয াভ/ াবফ/ 
প্রবফ-২/ ছুবট-১৬/৮৪৯াাং)/২০৫ াঅাংবক াংগাধনূফথক যকায চুবিবববিক বনগয়াবজত াফযপ্রাপ্ত যকাবয 
কভথকতথা/ কভথচাযীবদগগক াথথ বফবাগগয ২১/১/৮৫াআাং তাবযগখ জাবযকৃত াভ/ াবফ/ প্রবফ-২/ ছুবট-১৬/৮৪/৯ নম্বয 
স্মাযগকয াঅওতায় াওনা াগগক্ষ, ছুবটয বযফগতথ নগদ াথথ প্রদান প্রগঙ্গ বনগেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন। 

১/৯/৮৫ তাবযগখয যফতথী ভগয় যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযী মাাঁাযা চুিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা াআগফন 
তাাঁাযাও ছুবট নগদায়গনয সুবফধা প্রায াআফন। তগফ তাাঁাগদয মক্ষগত্র ছুবট নগদায়গনয উগিগে ছুবটয প্রাযতা বনণথগয়য 
ভয় াফযপ্রস্তুবতজবনত গফথাচ্চ ছুবটয ভবযভাণ কার ফাদ বদয়া াফবষ্ট াওনা ছুবটয ানূর্ধ্থ ১২ (ফায) ভা 
নগদায়গনয সুবফধা মদওয়া াআগফ। 

 

এভ, এভ, যভান 

উ-বচফ (বফবধ) 
মপান: ২৪১৬০৩। 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-১৪/৮৫/১৪০ তাবযখ: ৮/৫/৯৪ ফাাং 
২৫/৮/৮৭ াআাং 

 াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রযণ কযা াআর: 
 

মক, এভ, কবযভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

মপান নাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফটটন: 
১। যাষ্ট্রবতয ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয় (াগথাগনর বফবাগ), ফঙ্গ বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একান্ত বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
১০। বচফ, কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১২। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৩। কগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআনান্স, ঢাকা। 
১৪। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১৫। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায ও মটবরগপান), ঢাকা। 
১৬। ভা বাফ বনযীক্ষাঅ বযচারক (ূতথ), ঢাকা। 
১৭। কর ভন্ত্রণারগয়য প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। 
১৮। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
১৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
২০। কর মজরা প্রাক। 
২১। কর মজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২২। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২৩। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৪। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২৫। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ভবা-২/৮৭/১৪৫ তাবযখ: ২৪/৫/৯৪ ফাাং 
১০/৯/৮৭ াআাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াগকৃত কভথচাযীগদয ভাঘথয বাতা প্রদান প্রগঙ্গ। 
 

 বনেস্বাক্ষযকাযী এাআ ভগভথ জানাাআগত াঅবদষ্ট াআয়াগছন মম, চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা ও কভথচাযী মাাগদয 
মফতন াংগাবধত নুতন মকেলগর/ নুতন জাতীয় মকেলগর বনধথাযণ কযা াআয়াগছ, তাাঁাযা াথথ বফবাগগয ১০/৪/৯৪ ফাাং/ 
২৭/৭/৮৭াআাং তাবযগখয াভ (াবফ)/ প্রবফ-২/ ভবা-২/ ৮৭/ ১২৪ নম্বয স্মাযগকয াঅওতায় মনন মবাগী বাগফ প্রায 
ভাঘথয বাতা বকাংফা াত্র স্মাযগকয াঅওতায় চুবিবববিক কভথকতথা ও কভথচাযী বাগফ প্রায ভাঘথয বাতা-এাআ ভাঘথয 
বাতা দ্বগয়য মম মকান একবট প্রায াআগফন। 

 

 

এভ, এভ, যভান 

উ-বচফ (বফবধ) 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ভবা-২/৮৭/১৪৫(২০০০) তাবযখ: ২৪/৫/৯৪ ফাাং 
১০/৯/৮৭ াআাং 

 াফগবত এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রবযণ কযা াআর: 
 

এভ, এ, যবভ বভয়া 
ববনয়য কাযী বচফ 

মপান নাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফটটন: 
১। যাষ্ট্রবতয ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ফঙ্গ বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একান্ত বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
১০। বচফ, কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১২। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৩। কগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স, ঢাকা। 
১৪। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১৫। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায ও মটবরগপান), ঢাকা। 
১৬। ভা বাফ বনযীক্ষাঅ বযচারক (ূতথ), ঢাকা। 
১৭। কর ভন্ত্রণারগয়য প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। 
১৮। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
১৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
২০। কর মজরা প্রাক। 
২১। কর মজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২২। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২৩। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৪। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২৫। প্রান উাআাং াথথ বফবাগ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ১ 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-১)-১এ-১/৯২-৫ তাবযখ: ১৮-৯-১৩৯৮ ফাাং 
২-১-১৯৯২ বরাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা, মনন াআতযাবদ বনধথাযণ প্রগঙ্গ। 

 ১-৭-৯১াআাং তাবযখ াআগত যকায কতৃথক জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯১ প্রফতথন কযা াআয়াগছ। াআায পগর জনস্বাগথথ 
যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠাগন চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন/ মনন বনধথাযগণয প্রশ্নবট বকছুকার 
মাফত যকাগযয বক্রয় বফগফচনাধীন বছর। ুঙ্খানুুঙ্খরূগ বফচায বফগফচনাূফথক যকায এ ফযাাগয বনগে ফবণথত 
বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন: 

ক) াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগযত াফস্থায় জনস্বাগথথ যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠাগন চুবিবববিক বনগয়াগপ্রাপ্ত না 
াআগর, মম কর কভথকতথা/ কভথচাযী জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯১ প্রফতথগনয প্রাযম্ভ তাবযগখ াথথাৎ ১-৭-৯১াআাং 
তাবযগখ াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগ কবযগতন, তাাঁাগদয মফতন ও মনন বনগোিবাগফ ুনাঃবনধথাবযত াআগফ: 

১) াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযী, জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯১ প্রফতথগনয ূগফথ, মমাআ ভূর দ াআগত াফয গ্রণ 
কবযয়াগছন, তাাঁায মফতন মাআ গদয ানুরূ (Corresponding) জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯১-মত চাকবয 
(গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ ১৯৯১-এয ানুগচ্ছদ ৬ (৪) ানুমায়ী বনধথাযণ কযা াআগফ। 

২) উ-ানুগচ্ছদ (১) ানুমায়ী বনধথাবযত মফতগনয বববিগত উবেবখত াঅগদগয ানুগচ্ছদ ৬ (৬) ানুমায়ী ১-

৭-৯১ াআাং তাবযগখ তাাঁায মনন (াঅনুগতাবলক) ুনাঃবনধথাবযত াআগফ। 

৩) ১-৭-৯১াআাং তাবযগখ ুনাঃবনধথাবযত মনন াঅনুগতাবলক াআগত ১-৭-৯১াআাং তাবযগখয ূগফথ বনধথাবযত ও 
গৃীত াঅনুগতাবলক াাংক এফাং ১-৭-৯১ াআাং তাবযখ ও উায য ূফথ বনধথাবযত ও গৃীত মনন াাংক, 

মবদ থাগক, ভন্বয় কবযগত াআগফ। 

৪) চুবিবববিক গদ বনধথাবযত তাাঁায ভাবক মফতন াআগত ুনাঃবনধথাবযত ‘গ্র মনন’ (কবভউগটন/ 
ভথণ কযায ূগফথয াাংক) এফাং বফগল াবতবযি মনন, মবদ থাগক, ফাদ বদগত াআগফ। 

খ) ১-৭-৯১ াআাং ফা উায য মাাযা াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগযত াফস্থায় চুবি-বববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা 
াআগফন এফাং এাআরূ বনগয়াবজত না াআগর াফযপ্রস্তুবত ছুবট ভগয় ফাৎবযক মফতন ফবৃদ্ধ প্রায াআগতন 
তাাঁাগদয মনন বনধথাযণ মক্ষগত্র উি মফতন ফৃবদ্ধও মফতগনয বত মুি াআগফ। 

গ) ১-৭-৯১াআাং তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাবয মাাগদয চুবিয মভয়াদ ১-৭-৯১াআাং ফা 
উায য মথন্ত াফযাত াঅগছ াথফা ১-৭-৯১াআাং তাবযখ ফা উায য মাাঁাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত 
াআয়াগছন ফা াআগফন তাাঁাগদয মফতন ১-৭-৯১াআাং তাবযগখয চুবিবববিক গদয প্রচবরত মফতন মকেলগর াথথ 
বফবাগগয ২৫-১১-৮৫াআাং তাবযগখয াভ(বফবধ-১) ১এ-২৫/ ৮৫/ ৯৩ াথথ বফবাগগয ২৫-১১-৮৫াআাং তাবযগখয 
াভ(বফবধ-১) ১এ-২৫/ ৮৫/ ৯০ নম্বয াবপ স্মাযগকয নীবতভারা ানুযগণ বনধথাযণ কবযগত াআগফ। উগেখয 
মম উি াবপ স্মাযগকয ান্যান্য বনগদথাফরী ফরফৎ থাবকগফ। 

২। াত্র াঅগদ ১-৭-৯১ াআাং তাবযখ াআগত কামথকয ফবরয়া গণয াআগফ। 
 

 

এাআচ, াঅয, দি 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ ও প্রবফবধ) 
বফতযণ: 
াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রযণ কযা াআর: 

১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 
২. ভুখয াথথ বচফ, াথথ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৩. বচফ, প্রধানভন্ত্রীয দপ্তয, ঢাকা। 
৪. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযি বচফ ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। তাাঁাগদয 

াঅওতাবিু কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ স্বায়িাবত াংস্থাভূগ াআায ানুবরব মপ্রযগণয ানুগযাধ কযা াআর। 
৫. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 
৬. ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। (তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায 

ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 
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৭. কম্পগরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স (প্রািন এভ, এ, বজ), তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব 
মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৮. বফবাগীয় কবভনায -------------------------------- বফবাগ। তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব মপ্রযণ 
কযায জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৯. বাফ ভাবনয়ন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব মপ্রযণ কযায 
ানুগযাধ কযা াআর) 

১০. াথথ উগদষ্টা ও প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ মযরওগয় (ূফথ), ব.াঅয.বফ.বফন, চট্টগ্রাভ। 
১১. াথথ উগদষ্টা ও প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ মযরওগয় (বিভ), যাজাী। 
১২. বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন ও বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
১৩. বযচারক, ফাবণজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৪. বযচারক, মযরওগয় াবিট, ব.াঅয.বফ. বফন, চট্টগ্রাভ। 
১৫. বযচারক, স্থানীয় ও যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৬. বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, িাক, তায ও দূযারানী, ঢাকা। 
১৭. বযচারক, মফাভবযক বাফ বনযীক্ষা াবধদপ্তয, প্রািন এ.বজ, বফ (ব) বফন ৫ভ তরা, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৮. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলয়ক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৯. াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা 

 

 

মভাাঃ বপগযাজ বকফবযয়া 
ববনয়য কাযী বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/বফবধ-১/১এ-১/৯৮/৯৭(১০০০) তাবযখ: ২৬-০৪-১৪০৫ ফাঃ 
১০-০৮-১৯৯৮ াআাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা, মনন াআতযাবদ বনধথাযণ/ নুাঃবনধথাযণ প্রগঙ্গ। 
 

 ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ াআগত জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯৭ প্রফতথন কযা াআয়াগছ। াআায পগর যকাবয/ স্ব-

াবত প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রায়ি ফযাাংক ও াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান াআতযাবদ াংস্থাভূগয াফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাযা 
জনস্বাগথথ মফাভবযক গদ চুবিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা াআগফন তাাগদয মফতন/ মনন বনধথাযণ/ 
ুনাঃবনধথাযগণয বফলয়বট মথামথবাগফ বফগফচনাূফথক যকায বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন: 

১) ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাগদয চুবিয মভয়াদ ১রা 
জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ ফা উায য মথন্ত াফযাত াঅগছ, তাাগদয মফতন ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ াআগত 
চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয উি তাবযগখ প্রচবরত মফতন মকেলগর াথথ বফবাগগয ২৫ম নগবম্বয, ১৯৮৫ 
তাবযগখয াভ/ (বফবধ-১) ১এ-২৫/ ৮৫/ ৯৩ নম্বয াবপ স্মাযগকয নীবতভারা ানুযগণ বনধথাযণ কবযগত 
াআগফ। তগফ তাাযা ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ াআগত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ১৯৯৭ এয 
ানুগচ্ছদ ১ (৩) (ক) ানুমায়ী ফবধথত মফতগনয সুবফধা এফাং উি াঅগদগয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (খ) ানুযগণ স্ব-স্ব 
চুবিত্র ানুমায়ী তাাগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায াআগফন। 

২) াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগযত াফস্থায় জনস্বাগথথ যকাবয স্বায়িাবত প্রবতষ্ঠান চুবিবববিক বনগয়াগপ্রাপ্ত না 
াআগর, মম কর কভথকতথা/ কভথচাযী জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯৭ প্রফতথগনয প্রাযম্ভ তাবযগখ াফযপ্রস্তুবত ছুবট 
মবাগ কবযগতন, তাাযা জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯৭ প্রফতথগনয ূগফথ মম ভূর দ াআগত াফয গ্রণ 
কবযয়াগছন, মাআ গদয ানুরূ (corresponding) জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯৭-মত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) 
াঅগদ, ১৯৯৭ এয ানুগচ্ছদ ৬ (৫) এফাং ৬ (৭) ানুমায়ী ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখ তাাগদয মফতন ও 
মনন (াঅনুগতাবলক) ুনাঃবনধথাযণ কবযগত াআগফ এফাং ুনাঃবনধথাবযত মনন ও াঅনুগতাবলক াআগত ১রা 
জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখয ূগফথ বনধথাবযত ও গৃীত মনন এফাং াঅনুগতাবলক-এয াাংক াথথ বফবাগগয ২যা 
জানুয়াযী, ১৯৯২ তাবযগখয াভ/ াবফ (প্রবফবধ-১)১এ-১/৯২-৫ নম্বয াবপ স্মাযগকয নীবতভারা ানুযগণ 
ভন্বয় কবযগত াআগফ। তগফ তাাঁাযা ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ াআগত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, 

১৯৯৭ এয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (ক) ানুমায়ী ফবধথত মফতগনয সুবফধা প্রায াআগফন এফাং উি ানুগচ্ছগদয বফধান 
ানুমায়ী বনধথাবযত মফতন াআগত ুনাঃবনধথাবযত গ্র মনন (কভুগটন/ ভথণ কযায ূগফথয াাংক) এফাং 
বফগল াবতবযি মনন, মবদ থাগক, ফাদ মাাআগফ। এতদ্বযতীত, তাাযা চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, 

১৯৯৭ এয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (খ) ানুযগণ স্ব-স্ব চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁাগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায 
াআগফন। 

৩) ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখ ফা উায য মাাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা াআগফন তাাগদয 
চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন, চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ১৯৯৭ এয ানুগচ্ছগদ ১ (৩) (ক) 
ানুমায়ী বনধথাবযত াআগফ এফাং উি বনধথাবযত মফতন াআগত গ্র মনন াাংক/ ভবযভাণ াাংক ফাদ মাাআগফ। 
এতদ্বযতীত, তাাযা চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ১৯৯৭ এয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (খ) ানুমায়ী স্ব-স্ব 
চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁাগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায াআগফন। 

২। াথথ বফবাগগয ২৫ম নগবম্বয, ১৯৮৫ তাবযগখয াভ (বফবধ-১)/১এ-২৫/৮৫/৯৩ এফাং ২যা জানুয়াযী, ১৯৯২ 
তাবযগখয াভ/ াবফ (প্রবফবধ-১)১এ-১/৯২-৫ নম্বয াবপ স্মাযকভূগয ান্যান্য বনগদথাফরী ফরফৎ থাবকগফ। 

৩। এাআ াঅগদ ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখ কামথকয াআয়াগছ ফবরয়া গণয াআগফ। 
 

 

মভাাঃ াঅফরৃর রবতপ ভটির 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ) 
মপান-৮৬৯৫০৭ 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়। 
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৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফঙ্গবফন, ঢাকা। 
৪। চবফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ----------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। তাাগদয াঅওতাবুি কর 

াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ াআায ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, াবিট াউজ,১৮৯, ীদ 

চয়দ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা-১০০০। 
 তাায াধীন কর াবপগ াআায ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৬। কগটরারায মজনাগযর বিগপন্স পাাআন্যান্স (প্রািন এভ, এ, বজ), মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাায াধীন কর াবপগ 

াআায ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৭। বাফ ভাবনয়ন্ত্রক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

তাায াধীন াবপভূগ াআায ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৮। বফবাগীয় কবভনায -------------------------- বফবাগ। 
৯। মজরা প্রাক (কর মজরা)। 
১০। াথথ উগদষ্টা ও প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ মযরওগয় (ূফথ) ব, াঅয, বফ বফন, চট্টগ্রাভ। 
১১। াথথ উগদষ্টা ও প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ মযরওগয় (বিভ), যাজাী। 
১২। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন ও বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
১৩। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৪। বযচারক, মযরওগয় াবিট ব, াঅয, বফ, বফন, চট্টগ্রাভ। 
১৫। বযচারক, স্থানীয় ও যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, িাক, তায ও দূযারানী, ঢাকা। 
১৭। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ----------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ) 
১৮। মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর মজরা)। 
১৯। গািথ/ নবথ/ াংকরন। 
২০। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-২। 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-২/১এ-১/২০০৫/৮(১০০০) তাবযখ: 
৪-৩-১৪১২ ফাাং 

১৮-৬-২০০৫ াআাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা, মনন াআতযাবদ বনধথাযণ/ নুাঃবনধথাযণ প্রগঙ্গ। 

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, এ.াঅয.ও নাং-১১৯-াঅাআন/২০০৫/াভ/াবফ/(ফাস্তাঃ-১) জাাঃ মফাঃ মকেলর-

১/২০০৫/৭৩ মভাতাগফক ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযখ গত জাতীয় মফতন মকেলর, ২০০৫ প্রফতথন কযা গয়গছ। ম 
াঅগরাগক যকাবয/স্ব-াবত প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রায়ি ফযাাংক ও াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান াআতযাবদ াংস্থাভূগয াফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযী মাাঁযা জনস্বাগথথ মফাভবযক গদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন তাাঁগদয মফতন/ মনন বনধথাযণ/ 
ুনাঃবনধথাযগণয বফলয়বট মথামথবাগফ বফগফচনাূফথক যকায বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ: 

১। ক) ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাঁগদয চুবিয মভয়াদ ১ জানুয়াবয 
২০০৫ তাবযখ ফা তাযয মথন্ত াফযাত াঅগছ তাাঁগদয মফতন ১ জানুয়াবয ২০০৫ তাবযখ গত চুবিবববিক 
বনগয়াবজত গদয উি তাবযগখ প্রচবরত মফতনগকেলগরয বববিগত বনধথাযণ কযগত গফ। তগফ তাাঁযা ১ জানুয়াবয, 

২০০৫ তাবযখ গত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছদ ১(৩) (ক) ানুমায়ী ফবধথত 
মফতগনয সুবফধা এফাং উি াঅগদগয ানুগচ্ছদ ১(৩) (গ) ানুযগণ স্ব-স্ব চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁগদয মক্ষগত্র 
প্রগমাজয বাতাবদ প্রায গফন। 

খ) চুবিবববিক বনগয়াবজত না গর ১-১-২০০৫ তাবযগখ াফয প্রস্তুবত ছুবটগত থাকগতন এ ধযগনয কভথকতথা/ 
কভথচাযীগদয মক্ষগত্র চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছদ ৬(৬) ও ৬(৮) এ ফবণথত বফধান 
(১-১-২০০৫ তাবযগখ মাাঁযা ছুবটগত/াফয প্রস্তুবত ছুবটগত বছগরন তাাঁগদয মফতন/ মনন বনধথাযণ াংক্রান্ত) 
ানুযণ কযগত গফ। বকন্তু াফয প্রস্তুবত ছুবট ফাবতর কগয মম কর কভথকতথা/ কভথচাযীগক ১-১-২০০৫ তাবযখ 
াথফা তাযয চুবিবববিক বনগয়াবজত কযা গয়বছর তাাঁযা নতুন মফতনগকেলগর মফতন ুনাঃবনধথাযণ এফাং 
তদনুমায়ী মনন এফাং াঅনুগতাবলক সুবফধা প্রাপ্ত গফন। চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয 
ানুগচ্ছদ ৬(৯) ানুমায়ী ১-১-২০০৫ গত ৩০-৬-২০০৫ মথন্ত ভগয় মাাঁযা াফগয মাগফন তাাঁযা নতুন 
মফতনগকেলগরয ূণথ সুবফধা প্রাপ্ত গফন। তগফ ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযখ গত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) 
াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (ক) ানুমায়ী ফবধথত মফতগনয সুবফধা প্রায গফন। উি ানুগচ্ছগদয 
বফধান ানুমায়ী বনধথাবযত মফতন গত বনধথাবযত গ্র মনন (কভুযগটন/ভথণ কযায ূগফথয াঙ্ক) এফাং 
বফগল াবতবযি মনন মবদ থাগক, ফাদ মাগফ। এতদ্বযতীত, তাাঁযা চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ 
এয ানুগচ্ছদ ১(৩) (গ) ানুযগণ স্ব-স্ব চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায গফন। 

গ) ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযগখ ফা তাযয মাাঁযা চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন তাগদয চুবিবববিক 
বনগয়াবজত গদয মফতন, চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছগদ ১ (৩) (ক) ানুমায়ী 
বনধথাবযত গফ এফাং উি বনধথাবযত মফতন গত গ্র মনন াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। এতদ্বযতীত, তাাঁযা 
চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছদ ১(৩) (গ) ানুমায়ী স্ব-স্ব চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁগদয 
মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায গফন। 

 

২। উমুথি ানুগচ্ছদ ১(ক) (খ) ও (গ) এ ফবণথত বফলয়গুবর ফাস্তফায়গনয মক্ষগত্র বনেফবণথত তথাফরী ানুযণ কযগত 
গফ: 

ক) ১-১-২০০৫ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাঁগদয চুবিয মভয়াদ ১-১-২০০৫ ফা 
তাযয মথন্ত াফযাত াঅগছ, তাাঁগদয মফতন ১-১-২০০৫ তাবযখ গত চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয উি 
তাবযগখ প্রচবরত মফতনগকেলগরয প্রাযবম্ভক স্তয াথফা াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন, এ 
রৃাআ এয ভগধয মা াবধক গফ তা গত গ্র মনন াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। 

খ) ১-১-২০০৫ ফা তাযয মাাঁযা চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন, তাাঁগদয মফতন চুবিবববিক গদয 
প্রচবরত মফতনগকেলগরয বনেফবণথত বনগদথনা ানুযগণ ধামথ গফ:- 

১) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন (Pay) মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয 
মফতনগকেলগরয ফথবনে ধাগয মথগক কভ য়, তা গর উি মকেলগরয ফথবনে ধাগ মফতন বনধথাবযত গফ 
এফাং বনধথাবযত মফতন গত গ্র মনন াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। 
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২) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতনগকেলগরয 
ফথবনে াথফা গফথাচ্চ ধাগয ভান াথফা তায ভাঝাভাবঝ মম মকান স্থাগন য়, তা গর াঅবযত মল 
মফতন উি মকেলগরয মকান ধাগয ভান গর, উি ধাগাআ মফতন বনধথাবযত গফ এফাং ধাগ না বভরগর 
যফতথী উচ্চতয ধাগ মফতন বনধথাবযত গফ। উবয় মক্ষগত্রাআ বনধথাবযত মফতন গত গ্র মনন 
াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। 

৩) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতনগকেলগরয 

গফথাচ্চ ধাগয মফব য় তা গর মল াঅবযত মফতনাআ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ 

বনধথাবযত গফ এফাং উি বনধথাবযত মফতন গত গ্র মনন াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। 

৩। চুবিবববিক বনগয়াগকারীন চাকবযয জন্য মকান ফবধথত মনন ফা াআনবক্রগভটট প্রায গফ না। 

৪। মফতন, বাতা াআতযাবদ ম্বগে এ াঅগদগ মা উগেখ কযা গয়গছ তা গত্ত্বও চুবি মভাতাগফক মদয় মফতন, বাতা 
াআতযাবদয মক্ষগত্র যকায কতৃথক জাবযকৃত মম মকান াঅগদ প্রগমাজয গফ। 

৫। ফবযাগতগগণয চুবিবববিক বনগয়াগগয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ াংক্রান্ত তথাফরী মথাযীবত প্রবত মক্ষগত্র গুণাগুণ 
বফগফচনা কগয াংস্থান ভন্ত্রণারয় ও াথথ বফবাগগয ভগধয াঅগরাচনাক্রগভ বস্থয কযা গফ এফাং তদনুমায়ী যকাবয 
াঅগদ জাবয কযা গফ। 

৬। এ াঅগদগয বযন্থী ূফথফতথী কর াঅগদ/স্মাযক বনগদথাফরীয াংবিষ্ট াাংভূ ফাবতর ফগর গণয গফ, তগফ এ 
স্মাযগকয াগথ ঙ্গবত াগগক্ষ, চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন বনধথাযগণয বফলগয় াথথ 
বফবাগগয ২৫-১১-১৯৮৫ তাবযগখয াভ(বফবধ-১)/ ১এ-২৫/৮৫/৯৩, ০২-০১-১৯৯২ তাবযগখয াভ/াবফ (প্রবফবধ-

১)-১এ-১/৯২-৫ এফাং ১০-০৮-১৯৯৮ তাবযগখয াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/১ এ-১/৯৮/৯৭/(১০০০) নম্বয াবপ 
স্মাযকভূগ ফবণথত তথাফরী ানুযণগমাগয গফ। 

৭। এ.াঅয.ও নাং-১১৯-াঅাআন/২০০৫/াভ/াবফ/(ফাস্তাঃ-১) জাাঃ মফাঃ মকেলর-১/২০০৫/৭৩ মভাতাগফক এ স্মাযক ১ 
জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযগখ কামথকয গয়গছ ফগর গণয গফ। 

 

মভাাম্মদ াঅরী খান 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়। 

বফতযণ: 
১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 
২. ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয 

জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৩. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 
৪. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 

এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৫. বফবাগীয় কবভনায -------------------------------- (কর বফবাগ)। 

৬. বাফ ভাবনয়ন্ত্রক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
গরা। 

৭. কম্পগরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৮. াবতবযি ভাবযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ মযরওগয়, মযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৯. মজরা প্রাক --------------------------------------------------- (কর মজরা)। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

১০. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ---------------------------------------------------। 

১১. উগজরা বনফথাী াবপায --------------------------------------------------- (কর উগজরা)। 

১২. বফবাগীয় বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর বফবাগ)। 

১৩. মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর মজরা)। 

১৪. উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর উগজরা)। 

১৫. াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াবধাখা-২ 

নাং-াভ/ াবফ (প্রবফবধ-২)/ চুবি-১/২০০৮/২৪১ তাবযখ: 
১৭/০২/২০০৮ বরাঃ 

০৫/১১/১৪১৪ ফাাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা-কভথচাযী এফাং ান্যান্যগদয চবুিবববিক বনগয়াগগয মক্ষগত্র মফতন, বাতা াআতযাবদ 
বনধথাযণ/ নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, এ.াঅয.ও নাং- ১১৯-াঅাআন/২০০৫/ াভ/ াবফ/ (ফাস্তাঃ-১)/ জাাঃগফাঃগকেলর-২০০৫/ 
৭৩ মভাতাগফক ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযখ গত জাতীয় মফতন মকেলর, ২০০৫ প্রফতথন কযা গয়গছ। ম াঅগরাগক 
যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠান, ফযাাংক ও াথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠান াআতযাবদ াংস্থাভূগয াফয প্রাপ্ত কভথকতথা-কভথচাযী মাযা 
জনস্বাগথথ মফাভবযক গদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন তাাঁগদয মফতন/ মনন বনধথাযণ/ ুনাঃবনধথাযগণয 
বফলয়বট মথামথবাগফ বফগফচনাূফথক চুবিয তথাফরী বনধথাযগণয মক্ষগত্র যকায বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ। 

০১। াফয গ্রগণয াফযফবতয ূগফথ াঅবযত মল মফতন (Last Pay) চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ 
বনধথাবযত গফ। বফগল মক্ষগত্র যকায কতৃথক বনধথাবযত াথফা উবয় গক্ষয ম্মবতগত যকাগযয াগথ চুবি ানুমায়ী 
বনধথাবযত মফতনাআ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ বনধথাবযত গফ। 

০২। বনধথাবযত মফতন গত বনধথাবযত গ্র মনন (কভুযগটন/ ভথণ কযায ূগফথয াাংক) এফাং বফগল াবতবযি 
মনন, মবদ থাগক, ফাদ মাগফ না। 

০৩। চুবিবববিক বনগয়াগকারীন চাকবযয জন্য মকান ফবধথত মনন ফা াআনবক্রগভটট প্রায গফ না। 

০৪। মফতন, বাতা াআতযাবদ ম্বগে এ াঅগদগ মা উগেখ কযা গয়গছ তা গত্ত্ব চুবি মভাতাগফক মদয় মফতন, বাতা 
াআতযাবদয মক্ষগত্র যকায কতৃথক জাবযকৃত মম মকান াঅগদ প্রগমাজয গফ। 

০৫। াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা-কভথচাযী ফযতীত ান্যান্যগদয চুবিবববিক বনগয়াগগয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ 
াংক্রান্ত তথাফরী মথাযীবত প্রবত মক্ষগত্র গুণাগুণ বফগফচনা কগয াংস্থান ভন্ত্রণারয় ও াথথ বফবাগগয ভগধয াঅগরাচনাক্রগভ 
বস্থয কযা গফ এফাং তদনুমায়ী যকাবয চুবিত্র ম্পাবদত গফ। 

০৬। এ াঅগদগয বযন্থী ূফথফতথী কর াঅগদ/ স্মাযক বনগদথাফরীয াংবিষ্ট াাং ফাবতর ফগর গণয গফ, তগফ এ 
স্মাযগকয াগথ ঙ্গবত াগগক্ষ, চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা-কভথচাযীগদয মফতন বনধথাযগণয বফলগয় াথথ বফবাগগয 
২৫/১১/১৯৮৫ তাবযগখয াভ (বফবধ-১)/১এ-২৫/৮৫/৯৩, ০২/০১/১৯৯২ তাবযগখয াভ/ াবফ/ (প্রবফবধ-১)-১এ-

১/৯২-৫, ১০/০৮/১৯৯৮ তাবযগখয াভ/ াবফ/ প্রবফবধ-১/১এ-১/৯৮/৯৭/ (১০০০) এফাং ১৮/০৬/২০০৫ তাবযগখয াভ/ 
াবফ/ প্রবফবধ-২/১এ-১/২০০৫/৮ (১০০০), নম্বয াবপ স্মাযকভূগ ফবণথত তথাফরী ানুযণগমাগয গফ। 

০৭। জাবযয তাবযখ মথগক এ াঅগদ কামথকয গফ। 
 

 

মভাাঃ নাবরুজ্জাভান 

উ-বচফ 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

বফতযণ: 
১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 
২. ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 

ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৩. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 
৪. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 

এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৫. বফবাগীয় কবভনায -------------------------------- (কর বফবাগ)। 

৬. বাফ ভাবনয়ন্ত্রক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
গরা। 
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৭. কম্পগরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযণ 
কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৮. াবতবযি ভাবযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ মযরওগয়, মযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
মপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৯. মজরা প্রাক --------------------------------------------------- (কর মজরা)। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব মপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ---------------------------------------------------। 

১১। উগজরা বনফথাী াবপায --------------------------------------------------- (কর উগজরা)। 

১২। বফবাগীয় বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর বফবাগ)। 

১৩। মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর মজরা)। 

১৪। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর উগজরা)। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ-২ াবধাখা 
www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-২)/বফবধ-২/চুবি-(১)২০১০/৩৮৩ তাবযখ: 
১০-১১-১৪১৬ ফাঃ 

২২-০২-২০১০ বরাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা-কভথচাযীগদয মফতন, বাতা ও ান্যান্য সুবফধাবদ বনধথাযণ প্রগঙ্গ। 
 

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, এ.াঅয.ও নাং-২৫৫-াঅাআন/২০০৯/ াভ/ াবফ/ (ফাস্তাঃ-১)/ জাাঃগফাঃগকেলর-

১/২০০৯/২৩২ ফযাগত ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযখ গত জাতীয় মফতন মকেলর, ২০০৯ কামথকয কযা গয়গছ। ম াঅগরাগক 
যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রায়ি ফযাাংক ও াথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠান াআতযাবদ াংস্থাভূগ জনস্বাগথথ মফাভবযক গদ মাাঁযা 
চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন তাাঁগদয মফতন, বাতা এফাং ান্যান্য সুবফধাবদ বনধথাযগণয বফলগয় যকায 
বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ: 

১। ক) ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা-কভথচাযী, মাাঁগদয চুবিয মভয়াদ ১ জুরাাআ, 

২০০৯ তাবযখ ফা তাযয মথন্ত াফযাত াঅগছ তাাঁগদয মফতন ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযখ গত চুবিবববিক 
বনগয়াবজত গদয উি তাবযগখ প্রচবরত মফতন মকেলগরয বববিগত বনধথাযণ কযগত গফ। তগফ তাাঁযা ১ জুরাাআ, 

২০০৯ তাবযখ গত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৯ এয ানুগচ্ছদ ১(৩)(ক) ানুমায়ী ফবধথত 
মফতগনয সুবফধা এফাং যকাগযয াগথ ম্পাবদত চুবি ানুমায়ী তাাঁগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায গফন। 

খ) ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযখ ফা তৎযফতথীগত মাাঁযা চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন তাাঁগদয মফতন-বাতায 
মক্ষগত্রও াত্র াবপ স্মাযগকয ১(ক) দপায বফধান প্রগমাজয গফ। 

২। এ াবপ স্মাযক জাবযয বদন ফা তৎযফতথীগত মাাঁযা চুবিবববিক গদ বনগয়াবজত গফন তাাঁগদয মক্ষগত্র াফয 
গ্রগণয াফযাবতয ূগফথ াঅবযত মল মফতন (Last pay) চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ বনধথাবযত 
গফ। বফগল মক্ষগত্র যকায কতৃথক বনধথাবযত াথফা উবয় গক্ষয ম্মবতগত যকাগযয াগথ ম্পাবদত চুবি 
ানুমায়ী বনধথাবযত মফতনাআ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ বনধথাবযত গফ। 

৩। বনধথাবযত মফতন (চুবিবববিক) গত বনধথাবযত গ্র মনন (কভুযগটন/ভথণ কযায ূগফথয াাংক) এফাং বফগল 
াবতবযি মনন, মবদ থাগক, ফাদ মাগফ না। 

৪। চুবিবববিক বনগয়াগকারীন চাকবযয জন্য মকান াআনবক্রগভটট, ানুগতাবলক, ফবধথত মনন প্রগদয় গফ না। 

৫। মফতন, বাতা াআতযাবদ ম্পগকথ এ াঅগদগ মা উগেখ কযা গয়গছ তা গত্ত্বও চুবি মভাতাগফক মদয় মফতন, বাতা 
াআতযাবদয মক্ষগত্র যকায কতৃথক যফতথীগত বফববন্ন ভয় জাবযকৃত াঅগদ প্রগমাজয গফ। 

৬। ফবযাগতগগণয চুবিবববিক বনগয়াগগয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ াংক্রান্ত তথাফরী মথাযীবত প্রবত মক্ষগত্র গুণাগুণ 
বফগফচনা কগয াংস্থান ভন্ত্রণারয় ও াথথ বফবাগগয ভগধয াঅগরাচনাক্রগভ বনধথাযণ কযা গফ এফাং তদানুমায়ী যকাবয 
াঅগদ জাবয কযা গফ। 

৭। এ স্মাযগকয বযন্থী ূফথফতথী কর াবপ স্মাযক/বযত্র/াকুথরায এয াংবিষ্ট াাংভূ ফাবতর ফগর গণয গফ 
এফাং এ স্মাযগকয াগথ ঙ্গবতণূথ ূগফথয জাবযকৃত কর স্মাযক ফরফত থাকগফ। 

৮। এ.াঅয.ও নাং-২৫৫- াঅাআন/ ২০০৯/ াভ/ াবফ/ (ফাস্তাঃ-১)/ জাাঃগফাঃগকেলর-১/২০০৯/২৩২ মভাতাগফক এ স্মাযক ১ 
জুরাাআ, ২০০৯ তাবযগখ কামথকয গয়গছ ফগর গণয গফ। 

 

 

াাফুবিন াঅভদ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
বফতযণ: 
১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ঢাকা। 
২. ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক াফ ফাাংরাগদ, কামথারয়, কাকযাাআর, ঢাকা। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব 

মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৩. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 
৪. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ করগক 

ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৫. বফবাগীয় কবভনায -------------------------------- (কর বফবাগ)। 
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৬. বাফ ভাবনয়ন্ত্রক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৭. কম্পগরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স মগুনফাবগচা, ঢাকা। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব মপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা)। 

৮. াবতবযি ভাবযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ মযরওগয়, মযরবফন, ঢাকা। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব মপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৯. মজরা প্রাক (কর)। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

১০. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- 
১১. উগজরা বনফথাী াবপায (কর উগজরা) --------------------------------------------------- 
১২. বফবাগীয় বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর বফবাগ) --------------------------------------------------- 
১৩. মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর মজরা) --------------------------------------------------- 
১৪. উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর উগজরা)। --------------------------------------------------- 
১৫. াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা --------------------------------------------------- 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ- ২ াবধাখা 
www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩২.০০৯.১২- ১১০ তাবযখ: 
২১ চজযষ্ঠ, ১৪১৯ ফঙ্গাব্দ 

০৪ জুন, ২০১২ বরস্টাব্দ 
 

বফলয়: ফাাংরাগদ মযরওগয়গত মরাকগভাবটব ভাস্টায ও মস্টন ভাস্টায গদ চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথচাযীগদয 
চবুিবববিক বনগয়াগ ও বরব স্যারাবয সুবফধাবদ একগত্র প্রদান বফলগয় ভতাভত প্রদান প্রগঙ্গ। 

 

তূ্র: জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য স্মাযক নাং- ০৫.১৩২.০৩৫.০১.০০.০৫০.২০১১- ৩৭৪, তাবযখাঃ ০৮.০৪.২০১২ বরস্টাব্দ। 
 

উমুথি বফলয় ও ূগত্রয বযগপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, বফদযভান বফবধ- বফধান ানুমায়ী াফয উিয 
ছুবট )বাঅযএর( মবাগযত াফস্থায় চুবিবববিক বনগয়াগ প্রাপ্ত ’মর বাঅযএর ভথণ কযগত য়। াথথাৎ বরব স্যারাবয 
এফাং চুবিবববিক মফতন একাগথ াওয়ায মকান সুগমাগ মনাআ। 
 

০২। এভতাফস্থায়, ফাাংরাগদ মযরওগয়য মরাগকাগভাবটব ভাস্টায ও মস্টন ভাস্টাযগণ বাঅযএর মবাগযত থাকাকাগর 
চুবিবববিক বনগয়াবজত ’মর বরব স্যারাবয এফাং চুবিবববিক মফতন উবয় সুবফধা একাগথ াগফন না ভগভথ াথথ বফবাগ 
ভগন কগয। 

 

 

নাবযন সুরতানা 
উবচফ )প্রবফবধ- ২ াবধাখা( 

মপান: ৯৫৬১১৩১ 
e-mail : nsultana@finance.gov.bd 

ববনয়য বচফ 
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 
ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
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ান্যান্য বফলয়
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াবধাখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৩/ম্মানী-৪/৯৪/২৪৪ তাবযখ: ০৯/০২/২০০৯ াআাং। 

 

বফলয়: The President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Ordinance, 2007 াঅাআগন 
বযণতকযণ প্রগঙ্গ। 

 

ূত্র: ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয স্মাযক নাং-ভবফ-১৭/১/২০০৯-বফবধ/২৪, তাবযখ: ০৮-০২-২০০৯ বরাঃ 

 

উমুথি বফলয় ও ূগত্রয মপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, ভাভান্য যাষ্ট্রবতয মস্বচ্ছাধীন তবফগরয বযভাণ 
ফাবলথক ৫০,০০,০০০/- (ঞ্চা রক্ষ) টাকা গত ১,০০,০০,০০০/- (এক মকাবট) টাকা ফবৃদ্ধয বফলগয় The President’s 

(Remuneration and Privileges) (Amendment) Ordinance, 2007 াধযাগদবট াঅাআগন বযণত কযায বফলগয় াথথ 
বফবাগ একভত মালণ কগয। 

 

 

মভাাঃ াঅফরৃর ভান্নান 
উ-বচফ 

মপান: ৭১৭০১৭৪ 

 

ভবন্ত্রবযলদ বচফ 
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
(দৃাঃ াঅাঃ জনাফ ভাপুজা াঅখতায, বাঃ কাযী বচফ) 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াবধাখা-৩ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৯-২০১০.৯৩ তাবযখ: ৩০/১২/২০১০ বরাঃ। 

 
বফলয়: The President’s (Remuneration and Privileges) Act, 1975-এয 7 (1) ধাযায় উবেবখত যাষ্ট্রবতয 

মস্বচ্ছাধীন তবফগরয বযভাণ ফবৃদ্ধ। 
 

ূত্র: ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয স্মাযক নাং-০৪.৪২৩.০২২.০১.০০১.২০১০-১৩৪, তাবযখ: ২৮/১০/২০১০ 
 

 উমুথি বফলয় ও ূগত্রয ফযাগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয সুাবয বফগফচনায় এগন 
ভাভান্য যাষ্ট্রবতয মস্বচ্ছাধীন তবফগরয বযভাণ ১.৫০ মকাবট (এক মকাবট ঞ্চা রক্ষ) টাকায় উন্নীতকযগণ াথথ 
বফবাগগয ম্মবত জ্ঞান কযা ’র। উগেখয, এ ফযাাগয The President’s (Remuneration and Privileges) Act, 

1975-এয 7 (1) ধাযা াংগাধন প্রগয়াজন গফ। 
 

 

এ.এপ. াঅবভন মচৌধুযী 
উ-বচফ 

মপান-৭১৭০১৭৪ 

e-mail: aminc@finance.gov.bd 

ভবন্ত্রবযলদ বচফ 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

মরজাবয ও ঋণ ফযফস্ানা ানুবফবাগ 

প্রবক্ষণ াখা 

নাং-াভ/াবফ/গরঋফযা/প্রাাঃ/প্রবক্ষণ/বফবফধ/২০০৮/৩৩৪ তাবযখ: ০৩.১১.২০০৮ 

 

বযত্র 
 

বফলয়: চফগদবক প্রবক্ষণ মথগক প্রতযাফতথগনয য প্রবতগফদন দাবখর। 
 

 বফশ্বায়গনয পগর াঅবথথক ফযফস্থানা বফগলাবয়ত ান্যান্য মক্ষগত্র ধাযণাভূ দ্রুত বযফবতথত গচ্ছ। ধযান-ধাযণায 
ক্রভ বফফতথভান ধাযায াগথ ভাবনগয় মনয়ায জন্য বফববন্ন ন্থায় স্ব-স্ব াবধগক্ষত্র প্রবক্ষণ গ্রণ প্রবক্ষণ, মবভনায, 
কভথারা, বক্ষাপয, বা-গম্মরন একবট চরভান প্রবক্রয়া। প্রবক্ষণ জ্ঞান ও কভথদক্ষতা ফবৃদ্ধ কগয এফাং দৃবষ্টববঙ্গগত 
াআবতফাচক বযফতথন াঅনগত গুরুত্বূণথ ববূভকা যাগখ। প্রবক্ষণরব্ধ জ্ঞাগনয গফথািভ ফযফায বনবিত কযায রগক্ষয বফগদগ 
প্রবক্ষণ, মবভনায, কভথারা, বক্ষাপয বা-গম্মরন এফাং ান্যান্য দ্ধবতগত াঅবযত াববজ্ঞতায মথামথ প্রগয়াগ 
জরুযী। 

০২। াথথ বফবাগ াথথননবতক নীবত-দ্ধবত প্রণগয়য মকন্দ্রবফন্দু। মুগগাগমাগী নীবত-দ্ধবতয ানুযণ ক্রভবযফতথনীর 
বফগশ্বয াগথ ফাাংরাগদগয উন্নয়ন প্রবক্রয়াগক াভঞ্জস্যূণথ যগত গুরুত্বণূথ বভূা ারন কগয। বফববন্ন বফলগয় এ বফবাগগয 
কভথকতথাগদয গৃীত প্রবক্ষগণয াববজ্ঞতা বফবনভয় এফাং এয পর প্রগয়াগগয উয মদগয উন্নয়ন কভথকাগটিয াআবতফাচক 
গবতধাযা ফহুরাাংগ বনবথযীর। 

০৩। এ বফগফচনায় াথথ বফবাগগয কর মথাগয়য কভথকতথাগদয বফগদগ প্রবক্ষণ মথগক প্রতযাফতথগনয ০৫ (াাঁচ) 
কভথবদফগয ভগধয াংমুি পযগভ একবট প্রবতগফদন (বচফ, ানুবফবাগ প্রধান এফাং প্রবক্ষণ াখায় এক প্রস্থ কগয) দাবখর 
বনবিত কযায জন্য ানুগযাধ কযা মাগচ্ছ। প্রবতগফদন দাবখগরয াাাব এখন মথগক প্রতযাফতথনকাযী কভথকতথাযা 
াপ্তাবক মবভনাগয Presentation এয ভাধযগভ াববজ্ঞতা বফবনভয় কযগফন। ১রা াগটাফয, ২০০৮ ফা তায যফতথী 
ভগয় বফগদগ প্রবক্ষগণ গভন ফা প্রতযাফতথনকাযী কভথকতথাগদযও াংমুি ছগক প্রবতগফদন দাবখর কযগত গফ। 

াংমুি: Feed back Form 

 

 

ি. মভাাম্মদ তাগযক 

বচফ 

বফতযণ: 
০১। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 

০২। ভবনটবযাং মগরয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 

০৩। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, বাফ ভা বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 

০৪। াথথ ও বযকল্পনা উগদষ্টা ভগাদগয়য একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 
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Government of the People's Republic of Bangladesh  

Finance Division 

Training Section  

 

FEEDBACK FORM 
 

Report to be submitted by officers participating Training/ Seminar/ Workshop/  

Conference/ Study tour and other official visits abroad within 5 working days of  

return to the Secretary, concerned Wing Chief and to the Training Section 

(use tick   where applicable) 

l. Type of the Event:  Seminar  Training    Study Tour 

      Workshop  Conference  Others (please Specify)----------------------------------  

 
2. Date:  From ..................... to .....................   3. Duration: ..................... day(s) /week(s)/ Month(s)  

 
 4. Country/(ies) Visited: ................................  5. Sponsored/ Funded by  ....................................................... .  

 6. Title of the Event: .................................................................................................................................. .  

7. Major issues discussed/ delivered in the event: 

 

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

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

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

8. Please specify the issues that are critical in the context of the economic development of  

Bangladesh:  

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

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

 ---------------------------------------   --------------------------------------- 
 
9. Please write your opinion on how Finance Division/ Government of Bangladesh can use your  

learning in addressing the issues mentioned in para 7 and 8:  

 

 

 

 

10. Any other relevant comments/ suggestions/ opinions  

 

 

 

 

 
Date:  Signature and Seal: -----------------------------------------------  

 
[Please do not write below the line. Soft copy of the form can be obtained from the Training Section (Room-2J3, Building-7) 

or by email from nahidr@finance.gov.bd.Contain the report within three A4 size pages] 

Instruction by the Secretary  
 

 Please arrange a seminar by the participating officer/(s)  

 Please File  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 
ফাস্তফায়ন ানুবফবাগ 

ফাস্তফায়ন াবধাখা- ২ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৮ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বরাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: জাতীয় বনযািা মগাগয়ন্দা াবধদপ্তগযয কবতয় গদয দনাভ বযফতথন। 
 

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, যকায জাতীয় বনযািা মগাগয়ন্দা াবধদপ্তগযয কবতয় গদয দনাভ 
বনেরূবাগফ বযফতথগনয বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ: 
 

ক্রাঃ নাং বফদযভান দনাভ বযফবতথত দনাভ 

১ ২ ৩ 

১। উ- কাযী বযচারক কাযী বযচারক 

২। কাযী বযচারক উ- বযচারক 

৩। উ- বযচারক মুগ্ম- বযচারক 

 

২। উগযাবেবখত বদ্ধান্ত ফাস্তফায়গনয মক্ষগত্র প্রাবনক ভন্ত্রণারয় কতৃথক প্রচবরত বনয়ভানুমায়ী জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য 
াঅনুষ্ঠাবনক (formal) ম্মবত গ্রণ ান্যান্য ানুষ্ঠাবনকতা বযারন কগয ৃথকবাগফ দনাভ বযফতথগনয াঅগদ 
জাবয কযগত গফ এফাং প্রাবনক ভন্ত্রণারয় কতৃথক াঅগদ জাবযয তাবযখ মথগক তা কামথকয গফ। 

 

 

ভভতাজ াঅরা াকুয াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফায়ন) 
বফতযণ (গজযষ্ঠতায ক্রভানুাগয নয়): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, মতজগাাঁও, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, াবিট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। ববনয়য বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
৪। ববনয়য বচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৫। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, বাফ ভা বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৮ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বরাঃ 

াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২। ফাস্তফায়ন ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয়য বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গািথ নবথ/াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

বজনাত াঅযা 
উ বচফ 

মপান: ৭১৬২৯৭৬ 

 



 aথর্ িবভােগর i-বুক  • V • 

aধয্ায়- ১: আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
 
 

সিূচপt 
 

  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 

০১  আিথর্ক kমতা aপর্ণ- ১৯৭৭    

  Modification of the Financial Advisers scheme along with 
delegation of financial powers. MF(EC-1)DP-6/77/55 10-03-

1977 ৩ 

০২  আিথর্ক kমতা aপর্ণ- ১৯৮৩    

  Revision of Delegation of Financial Powers to the Ministries/ 
Divisions. MF(EC-1)DP-6/83/378 15-08-

1983 ১৫ 

০৩  আিথর্ক kমতা aপর্ণ- ১৯৮৫    

  Sub-delegation of financial powers to heads of Departments 
and subordinate offices under the various Ministries/ Divisions. O.M.No.MF(EC-1)/DP-4/85/158 29-07-

1985 ২১ 

০৪  আিথর্ক kমতা aপর্ণ o আিথর্ক kমতা পনুঃaপর্ণ-  ২০০০    

 ০১ মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতার সংেশাধন (annয়ন)। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ১/িডিপ- ১/২০০০/৬৪ 07-03-
2000 ৩৬ 

 ০২ 
মntণালয়/ িবভােগর aধীন Attached Department eবং aধঃsন 
aিফেসর pধানেক aিধকতর kমতা Sub-delegation pদান সmিকর্ত। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ১/িডিপ- ১/২০০০/৬৩ 07-03-

2000 ৪০ 

 ০৩ বােজট বরােdর aিতিরk aথর্ বরাd pসেঙ্গ। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ১/িডিপ- ১/২০০০/৬২ 07-03-
2000 ৪৯ 

০৫  আিথর্ক kমতা aপর্ণ o আিথর্ক kমতা পনুঃaপর্ণ- ২০০৫    

 ০১ মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতার সংেশাধন (annয়ন)। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ১/িডিপ- ১/২০০০/১২ 03-02-
2005 ৫৫ 

 ০২ 
মntণালয়/ িবভােগর aধীন Attached Department eবং aধঃsন 
aিফেসর pধানেক aিধকতর kমতা Sub-delegation pদান সmিকর্ত। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ১/িডিপ- ১/২০০০/১৩ 03-02-

2005 ৫৯ 

 ০৩ বােজট বরােdর aিতিরk aথর্ বরাd pসেঙ্গ। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ১/িডিপ- ১/২০০০/১৪ 03-02-
2005 ৬৯ 

 ০৪ 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ কতরৃ্ক জািরকৃত ০৩- ০২- ০৫ তািরেখর aম/ 
aিব(বয্ঃিনঃ- ১)/ িডিপ- ১/ ২০০০/ ১২নং sারেকর আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
আেদেশর সংলgীর ১৪নং kিমেকর kমতা সংেশাধন pসেঙ্গ। 

aম/aিব(বয্ঃিনঃ- ১)/িডিপ- ১/২০০০/১১৬ 04-05-
2008 ৭১ 

 ০৫ 
aথর্ িবভােগর ০৩- ০২- ২০০৫ তািরেখর আিথর্ক kমতা aপর্ণ o আিথর্ক 
kমতা পুনঃaপর্ণ আেদেশর সংেশাধন pসেঙ্গ। aম/aিব/(বয্ঃিনঃ- ১)িডিপ- ১/২০০০/১৪০ 02-06-

2008 ৭২ 

 ০৬ সরকাির সmদ িবkেয়র েkেt আিথর্ক kমতা aপর্ণ pসংেগ aম/aিব(বয্ঃিনঃ- ১) িডিপ - ১/২০০০(aংশ-
২)/২৪০ 

16-10-
2008 ৭৪ 

 ০৭ 
aথর্ িবভােগর ০৩.০২.২০০৫ তািরেখর আিথর্ক kমতা পুনঃaপর্ণ 
আেদেশর সংেশাধন। aম/aিব(বয্ঃিনঃ- ১)িডিপ- ১/২০০০/৯৭ 26-04-

2011 ৭৫ 

০৬  unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা-  ১৯৯৪    

 ০১ 
unয়ন pকlসমূহ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ েহডস aব 
িডপাটর্েমন্টস/ pকl পিরচালকগণেক aিপর্ত আিথর্ক kমতা (েডিলেগশন 
aব িফnানিসয়াল পাoয়ারস) সংেশাধন 

aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৯৪/৩৩৯ 12-04-
1994 ৭৮ 

 ০২ 
unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ েহডস aব 
িডপাটর্েমন্টস/ pকl পিরচালকগণেক aিপর্ত আিথর্ক kমতা (েডিলেগশন 
aব িফnানিসয়াল পাoয়ারস) সংেশাধন 

aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৪/৩৬০ 02-06-
1994 ৮৫ 

০৭  unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা-  ২০০০    

 ০১ 
unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ েহডস aব 
িডপাটর্েমন্টস/ pকl পিরচালকগণেক aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
(Delegation of Financial Powers) pসেঙ্গ। 

aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৬/২৬৭ 22-02-
2000 ৮৯ 

 ০২ 
unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ েহডস aব 
িডপাটর্েমন্টস/ pকl পিরচালকগণেক aিপর্ত আিথর্ক kমতায় (েডিলেগশন 
aব িফnািnয়াল পাoয়ারস) eর কিতপয় aংশ সংেশাধন সংkাn। 

aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৭৬/০২/৬২৫ 01-07-
2004 ৯৮ 

০৮  unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা- ২০০৪    

 ০১ 
unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ/ েহডস aব 
িডপাটর্েমন্টস/ pকl পিরচালকগণেক aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
(Delegation of Financial Powers) pসেঙ্গ। 

aম/aিব/uবা- ১/িবিবধ- ৭৬/০২/৮৩৮ 22-12-
2004 ১০৪ 
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  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 

 ০২ 
গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত সংsাসমেূহর 
পূতর্কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরামশর্ক েসবা gহণ সংkাn চুিk anেমাদন/ 
সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা pদান। 

aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ- ৭৬/০২/৬৮২ 11-09-
2004 ১১৪ 

 ০৩ 
unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, েহডস aব 
িডপাটর্েমন্টস, pকl পিরচালকবnৃেক aিপর্ত আিথর্ক kমতা (Delegation 
of Financial Power) পুনঃিনধর্ারণ। 

aম/aিব/uঃবা- ১/িবিবধ- ৪৬/০৭/৯৯২ 04-05-
2008 ১১৮ 

 ০৪ 
unয়ন pকlসমহূ বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, েহডস aব 
িডপাটর্েমন্টস, pকl পিরচালকগণেক aিপর্ত আিথর্ক kমতায় (Delegation 
of Financial Powers) পুনঃিনধর্ারণ। 

aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ- ৪৬/০৭/৯৯৩ 04-05-
2008 ১১৯ 

 ০৫ 
গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত সংsাসমেুহর 
পূতর্কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরামশর্ক েসবা gহণ সংkাn চুিk anেমাদন/ 
সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ।  

aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/০৭/৯৯৪ 04-05-
2008 ১২১ 

 ০৬ 
সংিবিধবd সংsার s- aথর্ায়নপু  pকেlর kয় psাব anেমাদেন 
আিথর্ক kমতা aপর্ণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১১/িবিবধ- ৪৬/২০০৭/৩৭৯ 30-07-

2009 ১২৩ 

 ০৭ 
গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত/ সংsাসমূেহর 
পূতর্কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরমশর্ক েসবা gহণ সংkাn চূিk anেমাদন/ 
সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বা- ১১/িবিবধ- ৪৬/০৭/৯৫ 07-03-
2010 ১২৪ 

 ০৮ 
unয়ন pকl বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, েহডস aব িডপাটর্েমন্টস/ 
pকl পিরচালকগণেক aিপর্ত আিথর্ক kমতা (Delegation of Financial 
Powers) পুনঃিনধর্ারণ। 

০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০- ২৮৯ 17-04-
2011 ১২৫ 

 ০৯ 
গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত সংsাসমেূহর 
পূতর্কাজ সmাদন/ পণয্ kয়/ পরামশর্ক েসবা gহণ সংkাn চুিk  anেমাদন/ 
সmাদেনর িবষেয় আিথর্ক kমতা পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০- ২৯০ 17-04-
2011 ১২৭ 

০৯  eলিস েখালা    

 ০১ ৈবেদিশক মুdা বয্য়/ eলিস েখালা। aম/aিব/uবা- ১/িবিবধ-
৭২/০১(aংশ)/১৪৭৮ 

09-08-
2005 ১৩১ 

 ০২ 
unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ৈবেদিশক মুdা 
বয্য়/ eলিস েখালার ঊধব্র্সীমা পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(১৫)/২০০৮/৩১৩ 05-04-

2008 ১৩২ 

 ০৩ 
unয়ন pকl বাsবায়ন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ৈবেদিশক মুdা 
বয্য়/ eলিস েখালার ঊধব্র্সীমা পুনঃিনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১১/িবিবধ(৮)/২০০৯/৪৯৩ 06-01-

2010 ১৩৩ 

 ০৪ unয়ন pকl বাsবায়ন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ৈবেদিশক মুdা 
বয্য়/ eলিস েখালার জn বাছাi কিমিটর anেমাদন gহণ না করা pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১১/িবিবধ(৮)/০৯/৬০৯ 21-04-

2010 ১৩৪ 
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aধয্ায়-১ 
আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ- ১৯৭৭ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 
Expenditure Control Wing 

No. MF(EC-1)DP-6/77/55 Dated the 10th March, 1977 
 
Subject: Modification of the Financial Advisers scheme along with delegation of financial powers. 

The undersigned is directed to say that the Secretaries’ Committee on Financial and Budgeting 
Control reviewed Ministry of Finance’s and O.M No. MF(EC-1)DP-23/75/465, dated 7th January 1976 
regarding the Revised Financial Advisers Scheme and made certain recommendations with a view to 
improving the working of the scheme to endure a realistic approach to the problems of the 
Administrative Ministry/Divisions and to liberalise further the delegation of financial powers to them. 
On the basis of these recommendations and keeping in view the present policy of streamlining the 
financial administration it has been decided by the Government in supersession of the said order to 
modify the revised system of financial control and budgeting as set below with immediate effect:- 

PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER 

2. The secretary (which term shall be deemed to include Acting/Additional Secretary or a Joint 
Secretary-in charge) of a Ministry/Division shall continue to be the Principal Accounting Officer 
of his Ministry/Division, its Attached Departments and Subordinate offices in respect of 
expenditure incurred from the Budget grants controlled by and receipts of, his Ministry/Divisions. 
He shall be responsible for ensuring that- 
a) funds allocated to his Ministry/Division, its Attached Departments or Subordinate offices are 

spent for the purpose for which they are allocated; 
b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations, and the expenditure is 

not prima-facie, more than the occasion demands and that every Government servant exercises 
the same vigilance in respect of expenditure incurred from public funds as a person of 
ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. 

c) that actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the 
respective items/sub-heads, etc; 

d) no expenditure is incurred in anticipation of authorization of an annual Budget/ 
Supplementary grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance; 

e) there is effective control and supervision over collection stock and inventories; 
f) all payments and receipts are correctly classified under appropriate heads of accounts and the 

Departmental Accounts are reconciled every month with the figures communicated by the 
Audit Officer; 

g) audit objections are promptly settled; and 
h) financial and accounting reports and returns, as may be prescribed by the Ministry of Finance 

are furnished correctly and in time. 

DELEGATION OF FINANCIAL POWERS 

3. The procedures for release of funds for and delegation of powers for execution of development 
projects have been prescribed in the following Government orders issued by the Finance Ministry: 
a) Procedure for release of funds to autonomous/Semi-Autonomous agencies for execution of 

development projects, vide MFD/Dev.1/Bt.1/2M(7)/76/262, dated 14th February 1976 
(Annexure B) as may be amended from time to time. 

b) Utilization of funds provided in the Budget for execution of development projects by 
Government agencies vide MFD/Dev.1/Bt.1/2M(7)/76/295, dated 20th February 1976 
(Annexure C) as may be amended from time to time. 

c) Creation and retention of temporary posts against development schemes vide 
MFD/Dev.1/Bt.1/2M(8)/67/296, dated 24th February 1976 (Annexure D). However para 2 of 
this Memo will be replaced by the following: 

‘2. The Government order creating new posts and retaining existing posts in respect of 
approved projects will be issued by the Administrative Ministry/Division direct to the 
Accountant-General with copies to the Financial Advisers and Ministry of Finance (Dev. 
Wing).’ 
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4. In respect of other matters, the powers shown in columns 3 and 4 of Annexure ‘A’ to this 
Memorandum shall be delegated to the Ministries/Divisions and to Heads of Departments 
respectively and they will be fully competent to exercise these powers (in accordance with the 
rules and instructions on the subject) to the extent indicated therein, subject to the availability of 
funds for the purpose in the sanctioned budget grant otherwise than as a lump sum provision. 

5. With the concurrence of the Ministry of Finance Administrative Ministries/Divisions may delegate 
such of their powers as may be appropriate to the heads of subordinate offices. 

6. Financial powers delegated to the Ministries/Divisions under the Fundamental and Supplementary 
Rules, Bangladesh Financial Rules, Treasury Rules etc., will continue to be exercised by them 
subject to such modifications as may be necessary in accordance with the provisions of Annexure 
‘A’ to this Memorandum. 

 
FINANCIAL ADVISERS 

7. Financial Advisers, Deputy Financial Advisers, Assistant Financial Advisers attached to the 
Ministries/Divisions and their staff, being Officers and staff, of the Ministry of Finance will be 
under the Administrative control of the Ministry of Finance for all purposes. Their salary, etc., 
shall be paid out of the Budget of the Ministry of Finance and their A. C. R.s. will be written 
accordingly by the Ministry of Finance. 

8. Financial Adviser, Deputy Financial Adviser, Assistant Financial Adviser are and will exercise the 
full powers of the Joint Secretary, Deputy Secretary and Section Officer respectively of the 
Ministry of Finance in respect of all other matters not mentioned in Annexure ‘A’ except that cases 
of the following categories shall be referred by them to the concerned Wings of the Ministry of 
Finance- 
a) Scrutiny and approval of Budget/Supplementary grant, allocation from the provision for 

‘Unexpected Expenditure’. 
b) Interpretation, relaxation and revision of financial rules, regulations, orders governing pay, 

allowances, pensions, gratuity, provident fund, travelling allowance and daily allowance etc. 
c) Changes in the terms and conditions of service of Government employees including pay and 

allowances. 
d) Proposals affecting receipts of the Government inclusive of proposals/contracts involving 

concessions in the matters of taxes and duties and cases where the government undertakes 
directly or indirectly to pay taxes and duties on behalf of any person or firm. 

e) Pre-liberation claims. 
f) Interpretation about delegation orders. 

9. While exercising these powers (other than those mentioned at Annexure ‘A’) the F.A./ D.F.A/ 
A.F.A. will be guided by rules, procedures standing orders, instructions, etc., issued or to be issued 
by Ministry of Finance from time to time. 

10. The FAs, DFAs and AFAs will also keep the following in view:- 
a) In respect of items which have to be submitted to the Ministry of Finance, whenever a 

reference is made to the FAs, organization at any level, it should be properly examined at the 
level only before sending the case onward to the Ministry of Finance. It will not be advisable 
to examine such cases in the FAs’ organization at various levels before a reference is made to 
the Ministry of Finance. Only when it is felt that the case need not be referred to the Ministry 
of Finance, examination at other levels of the FAs’ organization will be made. In making 
reference to the Ministry of Finance (which should be done directly without further reference 
to the relevant Ministries/Divisions) the FAs’ organization should always clearly mark the file 
to the concerned Officer in the concerned Wing of the Ministry of Finance. 

b) In respect of items on which full powers have been assigned to the Financial Advisers, it is 
desirable that the cases are examined and disposed of promptly. If reference to the Ministry of 
Finance becomes unavoidable in a particular case, it should be referred by the F.As to the 
concerned Joint Secretary/Additional Secretary in the Ministry of Finance. It is expected that 
on such references the cases will be disposed of at the level of Joint Secretary/Additional 
Secretary in the Ministry of Finance without sending them to lower levels for examination. 

If reference to previous papers, orders, become necessary, such cases will be sent done to 
lower levels for examination or Subordinate Officers will be called for discussions with 
relevant papers before disposing of the same. 
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11. Foreign exchange expenditure may be incurred as per procedure laid down in G.O. No. MF/EF-
2/6(15)/75-76/2043(1000), dated 19th April 1976 issued from this Ministry vide Annexure ‘E’ to 
this Memorandum. 

12. Financial Advisers shall be included by the Ministries/Divisions in the Committees set up by them 
in the preparations, evaluation and approval of development projects/scheme which the 
Ministries/Divisions have been authorized to approve. They shall also be associated in the 
preparation and processing of other Development Projects. 

13. The F.As can be of help to the Ministry/Division in respect of monitoring the use of development 
funds by the autonomous bodies (under the administrative control of the respective 
Ministry/Division) and also for payment of Governments dues. The F.As are expected to ensure 
this by collecting monthly expenditure returns and statements regarding dues of the Governments 
to be paid by the autonomous bodies and to keep effective watch over the development 
expenditures and progress of payment and repayment of dues. F.A is also expected to keep the 
Secretary concerned promptly informed of developments on these two issues. The Financial 
Advisers may be associated in the preparation of the respective foreign exchange budgets and their 
processing with the Ministry of Finance. 

14. The Administrative Ministries/Divisions will arrange for appropriate Office accommodation and 
furniture, telephones etc., of the Financial Adviser/Deputy Financial Advisers/Assistant Financial 
Advisers and their staff. 

REFERENCES TO F. A/MINISTRY OF FINANCE 

15. In cases where references to F.A are necessary the Ministries/Divisions shall ensure that- 
a) the cases are properly examined in the Administrative Ministries/Divisions in accordance with 

the relevant rules, procedures and order; 
b) the facts of the case, points of reference, justification for the proposal, why expenditure 

involved, availability of funds form the Budget Provision, etc., are clearly state in a self-
contained note or precise or office Memorandum 

c) such date and information as may be requested by the Financial Adviser are supplied correctly 
so as to help the proper disposal of the issues. 

BUDGET PROCEDURE 

16. The detailed procedure for the preparation and submission of the Budget Estimate has been set out 
in the ‘Secretariat Instructions’. Which the Principal/Accounting Officers will be responsible for 
ensuring timely observance of these instructions by the Officials concerned in and under their 
Ministries/Divisions, the Financial Advisers will actively assist them in the performance of the 
task. This implies, inter alia, that the scrutiny of proposals relating to the expenditure and receipts 
of the Ministries and Divisions for inclusion in the Budget will be undertaken as pre-Budget 
exercise and will be, as far as possible, carefully examined by the Financial Adviser before they 
are recommended to the Budget Wing of the Ministry of Finance, During discussion of the 
Estimates in the Ministry of Finance, the Financial Advisers should participate. 

17. In respect of matters which fall within the powers delegated to the Ministries/Divisions and Heads 
of Departments (vide Annexure ‘A’) they will issue Government order sanctioning expenditure 
direct to the Accountant General. The order should mention that- 
i) it is issued it terms of paras 4 and 17 of this Memo; 
ii) fund for the purpose is provided in the sanctioned Budget, otherwise than as a Lump sum 

provision. Endorsement of such orders by Ministry of Finance (including F.A.) will not be 
necessary. 

18.  Sanctions issued by the Ministries/ Divisions in other cases (i.e. in respect of matters, not covered 
by Annexure ‘A’) shall be sent to the Accountant General with the endorsement of the Assistant 
Financial Adviser where the concurrence to the proposal was given by Financial Advisers’ 
organization and by section officer of The Ministry of Finance where the porposal was concurred 
in by other Wings of the Ministry of Finance. 

 
 

A.F.M. EHASANUL KABIR 
Additional Secretary 
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ANNEXURE- D 
 

(See Para 4 of MF(EC-1)DP-6/77/55, dated the 10th March, 1977 
Powers delegated to the Ministries/Divisions and Head of Departments (These powers are subject to 

available of funds in the budget otherwise than as a Lump-sum provision). 
 
SL. 
No. Item Powers delegated to Ministries/Divisions 

Powers delegated to 
the Head of the 

Department 
1 2 3 4 

1 Creation to temporary posts .. Nil 
  a) Full powers for posts in National Grades V 

to X. subject to the following condition: 
i) the post cannot reasonably be expected to 

continue beyond financial year in which it 
is created; 

ii) the post is created for a specified period or 
till the and of the financial year, 
whichever is earlier; 

iii) the post is not created to perform any part 
of the functions of a post whose sanction 
has expired according to (ii) above. 

 NB-This will not be applicable in case of 
Development Project which is covered by 
Finance Ministry’s circular, dated 24-2-
1976 (Annx-D) 

iv) … within the Budget provision for ‘Pay of 
Officer’ ‘ Pay of Establishment’ as the 
case may be for the concerned officer; 

v) instructions regarding staff composition 
and work standards are strictly observed; 
and 

vi) the post is created on rate or scale of pay 
which has been approved by the 
Government for a post of similar character 
and designation in the same Ministry/ 
Division. 

 

2. Abolition of posts Full power Nil 
3. Re-appropriation funds Full powers subject to the following general 

restrictions: 
a) An authority shall not meet by re- 

appropriation and expenditure which he is 
not empowered to meet by appropriation. 

b) No re-appropriation may be made: 
i) from one demand to another; 
ii) after the expiry of the financial year; 
iii) from lum-sum provision for expen-diture; 
iv) for any item of expenditure which has not 

been sanctioned by an authority 
competent to sanction it; 

v) for an item which entails expenditure in 
the following financial year; and 

vi) expenditure for a purpose which was not 
accepted or was reduced by the Ministry 
of Finance which includes the FA/ DFA/ 
AFA. 

c) No re-appropriation may be made: 
i)  between provision for expenditure 

changed on the consolidated fund and 
provision for other expenditure. 

ii) between the Revenue and Capital portions 
of a demand; 

iii) form and to the provision for secret 
service expenditure; 

iv) from or to the primary units ‘Pay of 
officer’ and ‘Pay of Establishment’ and 

v) provision for expenditure in foreign 
exchange to expenditure in local currency.

 
 
 
 

 
 

Nil 
Nil 
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SL. 
No. Item Powers delegated to Ministries/Divisions 

Powers delegated to 
the Head of the 

Department 
1 2 3 4 

d) In the case of expenditure on works, the 
condition laid down in paragraphs 31 and 32 
of Appendix 6 to the Central Public Works 
Account Code shall also apply. 

4. Administrative approval to 
works on non-Development 
Account. 

To the extent of budget provision specifically 
made for individual Project/ Work.  

Nil 

5. Expenditure to works on 
non-Development Accounts. 

Full powers on conditions that it is made for 
relevant Project/Work included in the Budget. 

Nil 

Disposal of Government 
property:- 

  

i) Dismantling and selling 
of unserviceable 
buildings. 

Full powers provided the building is declared 
unserviceable by competent authority and the 
sale is made through public auction.  

Nil 

ii) Declaring the property 
unserviceable. 

Full powers provided a certificate is obtained in 
accordance with the procedure laid down by 
Government. 

Upto Taka 50,000 
provided a certificate is 
obtained in accordance 

with procedure laid 
down by Government. 

iii) Sale of unserviceable 
stores 

Full powers provided that the sale is made by 
public auction. 

As in column-3 

6. 

iv) Lease of land in 
compound of 
Government buildings 
and leases of canteen, etc.

Full powers provided lease is for one year and is 
given by public auction/tender. 

As in column-3 

7. Write off or irrecoverable 
value of stores or public 
money due to losses on 
account of fraud, theft, etc. 

Up to Taka 50,000 in each case subject to the 
prescribed conditions. 

Tk. 10,000 in each case 
subject to the 
prescribed conditions. 

Full powers if- 
i) specific Budget provision exists; and 

8. Purchases of vehicle in 
replacement of old ones. 

ii) the old car is condemned according to the 
prescribed procedure. 

Full powers on condi-
tions as in column-3 

Up to Tk. 10,000 at any one time to one or any 
number of vehicles used by the 
Ministries/Divisions on condition that- 

Up to Tk. 5,000 subject 
to conditions stated in 
column-3 

a) The Government Motor Vehicles workshops 
certify that they are unable to perform the 
work. 

 

b) existing rules are observed.  
c) a quarterly statement on such repairs shall be 

sent of the F.A. of the Ministries/ Divisions 
concerned for his perusal.  

 

9. Repairs to Government 
owned vehicles 

Note:-This does not cover splitting up or 
staggering of the expenditure so as to keep the 
expenditure within Tk. 10,000. 

 

10. Purchase of petrol and 
lubricants for Government 
owned vehicles 

Full powers subject to instruction regarding the 
consumption of POL, etc. 

As in column-3 

11. Powers to order refund in 
accordance with the rules or 
in pursuance of decisions of 
court in respect of which no 
appeal is proposed to be 
filed. 

Full powers subject to prescribed rules As in column-3 

12. Powers of investigation of 
arrear claims of Government 
Servants. 

Full powers except arrear claims over six years 
and pre-liberation claims. 

As in column-3 except 
to the Head of the 
Department himself. 

13. Sanctioning of expenditure 
debitable to contingencies 
under the primary unit ‘other 
charges’:- 

  

(a) Expenditure specifically 
shown item-wise in the 

Full powers Nil 
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SL. 
No. Item Powers delegated to Ministries/Divisions 

Powers delegated to 
the Head of the 

Department 
1 2 3 4 

budget in detail. 
Expenditure in cases where 
lump sum provision or 
allocation of funds exists 
and individual items are not 
specified in detail. 
i) Local purchase of 

Stationery. 
Up to Tk. 2,000 at a time provided that the 
Controller of Printing and Stationary has 
certified that the stationary in question cannot 
be supplied from the Government Stores. No 
such certificate will be needed for purchases 
costing than Tk. 400. 

Up to Tk. 2,000 per 
month subject to 
conditions as stated in 
column 3. 

ii) Purchase or repairs to 
instruments and furniture. 

Full powers. Repair-Full powers 
Purchase- Up to Tk. 
5,000 in each case 
subject to prescribed 
condition, rules, budget 
provision. 

iii) Hire change of office 
furniture. 

Tk. 1,000 per annum for each office provided 
the furniture is hired only on the opening of a 
new office or on account of substantial addition 
to the staff and is for temporary period. 

Up to Taka 500 per 
annum subject to 
conditions as in 
column-3 

iv) Purchase of liveries, type 
writers, duplicators 

Full powers As in column-3 

v) Purchase and repairs of 
By-Cycles. 

Full powers subject to the procedure  Ditto. 

vi) Purchase of periodicals 
and Newspapers 

Full powers Ditto. 

vii) Purchase of books and 
maps. 

Full powers Ditto. 

viii) Expenditure on carriage 
of records 

Full powers Ditto. 

ix) Freight on movement of 
Government property. 

Full powers Ditto. 

x) Electricity and water 
changes and taxes. 

Full powers As in column-3 

xi) Postal, telegraphic and 
telephonic changes other 
than those fro residential 
telephones. 

Full powers Ditto. 

xii) Service postage Full powers Ditto. 
xiii) Hot and cold weather 

changes. 
Full powers Ditto. 

xiv) Charges of printing at a 
press other than the 
Government Press. 

Full powers, provided that separate special 
appropriation exists under contingencies for this 
purpose. 

Up to Tk. 500 subject 
to a certificate that the 
job could not be done 
in Government Press in 
case of office located 
in Dacca. For office 
located outside Dacca, 
this condition may be 
waived in emergent 
cases. 

xv) Expenditure in emergent 
cases on account of 
Government work 
executed locally. 

Full powers As in column-3 

xvi) Copying and translation 
changes 

Full powers, Ditto. 

xvii) Law changes Full powers in accordance with the ‘Local 
Remembrance’s Manual’.  

Same powers as in 
Column-3 

(b) 

xviii) Fees to Law Officers Full powers in consultation with the Law 
Division except in cases of arbitration where the 
arbitrator is an officer of the Division 

Up to Tk. 2,000 subject 
to condition as in 
column-3 
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SL. 
No. Item Powers delegated to Ministries/Divisions 

Powers delegated to 
the Head of the 

Department 
1 2 3 4 

concerned.  
xix) Compensation payable 

to any individual under 
Law rules or judgments 
of Courts. 

Full powers Nil 

xx) Appointment of staff 
chargeable to 
contingencies equivalent 
to class IV staff. 

Full powers As in column-3 

xxi) Charges for remittance 
of pay and allowances of 
Establishment by money 
order other that leave 
salary. 

Full powers As in column-3 

Full powers subject to following conditions:- 
a) The area does not exceed the scale prescribed 

by the Ministry of Public Works and Urban 
Development. 

b) The building is wholly actually used for 
office purpose.  

c) The Executive Engineer and in the case of 
Dacca the Ministry of Public Works and 
Urban Development certify that no 
Government building or abandoned house is 
available. 

d) The rent is within the scale laid down with 
the concurrence of the Ministry of Finance. 

Note-(1) The certificate is to be obtained 
 before the house is actually hired.  

xxii) (A) rent of non-
residential buildings 

 (2) The Ministry/Division can sanction 6 
months rent in advance, when necessary. 

Up to Tk. 2,500 p.m. 
subject to conditions as 
in column-3 

(B) Rent of Residential 
buildings:- 

Full powers to the Ministry of Works subject to 
prescribed, conditions with six months rent in 
advance, when necessary. 

Nil 

xxiii) Repairs to the hired 
and requisitioned 
buildings. 

Full powers subject to the conditions and extent 
permitted by the lease deed or the law of 
requisition.  

As in column-3 

xxiv) Payment of 
scholarships. 

Full powers in accordance with the approved 
rates or scales and sanctioned number. 

 

xxv) Grants-in-aid i) Full powers if specific Budget provision has 
been made for the institution. (At the time of 
release of funds the Administrative Ministry 
will take into consideration the current 
financial position of the institution). 

Nil 

xxvi) Other items (i.e., 
miscellaneous 
expenditure including that 
on purchase of stores). 

a) Non-recurring Tk. 10,000 and (b) recurring 
items Tk. 2,000 provided it is essential for 
the working of the Ministry/Division and is 
not of novel character.  

Full powers for 
purchase of 
consumable stores 
required for technical 
Operations of the 
Department. 

xxvii) Entertainment on 
reception and dinners. 

Full powers subject to availability of funds 
number the relevant detailed or sub-heads.  

Nil 

Power to relax relevant rules, so as to fix the in 
trial pay in the time-scale of the new post at the 
stage at which it would have been fixed under 
the rules if the officiating pay in respect of the 
old post were his substantive pay, provided that-
a) the Government servant concerned has held 

that post for a period of three years 
continuously (including period of leave) or 
would have held it for that period had he not 
been appointed to the other post; and  

14. Fixation of initial pay of an 
officiating Government 
servant who is appointed to 
officiate in another post on a 
time scale of pay. 

b) the appointing authority certifies that the 
Government servant was not officiating in all 

Nil 
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SL. 
No. Item Powers delegated to Ministries/Divisions 

Powers delegated to 
the Head of the 

Department 
1 2 3 4 

leave or short term vacancy (sanctioned for 
less than one year) and was no likely to 
revert to a lower post at least for the period 
during which he holds the new post. 

15. Sanction of honoraria of 
Government servants in 
connection with 
departmental examinations 
in accordance with the rules. 

Full powers is accordance with approved rates 
or scales.  

Nil 

16. Power to sanction the 
undertaking of work for 
which a fee is officered and 
acceptance of fee. 

Full powers subject to prescribed conditions  Full powers subject to 
prescribed conditions 
provided that the fee 
does not exceed Tk. 
500 in each case 
subject to a maximum 
of Tk. 1,000 in a year.. 

Full powers:  
a) If no T.A. advance was drawn  a) As in column-3 

17. Relaxation of the prescribed 
time limit for submission of 
T.A Bill. b) When T.A. advance was drawn T.A. 

adjustment bill should be submitted within 
twelve months of the date of performance of 
journey by the Govt. servant failing which 
the advance will be recovered.  

b) As in column-3 
subject to the 
condition that T.A 
bill should be 
submitted within 12 
months. 

18. Relaxation of the prescribed 
time limit where the family 
of a transferred Govt. 
servant could not join him 
within six months due to 
shortage of accommodation, 
education of children or on 
medical or on compassionate 
grounds. 

Up to 1 year subject to the following conditions 
the family could not join due to shortage of 
accommodation, education of children or on 
medical or on compassionate grounds and (ii) 
The T.A advance if drawn was returned within 6 
months. 

As in column-3 

19. Relaxation of the time limit 
of one month in respect of a 
member of the family of a 
transferred Government 
servant preceding him. 

Full powers, provided that the family per 
formed the journey after the transfer orders of 
the Government servant have been issued. 

As in column-3 

20. Grant of traveling and daily 
allowance to non-Official 
members of Commissions/ 
Committees set up by the 
Government and to foreign 
experts. 

Up to maximum rates admissible to secretaries 
to Government.  

Nil 

21. Grant of daily allowance for 
compulsory halt due to 
dislocation of 
communications. 

Full powers. Full powers. 

22. Grant of extraordinary leave 
to temporary Government 
servants upto one year of 
reasons beyond their control.

Full powers Full powers except to 
the Head of the 
Department himself. 
 

23. Grant of leave terms to 
officers on contract. 

Full powers to the extent covered by model 
rules laid down in Service Rules.  

Nil 

24. Grant of special disability 
leave 

Full powers: subject to prescribed condition and 
consultation with the Financial Adviser. 

Nil 

25. Grand of advance to 
Government servants from 
various Provident Funds 

Full powers to grant up to four advances subject 
to the observance of general conditions 
prescribed under the rules governing the grant 
of such advances. 

Up to 2 advances 
except to the Head of 
the Department himself 
subject to the general 
conditions prescribed 
in the rules governing 
such advance. 

26. Permission to postpone Power to postpone recovery of not more than Powers to postpone 
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1 2 3 4 

recovery of an advance 
drawn from the G.P. Fund 
for a specified period. 

one advance for a period not exceeding two 
years.  

recovery of not more 
than one advance for a 
period not exceeding 2 
years except to the 
Head of the 
Department himself. 

27. Relaxation of the time limit 
of one month in which 
purchase of conveyance 
should be completed. 

Full powers to raise the limit up to 3 months As in column-3 

28. Authorization of the final 
payment of the provident 
fund dues of a deceased 
Govt. servant to the 
members of his family, 
depending with the 
production of succession 
certificate and guardianship 
certificate in the case of 
minor heir(s). 

Full Powers provided that: 
a) balance to the credit of the deceased 

subscriber in not more than Tk. 5,000. 
b) indemnity bond is obtained. 
c) Payment is made in accordance with the 

Treasury Rules.  

Full powers on 
production of an 
indemnity bond if the 
share of each Tk. 100 
or less. 

29. Question of deciding the real 
legal heir(s) in case where 
there is no nomination or the 
nomination is incorrect or 
invalid. 

Full powers in consultation with the Law 
Division. 

As in Column-3 

30. Condonation of interruption 
of service. 

Full powers provided each spell of service is 
qualifying and the interruption is not due to 
voluntary retirement or resignation from public 
service. 

Nil 

Up to any period less than a year if both the 
conditions mentioned below are satisfied: 
i) if a Government servant dies while in service 

or retires under circumstances beyond his 
control (e.g., on invalidation or abolition of 
his post) and but for such contingency he 
would have completed another year of 
qualifying service; and  

31. Condonation of deficiency in 
qualifying service for 
pension. 

ii) the service rendered by him was meritorious. 

Nil 

Full powers subject to the following 
conditions:- 
i) Budget provision exists. 
ii) The prescribed procedure is observed. 

32. Power to sanction training 
abroad 

iii) The terms of deputations are in accordance 
with the general orders issued by the Govt. 
from time to time. 

Nil 

33. Loans and Advance to 
Government servants 
(Permanent and Temporary) 

Full powers provided that the loan is sanctioned 
to Government servants whom they are 
competent to appoint and subject to allocation 
made by the Ministry of Finance and 
observance of all relevant rules and instruction.  

As in column-3, except 
to the head of the 
Department himself. 

Full powers subject to the following conditions: 
i) Formal appointment order to the 2nd post 

must issue before taking over charge and the 
officer is fully qualified to hold the 2nd post. 

ii) The additional pay does net exceed 20 per 
cent of the pay for the first three months, 
subject to maximum of Tk. 200 p.m. and at 
the rate of 10 percent p.m. thereafter subject 
to maximum of Tk. 100 p.m. for the next 
three months.  

iii) No additional pay will be allowed for the 3rd 
post. 

34. Grant of additional pay to 
Government servant 
performing duties of more 
than one post. 

iv) No additional pay will be allowed in respect 
of a newly created post which has not yet 

Nil 
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been filled up by a whole-time incumbent. 
v) No additional pay will be allowed when the 

period of dual charge is less than 3 weeks. 
35. Powers to sanction pension Full powers subject to existing rules. Full powers in respect 

of officer and staff 
appointed by him 
subject to accountant 
General’s report. 

36. Powers to sanction 
communication of pension. 

Full powers subject to a report of availability of 
fund from the Ministry of Finance.  

Full powers in respect 
of officers and staff to 
whom he can sanction 
pension and subject to 
report of availability of 
fund from the Ministry 
of Finance. 

37. Powers to sanction traveling 
allowance for Government 
servants compelled to 
answer Civil or Criminal 
change in connection with 
official duties. 

Full powers Full powers. 

38. Sanction of traveling 
allowance to a suspended 
Government servant who is 
required to undertake a 
journey for attending 
departmental inquiry other 
than relating to him. 

Ditto. Ditto. 

39. Powers to grant exemption 
from rule limiting a half on 
four to ten days. 

Ditto Ditto. 

40. Powers to prescribe scale of 
tents to be supplied to 
officers of various grades. 

Ditto Ditto. 

41. Powers to grant leave to a 
Government servant in 
respect of whom a medical 
committee has reported that 
there is no prospect of his 
return to duties. 

Ditto Ditto. 

42 Power to accept certificate 
of fitness signed by medical 
practitioners. 

Ditto Ditto 

43. Traveling Allowance 
advance. 

Full powers subject to budget allocations, 
provided that second advance should not be 
given unless the first advance has been fully 
adjusted. 

Ditto 

44. Powers to appoint a 
Government servant in two 
or more posts. 

Full powers Nil 

45. Relaxation of prescribed 
time limit where the family 
could not follow a 
Government servant granted 
traveling allowances 
concession during leave 
within the period of the 
month on medical grounds 
or due to private affairs. 

Full powers to the adjustment of traveling 
allowance advance within 6 months. 

As in column-3 

46. Permission to increase the 
number of installment 
beyond 24 for the recovery 
of G.P. Fund Advance. 

Powers to increase the monthly installment up 
to 48. 

As in column-3 except 
in the case of Head of 
the Department 
himself. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

Finance Division 
(ECR Wing) 

 

OFFICE MEMORANDUM 
No. MF(EC-1)DP-6/83/378 dated Dhaka, the 15th August, 1983 

SUBJECT: Revision of Delegation of Financial Powers to the Ministries/ Divisions. 

The undersigned is directed to say that through various Codal Rules and this Division’s latest O.M. 
No. MF(EC-1)DP-6/ 77/ 55, dated 10th March, 1977 on the subject, financial powers have been 
delegated to the administrative Ministries/ Divisions so that they can discharge their responsibilities in 
financial matters with minimum references to the Finance Division. But experience shows that full 
advantage of the existing financial delegations is not always taken of by many Ministries/ Divisions. 
Partly due to this and partly due to the inadequacy of the existing delegation of financial powers, 
references to the Finance Division have continued to increase leading to considerable delays in the 
disposal of business in many cases. 

2. The matter has, therefore, been re-examined in this Division keeping in view the need for further 
delegation of financial powers to the Ministries/ Divisions commensurate with their growing 
responsibilities in day-to-day administration. After careful consideration of all aspects, the 
Government, in supersession of this Division’s O.M. No. MF(EC-1)DP-6/ 77/ 55, dated 10th 
March, 1977, have decided that only cases relating to items shown at Annex-I of this O.M. will 
henceforth be referred to the Finance Division by the various Ministries/ Divisions. An other 
financial matters will be disposed of by the administrative Ministries/ Divisions themselves in 
accordance with the provisions laid down in the various Codal Rules and Instructions and Orders 
issued on the subject from time to time within the availability of funds in the relevant sanctioned 
budget. 

3. All Ministries/ Divisions are expected to be expeditious in the matter of settlement of their 
financial liabilities to other Government agencies such as, PDB, BPC, WASA, WDB, PT&T, 
Municipal Corporation, etc. In future, no request for allocation of funds for such items in the midst 
of the year will be entertained, and the Ministries/ Divisions will be expected to take necessary 
provision at the time of preparation of their budgets. Requirement of funds for such purposes, not 
accommodated in the budget will have to be met by locating savings from their existing overall 
budget provision under the relevant head. In submitting future budget estimates, Ministries/ 
Divisions will certify that inter-agency claims have been catered for in their budget proposals. 

4. In requesting for funds in excess of budget provision, strict discipline will have to be imposed by 
all the administrative Ministries/ Divisions. Article 92(b) of the Constitution of the People’s 
Republic of Bangladesh deals with the subject of Budget provision for ‘Unexpected Expenditure’. 
This provision is meant for meeting expenditure which, because of ‘their magnitude or indefinite 
character’, cannot be specified in detail at the time of preparing the Budget. In order to ensure that 
these criteria are fulfilled a specific procedure has been laid down in paragraph 290 of the 
Secretariat Instructions, 1976, for the formulation and processing of cases for the allocation of 
funds for additional expenditure not included in the Budget. However, from a review of the cases 
referred to this Ministry a general conclusion can be drawn that this procedure is often not 
followed, either in letter or in spirit, by many of the administrative authorities. It appears that often 
administrative Ministries/ Divisions/ Departments look upon the provision for ‘Unexpected 
Expenditure’ as an accessible reserve for the financing of all additional needs felt during the year, 
regardless of their character, magnitude or priority. The acceptance of many of these proposals 
would lead to the pre-emption of other priority requirements which really satisfy the relevant 
criteria, or the incurrence of unplanned Budget deficits, or perhaps a combination of both. 

The need for strict vigilance and discipline in the implementation of the Budget is greater than 
ever before. The procedure for the allocation of funds for additional expenditure has already been 
elaborated in this Division’s Circular No. MF/ BW-l/ IF-2/ 76/ 1701 (100), dated the 28th July 
1976 and are reproduced below: 
I) All proposals for additional funds, whether emanating from a Ministry/ Division or a 

Department/ Directorate/ Subordinate Office/ Autonomous Organisation under it, will be 
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embodied in a self-contained Summary approved and signed by the Principal Accounting 
Officer of the administrative Ministry/ Division concerned, i.e., the Secretary or Additional 
Secretary/ Joint Secretary-in- charge. 

II) The Summary will provide information in clear terms on the following points: 
i) Total expenditure involved in the proposal in the current year and the following years, 

both recurring and non-recurring, with detailed break-up. 
ii) Full justification of the proposal and the reasons why it could not be foreseen and 

necessary provision made in the Budget. 
iii) An analysis of the Budget Grant to which the expenditure is debitable, showing: 

a) Amount provided Sub-headwise. 
b) Particulars of expenditure already incurred under each sub-head; and 
c) Particulars of commitments (including sanctions already issued) and plan of 

expenditure under each sub-head for the remaining part of the financial year. 
iv) The reasons why some of the contemplated expenditure at (iii) (c) above cannot be 

dropped/ curtailed to accommodate the present proposal; and 
v) The reasons why the proposed expenditure cannot be postponed to a subsequent year. 

III) On receiving the proposal, the Finance Division will, in the first place, examine it in respect of 
its justification and magnitude and thereafter allocate the additional funds considered 
admissible and feasible. While communicating their decision to the Administrative Ministry/ 
Division, the Finance Division win indicate whether the funds are being allocated from the 
Budget provision for ‘Unexpected Expenditure’ or whether they will in due course be 
provided either by re-appropriation or by Supplementary Grant. The Administrative Ministry/ 
Division will thereafter issue the requisite expenditure sanction with the concurrence of the 
Ministry of Finance (Budget Wing) by whom a copy thereof is to be endorsed to the Audit 
Officer concerned. 

IV) If the case has not been formulated in the manner indicated at sub-paragraphs I and II above, 
the Finance Division will return the case to the Ministry/ Division concerned without 
consideration. 

5. The Secretary-in-charge (which term shall be deemed to include Acting/ Additional Secretary or 
Joint Secretary-in-charge) of Ministry/ Division shall continue to be the Principal Accounting 
Officer of his Ministry/ Division, its attached Departments and subordinate offices in respect of 
receipts as well as expenditure incurred from the budget grants controlled by his Ministry/ 
Division. 
He shall be responsible for ensuring that- 
a) funds allocated to his Ministry/ Division, its attached Departments or subordinate offices are 

spent for the purpose for which they are allocated; 
b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations, and the expenditure is 

not, prima-facie, more than the occasion demands and that every Government servant 
exercises the same vigilance in respect of expenditure incurred from public funds as a person 
of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money; 

c) actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the respective 
items/ sub-heads, etc.; 

d) no expenditure is incurred in anticipation of authorisation of an annual Budget/ Supplementary 
grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance; 

e) all payments and receipts are correctly classified under appropriate heads of accounts and the 
Departmental Accounts are reconciled every month with the figures communicated by the 
Accountant General and Accounts Officer. In respect of Ministries/ Divisions whose accounts 
have been ‘departmentalised’, the Chief Accounts Officer will regularly reconcile his accounts 
with those of attached Departments/ Subordinate Offices; 

f) audit objections are promptly settled. 

6. The Ministries/ Divisions may delegate such of their powers as may be appropriate to the heads of 
Attached Departments and Subordinate Offices. However, to ensure uniformity in this respect in 
all Govt. Offices and to avoid anomalies, prior consultation ‘with the Finance Division will be 
necessary for the purpose. Existing delegations to the heads of Departments and subordinate 
offices will continue to be exercised by them till new sub-delegations are made by the relevant 
Ministry/ Division as provided in this O.M. It is suggested, however. that in view of 
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decentralisation of functions and added authority of Ministries, a thorough review of delegation of 
powers all the way down is made by all Ministries within December 1983 and revised instructions 
are cleared with Finance Division. 

7. Financial powers delegated to a Ministry/ Division under the Fundamental and Supplementary 
Rules, General Financial Rules, Service Rules, Bangladesh Financial Rules, Treasury Rules, etc., 
will continue to be exercised by them subject to such modifications as have been made or may be 
made from time to time. 

8. Deputy Financial Adviser (DFA) attached to the Ministry/ Division shall exercise full powers of a 
Deputy Secretary of Finance Division, and he will dispose of the cases in respect of items shown at 
Annex-I within his competency. The cases which fall beyond the purview of his powers, will be 
referred by him to the respective Wing of the Finance Division directly with his comments/ 
recommendations without routing the same through the relevant Ministry/ Division. 

9. In matters where consultation with other Ministries/ Divisions is required as per procedure, in 
particular, with the Establishment Division, Ministry of Works and the Law & PA Division, that 
should be done by the concerned Ministry/ Division and cases disposed of accordingly without 
reference to the Finance Division unless it comes under the purview of items listed at Annex-I, 

10. In respect of matters which fall within the delegated powers of Ministries/ Divisions, they will 
issue necessary sanctioning orders direct to the Accountant General/ Chief Accounts Officer. The 
order should mention that-- 
a) it is issued in terms of powers delegated to them under this O.M.; and 
b) funds for the purpose arc provided ill the sanctioned budget otherwise than as a lump-sum 

provision. Endorsement of such orders by Finance Division (including DFA) will not be 
necessary. 

11. Sanctions issued by the Ministries/ Divisions in respect of items covered Annex-I shall be sent to 
the Accountant General/ Chief Accounts Officer with endorsement of the DFA where concurrence 
to the proposal is given by the DFA, and by Section Officer of the Finance Division where the 
proposal is concurred in by any Wing the Finance Division. 

12. The Revision of Delegation of Financial Powers set out in this O.M. will continue until further 
orders. 

 
 

M. SYEDUZZAMAN 
Secretary, 

Finance Division. 

No. MF(EC-I)-DP-6/83/378, dated Dhaka, the 15th August, 1983. 

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

 
AOLAD HOSSAIN KHAN 

Deputy Secretary, 
Finance Division. 

Distribution: 

1. CMLA’s Secretariat. 
2. All Secretaries, Addl. Secretaries, Joint Secretaries-in-charge of Ministries/Divisions. 
3. All Ministries (section-wise). 
4. All ZMLAs. 
5. P. S. to the President and the CMLA. 
6. All P. S. to Ministers. 
7. Chairman, National Board of Revenue, Dhaka. 
8. Secretary to the President. 
9. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. (6 copies) 
10. Controller General Defence finance (ex-MAG). (10 copies) 



 

 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধয্ায়-১ • 18 • 

11. Accountant General, Bangladesh Railway, Chittagong (3 copies). 
12. All Accounts Cell of all Ministries. 
13. Financial Adviser, Defence Finance. 
14. All Officers of the Ministry of Finance (including DF As). (2 copies each). 
15. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka, (10 copies) 
16. Addl. A. G., Ministry of Foreign Affairs (3 copies). 
17. Secretary, Parliament Secretariat, Dhaka. 
18. Secretary, Public Service Commission, Dhaka. 
19. Secretary, Bangladesh Election Commission, Dhaka. 
20. All Heads of Departments (4 copies). 
21. Director General, Works, Audit & WAPDA, Dhaka. (3 copies) 
22. Director General, Commercial Audit, Dhaka. 
23. Addl. Accountant General, T. &. T., Dhaka. 
24. P. A. to Finance Secretary/Addl, Finance Secretary. 
25. Copy to Cabinet Division with reference to that Division’s D. O. No. CD/CS/10/83-100, dated 28-

3-1983. 
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ANNEXURE I 

[See para. 2 of MF(EC-I)DP-6/83/378, dated the 15th August, 1983. ] 
 

Subject on which references are to be made to the Finance Division (non-development) 
 
1. Commitment in local currency as well as foreign exchange beyond a particular financial year. 
2. Proposals for expenditure in local currency as well as foreign exchange beyond budget provision. 
3. Proposals for non-recurring expenditure in local currency as well as foreign exchange not covered 

by specific sanctioned budget provision. 
4. Re-appropriation between: (a) pay heads and other heads, (b) from and to charged expenditure, and 

(c) from one major head to another. 
5. Creation of new posts for period exceeding the financial year. 
6. All proposals for new expenditure on works not specifically provided for in the budget. 
7. Purchase of new vehicles under non-development budget. 
8. Preliberation claims. 
9. Break-up of lump provisions. 
10. Sanction of honorarium to Government servants for special and arduous type of work-exceeding 

one month’s pay, subject to a maximum of Tk. 1,000. 
11. Postponement of recovery of advances from G. P. Fund beyond two years and increase in the 

number of monthly instalments on G. P. Fund advance beyond 60. 
12. Payment of allowance for holding of additional charge beyond 6 (six) months. 
13. Interpretation of Financial Rules, Regulations and Orders, Governing pay and allowances, pension, 

gratuity, G. P. Fund, T. A./ D. A. 
14. Change of service conditions regarding pay and allowances. 
15. Proposals affecting receipts of the Government, including proposals on levy of taxes, duties, cesses 

or fees. 
16. Sanction of advance increment of pay (other than these provided in the relevant Recruitment Rules 

for initial appointments). 
17. Payment of grants-in-aid beyond sanctioned budget provisions. 
18. Drawal of advance exceeding Tk. 5,000 for contingent expenditure not covered by permanent 

advance or Imprest. 
19. Local purchase of stationery articles beyond Tk. 7,500 subject to availability of funds in the budget 

and non-availability certificate from the Stationery Department. 
20. All proposal for sanction out of centrally controlled budget grants, viz., House building and Motor 

Car advances, Commutation etc. requiring funds availability certificate. 
21. Light refreshments from contingencies for meeting/conference/training courses, exceeding Tk. 300 

on each occasion, the expenditure being limited to Tk. 6 per head and number of participants not 
being less than five. 

22. Proposal for writing off irrecoverable value of stores or public money due to losses on account of 
fraud, theft, etc. exceeding Tk. 1,00,000. 

23. Writing off irrecoverable loans and advances (including interest) to Government servants. 
24. Sanction of foreign exchange to cover- 

a) expenses on entertainment exceeding US $ 300, and contigencies exceeding $ 100. 00 by a 
Cabinet Minister going abroad on official duty. 

b) expenses on entertainment and contigencies by officials going abroad on official duty. 
25. Fixation/revision of allowances of officials of the Govt. and of autonomous bodies posted abroad, 
26. Bilateral/international agreements/treaties having financial implications. 
27. Matters relating to floatation of loan. 
28. Alteration in the method of compilation of accounts of Ministry/Division/ 

Department/Directorate/Subordinate Office. 
29. Any other matter having financial implications (directly or indirectly) not covered by the approved 

budget. 
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ- ১৯৮৫ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 
E.C.R and Implementation Wing 

O.M.No.MF(EC-1)/DP-4/85/158 dated the 29th July, 1985 

SUBJECT: Sub-delegation of financial powers to heads of Departments and subordinate offices 
under the various Ministries/ Divisions. 

1. In supersession of this Devision’s O.M.No. MF(EC-1)-DP-20/ 83/ 242 dated 24th September, 1984 
and O.M.No. MF(EC-1)/ DP-20/ 83/ 80 dated 10-4-1985, the undersigned is directed to enclose 
herewith a ‘Model’ of Sub-Delegation of Financial Power for necessary action. 

2. This ‘Model’ is designed to ensure uniformity in the matter of sub-delegation of financial powers 
by the Ministries/ Division to their attached Departments and Subordinate Offices. The list of the 
items shown in the ‘Model’ (Annex-A) is not exhaustive, and additions would be made to it as and 
when need arises. 

3. Head of attached Departments irrespective of the location of such Departments will exercise the 
powers as shown in the ‘Model’. For administrative conveniences, the heads of Subordinate 
Offices have been grouped into 3 categories, namely, category I, II and III keeping in mind that the 
heads of subordinate Offices at Divisional/ Regional level would come under category I, those at 
District level under category II and those at Upazila level under category III. These categories are 
strictly for the purpose of delegation of financial powers and do not affect the status of the officers, 
etc. Each category, however, has been given specified powers. 

4. The administrative Ministries/ Divisions will now kindly issue necessary orders on the basis of 
thes ‘Model’ (Annex-A) in regard to their respective Heads of Departments and subordinate 
Offices with copy to A.Gs., C.A.O.’s, District Accounts Officers/ Upazila Accounts Officers as 
well as this Ministry. They may also bring out orders specifying the relevant officers under their 
control and the categories to which each officer would belong. In issuing sub-delegation orders, 
they may quote the Revision of Delegation of Financial Powers order of August 15, 1983 issued 
from this Divisions. 

5. In the sub-delegation order, it should be made clear that the concerned officer will be fully 
competent to exercise these powers (in accordance with the existing rules and instructions on the 
subject) to the nxtent indicated therein subject to the availability of fund for the purpose in the 
sanctioned budget grant otherwise than as a lump sum provision. 

6. The Officers who have been delegation special financial powers under the special orders of the 
Government may continue to exercise the same. They may also continue to exercise the powers 
under various codal rules subject to such modifications as have been made or may be made from 
time to time. 

7. While exercising the powers, the officers concerned will be guided by rules, procedures, standing 
orders, instruction, etc. issued or to be issued by the Ministry of Finance and relevant 
administrative Ministry/ Division from time to time. 

8. The Officers concerned shall also be responsible for ensuring that– 

a) the funds allocated to them are spent for the purpose for which they are allocated; 

b) the funds are spent strictly in accordance with the rules and regulations and expenditure is not 
prima facie, more than the occasion demands; 

c) that the actual expenditure does not exceed the sanctioned budget allocation made for the 
respective items/ sub-heads, etc. 

d) no expenditure is incurred in anticipation or authorization or and annual Budget/ 
Supplementary grants, without the prior concurrence of the Ministry of Finance; 

e) all payments and receipts are correctly classified under the appropriate heads of accounts and 
the office accounts are reconciled every month with the figures communicated by the Audit 
Officer; 
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f) Audit objections are promptly settled; and 

g) financial and accounting reports and returns, as may be prescribed by the Ministry of Finance 
are furnished correctly and in time. 

 
 

M. M. RAHMAN 
Secretary. 

Enel: One statement. 
 

O.M.No.MF(EC-1)/DP-4/85/158 dated the 29th July, 1985 
 Copy forwarded for information and necessary action to:- 

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

 
 

G. HOSSAIN 
Joint Secretary. 

Distribution:- 
1. CMLA’s secretariat. 
2. All Secretaries, Addl. Secretaries, Joing Secretaries-in-charge of Ministries/ Divisions. 
3. All ZMLA’s. 
4. P.S. to the President and CMLA. 
5. All P.S. to Ministers. 
6. Chairmen, National Board of Revenue, Dhaka. 
7. Secretary to the President. 
8. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 
9. All Officers of the Ministry of Finance. 
10. Secretary, Parliament Secretariat, Dhaka. 
11. Secretary, Bangladesh Election Comission, Dhaka. 
12. P.A. to Finance Secretary/ Additional Finance Secretary. 
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REPRINTED MODEL OF SUB-DELEGATION OF REVISED FINANCIAL POWERS 
 

Subordinate Offices Sl. 
No. 

Item No. Head of the Department 
Officers in Category-I Officers in Category-II Officers in Category-III

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Creation of temprorary posts. Nil Nil Nil Nil  
2. Abolition of posts Nil Nil Nil Nil  
3. Re-Appropriation of funds Re-appropriation between heads subordinate 

to minor heads subject to the following 
conditions- 

Nil Nil Nil  

  i) Funds may not be re-appropriated from 
and to pay heads; 

    

  ii) All re-appropriations made must be in 
respect of funds placed at the officers 
disposal; 

    

  iii) No re-appropriation should be made to 
meet expenditure which is likely to recur 
in future years. 

    

4. Administrative approval to new works to 
non-Development account; (Non-
Residential) 

Taka Thirty thousands in each case Taka Twenty thousands in 
each case 

Nil Nil  

5. Expenditure for works on Non-
Development Accounts. 

Nil Nil Nil Nil  

6. Disposal of Govt. property-      
 i) Dismantling and selling of 

unserviceable buildings. 
Nil Nil Nil Nil  

 ii) Planing the property unserviceable Up to Tk. 75,000 provided a certificate is 
obtained in accordance with the procedure 
laid down by the Government. 

Up to Tk. 10,000 only 
provided a certificate is 
obtained in accordance with 
the procedure laid down by 
the Government. 

Up to Tk. 7,500 only 
provided a certificate is 
obtained in accordance 
with the procedure laid 

down by the 
Government. 

Nil  

 iii) Sale of unserviceable stores Full powers provided that the sale is made by 
Public auction. 

Full powers provided that 
the sale is made by Public 
auction. 

Up to Tk. 20,000 
provided that the sale is 
made by Public auction.

Up to Tk. 10,000 provided 
that the sale is made by 

Public auction. 

 

 iv) Lease of land in compound of Govt. 
building and lease of canteen, etc. 

Full powers provided lease is for one year and 
is given by Public auction/ tender. 

Full powers provided lease 
is for one year and is given 
by Public auction/ tender. 

Full powers provided 
lease is for one year and 

is given by Public 
auction/ tender. 

Up to Tk. 10,000 provided 
lease is for one year and is 
given by Public auction/ 

tender. 

 

7. Write off of irrecoverable value of stores 
or public money due to losses on account 
of fraud, theft, etc. 

Up to Tk. 30,000 in each case subject to the 
prescribed conditions. 

Up to Tk. 10,000 in each 
case subject to the 
prescribed conditions. 

Up to Tk. 5,000 in each 
case subject to the 

prescribed conditions. 

Up to Tk. 2,500 in each 
case subject to the 

prescribed conditions. 

 

8. Purchase of vehicles in replacement of 
old ones. 

Nil Nil Nil Nil  
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Subordinate Offices Sl. 
No. 

Item No. Head of the Department 
Officers in Category-I Officers in Category-II Officers in Category-III

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 
9. Reparis to Govt. owned vehicles. Up to Tk. 10,000 at any one time to one or 

any number of behicles used by the 
Departments on condition that: 

Up to Tk. 5,000 subject to 
the conditons that: 

Up to Tk. 3,000 subject 
to the conditons that: 

Up to Tk. 2,000 subject to 
the conditons that: 

 

  a) The Govt. Motor vehicles workshops 
certify that they are unable to perform the 
work. 

a) Existing Rules are 
observed. 

a) Existing Rules are 
observed. 

a) Existing Rules are 
observed. 

 

  b) Existing Rules are observed. b) A quarterly statement on 
such repairs shall be sent 
to the deptt. Concerned 
for perusal. 

b) A quarterly statement 
on such repairs shall 
be sent to the deptt. 
Concerned for 
perusal. 

b) A quarterly statement 
on such repairs shall be 
sent to the deptt. 
Concerned for perusal. 

 

  c) A quarterly statement on such repairs shall 
be sent to the admn. Ministries/ Divisions 
concerned for perusal. 

Note: This does not cover 
splitting up or staggering of 
the expenditure so as to 
keep the expenditure within 
Tk. 5,000. 

Note: This does not 
cover splitting up or 
staggering of the 
expenditure so as to keep 
the expenditure within 
Tk. 3,000. 

Note: This does not cover 
splitting up or staggering 
of the expenditure so as to 
keep the expenditure 
within Tk. 2,000. 

 

  Note: This does not cover splitting up or 
staggering of the expenditure so as to keep the 
expenditure within Tk. 10,000. 

    

10. Purchase of petrol and lubricants for 
Govt. owned vehicles. 

Full powers subject to instruction regarding 
the consumption of POL, etc. 

Full powers subject to 
instruction regarding the 
consumption of POL, etc. 

Full powers subject to 
instruction regarding the 
consumption of POL, 
etc. 

Full powers subject to 
instruction regarding the 
consumption of POL, etc. 

 

11. Posers to order refund in accordance with 
the rules or in pursuance of decisions of 
court in respect of which no appeal is 
proposed to be filled. 

Full powers subject to prescribed rules Full powers subject to 
prescribed rules 

Full powers subject to 
prescribed rules 

Nil  

12. Posers of investigation of arrear claims of 
Govt. servant. 

Full powers except arrear claims over six 
years and preliberation claims except to the 
head of the Department himself. 

Full powers except arrear 
claims over 1 years and 
preliberation claims and the 
claim of the officer himself 
sanctioning the 
investigation of claim. 

Full powers except 
arrear claims over 1 
years and preliberation 
claims and the claim of 
the officer himself 
sanctioning the 
investigation of claim. 

Nil  

13. Sanctioning of expenditure debitable to 
contingencies under the primary unit 
contingencies 

     

 a) Expenditure specially shown item-
wise in the budget in detail. 

Nil Nil Nil Nil  
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Subordinate Offices Sl. 
No. 

Item No. Head of the Department 
Officers in Category-I Officers in Category-II Officers in Category-III

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 
 b) Expenditure in case where lump sum 

provision or allocation of funds exists 
and individual items are not specified 
in detail: 

     

 i) Local purchase of stationery Up to Tk. 5,000 per month provided that the 
controller of Printing and Stationery has 
certified that the stationery in question cannot 
be supplied from the Government stores. 

Up to Tk. 3,000 per month 
provided that the controller 
of Printing and Stationery 
has certified that the 
stationery in question 
cannot be supplied from the 
Government stores. 

Up to Tk. 2,000 per 
month provided that the 
controller of Printing and 
Stationery has certified 
that the stationery in 
question cannot be 
supplied from the 
Government stores. 

Up to Tk. 1,000 per month 
provided that the 

controller of Printing and 
Stationery has certified 

that the stationery in 
question cannot be 
supplied from the 

Government stores. 

 

 ii) Purchase or repairs to instruments 
and furniture. 

Reparis: Full powers. Purchase: Up to Tk. 
7,500 in each case subject to prescribed 
condition rules, budget provision. 

Reparis: Full powers. 
Purchase: Up to Tk. 3,000 
in each case subject to 
prescribed condition rules, 
budget provision. 

Reparis: Full powers. 
Purchase: Up to Tk. 
2,000 in each case 
subject to prescribed 
condition rules, budget 
provision. 

Reparis: Tk. 500. 
Purchase: Up to Tk. 1,000 

in each case subject to 
condition rules, budget 

provision. 

 

 iii) Purchase of liveries, typewriters, 
duplicators 

Full powers restricted to authorized number 
laid down in the organogram approved by the 
M.L. Committee on organizational setup 

Full powers for purchase of 
liveries, and full powers for 
replacement of old 
condemned type-writers 
subject to conditions as in 
column-3 

Full powers for purchase 
of liveries, and full 
powers for replacement 
of old condemned type-
writers subject to 
conditions as in column-
3 

Full powers for purchase 
of liveries, subject to 
conditions as in column-3 

 

 iv) Parchase and repairs of Bicycles Full powers subject to the procedure. Full powers subject to the 
procedure. 

Full powers subject to 
the procedure. 

Full powers for repairs 
only. 

 

 v) Purchase of periodicals & 
Newspapers 

Full Powers Full Powers Full Powers Nil  

 vi) Purchase of Books and Maps Full Powers Full Powers Up to Tk. 500 Up to Tk. 250 per annum.  
 vii) Expenditure on carriage of 

records. 
Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers  

 viii) Freight on movement of Govt. 
Property 

Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers  

 ix) Electricity and water charge and 
taxes 

Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers  

 x) Postals, telegraphic and telephonic 
charges other than those for 
residential telephones. 

Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers  

 xi) Service postage Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers  
 xii) Hot and cold weather charges Full Powers Full Powers Full Powers Full Powers  
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Subordinate Offices Sl. 
No. 

Item No. Head of the Department 
Officers in Category-I Officers in Category-II Officers in Category-III

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 
 xiii) Charges for printing at a press 

other than the Govt. press. 
Up to Tk. 2,000 in each case subject to a 
certificate that the job could not be done in 
Govt. press in case of office located in Dhaka. 
For offices located outside Dhaka this 
condition may be waived in emergent cases. 

Up to Tk. 1,500 in each 
case, subject to condition as 
in column-3 

Up to Tk. 1,000 in each 
case, subject to condition 
as in category-1 

Up to Tk. 500 in each 
case, subject to condition 
as in category-1 

 

 xiv) Expenditure in emergent cases on 
account of Govt. binding work 
executed locally. 

Full powers Full powers Full powers Full powers  

 xv) Copying and translating charges Full powers Nil Nil Nil  
 xvi) Law charges Full powers Nil Nil Nil  
 xvii) Fees to Law Officers Up to Tk. 3,000 subject ot susal procedure Up to Tk. 2,000 subject to 

usual procedure Nil Nil  

 xviii) Compensation payable to any 
individual under Law rules or 
Judgements of court 

Nil Nil Nil Nil 
 

 xix) Appointment of staff chargeable 
to contingencies equivalent to 
class-IV staff. 

Nil Nil Nil Nil 
 

 xx) Charges for remittance of pay and 
allowance of estbt. By money order 
other than leave salary. 

Full powers Full powers Full powers Full powers 
 

 xxi) (A) Rent of Non-residential 
Building 

Up to Tk. 10,000 p.m. subject to the fillowing 
conditions: 

Up to Tk. 7,500 p.m. 
subject to the fillowing 
conditions: 

Up to Tk. 5,000 p.m. 
subject to the fillowing 
conditions: 

Up to Tk. 1,500 p.m. 
subject to the fillowing 
conditions: 

 

  a) The area does not exceed the scale 
prescribed by the Ministry of Public 
Works and Urban Development. 

a) The area does not exceed 
the scale prescribed by 
the Ministry of Public 
Works and Urban 
Development. 

a) The area does not 
exceed the scale 
prescribed by the 
Ministry of Public 
Works and Urban 
Development. 

a) The area does not 
exceed the scale 
prescribed by the 
Ministry of Public 
Works and Urban 
Development. 

 

  b) The building is wholly & actually used for 
office purpose. 

b) The building is wholly & 
actually used for office 
purpose. 

b) The building is 
wholly & actually 
used for office 
purpose. 

b) The building is wholly 
& actually used for 
office purpose. 
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Subordinate Offices Sl. 
No. 

Item No. Head of the Department 
Officers in Category-I Officers in Category-II Officers in Category-III

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 
  c) The executive Engineer and in the case of 

Dhaka the Ministry of Public Works and 
Urban Development certify that no Govt. 
building of abandoned house is available. 

c) The Executive Engineer 
and in the case of Dhaka 
the Ministry of Public 
Works and Urban 
Development certify that 
no Govt. building of 
abandoned house is 
available. 

c) The Executive 
Engineer and in the 
case of Dhaka the 
Ministry of Public 
Works and Urban 
Development certify 
that no Govt. building 
of abandoned house is 
available. 

c) The Asstt. Engineer/ 
SAE of PWD certify 
that no Govt. Building 
or abandoned house 
available. 

 

  d) The certificate is to be obtained before the 
house is actually hired. 

d) The certificate is to be 
obtained before the 
house is actually hired. 

d) The certificate is to be 
obtained before the 
house is actually 
hired. 

d) The certificate is to be 
obtained before the 
house is actually hired. 

 

  e) The rent is within the scale laid down by 
the Ministry of Works. 

e) The rent is within the 
scale laid down by the 
Ministry of Works. 

e) The rent is within the 
scale laid down by the 
Ministry of Works. 

e) The rent is within the 
scale laid down by the 
Ministry of Works. 

 

 (B) Rent of Residential Building Nil Nil Nil Nil  
 xxii) Repairs to the hired and 

requisitioned buildings. 
Full powers subject to the conditions and 

extent permitted by the lease deed or law 
of requisition. 

Up to Tk. 1,000 subject to 
the condition and extent 
permitted by the lease 
deed or the law of 
requisition. 

Up to Tk. 500 subject to 
the condition and 
extent permitted by 
the lease deed or the 
law of requisition. 

Nil  

 xxiii) payment of scholarship Nil Nil Nil Nil  
 xxiv) Grants-in-aid Nil Nil Nil Nil  
 xxv) Other items (i.e. miscellaneous 

expenditure including that on 
purchase of stores). 

Full powers for purchase of consumable 
stores required for technical operation of the 
deptt. 

Up to Tk. 5,000 subject to 
the condition as in column-
3 

Up to Tk. 3,000 subject 
to the condition as in 
column-3 

Up to Tk. 1,000 subject to 
the condition as in 
column-3 

 

 xxvi) Entertainment on reception and 
dinners. 

Nil Nil Nil Nil  

14. Fixation of initial pay of an officiating 
Govt. servant who is appointed to 
officiate in another post on a time scale 
of pay. 

Nil Nil Nil Nil  

15. Saction of honoraria to Govt. servants in 
connection with departmental 
examination in accordance with rules. 

Not exceeding 1 month’s pay subject to 
maximum of Tk. 5,00/- 

Nil Nil Nil  

16. Powers to sanction the undertaking of 
works ofr which a fee is offered and 
acceptance of fee. 

Full powers subject to prescribed dondition 
provided that the fee does not exceed Tk 5000 
in each case subject to a miximum of Tk. 5,00 
in a year. 

Nil Nil Nil  
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Subordinate Offices Sl. 
No. 

Item No. Head of the Department 
Officers in Category-I Officers in Category-II Officers in Category-III

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 
17. Relaxation of the prescribed time Full 

powers: limit for submission of T.A. Bill. 
Full Powers Full Powers Nil Nil  

  a) If no T.A. advance was drawn. a) If no T.A. advance was 
drawn. 

   

  b) when T.A. advance was drawn T.A. 
adjustment bill should be submitted within 
12 months of the date of performance of 
journey by the Govt. servant failing which 
the advance will be recovered. 

b) when T.A. advance was 
drawn T.A. adjustment 
bill should be submitted 
within 12 months of the 
date of performance of 
journey by the Govt. 
servant failing which the 
advance will be 
recovered. 

   

18. Relaxation of the prescribed time limit 
where the family of a transferred Govt. 
servant could not join him within six 
months due to shortage of 
accommodation, education, of children or 
on medical or on compassionate grounds. 

Up to 1 year subject to the following 
conditions (i) the family could not join due to 
shortage of accommodation, education of 
children or on medical or on compassionate 
grounds and (ii) The T.A. Advance if drawn 
was returned within 6 months. 

Up to 1 year subject to 
condition as in column-3 

Nil Nil  

19. Relaxation of the time limit of one month 
in respect of a member of the family of a 
transferred Govt. Servants preceding him. 

Full powers, provided that the family 
performed the journey after the transfer orders 
of the Govt. servant have been issued. 

Full powers, provided that 
the family performed the 
journey after the transfer 
orders of the Govt. servant 
have been issued. 

Nil Nil  

20. Grant of traveling and daily allowance to 
non-official members of commissions/ 
committees set-up by the Govt. & to 
frreign experts. 

Nil Nil Nil Nil  

21. Grant of daily allowance ofr compulsory 
halt due to dislocation of 
communications. 

Full powers Full powers Full powers Nil  

22. Grant of extraordinary leave to temporary 
Govt. servant up to one year for reason 
beyong their control. 

Full powers except to the head of the Deptt. 
Himself. 

Full powers in respect of 
the staff for whom he is 
the appointing authority. 

Nil Nil  

23. Grant of leave terms to officers on 
contract. 

Nil Nil Nil Nil  

24. Grant of special disability leave Nil Nil Nil Nil  
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Subordinate Offices Sl. 
No. 

Item No. Head of the Department 
Officers in Category-I Officers in Category-II Officers in Category-III

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 
25. Grant of advance to Govt. servants from 

various provident funds. 
Up to 3 advances except to the Head of the 
Deptt. Himself subject to the general 
conditions prescribed in the rules governing 
such advance. 

Up to 2 advances to those 
for whom he is the 
appointing authority subject 
to the conditions prescribed 
in the rules governing such 
advance 

Up to 1 advances except 
to the Head of the Deptt. 
Himself subject to the 
general conditions 
prescribed in the rules 
governing such advance.

Nil  

26. Permission to postpone recovery of an 
advance drawn from the G.P. Fund for a 
specified period. 

Powers to postpone recovery of not more than 
one advance for a period not exceeding 2 
years except to the Head of the Department 
himself. 

Powers to postpone 
recovery of not more than 
one advance for a period 
not exceeding 2 years 
except to the Head of the 
Department himself. 

Nil Nil  

27. Relaxation of the time limit of one month 
in which purchase of conveyance should 
be completed. 

Full powers to raise the limit up to 3 months. Full powers to raise the 
limit up to 2 months. 

Full powers to raise the 
limit up to 1 months. 

Nil  

28. Authorisation of the final payment of the 
provident fund dues of a decased Govt. 
servant to the members of his family 
depending with the production of 
succession certificate and guardianship 
certificate in the case of minor heir(s). 

Full powers on production of and indemnity 
bond it the share of each is Tk. 500 or less. 

Full powers on production 
of and indemnity bond it the 
share of each is Tk. 300 or 
less. 

Full powers on 
production of and 
indemnity bond it the 
share of each is Tk. 200 
or less. 

Full powers on production 
of and indemnity bond it 
the share of each is Tk. 
100 or less. 

 

29. Question of deciding the real legal heir(s) 
in case where there is a nomination or the 
nomination is incorrect or invalid. 

Full powers in consultation with the Law 
Division. 

Full powers in consultation 
with the Law Division. 

Nil Nil  

30. Condonation of interruption of service Nil Nil Nil Nil  
31. Condonation of deficiency in qualifying 

service for pension. 
Nil Nil Nil Nil  

32. Power to sanction training abroad. Nil Nil Nil Nil  
33. Loans and advances to Govt. servants 

(Permanent and Temporary) 
Full powers provided that the loan is 
sanctioned to Govt. servants whom they are 
competent to appoint and subject to allocation 
made by the Ministry of Finance and 
observance of all relevant rules and 
instructions except to the Head of the Deptt. 
Hhemself. 

Nil Nil Nil  

34. Grant of additional allowances to Govt. 
servant performing duties of more than 
one post. 

Nil Nil Nil Nil  
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Subordinate Offices Sl. 
No. 

Item No. Head of the Department 
Officers in Category-I Officers in Category-II Officers in Category-III

Remarks 

1 2 3 4 5 6 7 
35. Powers to sanction pension Full powers in respecet of officers and staff 

appointed by him subject to Audit Officer’s 
report 

Full powers in respecet of 
officers and staff appointed 
by him subject to Audit 
Officer’s report 

Full powers in respecet 
of officers and staff 
appointed by him subject 
to Audit Officer’s report 

Nil  

36. Powers to sanction commutation of 
pension. 

Full powers in respect of officers and staff to 
whom he can sanction pension and subject to 
report of availability of fund from the 
Ministry of Finance. 

Full powers in respect of 
officer and staff whom he 
can sanction pension 
subject to repert of 
availability of fund. 

Full powers in respect of 
officer and staff whom 
he can sanction pension 
subject to repert of 
availability of fund. 

Nil  

37. Powers to sanction traveling allowance 
for Govt. servants compelled to answer 
civil or criminal charges in connection 
with official duties. 

Full powers Full powers Full powers Full powers  

38. Sanction of travelling allowance to a 
suspended Govt. servant who is attending 
departmental inquiry other than relating 
to him. 

Full powers Full powers Full powers Full powers  

39. Powers to grant exemption from rule 
limiting a halt on tour to ten days. 

Full powers Full powers Nil Nil  

40. Powers to prescribe scale of tents to be 
supplied to officers of various grades. 

Full powers Full powers Nil Nil  

41. Powers to grant leave to a Govt. servant 
in respect of whom a medical committee 
has reported that there is no prospect of 
his return to duties. 

Full powers Full powers Full powers   

42 Powers to accept certificate of fitness 
signed by medical practitioners. 

Full powers Full powers Full powers Full powers  

43. Travelling allowance advance Full powers Full powers Full powers   
44. Powers to appoint a Govt. servant in two 

or more posts. 
Nil Nil Nil Nil  

45. Permission to increase the number of 
instalment beyond 24 for the recovery of 
G.P. fund advance. 

Powers to increase the monthly instalment up 
to 48 except in the case of head of the 
Department himself. 

Powers to increase the 
monthly instalment up to 36 
except in the case of head of 
the Department himself. 

Nil Nil  

46. Sanction of L.A. estimate Nil Nil Nil Nil  
47. Purchase of new car Nil Nil Nil Nil  
48. Entertainment in meeting where non-

officials and/ or foreigners are present 
and also for meeting of Board/ 
committee, etc. 

Light refreshment from contingencies for 
meeting conference training course exceeding 
Tk 100 on each occasion, The expenditure 
being limited to Tk. 6 per head and number of 
participants not being less than five. 

Nil Nil Nil  
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ 

(DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) 

o 
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণু  

(SUB-DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 
 
২৪-১১-১৪০৬ বাং

তািরখ:
০৭-৩-২০০০ iং
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ 

(DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) 

o 
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণু  

(SUB-DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 
 
২৪-১১-১৪০৬ বাংতািরখ: ০৭-৩-২০০০ iং
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সচীপtূ  
 

kিমক নং িবষয় পt প াৃ  
১। আিথর্ক kমতা aপর্ণ 

(Delegation of Financial Powers) 
 

২। আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণু  
(Sub-Delegation of Financial Powers) 

 

৩। apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরাd pসে  জািরকত পিরপtৃ   
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
(Delegation of Financial Powers) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 

 
২৪-১১-১৪০৬ বাং নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬৪ তািরখ: ০৭-৩-২০০০ iং 

 
িবষয়: মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতার সংেশাধন (annয়ন)। 
 
 িনেদর্শkেম জানােনা যাiেতেছ য, aথর্ িবভাগ কতর্ক গত ৃ ১৫/০৮/১৯৮৩ তািরেখ জািরকত ৃ eম/ eফ(iিস-১) 
িডিপ-৬/ ৮৩/ ৩৭৮ নং aিফস sারকমেল pশাসিনক কাযর্kেমর সিহত সাম সয্ রািখয়া মntণালয়ূ / িবভাগসমহেক ূ
আিথর্ক kমতা aপর্েণর eক আেদশ জাির করা হয়। পরবতর্ীকােল uk আেদেশ pেয়াজন anযায়ী কিতপয় সংেশাধন 
আনয়ন করা হয়। সংেশািধত আকাের aদয্াবিধ uহা কাযর্কর আেছ। 

২। uপিরuk আিথর্ক kমতা aপর্ণ সংkাn আেদশ জািরর পর iেতামেধয্ দীঘর্ সময় aিতবািহত হiয়ােছ। ei দীঘর্ 
সমেয় সরকােরর pশাসিনক কাযর্kেম uেlখেযাগয্ পিরবতর্ন সািধত হiয়ােছ। সরকােরর কাযর্িবিধমালা সংেশািধত 
হiয়ােছ। আিথর্ক বয্বsাপনায় সংsার কাযর্kম গহীত হiয়ােছ eবং ei কাযkর্েমর আoৃ তায় ১লা জলাiু , ১৯৯৮ 
হiেত সরকােরর মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতা aপযর্াp বিলয়া pতীয়মান হiেতেছ। ei pkাপেট 
pশাসিনক কাজকমর্ drততার সিহত সmাদেনর sিবধােথর্ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক aিধকতর আিথর্ক kমতা 
pদােনর লেkয্ uপিরuk aিফস sারকিট বািতলপবর্ক ei aিফস sারকিট জাির করা হiলূ । য সকল িবষয় aথর্ 
িবভােগর িবেবচনার জn pরণ কিরেত হiেব তাহার eকিট সংেশািধত তািলকা সংলgী আকাের ei sারেকর 
সিহত সংযk করা হiলু । 

৩। মntণালয়/ িবভােগর দািয়tpাp সিচব (ভারpাp সিচব iহার anভর্ুk) তাঁহার মntণালয়/ িবভাগ, সংযk িবভাগ ু
(Attached Department), aিধদpর eবং aধঃsন aিফসসমেহর pািp eবং মntণালয়ূ / িবভাগ কতর্ক িনয়িntত ৃ
বােজট ম ির হiেত য বয্য় িনবর্াহ হiেব সi িবষেয মখয্ ু ু িহসাবরkণ কমর্কতর্ার দািয়t পালন কিরেবন eবং 
িনেmাk anশাসনসমহ pিতপালন িনি ত কিরেবনঃূ - 

ক) তঁাহার মntণালয়/ িবভাগ, সংযk িবভাগ ু (Attached Department), aিধদpর িকংবা aধঃsন aিফসসমহেক ূ
য uেdেশয্ aথর্ বরাd করা হয় সi uেdেশয্i তাহা যন বয্িয়ত হয়; 

খ) aথর্ বয্েয়র kেt যন pচিলত িবিধ-িবধান কেঠারভােব anসরণ করা হয়। লkয্ রািখেত হiেব য কান 
kেti যন pেয়াজেনর aিতিরk aথর্ বয্য় করা না হয়। সরকাির aথর্ বয্েয়র kেt pেতয্কেক eirপ 
সতকর্তা aবলmন কিরেত হiেব যirপ সতকর্তা সাধারণ িবচkণতা সmn eকজন বয্িk তাহার িনজs aথর্ 
বয্েয়র kেt কিরয়া থােকন; 

গ) বােজেট িবিভn কােডর িবপরীেত বরাdকত aেথর্র মেধয্ যন pকত বয্য় সীমাবd রাখা হয়ৃ ৃ ; 

ঘ) aথর্ িবভােগর পবর্ সmিত বয্িতেরেক সmরক ম ির পাoয়া যাiেব ei pতয্াশায় যন কান aথর্ বয্য় করা না ূ ূ ু
হয়: 

ঙ) সকল pকার pািp o বয্য় যন সিঠক কােড ণীিবnাসপবর্ক িহসাবভk করা হয়ূ ু ; 

চ) pিতমােস pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক বয্িয়ত aেথর্র িহসাব সংkাn য সকল তথয্ pদান করা হয় ৃ
তাহার সিহত যাহােত িহসােবর স িত (Reconciliation) িবধান করা হয়। য সকল মntণালয়/ িবভােগর 
িহসাব িবভাগীয়করণ করা হiয়ােছ pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া িনয়িমত তঁাহার িহসােবর সিহত ঐ সকল 
মntণালয়/ িবভােগর aধঃsন aিফসসমেহর িহসােবর স িত িবধােনর বয্বsা কিরেবনূ । 

চ) aিডট আপিtর যন drতত িন িt করা হয় 

৪। মntণালয়/ িবভাগসমহ তাহােদর আিথর্ক kমতার মেধয্ যূ তটk স ত িবেবচনা কিরেব ততটk সংযk িবভাগু ু ু , 
aিধদpর o aধঃsন aিফসসমহেক aপর্ণ কিরেত পািরেবূ । সকল সরকাির aিফেস পনঃkমতা aপর্েণর kেt ু
সমrপতা (Uniformity) আনয়েনর uেdেশয্ aথর্ িবভাগ কতর্ক পনঃkমতা aপর্েণর ৃ ু (Sub-delegation) eকিট 
নতন নমনা ু ু (Model) aথর্ িবভােগর ৭-৩-২০০০ ি sাb তািরেখর aম/ aিব/ বয্ঃিনঃ-১/ িডিপ-১/ ২০০০/ ৬৩ 
নmর sারক anযায়ী জাির করা হiয়ােছ। iহার আেলােক মntণালয়/ িবভাগসমহ পনঃkমতা aপর্ণ কিরেত পািরেবূ ু । 

৫। সময় সময় পিরবতর্ন সােপেk ফা ডােম টাল o সািpেম টারী rলস, জনােরল িফnািnয়াল rলস, Tজাির rলস 
iতয্ািদর আoতায় মntণালয়/ িবভাগসমহেক য আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হiয়ােছ তাহারা uহ pেয়াগ কিরেত ূ
থািকেব। 
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৬। সংেযািজত তািলকায় বিণর্ত িবষয়ািদ বয্তীত pচিলত িনয়ম/ পdিত anযায়ী য সকল িবষেয় anাn মntণালয়/ 
িবভােগর সিহত পরামশর্ কিরবার আবশয্কতা রিহয়ােছ সi সকল িবষয় aথর্ িবভােগ pরণ না কিরয়া pশাসিনক 
মntণালয়/ িবভাগ সংি  মntণালয়/ িবভােগর সিহত পরামশর্ কিরেব। 

৭। aিপর্ত kমতার আoতাভk সকল িবষেয় মntণালয়ু / িবভাগ সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবর ম ুির 
আেদশ জাির কিরেব। uk আেদেশ িনেmাk িবষয়সমহ uেlখ কিরেত হiেবূ : 

ক) ei aিফস sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতার আoতায় ম ির আেদশ জাির করা হiয়ােছু ; eবং 

খ) anেমািদত বােজেট eতdেdেশয্ aথর্ বরাd রাখা হiয়ােছ eবং uহা থাক বরাd আকাের রাখা হয় নাi। 
eirপ kেt ম ির আেদশ aথর্ িবভাগ কতর্ক প া ন কিরবার pেয়াজন হiেব নাু ৃ ৃ । 

৮। সংেযািজত তািলকায় anভর্k সংলgীর আiেটমসমেহর kেt মntণালয়ু ূ / িবভাগসমহ কতর্ক জািরকত ম ির ূ ৃ ৃ ু
আেদশসমহ aথর্ িবভােগর সংি  anিবভাগ কতর্ক প াি ত হoয়ার পর pধান ূ ৃ ৃ িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবর pরণ 
কিরেত হiেব। 

৯। বােজেট aথর্ বরাd করা হয় নাi aথবা বােজেট য aথর্ বরাd করা হiয়ােছ তাহা aপযর্াp হiেল eirপ kেt 
aিতিরk aথর্ দাবীর psাব aথর্ িবভােগ pরণ কিরবার সময় aথর্ িবভােগর ৭-৩-২০০০ ি sাb তািরেখর aম/ 
aিব/ বয্ঃিনঃ-১/ িডিপ-১/ ২০০০/ ৬২ নmর পিরপেt বিণর্ত পdিত anসরণ কিরেত হiেব। 

১০। ei aিফস sারেকর মাধয্েম pদt আিথর্ক kমতা পরবতর্ী আেদশ না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। 
 
সংযিkু : বণর্নামেত। 

 
ড. আকবর আিল খান 

সিচব 
aথর্ িবভাগ। 

৭-৩-২০০০ iং 
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬৪(৭০০০) তািরখ: 

২৪-১১-১৪০ বাং 
aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হiল: 

 
 

িফেরাজ আহেমদ 
uপ-সিচব (বয্ঃ িনঃ) 

aথর্ িবভাগ। 
িবতরণ: 
১) মিntপিরষদ সিচব/ মখয্সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
২) মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩) সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ 
৪) চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্, ঢাকা। 
৫) মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব। 
৬) মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব। 
৭) মাননীয় মntী/ pিতমntী/ uপ-মntীগেণর eকাn সিচব 
৮) aথর্ িবভােগর সকল শাখা। 
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সংলgী 
aথর্ িবভােগ িবেবচনার জn pিরতবয্ িবষয়ািদর তািলকা 

১। সংি  aথর্ বৎসর বিহভর্ত য কান আিথর্ক a ীকারূ । 
২। বােজট বরােdর aিতিরk বয্েয়র psাব। 
৩। anেমািদত বােজট sিনিদর্ ভােব বরাd নাi eirপ aনাবতর্ক বয্েয়র psাব। 
৪। ক) ণীিবnাস চােটর্র সংjা anসাের aথর্ৈনিতক কােডর বতন o ভাতা ণী হiেত an aথর্ৈনিতক 

ণীেত পনঃuপেযাজনু । 
খ) eক দায়যk বয্য় হiেত দায়যk নয় eমন বয্েয় aথবা aপর দায়যk বয্েয় পনঃuপেযাজনু ু ু ু । 

৫। ক) পদ সিৃ । 
খ) asায়ী পদ সংরkণ। 
গ) পেদর বতনkম, মযর্াদা/ পদবীর পিরবতর্ন। 
ঘ) পদ sায়ীকরণ। 
ঙ) oয়াকর্চাজর্ড/ কি টনেজ ট কমর্চারীেদর নতন িনেয়াগ aথবা িনয়িমত pিত ােন আনায়নু । 

৬। বােজেট sিনিদর্ ভােব বরাd নাi eirপ সকল পতূর্ কােজর জn নতন বয্েয়র psাবু । 
৭। pাক-sাধীনতাকােলর আিথর্ক দাবী। 
৮। সময় িবেশেষ সmািদত কেঠার মসাধয্ বা কিতtপণূর্ কােজর জn সরকাির কমর্কতর্াৃ / কমর্চারীেক ২৫০০/- 

টাকার ঊে র্ aথবা eকi বৎসের eক বােরর aিধক সmানী pদান। 
৯। বতন o ভাতািদ, মণ o বদিল সংkাn বয্য়, ভিবষয্ তহিবল, পনশন o আnেতািষক িনয়ntণকারী 

িবিধিবধান o anাn আিথর্ক িবিধিবধান সmিলত আেদশসমহ iতয্ািদর বয্াখয্াূ । 
১০। বতন o ভাতািদ সmিকর্ত চাকিরর শতর্ািদর পিরবতর্ন। 
১১। কর, l, িফ, সস আেরাপ সংkাn psাবসহ সরকাির pািpর uপর pভাব ফেল eমন য কান psাব। 
১২। pাথিমক িনেয়ােগর kেt িবিধ মাতােবক pেযাজয্ বিধর্ত বতন বয্তীত আগাম বিধর্ত বতন ম রু । 
১৩। বােজট বরাd বিহভর্ত anদান ম রূ ু । 
১৪। sায়ী aিgম বা iমেps বিহভর্ত ূ ৩০ (িtশ) হজার টাকার aিতিরk aিgম uেtালন। 
১৫। বােজট বরাd eবং মdণু , লখ সামgী, ফরমস o pকাশনা aিধদpর কতর্ক সংি  সামgীর apাপয্তা সনদ ৃ

pািp সােপেk ৪৫ (পঁয়তািlশ) হাজার টাকার মেনাহারী dবয্ািদ sানীয়ভােব kয়। 
১৬। িমিটং/ কনফােরn/ pিশkণ কােসর্র pিতিট an ােন হাlা আপয্ায়েনর জn জনpিত ১২ (বার) টাকা eবং 

মাট ৬০০/- (ছয়শত) টাকার aিধক বয্য়। 
১৭। জািলয়ািত, গািফলিত aথবা anাn কারেণ ৫ (পাঁচ) লk টাকার aিধক aনােদয় kিত aবেলাপন। 
১৮। সরকাির কমর্চারীেক pদt aনােদয় ঋণ/ aিgম eবং/ aথবা ঋণ/ aিgেমর aিজর্ত sদ aবেলাপন। 
১৯। ক) িবেদেশ সরকািরভােব মণকারী কিবেনট মntী কতর্ক আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৃ ৫০০ (পাঁচশত) মািকর্ন 

ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ২০০ (diশত) মািকর্ন ডলােরর aিধক বয্য়। 
খ) িবেদেশ সরকািরভােব মণকােল pিতমntী/ uপমntী কতর্ক আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৃ ৪০০ (চারশত) মািকর্ন 

ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ১৫০ (eকশত প াশ) মািকর্ন ডলােরর aিধক 
বয্য়। 

গ) pিতিনিধ দেলর pধান িহসােব সিচব/ ভারpাp সিচব কতর্ক আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৃ ৩০০ (িতনশত) মািকর্ন 
ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ১০০ (eকশত) মািকর্ন ডলােরর aিধক বয্য়। 

২০। িবেদেশ িনেয়ািজত সরকাির বা sায়tশািসত pিত ােনর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর ভাতািদ িনধর্ারণ। 
২১। আিথর্ক সংে ষ সmিলত িবষয়াবলী, িবেশষতঃ িdপািkক/ আnজর্ািতক সমেঝাতা sারক/ চুিk/ িTিট সmাদন, 

আমদানী o রpানী নীিত pণয়ন, িবিনেয়াগ নীিত pণয়ন, মলূয্নীিত pণয়ন, ম নীিত pণয়ন, বেদিশক কমর্ 
সংsান নীিত o l নীিত িনধর্ারণ। 

২২। মntণালয়/ িবভাগ/ িডপাটর্েম ট/ ডাiেরkেরেটর aধীনs aিফসসমেহর িহসাব সংকলন পdিতর পিরবতর্নূ । 
২৩। ঋণ সংgহ (Floation of Loan) সংkাn যাবতীয় িবষয়। 
২৪। pতয্k বা পেরাkভােব বােজট বিহভর্ত আিথর্ক সংে ষ সmিলত an য কান িবষয়ূ । 
২৫। aথর্ িবভােগর সােথ পরামশর্kেম থাক বরােdর বয্বহার সংkাn নীিতমালা চড়াn না হoয়া পযর্n eূ rপ 

বরােdর িবভাজন anেমাদন। 
২৬। সরকাির কাযর্িবিধমালায় বিণর্ত pকত aথবা সmাবয্ সরকািরৃ  রাজেsর পিরতয্াগ, মokফ বা রাজs ধাযর্করণ 

(Assignment of revenue) িকংবা iহার িবপরীেত a ীকার pদান। 
২৭। জনােরল ফাinািnয়াল rলস (িজeফআর) Tজাির rলস e ড সাবিসিডয়ারী rলসসহ aথর্ বয্য় সংkাn 

pচিলত িবিধ-িবধানসমহ িশিথল কিরবার pেয়াজন আেছ eমনূ  aথর্ বয্েয়র psাব। 
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আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণু  
(Sub-Delegation of Financial Powers) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 

৭-৩-২০০০ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬৩ তািরখ: 

২৪-১১-১৪০৬ বঃ 
 

িবষয়: মntণালয়/ িবভােগর aধীন Attached Department eবং aধঃsন aিফেসর pধানেক aিধকতর kমতা 
Sub-delegation pদান সmিকর্ত। 

 
 সরকােরর বােজট o িহসাব পdিতেত নতন ণীিবnাস pবতর্ু নসহ aথর্ বয্বsাপনায় grtপণর্ সংsার কাযর্kম ূ
বাsবায়েনর ফেল আিথর্ক kমতার Sub-delegation e পিরবতর্েনর pেয়াজনীয়তা দখা িদয়ােছ। িবভাগীয় pধান o 
aধঃsন aিফেসর pধানেক pশাসিনক কাযর্সmাদেন iেতাপেবর্ য পিরমাণ আিথর্ক kমতা pদান করা হiয়ােছ ূ
aিধকাংশ kেti তাহা বতর্মােন aপযর্াp বিলয়া pতীয়মান হiেতেছ। তাi সংি  কমর্কতর্াগণ যাহােত pশাসিনক 
কাযর্kম aিধকতর sাধীনতার সে  drত সmাদন কিরেত পােরন, সi uেdেশয্ ২৯ শ জলাi ু ১৯৮৫ তািরেখর o.eম. 
নং eমeফ (iিস-১) িডিপ-৪/ ৮৫/ ১৫৮ নং sারকিট বািতলkেম eতদসে  যk আিথর্ক kমতার ু Sub-delegation 
মেডলিট জাির করা হiল। 

২। বািতলকত uপিরuk ৃ Sub-delegation মেডেলর nায় নতন মেডলিটেত মntণালয়ু / িবভােগর aধীন (Attached 
Department) eবং aধঃsন aিফসসমেহর pধানেক sিনিদর্  আিথর্ক kমতা pদান করা হiয়ােছূ । aধঃsন 
aিফসসমেহর pধানেক কয্াটাগিরূ -১, কয্াটাগির-২, কয্াটাগির-৩ ei ৩িট ণীেত ভাগ করা হiয়ােছ। িবভাগীয়/ 
আ িলক পযর্ােয়র aিফসমহ কয্াটাগিরূ -১, জলা পযর্ােয়র aিফসসমহ কয্াটাগিরূ -২, uপেজলা/ থানা পযর্ােয়র 
aিফসসমহ কয্াটাগিরূ -৩ পযর্ােয়র anভর্k হiেবু । ধমাt আিথর্ক kমতা pেয়ােগর uেdেশয্ eirপ ণী িনধর্ারণ ু
করা হiয়ােছ। iহার সে  সংি  কমর্কতর্ার পদমযর্াদার (Status) কান সmকর্ নাi। 

৩। pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei মেডল anসরণপবর্ক uহার aধীন িবভাগীয় pধান eবং aধঃsন aূ িফস pধােনর 
মেধয্ আিথর্ক kমতা aপর্ণ কিরয়া আেদশ জাির কিরেবন। ei আেদেশর কিপ মহা িহসাব িনয়ntক, pধান 
িহসাবরkণ কমর্কতর্া, জলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, uপেজলা/ থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া eবং aথর্ িবভােগ pরণ 
কিরেত হiেব। pেয়াজনেবােধ কান কমর্কতর্া কাn কয্াটাগিরভk হiেবন তাহা uেlখপবর্ক আেদশ জাির ু ূ
কিরেবন। 

৪। pস তঃ uেlখয্ য, সরকাির িবেশষ আেদশ বেল iেতামেধয্ য সমs কমর্কতর্ােক িবেশষ আিথর্ক kমতা pদান 
করা হiয়ােছ তাঁহারা uহা যথারীিত pেয়াগ কিরেবন। তেব সংেযািজত মেডেল pদিশর্ত কান আiেটেমর আিথর্ক 
kমতা যিদ িবেশষ আেদেশ pদt ঐ আiেটেমর kমতার চাiেত বশী হয় সi kেt ei মেডেল pদিশর্ত kমতা 
সংি  কমর্কতর্া pেয়াগ কিরেত পািরেবন। 

৫। Sub-delegation আেদেশ ss ভােব uেlখ থািকেত হiেব য, মেডেল বিণর্ত kমতা pেয়ােগর kেt সংি  
কমর্কতর্া পণর্ kমতাবানূ । তেব ei kেt pেযাজয্ িবিধ-িবধান, সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ যথাযথভােব anসরণ 
কিরেত হiেব eবং সংি  আiেটেমর ankেল pেয়াজনীয় বােজট বরাd থািকেত হiেব। 

৬। aিপর্ত আিথর্ক kমতা pেয়ােগর kেt সংি  কমর্কতর্ােক িনেmাk িবষয়সমহ সmেকর্o সতকর্তা aবলmন কিরেত ূ
হiেব: 
ক) য uেdেশয্ aথর্ বরাd দoয়া হiয়ােছ িঠক সi uেdেশয্i uহা বয্য় কিরেত হiেব। 
খ) aথর্ বয্েয়র kেt pেযাজয্ িবিধ-িবধান, সরকাির/ আেদশ/ িনেদর্শ iতয্ািদ কেঠারভােব anসরণ কিরেত 

হiেব। ei kেt লkয্ রািখেত হiেব য, কান kেti যন pকতৃ  pেয়াজেনর aিতিরk aথর্ বয্য় করা না 
হয়। 

গ) বােজেট িবিভn আiেটম/ কােডর ankেল বরাdকত aেথর্র মেধয্i pকত বয্য় সীমাবd রািখেত হiেবৃ ৃ । 
ঘ) aথর্ মntণালেয়র পবর্সmিত বয্তীত বািষর্কূ / সmরক বােজেট pািpর pতয্াশায় কান বয্য় করা যাiেব নাূ । 
ঙ) সকল ণীর pািp o বয্য় সিঠকভােব ণীিবnাসপবর্ক যথাযথ িহসাব কােডর aধীেন ূ দখাiেত হiেব। 
চ) pেতয্ক মােসর শেষ সংি  aিডট aিফেসর সে  আয়-বয্েয়র িহসাব সমmয় কিরেত hiেব। 
ছ) aিডট আপিt drততার সে  িন িt কিরেত হiেব; eবং 
জ) aথর্ মntণালেয়র িনেদর্শ anসাের িহসাব o আিথর্ক িববরণী/ িরেপাটর্সমহ িনভর্লভােব িনিদর্  সমেয়রূ ূ  মেধয্ 

দািখল কিরেত হiেব। 
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৭। ei আেদশ aিবলেm কাযর্কর হiেব। 

সংযিkু : আিথর্ক kমতার Sub-delegation eর নতন মেডলু । 
 
 

ড. আকবর আিল খান 
সিচব 

aথর্ িবভাগ। 
 

৭-৩-২০০০ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬৩(৭০০০) তািরখ: 

২৪-১১-১৪০৬ বঃ 

--------------------------------------------- 
aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হiল: 

 
 

িফেরাজ আহেমদ 
uপ-সিচব (বয্ঃ িনঃ) 

aথর্ িবভাগ। 
িবতরণ: 
১) মিntপিরষদ সিচব/ মখয্সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
২) মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩) সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ 
৪) চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্, ঢাকা। 
৫) সকল িবভাগীয় pধান। 
৬) মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব। 
৭) মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব। 
৮) মাননীয় মntী/ pিতমntী/ uপ-মntীগেণর eকাn সিচব। 
৯) aথর্ িবভােগর সকল শাখা। 
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আিথর্ক kমতা Sub-delegation eর নতন মেডলু  
 

aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১। asায়ী পদ সিৃ   শnূ শnূ শnূ শnূ 
২। পদ িবলিpকরণু  শnূ শnূ শnূ শnূ 
৩। বােজট বরােdর 

পনঃuপেযাজনু  
eকi aথর্ৈনিতক কাড রে র মেধয্ 
পনঃuপেযাজন করা যাiেবু । তেব 
শতর্ থােক য, 
ক) বতন কাড হiেত an কান 

কােড পনঃuপেযাজন করা ু
যাiেব না; 

খ) বরাdকত aেথর্র মেধয্ ৃ
পনঃuপেযাজন সীিমত রািখু েত 
হiেব; 

গ) পরবতর্ী aথর্ বৎসের eকi বয্েয়র 
পনরাবিtর সmাবনা রিহয়ােছ ু ৃ
eমন কান kেt পনঃuপেযাজন ু
করা যাiেব না। 

শnূ শnূ শnূ 

৪। annয়ন বােজেট নতন পতর্ ু ূ
কােজর চুিk anেমাদন/ 
সmাদন 

pিত kেt ২৫.০০ লk টাকা  pিত kেt 
৫.০০ লk টাকা

শnূ শnূ 

৫। annয়ন বােজেট anাn 
নতন বয্েয়র pশাসিনক ু
anেমাদন 

বােজট বরাd থাকা সােপেk ২.০০ 
লk টাকা  

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
৫০ হাজার টাকা 

শnূ শnূ 

৬। সরকাির সmিtর িন িt: 
ক) বয্বহােরর aেযাগয্/ 
পিরতয্k ভবন িবkয়/ 
ভাি য়া ফলা/ ংস করা  

শnূ শnূ শnূ শnূ 

 খ) সmিt বয্বহােরর 
aেযাগয্ ঘাষণা 

pচিলত িবিধিবধান পালন সােপেk 
৩.০০ লk টাকা পযর্n। 

pচিলত 
িবিধিবধান পালন 
সােপেk ৫০ 
হাজার টাকা 
পযর্n। 

pচিলত 
িবিধিবধান পালন 
সােপেk ৩০ 
হাজার টাকা 
পযর্n। 

শnূ 

 গ) বয্বহােরর aেযাগয্ dবয্ 
সামgী িবkয়। 

pকাশয্ িনলাম/ ট ডার/ কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ kমতা ূ  

pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ 

কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ kমতাূ

pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ 

কােটশেনর 
শেতর্ ৫০ হাজার 
টাকা পযর্n 

pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ 

কােটশেনর 
শেতর্ ২৫ হাজার 
টাকা পযর্n 

 ঘ) সরকাির ভিম iজারাূ । eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্ ূ

kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 

শেতর্ ২০ হাজার 
টাকা পযর্n। 

 ঙ) কয্াি টন iজারা। eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্ ূ

kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 

শেতর্ ১০ হাজার 
টাকা পযর্n। 

 চ) anাn ভাড়া iজারা 
আদায়। 

eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্ ূ

kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 

শেতর্ ২০ হাজার 
টাকা পযর্n। 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
৭। জািলয়ািত/ গািফলিত, চুির 

aথবা anাn কারেণ 
ভা ডার বা সরকাির aেথর্র 
aনােদয় মূলয্ aবেলাপন। 

িনধর্ািরত শতর্ সােপেk pিতিট 
কiেস ৩০ হাজার টাকা পযর্n। 

িনধর্ািরত শতর্ 
সােপেk pিতিট 
কiেস ১০ 
হাজার টাকা 
পযর্n। 

িনধর্ািরত শতর্ 
সােপেk pিতিট 
কiেস ৫ হাজার 
টাকা পযর্n। 

িনধর্ািরত শতর্ 
সােপেk pিতিট 
কiেস ২৫০০/- 
টাকা পযর্n। 

৮। আপীল দািখেলর psাবনা 
নাi eirপ kেt 
আদালেতর রায়/ আেদশ 
aথবা pচিলত িবিধ anযায়ী 
aথর্ pতয্াপর্ণ আেদশ 
pদােনর kমতা। 

িনধর্ািরত িবিধমালা সােপেk পণর্ ূ
kমতা।  

িনধর্ািরত 
িবিধমালা 

সােপেk পণর্ ূ
kমতা। 

িনধর্ািরত 
িবিধমালা 

সােপেk পণর্ ূ
kমতা। 

শnূ 

৯। সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
sাধীনতা পবর্ দাবীূ সমহূ ছাড়া 
বেকয়া দাবী anসnােনর 
kমতা। 

িবভাগীয় pধােনর sীয় দাবী বয্তীত 
aনিধক ১৫ বৎসেরর বেকয়া 

দাবীসমহূ।  

দpর pধােনর 
sীয় দাবী বয্তীত 

aনিধক ৬ 
বৎসেরর বেকয়া 
দাবীসমহূ। 

দpর pধােনর 
sীয় দাবী বয্তীত 

aনিধক ৩ 
বৎসেরর বেকয়া 
দাবীসমহূ। 

শnূ  

১০।  সরবরাহ o সবার 
আoতাধীন (aথর্ৈনিতক 
কাড ৪৮০০-৪৮৯৯ eর 
আoতায়) আiেটম বয্েয়র 
ম রীু । 

    

 ক) কান আiেটেম sিনিদর্  
বরাd থািকেল 

pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান পালন 
সােপেk পণর্ kমতাূ  

pচিলত আিথর্ক 
িবিধ-িবধান 

পালন সােপেk 
পণর্ kমতাূ  

pচিলত আিথর্ক 
িবিধ-িবধান 

পালন সােপেk 
পণর্ kমতাূ  

pচিলত আিথর্ক 
িবিধ-িবধান 

পালন সােপেk 
পণর্ kমতাূ  

 খ) কান আiেটেম sিনিদর্  
বরাd না থািকেল 

uপযk কতর্পk কতর্ক anেমািদত ু ৃ ৃ
িবভাজেন anযায়ী eবং pচিলত 
িবিধ-িবধান পালন সােপেk পণর্ ূ
kমতা 

uপযk কতর্পk ু ৃ
কতর্ক ৃ

anেমািদত 
িবভাজেন 

anযায়ী eবং 
pচিলত িবিধ 

িবধান পালন 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা 

uপযk কতর্পk ু ৃ
কতর্ক ৃ

anেমািদত 
িবভাজেন 

anযায়ী eবং 
pচিলত িবিধ 

১১। মরামত, সংরkণ o 
পনবর্াসেনর আoতাধীন ু
আiেটমসমেহর বয্য় ূ ম রীু : 
ক) সরকাির যানবাহন 

মরামত। 

বােজট বরাd থাকা সােপেk বৎসের 
১িট যানবাহেনর kেt aন র্ ূ ৫০ 
হাজার টাকা। তেব শতর্ থােক য, 
১) সরকাির যানবাহন কারখানা 

কতর্ক pতয্ািয়ত হiেত হiেব যৃ , 
তাহারা uk মরামত কিরেত 
aসমথর্ 

২) eত সংি  pচিলত িবিধিবধান 
o সরকাির আেদশ িনেদর্শ 
anসরণ কিরেত হiেব 

৩) ঊ র্তন কতর্পেkর বয্য় ম রী ৃ ু
eড়াiবার uেdেশয্ মাট মরামত 
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না।  

কলাম-৩ eর 
(২) o (৩) eর 
শতর্ পালন 

সােপেk aন র্ ূ
২৫ হাজার টাকা 

কলাম-৩ eর 
(২) o (৩) eর 
শতর্ পালন 

সােপেk aন র্ ূ
১৫ হাজার টাকা  

কলাম-৩ eর 
(২) o (৩) eর 
শতর্ পালন 

সােপেk aন র্ ূ
১০ হাজার টাকা 

 খ) যntপািত, ikiপেম ট, 
aিফস সর ামািদ o 
আসবাবপt মরামত।  

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। 

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
পণর্ kমতাূ । 

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
পণর্ kমতাূ । 

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
aন র্ ূ ১৫০০/- 

টাকা। 
 গ) বাiসাiেকল মরামত।  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  
 ঘ) ভাড়া করা ভবন/ 

িরkiিজশন করা ভবন 
মরামত। 

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার 
চুিk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী 
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক ৃ
বহনেযাগয্ হiেত হiেব।  

কলাম-৩ eর 
শেতর্ aনিধক 
২৫০০/- টাকা 

কলাম-৩ eর 
শেতর্ aনিধক 
১৫০০/- টাকা 

শnূ 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১২। মলধন বয্েয়র aধীন ূ

আiেটমসমেহর বয্েয়র ূ
ম িরু / anেমাদন:  

    

 ক) যানবাহন kয় শnূ শnূ শnূ শnূ 
 খ) পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ 

aিফস সর ামািদ/ 
আসবাবপেtর kয় চুিk 
anেমাদন। 

eককালীন ৫০ হাজার টাকা পযর্n। 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট 

বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থািকেত হiেবু  

২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন 
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o 
anেমাদন pিসিডuর eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব 

৩) ঊ র্তন কতর্পেkর anেমাদন ৃ
eড়ােনার uেdেশয্ মাট মরামত 
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না। 

eককালীন 
১৫০০০ টাকা 
পযর্n কলাম-৩ 

eর শতর্ 
সােপেk  

eককালীন 
১০০০০ টাকা 
পযর্n কলাম-৩ 

eর শতর্ সােপেk 

eককালীন 
৫০০০ টাকা 
পযর্n কলাম-৩ 

eর শতর্ সােপেk 

 গ) কিmuটার/ কিmuটার 
সফটoয়য্ার/ কিmuটার 
যntাংশ kয়। 

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার 
চুিk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী 
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্কৃ 
বহনেযাগয্ হiেত হiেব। 

৩ নং কলােম-
uেlিখত শতর্ 
পালন সােপেk 
aনিধক ২০ 
হাজার টাকা  

৩ নং কলােম-
uেlিখত শতর্ 
পালন সােপেk 

aনিধক ১০ 
হাজার টাকা 

শnূ 

 ঘ) বাiসাiেকল kয়। বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার 
চুিk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী 
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক ৃ
বহনেযাগয্ হiেত হiেব। 

৩ নং কলােম-
uেlিখত 

শতর্াবলী পালন 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা  

৩ নং কলােম-
uেlিখত 

শতর্াবলী পালন 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা  

শnূ 

১৩। সাহাযয্, ম িরর আoতাধীন ু
আiেটমসমেহর বয্য় ূ ম রীু : 

    

 ক) বিt pদাৃ ন। শnূ শnূ শnূ শnূ 
 খ) anদান ম ির ু (Grant-

in-Aid) 
শnূ শnূ শnূ শnূ 

১৪। কান পেদ টাiম sেল 
িনেয়াগpাp aিফিসেয়িটং 
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
pারিmক বতন িনধর্ারণ। 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

১৫। িবভাগীয় পরীkা সংি  
কােজর জn িবিধ anসাের 
সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক সmানী pদান। 

aন র্ ূ ১,০০০/-টাকা  শnূ শnূ শnূ 

১৬। িফ সংি  কােজ িনযিkর ু
ম িরু । 

পণর্ kমতাূ । তেব শতর্ থােক য, 
কান eকক kেt ১,০০০/- টাকা 

eবং বৎসের ২,০০০/- টাকার aিধক 
হiেব না।  

শnূ  শnূ শnূ 

১৭। মণ ভাতা িবল দািখেলর 
িনধর্ািরত সময়সীমা িশিথল।  

aিgম নoয়া না হiেল পণর্ kমতাূ । 
aিgম নoয়া হiেল মেণর১২ 
মােসর মেধয্ uেtািলত aিgম সমmয় 
কিরেত হiেব। anথায় aিgম 
আদায়েযাগয্ হiেব।  

৩নং কলােম 
uেlিখত 
শতর্াবলী পালন 
সােপেk পণর্ ূ
kমতা 

শnূ শnূ 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১৮। বাসsােনর aভাব, ছেল-

মেয়েদর লখা-পড়া 
িচিকৎসাগত aথবা মানিবক 
কারেণ বদিলকত sােন ৃ
বদিলর ৬ মােসর মেধয্ 
যাগদান কিরেত না পািরেল 
সi kেt মণ ভাতা িবল 
দািখেলর সময়সীমা িশিথল। 

aন র্ eক বছরূ । তেব শতর্ থােক 
য, 
১) বাসsােনর aভাব, ছেল-

মেয়েদর লখা-পড়া, 
িচিকৎসাগত aথবা মানিবক 
কারেণ পিরবারেক sানাnর 
কিরেত aসমথর্ হiেল, 

২) aিgম uেtালেনর ৬ মােসর 
মেধয্ ফরৎ pদান কিরেল  

৩ নং কলােমর 
anrপ 

শnূ শnূ 

১৯। বদিলকত কমর্কতর্াৃ / 
কমর্চারীর বদিলকত ৃ
কমর্সহেল পিরবােরর কান 
সদেসয্র যাগদােনর 
সময়সীমা ১মাস িশিথল। 

পণর্ kমতাূ । তেব শতর্ থােক য, 
বদিলল আেদশ জািরর পর সংি  
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পিরবারেক 

বদিলকত sােন মণ কিরেত হiেবৃ ।

৩ নং কলােমর 
anrপ 

শnূ শnূ 

২০। সরকার কতর্ক গিঠত ৃ
কিমশন/ কিমিটর বসরকাির 
সদসয্ o িবেদশী 
িবেশষjেদর মণ ভাতা 
eবং দিনক ভাতার ম রীু । 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

২১। যাগােযাগ বয্বsার 
িবি nতার কারেণ কাথাo 
aবsােন বাধয্ হiেল সi 
kেt দিনক ভাতা ম িরু ।  

পণর্ kমতা ূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  শnূ 

২২। িনয়ntণ বিহভর্ত কারেণ ূ
সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক aন র্ূ  eক 
বৎসেরর aসাধারণ ছিটর ু
ম িরু । 

sীয় বয্তীত পণর্ kমতাূ  sীয় বয্তীত পণর্ ূ
kমতা। তেব 
ei kেt 

তাহােক সংি  
কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর 
িনেয়াগকারী 
কতর্পk হiেত ৃ

হiেব। 

শnূ শnূ 

২৩। চুিkিভিtক িনেয়ািজত 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ছিট ু
ম িরু  

শnূ শnূ শnূ শnূ 

২৪। িবেশষ akমতাজিনত ছিট ু
ম িরু । 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

২৫। িবিভn pকার ভিবষয্ তহিবল 
(Provident Fund) হiেত 
সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক aিgম ম িরু । 

sীয় বয্তীত পণর্ kমতাূ । তেব ei 
kেt pচিলত িবিধ িবধান o 

সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ পালন 
কিরেত হiেব। 

sীয় বয্তীত পণর্ ূ
kমতা। তেব 
ei kেt 

pচিলত িবিধ 
িবধান o 

সরকাির আেদশ/ 
িনেদর্শ পালন 
কিরেত হiেব 
eবং তাহােক 

সংি  কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর 
িনেয়াগকারী 
কতর্পk হiেত ৃ

হiেব। 

৪নং কলােমর 
anrপ।  

৪নং কলােমর 
anrপ। 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
২৬। িনিদর্  সময় পযর্n ভিবষয্ 

তহিবল হiেত uেtািলত 
aিgম আদায় sিগেতর 
anমিত। 

sীয় বয্তীত aন র্ ূ ২ বছেরর জn 
eকিট মাt aিgম আদায় sিগেতর 

kমতা। 

sীয় বয্তীত 
aন র্ ূ ১ বছেরর 
জn eকিট মাt 
aিgম আদায় 

sিগেতর kমতা।

শnূ শnূ 

২৭। যানবাহন kয় aিgম 
uেtালেনর eক মােসর মেধয্ 
যানবাহন kেয়র সময় সীমা 
িশিথল। 

aন র্ িতন মাস পযর্n সময়সীমা ূ
বিdর পণর্ kমতাৃ ূ । 

aন র্ di মাস ূ
পযর্n সময়সীমা 
বিdর পণর্ ৃ ূ
kমতা।  

aন র্ eক মাস ূ
পযর্n সময়সীমা 
বিdর পণর্ ৃ ূ
kমতা। 

শnূ 

২৮। মত সরকাির কমর্কতর্াৃ / 
কমর্চারীর পিরবােরর 
সদসয্েদরেক utরািধকার 
সনদপt eবং apাp বয়s 
utরািধকারীর kেt 
aিভভাবকেtর সনদপt 
দািখল সােপেk ভিবষয্ৎ 
তহিবেলর চড়াn aথর্ ূ
pদােনর kমতা aপর্ণ। 

pেতয্েকর িহসয্াব পিরমাণ aন র্ ূ
৫০০০/- টাকা হiেল kিতপরণ ূ
মচেলকা ু (Indemnity Bond) 
দািখল সােপেk পণর্ kমতাূ ।  

pেতয্েকর িহসয্া 
পিরমাণ aন র্ ূ
৩০০০/- টাকা 
হiেল kিতপরণ ূ

মচেলকা ু
(Indemnity 

Bond) দািখল 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা।  

pেতয্েকর 
িহসয্ার পিরমাণ 
aন র্ ূ ২০০০/- 
টাকা হiেল 
kিতপরণ ূ
মচেলকা ু

(Indemnity 
Bond) দািখল 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা।  

pেতয্েকর 
িহসয্াব পিরমাণ 
aন র্ ূ ১০০০/- 
টাকা হiেল 
kিতপরণ ূ
মচেলকা ু

(Indemnity 
Bond) দািখল 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা।  
২৯। বধ utরািধকারী িনধর্ারেণর 

pে  
আiন মntণালেয়র সিহত 
পরামশর্kেম পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ। 

শnূ শnূ 

৩০। চাকিরর ধারাবািহকতার 
ঘাটিত pমাজর্ন। 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৩১। পনশেনর জn চাকিরর 
ঘাটিত pমাজর্ন। 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৩২। বেদিশক pিশkণ সংkাn 
আিথর্ক ম িরু । 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৩৩। sায়ী/ asায়ী সরকাির 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক ঋণ/ 
aিgম pদান। 

বােজেট বরাd থাকা সােপেk sীয় 
বয্তীত পণর্ kমতাূ । 
তেব শতর্ থােক য, 
১) তাহােক সংি  কমর্কতর্া/ 

কমর্চারীর িনেয়াগকারী কতর্পk ৃ
হiেত হiেব 

২) ei kেt pেযাজয্ িবিধিবধান o 
সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ পালন 
কিরেত হiেব। 

শnূ শnূ শnূ 

৩৪। eকi সােথ eকািধক পেদ 
দািয়t পালনকারী কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক দািয়t ভাতা 
ম িরু । 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৩৫। পনশন ম িরু । িনরীkা aিফেসর িরেপাটর্ সােপেk 
sীয় বয্তীত পণর্ kমতাূ । 
ei kেt তাহােক সংি  কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর িনেয়াগকারী কতর্পk ৃ
হiেত হiেব। 

৩নং কলােমর 
anrপ। 

৩নং কলােমর 
anrপ। 

শnূ 

৩৬। পনশেনর িবিনময় মলয্ ূ
পিরেশাধ (Commutation 
of Pension) 

পণর্ kমতাূ । তেব তাহােক সংি  
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পনশন ম িরর ু
kমতা pাp হiেত হiেব। 

পণর্ kমতাূ । তেব 
তাহােক সংি  
কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর 

পনশন ম িরর ু
kমতা pাp 
হiেত হiেব। 

পণর্ kমতাূ । তেব 
তাহােক সংি  
কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর 

পনশন ম িরর ু
kমতা pাp 
হiেত হiেব। 

শnূ 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
৩৭। সরকাির দািয়t পালেনর 

কারেণ udতু / দােয়রকত ৃ
দoয়ানী/ ফৗজদারী 

aিভেযােগর িবষেয় জবাব 
pদােন বাধয্ হiেল ei 
kেt মণ ভাতা ম িরু । 

পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  

৩৮। সামিয়কভােব বরখাsকত ৃ
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
sীয় বয্তীত িবভাগীয় তদেn 
uপিsত হoয়ার pেয়াজন 
হiেল ei kেt মণ ভাতা 
ম িরু । 

পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kূ মতা পণর্ kমতাূ  

৩৯। মণকােল দিনক ভাতা 
pদােনর kেt িবিধ 
anসাের ধারাবািহকভােব 
১০িদন aবsােনর সময়সীমা 
হiেত aবয্াহিত pদান। 

পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  শnূ শnূ 

৪০। কােজ যাগদােনর সmাবনা 
নাi মিডেকল কিমিট কতর্ক ৃ
eirপ িরেপাটর্ pািpর পর 
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
ছিট ম িরু ু । 

পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  শnূ 

৪১। িচিকৎসক কতর্ক pদt ৃ
সামথর্য্ সনদপt 
(Certificate of Fitness) 
gহণ। 

পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  

৪২। মণ ভাতা aিgম ম িরু । পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  শnূ 
৪৩। di বা তেতািধক পেদ 

eকজন সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক িনেয়াগ pদান। 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৪৪। uেtািলত/ গহীত ভিবষয্ ৃ
তহিবল aিgম আদােয়র 
kেt ২৪িটর aিধক িকিs 
সংখয্া িনধর্ারণ। 

sীয় বয্তীত aন র্ ূ ৪৮িট মািসক 
িকিs পযর্n বিধর্তকরেণর kমতা। 

sীয় বয্তীত 
aন র্ ূ ৩৬িট 
মািসক িকিs 

পযর্n 
বিধর্তকরেণর 

kমতা। 

শnূ শnূ 

৪৫। ভিম aিধgহণ ূ (eল, e) 
pাkলন ম িরু । 
 

শnূ শnূ শnূ শnূ 
 

৪৬। বসরকাির/ িবেদশী বয্িkর 
uপিsিতেত anি ত সভা/ 
সেmলন/ pিশkণ কাসর্ 
eবং বাডর্ কিমিট/ কিমশন 
iতয্ািদর সভায় আপয্ায়ন 
বয্য় 

জনpিত ১২/-টাকা হাের aন র্ ূ
৩০০/- টাকা। 

শnূ শnূ শnূ 
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apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত 
aথর্ বরাd pসে  জািরকত পিরপtৃ  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 

 
পিরপt 

২৪-১১-১৪০৬ ব াb 
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/৬২ তািরখ: 

৭-৩-২০০০ ি sাb 
 

িবষয়: বােজট বরােdর aিতিরk aথর্ বরাd pসে । 
 
 িনেদর্িশত হiয়া গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর anে দ ৯২(১) (খ) eর pিত সকল মntণালয়/ িবভােগর 
দি  আকষর্ণ কিরেতিছৃ । সংিবধােনর uk anে দ anসাের বাৎসিরক বােজেট apতয্ািশত বয্য় বরেdর বয্বsা রাখা 
হiয়া থােক। বােজেট aথর্ সংsান রাখা হয় নাi aথবা বােজেট সংsানকত aথর্ িনঃেশিষত হiয়া িগয়ােছ eমন কান ৃ
কােযর্র জn aিতিরk aেথর্র aপিরহাযর্ pেয়াজন দখা িদেল apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরাd pািpর 
জn aথর্ িবভােগ ei সব psাব pরণ কিরবার সময় pচিলত িনয়ম anযায়ী সিচবালয় িনেদর্িশকা-১৯৭৬ eর ২৯০ 
anে দ anসরণ কিরেত হয়। িকnু aিভjতায় দখা যায় য, pায় বশীর ভাগ kেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 
কতর্ক সিচবালয় িনেদর্িশকার uk anে দ যথাযথভােব anসরণপবর্ক psাব pণয়ন o uপsাপন করা হয় নাৃ ূ । aেনক 
kেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খােতর বােজট বরাdেক সংি  aথর্ বৎসেরর aিতিরk 

pেয়াজন পরেণর সি িত ূ (Reserve) িহসােব গণয্ কের। ei kেt aিতিরk চািহদার বিশ য্ িবেশষতঃ য কােজর 
জn aিতিরk বরােdর psাব করা হiয়ােছ তাহা pকতi aিনিদর্  o apতয্ািশত ধরেণর িকনা uহা িবেবচনা করা হয় ৃ
না। ei সকল psােবর মেধয্ aেনক psাব থােক যাহা gহণ করা হiেল an য সকল psাব জনsােথর্ agািধকার 
পাoয়া আবশয্ক সigিল যমন িবেবচনা করা সmব হয় না তমিন iহার ফেল aনাকাি ত বােজট ঘাটিত িকংবা uভয় 
pকার পিরিsিতর সি  হiেত পােরৃ । 

২। বিণর্ত aবsায়, pkাপট িবেবচনায় apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরােdর জn aথবা বােজেট aথর্ 
বরাd করা হয় নাi eirপ kেt aথর্ িবভােগ psাব pরণ কােল আিথর্ক িবিধ-িবধান, আেদশ/ িনেদর্শ iতয্ািদ 
কেঠারভােব anসরণ কিরেত হiেব। eirপ kেt বােজট বরাd বিহভর্ত aিতূ িরk বয্েয়র uেdেশয্ aথর্ বরােdর 
জn িনmrপ পdিত anসরণ কিরেত হiেব: 

ক) কান মntণালয়/ িবভাগ হiেত utািপত হuক িকংবা iহার aধীনs সংযk দpর ু (Attached Department) 
aিধদpর/ পিরদpর/ aধঃsন aিফস/ sায়tশািসত pিত ান হiেত utািপত হuক, aিতিরk বরােdর সকল 
psাবi সংি  pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর মখয্ ু িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক anেমািদত o sাkিরত ৃ
sয়ংসmণর্ সারূ -সংেkপ আকাের pরণ কিরেত হiেব। 

খ) সার-সংেkেপ িনেmাk িবষয়ািদ সmেকর্ ss  তথয্ থািকেত হiেব: 
১) িবsািরত িবভাজনসহ বতর্মান aথর্ বৎসেরর eবং আগামী aথর্ বৎসরসমেহর আবতর্ক o aনাবতর্ক uভয় ূ

pকােরর বয্য়; 
২) বােজেট pেয়াজনীয় aেথর্র সংsান কন রাখা হয় নাi eবং বােজট pাkলন pণয়নকােল যথাসমেয় ei 

ধরেণর বয্য় কন anমান করা যায় নাi তাহার কারণসহ psােবর পণর্াংগ যৗূ িkকতা; 
৩) িনেmাk তথয্ািদসহ য বােজট ম রীর িবপরীেত psািবত বয্য় িবকলনেযাগয্ তাহার িবে ষণঃু  

(a) iেতামেধয্ বােজেট য বরাd দoয়া হiয়ােছ তাহার কাড িভিtক িববরণ; 
(আ) uেlিখত কােডর িবপরীেত iেতামেধয্ য বয্য় িনবর্াহ করা হiয়ােছ তাহার িববরণ; 
(i) aথর্ বৎসেরর aবিশ  সমেয়র জn uেlিখত কােডর িবপরীেত বয্েয়র য সকল aংগীকার eবং 

পিরকlনা রিহয়ােছ aথবা iেতামেধয্ ম ির pদান করা হiয়ােছ তাহার িববরণু ; 
(ঈ) uপেরর (i) uপ-anে েদ uিlিখত কিতপয় পিরকিlত (Contemplated) বয্য় পিরহার কিরয়া 

aথবা hাস কিরয়া কন psািবত বয্য় সংkলান করা যাiেব না তাহার কারণ; 
(u) psািবত বয্য় পরবতী বৎসর পযর্n কন sিগত রাখা যাiেব না তাহার যৗিkক বয্াখয্া। 

গ) psাবিট pািpর পর aথর্ িবভাগ uহার যৗিkকতা পরীkা কিরেব। aপিরহাযর্তার িনিরেখ psাবিট gহণেযাগয্ 
বিলয়া িবেবিচত হiেল aথর্ িবভাগ pেয়াজনীয় aিতিরk aথর্ বরাd pদান কিরেব। ei বয্য় ‘apতয্ািশত বয্য় 
বয্বsাপনা’ হiেত aথবা িবদয্মান বরােdর মেধয্ uপেযাজেনর মাধয্েম aথবা যথাসমেয় pেয়াজনীয় 
আn ািনকতা anসরণপবর্ক ূ ‘সmরক ম িরূ ু ’ pদােনর মাধয্েম িমটােনা হiেব তাহা aথর্ িবভাগ sিনিদর্ ভােব 
িনধর্ারণপবর্ক pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগেক aবিহত কিরেব। aতঃপর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aথর্ 
িবভােগর সmিতkেম বয্য় ম ুির সরকাির আেদশ জাির কিরেব। uk ম িরু  আেদেশ বােজট anিবভােগ 
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প া ন থািকেত হiেবৃ । 

ঘ) uপিরuk (ক) eবং (খ) uপ-anে েদ বিণর্ত পdিত anসরণ বয্তীত কান psাব aথর্ িবভােগ pরণ করা 
হiেল তাহা িবেবচনা বয্িতেরেক সংি  মntণালয়/ িবভােগ ফরৎ পাঠােনা হiেব। 

৩। সকল মntণালয়/ িবভাগসমহেক uপিরূ -uk পdিত সmেকর্ তাহােদর aধীনs সকল সংযk দpরু / aিধদpর/ 
পিরদpর/ aধঃsন সংsােক angহপবর্ক aবিহত কিরবার anেরাধ জানােনা যাiেতেছূ । 

 
 

eম. nrন নবী 
যgু-সিচব 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
২। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ 

(DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) 

o 
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণু  

(SUB-DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 

 
২১-১০-১৪১১ ব াb

তািরখ:
৩-২-২০০৫ ি sাb
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ 

(DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) 

o 
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণু  

(SUB-DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 
 

২১-১০-১৪১১ ব াb
তািরখ:

৩-২-২০০৫ ি sাb
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সচীপtূ  
 

kিমক নং িবষয় পt প াৃ  
১। আিথর্ক kমতা aপর্ণ 

(Delegation of Financial Powers) 
 

২। আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণু  
(Sub-Delegation of Financial Powers) 

 

৩। apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরাd pসে  জািরকত পিরপtৃ   
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আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
(Delegation of Financial Powers) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 

 
২১-১০-১৪১১ ব াb 

নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১২ তািরখ: 
৩-২-২০০৫ ি sাb 

 
িবষয়: মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতার সংেশাধন (annয়ন)। 
 
 িনেদর্শkেম জানােনা যাiেতেছ য, aথর্ িবভাগ কতর্ক গত ৃ ৭-৩-২০০০০ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব(বয্ঃিনঃ-১) 
িডিপ-১/ ২০০০/ ৬৪ নং aিফস sারকমেল pশাসিনক কাযর্kেমর সিহত সাম সয্ রািখয়া মntণালয়ূ / িবভাগসমহেক ূ
আিথর্ক kমতা aপর্েণর eক আেদশ জাির করা হয়। 

২। uপিরuk আিথর্ক kমতা aপর্ণ সংkাn আেদশ জািরর পর iেতামেধয্ দীঘর্ সময় aিতবািহত হiয়ােছ। ei দীঘর্ 
সমেয় সরকােরর pশাসিনক কাযর্kেম uেlখেযাগয্ পিরবতর্ন সািধত হiয়ােছ। সmpিত kয় সংkাn নীিত o পdিত 
সংsার কাযর্kেমর aধীেন বতর্মান সমেয়র pেয়াজন মটােনার uপেযাগী কিরয়া The Public Procurement 
Regulations, 2003 eবং Regulations eর Implementation Procedure জাির করা হiয়ােছ। eতdয্তীত 
কিতপয় িবষেয় মntণালয়/ িবভাগেক pদt আিথর্ক kমতা aপযর্াp বিলয়া pতীয়মান হiেতেছ। ei pkাপেট 
pশাসিনক কাজকমর্ drততার সিহত সmাদেনর sিবধােথর্ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক aিধকতর আিথর্ক kমতা 
pদােনর লেkয্ uপিরuk aিফস sারকিট বািতলপবর্ক ei aিফস sারকিট জাির করা হiলূ । য সকল িবষয় aথর্ 
িবভােগর িবেবচনার জn pরণ কিরেত হiেব তাহার eকিট সংেশািধত তািলকা সংলgী আকাের ei sারেকর 
সিহত সংযk করা হiলু । 

৩। মntণালয়/ িবভােগর দািয়tpাp সিচব (ভারpাp সিচব iহার anভর্kু ) তাঁহার মntণালয়/ িবভাগ, সংযk িবভাগ ু
(Attached Department), aিধদpর eবং aধঃsন aিফসসমেহর pািp eবং মntণালূ য়/ িবভাগ কতর্ক িনয়িntত ৃ
বােজট ম ির হiেত য বয্য় িনবর্াহ হiেব সi িবষেয মখয্ ু ু িহসাবরkণ কমর্কতর্ার দািয়t পালন কিরেবন eবং 
িনেmাk anশাসনসমহ pিতপালন িনি ত কিরেবনঃূ - 

ক) তঁাহার মntণালয়/ িবভাগ, সংযk িবভাগ ু (Attached Department), aিধদpর িকংবা aধঃsন aিফসসমহেক ূ
য uেdেশয্ aথর্ বরাd করা হয় সi uেdেশয্i তাহা যন বয্িয়ত হয়; 

খ) aথর্ বয্েয়র kেt যন pচিলত িবিধ-িবধান কেঠারভােব anসরণ করা হয়। লkয্ রািখেত হiেব য কান 
kেti যন pেয়াজেনর aিতিরk aথর্ বয্য় করা না হয়। সরকাির aথর্ বয্েয়র kেt pেতয্কেক eirপ 
সতকর্তা aবলmন কিরেত হiেব যirপ সতকর্তা সাধারণ িবচkণতা সmn eকজন বয্িk তাহার িনজs aথর্ 
বয্েয়র kেt কিরয়া থােকন; 

গ) বােজেট িবিভn কােডর িবপরীেত বরাdকত aেথর্র মেধয্ যন pকত বয্য় সীমাবd রাখা হয়ৃ ৃ ; 

ঘ) aথর্ িবভােগর পবর্ সmিত বয্িতেরেক সmরক ম ির পাoয়া যাiেব ei pতয্াশায় যন কান aথর্ বয্য় করা না ূ ূ ু
হয়: 

ঙ) সকল pকার pািp o বয্য় যন সিঠক কােড ণীিবnাসপবর্ক িহসাবভk করা হয়ূ ু ; 

চ) pিতমােস pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক বয্িয়ত aেথর্র িহসাব সংkাৃ n য সকল তথয্ pদান করা হয় 
তাহার সিহত যাহােত িহসােবর স িত (Reconciliation) িবধান করা হয়। য সকল মntণালয়/ িবভােগর 
িহসাব িবভাগীয়করণ করা হiয়ােছ pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া িনয়িমত তঁাহার িহসােবর সিহত ঐ সকল 
মntণালয়/ িবভােগর aধঃsন aিফসসমেহর িহসােবরূ  স িত িবধােনর বয্বsা কিরেবন। 

চ) aিডট আপিtর যন drতত িন িt করা হয় 

৪। মntণালয়/ িবভাগসমহ তাহােদর আিথর্ক kমতার মেধয্ যতটk স ত িবেবচনা কিরেব ততটk সংযk িবভাগূ ু ু ু , 
aিধদpর o aধঃsন aিফসসমহেক aপর্ণ কিরেত পািরেবূ । সকল সরকাির aিফেস পনঃkমতাু  aপর্েণর kেt 
সমrপতা (Uniformity) আনয়েনর uেdেশয্ aথর্ িবভাগ কতর্ক পনঃkমতা aপর্েণর ৃ ু (Sub-delegation) eকিট 
নতন নমনা ু ু (Model) aথর্ িবভােগর ২১-১০-১৪১১ ব াb ৩-২-২০০৫ ি sাb তািরেখর aম/ aিব/ বয্ঃিনঃ-১/ 
িডিপ-১/ ২০০০/ ১৩ নmর sারক anযায়ী জাির করা হiয়ােছ। iহার আেলােক মntণালয়/ িবভাগসমহ পনঃkমতা ূ ু
aপর্ণ কিরেত পািরেব। 

৫। সময় সময় পিরবতর্ন সােপেk ফা ডােম টাল o সািpেম টারী rলস, জনােরল িফnািnয়াল rলস, Tজাির rলস 
iতয্ািদর আoতায় মntণালয়/ িবভাগসমহেক য আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হiূ য়ােছ তাহারা uহ pেয়াগ কিরেত 
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থািকেব। 

৬। সংেযািজত তািলকায় বিণর্ত িবষয়ািদ বয্তীত pচিলত িনয়ম/ পdিত anযায়ী য সকল িবষেয় anাn মntণালয়/ 
িবভােগর সিহত পরামশর্ কিরবার আবশয্কতা রিহয়ােছ সi সকল িবষয় aথর্ িবভােগ pরণ না কিরয়া pশাসিনক 
মntণালয়/ িবভাগ সংি  মntণালয়/ িবভােগর সিহত পরামশর্ কিরেব। 

৭। aিপর্ত kমতার আoতাভk সকল িবষেয় মntণালয়ু / িবভাগ সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবর ম ির ু
আেদশ জাির কিরেব। uk আেদেশ িনেmাk িবষয়সমহ uেlখ কিরেত হiেবূ : 

ক) ei aিফস sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতার আoতায় ম ির আেদশ জাির করা হiয়ােছু ; eবং 

খ) anেমািদত বােজেট eতdেdেশয্ aথর্ বরাd রাখা হiয়ােছ eবং uহা থাক বরাd আকাের রাখা হয় নাi। 
eirপ kেt ম ির আেদশ aথর্ িবভাগ কতর্ক প া ন কিরবার pেয়াজন হiেব নাু ৃ ৃ । 

৮। সংেযািজত তািলকায় anভর্k সংু লgীর আiেটমসমেহর kেt মntণালয়ূ / িবভাগসমহ কতর্ক জািরকত ম ির ূ ৃ ৃ ু
আেদশসমহ aথর্ িবভােগর সংি  anিবভাগ কতর্ক প াি ত হoয়ার পর pধান ূ ৃ ৃ িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবর pরণ 
কিরেত হiেব। 

৯। বােজেট aথর্ বরাd করা হয় নাi aথবা বােজেট য aথর্ বরাd করা হiয়ােছ তাহা aপযর্াp হiেল eirপ kেt 
aিতিরk aথর্ দাবীর psাব aথর্ িবভােগ pরণ কিরবার সময় aথর্ িবভােগর ২১-১০-১৪১১ ব াb/ ৩-২-২০০৫ 
ি sাb তািরেখর aম/ aিব/ বয্ঃিনঃ-১/ িডিপ-১/ ২০০০/ ১৪ নmর পিরপেt বিণর্ত পdিত anসরণ কিরেত হiেব। 

১০। ei aিফস sারেকর মাধয্েম pদt আিথর্ক kমতা পরবতর্ী আেদশ না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। 
 
সংযিkু : বণর্নামেত। 

 
জািকর আহেমদ খান 

সিচব 
aথর্ িবভাগ। 

২১-১০-১৪১১ ব াb 
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১২/(৫০০০) তািরখ: 

৩-২-২০০৫ ি sাb 
aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হiল: 

 
 

িদলrবা 
uপ-সিচব-১ (বয্ঃ িনঃ) 

aথর্ িবভাগ। 
িবতরণ: 
১) মিntপিরষদ সিচব/ মখয্সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
২) মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩) সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ 
৪) চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্, ঢাকা। 
৫) মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব। 
৬) মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব। 
৭) মাননীয় মntী/ pিতমntী/ uপ-মntীগেণর eকাn সিচব 
৮) aথর্ িবভােগর সকল শাখা। 
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সংলgী 
aথর্ িবভােগ িবেবচনার জn pিরতবয্ িবষয়ািদর তািলকা 

১। সংি  aথর্ বৎসর বিহভর্ত য কান আিথর্ক a ীকারূ । 
২। বােজট বরােdর aিতিরk বয্েয়র psাব। 
৩। anেমািদত বােজট sিনিদর্ ভােব বরাd নাi eirপ aনাবতর্ক বয্েয়র psাব। 
৪। ক) ণীিবnাস চােটর্র সংjা anসাের aথর্ৈনিতক কােডর বতন o ভাতা ণী হiেত an aথর্ৈনিতক 

ণীেত পনঃuপেযাজনু । 
খ) eক দায়যk বয্য় হiেত দায়যk নয় eমন বয্েয় aথবা aপর দায়যk বয্েয় পনঃuপেযাজনু ু ু ু । 

৫। ক) পদ সিৃ । 
খ) asায়ী পদ সংরkণ। 
গ) পেদর বতনkম, মযর্াদা/ পদবীর পিরবতর্ন। 
ঘ) পদ sায়ীকরণ। 
ঙ) oয়াকর্চাজর্ড/ কি টনেজ ট কমর্চারীেদর নতন িনেয়াগ aথবা িনয়িমত pিত ােন আনায়নু । 

৬। বােজেট sিনিদর্ ভােব বরাd নাi eirপ সকল পতূর্ কােজর জn নতন বয্েয়র psাবু । 
৭। pাক-sাধীনতাকােলর আিথর্ক দাবী। 
৮। সময় িবেশেষ সmািদত কেঠার মসাধয্ বা কিতtপণূর্ৃ  কােজর জn সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক ২৫০০/- 

টাকার ঊে র্ aথবা eকi বৎসের eক বােরর aিধক সmানী pদান। 
৯। বতন o ভাতািদ, মণ o বদিল সংkাn বয্য়, ভিবষয্ তহিবল, পনশন o আnেতািষক িনয়ntণকারী 

িবিধিবধান o anাn আিথর্ক িবিধিবধান সmিলত আেদশসমহ iূ তয্ািদর বয্াখয্া। 
১০। বতন o ভাতািদ সmিকর্ত চাকিরর শতর্ািদর পিরবতর্ন। 
১১। কর, l, িফ, সস আেরাপ সংkাn psাবসহ সরকাির pািpর uপর pভাব ফেল eমন য কান psাব। 
১২। pাথিমক িনেয়ােগর kেt িবিধ মাতােবক pেযাজয্ বিধর্ত বতন বয্তীত আগাম বিধর্ত বতন ম রু। 
১৩। বােজট বরাd বিহভর্ত anদান ম রূ ু । 
১৪। sায়ী aিgম বা iমেps বিহভর্ত ূ ১.০০ (eক) লk টাকার aিতিরk aিgম uেtালন। 
১৫। বােজট বরাd eবং মdণু , লখ সামgী, ফরমস o pকাশনা aিধদpর কতর্ক সংি  সামgীর apাপয্তা সনদ ৃ

pািp সােপেk ১.০০ (eক) লk টাকার মেনাহারী dবয্ািদ sানীয়ভােব kয়। 
১৬। িমিটং/ কনফােরn/ pিশkণ কােসর্র pিতিট an ােন হাlা আপয্ায়েনর জn জনpিত ১২ (বার) টাকা eবং 

মাট ৬০০/- (ছয়শত) টাকার aিধক বয্য়। 
১৭। জািলয়ািত, গািফলিত aথবা anাn কারেণ ৫ (পাঁচ) লk টাকার aিধক aনােদয় kিত aবেলাপন। 
১৮। সরকাির কমর্চারীেক pদt aনােদয় ঋণ/ aিgম eবং/ aথবা ঋণ/ aিgেমর aিজর্ত sদ aবেলাপন। 
১৯। ক) িবেদেশ সরকািরভােব মণকারী কিবেনট মntী কতর্ক আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৃ ৫০০ (পাঁচশত) মািকর্ন 

ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ২০০ (diশত) মািকর্ন ডলােরর aিধক বয্য়। 
খ) িবেদেশ সরকািরভােব মণকােল pিতমntী/ uপমntী কতর্ক আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৃ ৪০০ (চারশত) মািকর্ন 

ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ১৫০ (eকশত প াশ) মািকর্ন ডলােরর aিধক 
বয্য়। 

গ) pিতিনিধ দেলর pধান িহসােব সিচব/ ভারpাp সিচব কতর্ক আপয্ায়ন বয্য় বাবদ ৃ ৩০০ (িতনশত) মািকর্ন 
ডলার eবং সরবরাহ o সবার aধীন anাn বয্য় বাবদ ১০০ (eকশত) মািকর্ন ডলােরর aিধক বয্য়। 

২০। িবেদেশ িনেয়ািজত সরকাির বা sায়tশািসত pিত ােনর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর ভাতািদ িনধর্ারণ। 
২১। আিথর্ক সংে ষ সmিলত িবষয়াবলী, িবেশষতঃ িdপািkক/ আnজর্ািতক সমেঝাতা sারক/ চুিk/ িTিট সmাদন, 

আমদানী o রpানী নীিত pণয়ন, িবিনেয়াগ নীিত pণয়ন, মলয্নীূ িত pণয়ন, ম নীিত pণয়ন, বেদিশক কমর্ 
সংsান নীিত o l নীিত িনধর্ারণ। 

২২। মntণালয়/ িবভাগ/ িডপাটর্েম ট/ ডাiেরkেরেটর aধীনs aিফসসমেহর িহসাব সংকলন পdিতর পিরবতর্নূ । 
২৩। ঋণ সংgহ (Floation of Loan) সংkাn যাবতীয় িবষয়। 
২৪। pতয্k বা পেরাkভােব বােজট বিহভর্ত আিথর্ক সংে ষ সmিলত an য কান িবষয়ূ । 
২৫। aথর্ িবভােগর সােথ পরামশর্kেম থাক বরােdর বয্বহার সংkাn নীিতমালা চড়াn না হoয়া পযর্n eূ rপ 

বরােdর িবভাজন anেমাদন। 
২৬। সরকাির কাযর্িবিধমালায় বিণর্ত pকত aথবা সmাবয্ সরকাির রাজেsর পিরতয্াগৃ , মokফ বা রাজs ধাযর্করণ 

(Assignment of revenue) িকংবা iহার িবপরীেত a ীকার pদান। 
২৭। জনােরল ফাinািnয়াল rলস (িজeফআর) Tজাির rলস e ড সাবিসিডয়ারী rলসসহ aথর্ বয্য় সংkাn 

pচিলত িবিধ-িবধানসমহ িশিথল কিরবার pেয়াজন আেছ eমন aথর্ বয্েয়র psাূ ব। 
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আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণু  
(Sub-Delegation of Financial Powers) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 

২১-১০-১৪১১ ব াb 
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১৩ তািরখ: 

৩-২-২০০৫ ি sাb 
 

িবষয়: মntণালয়/ িবভােগর aধীন Attached Department eবং aধঃsন aিফেসর pধানেক aিধকতর kমতা 
Sub-delegation pদান সmিকর্ত। 

 
 সmpিত kয় সংkাn নীিত o পdিত সংsার কাযর্kেমর aধীেন বতর্মান সমেয়র pেয়াজন মটােনার uপেযাগী 
কিরয়া The Public Procurement Regulations, 2003 eবং Implementation Procedure জাির করা হiয়ােছ। 
সরকােরর বােজট o িহসাব পdিতেত নতন ণীিবnাস pবতর্ু নসহ aথর্ বয্বsাপনায় grtপণর্ সংsার কাযর্kম ূ
বাsবায়েনর ফেল আিথর্ক kমতার Sub-delegation e পিরবতর্েনর pেয়াজনীয়তা দখা িদয়ােছ। িবভাগীয় pধান o 
aধঃsন aিফেসর pধানেক pশাসিনক কাযর্সmাদেন iেতাপেবর্ূ  য পিরমাণ আিথর্ক kমতা pদান করা হiয়ােছ 
aিধকাংশ kেti তাহা বতর্মােন aপযর্াp বিলয়া pতীয়মান হiেতেছ। তাi সংি  কমর্কতর্াগণ যাহােত pশাসিনক 
কাযর্kম aিধকতর sাধীনতার সে  drত সmাদন কিরেত পােরন, সi uেdেশয্ ৭-৩-২০০০ তািরেখর aম/ aিব/ 
বয্ঃিনঃ-১/ িডিপ-১/ ২০০০/ ৬৩ নং sারকিট বািতলkেম eতদসে  যk আিথর্ক kমতার ু Sub-delegation মেডলিট 
জাির করা হiল। 

২। বািতলকত uপিরuk ৃ Sub-delegation মেডেলর nায় নতন মেডলিটেত মntণালয়ু / িবভােগর aধীন (Attached 
Department) eবং aধঃsন aিফসসমেহর pধানূ েক sিনিদর্  আিথর্ক kমতা pদান করা হiয়ােছ। aধঃsন 
aিফসসমেহর pধানেক কয্াটাগিরূ -১, কয্াটাগির-২, কয্াটাগির-৩ ei ৩িট ণীেত ভাগ করা হiয়ােছ। িবভাগীয়/ 
আ িলক পযর্ােয়র aিফসমহ কয্াটাগিরূ -১, জলা পযর্ােয়র aিফসসমহ কয্াটাগিরূ -২, uপেজলা/ থানা পযর্ােয়র 
aিফসসমহ কয্াটাগিরূ -৩ পযর্ােয়র anভর্k হiেবু । ধমাt আিথর্ক kমতা pেয়ােগর uেdেশয্ eirপ ণী িনধর্ারণ ু
করা হiয়ােছ। iহার সে  সংি  কমর্কতর্ার পদমযর্াদার (Status) কান সmকর্ নাi। 

৩। pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei মেডল anসরণপবর্ক uহার aধীন িবভাগীূ য় pধান eবং aধঃsন aিফস pধােনর 
মেধয্ আিথর্ক kমতা aপর্ণ কিরয়া আেদশ জাির কিরেবন। ei আেদেশর কিপ মহা িহসাব িনয়ntক, pধান 
িহসাবরkণ কমর্কতর্া, জলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, uপেজলা/ থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া eবং aথর্ িবভােগ pরণ 
কিরেত হiেব। pেয়াজনেবােধ কান কমর্কতর্া কাn কয্াটাগিরভk হiেবন তাহা uেlখপবর্ক আেদশ জাির ু ূ
কিরেবন। 

৪। পতর্কাজ সmাদনূ , পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয় চুিkর kেt সংযk ছেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা ু ২৫ 
কািট টাকা পযর্n মntণালয়/ িবভাগ পযর্ােয়র eবং ২৫ কািট টাকর ঊে র্ kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর 

anেমাদন pেয়াজন হiেব। anrপভােব পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ei sারেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা ৫ কািট 
টাকা পযর্n মntণালয়/ িবভাগ পযর্ােয়র eবং ৫ কািট টাকার ঊে র্ kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর anেমাদন 
pেয়াজন হiেব। 

৫। pিত aথর্বছেরর rেত বািষর্ক kয় পিরকlনা (Annual Procurement Plan) pণয়নপবর্ক সংsার িনবর্াহী pধান ূ
িকংবা তঁাহার dারা মেনানীত কমর্কতর্ার িনকট হiেত য anেমাদন gহণ করা হiেব তাহা pশাসিনক anেমাদন 
িহসােব িবেবিচত হiেব। 

৬। pস তঃ uেlখয্ য, সরকাির িবেশষ আেদশ বেল iেতামেধয্ য সমs কমর্কতর্ােক িবেশষ আিথর্ক kমতা pদান 
করা হiয়ােছ তাঁহারা uহা যথারীিত pেয়াগ কিরেবন। তেব সংেযািজত মেডেল pদিশর্ত কান আiেটেমর আিথর্ক 
kমতা যিদ িবেশষ আেদেশ pদt ঐ আiেটেমর kমতার চাiেত বশী হয় সi kেt ei মেডেল pদিশর্ত kমতা 
সংি  কমর্কতর্া pেয়াগ কিরেত পািরেবন। 

৭। Sub-delegation আেদেশ ss ভােব uেlখ থািকেত হiেব য, মেডেল বিণর্ত kমতা pেয়ােগর kেt সংি  
কমর্কতর্া পণর্ kমতাবানূ । তেব ei kেt pেযাজয্ িবিধ-িবধান, সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ যথাযথভােব anসরণ 
কিরেত হiেব eবং সংি  আiেটেমর ankেল pেয়াজনীয় বােজট বরাd থািকেত হiেব। 

৮। aিপর্ত আিথর্ক kমতা pেয়ােগর kেt সংি  কমর্কতর্ােক িনেmাk িবষয়সমহ সmেকর্o সতকর্তা aবলmন কিরেত ূ
হiেব: 
ক) য uেdেশয্ aথর্ বরাd দoয়া হiয়ােছ িঠক সi uেdেশয্i uহা বয্য় কিরেত হiেব। 
খ) aথর্ বয্েয়র kেt pেযাজয্ িবিধ-িবধান, সরকাির/ আেদশ/ িনেদর্শ iতয্ািদ কেঠারভােব anসরণ কিরেত 

হiেব। ei kেt লkয্ রািখেত হiেব য, কান kেti যন pকত ৃ pেয়াজেনর aিতিরk aথর্ বয্য় করা না 
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হয়। 
গ) বােজেট িবিভn আiেটম/ কােডর ankেল বরাdকত aেথর্র মেধয্i pকত বয্য় সীমাবd রািখেত হiেবৃ ৃ । 
ঘ) aথর্ মntণালেয়র পবর্সmিত বয্তীত বািষর্কূ / সmরক বােজেট pািpর pতয্াশায় কান বয্য় করা যাiেব নাূ । 
ঙ) সকল ণীর pািp o বয্য় সিঠকভােব ণীিবnাসপবূর্ক যথাযথ িহসাব কােডর aধীেন দখাiেত হiেব। 
চ) pেতয্ক মােসর শেষ সংি  aিডট aিফেসর সে  আয়-বয্েয়র িহসাব সমmয় কিরেত hiেব। 
ছ) aিডট আপিt drততার সে  িন িt কিরেত হiেব; eবং 
জ) aথর্ মntণালেয়র িনেদর্শ anসাের িহসাব o আিথর্ক িববরণী/ িরেপাটর্সমহূ িনভর্লভােব িনিদর্  সমেয়র মেধয্ ূ

দািখল কিরেত হiেব। 

৯। ei আেদশ aিবলেm কাযর্কর হiেব। 

সংযিkু : আিথর্ক kমতার Sub-delegation eর নতন মেডলু । 
 
 

জািকর আহেমদ খান 
সিচব 

aথর্ িবভাগ। 
 
২১-১০-১৪১১ ব াb 

নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/১৩/(৫০০০) তািরখ: 
৩-২-২০০৫ ি sাb 

--------------------------------------------- 
aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হiল: 

 
 

িদলrবা 
uপ-সিচব-১ (বয্ঃ িনঃ) 

aথর্ িবভাগ। 
িবতরণ: 
১) মিntপিরষদ সিচব/ মখয্সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
২) মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩) সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ 
৪) চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্, ঢাকা। 
৫) সকল িবভাগীয় pধান। 
৬) মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব। 
৭) মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব। 
৮) মাননীয় মntী/ pিতমntী/ uপ-মntীগেণর eকাn সিচব। 
৯) aথর্ িবভােগর সকল শাখা। 
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আিথর্ক kমতা Sub-delegation eর নতন মেডলু  
 

aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১। asায়ী পদ সিৃ   শnূ শnূ শnূ শnূ 
২। পদ িবলিpকরণু  শnূ শnূ শnূ শnূ 
৩। বােজট বরােdর 

পনঃuপেযাজনু  
eকi aথর্ৈনিতক কাড রে র মেধয্ 
পনঃuপেযাজন করা যাiেবু । তেব 
শতর্ থােক য, 
ক) বতন কাড হiেত an কান 

কােড পনঃuপেযাজন করা ু
যাiেব না; 

খ) বরাdকৃত aেথর্র মেধয্ 
পনঃuপেযাজন সীিমত রািখেত ু
হiেব; 

গ) পরবতর্ী aথর্ বৎসের eকi বয্েয়র 
পনরাবিtর সmাবনা রিহয়ােছ ু ৃ
eমন কান kেt পনঃuপেযাজন ু
করা যাiেব না। 

শnূ শnূ শnূ 

৪। annয়ন বােজেট নতন পতর্ ু ূ
কােজর চুিk anেমাদন/ 
সmাদন 

pিত kেt ১.০০ কািট টাকা  pিত kেt 
১৫.০০ লk 

টাকা 

pিত kেt 
৭.০০ লk টাকা 

pিত kেt 
৩.০০ লk টাকা

৫। annয়ন বােজেট anাn 
নতন বয্েয়র pশাসিনক ু
anেমাদন 

বােজট বরাd থাকা সােপেk ৮.০০ 
লk টাকা  

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
২.০০ লk টাকা 

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
৫০ হাজার টাকা  

শnূ 

৬। সরকাির সmিtর িন িt: 
ক) বয্বহােরর aেযাগয্/ 
পিরতয্k ভবন িবkয়/ 
ভাি য়া ফলা/ ংস করা  

শnূ শnূ শnূ শnূ 

 খ) সmিt বয্বহােরর 
aেযাগয্ ঘাষণা 

pচিলত িবিধিবধান পালন সােপেk 
৩.০০ লk টাকা পযর্n। 

pচিলত 
িবিধিবধান পালন 
সােপেk ৫০ 
হাজার টাকা 
পযর্n। 

pচিলত 
িবিধিবধান পালন 
সােপেk ৩০ 
হাজার টাকা 
পযর্n। 

শnূ 

 গ) বয্বহােরর aেযাগয্ dবয্ 
সামgী িবkয়। 

pকাশয্ িনলাম/ ট ডার/ কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ kমতা ূ  

pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ 

কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ kমতা

pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ 

কােটশেনর 
শেতর্ ৫০ হাজার 
টাকা পযর্n 

pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ 

কােটশেনর 
শেতর্ ২৫ হাজার 
টাকা পযর্n 

 ঘ) সরকাির ভিম iজারাূ । eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্ ূ

kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 

শেতর্ ২০ হাজার 
টাকা পযর্n। 

 ঙ) কয্াি টন iজারা। eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্ ূ

kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 

শেতর্ ১০ হাজার 
টাকা পযর্n। 

 চ) anাn ভাড়া iজারা 
আদায়। 

eক বৎসেরর জn pকাশয্ িনলাম/ 
ট ডার/ কােটশেনর শেতর্ পণর্ ূ

kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 
শেতর্ পণর্ ূ
kমতা। 

eক বৎসেরর 
জn pকাশয্ 

িনলাম/ ট ডার/ 
কােটশেনর 

শেতর্ ২০ হাজার 
টাকা পযর্n। 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
৭। জািলয়ািত/ গািফলিত, চুির 

aথবা anাn কারেণ 
ভা ডার বা সরকাির aেথর্র 
aনােদয় মলয্ aবেলাপনূ । 

িনধর্ািরত শতর্ সােপেk pিতিট 
কiেস ৩০ হাজার টাকা পযর্n। 

িনধর্ািরত শতর্ 
সােপেk pিতিট 
কiেস ১০ 
হাজার টাকা 
পযর্n। 

িনধর্ািরত শতর্ 
সােপেk pিতিট 
কiেস ৫ হাজার 
টাকা পযর্n। 

িনধর্ািরত শতর্ 
সােপেk pিতিট 
কiেস ২৫০০/- 
টাকা পযর্n। 

৮। আপীল দািখেলর psাবনা 
নাi eirপ kেt 
আদালেতর রায়/ আেদশ 
aথবা pচিলত িবিধ anযায়ী 
aথর্ pতয্াপর্ণ আেদশ 
pদােনর kমতা। 

িনধর্ািরত িবিধমালা সােপেk পণর্ ূ
kমতা।  

িনধর্ািরত 
িবিধমালা 

সােপেk পণর্ ূ
kমতা। 

িনধর্ািরত 
িবিধমালা 

সােপেk পণর্ ূ
kমতা। 

গn ূ  

৯। সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
sাধীনতা পবর্ দাবীূ সমহূ ছাড়া 
বেকয়া দাবী anসnােনর 
kমতা। 

িবভাগীয় pধােনর sীয় দাবী বয্তীত 
aনিধক ১৫ বৎসেরর বেকয়া 

দাবীসমহূ।  

দpর pধােনর 
sীয় দাবী বয্তীত 

aনিধক ৬ 
বৎসেরর বেকয়া 
দাবীসমহূ। 

দpর pধােনর 
sীয় দাবী বয্তীত 

aনিধক ৬ 
বৎসেরর বেকয়া 
দাবীসমহূ। 

শnূ  

১০।  সরবরাহ o সবার 
আoতাধীন (aথর্ৈনিতক 
কাড ৪৮০০-৪৮৯৯ eর 
আoতায়) আiেটম kয়/ 
বয্েয় ম রীু / kয় চুিk 
anেমাদনঃ 
ক) কান আiেটেম sিনিদর্  
বরাd থািকেল (aথর্ৈনিতক 
কাড ৪৮৭৪ বয্তীত)। 

িনmrপ শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা: 
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট 

বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থািকেত হiেবু  

২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন 
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o 
anেমাদন pিসিডuর eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব

পণর্ kমতা ূ
কলাম-৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk। 

পণর্ kমতা ূ
কলাম-৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk। 

পণর্ kমতা ূ
কলাম-৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk।  

 (খ) কান আiেটেম sিনিদর্  
বরাd না থািকেল 
(aথর্ৈনিতক কাড ৪৮৭৪ 
বয্তীত) 

িনmrপ শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা: 
১) uপযk কতর্পk কতর্ক ু ৃ ৃ

anেমািদত িবভাজেন সংি  
কাজ anভর্k থািকেত হiেবু । 

২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন 
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o 
anেমাদন pিসিডuর eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব

পণর্ kমতা ূ
কলাম-৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk 

পণর্ kমতা ূ
কলাম-৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk 

পণর্ kমতা ূ
কলাম-৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk 

 (গ) পরমশর্ক সবা 
কনসালেটnী সািভর্েসস) 
gহেণর (aথর্ৈনিতক কাড 
৪৮৭৪ eর আoতায়) চুিk 
anেমাদন/ সmাদন। 

১৫ লk টাকা পযর্n িনmrপ শতর্ 
সােপেk: 
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট 

বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থািকেত হiেবু  

২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন 
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o 
anেমাদন pিসিডuর eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন কিরেত 
হiেব। 

নাi  নাi নাi 

১১। মরামত, সংরkণ o 
পনবর্াসেনর আoতাধীন ু
আiেটমসমেহর বয্য় ূ ম রীু : 
ক) সরকাির যানবাহন 

মরামত। 

বােজট বরাd থাকা সােপেk বৎসের 
১িট যানবাহেনর kেt aন র্ ূ ৫০ 
হাজার টাকা। তেব শতর্ থােক য, 
১) সরকাির যানবাহন কারখানা 

কতর্ক pৃ তয্ািয়ত হiেত হiেব য, 
তাহারা uk মরামত কিরেত 
aসমথর্ 

২) eত সংি  pচিলত িবিধিবধান 
o সরকাির আেদশ িনেদর্শ 
anসরণ কিরেত হiেব 

৩) ঊ র্তন কতর্পেkর বয্য় ম রী ৃ ু

কলাম-৩ eর 
(২) o (৩) eর 
শতর্ পালন 

সােপেk aন র্ ূ
২৫ হাজার টাকা 

কলাম-৩ eর 
(২) o (৩) eর 
শতর্ পালন 

সােপেk aন র্ ূ
২৫ হাজার টাকা  

কলাম-৩ eর 
(২) o (৩) eর 
শতর্ পালন 

সােপেk aন র্ ূ
১০ হাজার টাকা 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

eড়াiবার uেdেশয্ মাট মরামত 
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না।  

 খ) যntপািত, ikiপেম ট, 
aিফস সর ামািদ o 
আসবাবপt মরামত।  

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। 

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
পণর্ kমতাূ । 

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
পণর্ kমতাূ । 

বােজট বরাd 
থাকা সােপেk 
aন র্ ূ ১৫০০/- 

টাকা। 
 গ) বাiসাiেকল মরামত।  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  
 ঘ) ভাড়া করা ভবন/ 

িরkiিজশন করা ভবন 
মরামত। 

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার 
চুিk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী 
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক ৃ
বহনেযাগয্ হiেত হiেব।  

কলাম-৩ eর 
শেতর্ aনিধক 
২৫০০/- টাকা 

কলাম-৩ eর 
শেতর্ aনিধক 
১৫০০/- টাকা 

শnূ 

১২। মলধন বয্েয়র aধীন ূ
আiেটমসমেহর বয্েয়র ূ
ম িরু / anেমাদন:  

    

 ক) যানবাহন kয় শnূ শnূ শnূ শnূ 
 খ) পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ 

aিফস সর ামািদ/ 
আসবাবপেtর kয় চুিk 
anেমাদন। 

eককালীন ১০ লk টাকা পযর্n। 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট 

বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থািকেত হiেবু  

২) রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন 
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o 
anেমাদন pিসিডuর eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব 

৩) ঊ র্তন কতর্পেkর anেমাদন ৃ
eড়ােনার uেdেশয্ মাট মরামত 
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না। 

eককালীন 
৩.০০ লk টাকা 
পযর্n কলাম-৩ 

eর শতর্ 
সােপেk  

eককালীন 
২.০০ লk টাকা 
পযর্n কলাম-৩ 

eর শতর্ সােপেk 

eককালীন ১.০০ 
লk টাকা পযর্n 
কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk  

 গ) কিmuটার/ কিmuটার 
সফটoয়য্ার/ কিmuটার 
যntাংশ kয়। 

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার 
চুিk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী 
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক ৃ
বহনেযাগয্ হiেত হiেব। 

৩ নং কলােম-
uেlিখত শতর্ 
পালন সােপেk 
aনিধক ২০ 
হাজার টাকা  

৩ নং কলােম-
uেlিখত শতর্ 
পালন সােপেk 

aনিধক ১০ 
হাজার টাকা 

শnূ 

 ঘ) বাiসাiেকল kয়। বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। তেব শতর্ থােক য, ভাড়ার 
চুিk/ িরkiিজশন আiন anযায়ী 
মরামেতর দািয়t সরকার কতর্ক ৃ
বহনেযাগয্ হiেত হiেব। 

৩ নং কলােম-
uেlিখত 

শতর্াবলী পালন 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা  

৩ নং কলােম-
uেlিখত 

শতর্াবলী পালন 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা  

শnূ 

১৩। সাহাযয্, ম িরর আoতাধীন ু
আiেটমসমেহর বয্য় ূ ম রীু : 

    

 ক) বিt pদানৃ । শnূ শnূ শnূ শnূ 
 খ) anদান ম ির ু (Grant-

in-Aid) 
শnূ শnূ শnূ শnূ 

১৪। কান পেদ টাiম sেল 
িনেয়াগpাp aিফিসেয়িটং 
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
pারিmক বতন িনধর্ারণ। 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

১৫। িবভাগীয় পরীkা সংি  
কােজর জn িবিধ anসাের 
সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক সmানী pদান। 

aন র্ ূ ১,০০০/-টাকা  শnূ শnূ শnূ 

১৬। িফ সংি  কােজ িনযিkর ু
ম িরু । 

পণর্ kমূ তা। তেব শতর্ থােক য, 
কান eকক kেt ১,০০০/- টাকা 

eবং বৎসের ২,০০০/- টাকার aিধক 

শnূ  শnূ শnূ 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

হiেব না।  
১৭। মণ ভাতা িবল দািখেলর 

িনধর্ািরত সময়সীমা িশিথল।  
aিgম নoয়া না হiেল পণর্ kমতাূ । 
aিgম নoয়া হiেল মেণর১২ 
মােসর মেধয্ uেtািলত aিgম সমmয় 
কিরেত হiেব। anথায় aিgম 
আদায়েযাগয্ হiেব।  

৩নং কলােম 
uেlিখত 
শতর্াবলী পালন 
সােপেk পণর্ ূ
kমতা 

শnূ শnূ 

১৮। বাসsােনর aভাব, ছেল-
মেয়েদর লখা-পড়া 
িচিকৎসাগত aথবা মানিবক 
কারেণ বদিলকত sােন ৃ
বদিলর ৬ মােসর মেধয্ 
যাগদান কিরেত না পািরেল 
সi kেt মণ ভাতা িবল 
দািখেলর সময়সীমা িশিথল। 

aন র্ eক বছরূ । তেব শতর্ থােক 
য, 
১) বাসsােনর aভাব, ছেল-

মেয়েদর লখা-পড়া, 
িচিকৎসাগত aথবা মানিবক 
কারেণ পিরবারেক sানাnর 
কিরেত aসমথর্ হiেল, 

২) aিgম uেtালেনর ৬ মােসর 
মেধয্ ফরৎ pদান কিরেল  

৩ নং কলােমর 
anrপ 

শnূ শnূ 

১৯। বদিলকত কমর্কতর্াৃ / 
কমর্চারীর বদিলকত ৃ
কমর্সহেল পিরবােরর কান 
সদেসয্র যাগদােনর 
সময়সীমা ১মাস িশিথল। 

পণর্ kমতাূ । তেব শতর্ থােক য, 
বদিলল আেদশ জািরর পর সংি  
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পিরবারেক 

বদিলকত sােন মণ কিরেত হiেবৃ ।

৩ নং কলােমর 
anrপ 

শnূ শnূ 

২০। সরকার কতর্ক গিঠত ৃ
কিমশন/ কিমিটর বসরকাির 
সদসয্ o িবেদশী 
িবেশষjেদর মণ ভাতা 
eবং দিনক ভাতার ম রীু । 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

২১। যাগােযাগ বয্বsার 
িবি nতার কারেণ কাথাo 
aবsােন বাধয্ হiেল সi 
kেt দিনক ভাতা ম িরু ।  

পণর্ূ  kমতা  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  শnূ 

২২। িনয়ntণ বিহভর্ত কারেণ ূ
সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক aন র্ eক ূ
বৎসেরর aসাধারণ ছিটর ু
ম িরু । 

sীয় বয্তীত পণর্ kমতাূ  sীয় বয্তীত পণর্ ূ
kমতা। তেব 
ei kেt 

তাহােক সংি  
কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর 
িনেয়াগকারী 
কতর্পk হiেত ৃ

হiেব। 

শnূ শnূ 

২৩। চুিkিভিtক িনেয়ািজত 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ছিট ু
ম িরু  

শnূ শnূ শnূ শnূ 

২৪। িবেশষ akমতাজিনত ছিট ু
ম িরু । 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

২৫। িবিভn pকার ভিবষয্ তহিবল 
(Provident Fund) হiেত 
সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক aিgম ম িরু । 

sীয় বয্তীত পণর্ kমতাূ । তেব ei 
kেt pচিলত িবিধ িবধান o 

সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ পালন 
কিরেত হiেব। 

sীয় বয্তীত পণর্ ূ
kমতা। তেব 
ei kেt 

pচিলত িবিধ 
িবধান o 

সরকাির আেদশ/ 
িনেদর্শ পালন 
কিরেত হiেব 
eবং তাহােক 

সংি  কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর 
িনেয়াগকারী 

৪নং কলােমর 
anrপ।  

৪নং কলােমর 
anrপ। 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কতর্পk হiেত ৃ
হiেব। 

২৬। িনিদর্  সময় পযর্n ভিবষয্ 
তহিবল হiেত uেtািলত 
aিgম আদায় sিগেতর 
anমিত। 

sীয় বয্তীত aন র্ ূ ২ বছেরর জn 
eকিট মাt aিgম আদায় sিগেতর 

kমতা। 

sীয় বয্তীত 
aন র্ ূ ১ বছেরর 
জn eকিট মাt 
aিgম আদায় 

sিগেতর kমতা।

শnূ শnূ 

২৭। যানবাহন kয় aিgম 
uেtালেনর eক মােসর মেধয্ 
যানবাহন kেয়র সময় সীমা 
িশিথল। 

aন র্ িতন মাস পযর্n সময়সীমা ূ
বিdর পণর্ kমতাৃ ূ । 

aন র্ di মাস ূ
পযর্n সময়সীমা 
বিdর পণর্ৃ ূ  
kমতা।  

aন র্ eক মাস ূ
পযর্n সময়সীমা 
বিdর পণর্ ৃ ূ
kমতা। 

শnূ 

২৮। মত সরকাির কমর্কতর্াৃ / 
কমর্চারীর পিরবােরর 
সদসয্েদরেক utরািধকার 
সনদপt eবং apাp বয়s 
utরািধকারীর kেt 
aিভভাবকেtর সনদপt 
দািখল সােপেk ভিবষয্ৎ 
তহিবেলর চড়াn aথর্ ূ
pদােনর kমতা aপর্ণ। 

pেতয্েকর িহসয্াব পিরমাণ aন র্ ূ
৫০০০/- টাকা হiেল kিতপরণ ূ
মচেলকা ু (Indemnity Bond) 
দািখল সােপেk পণর্ kমতাূ ।  

pেতয্েকর িহসয্া 
পিরমাণ aন র্ ূ
৩০০০/- টাকা 
হiেল kিতপরণ ূ

মচেলকা ু
(Indemnity 

Bond) দািখল 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা।  

pেতয্েকর 
িহসয্ার পিরমাণ 
aন র্ ূ ২০০০/- 
টাকা হiেল 
kিতপরণ ূ
মচেলকা ু

(Indemnity 
Bond) দািখল 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা।  

pেতয্েকর 
িহসয্াব পিরমাণ 
aন র্ ূ ১০০০/- 
টাকা হiেল 
kিতপরণ ূ
মচেলকা ু

(Indemnity 
Bond) দািখল 
সােপেk পণর্ ূ

kমতা।  
২৯। বধ utরািধকারী িনধর্ারেণর 

pে  
আiন মntণালেয়র সিহত 
পরামশর্kেম পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ। 

শnূ শnূ 

৩০। চাকিরর ধারাবািহকতার 
ঘাটিত pমাজর্ন। 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৩১। পনশেনর জn চাকিরর 
ঘাটিত pমাজর্ন। 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৩২। বেদিশক pিশkণ সংkাn 
আিথর্ক ম িরু । 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৩৩। sায়ী/ asায়ী সরকাির 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক ঋণ/ 
aিgম pদান। 

বােজেট বরাd থাকা সােপেk sীয় 
বয্তীত পণর্ kমতাূ । 
তেব শতর্ থােক য, 
১) তাহােক সংি  কমর্কতর্া/ 

কমর্চারীর িনেয়াগকারী কতর্পk ৃ
হiেত হiেব 

২) ei kেt pেযাজয্ িবিধিবধান o 
সরকাির আেদশ/ িনেদর্শ পালন 
কিরেত হiেব। 

শnূ শnূ শnূ 

৩৪। eকi সােথ eকািধক পেদ 
দািয়t পালনকারী কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক দািয়t ভাতা 
ম িরু । 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৩৫। পনশন ম িরু । িনরীkা aিফেসর িরেপাটর্ সােপেk 
sীয় বয্তীত পণর্ kমতাূ । 
ei kেt তাহােক সংি  কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর িনেয়াগকারী কতর্পk ৃ
হiেত হiেব। 

৩নং কলােমর 
anrপ। 

৩নং কলােমর 
anrপ। 

শnূ 

৩৬। পনশেনর িবিনময় মলয্ ূ
পিরেশাধ (Commutation 
of Pension) 

পণর্ kমতাূ । তেব তাহােক সংি  
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পনশন ম িরর ু
kমতা pাp হiেত হiেব। 

পণর্ kমতাূ । তেব 
তাহােক সংি  
কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর 

পনশন ম িরর ু
kমতা pাp 
হiেত হiেব। 

পণর্ kমতাূ । তেব 
তাহােক সংি  
কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর 

পনশন ম িরর ু
kমতা pাp 
হiেত হiেব। 

শnূ 

৩৭। সরকাির দািয়t পালেনর পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

কারেণ udতু / দােয়রকত ৃ
দoয়ানী/ ফৗজদারী 

aিভেযােগর িবষেয় জবাব 
pদােন বাধয্ হiেল ei 
kেt মণ ভাতা ম িরু । 

৩৮। সামিয়কভােব বরখাsকত ৃ
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
sীয় বয্তীত িবভাগীয় তদেn 
uপিsত হoয়ার pেয়াজন 
হiেল ei kেt মণ ভাতা 
ম িরু । 

পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  

৩৯। মণকােল দিনক ভাতা 
pদােনর kেt িবিধ 
anসাের ধারাবািহকভােব 
১০িদন aবsােনর সময়সীমা 
হiেত aবয্াহিত pদান। 

পণর্ kমতাূ  পণূর্ kমতা শnূ শnূ 

৪০। কােজ যাগদােনর সmাবনা 
নাi মিডেকল কিমিট কতর্ক ৃ
eirপ িরেপাটর্ pািpর পর 
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
ছিট ম িরু ু । 

পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  শnূ 

৪১। িচিকৎসক কতর্ক pদt ৃ
সামথর্য্ সনদপt 
(Certificate of Fitness) 
gহণ। 

পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  

৪২। মণ ভাতা aিgম ম িরু । পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  পণর্ kমতাূ  শnূ 
৪৩। di বা তেতািধক পেদ 

eকজন সরকাির কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীেক িনেয়াগ pদান। 

শnূ শnূ শnূ শnূ 

৪৪। uেtািলত/ গহীত ৃ ভিবষয্ 
তহিবল aিgম আদােয়র 
kেt ২৪িটর aিধক িকিs 
সংখয্া িনধর্ারণ। 

sীয় বয্তীত aন র্ ূ ৪৮িট মািসক 
িকিs পযর্n বিধর্তকরেণর kমতা। 

sীয় বয্তীত 
aন র্ ূ ৩৬িট 
মািসক িকিs 

পযর্n 
বিধর্তকরেণর 

kমতা। 

শnূ শnূ 

৪৫। ভিম aিধgহণ ূ (eল, e) 
pাkলন ম িরু । 
 

শnূ শnূ শnূ শnূ 
 

৪৬। বসরকাির/ িবেদশী বয্িkর 
uপিsিতেত anি ত সভা/ 
সেmলন/ pিশkণ কাসর্ 
eবং বাডর্ কিমিট/ কিমশন 
iতয্ািদর সভায় আপয্ায়ন 
বয্য় 

জনpিত ১২/-টাকা হাের aন র্ ূ
৩০০/- টাকা। 

শnূ শnূ শnূ 

৪৭। ট ডার কােটশন বয্তীত 
সরাসির kয় ম রী ু
anেমাদন। 

ক) পণয্/ মালামাল/ যntপািত 
সর ামািদঃ pিতেkেt eককালীন 
১৫ হাজার টাকা পযর্n। 

খ) ভৗত সবা: pিত kেt 
eককালীন ৫০ হাজার টাকা 
পযর্n। Public Procurement 
Regulations, 2003 eর pিবধান 
১৮(২) eবং Appendix-A eর 
সংsানসহ িনmrপ শতর্ সােপেk: 

১। anেমািদত বািষর্ক বােজট 
বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থািকেত হiেবু । 

৩ নং কলােমর 
anrপ। 

৩ নং কলােমর 
anrপ। 

৩ নং কলােমর 
anrপ। 
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aধঃsন aিফসসমহ ূ  
kিমক 
নং আiেটম িবভাগীয় pধান কয্াটাগির-১ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-২ eর 

কমর্কতর্া  
কয্াটাগির-৩ eর 

কমর্কতর্া  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২। রgেলশনস, ২০০৩ eর 
বাsবায়ন pিসিডuর, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন 
pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক 
িবিধ িবধান যথাযথভােব পালন 
কিরেত হiেব। 

৩। ঊ র্তন কতর্পেkর anেমাদন ৃ
eড়ােনার uেdেশয্ মাট বয্েয়র 
িবভাজন করা যাiেব না।  

৪৮। ট ডার িবjাপন বয্তীত 
কােটশেনর মাধয্েম kয় 
ম িরু / anেমাদন। 

ক) দেশর aভয্nের pিতেkেt 
eককালীন ২.০০ লk টাকা 
পযর্n। 

খ) বাংলােদেশর বেদিশক 
িমশনসমেহর জn pিতেkেt ূ
eককালীন ৫.০০ লk টাকা 
পযর্n। Public Procurement 
Regulations, 2003 eর pিবধান 
২০ eর ১ o ২০ eর ২ eবং 
Appendix-A eর সংsানসহ 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 

১। anেমািদত বািষর্ক বােজট 
বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থািকেত হiেবু । 

২। রgেলশনস, ২০০৩ eর 
বাsবায়ন pিসিডuর, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন 
pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক 
িবিধ িবধান যথাযথভােব পালন 
কিরেত হiেব। 

৩। ঊ র্তন কতর্পেkর anেমাদন ৃ
eড়ােনার uেdেশয্ মাট বয্েয়র 
িবভাজন করা যাiেব না। 

৩ নং কলােমর 
anrপ। 

৩ নং কলােমর 
anrপ। 

৩ নং কলােমর 
anrপ। 

নাট: 

১) পতর্ কাজ সmাদন o পণয্ূ / মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kেয়র kেt ছেক বিণর্ত kমতার ঊে র্ ২৫ কািট 
টাকা পযর্n eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ৫ কািট টাকা পযর্n kেয়র psাব মntণালয় anেমাদন কিরেব। 

২) পতর্ কাজ সmাদন o পণয্ূ / মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kেয়র kেt ছেক বিণর্ত kমতার ঊে র্ ২৫ কািট 
টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ৫ কািট টাকার ঊে র্ kয় psাব kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিট 
anেমাদন কিরেব। 

৩) মntণালয়/ িবভাগ কােটশন বয্তীত সরাসির kয় eবং ট ডার িবjাপন বয্তীত কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt 
The Public Procurement Regulations, 2003 eর pিবধান ১৮(২) o ২০ (২) eবং Appendix-A eর সংsান 
anযায়ী আিথর্ক kমতা বয্বহার কিরেব। 
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apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত 
aথর্ বরাd pসে  জািরকত পিরপtৃ  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়ntণ anিবভাগ 

 
পিরপt 

২১-১০-১৪১১ ব াb 
নং-aম/aিব/বয্ঃিনঃ-১/িডিপ-১/২০০০/১৪ তািরখ: 

৩-২-২০০৫ ি sাb 
 

িবষয়: বােজট বরােdর aিতিরk aথর্ বরাd pসে । 
 
 িনেদর্িশত হiয়া গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর anে দ ৯২(১) (খ) eর pিত সকল মntণালয়/ িবভােগর 
দি  আকষর্ণ কিরেতিছৃ । সংিবধােনর uk anে দ anসাের বাৎসিরক বােজেট apতয্ািশত বয্য় বরেdর বয্বsা রাখা 
হiয়া থােক। বােজেট aথর্ সংsান রাখা হয় নাi aথবা বােজেট সংsানকত aথর্ িনঃেশিষত হiয়া িগয়ােছ eমন কান ৃ
কােযর্র জn aিতিরk aেথর্র aপিরহাযর্ pেয়াজন দখা িদেল apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরাd pািpর 
জn aথর্ িবভােগ ei সব psাব pরণ কিরবার সময় pচিলত িনয়ম anযায়ী সিচবালয় িনেদর্িশকা-১৯৭৬ eর ২৯০ 
anে দ anসরণ কিরেত হয়। িকnু aিভjতায় দখা যায় য, pায় বশীর ভাগ kেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 
কতর্ক সিচবালয় িনেদর্িশকার uk anে দ যথাযথভােব anসরণপবর্ক psাৃ ূ ব pণয়ন o uপsাপন করা হয় না। aেনক 
kেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খােতর বােজট বরাdেক সংি  aথর্ বৎসেরর aিতিরk 

pেয়াজন পরেণর সি িত ূ (Reserve) িহসােব গণয্ কের। ei kেt aিতিরk চািহদার বিশ য্ িবেশষতঃ য কােজর 
জn aিতিরk বরােdর psাব করা হiয়ােছ তাহা pকতi aিনিদর্  o apতয্ািশত ধরেণর িকনা uহা িবেবচনা করা হয় ৃ
না। ei সকল psােবর মেধয্ aেনক psাব থােক যাহা gহণ করা হiেল an য সকল psাব জনsােথর্ agািধকার 
পাoয়া আবশয্ক সigিল যমন িবেবচনা করা সmব হয় না তমিন iহার ফেল aনাকাি ত বােজট ঘাটিত িকংবা uভয় 
pকার পিরিsিতর সি  হiেত পােরৃ । 

২। বিণর্ত aবsায়, pkাপট িবেবচনায় apতয্ািশত বয্য় বয্বsাপনা খাত হiেত aথর্ বরােdর জn aথবা বােজেট aথর্ 
বরাd করা হয় নাi eirপ kেt aথর্ িবভােগ psাব pরণ কােল আিথর্ক িবিধ-িবধান, আেদশ/ িনেদর্শ iতয্ািদ 
কেঠারভােব anসরণ কিরেত হiেব। eirপ kেt বােজট বরাd বিহভর্ত aিতিরk বয্েয়র uেdেশয্ aথর্ বরােdর ূ
জn িনmrপ পdিত anসরণ কিরেত হiেব: 

ক) কান মntণালয়/ িবভাগ হiেত utািপত হuক িকংবা iহার aধীনs সংযk দpর ু (Attached Department) 
aিধদpর/ পিরদpর/ aধঃsন aিফস/ sায়tশািসত pিত ান হiেত utািপত হuক, aিতিরk বরােdর সকল 
psাবi সংি  pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর মখয্ ু িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক anেমািদত o sাৃ kিরত 
sয়ংসmণর্ সারূ -সংেkপ আকাের pরণ কিরেত হiেব। 

খ) সার-সংেkেপ িনেmাk িবষয়ািদ সmেকর্ ss  তথয্ থািকেত হiেব: 
১) িবsািরত িবভাজনসহ বতর্মান aথর্ বৎসেরর eবং আগামী aথর্ বৎসরসমেহর আবতর্ক o aনাবতর্ক uভয় ূ

pকােরর বয্য়; 
২) বােজেট pেয়াজনীয় aেথর্র সংsান কন রাখা হয় নাi eবং বােজট pাkলন pণয়নকােল যথাসমেয় ei 

ধরেণর বয্য় কন anমান করা যায় নাi তাহার কারণসহ psােবর পণর্াংগ যৗিkকতাূ ; 
৩) িনেmাk তথয্ািদসহ য বােজট ম রীর িবপরীেত psািবত বয্য় িবকলনেযাগয্ তাহার িবে ষণঃু  

a) iেতামেধয্ বােজেট য বরাd দoয়া হiয়ােছ তাহার কাড িভিtক িববরণ; 
আ) uেlিখত কােডর িবপরীেত iেতামেধয্ য বয্য় িনবর্াহ করা হiয়ােছ তাহার িববরণ; 
i) aথর্ বৎসেরর aবিশ  সমেয়র জn uেlিখত কােডর িবপরীেত বয্েয়র য সকল aংগীকার eবং 

পিরকlনা রিহয়ােছ aথবা iেতামেধয্ ম ির pদান ু করা হiয়ােছ তাহার িববরণ; 
ঈ) uপেরর (i) uপ-anে েদ uিlিখত কিতপয় পিরকিlত (Contemplated) বয্য় পিরহার কিরয়া 

aথবা hাস কিরয়া কন psািবত বয্য় সংkলান করা যাiেব না তাহার কারণ; 
u) psািবত বয্য় পরবতী বৎসর পযর্n কন sিগত রাখা যাiেব না তাহার যৗিkক বয্াখয্া। 

গ) psাবিট pািpর পর aথর্ িবভাগ uহার যৗিkকতা পরীkা কিরেব। aপিরহাযর্তার িনিরেখ psাবিট gহণেযাগয্ 
বিলয়া িবেবিচত হiেল aথর্ িবভাগ pেয়াজনীয় aিতিরk aথর্ বরাd pদান কিরেব। ei বয্য় ‘apতয্ািশত বয্য় 
বয্বsাপনা’ হiেত aথবা িবদয্মান বরােdর মেধয্ uপেযাজেনর মাধয্েম aথবা যথাসমেয় pেয়াজনীয় 
আn ািনকতা anসরণপবর্ক ূ ‘সmরক ম িরূ ু ’ pদােনর মাধয্েম িমটােনা হiেব তাহা aথর্ িবভাগ sিনিদর্ ভােব 
িনধর্ারণপবর্ক pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগেক aবিহত কিরেব। aতঃপর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aথর্ 
িবভােগর সmিতkেম বয্য় ম ুির সরকাির আেদশ জাির কিরেব। uk ম িরু  আেদেশ বােজট anিবভােগ 
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প া ন থািকেত হiেবৃ । 

ঘ) uপিরuk (ক) eবং (খ) uপ-anে েদ বিণর্ত পdিত anসরণ বয্তীত কান psাব aথর্ িবভােগ pরণ করা 
হiেল তাহা িবেবচনা বয্িতেরেক সংি  মntণালয়/ িবভােগ ফরৎ পাঠােনা হiেব। 

৩। সকল মntণালয়/ িবভাগসমহেক uপিরূ -uk পdিত সmেকর্ তাহােদর aধীনs সকল সংযk দpরু / aিধদpর/ 
পিরদpর/ aধঃsন সংsােক angহপবর্ক aবিহত কিরবার anেরাধ জানােনা যাiেতেছূ । 

 
 

আ, ত, ম, ফজলল কিরমু  
যgু-সিচব 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
২। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য়িনয়ntণ শাখা-১ 

নং-aম/aিব(বয্ঃিনঃ-১)/িডিপ-১/২০০০/১১৬ তািরখ: ০৪-০৫-২০০৮ iং 
 

পিরপt 
িবষয়: aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত ৃ ৃ ০৩-০২-০৫ তািরেখর aম/ aিব(বয্ঃিনঃ-১)/ িডিপ-১/ ২০০০/ 

১২নং sারেকর আিথর্ক kমতা aপর্ণ আেদেশর সংলgীর ১৪নং kিমেকর kমতা সংেশাধন pসে । 

সtূ : aম/aিব/বা-১/(০৩)/২০০৮/৩৬৫ তািরখ:-২১-৪-২০০৮ iং 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর pিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  যু ূ , aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত ৃ ৃ ০৩-০২-২০০৫ 
তািরেখর aম/ aিব(বয্ঃিনঃ-১)/ িডিপ-১/ ২০০০/ ১২নং sারেক আিথর্ক kমতা aপর্ণ আেদেশর সংলgীর ১৪নং 
kিমেকর sায়ী aিgম বা iমেps বিহভর্ত aিgম uেtালেনর িবদয্মান kমতা ূ ১.০০ (eক) লk টাকা থেক বিd কের ৃ
৫.০০ (পঁাচ) লk টাকায় unীত করা হল। 

 
 

রীতা সন 
uপ-সিচব 
aথর্ িবভাগ 

ফান: ৭১৬৮৫৬৯ 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/মখয্ সিচব pধানমntীর কাযর্ালয়ু /সিচব রাTপিতর কাযর্ালয়। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩। সিচব/ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্। 
৫। মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব। 
৬। মাননীয় pধান uপেদ ার eকাn সিচব। 
৭। মাননীয় uপেদ া/ সহকারী uপেদ াগেনর eকাn সিচব, --------------------------------------। 
৮। aথর্ িবভােগর সকল শাখা --------------------------------------। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়ntণ শাখা-১ 

নং-aম/aিব/(বয্ঃিনঃ-১)িডিপ-১/২০০০/১৪০ তািরখ: ০২-০৬-২০০৮ ি ঃ। 
 
িবষয়: aথর্ িবভােগর ০৩-০২-২০০৫ তািরেখর আিথর্ক kমতা aপর্ণ o আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণ আেদেশর ু

সংেশাধন pসে । 

সtূ : মপিব/ শা-k aঃ/ kয়-১১/২০০৮-১৭৯ তািরখ: ০৭-০৪-০৮ ি sাb 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর pিkেত িনেদর্শkেম জানাু ূ েনা যাে  য, aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ ০৩-০২-২০০৫ তািরেখ 
জািরকত আিথর্ক kমতা aপর্ণ o আিথর্ক kমতা পনঃআেদেশর anে দৃ ু -৪ eবং মেডেলর আiেটম নং ৪,১০ (গ), ১১ 
(ক) ১২ (খ) o ৪৮ eর িনেmাkভােব সংেশাধন করা হল। 

kঃনং আiেটম aথর্ িবভাগ কতর্ক সংেশািধত আিথর্ক kমতাৃ  
১ ২ ৩ 
১। aম/ aিব/ (বয্ঃিনঃ-

১) িডিপ-১/ ২০০০/ 
১৩ তাং ৩-২-০৫ eর 
৪ নং anে দ 

পতর্কাজ সmাদনূ , পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয় চুিkর kেt 
সংযk ছেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা ু ৫০ কািট টাকা পযর্n মntণালয়/ িবভাগ 
পযর্ােয়র eবং ৫০ কািট টাকার ঊে র্ kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর 
anেমাদন pেযাজন হেব। anrপভােব পরামশর্ক সবা gহেণর kেt e sারক 
বিণর্ত আিথর্ক kমতা ১০ কািট টাকা পযর্n মntণালয়/ িবভাগ পযর্ােয়র eবং ১০ 
কািট টাকার ঊে র্ kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর anেমাদন pেয়াজন। 

২। (৪) annয়ন বােজেট 
নতন পতর্ কােজর ু ূ
চুিk anেমাদন/ 
সmাদন 

িবভাগীয় pধানঃ pিতেkেt ২.০০ কািট টাকা। কয্াটাগরী-১ কমর্কতর্া: pিতেkেt 
৩০.০০ লk টাকা। কয্াটাগরী-২ কমর্কতর্া: pিতেkেt ১৪.০০ লk টাকা। 
কয্াটাগরী-৩ কমর্কতর্া: pিতেkেt ৬.০০ লk টাকা। 

৩। ১০ (গ) পরামশর্ক 
সবা (কনসালেটিn 
সািভর্েসস) gহেণর 
(aথর্ নিতক কাড 
৪৮৭৪) eর চুিk 
anেমাদন/ সmাদন 

িবভাগীয় pধানঃ ৩০ লk টাকা পযর্n িনmrপ শতর্ সােপেk: (১) anেমািদত 
বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ anভর্k থািকেতু  হiেব। (২) 
রgেলশন ২০০৩ eর বাsবায়ন pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন 

pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হiেব। 
টাকা। কয্াটাগরী-১ কমর্কতর্া: নাi কয্াটাগরী-২ কমর্কতর্া: নাi কয্াটাগরী-৩ 
কমর্কতর্া: নাi। 

৪। ১১। মরামত, 
সংরkণ o 
পনবর্াসেনর ু
আoতাধীন 
আiেটমসমেহর বয্য় ূ
ম রীু । 
ক) সরকাির যানবাহন 
মরামত 

িবভাগীয় pধানঃ বােজট বরাd থাকা সােপেk বৎসের ১িট যানবাহেনর kেt 
aন র্ ূ ৭৫ হাজার টাকা। তেব শতর্ থােক য, (১) সরকাির যানবাহন মরামত 
কারখানা কতর্ক pতয্ািয়ত হiেত হiেব যৃ , তাহারা uk মরামত কিরেত 
aসামথর্। (২) eতদসংি  pচিলত িবিধিবধান o সরকাির আেদশ িনেদর্শ 
anসরণ কিরেত হiেব। (৩) ঊ র্তন কতর্পেkর বয্য় ম রী eড়াiবার uেdেশয্ ৃ ু
মাট মরামত বয্য় িবভাজন করা যাiেবনা। কয্াটাগির-১ কমর্কতর্া: uপেরাk (১), 

(২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk aন র্ ূ ৩৭,৫০০/- টাকা। কয্াটাগরী-২ 
কমর্কতর্া: uপেরাk (১), (২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk aন র্ ূ ২২,৫০০/- 
টাকা। কয্াটাগরী-৩ কমর্কতর্া uপেরাk (১) (২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk 
aন র্ ূ ১৫০০০/- টাকা। 

৫। ১২। মলধন বয্েয়র ূ
aধীন 
আiেটমসমেহর ূ
বয্েয়র ম রীু / 
anেমাদন। 
খ) পণয্/ মালামাল/ 
যntপািত/ aিফস 
সর ামািদ/ 
আসবাবপেtর kয় 
চুিk anেমাদন। 

িবভাগীয় pধানঃ eককািলন ২০ লk টাকা পযর্n। িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ anভর্k থািকেত ু
হiেব। (২) রgেলশন ২০০৩ eর বাsবায়ন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক 
িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব। (৩) ঊ র্তন কতর্পেkর anেমাদন ৃ
eড়াবার জn মাট মরামত বয্য় িবভাজন করা হiেব না। কয্াটাগির-১ কমর্কতর্া: 
eককািলন ৬ লk টাকা uপেরাk (১), (২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk। 
কয্াটাগির-২ কমর্কতর্া: eককািলন ৪ লk টাকা uপেরাk (১), (২) o (৩) eর শতর্ 
পালন সােপেk। কয্াটাগির-৩ কমর্কতর্া: eককািলন ২ লk টাকা uপেরাk (১), 
(২) o (৩) eর শতর্ পালন সােপেk। 
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kঃনং আiেটম aথর্ িবভাগ কতর্ক সংেশািধত আিথর্ক kমতাৃ  
১ ২ ৩ 
৬। আiেটম নং ৪৮ eর 

নাট 
(১) পতর্কাজ সmাদন o পণয্ূ / মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয় চুিkর kেt 
সংযk ছেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা ু ৫০ কািট টাকা পযর্n পরামশর্ক সবা gহেণর 
kেt ১০ কািট টাকা পযর্n মntণালেয়র anেমাদন pেযাজন হেব। 
২) পতর্কাজ সmাদন o পণয্ূ / মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয় চুিkর ছেক 
বিণর্ত kমতার ঊে র্ ৫০ কািট টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt 
১০ কািট টাকার ঊে র্ kয় psাব kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিটর anেমাদন 
pেয়াজন। 

 তেব aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ ০৩-০২-০৫ তািরেখ aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১) িডিপ-১/২০০০/১৩নং পিরপেtর anাn িবিধ/ 
িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব। 

 
রীতা সন 
uপ-সিচব 

বয্য় িনয়ntণ শাখা-১ 
িবতরণ: 

১। মিntপিরষদ সিচব/ মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়/ সিচব রা পিতর কাযর্ালয়। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ --------------------------------------। 
৪। চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্। 
৫। মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব। 
৬। মাননীয় pধান uপেদ ার eকাn সিচব। 
৭। মাননীয় uপেদ া/ সহকারী uপেদ াগেণর eকাn সিচব --------------------------------------। 
৮। aথর্ িবভােগর সকল শাখা --------------------------------------। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়nt ণ শাখা-১ 

নং-aম/aিব(বয্ঃিনঃ-১) িডিপ -১/২০০০(aংশ-২)/২৪০ তািরখ: ১৬-১০-২০০৮ ি sাb 
 
িবষয়: সরকাির সmদ িবkেয়র kেt আিথর্ক kমতা aপর্ণ pসংেগ 
 
সtূ : ১) iuo নাট নং মপিব/শাঃkঃaঃ/৩/(১)/২০০১-৩৮২, তািরখ: ০৭-০৯-২০০৮iং 
 ২) মপিব/কঃিবঃশাঃ/uপেদ া পিরষদ-১/২০০৬ (aংশ-১)/১৫৮, তাং ১৪-৯-০৮ 
 
uপযর্k িবষয় o সেtর pিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  যু ূ . aথর্ িবভাগ কতর্ ক ৃ ০৩-০২-২০০৫ তািরেখ জািরকত ৃ
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণ মেডেলর kিমক নং ু ৬(১) িহসােব eবং ৪৮ নং kিমেকর নাট (৪) o (৫) িহসােব িনেmাk 
িবষয়সমহ anভর্k করা হiলূ ু : 
 
kিমক 
নং  

আiেটম  aথর্ িবভাগ কতর্ ক pদt নতন আিথর্ক kমতা ৃ ু  

১ aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১) িডিপ-১/২০০০/ 
১৩ তািরখ: ০৩-০২-২০০৫ eর 
আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ ণ আেদেশর ু
মেডেলর kিমক নং ৪৮ eর নাট (৪) 
o (৫)।  

ক) ১.০০ কািট (eক কািট) টাকার ঊে র্ ৫০.০০ কািট (প াশ 
কািট) টাকা পযর্n িশl কারখানার uপজাত িবkেয়র psাব 
মntণালয়/িবভাগ পযর্ােয় anেমাদন pেয়াজন হiেব। তেব শতর্ 
থােক য, 
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 

anভর্k থািকেত হiেবু । 
২) রgেলশন, ২০০৮ eর বাsবায়ন p িসিডuর eবং pচিলত 
আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব। 

৩) ঊ র্তন কতর্পেkর anেমাদন eড়ােনার uেdেশয্ মাট ৃ
মরামত বয্য় িবভাজন করা যাiেব না। 

খ) ৫০.০০ কািট (প াশ কািট) টাকার ঊে র্ মলয্মােনর িশl ূ
কারখানার uপজাত িবkেয়র psােব aথর্ৈনিতক িবষয় সংkাn 
uপেদ া পিরষদ কিমিটর anেমাদন pেয়াজন হiেব।  

২ aম/aিব(বয্ঃিনঃ-১)িডিপ-
১/২০০০/১৩ তািরখ: ০৩-০২-২০০৫ 
eর আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণ মেডেলর ু
kিমক নং ৬(১)। িবষয়: িশl 
কারখানার uপজাত িবkেয়র kমতা।  

pিত kেt aিধদpর/কেপর্ােরশন/sায়t শািসত সংsা/আধা sায়t 
শািসত সংsাসমেহর pধান aনয্ন ূ ূ ১.০০ কািট (eক কািট) টাকা। 
তেব শতর্ থােক য, 
১) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 

anভর্k থািকেত হiেবু । 
২) রgেলশন, ২০০৮ eর বাsবায়ন pিসিডuর eবং pচিলত 
আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন কিরেত হiেব। 

৩) ঊ র্তন কতর্ পেkর anেমাদন eড়ােনার uেdেশয্ মাট মরামত ৃ
বয্য় িবভাজন করা যাiেব না। 

 
তেব aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ ০৩-০২-২০০৫ তািরেখর aম/ aিব (বয্ঃ িনঃ-১) িডিপ -১/২০০০/১৩ নং পিরপেtর anাn 
িবিধ-িবধান aপিরবিতর্ ত থািকেব। 

 
 

রীতা সন 
uপ-সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বয্য় িনয়ntণ aিধশাখা-১ 

নং-aম/aিব(বয্ঃিনঃ-১)িডিপ-১/২০০০/৯৭ তািরখ: ২৬/০৪/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: aথর্ িবভােগর ০৩.০২.২০০৫ তািরেখর আিথর্ক kমতা পনঃaপর্ণ আেদেশর সংেশাধনু । 
 
kঃনং আiেটম aথর্ িবভাগ কতর্ক সংেশািধত আিথর্ক kমতাৃ  
১। aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১)/ 

িডিপ-১/২০০০/১৩, 
তািরখ: ০৩-০২-২০০৫ 
eর মেডেলর kিমক নং 
৪৭- ট ডার/ কােটশন 
বয্তীত সরাসির kয় 
anেমাদন (িপিপআর-
২০০৮ eর িবিধ ৮১ (১), 
৮২ (১) eবং ৭৬ (১) (ট) 
eর সংেশাধনী anযায়ী)  

ক) sl মেলয্র পণয্ূ / মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদঃ pিতেkেt eককালীন 
২৫ হাজার টাকা পযর্n। 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। 
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন সরাসির িমক ু
িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n। 

ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত জrরী বা ৃ
pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা 
পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী কাযর্ালয় pধােনর পবর্াnেমাদনkেম ু ৫.০০ 
লk টাকা পযর্n। 
িপিপe-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eর সংsানসহ িনmrপ শতর্ সােপেk 
১। anেমািদত বািষর্ক বরাd িবভাজেন সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 
২। িপিপe-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন করেত হেব। 

৩। ঊ র্তন কতর্পেkর anেমাদন eড়ােনার uেdেশয্ মাট বয্েয়র িবভাজন ৃ
করা যােব না। 

২। aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১)/ 
িডিপ-১/২০০০/১৩, 
তািরখ: ০৩-০২-২০০৫ 
eর মেডেলর kিমক নং 
৪৮- ট ডার িবjাপন 
বয্তীত কােটশেনর 
মাধয্েম kয় ম রীু / 
anেমাদন (িপিপআর-
২০০৮ eর িবিধ ৬৯ (১), 
৮২ (১) eবং ৮৮ (১) eর 
সংেশাধন anযায়ী) 

ক) পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ pিতেkেt ২ হাজার টাকা। 
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিতেkেt ৫ লk টাকা পযর্n। 
গ) বাংলােদেশর বেদিশক িমশনসমেহর জn sl মেলয্ূ ূ র সহজলভয্ পণয্ o 

apতয্ািশত ভৗতেসবা: pিতেkেt ১৫ লk টাকা পযর্n। 
িপিপe-২০০৬, িপিপবার-২০০৮ eর সংsানসহ িনmrপ শতর্ সােপেk 
১। anেমািদত বািষর্ক বরাd িবভাজেন সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 
২। িপিপe-২০০৬, িপিপবার-২০০৮ eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন করেত হেব। 

৩। ঊ র্তন কতর্পেkর anেমাদন eড়ােনার uেdেশয্ মাট বয্েয়র িবভাজন ৃ
করা যােব না। 

 

 তেব aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ ০৩-০২-২০০৫ তািরেখর aম/aিব (বয্ঃিনঃ-১)/ িডিপ-১/২০০০/১৩ নং পিরপেtর anাn 
িবিধ/ িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব। 

 
 

সািলমা জাহান 
uপসিচব (বয্.িন. aিধশাখা-১) 
টিলেফান নং ৭১৬৮৫৬৯ 

i মiলঃ salimaj@finance.gov.bd 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়/সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩। সিচব/ভারpাp সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ --------------------------------। 
৪। চয়ারময্ান, জাতীয় রাজs বাডর্। 
৫। মহামn রাTপিতর eকাn সিচব। 
৬। মাননীয় pধানমntীর eকাn সিচব। 
৭। aথর্ িবভােগর সকল শাখা --------------------------------------। 

-০- 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS FOR 

DEVELOPMENT PRJECTS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
 
 

২৯ চt ১৪০০ বাং 
তািরখ: 

১২ eিpল ১৯৯৪ iং 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS 

FOR DEVELOPMENT PRJECTS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
 

২৯ চt ১৪০০ বাং 
তািরখ: 

১২ eিpল ১৯৯৪ iং 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
২৯/১২/১৪০০ বাং 

নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৯৪/৩৩৯ তািরখ: 
১২/০৪/১৯৯৪ iং

 
িবষয়: unয়ন pকlসমহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক 

aিপর্ত আিথর্ক kমতা ( ডিলেগশন aব িফnানিসয়াল পাoয়ারস) সংেশাধন pসে । 
 
 সরকার unয়ন pকlসমেহর বাsবায়েনর সমসয্াবলী দরীকরেণর লেk ূ ূ ১৯৮২ o ১৯৮৩ সােল জািরকত িবদয্মান ৃ
aিপর্ত আিথর্ক kমতা ( ডিলেগশন aব িফnানিসয়াল পাoয়ারস) পযর্ােলাচনাপবর্ক pেয়াজেন uহা সংেশাধেনর জn ূ
sপািরশমালা pণয়েনর িনিমেt eকিট u  পযর্ােয়র আnঃমntণালয় কিমিট গঠন কেরন। uk কিমিটর sপািরশমালার 
িভিtেত জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষেদর িনবর্াহী কিমিট কতর্ক গহীত িসdােnর আেলােক ei িবভােগর unয়ন uiং eর ৃ ৃ
০৩-০৮-৮২iং তািরেখর sারক নং eম eফ িড-১/ িবিট-িড-১/ িমস-১(৩১)/ ৮২-৮৩/ ৩ eবং ১৬-০৮-৮৩iং তািরেখর 
sারক নং eম eফ িড-১/ িবিট-১/ িমস-৯৬/ ৮৩-৮৪/ ২৩(৫০)-eর সংেশাধনkেম সংযk তািলকায় বণর্না anযায়ী ু
মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হiল। 
 
২। ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতাসমহ rলস aব িবজেনজূ , ১৯৭৫, (১৯৮৯ পযর্n সংেশািধত) eর সংি  
ধারাসমহূ, pচিলত িবিধ-িবধান eবং সংি  িবষয়সমেহ সময় সময় জািরকত সরকাির আেদশূ ৃ / সাkর্লার পালন সােপেk 
pেয়াগ কিরেত হiেব। 
 
৩।  মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত আিথর্ক kমতা 
pেয়াজনেবােধ aথর্ িবভােগর unয়ন uiং- ক aবিহত কিরয়া তাহারা তাহােদর aধীনs কতর্পkৃ / কমর্কতর্াগণেক pদান 
কিরেত পািরেবন। 
 
৪। সরকার pতয্াশা কেরন য, ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত aিধকতর আিথর্ক kমতা সংি  কতর্পkৃ / কমর্কতর্া 
সরকাির িবিধ-িবধান anসরণ কিরয়া িমতবয্িয়তা, দরদিশর্তা o িবচkণতার সিহত pেয়াগ কিরেবন eবং সরকাির aথর্ ূ
বয্েয়র জবাবিদহীতা িনি ত কিরেবন। 
 
৫। ei sারক aিবলেm কাযর্কর হiেব eবং পনরােদশ না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেবু । 

 
 

নািসম uিdন আহেমদ 
সিচব 

২৯/১২/১৪০০ বাং 
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ-৩/৯৪/৩৩৯/১(৩০০০) তািরখ: 

১২/০৪/১৯৯৪ iং
aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn pরণ করা হiল। 

 
 

মাঃ িসিdkর রহমান চৗধরীু  
uপ-সিচব (unয়ন) 

িবতরণ: 
১। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক 
৩। সকল হডস aব িডপাটর্েম টস 
৪। সকল pকl পিরচালক 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক 
৬। সকল pধান িহসাবরkণ aিফসার 
৭। সকল জলা িহসাবরkণ aিফসার 
৮। সকল থানা িহসাবরkণ aিফসার 
৯। সকল মntীর eকাn সিচব। 
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DELEGATION OF FINANCIAL POWERS FOR THE IMPLEMENTATION OF 
DEVELOPMENT PROJECTS 

 
Powers delegated to Project Directors of Sl. 

No. 
Items Powers Delegated to Ministries/ 

Division 
Powers 

delegated to 
Heads of 

Departments 

C-Category 
Projects 

(Above Tk. 
10.00 Crore) 

B-Category 
Projects 

(Above Tk. 
5.00 Crore 

and upto Tk. 
10.00 Crore) 

C-
Category 
Projects 
(Upto Tk. 

5.00 Crore)

1 2 3 4 5 6 7 
Full Power, Subject to following 
conditions 
i) Provision for the post exists in 

approved PCP/PP/TAPP 
ii) Specific budget provision and 

allotment of fund for the post 
exists; 

iii) Retention is not made beyond 
the approved execution period 
of the project 

iv) Standing orders of the Govt. 
regarding creation of posts 
issued from time to time will be 
followed. 

1. Creation and 
retention of 
temprorary posts. 

Note: Copy of the Govt. orders 
sanctioning creation and retention 
of posts should be furnished to the 
Development Wing of the Finance 
Division. 

NIL NIL NIL NIL 

Full Power, Subject to following 
conditions 
a) An authority shall not meet by 

re-appropiration an expenditure 
which he is not empowered to 
meet by appropriation. 

b) No re-appropriation shall be 
made: 

i) from one demand to another, 
ii) after expiry of the financial 

year; 
iii) for an item of expenditure 

which has not been sanctioned 
by an authority competent to 
sanction it; 

iv) between revenue and capital 
portion of a demand; 

v) from or to the primary units 
‘Pay of officer’, ‘Pay of 
Establishment’ and 
‘Contigencies’ 

vi) from the provision for 
expenditure in foreign 
exchange to expenditure in 
local currency and from 
provision for expenditure 
against reimbursable Project 
aid to expenditure on other 
local currency expenditure; 

v) from an approved project to an 
unapproved project; 

2. Re-appropriation 
of funds.  

c) In case of expenditure on 
works, the condition laid down 
in paragraps 31 & 32 of 
Appendix-6 to central public 
works accounts code shall also 
apply. 

NIL NIL NIL NIL 

3. Administrative 
approval of 
approved 
development 
Projects. 

Full Power NIL NIL NIL NIL 

4. Administrative 
approval to works 
under development 
Projects. 

Full Power, Subject to following 
conditions: 
i) It is a part approved 

PCP/PP/TAPP; 
ii) Budget provision exists for 

Up to Tk. 2.00
Crore for non-
residential 
buildings and 
civil works and 

Up to Tk. 1.00 
Crore for non-
residential 
buildings and 
civil works and 

As in 
Column-5 

As in 
Column-5 
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Powers delegated to Project Directors of Sl. 
No. 

Items Powers Delegated to Ministries/ 
Division 

Powers 
delegated to 

Heads of 
Departments 

C-Category 
Projects 

(Above Tk. 
10.00 Crore) 

B-Category 
Projects 

(Above Tk. 
5.00 Crore 

and upto Tk. 
10.00 Crore) 

C-
Category 
Projects 
(Upto Tk. 

5.00 Crore)

meeting the expenditure 
involved; 

iii) Per unit cost of the work does 
not exceed the estimated cost 
shown in the PCP/PP/TAPP; 

up to Tk. 50.00
lakhs for 
residential 
buildings and 
civil works 
subject to 
conditions as in 
column-3 

up to Tk. 25.00 
lakhs for 
residential 
buildings and 
civil works 
subject to 
conditions as in 
column-3 

5. Repairing of 
Vehicles/transports 
belonging to a 
development 
project. 

Full power, Subject to conditions 
that: 
1) Specific budget Provision 

exists; 
2) Standing rules are observed.  

Up to Tk. 
20,000/ for one 
Vehicle/transport 
in a year subject 
to conditions as 
in column-3. 

Up to Tk. 
10,000/ for one 
Vehicle/transport 
in a year subject 
to conditions as 
in column-3. 

As in Column-
5 

As in 
Column-5 

Full power, Subjects to specific 
budget provision/allotment of fund 
for POL and subject to instructions 
issued from time to time 
regarding- 
i) Consumption of POL etc: 

6. Purchase of Petrol, 
Oil and lubricants 
(POL) for 
vehicles/transports 
belonging to a 
project. 

ii) Use of project 
Vehicles/transports. 

As in column-3 As in column-3 As in column-
3 

As in 
column-3 

7. Local Purchase of 
stantionery articles 

Full power, Subject to specific 
budget provision/allotment of 
funds for the purpose. 

Up to Tk. 50,000
at a time subject 
to conditions as 
in column-3. 

Up to Tk. 30,000 
at a time subject 
to conditions as 
in column-3. 

Up to Tk. 
15,000 at a 
time subject 
to conditions 

as in 
column-3. 

As in 
column-6 

Purchase of Office 
equipment and 
furniture.  

Full power, Subject for prescribed 
conditions, rules, budget and PCP/ 
PP/TAPP Provisions. 

As in Column-3 As in Column-3 As in Column-
3 

As in 
Column-3 

8a. 

Note: Equipment 
includes Micro 
computer, Word 
Processor, Fax, 
Photocopier, 
Duplicator, Type 
writer, etc. 

     

8b. Repairing of 
instruments, office 
equipments and 
furniture, etc. 

Full power, Subject to prescribed 
conditions, rules, budget and PCP/ 
PP/TAPP Provisions. 

As in Column-3 As in Column-3 As in Column-
3 

As in 
Column-3 

9a. Purchase of 
Bicycles. 

Full power, Subject to budget and 
PCP/ PP/TAPP Provision, and 
Standing Govt. Procedure. 

As in Column-3 As in Column-3 As in Column-
3 

As in 
Column-3 

9b. Repairing of 
Bicycles. 

Full power, Subject to budget 
provision 

As in Column-3 As in Column-3 As in Column-
3 

As in 
Column-3 

10. Purchase of 
Books, Periodi-
cales, Newspapers 
and maps, ect 

Full power, Subject to budget 
provision and observance of 
relevant standing Government 
orders. 

As in Column-3 As in Column-3 As in Column-
3 

As in 
Column-3 

Purchase of 
machinery/stores 
reqired for 
execution of the 
project 

11. 

Note: Machinery/ 
stores shall not 
include any item 
specified in serial 
No. 12 to 15. 

Full power, Subject to PCP/ 
PP/TAPP Provision, budget 
provision and observance of 
relevant standing Govt. orders. 

Up to Tk. 1.00
Crore, Subject to 
conditions as in 
in column-3. 

Up to Tk. 75.00 
lakh, Subject to 
conditions as in 
in column-3. 

Up to Tk. 
50.00 lakh, 
Subject to 

conditions as 
in in column-

3. 

Up to Tk. 
35.00 lakh, 
Subject to 
conditions 

as in in 
column-3. 

12. Purchase of Motor 
Cycles. 

Full power, Subject to PCP/ 
PP/TAPP Provision, budget 
provision and observance of 
relevant Govt. orders. 

As in in column-
3. 

Up to Tk. 1.00 
lakh, Subject to 
conditions as in 
in column-3. 

NIL NIL 

13. Purchase of Non-
mechanized boat. 

Full power, Subject to PCP/ 
PP/TAPP Provision, budget 
provision and observance of 
relevant Govt. orders. 

As in in column-
3. 

NIL NIL NIL 

14. Purchase of 
Mechanized boat. 

Full power, Subject to PCP/ 
PP/TAPP Provision, budget 

As in in column-
3. 

NIL NIL NIL 
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Powers delegated to Project Directors of Sl. 
No. 

Items Powers Delegated to Ministries/ 
Division 

Powers 
delegated to 

Heads of 
Departments 

C-Category 
Projects 

(Above Tk. 
10.00 Crore) 

B-Category 
Projects 

(Above Tk. 
5.00 Crore 

and upto Tk. 
10.00 Crore) 

C-
Category 
Projects 
(Upto Tk. 

5.00 Crore)

provision and observance of 
relevant Govt. orders. 

15. Purchase of Motor 
Vehicles. 

Full power, Subject to PCP/ 
PP/TAPP Provision, budget 
provision and observance of 
relevant Govt. policy on 
procurement of Motor Vehicles for 
development Project. 

Up to Tk. 60.00
lakh, Subject to 
conditions as in 
column-3 

Up to Tk. 50.00 
lakh, Subject to 
conditions as in 

column-3 

NIL NIL 

16. Electricity and 
Water charges and 
taxes. 

Full power, Subject to budget 
provision. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

17. Postal, Telegraph, 
Telex, Fax and 
Telephone charge 

Full power, Subject to budget 
provision and relevant standing 
Govt. orders. 

As in column-3 As in column-3, 
but only for 
inland calls. 

As in 
column-5 

As in 
column-5 

18. Service Postage. Full power As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

19. Expenditure for 
printing as a press 
other that the 
Govt. press. 

Full power, Subject to budget 
provision and provided further that 
the job could not be done in Govt. 
Press and a no-objection certificate 
has been obtained from Govt. 
Press. In case of aided projects 
donar guidelines may be followed. 

As in column-3 Up to Tk. 10,000 
Subject to 

conditions as in 
column-3, for 
offices located 
outside Dhaka 

the condition of 
obtaining 

certificate from 
Govt. Press will 
not be required. 

As in 
column-5 

As in 
column-5 

20. Expenditure on 
carriage of 
Records. 

Full power, Subject to budget 
provision. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

21. Freight on 
movement of 
Gvot. Property. 

Full power, Subject to budget 
Provision 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

22. Law charges  Full power in accordance with 
legal Remembrancer’s Manual. 

As in column-3 As in column-3 NIL NIL 

23. Rent of Non-
residential 
buildings. 

Full power, Subject to fullowing 
conditions: 
i) the area does not exceed the 

scale prescribed by the 
Ministry of works. 

ii) the building is actually used for 
office purpose; 

iii) the Executive Engineer of 
public works Department and 
in the case of building located 
in Dhaka, the Ministry of 
works certified that no Govt. 
building or abandoned house in 
available. 

iv) the rent is within the scale laid 
down with the concurrence of 
the Finance Division of the 
Ministry of Finance. The 
Ministries/Divisions, however, 
will have the authority to 
approve increase in rental 
charges upto 25% of retes laid 
down. 

Note: (i) This certificate should be 
obtained before the house is 
actually hired; 

vi) The Ministry/ Division/Head of 
Department/ Project Director 
can sanction six months, rent in 
advance, when necessary.  

For Dhaka & 
other City 
corporation up to 
Tk. 15,000 and 
outside Dhaka & 
other City 
corporation up to 
Tk. 5,000/- per 
month, Subject 
to conditions as 
in column-3 

   

24. Hire charges for 
equipments for 
technical operation 
of the project (e.g.: 
Road Roller, 
Compaction 

Full power, Subject to budget 
Provision. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 



 

 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধয্ায়-১ • 83 • 

Powers delegated to Project Directors of Sl. 
No. 

Items Powers Delegated to Ministries/ 
Division 

Powers 
delegated to 

Heads of 
Departments 

C-Category 
Projects 

(Above Tk. 
10.00 Crore) 

B-Category 
Projects 

(Above Tk. 
5.00 Crore 

and upto Tk. 
10.00 Crore) 

C-
Category 
Projects 
(Upto Tk. 

5.00 Crore)

equipment, 
Concrete mixer 
machine).  

25. Expenditure for 
registration of 
Govt. owned 
vehicle/transport. 

Full power, Subject to budget 
provision, PCP/ PP/TAPP 
provision and standing Govt. rules. 
Note: Ministries/ Division/Head of 
Department/ Project Directors may 
sanction advance for payment of 
charges for registration of vehicle/ 
transport subject to condition that 
the delivery of the 
vehicle/transport has been taken 
and the vehicle/transport is 
included in the PCP/PP/ TAPP. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

26. Purchase/Taking 
lease of land/ 
waterbody etc. for 
projects. 

Full power, Subject to PCP/ 
PP/TAPP provision, budget 
Provision and standing Govt. 
Policy/ Procedures. 

NIL NIL NIL NIL 

27. Consultancy 
Services 

Full power, Subject to PCP/ 
PP/TAPP provision, budget 
Provision and standing Govt. 
Policy/ Procedures. 

UP to Tk. 75.00 
lakh, Subject to 
condition as in 

column-3 

UP to Tk. 25.00 
lakh, Subject to 
condition as in 

column-3 

NIL NIL 

28. Appointment of 
Clearing and 
Forwarding Agent. 

Full power, Subject to PCP/ 
PP/TAPP provision, budget 
Provision and standing Govt. rules.

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

29. Sale/Disposal of 
commodities 
produced in the 
project. 

Full Power, Subject to standing 
Govt. Policy/ Procedures. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

30. Sale of unservice-
able stores. 

Full Power, Provided the stores, 
have been declared unserviceable 
by the competent authority and the 
sale is made by public auction/ 
tender. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

31. Direct purchase 
(without Tender/ 
quotation for petty 
items) 

Up to Tk. 5,000/-, Subject to the 
condition that no splitting of 
purchases for a particular item or 
group of items shall be allowed to 
avoid tendering. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

32. Advertisement for 
tenders. 

For tenders worth over Tk. 1.00 
lakh, advertisement in national 
daily newspapers shall be required, 
subject to procedures and 
guidelines on procurrment issued 
by ERD on 26.5.92. For tenders 
upto Tk. 1.00 lakh such 
requirement shall not be necessary. 
However, wide circulation of 
tenders in different offices/ 
institutions should be made. 
Note: No splitting of tenders for a 
particular item or group of items 
shall be allowed to avoid 
advertisement. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 

33. Delegation of 
further financial 
powers to the 
subordinate 
offices/ officers. 

If the Ministries/ Division/ Head of 
Department/ Project Directors 
consider it necessary, they may 
further delegate powers given 
above to their subordinate offices/ 
officers. However, the finance 
Division may be kept informed of 
any such delegation of financial 
power. 

As in column-3 As in column-3 As in 
column-3 

As in 
column-3 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
(aথর্ িবভােগ pিরতবয্ িবষয়সমেহর তািলকাূ ) 

 
DELEGATION OF FINANCIAL POWERS 

FOR DEVELOPMENT PROJECTS. 
(LIST OF ITEMS TO BE REFERRED TO THE FINANCE DIVISION) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
 

১৯ জয্  ১৪০১ বাং 
তািরখ: 

২রা জন ু ১৯৯৪ iং 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৪/৩৬০ তািরখ: ২-৬-৯৪iং 
 
িবষয়: unয়ন pকlসমহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক 

aিপর্ত আিথর্ক kমতা ( ডিলেগশন aব িফnািnয়াল পাoয়ারস) সংেশাধন pসে । 
 
 uপেরাk িবষেয় aথর্ িবভােগর ১২/০৪/৯৪ iং তািরেখর aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৯৪/ ৩৩৯ নং sারক-eর 
anবিtkেম জানােনা যাiেতেছ য সংযk তািলকায় বিণর্ত িবষয়সমেহর বয্য় ম রীর জni কবলমাt aথর্ িবভােগর ৃ ু ূ ু
সmিতর pেয়াজন হiেব। ei sারেকর সিহত সংযk তািলকায় বা ু ১২/০৪/৯৪ i তািরেখর aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৯৪/ 
৩৩৯ নং sারেকর সিহত সংযk তািলকায় anভর্ু ু k হয় নাi ei রকম য কান িবষেয় বয্য় ম রীর জn pশাসিনক ু
মntণালয়/ িবভাগ-সমহেক পণর্ kমতা aপর্ণ করা হiলূ ূ । মntণালয়/ িবভাগসমহ rলস aব িবজেনস ূ ১৯৭৫, (১৯৮৯ 
পযর্n সংেশািধত) eর সংি  ধারাসমহূ, pচিলত িবিধ-িবধান, সংি  িবষেয় জািরকত সরকাির আেদৃ শ পালন সােপেk 
ei aিপর্ত kমতা pেয়াগ কিরেবন eবং pেয়াজেন aথর্ িবভাগেক aবিহত কিরয়া তাহােদর aধীনs কতর্পkৃ / 
কমর্কতর্াগণেক ei kমতা pদান কিরেত পািরেবন। 
 

ei sারক aিবলেm কাযর্কর হiেব eবং পনরােদশ না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকেবু । 
 

 
 

নািসম uিdন আহেমদ 
সিচব 

aথর্ িবভাগ 

নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৪/৩৬০/১(৩০০০) তািরখ: ২-৬-৯৪iং 

 
aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn pরণ করা হiল। 

 
 

মাঃ িসিdkর রহমান চৗধরীু  
uপ-সিচব (unয়ন-১) 

aথর্ িবভাগ। 
িবতরণ: 
১। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক 
৩। সকল হডস aব িডপাটর্েম টস 
৪। সকল pকl পিরচালক 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক 
৬। সকল pধান িহসাবরkণ aিফসার 
৭। সকল জলা িহসাবরkণ aিফসার 
৮। সকল থানা িহসাবরkণ aিফসার 
৯। সকল মntীর eকাn সিচব। 

 



 

 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধয্ায়-১ • 86 • 

List of items to be referred to the Finance Division: 
 
1. All itmes requiring concurrence of the Finance Division as per the Procedure for Release of Fund 

issued by the Development wing of the Finance Division from time to time. 
 
2. Proposals for creation of posts for unapproved projects and for creation of posts for which no 

provision exists in the approved PP. 
 
3. Draft contract for appointment on contractual basis under a Development project (other than 

consultants). 
 
4. Proposal for modification of deduction/deposit of DSL, counterpart Fund, any other deductions 

determined by the Finance Division. 
 
5. Proposal for change fo debt-equity structure, financing pattern, conversion of ADP loan into 

grant/equity in respect of ongoing/completed development projects. 
 
6. Change of designation, status and pay of any post mentioned in the approved PP and creation of 

posts not included in the Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 and amendments 
thereto made by Govt. from time to time. 

 
7. Fixing of new rate of charge of approved rate of fees, allowances etc. 
 
8. Sanction of honorarium, to Government servants of others for special or ardous types of work in 

connection with a development project. 
 
9. Sanction of advance increment of pay (except in the cases where the relevant Recruitment Rules 

provide for such increments on initial appointment). 
 
10. Sanction of Advance, Imprest and Revolving Fund (other that Permanent advance, davances for 

TA/DA, and advances provided under Delegation of Financial powers order No. 
aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৯৪/৩৩৯ dated 12.04.1994. 

 
11. Sanction of expenditure in excess of ADP provision except those covered under existing powers of 

reappropriation. 
 
12. Purchase of vehicles under unapproved development projects. 
 
Note:Reference to Finance Division would also be necessary in respect of following itmes as per 

requirement of the existing Rules of Business and other government relevant orders. 

i) All projects proposals in the from of PCP/TAPP/PP for study and comments. 

ii) All staff Appraisal Report from donor agencies, MOUs & DCAs for study and comments 

iii)  All summaries/proposals to the NEC/ECNEC/Cabinet committees on development projects 
and issues related to financing (IMED’s periodical review is excluded) of development 
projects. 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
Delegation of Financial Powers for 

Development Projects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
 
 
 
 
 
 

১০i ফাlনু, ১৪০৬ বাংলা
তািরখ:

২২ ফbrয়ারী, ২০০০ iংেরজী
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
Delegation of Financial Powers for 

Development Projects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
 
 
 
 
 
 

১০i ফাlনু, ১৪০৬ বাংলা
তািরখ:

২২ ফbrয়ারী, ২০০০ iংেরজী
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন বােজট anিবভাগ 
১০i ফাlনু, ১৪০৬ বাং 

নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৬/২৬৭ তািরখ: 
২২ শ ফbrয়ারী, ২০০০ iং 

aিফস sারক 

িবষয়: unয়ন pকlসমহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক 
aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ (Delegation of Financial Powers) pসে । 

 সরকার কতর্ক unয়ন pকlসমেহর বাsবায়ন tরািmত করার লেkয্ িবদয্মান aিপর্ত আিথর্ক kমতা ৃ ূ ( ডিলেগশন 
aব ফাinািnয়াল পাoয়ারস) পযর্ােলাচনাপবর্ক ূ ১২/০৪/৯৪ iং তািরেখর sারক নং-aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৯৪/ ৩৩৯ 
eর সংেশাধনkেম সংযk তািলকার বণর্না anযায়ী মntণালয়ু / িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl 
পিরচালকগণেক aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হiল। 

২। ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতাসমহ ূ rলস aব িবজেনস eর সংি  ধারাসমহূ, pচিলত িবিধ িবধান eবং 
সংি  িবষয়সমেহ সময় সময় জািরকত সরকাির আেদশূ ৃ / সাkর্লার পালন সােপেk pেয়াগ কিরেত হiেব। 

৩। মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণ ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত আিথর্ক kমতা 
pেয়াজনেবােধ aথর্ িবভােগর unয়ন uiংেক aবিহত কিরয়া তাহারা তাহােদর aধীনs কতপর্kৃ / কমর্কতর্াগণেক pদান 
কিরেত পািরেবন। 

৪। সরকার pতয্াশা কের য, ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত aিধকতর আিথর্ক kমতা সংি  কতর্পkৃ / কমর্কতর্া 
সরকাির িবিধ-িবধান anসরণ কিরয়া িমতবয্িয়তা, দরদিশর্তা o িবচkণতার সূ িহত pেয়াগ কিরেবন। ei আিথর্ক kমতা 
িবেকndীকরেণর sেযাগ gহণ কিরয়া সংি  সকেলর পেk pকেlর s  o tিরৎ বাsবায়ন eবং সরকাির aথর্ বয্েয়র ু
জবাবিদিহতা িনি ত করা সmব হেব বিলয়া সরকার আশা কের। 

৫। ei sারক aিবলেm কাযর্কর হiেব eবং পনরােদশ না দoয়া পযর্n বলবৎ থািকু েব। 
 
 

জািকর আহেমদ খান 
aথর্ সিচব 

১০i ফাlনু, ১৪০৬ বাং 
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/৩/৯৬/২৬৭ তািরখ: 

২২ শ ফbrয়ারী, ২০০০ iং 
aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn pরণ করা হiল: 

 
 

শখ e, ক, মাতাহার হােসন 
uপ-সিচব (unয়ন) 

িবতরণ: 
১. মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক 
২. সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ 
৩. সকল হডস aব িডপাটর্েম টস 
৪. িহসাব মহা িনয়ntক/ কে Tালার জনােরল িডেফn ফাinাn/ aিতিরk মহা পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ রলপথ 

কতর্পkৃ । 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক 
kমতা 

Delegation of Financial Powers for 
Development Projects. 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
 

pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট 
টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট টাকা 

পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ asায়ী পদ সিৃ  

o সংরkণ 
িনmিলিখত শতর্সােপেk পণর্ ূ kমতা: 
১। anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ 

িটeিপিপেত পেদর uেlখ থাকেত 
হেব। 

২। িবদয্মান পদgিলর জn িনিদর্  
বােজট বরাd থাকেত হেব। 

৩। pকl বাsবায়নকােলর aিতিরk 
সমেয়র জn কান পদ সংরkণ 
করা যােব না। 

৪। পদ সিৃ েত িবদয্মান সরকাির 
আেদশ o পরবতর্ীেত সময় সময় 
জািরকত আেদশ o anসরণ ৃ
করেত হেব। 

নাট: পদ সিৃ র anেমাদন o 
সংরkেণর আেদেশর কিপ aথর্ িবভােগ 
pরণ করেত হেব।  

নাi  নাi  নাi  নাi  

২ বরােdর 
uপেযাজন/ 
পনঃuপেযাজনু  

িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা: 
ক) য কতর্পk aথর্ uপেযাজন কের ৃ

খরচ করার kমতাবান নয় স 
কতর্পk uপেযাজনৃ / 
পনঃuপেযাজন করেত পারেব নাু । 

খ) িনm ktসমেহ কান uপেযাজনূ / 
পনঃuপেযাজন করাু  যােব না; 
১) eক ম রী থেক an ু

ম রীেতু । 
২) aথর্ বছর শষ হoয়ার পর 
৩) খরেচর eমন আiেটম যা 

যেথাপযk কতর্পk কতর্ক ু ৃ ৃ
anেমািদত হয়িন। 

৪) বেদিশক মdায় খরেচর বরাd ু
হেত sানীয় মdায় eবং ু
পনভর্রণেযাগয্ pকl সাহাযয্ ু
হেত sানীয় মdায়ু । 

৫) িসিড ভয্াট খাত হেত an কান 
খােত (তেব an কান খাত 
হেত িসিড ভয্াট খােত বরাd 
pেয়াজনেবােধ uপেযাজন/ 
পনঃuপেযাজন করা যােবু )। 

৬) পতর্ কােজর খরেচর জn ূ
পাবিলক oয়াকর্স eকাu টস 
কাড eর eয্ােপনিডk-৬ eর 
৩১ o ৩২ anে েদর শতর্ 
pেযাজয্ হেব। 

গ) uপের বিণর্ত শতর্ সােপেk unয়ন 
pকlসমেহর aথর্ aবমিk o ূ ু
বয্বহার িনেদর্িশকা eর সংলgী-১- 
anযায়ী িবিভn aথর্ৈনিতক কােডর 
িবপরীেত বরাd ব টনপবর্ক ূ
িবভাজন আেদশ জাির eবং 
সংেশাধন করেত পারেব।  

নাi  নাi  নাi  নাi  
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট 
টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট টাকা 

পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৩ anেমািদত 

pকেlর 
pশাসিনক 
anেমাদন 

পণর্ kমতাূ  নাi  নাi নাi  নাi 

৪ সকল পতর্কাজ ূ
সংkাn চুিk 
anেমাদন/ 
সmাদন*১ 

পণর্ kমতা ূ (২৫ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ 

িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং 
anেমািদত বাৎসিরক kয় 
পিরকlনায় সংি  কাজ anভর্k ু
থাকেত হেব। 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর 
িবভাজেন সংি  কাজ anভর্k ু
থাকেত হেব। 

৩) পাবিলক pিকuরেম ট রgেলশনস 
২০০৩, uহার বাsবায়ন পdিত, 
kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন 
পdিত eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-
িবধান যথাযথভােব পালন করেত 
হেব।  

৭ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম 

৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk)  

৪ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম 

৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk)  

৩ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম 

৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk)  

২ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম 

৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk)  

৫ iমেps 
anেমাদন 

মntণালয় pেয়াজন anযায়ী িনmবিণর্ত 
শেতর্ ক- ণী, খ- ণী, গ- ণীর 
pকl পিরচালকেদর জn যথাkেম 
২০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা o 
১০,০০০ টাকা পযর্n iমেps ম র ু
করেত পারেব: 
১) iমেpে র aথর্ নীেচ ৩৭ নং 

আiেটেম uেlিখত সাধারণ শতর্ 
পালনপবর্ক বয্বহার করা যােবূ । 

২) pকl ময়াদ শষ হoয়ার ২মাস 
পেবর্ চড়াnভােব iমেpsূ ূ  সমmয় 
করেত হেব eবং আর কান 
iমেps uেtালন করা যােব না। 

নাi নাi নাi নাi 

৬ unয়ন pকেlর 
গাড়ী/ যানবাহন 
মরামত 

িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা: 
১) িনিদর্  বােজট বরাd থাকেত হেব। 
২) িবদয্মান িবিধ পালন করেত হেব। 

কলাম-৩ e 
বিণর্ত 

শতর্সােপেk 
eক বছের 

eকিট গাড়ীর 
জn 

৫০,০০০ 
টাকা। 

কলাম-৩ e 
বিণর্ত 

শতর্সােপেk 
eক বছের 

eকিট গাড়ীর 
জn ৩০,০০০ 

টাকা। 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

৭ pকেlর গাড়ীর 
জn পেTাল, 
oেয়ল o 
লিbেক ট kয়ু  

পেTাল, aেয়ল o লিbেক ট kেয়র ু
জn বােজট বরাd থাকা eবং সময় 
সময় িপoeল বয্বহার o pকেlর 
যানবাহন বয্বহার সmেকর্ জািরকত ৃ
িনেদর্শনা পালন সােপেk পণর্ kমতাূ  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

৮ মিনহারী dবয্ািদ 
kয় anেমাদন 

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ  কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
eককালীন 
সেবর্া  
৭৫,০০০ 
টাকা পযর্n। 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
eককালীন 
সেবর্া  
৫০,০০০ 
টাকা পযর্n। 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
eককালীন 
সেবর্া  
৩০,০০০ 
টাকা পযর্n 
বয্য় করেত 

কলাম-৬ eর 
anrপ 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট 
টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট টাকা 

পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
পারেব। 

৯ (ক)  aিফস 
সর ামািদ o 
আসবাবপt kয় 
িবঃ dঃ aিফস 
সর াম বলেত 
মাiেkা 
কিmuটার, 
oয়াডর্ pেসসর, 
ফয্াk 
ফেটাকিপয়ার, 
ডুিpেকটর, 
টাiপরাiটার 
iতয্ািদ বঝােবু  

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন o বােজট 
বরাd থাকা eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  dবয্ anভর্ুk 
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

৯ (খ)  aিফস সর াম, 
যntপািত 
আসবাবপt 
iতয্ািদ মরামত  

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন o বােজট 
বরাd িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত 
সংি  dবয্ anভর্k থাকা সােপেk ু
পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

১০ (ক) বাiসাiেকল kয় িবদয্মান সরকাির আেদশ, বােজট 
বরাd o িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত 
সংি  dবয্ anভর্k থাকা সােপেk ু
পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

১০ (খ)  মাটর সাiেকল 
o বাiসাiেকল 
মরামত  

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

১১ বi, সামিয়কী, 
সংবাদপt o 
মানিচt kয় 

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

১২ pকl 
বাsবায়েনর জn 
যntপািত kয় 
নাট: যntপািত 
বলেত kিমক ১ 
নং- ১৩-১৬ ত 
uেlিখত dবয্ািদ 
বঝােব নাু । 

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
১.০০ কািট 
টাকা পযর্n। 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
৭৫.০০ লk 
টাকা পযর্n। 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
৫০.০০ লk 
টাকা পযর্n। 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
৩৫.০০ লk 
টাকা পযর্n। 

১৩ মাটর সাiেকল 
kয় 

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
৫.০০ লk 
টাকা পযর্n 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
৩.০০ লk 
টাকা পযর্n 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
২.০০ লk 
টাকা পযর্n 

১৪ দশী নৗকা kয়  িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

নাi  নাi নাi 

১৫ যািntক নৗকা 
kয় 

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

নাi  নাi নাi 

১৬ মাটর গাড়ী kয়  িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
১.০০ কািট 
টাকা পযর্n 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
৭৫.০০ লk 
টাকা পযর্n 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
৩৫.০০ লk 
টাকা পযর্n 

নাi 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট 
টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট টাকা 

পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১৭ িবdয্ৎ পািনর 

িবল eবং anাn 
কর পিরেশাধ 

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

১৮ ডাক, টিলgাফ, 
টেলk, ফয্াk, 

i- মiল eবং 
টিলেফান িবল 
পিরেশাধ 

িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং িবদয্মানু  
িবিধ o শতর্ পালন, বােজট বরাd, 
গাড়ী kেয়র িবষেয় aথর্ িবভােগর 
পবর্সmিতূ  থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 
( ধমাt ু

sানীয় কেলর 
জn)  

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

১৯ সািভর্স পাে জ পণর্ kমতাূ  কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

২০ সরকাির pস 
বয্তীত anাn 
বসরকাির pেস 
মdুণ বয্য়  

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ । 
তেব সরকাির pস হেত ei কাজ 
করেত পারেব না eবং বসরকাির pস 
হেত মdেণ সরকাির pস কতর্পেkর ু ৃ
আপিt নাi মেমর্ সািটর্িফেকট িনেত 
হেব। 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
৩০.০০ 
হাজার টাকা। 
তেব ঢাকার 
বাiেরর 
aিফসgেলার 
জn সরকাির 
pস থেক 

aনাপিt 
সািটর্িফেকট 
gহেণর 
pেয়াজন নাi।

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

২১ রকডর্পt 
পিরবহন খরচ 

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ । কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

২২ সরকাির সmদ 
পিরবহন বয্য় 

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ । কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

২৩ আiন সংkাn 
বয্য় 

িরেমমেbnাসর্ ময্াnয়য্াল eর শতর্ 
পালন সােপেk পণর্ kমতা ূ  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

নাi নাi 

২৪ aনাবািসক ভবন 
ভাড়া 

িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা: 
১) পতর্ মntণালয় কতর্ক িনধর্ািরত ূ ৃ

আয়তন aিতkম করা যােব না 
২) ভবন pকত পেk aিফস িহেসেব ৃ

বয্বহার করা যােব 
৩) ঢাকার বাiের গণপতর্ িবভােগর ূ

িনবর্াহী pেকৗশলী eবং ঢাকার জn 
পতর্ মntণালয় ei মেমর্ সািটর্িফেকট ূ
pদান করেব য সরকাির ভবন 
aথবা পিরতয্k বাড়ী পাoয়া যাে  
না। 

৪) aথর্ িবভােগর সmিতkেম জািরকত ৃ
সাkর্লার anযায়ী িনধর্ািরত হাের 
ভাড়া pদান করেত হেব। তেব 
মntণালয়/ িবভাগ িনধর্ািরত হােরর 
চেয় সেবর্া  ২৫% বশী হাের 
ভাড়া ম র করেত পারেবু । 

৫) pেয়াজনেবােধ মntণালয়/ িবভাগ/ 
িবভাগীয় pধান/ pকl পিরচালক 
ছয় মােসর aিgম ভাড়া ম র ু
করেত পারেব। 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
ঢাকা o 

anাn িসিট 
কেপর্ােরশেনর 
আoতাধীন 

eলাকার জn 
pিত মােস 
২৫,০০০/- 
টাকা পযর্n। 

িসিট 
কেপর্ােরশনস
মেহর বাiের ূ
anাn শহের 

pিত মােস 
১০,০০০ 
টাকা পযর্n। 

কলাম-৪ eর 
anrপ 

কলাম-৪ eর 
anrপ 

কলাম-৪ eর 
anrপ 

২৫ pকেlর 
টকিনকয্াল 
কােজর জn 

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ । কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট 
টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট টাকা 

পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
যntপািতর ভাড়া 
( যমন- রাড 
রালার, 
কmয্াকশন 
ikiপেম ট, 
কনিkট িমকচার 
মিশন, iতয্ািদ)। 

২৬ সরকাির গাড়ী/ 
যানবাহন িনবnন 
o িফটেনস বাবদ 
বয্য়  

ক) িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং ু
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, 
বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা। 

খ) মntণালয়/ িবভাগ/ িবভাগীয় pধান/ 
pকl পিরচালক িনবnন িফ o 
িফটেনস eর জn pেয়াজনীয় aথর্ 
aিgম uেtালেনর anেমাদন িদেত 
পােরন e শেতর্ য সংি  গাড়ী 
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ ত 
anভর্k রেয়েছ eবং গাড়ীর ু
সরবরাহ নয়া হেয়েছ। 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

২৭ pকেlর জn 
জিম/ জলাশয় 
kয়/ িলজ gহণ  

িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং িবদয্মান ু
িবিধ o শতর্ পালন, বােজট বরাd থাকা 
সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

নাi  নাi নাi 

২৮ পরামশর্ক সবা 
gহেণর চুিk 
anেমাদন/ 
সmাদন *১ 

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
১.০০ কািট 
টাকা পযর্n 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
৫০.০০ লk 
টাকা পযর্n  

নাi নাi 

২৯ িkয়ািরং o 
ফেরায়ািডর্ং 
eেজ ট িনেয়াগ 

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ূ  kমতা। 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

৩০ pকেl 
uৎপািদত পেণয্র 
িবkয়/ িন িt  

িবদয্মান সরকাির নীিত/ পdিত 
anসরণ সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

৩১ মরামেতর 
aেযাগয্ dবয্ািদ 
িবkয়  

পণর্ kমতাূ । তেব শতর্ থােক য, uk 
dবয্ািদ uপযk কতর্পk কতর্ক ু ৃ ৃ
মরামেতর aেযাগয্ বেল ঘািষত হেত 
হেব eবং খালা দরপt/ umk ু
িনলােম িবkয় করেত হেব।  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

৩২ ট ডার/ 
কােটশন বয্তীত 
সরাসির kয় 
anেমাদন 

pিত kেt ১০,০০০ টাকা পযর্n। 
তেব ট ডার eড়ােনার জn কান 
িনিদর্  dবয্ aথবা eকi ণীভk ু
dবয্েক ভাগ ভাগ কের kয় করা যােব 
না। 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
pিত kেt 
৭,০০০ টাকা 

পযর্n  

কলাম-৫ eর 
anrপ 

৩৩ pিশkণ, 
সিমনার, 

oয়াকর্সপ o 
গেবষণা বয্য়  

িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা: 
১) kিমক নং ৩৭ e বিণর্ত শতর্ািদ 

পালন করেত হেব 
২) িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  

আiেটম anভর্k থাকেত হেব ু
eবং বািষর্ক unয়ন বােজট বরাd 
থাকেত হেব। 

৩) pশাসিনক মntণালয় কতর্ক e সকল ৃ

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
৫০.০০ লk 
টাকা  

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
৩০.০০ লk 
টাকা  

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
২৫.০০ লk 
টাকা  

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
২০.০০ লk 
টাকা  
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট 
টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট টাকা 

পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
কমর্কা ড পিরচালনরা জn িপিসিপ/ 
িপিপ/ িটeিপিপেত িনধর্ািরত হার o 
নীিতমালা anযায়ী eতদসংkাn 
িবষেয় সাধারণ িনেদর্শনা, পdিত, 
pিশkণ ভাতা, pিশkেকর িফ, 
আপয্ায়ন হার iতয্ািদ uেlখপবূর্ক 
সাkর্লার জাির করেত হেব। 
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত e 
িবষেয় কান হার o নীিতমালা 
uেlখ না থাকেল সেkেt aথর্ 
িবভােগর anেমাদনkেম 
eতদসংkাn সাkর্লার জাির করেত 
হেব। 

৪) pিশkণ dবয্ািদ, মিনহারী dবয্ািদ, 
হল ভাড়া, সmানী ভাতা, pিশkণ 
ভাতা, খাদয্সামgী, oয়াকর্সপ, 
সিমনার an ােনর জn আপয্ায়ন 

o pশাসিনক বয্য় iতয্ািদর 
িবsািরত িবভাজন uেlখপবর্ক ূ
tমািসক বয্য় পিরকlনা pণয়ন 
করেত হেব eবং তা সংি  
সকেলর িনকট pরণ করেত হেব। 

৫) e সকল কমর্কাে ডর uেdশয্, 
সmাবয্ বয্য়, আেয়াজেনর তািরখ, 
aংশgহণকারী/ pিশkক/ িরেসাসর্ 
পাসর্ন eর ণী, পদবী o সংখয্া 
uেlখপবর্ক বাংলােদশ সরকার o ূ
unয়ন সহেযাগী সংsাসহ সকল 
uৎস থেক বাsবায়নেযাগয্ সকল 
কমর্কাে ডর eকিট যৗথ tমািসক/ 
বািষর্ক কমর্পিরকlনা pণয়নপবর্ক ূ
তা সংি  সকেলর িনকট pরণ 
করেত হেব। 

৩৪ ট ডার িবjাপন 
বয্তীত 
কােটশেনর 
মাধয্েম kয় 
anেমাদন 

১.০০ লk টাকার বশী মেলয্র ূ
ট ডােরর জn iআরিড eর ২৬-৫-
৯২iং তািরেখ জািরকত পdিত o ৃ
িনেদর্িশকা anযায়ী জাতীয় দিনক 
পিtকায় িবjাপন িদেত হেব। ১.০০ 
লk টাকা পযর্n মেলয্র ট ডােরর জn ূ
uপেরাk পdিত anসরণ করা 
pেয়াজন হেব না। তেব িবিভn aিফস/ 
pিত ােন বয্াপক pচার করেত হেব। 
ট ডার eড়ােনার জn কান িনিদর্  
dবয্ aথবা eকi ণীভk dবয্েক ু
আলাদাভােব ভাগ ভাগ কের kয় করা 
যােব না। 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

৩৫ aধsন 
কমর্কতর্ােদর 
িনকট aিধকতর 
আিথর্ক kমতা 
হsাnর  

মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব 
িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালক 
pেয়াজন মেন করেল aথর্ িবভাগেক 
aবিহত রেখ uপযর্kভােব তােদর ু
uপর aিপর্ত kমতা তােদর aধীনs 
কমর্কতর্ার িনকট aপর্ণ করেত 
পারেবন। তেব kিমক নং-৫ e বিণর্ত 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর 
anrপ 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট 
টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট টাকা 

পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
iমেps সংkাn kমতা aধীনs 
কমর্কতর্ার িনকট aপর্ণ করা যােব না 
eবং pকl পিরচালেকর নীেচ কান 
কমর্কতর্ার িনকট iমেps pদান করা 
যােব না।  

৩৬ oয়াকর্সপ, 
সিমনার, 

pিশkণ কাসর্, 
গেবষণা কাযর্kম, 
সামািজক 
uddকরণ ু
an ােনর জn 
বােজট বরােdর 
িজoিব eবং 
আরিপe (িজoিব 
eর মাধয্েম) 
aংশ থেক 
aিgম 
anেমাদন। 

kিমক নং ৩৩ o ৩৭ e বিণর্ত শতর্ািদ 
পালন সােপেk pশাসিনক মntণালয় 
pিত kেt সেবর্া  ১,০০,০০০ (eক 
লk) টাকা পযর্n aিgম uেtালেনর 
anেমাদন িদেত পারেব।  

কলাম-৩ eর 
শতর্ পালন 
সােপেk pিত 
kেt 
৫০.০০ 
(প াশ 
হাজার) টাকা 
পযর্n  

কলাম-৩ eর 
শতর্ পালন 
সােপেk pিত 
kেt ৩০.০০ 

(িtশ হাজার) 
টাকা পযর্n  

কলাম-৩ eর 
শতর্ পালন 

সােপেk pিত 
kেt ২০.০০ 
(িবশ হাজার) 
টাকা পযর্n 

কলাম-৩ eর 
শতর্ পালন 

সােপেk pিত 
kেt ১৫.০০ 

(পেনর 
হাজার) টাকা 

পযর্n 

 
৩৭। uপযর্kু pদt kমতা pেয়াগ করার সময় িবিভn কতর্পkেক িনmবিণর্ত সাধারণ শতর্সমহ পালন করেত হেবৃ ূ : 

১) িবদয্মান আিথর্ক o pাসংিগক anাn িবিধ eবং পdিত anসরণপবর্ক aথর্ বয্য় করেত হেবূ । 

২) সংি  িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  dবয্/ আiেটম anভর্k থাকেত হেব eবং uহার িবপরীেত বােজট ু
বরাd থাকা সােপেk aথর্ বয্য় করেত হেব। 

৩) য সকল সব বা সরবরাহ সংgহ করা হেব তার িনিদর্  পিরমাণ e সংখয্া িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত 
aবশয্i uেlখ থাকেত হেব। 

৪) িবল o ভাuচার dারা পেবর্ গহীত agীেমর ূ ৃ ৮৫% সমmয় করা না হেল পরবতর্ী aিgম pদান করা যােব না। 

৫) aথর্ বছেরর ৩০ শ জেনর মেধয্ aথবা কমর্কা ড সmাদেনর ু ২ মােসর মেধয্ সকল aিgম সমmয় করেত হেব 

৬) সকল িহসাব সংি  aথর্বছেরর মেধয্ সmn করেত হেব। 

৭) aধsন কতর্পেkৃ র anেমাদন kমতার মেধয্ রাখার জn কান আiেটম ভে  ভে  kয় করা যােব না। 

৮) িপিপ anযায়ী o বােজট বরােdর মেধয্i aথর্ বয্য় করা হেয়েছ িকনা eবং পনভর্রণ দাবী দািখল o gহণ সিঠক ু
সমেয় করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত করার লেkয্ pকত খরচ o পনভর্রেনর tমািসৃ ু ক pিতেবদন aথর্ িবভােগর 
unয়ন uiং হেত জািরকত ৃ ৫/১২/৯৯ iং তািরেখর পtাnসাের pstত কের সংি  সকেলর িনকট pরণ 
করেত হেব। 

৯) pশাসিনক মntণালেয়র aধীেন বাsবায়নাধীন pকেlর জn পবর্বতর্ী aথর্ বৎসের গহীত aিgম eর সমmয় ূ ৃ
সmেকর্ eকিট pিতেবদন সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া pশাসিনক মntণালয় o aথর্ িবভােগ জলাi মােস ু
pরণ করেবন। 

১০) ০২/০৬/৯৪ iং তািরেখর aম/aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৩/ ৯৪/ ৩৬০ নmর sারেক uেlিখত িবষয়gিল unয়ন 
pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা (aথর্ িবভােগ pিরতবয্ িবষয়সমেহর তািলকাূ ) সmিতর জn aবশয্i 
aথর্ িবভােগ pরণ করেত হেব। 

১১) ডসা/ কানটাসা/ সফ/ iমেps পdিতেত aথর্ বয্বহােরর জn িবিধ o পdিত aবশয্i পালন করেত হেব। 

১২) unয়ন সহেযািগর িনেদর্শনা, pেযাজয্ kেt aবশয্i পালন করেত হেব eবং uপের বিণর্ত নীিতমালা o 
পdিতর সােথ unয়ন সহেযাগী সংsার নীিত o পdিতর কান িবেরাধ দখা িদেল সেkেt unয়ন সহেযাগী 
সংsার নীিত o পdিত pেযাজয্ হেব। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৭৬/০২/৬২৫ তািরখ: ১/০৭/২০০৪ 
 
িবষয়: unয়ন pকlসমহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক 

aিপর্ত আিথর্ক kমতায় ( ডিলেগশন aব িফnািnয়াল পাoয়ারস) eর কিতপয় aংশ সংেশাধন সংkাn। 
 
 সরকার kয় সংkাn নীিত o পdিতর সংsার কাযর্kেমর aংশ িহসােব iেতামেধয্ The Public Procurement 
Regulations, 2003 eবং Regulations eর Implementation Procedures জাির কেরেছ। uk Regulations eবং 
Implementation Procedures eর সােথ স িত রেখ aথর্ িবভাগ হেত ২২ ফbrয়ারী, ২০০০ তািরেখর aম/ aিব/ 
uঃগঃশাঃ/ ৩/ ৯৬/ ২৬৭ নং পিরপেtর মাধয্েম জািরকত unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা aপর্ণ ছেকর ৃ
kিমক নং ৪, ৮, ১২, ২৮, ৩২ eবং ৩৪ eর সংেশাধন করা হেলা (সংযk ছক মাতােবকু )। e ছাড়া uk পিরপেtর 
anাn িবষয় aপিরবিতর্ত থাকেব। 
 
৬। e আেদশ কাযর্কর হেব eবং পনরােদু শ না দয়া পযর্n বলবৎ থাকেব। 

 
 

জািকর আহেমদ খান 
সিচব 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৭৬/০২/৬২৫(৭) তািরখ: ১/০৭/২০০৪ 

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেনর জn pরণ করা হiল: 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্ --------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 

 
 

আবdর রuফ তালকদারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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(aথর্ িবভােগর ২২/০২/২০০০ তািরেখর sারক নং-aম/aিব/ uঃগঃশাঃ/৩/৯৬/২৬৭ সংেশাধন/ পনিবর্nাসু ) 
unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা সংেশাধন/ পনিবর্nাসু  

 

pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

আiেটম/িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত kমতাৃ  িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট টাকার 
ঊে র্, ৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৪ সকল পতর্কাজ সংkাn ূ

চুিk anেমাদন/ 
সmাদন*১ 

পনর্ kমতা ূ (২৫ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেkঃ 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা 

eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় পিরকlনার সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভk থাকেত হেবূ । 

৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক 
িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হেব। 

৭ কািট টাকা 
পযর্n কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk 

৪ কািট টাকা পযর্n কলাম ৩ eর শতর্াবলী সােপেk ৩ কািট টাকা 
পযর্n কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk 

২ কািট টাকা 
পযর্n কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk 

৮ মিনহারী dবািদ kয় 
anেমাদন 

pেযাজয্ নয়*২ pেযাজয্ নয়*২ eককালীন ২ লk টাকা পযর্n িনmrপ শতর্ সােপেkঃ 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় 
পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় 
পিরকlনায় সংি  কাজ anর্ভk থাকেত হেবূ । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  
কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 

৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত 
আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হেব। 

কলাম ৫ eর 
anrপ 

কলাম ৫ eর 
anrপ 

১২ pকl বাsায়েনর জn 
পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ 
সর ামািদ kয় চুিk*১ 
anেমাদন/ সmাদন 

(যntপািত বলেত ৯ (ক) 
১০ (ক) eবং ১৩-১৬ ত 

uেlিখত সর ামািদ/ 
যntপািত/ মালামাল বঝােব ু

পনর্ kমতা ূ (২৫ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেkঃ 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা 

eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় পিরকlনার সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক 

৫ কািট টাকা 
পযর্n কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk 

২ কািট টাকা পযর্n কলাম ৩ eর শতর্াবলী সােপেk ১ কািট টাকা 
পযর্n কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk 

৫০ লk টাকা 
পযর্n কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

আiেটম/িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত kমতাৃ  িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট টাকার 
ঊে র্, ৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
না)  িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হেব। 

২৮ পরামশর্ক সবা gহেণর 
চুিk anেমাদন/ 
সmাদন*১ 

পনর্ kমতা ূ (৫ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেkঃ 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা 

eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় পিরকlনার সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভk থাকেত হেবূ । 

৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক 
িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন করেত হেব। 

২ কািট টাকা 
পযর্n কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk 

১ কািট টাকা পযর্n কলাম ৩ eর শতর্াবলী সােপেk নাi নাi 

৩২ ট ডার/ কােটশন বয্তীত 
সরাসির kয় anেমাদন 

pেযাজয্ নয়*২ pেযাজয্ নয়*২ ক) পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদঃ pিতেkেt 
eককালীন ১৫ হাজার টাকা পযর্n 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ৫০ হাজার টাকা 
পযর্n The Public Procurement Regulations, 
2003 eর pিবধান ১৮ (২) eবং Appendix-A eর 
সংsানসহ িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় 
পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় 
পিরকlনায় সংি  কাজ anর্ভk থাকেত হেবূ । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন 
সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 

৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, 
kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন 
করেত হেব। 

কলাম ৫ eর 
anrপ 

কলাম ৫ eর 
anrপ 

৩৪ ট ডার িবjাপন বয্তীত 
কােটশেনর মাধয্েম kয় 

anেমাদন 

pেযাজয্ নয়*২ pেযাজয্ নয়*২ ক) দেশর aবয্nের pিতেkেt eককালীন ২ লk টাকা 
পযর্n 

খ) বাংলােদেশর বেদিশক িমশনসমেহর জn ূ
pিতেkেt eককালীন ৫ লk টাকা পযnর্ Public 
Procurement Regulations, 2003- eর pিবধান 

কলাম ৫ eর 
anrপ 

কলাম ৫ eর 
anrপ 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

আiেটম/িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত kমতাৃ  িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট টাকার 
ঊে র্, ৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযর্n)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
২০ (২) eবং Appendix-A eর সংsানসহ িনmrপ 
শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় 
পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক kয় 
পিরকlনায় সংি  কাজ anর্ভk থাকেত হেবূ । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন 
সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 

৩) রgেলশন ২০০৩, uহার বাsবায়ন pিসিডuর, 
kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন 
করেত হেব। 

*১  পতর্কাজ সmাদন o পণয্ূ / মালামাল/ যntপািত সর ামািদ kেয়র kেt ২৫ কািট টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ৫ কািট টাকার ঊে র্ সকল kয় psাব সরকাির kয় সংkাn 
মিntপিরষদ কিমিট anেমাদন করেব। 

*২  মntণালয়/ িবভাগ িকংবা সংsা/ pিত ােনর িনজs pকেlর জn pেযাজয্ kেt কলাম ৫, ৬ aথবা ৭ anসরণ করেত হেব। 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
Delegation of Financial Powers for 

Development Projects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন বােজট anিবভাগ 
 
 
 
 
 
 

০৮ পৗষ, ১৪১১ বাংলা
তািরখ:

২২ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
Delegation of Financial Powers for 

Development Projects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন বােজট anিবভাগ 
 
 
 
 
 
 

০৮ পৗষ, ১৪১১ বাংলা
তািরখ:

২২ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন বােজট anিবভাগ 
০৮ পৗষ, ১৪১১ বাং 

নং-aম/aিব/uবা-১/িবিবধ-৭৬/০২/৮৩৮ তািরখ: 
২২ িডেসmর, ২০০৪ iং 

aিফস sারক 

িবষয়: unয়ন pকlসমহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক 
aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ (Delegation of Financial Powers) pসে । 

 সরকার কতর্ক unয়ন pকlসমেহর বাৃ ূ sবায়ন tরািmত করার লেkয্ িবদয্মান aিপর্ত আিথর্ক kমতা (Delegation 
OF Financial Powers) পযর্ােলাচনাপবর্ক ূ ২২/০২/২০০০ iং তািরেখর sারক নং-aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ-৩/ ৯৬/ ২৬৭ 
eর সংেশাধনkেম সংযk তািলকার বণর্না anযায়ী মntণালয়ু / িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl 
পিরচালকগণেক aিধকতর আিথর্ক kমতা aপর্ণ করা হল। iেতামেধয্ সরকার কতর্ক সমিmত kয় নীিতমালা ৃ (Public 
Procurement Regulations, 2003) eর আoতায় আনীত সংেশাধন eেত pিতফিলত হেয়েছ eবং মিntপিরষদ 
িবভােগর ০৪-৫-৯৪ তািরেখর sারেকর মাধয্েম জািরকত sায়tৃ শািসত pিত ােনর জn pেযাজয্ নীিতমালায় আনীত 
সংেশাধনী পিরপt যা iিতমেধয্ aথর্ িবভাগ কতর্ক জাির করা হেয়েছ তাৃ ’o ei আেদেশর সােথ সংযk করা হল ু
(সংেযাজনী-১)। 

২। ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত kমতাসমহ ূ rলস aব িবজেনস eর সংি  ধারাসমহূ, pচিলত িবিধ িবধান eবং 
সংি  িবষয়সমেহ সময় সময় জািরকত সরকাির আেদশূ ৃ / সাkর্লার পালনসােপেk pেয়াগ করেত হেব। 

৩। মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণ ei sারেকর মাধয্েম তাঁেদর uপর aিপর্ত 
আিথর্ক kমতা pেয়াজনেবােধ aথর্ িবভােগর unয়ন বােজট anিবভাগেক aবিহতকরণপবর্ক aধীনsূ  কতর্পkৃ / 
কমর্কতর্াগণেক পনঃaপর্ণ করেত পারেবনু । 

৪। সরকার pতয্াশা কের য, ei sারেকর মাধয্েম aিপর্ত aিধকতর আিথর্ক kমতা সংি  কতর্পkৃ / কমর্কতর্া 
সরকাির িবিধ-িবধান anসরণ কের িমতবয্িয়তা, দরদিশর্তা o িবচkণতার সােথ pেয়াগ ূ করেবন। ei আিথর্ক kমতা 
িবেকndীকরেণর sেযাগ gহণ কের সংি  সকেলর পেk pকেlর s  o tিরৎ বাsবায়ন eবং সরকাির aথর্ বয্েয়র ু
জবাবিদিহতা িনি ত করা সmব হেব বেল সরকার আশা কের। 

৫। আিথর্ক kমতা aপর্েণর ei পিরপt aিবলেm কাযর্কর হেব eবং পনরােদু শ না দoয়া পযর্n বলবৎ থাকেব। 
 
 

জািকর আহেমদ খান 
aথর্ সিচব 

নং-aম/aিব/uবা-১/িবিবধ-৭৬/০২/৮৩৮ তািরখ: ২২ িডেসmর, ২০০৪ iং 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn anিলিপ pরণ করা হল: 
১. মিntপিরষদ সিচব, মিnt পিরষদ িবভাগ। 
২. মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩. মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। 
৪. সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ (সকল)। 
৫. সদসয্, --------------------------------------------------- িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন। 
৬. িহসাব মহা িনয়ntক/ কে Tালার জনােরল িডেফn ফাinাn/ aিতিরk মহা পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ রলoেয় 

কতর্পkৃ । 
৭. হডস aব িডপাটর্েম টস------------------------------------ (সকল)। 
৮. aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৯. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ। 
 

e eস eম মাহববল আলমু ু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
ফান: ৯৫৫৭২০৩ 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক 
kমতা 

Delegation of Financial Powers for 
Development Projects. 
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unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা 
 

pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ asায়ী পদ সিৃ  o 

সংরkণ 
িনmিলিখত শতর্সােপেk পণর্ ূ kমতা: 
১। anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ 

িটeিপিপেত পেদর uেlখ 
থাকেত হেব। 

২। িবদয্মান পদgিলর জn িনিদর্  
বােজট বরাd থাকেত হেব। 

৩। pকl বাsবায়নকােলর 
aিতিরk সমেয়র জn কান পদ 
সংরkণ করা যােব না। 

৪। পদ সিৃ েত িবদয্মান সরকাির 
আেদশ o পরবতর্ীেত সময় সময় 
জািরকত আেদশ o anসরণ ৃ
করেত হেব। 

নাট: পদ সিৃ র anেমাদন o 
সংরkেণর আেদেশর কিপ aথর্ 
িবভােগ pরণ করেত হেব।  

নাi  নাi  নাi  নাi  

২ বরােdর 
uপেযাজন/ 
পনঃuপেযাজনু  

িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা:
ক) য কতর্পk aথর্ uপেযাজন কের ৃ

খরচ করার kমতাবান নয় স 
কতর্পk uপেযাজনৃ / 
পনঃuপেযাজন করেত পারেব ু
না। 

খ) িনm ktসমেহ কান ূ
uপেযাজন/ পনঃuপেযাজন করা ু
যােব না; 
১) eক ম রী থেক an ু

ম রীেতু । 
২) aথর্ বছর শষ হoয়ার পর 
৩) খরেচর eমন আiেটম যা 

যেথাপযk কতর্পk কতর্ক ু ৃ ৃ
anেমািদত হয়িন। 

৪) বেদিশক মdায় খরেচর ু
বরাd হেত sানীয় মdায় ু
eবং পনভর্রণেযাগয্ pকl ু
সাহাযয্ হেত sানীয় মdায়ু । 

৫) িসিড ভয্াট খাত হেত an 
কান খােত (তেব an কান 
খাত হেত িসিড ভয্াট খােত 
বরাd pেয়াজনেবােধ 
uপেযাজন/ পনঃuপেযাজন ু
করা যােব)। 

৬) পতর্ কােজর খরেচর জn ূ
পাবিলক oয়াকর্স eকাu টস 
কাড eর eয্ােপনিডk-৬ 

eর ৩১ o ৩২ anে েদর 
শতর্ pেযাজয্ হেব। 

গ) uপের বিণর্ত শতর্ সােপেk 
unয়ন pকlসমেহর aথর্ ূ
aবমিk o বয্বহার িনেদর্িশকা ু
eর সংলgী-১- anযায়ী িবিভn 
aথর্ৈনিতক কােডর িবপরীেত 
বরাd ব টনপবর্ক িবভাজন ূ
আেদশ জাির eবং সংেশাধন 
করেত পারেব।  

নাi  নাi  নাi  নাi  

৩ anেমািদত 
pকেlর 
pশাসিনক 

পণর্ kমতাূ  নাi  নাi নাi  নাi 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
anেমাদন 

৪ সকল পতর্কাজ ূ
সংkাn চুিk 
anেমাদন/ 
সmাদন*১ 

পণর্ kমতা ূ (২৫ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ 

িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং 
anেমািদত বাৎসিরক kয় 
পিরকlনায় সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট 
বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

৩) পাবিলক pিকuরেম ট 
রgেলশনস ২০০৩, uহার 
বাsবায়ন পdিত, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন পdিত 
eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-
িবধান যথাযথভােব পালন করেত 
হেব।  

৭ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk)  

৪ কািট টাকা পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী সােপেk)  

৩ কািট 
টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ 

eর শতর্াবলী 
সােপেk)  

২ কািট 
টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ 

eর 
শতর্াবলী 
সােপেk) 

৫ iমেps anেমাদন মntণালয় pেয়াজন anযায়ী 
িনmবিণর্ত শেতর্ ক- ণী, খ- ণী, গ-
ণীর pকl পিরচালকেদর জn 

যথাkেম ৩০,০০০ টাকা, ২০,০০০ 
টাকা o ১৫,০০০ টাকা পযর্n 
iমেps ম র করেত ু পারেব: 
১) iমেpে র aথর্ নীেচ ৩৭ নং 

আiেটেম uেlিখত সাধারণ শতর্ 
পালনপবর্ক বয্বহার করা যােবূ । 

২) pকl ময়াদ শষ হoয়ার 
২মাস পেবর্ চড়াnভােব iমেps ূ ূ
সমmয় করেত হেব eবং আর 
কান iমেps uেtালন করা 
যােব না। 

নাi নাi নাi নাi 

৬ unয়ন pকেlর 
গাড়ী/ যানবাহন 
মরামত 

িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা:
১) িনিদর্  বােজট বরাd থাকেত 

হেব। 
২) িবদয্মান িবিধ পালন করেত 

হেব। 

কলাম-৩ e 
বিণর্ত 

শতর্সােপেk 
eক বছের 

eকিট গাড়ীর 
জn ৫০,০০০ 

টাকা। 

কলাম-৩ e বিণর্ত 
শতর্সােপেk eক বছের eকিট 
গাড়ীর জn ৩০,০০০ টাকা। 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ

৭ pকেlর গাড়ীর 
জn পেTাল, 
oেয়ল o লিbেক ট ু
kয় 

পেTাল, aেয়ল o লিbেক ট kেয়র ু
জn বােজট বরাd থাকা eবং সময় 
সময় িপoeল বয্বহার o pকেlর 
যানবাহন বয্বহার সmেকর্ জািরকত ৃ
িনেদর্শনা পালন সােপেk পণর্ kমতাূ

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

৮ মিনহারী dবয্ািদ 
kয় anেমাদন 

pেযাজয্ নয়*২ pেযাজয্ নয়*২ eককালীন ২ লk টাকা পযর্n 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ 

িটeিপিপর kয় পিরকlনা 
eবং anেমািদত বাৎসিরক 
kয় পিরকlনায় সংি  
কাজ anভর্k থাকেত ু
হেব। 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট 
বরােdর িবভাজেন সংি  
কাজ anভর্k থাকেতু  

৩) পাবিলক pিকuরেম ট 
রgেলশন ২০০৩, uহার 
বাsবায়ন পdিত, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন 
পdিত eবং pচিলত 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন করেত 
হেব 

৯ (ক)  aিফস সর ামািদ 
o আসবাবপt kয় 
িবঃ dঃ aিফস 
সর াম বলেত 
মাiেkা কিmuটার 
oয়াডর্ pেসসর, 
ফয্াk 
ফেটাকিপয়ার, 
ডুিpেকটর, 
টাiপরাiটার 
iতয্ািদ বঝােবু  

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন o 
বােজট বরাd থাকা eবং িপিসিপ/ 
িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  dবয্ 
anভর্ুk থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ ।

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

৯ (খ)  aিফস সর াম, 
যntপািত 
আসবাবপt 
iতয্ািদ মরামত  

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন o 
বােজট বরাd িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  dবয্ anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

১০ (ক)  বাiসাiেকল kয় িবদয্মান সরকাির আেদশ, বােজট 
বরাd o িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  dবয্ anভর্k ু
থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

১০ (খ)  মাটর সাiেকল o 
বাiসাiেকল 
মরামত  

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

১১ বi, সামিয়কী, 
সংবাদপt o 
মানিচt kয় 

িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd eবং িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত সংি  আiেটম 
anভর্k থাকা সােপেk পণর্ kমতাু ূ ।

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

১২ pকl বাsবায়েনর 
জn পণয্/ 
মালামাল/ যntপািত/ 
সর ামািদ kয় 
চুিk anেমাদন/ 
সmাদন*১ 
(যntপািত বলেত ৯ 
(ক), ১০ (ক) eবং 
১৩-১৬ ত 
uেlিখত 
সর ামািদ/ 
যntপািত/ মালামাল 
বঝােব নাু )  

পণর্ kমতা ূ (২৫ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ 

িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং 
anেমািদত বাৎসিরক kয় 
পিরকlনায় সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট 
বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

৩) পাবিলক pিকuরেম ট 
রgেলশন ২০০৩, uহার 
বাsবায়ন পdিত, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন পdিত 
eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-
িবধান যথাযথভােব পালন করেত 
হেব 

৫ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk)  

২ কািট টাকা পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী সােপেk)  

১ কািট 
টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ 

eর শতর্াবলী 
সােপেk) 

৫০ লk 
টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ 

eর 
শতর্াবলী 
সােপেk) 

১৩ মাটর সাiেকল 
kয় 

িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং ু
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd, kেয়র িবষেয় aথর্ িবভােগর 
পবর্সmিতূ  থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর শতর্সােপেk 
৫.০০ লk টাকা পযর্n 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
৩.০০ লk 
টাকা পযর্n 

কলাম-৩ 
eর 

শতর্সােপ
k ২.০০ 
লk টাকা 
পযর্n 

১৪ দশী নৗকা kয়  িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং ু
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

নাi  নাi নাi 

১৫ যািntক নৗকা kয় িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং ু
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

নাi  নাi নাi 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১৬ মাটর গাড়ী kয়  িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  

আiেটম anভর্k থাকা eবং ু
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd, গাড়ী kেয়র িবষেয় aথর্ 
িবভােগর পবর্সmিতূ  থাকা সােপেk 
পণর্ kমতাূ  

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
১.০০ কািট 
টাকা পযর্n  

কলাম-৩ eর শতর্সােপেk 
৭৫.০০ লk টাকা পযর্n 

কলাম-৩ eর 
শতর্সােপেk 
৩৫.০০ লk 
টাকা পযর্n 

নাi 

১৭ িবdয্ৎ পািনর িবল 
eবং anাn কর 
পিরেশাধ 

বােজট বরাd থাকা সােপেk পণর্ ূ
kমতা 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

১৮ ডাক, টিলgাফ, 
টেলk, ফয্াk, i-
মiল eবং 
টিলেফান িবল 
পিরেশাধ 

িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং ু
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd, গাড়ী kেয়র িবষেয় aথর্ 
িবভােগর পবর্সmিতূ  থাকা সােপেk 
পণর্ kমতাূ  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ ( ধমাt ু
sানীয় কেলর জn)  

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ

১৯ সািভর্স পাে জ পণর্ kমতাূ  কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

২০ সরকাির pস 
বয্তীত anাn 
বসরকাির pেস 
মdুণ বয্য়  

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ । 
তেব সরকাির pস হেত ei কাজ 
করেত পারেব না eবং বসরকাির 
pস হেত মdেণ সরকাির pস ু
কতর্পেkর আপিt নাi মেমর্ ৃ
সািটর্িফেকট িনেত হেব। 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর শতর্ সােপেk 
৩০.০০ হাজার টাকা। তেব 
ঢাকার বাiেরর aিফসgেলার 
জn সরকাির pস থেক 
aনাপিt সািটর্িফেকট gহেণর 
pেয়াজন নাi। 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ

২১ রকডর্পt পিরবহন 
খরচ 

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ । কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

২২ সরকাির সmদ 
পিরবহন বয্য় 

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ । কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

২৩ আiন সংkাn বয্য় িরেমমেbnাসর্ ময্াnয়য্াল eর শতর্ 
পালন সােপেk পণর্ kমতা ূ  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ নাi নাi 

২৪ aনাবািসক ভবন 
ভাড়া 

িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা:
১) পতর্ মntূ ণালয় কতর্ক িনধর্ািরত ৃ

আয়তন aিতkম করা যােব না 
২) ভবন pকত পেk aিফস ৃ

িহেসেব বয্বহার করা যােব 
৩) ঢাকার বাiের গণপতর্ িবভােগর ূ

িনবর্াহী pেকৗশলী eবং ঢাকার 
জn পতর্ মntণালয় ei মেমর্ ূ
সািটর্িফেকট pদান করেব য 
সরকাির ভবন aথবা পিরতয্k 
বাড়ী পাoয়া যাে  না। 

৪) aথর্ িবভােগর সmিতkেম 
জািরকত সাkর্লার anযায়ী ৃ
িনধর্ািরত হাের ভাড়া pদান 
করেত হেব। তেব মntণালয়/ 
িবভাগ িনধর্ািরত হােরর চেয় 
সেবর্া  ২৫% বশী হাের ভাড়া 
ম র করেত পারেবু । 

৫) pেয়াজনেবােধ মntণালয়/ 
িবভাগ/ িবভাগীয় pধান/ pকl 
পিরচালক ছয় মােসর aিgম 
ভাড়া ম র করেত পারেবু । 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
ঢাকা o anাn 

িসিট 
কেপর্ােরশেনর 
আoতাধীন 

eলাকার জn 
pিত মােস 
৩০,০০০/- 
টাকা পযর্n। 

িসিট 
কেপর্ােরশনসমূ
হর বাiের 

anাn শহের 
pিত মােস 

১৫,০০০ টাকা 
পযর্n।  

কলাম-৪ eর anrপ কলাম-৪ eর 
anrপ 

কলাম-৪ 
eর anrপ

২৫ pকেlর 
টকিনকয্াল কােজর 
জn যntপািতর 
ভাড়া ( যমন- রাড 
রালার, 
কmয্াকশন 
ikiপেম ট, 
কনিkট িমকচার 
মিশন, iতয্ািদ)। 

বােজট বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ । কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
২৬ সরকাির গাড়ী/ 

যানবাহন িনবnন o 
িফটেনস বাবদ বয্য়  

ক) িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত 
সংি  আiেটম anভর্k থাকা ু
eবং িবদয্মান িবিধ o শতর্ 
পালন, বােজট বরাd থাকা 
সােপেk পণর্ kমতাূ । 

খ) মntণালয়/ িবভাগ/ িবভাগীয় 
pধান/ pকl পিরচালক িনবnন 
িফ o িফটেনস eর জn 
pেয়াজনীয় aথর্ aিgম 
uেtালেনর anেমাদন িদেত 
পােরন e শেতর্ য সংি  গাড়ী 
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ ত 
anভর্k রেয়েছ eবং গাড়ীর ু
সরবরাহ নয়া হেয়েছ। 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

২৭ pকেlর জn 
জিম/ জলাশয় kয়/ 
িলজ gহণ  

িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং ু
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

নাi  নাi নাi 

২৮ পরামশর্ক সবা 
gহেণর চুিk 
anেমাদন/ 
সmাদন *১ 

পণর্ kমতা ূ (৫ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ 

িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং 
anেমািদত বাৎসিরক kয় 
পিরকlনায় সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট 
বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

৩) পাবিলক pিকuরেম ট 
রgেলশন ২০০৩, uহার 
বাsবায়ন পdিত, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন পdিত 
eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-
িবধান যথাযথভােব পালন করেত 
হেব 

২ কািট টাকা 
পযর্n  

(কলাম -৩ eর 
শতর্াবলী 
সােপেk)  

১ কািট টাকা পযর্n 
(কলাম -৩ eর শতর্াবলী 

সােপেk)  

নাi নাi 

২৯ িkয়ািরং o 
ফেরায়ািডর্ং eেজ ট 
িনেয়াগ 

িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  
আiেটম anভর্k থাকা eবং ু
িবদয্মান িবিধ o শতর্ পালন, বােজট 
বরাd থাকা সােপেk পণর্ kমতাূ  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

৩০ pকেl uৎপািদত 
পেণয্র িবkয়/ 
িন িt  

িবদয্মান সরকাির নীিত/ পdিত 
anসরণ সােপেk পণর্ kমতাূ । 

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

৩১ মরামেতর aেযাগয্ 
dবয্ািদ িবkয়  

পণর্ kমতা তেব শতর্ থােক যূ , uk 
dবয্ািদ uপযk কতর্পk কতর্ক ু ৃ ৃ
মরামেতর aেযাগয্ বেল ঘািষত 
হেত হেব eবং খালা দরপt/ umk ু
িনলােম িবkয় করেত হেব।  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

৩২ ট ডার/ কােটশন 
বয্তীত সরাসির 
kয় anেমাদন 

pেযাজয্ নয় *২ pেযাজয্ নয় *২ ক) পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ 
সর ামািদঃ pিতেkেt 
eককালীন ১৫ হাজার 
টাকা পযর্n 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt 
eককালীন ৫০ হাজার 
টাকা পযর্n Public 
Procurement 
Regulations, 2003 eর 
pিবধান ১৮ (২) eবং 
Appendix-A eর 
সংsানসহ িনmrপ শতর্ 
সােপেk: 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১) anেমািদত িপিসিপ/ 

িপিপ/ িটeিপিপর kয় 
পিরকlনা eবং 
anেমািদত বাৎসিরক kয় 
পিরকlনায় সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট 
বরােdর িবভাজেন সংি  
কাজ anভর্k থাকেত ু
হেব। 

৩) পাবিলক pিকuরেম ট 
রgেলশন ২০০৩, uহার 
বাsবায়ন পdিত, kয় 
pিkয়াকরণ o anেমাদন 
পdিত eবং pচিলত 
আিথর্ক িবিধ-িবধান 
যথাযথভােব পালন করেত 
হেব 

৩৩ pিশkণ, সিমনার, 
oয়াকর্সপ o 
গেবষণা বয্য়  

িনmিলিখত শতর্ সােপেk পণর্ ূ kমতা:
১) kিমক নং ৩৭ e বিণর্ত শতর্ািদ 

পালন করেত হেব 
২) িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত 

সংি  আiেটম anভর্k ু
থাকেত হেব eবং বািষর্ক unয়ন 
বােজট বরাd থাকেত হেব। 

৩) pশাসিনক মntণালয় কতর্ক e ৃ
সকল কমর্কা ড পিরচালনরা জn 
িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত 
িনধর্ািরত হার o নীিতমালা 
anযায়ী eতদসংkাn িবষেয় 
সাধারণ িনেদর্শনা, পdিত, 
pিশkণ ভাতা, pিশkেকর িফ, 
আপয্ায়ন হার iতয্ািদ 
uেlখপবর্ক সাkর্লার জাির ূ
করেত হেব। িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত e িবষেয় কান হার 
o নীিতমালা uেlখ না থাকেল 
সেkেt aথর্ িবভােগর 

anেমাদনkেম eতদসংkাn 
সাkর্লার জাির করেত হেব। 

৪) pিশkণ dবয্ািদ, মিনহারী 
dবয্ািদ, হল ভাড়া, সmানী ভাতা, 
pিশkণ ভাতা, খাদয্সামgী, 
oয়াকর্সপ, সিমনার an ােনর 
জn আপয্ায়ন o pশাসিনক বয্য় 
iতয্ািদর িবsািরত িবভাজন 
uেlখপবর্ক tমািসক বয্য় ূ
পিরকlনা pণয়ন করেত হেব 
eবং তা সংি  সকেলর িনকট 
pরণ করেত হেব। 

৫) e সকল কমর্কাে ডর uেdশয্, 
সmাবয্ বয্য়, আেয়াজেনর 
তািরখ, aংশgহণকারী/ 
pিশkক/ িরেসাসর্ পাসর্ন eর 
ণী, পদবী o সংখয্া 

uেlখপবর্ক বাংলােদশ সরকার ূ
o unয়ন সহেযাগী সংsাসহ 
সকল uৎস থেক 
বাsবায়নেযাগয্ সকল 
কমর্কাে ডর eকিট যৗথ 
tমািসক/ বািষর্ক 

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
৫০.০০ লk 
টাকা  

কলাম-৩ eর শতর্ সােপেk 
৩০.০০ লk টাকা  

কলাম-৩ eর 
শতর্ সােপেk 
২৫.০০ লk 
টাকা  

কলাম-৩ 
eর শতর্ 
সােপেk 
২০.০০ 
লk টাকা  
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতা ৃ  kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট 
aপর্ণকত kমতাৃ  

িবভাগীয় 
pধােনর িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা  

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্)  

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্, 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n)  

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
কমর্পিরকlনা pণয়নপবর্ূ ক তা 
সংি  সকেলর িনকট pরণ 
করেত হেব। 

৩৪ ট ডার িবjাপন 
বয্তীত কােটশেনর 
মাধয্েম kয় 
anেমাদন 

pেযাজয্ নয় *২ pেযাজয্ নয় *২ ক) দেশর aভয্nের 
pিতেkেt eককালীন ২ 
লk টাকা পযর্n 

খ) বাংলােদেশর বেদিশক 
িমশনসমেহর জn ূ
pিতেkেt eককালীন 
৫লk টাকা পযর্n, Public 
Procurement 
Regulations, 2003 
pিবধান ২০ (২) eবং 
Appendix-A eর 
সংsানসহ িনেmাk শতর্ 
সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিপ/ 

িপিপ/ িটeিপিপর kয় 
পিরকlনা eবং 
anেমািদত বাৎসিরক 
kয় পিরকlনায় 
সংি  কাজ anভর্k ু
থাকেত হেব। 

২) anেমািদত বািষর্ক 
বােজট বরােdর 
িবভাজেন সংি  কাজ 
anভর্k থাকেত হেবু । 

৩) পাবিলক pিকuরেম ট 
রgেলশন ২০০৩, 

uহার বাsবায়ন 
পdিত, kয় 
pিkয়াকরণ o 
anেমাদন পdিত eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-
িবধান যথাযথভােব 
পালন করেত হেব 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ

৩৫ aধsন 
কমর্কতর্ােদর িনকট 
aিধকতর আিথর্ক 
kমতা হsাnর  

মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব 
িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালক 
pেয়াজন মেন করেল aথর্ িবভাগেক 
aবিহত রেখ uপযর্kভােব তােদর ু
uপর aিপর্ত kমতা তােদর aধীনs 
কমর্কতর্ার িনকট aপর্ণ করেত 
পারেবন। তেব kিমক নং-৫ e 
বিণর্ত iমেps সংkাn kমতা 
aধীনs কমর্কতর্ার িনকট aপর্ণ করা 
যােব না eবং pকl পিরচালেকর 
নীেচ কান কমর্কতর্ার িনকট 
iমেps pদান করা যােব না।  

কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ eর anrপ কলাম-৩ eর 
anrপ 

কলাম-৩ 
eর anrপ

৩৬ oয়াকর্সপ, 
সিমনার, pিশkণ 
কাসর্, গেবষণা 
কাযর্kম, সামািজক 
uddকরণ ু
an ােনর জn 
বােজট বরােdর 
িজoিব eবং 
আরিপe (িজoিব 
eর মাধয্েম) aংশ 
থেক aিgম 

anেমাদন। 

kিমক নং ৩৩ o ৩৭ e বিণর্ত 
শতর্ািদ পালন সােপেk pশাসিনক 
মntণালয় pিত kেt সেবর্া  
১,০০,০০০ (eক লk) টাকা পযর্n 
aিgম uেtালেনর anেমাদন িদেত 
পারেব।  

কলাম-৩ eর 
শতর্ পালন 
সােপেk pিত 
kেt ৫০.০০ 

(প াশ হাজার) 
টাকা পযর্n  

কলাম-৩ eর শতর্ পালন 
সােপেk pিত kেt ৩০.০০ 
(িtশ হাজার) টাকা পযর্n  

কলাম-৩ eর 
শতর্ পালন 
সােপেk 

pিত kেt 
২০.০০ 

(িবশ হাজার) 
টাকা পযর্n 

কলাম-৩ 
eর শতর্ 
পালন 
সােপেk 

pিত kেt 
১৫.০০ 
(পেনর 
হাজার) 

টাকা পযর্n
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১ পতর্কাজ সmাদন o পণয্ূ / মালামাল/ যntপািত সর ামািদ kেয়র kেt ২৫ কািট টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা 
gহেণর kেt ৫ কািট টাকার ঊে র্ সকল kয় psাব সরকাির kয় সংkাn মিntপিরষদ কিমিট anেমাদন করেব। 
* ২ মntণালয়/ িবভাগ িকংবা সংsা/ pিত ােনর িনজs pকেlর জn pেযাজয্ kেt কলাম ৫, ৬ aথবা ৭ anসরণ 
করেত হেব। 
 
৩৭। uপযর্kু pদt kমতা pেয়াগ করার সময় িবিভn কতর্পkেক িনmবিণর্ত সাধারণ শতর্সমহ পালন করেত হেবৃ ূ : 

১) িবদয্মান আিথর্ক o pাসংিগক anাn িবিধ eবং পdিত anসরণপবর্ক aথর্ বয্য় করেত হেবূ । 

২) সংি  িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত সংি  dবয্/ আiেটম anভর্k থাকেত হেব eবং uহার িবপরীেত বােজট ু
বরাd থাকা সােপেk aথর্ বয্য় করেত হেব। 

৩) য সকল সব বা সরবরাহ সংgহ করা হেব তার িনিদর্  পিরমাণ e সংখয্া িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত 
aবশয্i uেlখ থাকেত হেব। 

৪) িবল o ভাuচার dারা পেবর্ গহীত agীেমর ূ ৃ ৮৫% সমmয় করা না হেল পরবতর্ী aিgম pদান করা যােব না। 

৫) aথর্ বছেরর ৩০ শ জেনর মেধয্ aথবা কমর্কা ড সmাদেনর ু ২ মােসর মেধয্ সকল aিgম সমmয় করেত হেব 

৬) সকল িহসাব সংি  aথর্বছেরর মেধয্ সmn করেত হেব। 

৭) aধsন কতর্পেkর anেমাদন kমতার মেধয্ রাখার জn কান আiেটম ভে  ভে  kয় করা যােব নাৃ । 

৮) িপিপ anযায়ী o বােজট বরােdর মেধয্i aথর্ বয্য় করা হেয়েছ িকনা eবং পনভর্রণ দাবী দািখল o gহণ সিঠক ু
সমেয় করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত করার লেkয্ pকত খরচ o পনভর্রেনর tমািসক pিতেবদন aথর্ িবভােগর ৃ ু
unয়ন uiং হেত জািরকত ৃ ৫/১২/৯৯ iং তািরেখর পtাnসাের pstত কের সংি  সকেলর িনকট pরণ 
করেত হেব। 

৯) pশাসিনক মntণালেয়র aধীেন বাsবায়নাধীন pকেlর জn পবর্বতর্ী aথর্ বৎসের গহীত aিgম eর সমmয় ূ ৃ
সmেকর্ eকিট pিতেবদন সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া pশাসিনক মntণালয় o aথর্ িবভােগ জলাi মােস ু
pরণ করেবন। 

১০) ০২/০৬/৯৪ iং তািরেখর aম/aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৩/ ৯৪/ ৩৬০ নmর sারেক uেlিখত িবষয়gিল unয়ন 
pকl বাsবায়ন সংkাn আিথর্ক kমতা (aথর্ িবভােগ pিরতবয্ িবষয়সমেহর তািলকাূ ) সmিতর জn aবশয্i 
aথর্ িবভােগ pরণ করেত হেব। 

১১) ডসা/ কানটাসা/ সফ/ iমেps পdিতেত aথর্ বয্বহােরর জn িবিধ o পdিত aবশয্i পালন করেত হেব। 

১২) unয়ন সহেযািগর িনেদর্শনা, pেযাজয্ kেt aবশয্i পালন করেত হেব eবং uপের বিণর্ত নীিতমালা o 
পdিতর সােথ unয়ন সহেযাগী সংsার নীিত o পdিতর কান িবেরাধ দখা িদেল সেkেt unয়ন সহেযাগী 
সংsার নীিত o পdিত pেযাজয্ হেব। 

১৩) aথর্ িবভােগর পিরপt eবং Public Procurement Regulations-2003 anসরেণ দরপt anেমাদেনর 
kেt Ceiling anযায়ী মিntসভা কিমিট/ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর পবর্াnেমাদন িনেত হেবূ । 
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সংেযাজনী-১ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/৬৮২ তািরখ: ১১/০৯/২০০৪ 

পিরপt 
িবষয়: গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর পতর্কাজ সmাদনূ ূ / পণয্ kয়/ পরামশর্ক 

সবা gহণ সংkাn চিk anেমাদনূ / সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা pদান। 
 
 kয় সংkাn নীিত o পdিতর সংsার কাযর্kেমর aধীেন আধিনক o বতর্মান সমেয়র pেয়াজন মটােনার uপেযাগী ু
কের সরকার iেতামেধয্ The Public Procurement Regulations, 2003 eবং Regulations eর Implementation 
Procedures জাির কেরেছ। uk Regulations eবং Procedures eর 57 (2) o (3) ধারায় kয় সংkাn সািবর্ক 
সংsার কাযর্kেমর সােথ স িত রেখ kয় চুিk anেমাদন/ সmাদেনর আিথর্ক kমতা aপর্ণ, পনিবর্nাস o সময়ু -সমেয় 
হাল নাগাদকরেণর সংsান রাখা হেয়েছ। e পিরেpিkেত kয় কাযর্kমসমহ pকl বাsবায়ন আেরা গিতশীল o কাযর্কর ূ
করার uেdেশয্ সরকার মিntপিরষদ িবভাগ কতর্ক িবগত ৃ ০৪-০৫-১৯৯৪ তািরেখর sারক নং ম.প.kয়-৩ (৩)/ ৯২/১০৩ 
eর মাধয্েম জািরকত আিথর্ক kমতা aপর্েণর িসdাnিট বািতল কের গণখােত কেপর্ােরশনৃ / sায়tশািসত/ আধা-
sায়tশািসত সংsা কতর্ক সকল পতর্কাজৃ ূ / পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয়/ সmাদন eবং পরামশর্ক সবা 
gহেণর জn িনmিলিখতভােব আিথর্ক kমতা pদান কেরেছ: 
 

আিথর্ক kমতা kিমক 
নং kয়/ সংgেহর ধরন o anেমাদনকারী কতর্পkৃ  

unয়ন খাত 
annয়ন 
খাত 

ক. সকল পতর্কাজূ / পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয়/ সmাদেনর kেt: 

১) 
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ aব ূ
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (kিমক নং ২ e uেlিখত সংsা/ pিত ানসমহ বয্তীত e ূ
ধরেনর an সকল কেপর্ােরশন/ সংsা)  

১০ কািট 
টাকা পযর্n 

১০ কািট 
টাকা পযর্n 

২) 

বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ aব ূ
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় যথা: িবdয্ৎ unয়ন বাডর্/ বাংলােদশ তল, গয্াস eবং খিনজ 
সmদ সংsা ( পেTাবাংলা)/ বাংলােদশ রসায়ন িশl সংsা/ বাংলােদশ পেTািরয়াম 
কেপর্ােরশন/ বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl সংsা/ পlী িবdয্তায়ন বাডর্/ ঢাকা িবdয্ৎ 
িবতরণ কতর্পkৃ / ঢাকা oয়াসা/ ঢাকা িসিট কেপর্ােরশন/ বসামিরক িবমান চলাচর 
কতর্পkৃ / চTgাম বnর কতর্পkৃ  

১২ কািট 
টাকা পযর্n 

১২ কািট 
টাকা পযর্n 

৩) মntণালয়/ িবভাগ (মntী পযর্ায়)  ২৫ কািট 
টাকা পযর্n 

২৫ কািট 
টাকা পযর্n 

৪) সরকাির kয় সংkাn মিntসভা কিমিট ২৫ কািট 
টাকার ঊে র্ 

২৫ কািট 
টাকার ঊে র্ 

(খ) পরামশর্ক সবা (কনসালেটিn সািভর্েসস) gহণঃ 

১) ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ aব ূ
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (uপেরর ক (১) eর anrপ)  

২ কািট 
টাকা পযর্n 

১ কািট 
টাকা পযর্n 

২) বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ aব ূ
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (uপেরর ক (২) eর anrপ)  

২ কািট 
টাকা পযর্n 

২ কািট 
টাকা পযর্n 

৩) মntণালয়/ িবভাগ (মntী পযর্ায়)  ৫ কািট 
টাকা পযর্n 

৫ কািট 
টাকা পযর্n 

৪) সরকাির kয় সংkাn মিntসভা কিমিট ৫ কািট 
টাকার ঊে র্ 

৫ কািট 
টাকার ঊে র্ 

 
২। পতর্কাজ সmাদনূ / পণয্ kয়/ পরামশর্ক সবা সংkাn চিk anেমাদনূ / সmাদেনর ei আিথর্ক kমতা কবলমাt 

anেমািদত unয়ন/ annয়ন বােজেট বরাd থাকাসহ রgেলশন ২০০৩, রgেলশন ২০০৩ eর বাsবায়ন 
pিসিডuর, kয় pিkয়াকরণ o anেমাদন pিসিডuর eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব পালন 
সােপেk pেযাজয্ হেব। 

 
৩। পতর্কাজ সmাদনূ / পণয্ kয়/ পরামশর্ক সবা gহণ eর মলয্ যাi হাক না কন sিবধা pদান চিk ূ ূ (Concession 

Contact: BOO. BOT, BOOT iতয্ািদ) লীজ (Lease), সরবরাহকারী ঋণ (Suppliers’ Credit) eবং kতা 
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ঋণ (Buyers Credit) eর আoতায় সmািদত সকল চিk anেমাদনূ / সmাদেনর জn সরকাির kয় সংkাn 
মিntসভা কিমিটর িনকট uপsাপন করেত হেব। 

৪। ক) anে দ ১ e বিণর্ত বাডর্ aব ডাiেরkরস বা সমপযর্ােয় pদt আিথর্ক kমতায় কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী 
pধান o তদিনেmর কমর্কতর্ােদর জn নয্নতম আিথর্ক kমতার eকিট নমনাূ ূ / মেডল eতদসংkাn সংযk ু
করা হল (সংেযাজনী-ক)। নমনাূ / মেডল anসরেণ কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা aনিতিবলেm তােদর 
সকল sেরর kয় সংি  কমর্কতর্ােদর িনকট আিথর্ক kমতা aপর্েণর আেদশ জাির করেব। যােত pেয়াজন 
anসাের নমনাূ / মেডেল uেlিখত কমর্কতর্াসহ anাn kয় সংি  কমর্কতর্ােদরেকo আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
করা যােব। 

খ) য সকল কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা iেতামেধয্ তােদর kয় সংি  কমর্কতর্ােদর িনকট আিথর্ক kমতা 
aপর্ণ কেরেছ eবং uk আিথর্ক kমতা যিদ নমনাূ / মেডেল বিণর্ত আিথর্ক kমতা হেত aিধক হেয় থােক তেব 
স সকল কমর্কতর্ােদর kেt িবদয্মান আিথর্ক kমতা বহাল/ বলবৎ থাকেব। 

গ) য সকল কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা eখনo তােদর kয় সংি  কমর্কতর্ােদর িনকট 
আিথর্ক kমতা aপর্ণ কের নাi বা aপর্ণ কের থাকেলo তা নমনাূ / মেডেল বিণর্ত kমতা হেত কম, স সকল 
কমর্কতর্ােদর আিথর্ক kমতা নমনাূ / মেডেল বিণর্ত আিথর্ক kমতার আেলােক unীত বা পনিবর্nাস করার ু
বয্বsা gহণ করেত হেব। 

ঘ) মিntপিরষদ িবভাগ eবং বাsবায়ন পিরবীkণ o মলয্ায়ন িবভাগ eর পবর্াnমিত gহণ সােপেk unয়ন ূ ূ
সহেযাগী সংsা/ দেশর সােথ সংরিkত চুিkেত anর্ভk আিথর্ক kমতা বয্বহােরর নীিত o পdিতর সােথ e ু
আেদশ eবং নমনাূ / মেডেল বিণর্ত নীিত o পdিতর কান িবেরাধ দখা িদেল unয়ন সহেযাগী সংsা/ দেশর 
নীিত o পdিত pেযাজয্ হেব। 

৫। মntণালয়/ িবভাগ, বাডর্ aব ডাiেরkরস বা সমপযর্ায়, কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান eবং বাsবায়নকারী 
কমর্কতর্া/ pকl পিরচারক/ বয্বsাপকগণ e sরেকর মাধয্েম তােদর aিপর্ত আিথর্ক kমতা সmণর্ বা ূ
আংিশকভােব তােদর aধীনs সংি  কতর্পkৃ / কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করেত পারেবন। e আিথর্ক kমতা aপর্ণকােল 
কান কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা pেয়াজন anসাের তােদর kয় সংি  কমর্কতর্ােদরেক 
নমনাূ / মেডেল বিণর্ত kমতার চেয় aিধক আিথর্ক kমতা aপর্ণ করেত পারেব। 

৬। pিত aথর্ বৎসেরর rেত বাৎসিরক kয় পিরকlনা (Annal Procurment Plan) pণয়নপবর্ক সংsার িনবর্াহী ূ
pধান িকংবা তার dারা মেনানীত কমর্কতর্ার িনকট হেত য anেমাদন gহণ করা হেব তাi pশাসিনক anেমাদন 
িহেসেব িবেবিচত হেব। 

৭। e আেদশ aনিতিবলেm কাযর্কর হেব eবং পনরােদশ না দoয়া পযর্n বলবৎ থাকেবু । 
 
 

জািকর আহেমদ খান 
aথর্ সিচব 

নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/৬৮২(১০০) তািরখ: ১১/০৯/২০০৪ 

aবগিত o pেয়াজনীয় বয্বsা gহেণর জn pরণ করা হiল: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্, --------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 

 
 

আশীষ kমার সরকার 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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সংেযাজনী-ক 
 
কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsার িনবর্াহী pধান o তদিনm কমর্কতর্ােদর জn নয্নতম আিথর্ক ূ
kমতার Sub-delegation-eর নমনাূ / মেডল: 

১। unয়ন খাত: 

kিমক 
নং পতর্কাজ সmাদনূ / পণয্ kয়/ পরমশর্ক সবা gহেণর ধরন o anেমাদনকারী কতর্পkৃ  

আিথর্ক kমতা 
( ছাট o বড় ণীর কেপর্ােরশন/ 
sায়tশািসত সংsার জn pেযাজয্)

ক) পতর্ কাজ ূ (িনমর্াণ/ sাপনা) সmাদেনর kেt: 
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ৭ কািট টাকা পযর্n 
২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার 

ঊে র্ বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১ 
৫ কািট টাকা পযর্n 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত) *১ 

৪ কািট টাকা পযর্n 

৪) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১ 

৩ কািট টাকা পযর্n 

খ) পণয্/ যntপািত/ মালামাল/ সর ামািদ/ সংgেহর kেt: 
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ৫ কািট টাকা পযর্n 
২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার 

ঊে র্ বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১ 
৩ কািট টাকা পযর্n 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত) *১ 

২ কািট টাকা পযর্n 

৪) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১ 

১ কািট টাকা পযর্n 

গ) পরামশর্ক সবা gহেণর kেt: 
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ১ কািট টাকা পযর্n 
২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার 

ঊে র্ বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১ 
৫০ লk টাকা পযর্n 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত) *১ 

নাi 

৪) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) *১ 

নাi 

 *১ বাডর্ aব ডাiেরkরস/ সংsার িনবর্াহী pধান pেয়াজন বােধ তাহােদর s s সংsায় 
কমর্রত কমর্কতর্ােদরেক জাতীয় বতন sলর gড anসরেণo e আিথর্ক kমতা aপর্ণ 
করেত পারেবন। 

 

ঘ) ট ডার িবjাপন বয্তীত কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt: [ রgেলশন ২০০৩ eর pিবধান ২০ (১) anসরেণ] 
১) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার 

ঊে র্ বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)  
২ লk টাকা পযর্n 

২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত)  

২ লk টাকা পযর্n 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত) 

২ লk টাকা পযর্n 

ঙ) ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির kেয়র kেt: [ রgেলশনs ২০০৩ eর pিবধান ১৮ (২) anসরেণ] 
১) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ 

কািট টাকার ঊে র্ বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত)  

ক) পণয্/ যntপািত: ১৫ হাজার টাকা পযর্n 
খ) ভৗত সবা: ৫০ হাজার টাকা পযnর্ 
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kিমক 
নং পতর্কাজ সmাদনূ / পণয্ kয়/ পরমশর্ক সবা gহেণর ধরন o anেমাদনকারী কতর্পkৃ  

আিথর্ক kমতা 
( ছাট o বড় ণীর কেপর্ােরশন/ 
sায়tশািসত সংsার জn pেযাজয্)

২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ 
কািট টাকার ঊে র্, ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ 
কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)  

ক) পণয্/ যntপািত: ১৫ হাজার টাকা পযর্n 
খ) ভৗত সবা: ৫০ হাজার টাকা পযnর্ 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ 
কািট টাকার পযর্n বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত)  

ক) পণয্/ যntপািত: ১৫ হাজার টাকা পযর্n 
খ) ভৗত সবা: ৫০ হাজার টাকা পযnর্ 

 
২। annয়ন খাত: 

আিথর্ক kমতা 
kিমক 
নং kয়/ সংgেহর ধরন o anেমাদনকারী কতর্পkৃ  ছাট কােপর্ােরশন/ 

sায়tশািসত সংsা/ আধা-
sায়tশািসত সংsা 

বড় কােপর্ােরশন/ 
sায়tশািসত সংsা/ আধা-

sায়tশািসত সংsা 

ক.পতর্কাজ ূ (িনমর্াণ/ sাপনা) eর kেt: 
১)  কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ২ কািট টাকা পযর্n ৪ কািট টাকা পযর্n 
২)  আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ *২ ৫০ লk টাকা পযর্n ১ কািট টাকা পযর্n 

খ. পণয্/ যntপািত সংgেহর kেt: 
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ১ কািট টাকা পযর্n ২ কািট টাকা পযর্n 
২) আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ *২ ২৫ লk টাকা পযর্n ৫০ লk টাকা পযর্n 

গ. পরামশর্ক সবা gহেণর kেt: 
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ২৫ লk টাকা পযর্n ৫০ লk টাকা পযর্n 
২) আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ *২ বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ

ঘ. ট ডার িবjাপন বয্তীত কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt: [ রgেলশন ২০০৩ eর pিবধান ২০ (১) anসরেণ] 
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ২ লk টাকা পযর্n ২ লk টাকা পযর্n 
২) আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ  ২ লk টাকা পযর্n ২ লk টাকা পযর্n 

ঙ. ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির kেয়র kেt: [ রgেলশন ২০০৩ eর pিবধান ১৮ (২) anসরেণ] 
১৫ হাজার টাকা পযর্n ১৫ হাজার টাকা পযর্n ১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান         ক) পণয্/ যntপািত: 

খ) ভৗত সবা:  ৫০ হাজার টাকা পযর্n ৫০ হাজার টাকা পযর্n 
১৫ হাজার টাকা পযর্n ১৫ হাজার টাকা পযর্n 

২) 
আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ       ক) পণয্/ যntপািত: 

খ) ভৗত সবা:  ৫০ হাজার টাকা পযর্n ৫০ হাজার টাকা পযর্n 

*২ জাতীয় বতন sেলর ৫ম o তদ র্ gেডর কমর্কতর্াগণ e আিথর্ক kমতা বয্বহার করেত পারেবনূ । প ম gেডর 
িনেmর আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণেক e আিথর্ক সীমার kয় psাব anেমাদেনর জn তােদর িনয়ntণকারী প ম 
বা তদ র্ gেডর কমর্কতর্ােদর িনকট uপsাপন করেত হেবূ । 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট শাখা-১২ 
২১/০১/১৪১৫ বাং

নং-aম/aিব/uঃবা-১/িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯২ তািরখ: 
০৪/০৫/২০০৮ iং 

aিফস sারক 
 
িবষয়: unয়ন pকlসমহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ, হডস aব িডপাটর্েম টস, pকl পিরচালকবnেক ৃ

aিপর্ত আিথর্ক kমতা (Delegation of Financial Power) পনঃিনধর্ারণু । 
 
সtূ : aম/aিব/uঃবা-১/িবিবধ-৭৬/০২/৮৩৮, তািরখ-২২/১২/২০০৪ 
 
 uপযর্k িবষেয় সেt বিণর্ত unয়ন pকl বাsবায়েনর জn আিথর্ক kমতা সংkাn গত ু ূ ২২/১২/২০০৪ তািরেখ 
জািরকত পিsকার ৃ ু ৫ kিমেক বিণর্ত unয়ন pকlসমহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ, িবভাগীয় pধান o pকl 
পিরচালকবেnর ৃ (ক, খ o গ ণীর) আিথর্ক kমতা িনেদর্শkেম িনেmাkভােব পনঃিনধর্ারণ করা হলু : 

pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত ৃ
kমতা 

আিথর্ক 
kমতা 
পিsকার ু
kঃ নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত kমতাৃ  িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা 

ক- ণী 
(৫০ কািট 
টাকার 
ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট টাকার 
ঊে র্, ৫০ কািট 
টাকা পযnর্) 

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযnর্)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৫ iমেps 

anেমাদন 
মntণালয়/ িবভাগ pেয়াজন anযায়ী িনmবিণর্ত 
শেতর্ ক- ণী, খ- ণী o গ- ণীর pকl 
পিরচালকেদর জn যথাkেম ১,০০,০০০ টাকা, 
৬০,০০০ টাকা o ৪০,০০০ টাকা পযর্n iমেps 
ম র করেত ু পারেব: 
১) iমেpেsর aথর্ unয়ন pকl বাsবায়ন 

সংkাn আিথর্ক kমতা পিsকার ু ৩৭নং 
আiেটেম uেlিখত সাধারণ শতর্ পালনপবর্ক ূ
বয্বহার করা যােব। 

২) pকl ময়াদ শষ হoয়ার ২ মাস পেবর্ূ  
চড়াnভােব iমেps সমnয় করেত হেব eবং ূ
আর কান iমেps uেtালন করা যােব না। 

নাi নাi নাi নাi 

 
ক। সেt uিlিখত পিরপেtর anাn িবিধূ -িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব। 

খ। পনঃিনধর্ারণকত e হার aিবলেm কাযর্কর হেবু ৃ । 
 
 

মাহমduল হক ভiয়াু ু  
যg সিচব ু (বােজট-২) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্, ------------------------------ িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বােজট শাখা-১২ 
২১/০১/১৪১৫ বঃ

নং-aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৩ তািরখ: 
০৪/০৫/২০০৮ ি ঃ

aিফস sারক 
 

িবষয়: unয়ন pকlসমহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ, হডস aব িডপাটর্েম টস, pকl পিরচালকবnেক ৃ
aিপর্ত আিথর্ক kমতায় (Delegation of Financial Powers) পনঃিনধর্ারণু । 

সtূ : নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/৮৩৮, তািরখ-২২/১২/২০০৪ 
 
 uপযর্k িবষেয় সেt বিণর্ত unয়ন pকl বাsবায়েনর জn আিথর্ক kমতা সংkাn গত ু ূ ২২/১২/২০০৪ তািরেখ 
জািরকত পিsকার ৃ ু ৪, ১২ o ২৮ নং kিমেক বিণর্ত unয়ন pকlসমেহ বাsবায়েনর জn মntণালয়ূ / িবভাগ, িবভাগীয় 
pধান o pকl পিরচালকবেnর ৃ (ক, খ o গ ণীর) আিথর্ক kমতা সংযk ছক মাতােবক িনেদর্শkেম পনঃিনধর্ারণ ু ু
করা হল: 

ক। সেt uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধূ -িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব। 

খ। পনঃিনধর্ারণকত e হার aিবলেm কাযর্কর হেবু ৃ । 
 
 

মাহমদuল হক ভiঁয়াু ু  
যgু-সিচব (বােজট-২) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্ --------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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pকl পিরচালেকর িনকট aপর্ণকত kমতাৃ  আিথর্ক 

kমতা 
পিsকার ু
kিমক নং 

িবষয় মntণালয়/ িবভােগর িনকট aপর্ণকত kমতাৃ  িবভাগীয় pধােনর 
িনকট aপর্ণকত ৃ

kমতা 
ক- ণী 

(৫০ কািট টাকার 
ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট টাকা পযnর্ 
৫০ কািট টাকার ঊে র্)

গ- ণী 
(২০ কািট টাকা 

পযnর্) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৪ সকল পতর্কাজ সংkাn চুিk ূ

anেমাদন/ সmাদন*১ 
পণর্ kমতা ূ (৫০ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক 

kয় পিরকlনার সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ anভর্k ু থাকেত হেব। 
৩) পাবিলক pিকuরেম ট রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন পdিত, kয় pিkয়াকরণ o 

anেমাদন পdিত eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব anসরণ করেত হেব। 

১৪ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk) 

৮ কািট টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ eর 

শতর্াবলী সােপেk) 

৬ কািট টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ eর শতর্াবলী 

সােপেk) 

৪ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk) 

১২ pকl বাsায়েনর জn পণয্/ 
মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ 
kয় চুিk anেমাদন/ সmাদন*১ 
(যntপািত বলেত ৯ (ক) ১০ (ক) 

eবং ১৩-১৬ ত uেlিখত 
সর ামািদ/ যntপািত/ মালামাল 

বঝােব নাু ) 

পণর্ kমতা ূ (৫০ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক 

kয় পিরকlনার সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 
৩) পাবিলক pিকuরেম ট রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন পdিত, kয় pিkয়াকরণ o 

anেমাদন পdিত eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব anসরণ করেত হেব। 

১০ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk) 

৪ কািট টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ eর 

শতর্াবলী সােপেk) 

২ কািট টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ eর শতর্াবলী 

সােপেk) 

১ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk) 

২৮ পরামশর্ক সবা gহেণর চুিk 
anেমাদন/ সmাদন*১ 

পণর্ kমতা ূ (১০ কািট টাকা পযর্n) 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িপিসিস/ িপিপ/ িটeিপিপর kয় পিরকlনা eবং anেমািদত বাৎসিরক 

kয় পিরকlনার সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 
২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেবু । 
৩) পাবিলক pিকuরেম ট রgেলশন ২০০৩, eর বাsবায়ন পdিত, kয় pিkয়াকরণ o 

anেমাদন পdিত eবং pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব anসরণ করেত হেব। 

৪ কািট টাকা 
পযর্n (কলাম ৩ 
eর শতর্াবলী 
সােপেk) 

২ কািট টাকা পযর্n 
(কলাম ৩ eর 

শতর্াবলী সােপেk) 

নাi নাi 

 

*১  পতর্কাজ সmাদন o পণয্ূ / মালামাল/ যntপািত সর ামািদ kেয়র kেt ৫০ কািট টাকার ঊে র্ eবং পরামশর্ক সবা gহেণর kেt ১০ কািট টাকার ঊে র্ সকল kয় psাব সরকাির kয় সংkাn 
মিntপিরষদ/ uপেদ া পিরষদ কিমিট anেমাদন করেব। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট শাখা-১২ 
২১/০১/১৪১৫ বঃ

নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৪ তািরখ:
০৪/০৫/২০০৮ ি ঃ

 

পিরপt 
িবষয়: গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর পতর্কাজ সmাদনু ূ / পণয্ kয়/ পরামশর্ক 

সবা gহণ সংkাn চুিk anেমাদন/ সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা পনঃিনধর্ারণ pসেু । 

সtূ :  aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/৬৮২, তািরখ: ১১/০৯/২০০৪ 

 uপযর্k িবষেয় সেt বিণর্ত পিরপেt গণখােত কেপর্ােরশনু ূ / sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা কতর্ক সকল ৃ
পতর্কাজূ / পণয্/ মালামাল/ সর ামািদ kয়/ চুিk সmাদন eবং পরামশর্ক সবা gহেণর জn আিথর্ক kমতা 
িনmrপভােব সরকার কতর্ক পনঃিনধর্ারণ করা ৃ ু হেয়েছ: 
 

আিথর্ক kমতা kিমক 
নং kয়/সংেgেহর ধরন o anেমাদকারী কতর্পkৃ  

unয়ন খাত annয়ন খাত 
ক. সকল পতর্কাজূ / পণয্ মালামাল/ যntপািত kয়/ সmাদেনর kেt:   

১) 
ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ূ  aব 
ডাiেরkরস বা সম পযর্ায় (kিমক নং-২ e uেlিখত সংsা/ pিত ানসমহ বয্তীত e ূ
ধরেনর an সকল কেপর্ােরশন/ সংsা) 

২০ কািট 
টাকা পযর্n 

২০ কািট 
টাকা পযর্n 

২) 

বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ aব ূ
ডাiেরkরস বা সমপযর্ায়, যথা: বাংলােদশ পািন unয়ন বাডর্/ বাংলােদশ িবdয্ৎ unয়ন 
বাডর্/ বাংলােদশ তল, গয্াস eবং খিনজ সmদ সংsা ( পেTাবাংলা)/ বাংলােদশ রসায়ন 
িশl সংsা/ বাংলােদশ পেTািলয়াম কেপর্ােরশন/ বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl সংsা/ 
পlী িবdয্তায়ন বাডর্/ ঢাকা িবdয্ৎ িবতরণ কতর্পkৃ / ঢাকা oয়াসা/ ঢাকা িসিট 
কেপর্ােরশন/ বসামিরক িবমান চলাচল কতর্পkৃ / চTgাম বnর কতর্পkৃ । 

২৪ কািট 
টাকা পযর্n 

২৪ কািট 
টাকা পযর্n 

৩) মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া পযর্ায়) ৫০ কািট 
টাকার পযর্n 

৫০ কািট 
টাকার পযর্n 

৪) সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/ uপেদ া কিমিট ৫০ কািট 
টাকার ঊে র্ 

৫০ কািট 
টাকার ঊে র্  

খ. পরামশর্ক সবা (কনসালেটিn সািভর্েসস) gহণ:   

১) ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ূ  aব 
ডাiেরkরস বা সম পযর্ায় (uপেরর ক (১) eর anrপ) 

৪ কািট 
টাকার ঊে র্ 

২ কািট 
টাকার ঊে র্  

২) বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ূ  aব 
ডাiেরkরস বা সম পযর্ায় (uপেরর ক (২) eর anrপ) 

৪ কািট 
টাকা পযর্n 

৪ কািট 
টাকা পযর্n 

৩) মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া পযর্ায়) ১০ কািট 
টাকা পযর্n 

১০ কািট 
টাকা পযর্n 

৪) সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/ uপেদ া কিমিট ১০ কািট 
টাকার ঊে র্ 

১০ কািট 
টাকার ঊে র্ 

২। সূেt uেlিখত পিরপেtর ৪ anে েদ বিণর্ত মেডেলর unয়ন খাত (ক,খ,গ) eবং annয়ন খাত (ক,খ,গ) anrপভােব 
সংেশাধনপবর্ক eতদসে  সংযk করা হেয়েছ ূ ু (সংেযাজনী- ক)। মেডেলর anাn aংশ aপিরবিতর্ত থাকেব। 

৩। সেt uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধূ -িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব। 

৪। পনঃিনধর্ািরত e হার aিবলেm কাযর্কর হেব eবং পরবতর্ী আেদশ না দয়া পযর্n বলবৎ থাকেবু । 
 

মাহমদuল হক ভiঁয়াু ু  
যgু-সিচব (বােজট-২) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্ --------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 



 

 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধয্ায়-১ • 122 • 

সংেযাজনী-ক 

কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsার িনবর্াহী pধান o তদিনm কমর্কতর্ােদর 
জn নয্নতম আিথর্ক kমতার ূ Sub-delegation-eর নমনাু / মেডল: 

unয়ন খাত: 
kিমক 
নং 

পতর্কাজ সmাদনূ / পণয্ kয় পরামশর্ক সবা gহেণর ধরন o anেমাদনকারী কতর্পkৃ  আিথর্ক kমতা ( ছাট o বড় 
uভয় ণীর কেপর্ােরশন/ 
sায়tশািসত সংsার জn 

pেযাজয্) 
ক. পতর্ কাজ ূ (িনমর্াণ/ sাপনা) সmাদেনর kেt পনঃিনধর্ািরতু  
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ১৪ কািট টাকা পযর্n 
২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার 

ঊে র্ বয্য়িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)*১ 
১০ কািট টাকা পযর্n 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
ঊে র্ ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত)*১ 

৮ কািট টাকা পযর্n 

৪) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকা পযর্n 
বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়িজত)*১ 

৬ কািট টাকা পযর্n 

খ. পণয্/ যntপািত/ মালামাল/ সর ামািদ সংgেহর kেt  
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ১০ কািট টাকা পযর্n 
২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার 

ঊে র্ বয্য়িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)*১ 
৬ কািট টাকা পযর্n 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
ঊে র্ ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত)*১ 

৪ কািট টাকা পযর্n 

৪) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকা পযর্n 
বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়িজত)*১ 

২ কািট টাকা পযর্n 

গ. পরামশর্ক সবা gহেণর kেt:  
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ২ কািট টাকা পযর্n 
২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (৫০.০০ কািট টাকার 

ঊে র্ বয্য়িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)*১ 
১ কািট টাকা পযর্n 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকার 
ঊে র্ ৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য়িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt 
িনেয়ািজত)*১ 

নাi 

৪) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl পিরচালক/ pকl বয্বsাপক (২০.০০ কািট টাকা পযর্n 
বয্য় িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়িজত)*১ 

নাi 

*১ বাডর্ aব ডাiেরkরস/সংsার িনবর্াহী pধান pেয়াজন বােধ তঁােদর s s সংsায় কমর্রত কমর্কতর্ােদরেক জাতীয় বতন sেলর gড anসােরo e 
আিথর্ক kমতা aপর্ণ করেত পারেবন। 

২। annয়ন খাত: 

আিথর্ক kমতা kিমক 
নং 

kয়/ সংgেহর ধরন o anেমাদনকারী কতর্পkৃ  
 ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত 
সংsা/ আধা sায়tশািসত সংsা 

বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত 
সংsা/ আধা sায়tশািসত সংsা

ক. পতর্ কাজ ূ (িনমর্াণ/sাপনা) সmাদেনর kেt পনঃিনধর্ািরতু  পনঃিনধর্ািরু ত 
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ৪ কািট টাকা পযর্n ৮ কািট টাকা পযর্n 
২) আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ*২ ১ কািট টাকা পযর্n ২ কািট টাকা পযর্n 
খ. পণয্/ যntপািত/ মালামাল/ সর ামািদ সংgেহর kেt   
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ২ কািট টাকা পযর্n ৪ কািট টাকা পযর্n 
২) আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ*২ ৫০ লk টাকা পযর্n ১ কািট টাকা পযর্n 
গ. পরামশর্ক সবা gহেণর kেt:   
১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ৫০ লk টাকা পযর্n ১ কািট টাকা পযর্n 
২) আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ*২ বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ  বরাd সােপেk পণর্ kমতাূ  

*২ জাতীয় বতন sেলর ৫ম o তদ র্ gেডর কমর্কতর্াবn e আিথর্ক kমতা বয্বহার করেত পারেবনূ ৃ । ৫ম gেডর িনেmর আ িলক 
aিফস/ iuিনট pধানগণেক e আিথর্ক সীমার kয় psাব anেমাদেনর জn তােদর িনয়ntকারী ৫ম বা তদ র্ gেডর কমর্কতর্ােদর ূ
িনকট uপsাপন করেত হেব। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট শাখা-১১ 
নং-aম/aিব/বা-১১/িবিবধ-৪৬/২০০৭/৩৭৯ তািরখ: ৩০/০৭/২০০৯ ি ঃ 

পিরপt 
িবষয়: সংিবিধবd সংsার s-aথর্ায়নপ  pকেlর kয় psাব anেমাদেন আিথর্ক kমতা aপর্ণ pসেু । 

সtূ : aম/aিব/uবা-১/ িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৪, তািরখ: ০৪/০৫/২০০৮ 

 uপযর্k িবষেয় সts sারেক বিণর্ত আিথর্ক kমতা পনঃিনধর্ারণ সংkাn পেtর anবিtkেম সংিবিধবd সংsার ু ুূ ৃ
s-aথর্ায়নপ  pকেlর kয় psাব anেমাদেন সকল পতর্কাজু ূ / পণয্ মালামাল/ যntপািত kয়/ সmাদন eবং পরামশর্ক 
সবা gহেণর জn আিথর্ক kমতা িনmrপভােব সরকার কতর্ক pদানৃ / পনঃিনধর্ারণ করা হেয়েছু : 

আিথর্ক kমতা kিমক 
নং kয়/ সংেgেহর ধরন o anেমাদকারী কতর্পkৃ  

unয়ন খাত annয়ন খাত 
ক. সকল পতর্কাজূ / পণয্ মালামাল/ যntপািত kয়/ সmাদেনর kেt:   
১) ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর ূ

বাডর্ aব ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (kিমক নং-২ e uেlিখত সংsা/ 
pিত ানসমহূ বয্তীত e ধরেনর an সকল কেপর্ােরশন/ সংsা)  

২০ কািট 
টাকা পযর্n 

২০ কািট 
টাকা পযর্n 

২) বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ ূ
aব ডাiেরkরস বা সম পযর্ায়, যথা: বাংলােদশ পািন unয়ন বাডর্/ 
বাংলােদশ িবdয্ৎ unয়ন বাডর্/ বাংলােদশ তল, গয্াস eবং খিনজ সmদ 
সংsা ( পেTাবাংলা)/ বাংলােদশ রসায়ন িশl সংsা/ বাংলােদশ 
পেTািলয়াম কেপর্ােরশন/ বাংলােদশ িচিন o খাদয্ িশl সংsা/ পlী 
িবdয্তায়ন বাডর্/ ঢাকা িবdয্ৎ িবতরণ কতর্পkৃ / ঢাকা oয়াসা/ ঢাকা িসিট 
কেপর্ােরশন/ বসামিরক িবমান চলাচল কতর্পkৃ / চTgাম বnর কতর্পkৃ । 

২৪ কািট 
টাকা পযর্n 

২৪ কািট 
টাকা পযর্n 

৩) মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া পযর্ায়)  ৫০ কািট 
টাকা পযর্n 

৫০ কািট 
টাকা পযর্n 

৪) সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/ uপেদ া কিমিট ৫০ কািট 
টাকার ঊে র্ 

৫০ কািট 
টাকার ঊে র্ 

খ. পরামশর্ক সবা (কনসালেটিn সািভর্েসস) gহণ:   
১) ছাট কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর ূ

বাডর্ aব ডাiেরkরস বা সম পযর্ায় (uপেরর ক (১) eর anrপ)  
৪ কািট 
টাকা পযর্n 

২ কািট 
টাকা পযর্n 

২) বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত সংsা/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর বাডর্ূ  
aব ডাiেরkরস বা সমপযর্ায় (uপেরর ক (২) eর anrপ)  

৪ কািট 
টাকা পযর্n 

৪ কািট 
টাকা পযর্n 

৩) মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া পযর্ায়)  ১০ কািট 
টাকা পযর্n 

১০ কািট 
টাকা পযর্n 

৪) সরকাির kয় সংkাn মিntসভা/ uপেদ া কিমিট ১০ কািট 
টাকার ঊে র্ 

১০ কািট 
টাকার ঊে র্ 

২। সেt uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধূ -িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব। 

৩। পনঃিনধর্ািরত e হার aিবলেm কাযর্কর হেব eবং পরবতর্ী আেদশ না দয়া পযর্n বলবৎ থাকেবু । 
 

কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-২) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্ --------------------------------------িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট শাখা-১১ 
নং-aম/aিব/বা-১১/িবিবধ-৪৬/০৭/৯৫ তািরখ: ০৭/০৩/২০১০ 
 

পিরপt 
 
িবষয়: গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ সংsাসমেহর পতর্কাজ সmাদনূ ূ / পণয্ kয়/ পরমশর্ক 

সবা gহণ সংkাn চুিk anেমাদন/ সmাদন িবষেয় আিথর্ক kমতা িনধর্ারণ pসে । 
 
সtূ : aম/aিব/uবা-১/ িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৪, তািরখ: ০৪/০৫/২০০৮ ি ঃ 
 
 uপযর্k িবষেয় িবগত ু ০৪/০৫/২০০৮ তািরেখ aম/aিব/uবা-১/ িবিবধ-৪৬/০৭/৯৯৪ নং sারকমেল জািরকত ূ ৃ
পিরপেtর সংি  ক (৩) eবং খ (৩) anে েদ বিণর্ত aংেশ মntী/ uপেদ া শbাবলীর পর িনmrেপ pধান িনবর্াচন 
কিমশনার যk হেবু : 
 

আিথর্ক kমতা kিমক 
নং 

kয়/ সংgেহর ধরন o anেমাদনকারী কতর্পkৃ  

unয়ন খাত annয়ন খাত 

ক. সকল পতর্কাজূ / পণয্/ মালামাল/ যntপািত/ সর ামািদ kয়/ সmাদেনর 
kেt: 

  

৩)  মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া/ pধান িনবর্াচন কিমশনার পযর্ায়)  ৫০ কািট টাকা 
পযর্n 

৫০ কািট টাকা 
পযর্n 

খ. পরামশর্ক সবা (কনসালেটিn সািভর্েসস) gহণ:   

৩)  মntণালয়/ িবভাগ (মntী/ uপেদ া/ pধান িনবর্াচন কিমশনার পযর্ায়)  ১০ কািট টাকা 
পযর্n 

১০ কািট টাকা 
পযর্n 

 
 

িবজয় ভTাচাযর্য্ 
যgু-সিচব (বােজট-২) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ু  সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , তগাo, ঢাকা। 
৩। সিচব, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্ --------------------------------------িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, সgনবািগচা, ঢাকা। 
৬।  aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট শাখা-১১ 
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০-২৮৯ তািরখ: ১৭/০৪/২০১১ 

aিফস sারক 

িবষয়: unয়ন pকl বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক aিপর্ত 
আিথর্ক kমতা (Delegation of Financial Powers) পনঃিনধর্ারণু । 

 
সtূ : aম/aিব/uবা-১/িবিধ-৭৬/০২/৮৩৮, তািরখ: ২২/১২/২০০৪ ি ঃ 
 
 uপযর্k িবষেয় সেt বিণর্ত ু ূ মntণালয়/ িবভাগ/ হডস aব িডপাটর্েম টস/ pকl পিরচালকগণেক pদt আিথর্ক 
kমতা সংkাn গত ২২/১২/২০০৪ তািরেখ জািরকত পিsকার ৃ ু ৮, ১২ o ৩৪ নং kিমেক বিণর্ত unয়ন pকlসমহ ূ
বাsবায়েনর জn মntণালয়/ িবভাগ, িবভাগীয় pধান o pকl পিরচালকবেnরৃ  (ক, খ o গ ণীর) আিথর্ক kমতা 
সরকার কতর্ক িনmrপভােব পনঃিনধর্ারণ করা হেয়েছৃ ু : 

pকl পিরচালেকর িনকট aিপর্ত kমতা kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ 
িবভােগর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা 

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা 

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্ 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n) 

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৮ মিনহারী dবয্ািদ 

kয় anেমাদন 
pেযাজয্ 
নয়*২ 

pেযাজয্ 
নয়*২

 

 

eককালীন ৫ লk টাকা পযর্n িনmrপ শতর্ 
সােপেk: 
১) anেমািদত িডিপিপ/ িটিপিপর kয় 

পিরকlনা eবং anেমািদত বািষর্ক kয় 
পিরকlনার সংি  কাজ anভর্k থাকেত ু
হেব। 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন 
সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেব। 

৩) িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব 
পালন করেত হেব। 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ

৩২ ট ডার/ কােটশন 
বয্তীত সরাসির 
kেয়র kেt: 
{িপিপআর-২০০৮ 
eর িবিধ িবিধ-
৮১(১), িবিধ-
৮২(১) o িবিধ-
৭৬(১)(ট) eর 
সংেশাধন 
anযায়ী} 

pেযাজয্ 
নয়*২ 

pেযাজয্ 
নয়*২

 

 

ক) sl মেলয্র পণয্ূ / যntপািত: pিতেkেt 
eককালীন ২৫ হাজার টাকা পযর্n। 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk 
টাকা পযর্n। 

গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর িবিনমেয় ফাসর্ ু
eকাuে টর aধীেন সরাসির িমক িনেয়াগঃ 
pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n। 

ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক dেযর্াগ বা সংকট ৃ
মাকােবলায় aিত জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, 
কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt eককালীন 
১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt 
kয়কারী কাযর্ালয় pধােনর পবর্াnমিতkেম ূ
৫.০০ লk টাকা পযর্n। 

িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eর সংsানসহ 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িডিপিপ/ িটিপিপর kয় 

পিরকlনা eবং anেমািদত বািষর্ক kয় 
পিরকlনার সংি  কাজ anভর্k থাকেত ু
হেব। 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন 
সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেব। 

৩) িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব 
পালন করেত হেব। 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ
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pকl পিরচালেকর িনকট aিপর্ত kমতা kিমক 
নং 

িবষয় মntণালয়/ 
িবভােগর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা 

িবভাগীয় 
pধােনর 
িনকট 

aপর্ণকত ৃ
kমতা 

ক- ণী 
(৫০ কািট টাকার ঊে র্) 

খ- ণী 
(২০ কািট 
টাকার ঊে র্ 
৫০ কািট 
টাকা পযর্n) 

গ- ণী 
(২০ কািট 
টাকা পযর্n)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৩৪ ট ডার িবjাপন 

বয্তীত 
কােটশেনর 
মাধয্েম kয় 
anেমাদন 
{িপিপআর-২০০৮ 
eর িবিধ-৬৯(১), 
িবিধ-৮২(১) eবং 
িবিধ ৮৮(১) eর 
সংেশাধন 
anযায়ী} 

pেযাজয্ 
নয়*২ 

pেযাজয্ 
নয়*২

 

 

ক) পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ pিত kেt 
eককালীন ৫ লk টাকা পযর্n। 

খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk 
টাকা পযর্n। 

গ) বাংলােদেশর বেদিশক িমষনসমেহর জn ূ
sl মেলয্র সহজলভয্ পণয্ o apতয্ািশত ূ
ভৗত সবা: eককালীন ১৫ লk টাকা পযর্n। 

িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eর সংsানসহ 
িনmrপ শতর্ সােপেk: 
১) anেমািদত িডিপিপ/ িটিপিপর kয় 

পিরকlনা eবং anেমািদত বািষর্ক kয় 
পিরকlনার সংি  কাজ anভর্k থাকেত ু
হেব। 

২) anেমািদত বািষর্ক বােজট বরােdর িবভাজেন 
সংি  কাজ anভর্k থাকেত হেব। 

৩) িপিপo-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ eবং 
pচিলত আিথর্ক িবিধ-িবধান যথাযথভােব 
পালন করেত হেব। 

কলাম-৫ eর 
anrপ 

কলাম-৫ 
eর anrপ

*২ মntণালয়/ িবভাগ িকংবা সংsা/ pিত ােনর িনজs pকেlর জn pেযাজয্ kেt কলাম ৫, ৬ aথবা ৭ anসরণ 
করেত হেব। 

২। সেt uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধূ -িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব। 

৩। পনঃিনধর্ারণকত e হার aিবলেm কাু ৃ যর্কর হেব। 
 
 

শাহাবিdন আহমদু  
যgু-সিচব (বােজট-২) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , তগাo, ঢাকা। 
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্ --------------------------------------------------- িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, সgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। --------------------------------------------------- (সকল কমর্কতর্া), aথর্ িবভাগ। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১ 
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০-২৯০ তািরখ: ১৭/০৪/২০১১ 
 
িবষয়: গণখােত কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsাসমেহর পতর্কাজ সmাদনূ ূ / পণয্ kয়/ পরামশর্ক 

সবা gহণ সংkাn চুিk anেমাদন/ সmাদেনর িবষেয় আিথর্ক kমতা পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
সtূ : aম/aিব/uবা-১/িবিবধ-৭৬/০২/৬৮২, তািরখ: ১১/০৯/২০০৪ ি ঃ 
 
 uপযর্k িবষেয় সেt বিণর্ত পিরপেt গণখােত কেপর্ােরু ূ শন/ sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত/ সংsা কতর্ক ৃ
সকল পতর্কাজূ / পণয্/ মালামাল/ সর ামািদ kয়/ চুিkসmাদন eবং পরামশর্ক সবা gহেণর জn নয্নতম আিথর্ক ূ
kমতার Sub-delegation eর নমনাু / মেডল eর unয়ন o annয়ন থােত ট ডার িবjাপন বয্তীত কােটশেনর মাধয্েম 
kয় eবং ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির kেয়র kেt আিথর্ক kমতা িনmrপভােব সরকার কতর্ক পনঃিনধর্ারণ করা ৃ ু
হেয়েছ: 

unয়ন খাত: 

kিমক 
নং 

িবষয় pকl পিরচালেকর িনকট aিপর্ত kমতা 

ঘ. ট ডার িবjাপন বয্তীত 
কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt: 

{িপিপআর-২০০৮ eর িবিধ-৬৯ 
(১), িবিধ-৮২ (১) o িবিধ-৬৯ (৬) 
(খ) anসরেণ} 

 

১) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl 
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক 
(৫০.০০ কািট টাকার ঊে র্ 
বয্য়িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ 
কাযর্াবলীর দািয়েt িনেয়ািজত)  

ক) পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n। 
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n। 
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত 
কােজর জn পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n। 

২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl 
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক 
(২০.০০ কািট টাকার ঊে র্ 
৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় 
িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর 
দািয়েt িনেয়ািজত)  

ক) পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n। 
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n। 
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত 
কােজর জn পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n। 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl 
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক 
(২০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় 
িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর 
দািয়েt িনেয়িজত)  

ক) পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n। 
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n। 
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত 
কােজর জn পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n। 

ঙ. ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির 
kেয়র kেt: {িপিপআর-২০০৮ 
eর িবিধ িবিধ-৮১ (১), িবিধ-৮২ 
(১) o িবিধ-৭৬ (১) (ট) anসরেণ} 

 

১) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl 
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক 
(৫০.০০ কািট টাকার ঊে র্ বয্য় 
িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর 
দািয়েt িনেয়িজত)  

ক) sl মেলয্র পণয্ূ / যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার 
টাকা পযর্n। 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। 
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন ু
সরাসির িমক িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n। 

ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত ৃ
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt 
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী 
কাযর্ালয় pধােনর পবর্াnমিতkেম ূ ৫.০০ লk টাকা পযর্n। 
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kিমক 
নং 

িবষয় pকl পিরচালেকর িনকট aিপর্ত kমতা 

২) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl 
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক 
(২০.০০ কািট টাকার ঊে র্ 
৫০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় 
িবিশ  pকl/ কাযর্kম/ কাযর্াবলীর 
দািয়েt িনেয়ািজত)  

ক) sl মেলয্র পণয্ূ / যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার 
টাকা পযর্n। 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। 
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন ু
সরাসির িমক িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n। 

ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত ৃ
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt 
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী 
কাযর্ালয় pধােনর পবর্াnমিতkেম ূ ৫.০০ লk টাকা পযর্n। 

৩) বাsবায়নকারী কমর্কতর্া/ pকl 
পিরচালক/ pকl বয্বsাপক 
(২০.০০ কািট টাকা পযর্n বয্য় 
িবিশ  pকl কাযর্kম/ কাযর্াবলীর 
দািয়েt িনেয়ািজত) 

ক) sl মেলয্র পণয্ূ / যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার 
টাকা পযর্n। 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। 
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন ু
সরাসির িমক িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n। 

ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত ৃ
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt 
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী 
কাযর্ালয় pধােনর পবর্াnমিতkেম ূ ৫.০০ লk টাকা পযর্n। 

 
annয়ন খাতঃ  
kিমক 
নং 

িবষয় আিথর্ক kমতা- ছাট কেপর্ােরশন/বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত 
সংsা/আধা sায়tশািসত সংsা 

ঘ. ট ডার িবjাপন বয্তীত 
কােটশেনর মাধয্েম kেয়র kেt: 

{িপিপআর-২০০৮ eর িবিধ িবিধ-
৬৯ (১), িবিধ-৮২ (১) o িবিধ-৬৯ 
(৬) (খ) anসরেণ} 

 

১) কেপর্ােরশ/ সংsার িনবর্াহী pধান ক) পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n। 
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n। 
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত 
কােজর জn পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n। 

২) আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ ক) পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ pিত kেt ৫ লk টাকা পযর্n। 
খ) কাযর্ o ভৗত সবা kয়ঃ pিত kেt ১০ লk টাকা পযর্n। 
গ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর রkণােবkণ o জrরী মরামত 
কােজর জn পণয্ o সংি  সবা kয়ঃ ১৫ লk টাকা পযর্n। 

ঙ. ট ডার/ কােটশন বয্তীত সরাসির 
kেয়র kেt: {িপিপআর-২০০৮ 
eর িবিধ িবিধ-৮১ (১), িবিধ-৮২ 
(১) o িবিধ-৭৬ (১) (ট) o িবিধ ৮৮ 
(২) anসরেণ} 

 

১) কেপর্ােরশন/ সংsার িনবর্াহী pধান ক) sl মেলয্র পণয্ূ / যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার 
টাকা পযর্n। 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। 
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর িবিনমেয় ফাসর্ eকাuে টর aধীেন ু
সরাসির িমক িনেয়াগঃ pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n। 

ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত ৃ
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়ঃ pিতেkেt 
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী 
কাযর্ালয় pধােনর পবর্াnমিতkেম ূ ৫.০০ লk টাকা পযর্n। 

ঙ) জাতীয় পতাকাবাহী বাহেনর জn বাংলােদেশর বাiের jালানী 
তল, যntাংশ kয় বা জrরী ধরেণর মরামত কােজর জn পণয্ 

o সংি  সবা kয়ঃ ৫০ লk টাকা পযর্n। 
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kিমক 
নং 

িবষয় আিথর্ক kমতা- ছাট কেপর্ােরশন/বড় কেপর্ােরশন/ sায়tশািসত 
সংsা/আধা sায়tশািসত সংsা 

২) আ িলক aিফস/ iuিনট pধানগণ ক) sl মেলয্র পণয্ূ / যntপািত: pিতেkেt eককালীন ২৫ হাজার 
টাকা পযর্n। 

খ) ভৗত সবা: pিতেkেt eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। 
গ) িবভাগীয় pেয়াজেন মজরীর িবিনমেয় ফাসর্ eকাuু ে টর aধীেন 
সরাসির িমক িনেয়াগ: pিতেkেt ২ লk টাকা পযর্n। 

ঘ) জrরী পিরিsিত, pাকিতক dেযর্াগ বা সংকট মাকােবলায় aিত ৃ
জrরী বা pেয়াজনীয় পণয্, কাযর্ eবং সবা kয়: pিতেkেt 
eককালীন ১ লk টাকা পযর্n। তেব িবেশষ kেt kয়কারী 
কাযর্ালয় pধােনর পবর্াnমিতkেম ূ ৫.০০ লk টাকা পযর্n। 

২। সেt uেlিখত পিরপেtর anাn িবিধূ -িবধান aপিরবিতর্ত থাকেব। 

৩। পনঃিনধর্ারণকত e হার aিবলেm কাযর্কর হেবু ৃ । 
 

শাহাবিুdন আহমদ 
যgু-সিচব (বােজট-২) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখয্ সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদসয্ --------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথর্ মntণালয়। 
৬। --------------------------------------------------- (সকল কমর্কতর্া) aথর্ িবভাগ। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, --------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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eলিস খালা 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 
 

নং-aম/aিব/uবা-১/িবিবধ-৭২/০১(aংশ)/১৪৭৮ তািরখ: ০৯/০৮/২০০৫ ি ঃ 
 
 aথর্ িবভােগর ০১/০৭/২০০৪ তািরেখ জািরকত aমৃ /aিব/unয়ন-১/ িবিবধ-৭২/০১/৬২৬ নং sারক বািতলkেম 
সরকার িসdাn gহণ কেরেছ য, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং sায়tশািসত সংsা সরকােরর/ 
সংsার িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েনর জn eবং রাজs বােজেটর আoতায় ২ (di) িমিলয়ন মািকর্ন ডলার 
বা তদ র্ বেদিশক মdা বয্য়ূ ু / eলিস খালার পেবর্ বাংলােদশ বয্াংেকর গভনর্র মেহাদয়েক আহবায়ক কের গিঠত ূ
eতদসংkাn বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ করেত হেব। 
 
২। iহা aনিতিবলেm কাযর্কর হেব। 

 
 

মাহাmদ আবdল মিজদ 
যgু-সিচব (unয়ন বােজট) 

aথর্ িবভাগ 
িবতরণ: 
১। গভনর্র, বাংলােদশ বয্াংক। 
২। সদসয্ (কাযর্kম) পিরকlনা কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৩। সিচব, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
০৫/০৪/২০০৮ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৫)/২০০৮/৩১৩ তািরখ: ২২/১২/১৪১৪ বঃ 
 
িবষয়: unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় বেদিশক মdা বয্য়ু / eলিস খালার ঊ র্সীমা 

পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
 uপযর্k িবষেয় সরকার aথর্ িবভােগর গত ু ০৯.০৮.২০০৫ তািরেখ জািরকত aমৃ /aিব/uবা-১/ িবিবধ-৭২/ (aংশ)/ 
১৪৭৮ নং sারক বািতলkেম িসdাn gহণ কেরেছ য, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং sায়tশািসত 
সংsা সরকােরর/ সংsার িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ৫ (পঁাচ) িমিলয়ন 
মািকর্ন ডলােরর ঊে র্ বেদিশক মুdা বয্য়/ eলিস খালার পেবর্ বাংলােদশ বয্াংেকর গভনর্র মেহাদয়েক আহবায়ক কের ূ
গিঠত eতদসংkাn বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ করেত হেব। 
 
২। iহা aনিতিবলেm কাযর্কর হেব। 

 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
ফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: 
১। গভনর্র, বাংলােদশ বয্াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
২। সদসয্ (কাযর্kম), পিরকlনা কিমশন, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-২ 
বােজট শাখা-১১ 

www.mof.gov.bd 
নং-aম/aিব/বা-১১/িবিবধ(৮)/২০০৯/৪৯৩ তািরখ: ০৬/০১/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: unয়ন pকl বাsবায়ন eবং রাজs বােজেটর আoতায় বেদিশক মdা বয্য়ু / eলিস খালার ঊ র্সীমা 

পনঃিনধর্ারণ pসেু । 
 
 uপযর্kু িবষেয় সরকার aথর্ িবভােগর গত ০৫.০৪.২০০৮ ি ঃ তািরেখ জািরকত aমৃ /aিব/ বা-১/ িবিবধ(১৫)/ 
২০০৮/ ৩১৩ নং sারক বািতলkেম িসdাn gহণ কেরেছ য, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং 
sায়tশািসত সংsা সরকােরর/ সংsার িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ১০ 
(দশ) িমিলয়ন মািকর্ন ডলােরর ঊে র্ বেদিশক মdা বয্য়ু / eলিস খালার পেবর্ বাংলােদশ বয্াংেকর গভনর্র মেহাদয়েক ূ
আহবান কের গিঠত eতদসংkাn বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ করেত হেব। 
 
২। e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 

 
 

িবজয় ভTাচাযর্ 
যgু-সিচব (বােজট-২) 
ফান: ৭১৬৯৯৮৪ 

িবতরণ: 
১। গভনর্র, বাংলােদশ বয্াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
২। সদসয্ (কাযর্kম), পিরকlনা কিমশন, শর-i-বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-২ 
বােজট শাখা-১১ 

www.mof.gov.bd 
নং-aম/aিব/বা-১১/িবিবধ(৮)/০৯/৬০৯ তািরখ: ২১/০৪/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: unয়ন pকl বাsবায়ন eবং রাজs বােজেটর আoতায় বেদিশক মdা বয্য়ু / eলিস খালার জn বাছাi 

কিমিটর anেমাদন gহণ না করা pসে । 
 
 uপযর্k িবষেয় সরকার aথর্ িবভােগর গত ু ০৬.০১.২০১০ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বা-১১/ িবিবধ(৮)/ ২০০৯/ 
৪৯৩ নং sারক বািতলkেম িসdাn gহণ কেরেছ য, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং sায়tশািসত 
সংsা সরকােরর/ সংsার িনজs aথর্ায়েন unয়ন pকl বাsবায়েন eবং রাজs বােজেটর আoতায় ১০ (দশ) িমিলয়ন 
মািকর্ন ডলােরর ঊে র্ বেদিশক মdা বয্য়ু / eলিস খালার পেবর্ বাংলােদশ বয্াংেকর গভনর্র মেহাদেয়ূ র সভাপিতেt 
গিঠত বাছাi কিমিটর anেমাদন pেয়াজন হেব না। eেkেt সরকারী kয় সংkাn মিntসভা কিমিটর anেমাদন eবং 
pেয়াজনীয় aেথর্র সংsান থাকেল eলিস খালা যােব। 
 
২। e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 

 
 

িবজয় ভTাচাযর্ 
যgু-সিচব (বােজট-২) 
ফান: ৭১৬৯৯৮৪ 

 
িবতরণ: 
১। গভনর্র, বাংলােদশ বয্াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
২। সদসয্ (কাযর্kম), পিরকlনা কিমশন, শর-i-বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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aধয্ায়- ২: unয়ন pকl o জনবল sানাnর 
 
 

সিূচপt 
 

  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 

০১  unয়ন pকlসমেূহর aথর্ aবমিুk o বয্বহার িনেদর্িশকা।    

 ০১ unয়ন pকlসমেূহর aথর্ aবমুিk o বয্বহার িনেদর্িশকা। aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ-
৪৬/২০০৪/৮৪৬ 

29-12-2004
 

 ১৩৮ 

  ১. sানীয় মুdা (িজoিব aংশ) (িসিড ভয্াট বয্িতত) বরােdর aথর্ aবমুিk   ১৪২ 

  ২. শুl o মূলয্ সংেযাজন কর (CD VAT) পিরেশােধর িনিমেt aথর্ aবমুিk   ১৪২ 
  ৩. পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহাযয্ (বাংলােদশ সরকােরর মাধয্েম)   ১৪৪ 

  ৪. পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহাযয্ (িবেশষ িহসােবর মাধয্েম) বরােdর 
aথরাiেজশন জাির 

  
১৪৪ 

   ক) SAFE Account (Sapecial Account for Fereign Exchange)   ১৪৪ 

   খ) CONTASA Account (Convertible Taka Special Account)   ১৪৫ 
   গ) Imprest Account   ১৪৫ 
   ঘ) DOSA (Dollar Special Account)   ১৪৫ 

  ৫. খাদয্ সাহাযয্পু  pকেlর বরাdকৃত aথর্/ খাদয্- সামgী aবমুিk   ১৪৫ 
  ৬. pিতrপ তহিবল eর িবপরীেত sানীয় মdুা বরাd aবমিুk o বয্বহার    ১৪৬ 

  ৭. িজoিব aথর্ায়েন নগদ ৈবেদিশক মুdা aবমুিk o বয্বহার (eিডিপর ১৮ 
নং কলােম anাn বাবদ বরাd)   

১৪৬ 

  
৮. িসিট কেপর্ােরশন/ েপৗরসভা/ েজলা পিরষদ/ uপেজলা/ iuিনয়ন পিরষদ/ gাম 

সরকার/ পাবর্তয্ চTgাম unয়ন পিরষদ/ পাবর্তয্ েজলা পিরষদসমেূহর unয়ন 
সহায়তা েথাক ছাড়াo anাn েথাক বরাd aবমিুk 

  
১৪৬ 

  ৯. পুনঃuপেযাজন/ পুনঃবরাd/ aিতিরk বরাd   ১৪৭ 
  ১০. eিডিপ বিহভূর্ত টাকা aবমুিk (নগদায়ন)   ১৪৭ 

  ১১. eিডিপ বিহভূর্ত িজoিব aথর্ aবমুিk (িপেকeসeফ/ eসিডeফ/ 
িবeমিডeফ iতয্ািদ)   

১৪৮ 

  ১২ সরকাির িহসাব হেত েচক pদানkম aিধদpর/ পিরদpর/ সংsাসমূেহর 
জn unয়ন pকেlর aথর্ aবমুিk 

  
 

১৪৮ 

  ১৩. েবসরকাির সংsা/ েsচ্ছােসবী সংগঠেনর aথর্ aবমুিk   ১৪৮ 

  ১৪. unয়ন বােজেটর aবয্িয়ত aথর্ সমপর্ণ   ১৪৯ 
  ১৫. িবsািরত unয়ন বােজট pণয়ন   ১৪৯ 
  ১৬. aথর্ বয্েয়র িববরণী দািখল   ১৪৯ 

  ১৭. sানীয় মূলয্ সংেযাজন কর (ভয্াট)/ আয়কর পিরেশাধ সংkাn   ১৪৯ 
  ১৮. unয়ন pকেlর আoতায় পদ সৃি  o সংরkণ   ১৪৯ 

  ১৯. unয়ন pকেl aথর্ বরাd, িবভাজন, aবমুিk, বয্বহার eবং িহসাব 
সংরkেণর সাধারণ শতর্াবলী   

১৫০ 

  ২০. pশাসিনক মntণালেয়র িpিnপাল eকাuিন্টং aিফসার eবং pধান 
িহসাবরkণ কমর্কতর্ার দািয়tসমূহ 

  
১৫২ 

  সংলgী- ১ িবভাজন anেমাদেনর নমনুা সরকাির আেদশ    ১৫৩ 
  সংলgী- ২ aথর্ aবমুিkর নমুনা সরকাির আেদশ    ১৫৪ 

  সংলgী- ৩ sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমূহ কতৃর্ক 
বাsবায়নাধীণ unয়ন pকlসমূেহর aথর্ aবমুিkর নমুনা সরকাির আেদশ   ১৫৫ 

  সংলgী- ৪ সময়- িভিtক কমর্- পিরকlনা   ১৫৭ 
  সংলgী- ৫ aথর্ aবমুিk, pকতৃ খরচ o পুনভর্রেণর িববরণী   ১৫৮ 

  সংলgী- ৬ শুl o মূলয্ সংেযাজন কর বাবদ aথর্ বরাd/ aবমুিkর নমনুা 
সরকাির আেদশ 

  
১৬০ 

  সংলgী- ৭ িসিড ভয্াট aবমুিkর/ বরাd eবং বয্বহােরর বাৎসিরক িববরণী   ১৬১ 
  সংলgী- ৮ পুনভরর্ণেযাগয্ pকl সাহাযয্ বরােdর নমুনা সরকাির আেদশ    ১৬২ 

  সংলgী- ৯ িজoিবর মাধয্েম আরিপe eর পনুভর্রেণর মািসক/ৈtমািসক 
pিতেবদন 

  
১৬৩ 

  সংলgী-
১০ 

পুনভর্রণেযাগয্ pকlসমেূহর জn েসফ তহিবল পিরচালনা পdিত aম/aিব/uঃগঃশাঃ১৬/৯৩/২৩৪ 05-08-1993 ১৬৪ 

  
সংলgী-

১১ 

েসফ/ iমেp / েকানটাসা/ ডসা তহিবেলর aথর্ সdয্বহার সংkাn 
সমnয় আেদেশর নমুনা   ১৬৬ 
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সংলgী-

১২ 

েকানটাসা তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন 
MF/FD/DRS/3/91/444(20) 04-05-1992 ১৬৭ 

  
সংলgী-

১৩ 

iমেp  তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন 
MF/FD/DRS/25/92(P-1)141(200) 25-04-1993 ১৬৯ 

  
সংলgী-

১৪ 

বািণিজয্ক বয্াংেক iমেp  তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন 
MF/FD/DRS/85/96/931 24-10-1996 ১৭১ 

  সংলgী-
১৫ 

ডসা (DOSA) তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন aম/aিব/uঃগঃশাঃ/১০/৯২/৮৪(১০০) 05-01-1993 ১৭৩ 

  সংলgী-
১৬ 

eক িমিলয়ন মািকর্ন ডলার বা তদূধব্র্ ৈবেদিশক মdুা বয্য়/ eলিস 
েখালার পূেবর্ বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ সংkাn সরকাির আেদশ 

aম/aিব/uঃ- ১/unয়ন- ১/িবিবধ-
৭২/০১/৩৬১ 

05-11-2001 ১৭৫ 

  সংলgী-
১৭ 

বািষর্ক িরকনিসিলেয়শন pিতেবদেনর নমুনা    ১৭৬ 

  সংলgী-
১৮ 

েচক pদানkম সরকাির সংsাসমূহ কতৃর্ক বােজট বিহভূতর্ বয্য় েরাধ 
pসেঙ্গ 

aম/aিব/বা- ৩/িবিবধ- ১/৯২/৭১৫ 
  

12-12-1992 ১৭৭ 

  সংলgী-
১৯ 

েচক pদানkম সরকাির সংsাসমূহ কতৃর্ক বােজট বয্য় েরাধ pসেঙ্গ  aম/aিব/বাঃ- ৩/িবিবধ- ১/৯৫/৫১১ 26-02-1995 ১৭৮ 

  সংলgী-
২০ 

পদ সৃি  o সংরkণ আেদেশর নমনুা   ১৭৯ 

  সংলgী-
২১ 

িবিভn unয়ন pকেl aিgম aথর্ uেtালন pসেঙ্গ। aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/৯৮/৭২ 23-02-1998 ১৮০ 

  সংলgী-
২২ 

unয়ন বােজেটর aথর্ ছােড়র েkেt কিতপয় anসরণীয় িবষয় aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/৯৫/৫৮২ 08-04-2002 ১৮১ 

  সংলgী-
২৩ 

বােজট বরােdর aথর্ aবমুিk o বয্বহার সংkাn  aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/৯৫(aংশ-
৩)/৭৬০ 

05-06-2002 ১৮২ 

  সংলgী-
২৪ 

যথাযথ পdিত anসরণ বয্িতেরেক িবল দািখেলর মাধয্েম aথর্ 
uেtালন 

aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ১/৯৬/২৩৭ 08-06-2000 ১৮৩ 

  সংলgী-
২৫ 

anাn আরিপe aথর্ বয্েয়র ৈtমািসক pিতেবদেনর নমুনা    ১৮৪ 

  
সংলgী-
২৬ 

sায়ttশািসত/ আধা- sায়ttশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহূ কতৃর্ক  
বাsবায়নাধীন unয়ন pকlসমেূহর পুনভর্রণেযাগয্ pকl সাহাযয্ 
aবমুিkর নমুনা সরকাির আেদশ 

  ১৮৫ 

  সংলgী-
২৭ 

িডeসeল পিরেশােধর ৈtমািসক pিতেবদেনর নমুনা    ১৮৭ 

  সংলgী-
২৮ 

unয়ন pকেlর আoতায় েলাকবল িনেয়াগ o েবতন pদান pসেঙ্গ aম/aিব/uঃ- ৩/পuেবা-
১৬/৯৮(aংশ- ১)/২৭৪ 

19-06-2000 ১৮৮ 

  সংলgী-
২৯ 

unয়ন pকেl সাkলয্ o েsলিভিtক জনবল িনেয়াগ pসেঙ্গ aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৬৭ 22-04-2001 ১৮৯ 

  সংলgী-
৩০ 

pকেlর িপিপ/ িটeিপিপ anযায়ী বছরoয়ারী pাkিলত বয্য় 
িববরণীর িবsািরত বয্য় খােত aথর্ৈনিতক েকাড বয্বহােরর নমুনা। 

  ১৯১ 

  সংলgী-
৩১ 

১লা জুলাi, ১৯৯৭ েথেক চালু হেয় সমাp pকেlর জনবেলর 
েবতন ভাতা pদান pসেঙ্গ। 

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬(aংশ-
১)/৩২৪ 

09-09-2001 ১৯৪ 

  সংলgী-
৩২ 

িজoিব aথর্ায়েন pকl বাsবায়েনর লেkয্ ৈবেদিশক মূdা বয্বহার 
pসেঙ্গ 

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৪৬/৩০৭ 14-08-2001 ১৯৫ 

  
সংলgী-
৩৩ 

sায়tশািসত/ আধাsায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমূহ কতৃর্ক 
বাsবািয়ত unয়ন pকlসমূেহর aবমুk aথর্ বািণিজয্ক বয্াংেক রাখা 
সংkাn। 

aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৪৬/৯৫/১৪৬ 16-11-2003 ১৯৬ 

  
 েবসরকাির বয্াংেক Annual Development Programme eবং সরকাির, 

আধা- সরকাির pিত ান, sায়tশািসত o আধা- sায়tশািসত সংsার aথর্ 
আমানত রাখা pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বয্াংিকং নীিত শাখা- ২/নীিত-
৩/২০০৩/৪৫৪(২০০) 

23-10-2003 ১৯৭ 

  সংলgী-
৩৪ 

eিডিপ বাsবায়েন aিজর্ত আিথর্ক agগিতর সংিkp পািkক/ 
মািসক pিতেবদন 

  ১৯৮ 

  সংলgী-
৩৫ 

unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iতয্ািদ 
িনধর্ারণ। aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৩২০ 03-07-1997 ১৯৯ 

  সংলgী-
৩৬ 

unয়ন বােজেটর আoতায় েমাটরযান kয় pসেঙ্গ। aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ-
৭৬/০২/১১৫০ 

24-12-2002 ২০১ 
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  সংলgী-
৩৭ 

unয়ন pকেlর aথর্ ছাড়, বরােdর িবভাজন, পদ সিৃ  iতয্ািদ আেদেশ 
aথর্ িবভাগ কতৃর্ক পৃ াঙ্কন (Endorsement) পdিত রিহত করণ pসেঙ্গ 

aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-
১/২০০৪/৬১৫ 

26-06-2004 ২০৩ 

  
সংলgী-
৩৮ 

১৯৯৭ সােলর পূেবর্ শুr হoয়া সমাp unয়ন pকেlর পদ/ জনবল 
রাজsখােত sানাnর সmিকর্ত psাবসমূহ পরীkা কিরয়া sপািরশ 
pদােনর জn সিচব কিমিট গঠন 

মপিব/কঃিবঃশাঃ/সক- ০১/২০০৩/২৭ 22-01-2003 ২০৬ 

  সংলgী-
৩৯ 

মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার িবিভn pকেlর িপিসিপ/ িপিপ 
pণয়নকােল পদ/ েলাকবেলর সংখয্া িনধর্ারেণর জn কিমিট গঠন 

মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সক- ০১/ ২০০৩/ 
২৮ 

22-01-2003 ২০৭ 

  সংলgী-
৪০ 

নতুন িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপেত নতুন জনবল িনধর্ারেণর জn তথয্ 
ছক সংেশাধন pসেঙ্গ। 

aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ-
৫২/০৪/৭২৩ 

13-10-2004 ২০৮ 

  
সংলgী-
৪১ 

৩০ জুন ১৯৯৭ বা তৎপেূবর্ শুr হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর েয 
সকল জনবল রাজs খােত sানাnেরর sেযাগ পানিন, তােদর eককালীন 
আিথর্ক sিবধা pদান 

aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ- ৩৮/৯৪/৪৬৪ 24-05-2004 ২১০ 

  সংলgী-
৪২ 

unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর মহাঘর্ভাতা eবং 
িচিকৎসা ভাতা pদান সংkাn। 

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ-
৫২/২০০৩/২৫৮ 

25-01-2004 ২১১ 

  সংলgী-
৪৩ 

পাঁচ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার বা তদধূব্র্ ৈবেদিশক মdুা বয্য়/ eলিস 
েখালার পূেবর্ বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ সংkাn সরকাির আেদশ। 

aম/aিব/unয়ন- ১/িবিবধ-
৭২/০১(aংশ)/৬২৬ 

01-07-2004 ২১২ 

  সংলgী-
৪৪ 

িজoিব’র মাধয্েম আরিপe- eর পুনভর্রেণর agগিত pিতেবদন।   ২১৩ 

  সংলgী-
৪৫ 

pকেlর বােজট বরাd িবভাজন (সংিkp)   ২১৪ 

  সংলgী-
৪৬ 

unয়ন pকlসমেূহর জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন- ভাতািদ 
iতয্ািদ িনধর্ারণ িবষয়ক নীিতমালা 

সম/সoবয্/িটম-
৪(২)/uঃpঃিনঃ/৪৭/৯৭- ১৮৮ 

21-08-1997 ২১৫ 

  সংলgী-
৪৭ 

‘কাজ নাi মজুরী নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী 
সংkাn নীিতমালা aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৬/২০০৩/১৪৮৯ 14-07-2003 ২১৭ 

  সংলgী-
৪৮ 

‘কাজ নাi মজুরী নাi’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী 
সংkাn নীিতমালা sিগতকরণ সmিকর্ত পিরপt। 

মপিব/কঃিবঃশাঃ/কপগ- ১১(aংশ-
১১)/২০০১- ১০৬ 

25-05-2004 ২২১ 

 ০২ unয়ন pকlসমেূহর aথর্ aবমিুk o বয্বহার িনেদর্িশকা। aম/aিব/িবিবধ(৩৩)/২০০৬/৭২৪ 08-11-2006 ২২২ 

 ০৩ 
নতুন িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল মntণালয়/ িবভােগর সিচব কতরৃ্ক pতয্ায়ন 
pসেঙ্গ। 

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬(aংশ-
২)/২৮২ 

09-02-2004 ২২৩ 

০২  unয়ন pকেlর জনবেলর েবতন- ভাতা    

 ০১ unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iতয্ািদ িনধর্ারণ পdিত aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৩২১ 03-07-1997 ২২৫ 
 ০২ unয়ন pকেl জনবেলর সাkেলয্ েবতন িনধর্ারণ সংkাn। aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/১১১ 23-03-1998 ২২৬ 
 ০৩ unয়ন pকেl জনবেলর সাkেলয্ েবতন িনধর্ারণ সংkাn। aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৪৩০ 12-08-1998 ২২৮ 
 ০৪ unয়ন pকেl জনবেলর সাkেলয্ েবতন িনধর্ারণ সংkাn। aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/৪৭৪ 18-08-1999 ২৩০ 

 ০৫ 
unয়ন pকেl কমর্রত কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর সাkলয্ েবতন জাতীয় েবতন 
েsল/ ২০০৫- eর ধারাবািহকতায় বৃিdকরণ। 

নংaম/aিব/বােজট- ১২/িবিবধ-
৫২/২০০৩/১৫৭৩ 

24-10-2005 ২৩২ 

 ০৬ 
unয়ন pকেl কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর সাkলয্ েবতন জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯- eর ধারাবািহকতায় বৃিdকরণ। 

নংaম/aিব/বােজট- ১১/িবিবধ-
৫২/২০০৩/(aংশ- ২)/৩৫ 

26-01-2010 ২৩৫ 

 ০৭ unয়ন pকেl কমর্রত জনবেলর ািn িবেনাদন ভাতা pাপয্তা pসেঙ্গ। aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫/৯৬/৩৫ 27-03-2001 ২৩৮ 

 ০৮ unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর মহাঘর্ভাতা pদান সংkাn। aম/aিব/বা- ১২/িবিবধ-
৫২/৯৬(aংশ- ১)/১৪৯৬ 

24-09-2008 ২৩৯ 

০৩  aথর্ aবমিুk    

 ০১ unয়ন pকেlর েশষ িকিsর aবমিুk o বয্বহার সংkাn। aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-
৪৬/২০০৪/৩৭০ 

17-03-2004 ২৪১ 

 ০২ ৩য় িকিs পযর্n aথর্ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমূহেক aপর্ণ 
aম/aিব/uঃবাঃ- ১/িবিবধ-
৪৬/৯৫/৭৪৮ 

01-11-2004 ২৪২ 

 ০৩ unয়ন pকেlর েশষ িকিsর aথর্ aবমুিk o বয্বহার সংkাn। aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-
৬৪/২০০৪/১১৬৮ 

16-05-2005 ২৪৩ 

 ০৪ sায়tশািসত সংsার eবং unয়ন pকেlর ৩য় িকিsর aথর্ ছাড়করণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা-
১/িবিবধ(১৫)/২০০৬/১৪৯ 

19-02-2008 ২৪৪ 

 ০৫ 
unয়ন pকেlর ৪থর্ িকিsর aথর্ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/ 
িবভাগসমূহেক aপর্ণ। 

০৭.১১১.০২০.০০.০০.০০৯.২০১০/ 
১৯৩ 

13-04-2010 ২৪৫ 

 ০৬ 
unয়ন pকেlর ৪থর্ িকিsর aথর্ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/ 
িবভাগসমূহেক aপর্ণ। 

০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০২৭.২০১১-
১৫৪ 

22-03-2011 ২৪৬ 

০৪  pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকর্শপ সংkাn বয্য়    
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 ০১ 
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ পিরদpর/ সংsা কতৃর্ক 
বাsবায়নাধীন unয়ন pকেlর আoতায় pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকর্শপ সংkাn 
কমর্কান্ড পিরচালনা o বয্েয়র হার িনধর্ারণ pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বা- ১২/িবিবধ-
৯৫/০৮/১০৫৩ 

27-05-2008 ২৪৮ 

 ০২ 
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ পিরদpর/ সংsা কতৃর্ক 
বাsবায়নাধীন unয়ন pকেlর আoতায় pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকর্শপ সংkাs 
কমর্কান্ড পিরচালনা o বয্েয়র হার সংkাn। 

০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৪.২০১০-
৪৬১ 

04-10-2010 ২৫০ 

 ০৩ unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১২/িবিবধ-
৬৫/০৭(aংশ)/১০৪০ 

22-05-2008 ২৫২ 

০৫  unয়ন pকl হেত রাজs খােত জনবল sানাnর    

 ০১ 
সমাp unয়ন pকেlর পদসমূহ রাজs বােজেট sানাnর eবং pেয়াজনীয় aথর্ 
বরাd pসেঙ্গ। 

aম/unয়ন- ৯/িহসাব- ১২/৮৬-
৮৭/২৮৮ 

31-01-1987 ২৫৪ 

 ০২ 
pকl সমািpেত pিত বৎসর চাকিরর জn ২ মােসর সাkলয্ েবতেনর 
সমপিরমাণ আিথর্ক সাহাযয্ 

aম/aিব/unয়ন- ১/িবিবধ-
৫২/৯৬/৪১৬ 

14-10-1997 ২৫৫ 

 ০৩ সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnর পdিত aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/১২৯ 30-03-2000 ২৫৬ 

 ০৪ সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs বােজেট sানাnেরর psাব েpরণ pসেঙ্গ 
aম/aিব/uঃ১/িবিবধ- ৫২/৯৬/(aংশ-
২)/৩৩৫ 

24-09-2001 ২৫৮ 

 ০৫ সমাp unয়ন pকl েথেক রাজs বােজেট পদ sানাnর pসেঙ্গ 
aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ-
৫২/৯৬/(aংশ- ২)/৩৪০ 

03-10-2001 ২৫৯ 

 ০৬ 
unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল 
গণনা কের টাiম েsল eবং িসেলকশন েgড pদান সংkাn 

aম/aিব/(বাs- ৪)/িবিবধ-
২০(uঃেsঃ)/০৭/৪৭ 

24-03-2008 ২৬০ 

 ০৭ 
unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল 
গণনা কের টাiম েsল eবং িসেলকশন েgড pদান সংkাn 

নংaম/aিব/(বাs- ৪)/িবিবধ-
২০(uঃেsল)/২০০৭/৯১ 

15-12-2009 ২৬১ 

 ০৮ 
জুলাi/ ১৯৯৭ eবং তদপরবতর্ীেত শুr হoয়া সমাp pকেlর পদ রাজs খােত 
sানাnর eবং েথাক বরাd েথেক েবতন- ভাতা pদান pসেঙ্গ 

aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ৫২/৯৬(aংশ-
১)/৭০৭ 

30-09-2004 ২৬২ 

 ০৯ 
১৯৯৭ সােলর পেূবর্র unয়ন pকেlর পদ রাজsখােত sানাnর sপািরশ 
pদােনর জn মিntপিরষদ িবভােগর সিচব কিমিটর sেল sায়ী কিমিট পুনগর্ঠন 

aম/aিব/বা- ১২/িবিবধ-
৫২/৯৬/১৭৪২ 

12-02-2006 ২৬৩ 

 ১০ unয়ন pকl েথেক রাজsখােত হানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল 
গণনা কের টাiমেsল eবং িসেলকশন েgড pদান সংkাn। 

aম/aিব(বাs- ৪)/িবিবধ-
২০/uঃেsঃ/২০০৭/(aংশ)/৭৪ 

22-09-2011 ২৬৪ 

 ১১ 
জুলাi’ ১৯৯৭ মােস বা পরবতর্ীেত শুr হoয়া unয়ন pকl বাsবায়ন পরবতর্ী 
সমেয় নতুন পদ সৃজন সংkাn 

০৭.১৫৪.০২৮.৩২.০১.০০৫.২০১১.৪
০৭ 

31-10-2011 ২৬৫ 

০৬  আuট েসািসর্ং নীিতমালা    

  আuট েসািসর্ং (Out Sourcing) সংkাn নীিতমালা। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ৫/িবিবধ-
১/২০০৭/৫৯৭ 

07-08-2008 ২৬৭ 
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aধ ায়-২ 
unয়ন pকl o রাজs খাত 
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unয়ন pকlসমেহর aথ aবমিkূ ু  
o ব বহার িনেদিশকা 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট anিবভাগ 
 

১৫ েপৗষ, ১৪১১ বাংলা 
২৯ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী 
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েকবলমাt aিফেসর কােজ ব বহােরর জn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unয়ন pকlসমেহর aথ aবমিkূ ু  
o ব বহার িনেদিশকা 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 
 

১৫ েপৗষ, ১৪১১ বাংলা
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৪৬/২০০৪/৮৪৬ তািরখ:

২৯ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী 

aিফস sারক 
 
িবষয়: unয়ন pকlসমেহর aথ aবমিk o ব বহার িনেদিশকাূ ু । 
 
 uপেরাk িবষেয় িবগত ২রা নেভmর ২০০২ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৪৬/ ৯৭/ ৯৮১ নং 
sারকিট বািতলপবক সরকার unয়ন pকlসমেহর aথ aবমিk eবং ব বহার সূ ূ ু mেক িনেm বিণত িবsািরত 
পdিতসমহ pবতেনর িসdাn gহণ কেরেছনূ । 
 
২। পনরােদশ না েদoয়া পযn unয়ন pকlসমেহর aথ aবমিk eবং ব বহার সmিকত ei িনেদিশকা কাযকর ু ূ ু
থাকেব। 
 
৩। e িনেদিশকায় বিণত পdিতসমহ pেয়ােগ েকান aস িত পিরলিkূ ত হেল িকংবা পdিত unয়েন েকান sপািরশ 
থাকেল তা aথ িবভােগর unয়ন বােজট anিবভােগর নজের আনার anেরাধ করা হল। 

 
 

েমাহাmদ আবdল মিজদ 
যgু-সিচব (unয়ন বােজট) 
েফান নং-৭১৬৪৪৮৪ 

 
১৫ েপৗষ, ১৪১১ বাংলা

নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৪৬/২০০৪/৮৪৬(১০০০) তািরখ:
২৯ িডেসmর, ২০০৪ iংেরজী 

aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn: 

১। মিntপিরষদ সিচব/ pধানমntীর মখ  সিচবু । 
২। গভনর, বাংলােদশ ব াংক। 
৩। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৫। পিরকlনা কিমশেনর সদস বগ। 
৬। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাড/ ট ািরফ কিমশন। 
৭। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ/ কে Tালার েজনােরল, িডেফনস ফাiনানস/ aিতিরk মহাপিরচালক (aথ), 

বাংলােদশ েরলoেয়। 
৮। মহা-পিরচালক/ pধান pেকৗশলী/পিরচালক, সকল aিধদpর/ পিরদpর। 
৯। েচয়ারম ান/ ব বsাপনা পিরচালক, সকল sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা। 
১০। pধান িনবাহী কমকতা, সকল িসিট কেপােরশন/ সকল েপৗরসভা। 
১১। pধান িহসাবরkণ কমকতা, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
১২। িবভাগীয় িহসাব মহািনয়ntক, সকল িবভাগ। 
১৩। েজলা িহসাবরkণ কমকতা/ থানা িহসাবরkণ কমকতা, সকল েজলা/ থানা। 
১৪। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 

 
 

মহmদ মাহফজর রহমানু ুু  
uপ-সিচব (unয়ন বােজট-১) 

েফান নং-৭১৬৯৭৮৭ 
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সচীপtূ  
 
kিমক 
নং 

িবষয় প াৃ  

১. sানীয় মdা ু (িজoিব aংশ) (িসিড ভ াট ব িতত) বরােdর aথ aবমিkু   
২. l o মল  সংেযাজন কর ূ (CD VAT) পিরেশােধর িনিমেt aথ aবমিkু   
৩. পনভরণেযাগ  pকl সাহায  ু (বাংলােদশ সরকােরর মাধ েম)  
৪. পনভরণেযাগ  pকl সাহায  ু (িবেশষ িহসােবর মাধ েম) বরােdর aথরাiেজশন জাির  
 ক) SAFE Account (Sapecial Account for Fereign Exchange)  
 খ) CONTASA Account (Convertible Taka Special Account)  
 গ) Imprest Account  
 ঘ) DOSA (Dollar Special Account)  
৫. খাদ  সাহায প  pকেlর বরাdকত aথু ৃ / খাদ -সামgী aবমিkু   
৬. pিতrপ তহিবল eর িবপরীেত sানীয় মdা বরাd aবমিk o ব বহার ু ু   
৭. িজ o িব aথায়েন নগদ বেদিশক মdা aবমিk o ব বহার ু ু (eিডিপর ১৮ নং কলােম anাn 

বাবদ বরাd) 
 

৮. িসিট কেপােরশন/ েপৗরসভা/ েজলা পিরষদ/ uপেজলা/ iuিনয়ন পিরষদ/ gাম সরকার/ পাবত  
চTgাম unয়ন পিরষদ/ পাবত  েজলা পিরষদসমেহর unয়ন সহায়তা েথাক ছাড়াo aূ nাn েথাক 
বরাd aবমিkু  

 

৯. পনঃuপেযাজনু / পনঃবরাdু / aিতিরk বরাd  
১০. eিডিপ বিহভত টাকা aবমিk ূ ু (নগদায়ন)  
১১. eিডিপ বিহভত িজoিব aথ aবমিk ূ ু (িপেকeসeফ/ eসিডeফ/ িবeমিডeফ iত ািদ)  
১২ সরকাির িহসাব হেত েচক pদানkম aিধদpর/ পিরদpর/ সংsাসমেহর জn unয়ন pকেlর ূ

aথ aবমিkু  
 

১৩. েবসরকাির সংsা/ েs ােসবী স ঠেনর aথ aবমিkু   
১৪. unয়ন বােজেটর aব িয়ত aথ সমপণ  
১৫. িবsািরত unয়ন বােজট pণয়ন  
১৬. aথ ব েয়র িববরণী দািখল  
১৭. sানীয় মল  সংেযাজন কর ূ (ভ াট)/ আয়কর পিরেশাধ সংkাn  
১৮. unয়ন pকেlর আoতায় পদ সি  o সংরkণৃ   
১৯. unয়ন pকেl aথ বরাd, িবভাজন, aবমিkু , ব বহার eবং িহসাব সংরkেণর সাধারণ শতাবলী  
২০. pশাসিনক মntণালেয়র িpিnপাল eকাuি টং aিফসার eবং pধান িহসাবরkণ কমকতার 

দািয়tসমহূ 
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সংলgীসমহূ 
 

kিমক নং িবষয় প াৃ  
সংলgী-১ িবভাজন anেমাদেনর নমনা সরকাির আেদশু    
সংলgী-২ aথ aবমিkর নমনা সরকাির আেদশু ু    
সংলgী-৩ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ কতকূ ৃ  বাsবায়নাধীন 

unয়ন pকlসমেূহর aথ aবমিkর নমনা সরকাির আেদশু ু  
 

সংলgী-৪ সময়-িভিtক কম-পিরকlনা  
সংলgী-৫ aথ aবমিkু , pকত খরচ o পনভরেণর িববরণীৃ ু   
সংলgী-৬ l o মল  সংেযাজন কর বাবদ aথ বরাdূ / aবমিkর নমনা সরকাির আেদশু ু   
সংলgী-৭ িসিড ভ াট aবমিkরু / বরাd eবং ব বহােরর বাৎসিরক িববরণী  
সংলgী-৮ পনভরণেযাগ  pকl সাহায  বরােdর নমনা সরকাির আেদশ ু ু   
সংলgী-৯ িজoিবর মাধ েম আরিপe eর পনভরেণর মািসকু / tমািসক pিতেবদন  
সংলgী-১০ পনভরণেযাগ  pকlসমেহর জn েসফ তহিবল পিরচালনা পdিতু ূ   
সংলgী-১১ েসফ/ iমেps/ েকানটাসা/ ডসা তহিবেলর aথ সd বহার সংkাn সমnয় আেদেশর 

নমনাু  
 

সংলgী-১২ েকানটাসা তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন  
সংলgী-১৩ iমেps তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন  
সংলgী-১৪ বািণিজ ক ব াংেক iমেps তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন  
সংলgী-১৫ ডসা (DOSA) তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন  
সংলgী-১৬ eক িমিলয়ন মািকন ডলার বা তদ  বেদিশক মdা ব য়ূ ু / eলিস েখালার পেব বাছাi ূ

কিমিটর sপািরশ gহণ সংkাn সরকাির আেদশ 
 

সংলgী-১৭ বািষক িরকনিসিলেয়শন pিতেবদেনর নমনা ু   
সংলgী-১৮ েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ কতক বােজট বিহূ ৃ ভূত ব য় েরাধ pসে   
সংলgী-১৯ েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ কতক বােজট ব য় েরাধ pসেূ ৃ    
সংলgী-২০ পদ সি  o সংরkণ আেদেশর নমনাৃ ু   
সংলgী-২১ িবিভn unয়ন pকেl aিgম aথ uেtালন pসে ।  
সংলgী-২২ unয়ন বােজেটর aথ ছােডর েkেt কিতপয় anসরণীয় িবষয়  
সংলgী-২৩ বােজট বরােdর aথ aবমিk o ব বহার সংkাnু    
সংলgী-২৪ যথাযথ পdিত anসরণ ব িতেরেক িবল দািখেলর মাধ েম aথ uেtালন  
সংলgী-২৫ anাn আরিপe aথ ব েয়র tমািসক pিতেবদেনর নমনা ু   
সংলgী-২৬ sায়ttশািসত/ আধা-sায়ttশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ কতকূ ৃ  বাsবায়নাধীন 

unয়ন pকlসমেহর পনভরণেযাগ  pকl সাহায  aবমিkর নমনা সরকাির আেদশূ ু ু ু  
 

সংলgী-২৭ িডeসeল পিরেশােধর tমািসক pিতেবদেনর নমনা ু   
সংলgী-২৮ unয়ন pকেlর আoতায় েলাকবল িনেয়াগ o েবতন pদান pসে   
সংলgী-২৯ unয়ন pকেl সাkল  o েsলিভিtক জনবল িনেয়াগ pসে   
সংলgী-৩০ pকেlর িপিপ/ িটeিপিপ anযায়ী বছরoয়ারী pাkিলত ব য় িববরণীর িবsািরত ব য় 

খােত aথৈনিতক েকাড ব বহােরর নমনাু । িবsািরত খাত 
 

সংলgী-৩১ ১লা জলাiু , ১৯৯৭ েথেক চাল হেয় সমাp pকেlর জনবেলর েবতন ভাতা pদান pসেু ।  
সংলgী-৩২ িজoিব aথায়েন pকl বাsবায়েনর লেk  বেদিশক মdা ব বহার pসেূ   
সংলgী-৩৩ sায়tশািসত/ আধাsায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ কতক বাsবািয়ত unয়ন ূ ৃ

pকlসমেহর aবমk aথ বািণিজ ক ব াংেক রাখা সংkাnূ ু । 
 

সংলgী-৩৪ eিডিপ বাsবায়েন aিজত আিথক agগিতর সংিkp পািkক/মািসক pিতেবদন  
সংলgী-৩৫ unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iত ািদ িনধারেণ  
সংলgী-৩৬ unয়ন বােজেটর আoতায় েমাটরযান kয় pসে ।  
সংলgী-৩৭ unয়ন pকেlর aথ ছাড়, বরােdর িবভাজন, পদ সি  iত ািদ আেদেশ aথ িবভাগ কতক ৃ ৃ

প া ন ৃ (Endorsement) পdিত রিহত করণ pসে । 
 

সংলgী-৩৮ ১৯৯৭ সােলর পেব r হoয়া সমাp unয়ন pকেlর পদূ / জনবল রাজsখােত sানাnর 
সmিকত psাবসমহ পরীkা কিরযা sপািরশ pদােনর জn সিচব কিমিট গঠনূ  

 

সংলgী-৩৯ মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার িবিভn pকেlর িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল পদ/ েলাকবেলর  
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kিমক নং িবষয় প াৃ  
সংখ া িনধারেণর জn কিমিট গঠন 

সংলgী-৪০ নতন িপিসিপু / িপিপ/ িটeিপিপেত নতন জনবল িনধারেণর জn তথ  ছক সংেশাধন pসেু ।  
সংলgী-৪১ ৩০ জন ু ১৯৯৭ বা তৎপেব r হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর েয সকল জনবল ূ

রাজs খােত sানাnেরর sেযাগ পানিন, তােদর eককালীন আিথক sিবধা pদান 
 

সংলgী-৪২ unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর মহাঘভাতা eবং িচিকৎসা ভাতা pদান 
সংkাn। 

 

সংলgী-৪৩ পঁাচ িমিলয়ন মািকন ডলার বা তদ  বেদিশক মdা ব য়ূ ু / eলিস েখালার পেব বাছাi ূ
কিমিটর sপািরশ gহণ সংkাn সরকাির আেদশ। 

 

সংলgী-৪৪ িজoিব’র মাধ েম আরিপe-eর পনভরেণর agগিত pিতেবদনু ।  
সংলgী-৪৫ pকেlর বােজট বরাd িবভাজন (সংিkp)  
সংলgী-৪৬ unয়ন pকlসমেহর জনবল িনেয়াগূ , েময়াদকাল, েবতন-ভাতািদ iত ািদ িনধারণ িবষয়ক 

নীিতমালা 
 

সংলgী-৪৭ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা  
সংলgী-৪৮ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা 

sিগতকরণ সmিকত পিরপt। 
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unয়ন pকl/কমসিচর aথ aবমিk eবং ব বহাূ ু র পdিত 
 
kিমক 
নং 

িবষয় anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত 
pকl/ কমসিচূ  

aনnেমািদত (সংেশািধত 
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচূ  

anসরণীয় শতাবলী 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 
১। sানীয় মdা ু (িজoিব aংশ) 

(িসিড ভ াট ব িতত) 
বরােdর aথ aবমিkু  

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ বােজট বরােdর িভিtেত pেয়াজন 
anযায়ী sানীয় মdায় বরাdকত িজoিব aংেশর িতন িকিs ু ৃ
পযn aথ জলাiু -মাচ (সংি  aথ বছেরর) সমেয় aবমk ু
করেত পারেব। ei সময়সীমা aিতkাn হেল েয েকান িকিsর 
aথ ছােড় aথ িবভােগর সmিত pেয়াজন হেব। 

২) সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ বরাd anসাের aথ িবভােগর ূ
সmিতkেম চতথ িকিs সহ েয েকান িকিsর aথ eিpল ু - জন ু
(সংি  aথ বছেরর) সমেয় aবমk করা যােবু । eককালীন 
(১ম-৪থ িকিs) েকান aথ aবমিkর জn পিরকlনা ু
কিমশেনর কাযkম িবভােগর o aথ িবভােগর সmিতর 
pেয়াজন হেব। 

৩) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt pকl 
বাsবায়নকারী সংি  সংsার িনকট সরকােরর পাoনা িড. eস. 
eল. িকিsিভিtক পিরেশাধ সােপেk pশাসিনক মntণালয়/ 
িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী di িকিsর সমপিরমাণ 
aথ জলাiু -িডেসmর (সংি  aথ বছেরর) সমেয় aবমk ু
করেত পারেব। ততীয় িকিsর aথ সরকােরর পাoনা িডeসeল ৃ
পিরেশাধ eবং aথ িবভােগর সmিত kেম জাnয়ারী - মাচ 
(সংি  aথ বছেরর) সমেয় aবমk করা যােবু । 

৪) সরকােরর পাoনা িড. eস. eল. পিরেশাধ eবং aথ িবভােগর 
সmিতkেম সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচর বরাd anযায়ী ূ
চতথ িকিsর aথ eিpল ু - জন ু (সংি  aথ বছেরর) সমেয় 
aবমk করা যােবু । 

৫) সংেশািধত eিডিপ/ বােজট চড়াn হoয়ার পেব চতথ িকিsর ূ ূ ু
aথ aথবা বিধত বরােdর aথ aবমিk করেত হেলু
পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর o aথ িবভােগর 
সmিত pেয়াজন হেব। 

১) েয েকান িকিsর aথ ছাড় করেণ 
পিরকlনা কিমশন o aথ 
িবভােগর পব anেমাদন িনেত ূ
হেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেt িডeসeল 
িকিsিভিtক নগেদ জমা সােপেk 
eকi িনয়ম pেযাজ  হেব। 

৩) ততীয় িকিs পযn aথ ছােড় ৃ
পিরকlনা কিমশেনর সংি  
িবভােগর eবং সংেশািধত বািষক 
unয়ন কমসিচ চড়াn হoয়ার ূ ূ
পেব চতথ িকিsর aথ ছােড় ূ ু
কাযkম িবভােগর সmিতর 
pেয়াজন হেব। 

১) unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত েমাট চার িকিsেত (িকিs িভিtক/ eকেt) 
বরাdকত aথ aবমk করা যােবৃ ু । eছাড়াo aিতিরk বরাd aিতিরk িকিsেত 
aবমk করা যােবু । 

২) aথ বছেরর rেত (১৫i জলাiেয়র মেধু ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ যথাযথ 
কতপেkর anেমাদনkেম িবভাজন আেদশ জাির করেবৃ । anেমািদত িপিসিপ/ 
িপিপ/ িটeিপিপ a িভিtক বরাd anসরেণi িবভাজন আেদশ জাির করেত হেব।
unয়ন বােজট/ eিডিপ চড়াn হoয়ার পর রাজs মলধন পিরবতন করাসহূ ূ
aনnেমািদত/ সংেশািধত aনnেমািদত pকেlর েkেt িবভাজন পিরকlনা 
কিমশন o aথ িবভাগ কতক anেমািদত হেত হেবৃ । 

৩) psািবত িবভাজন eবং anেমািদত pকl ছেক বিণত সংsােনর মেধ  েকান 
পাথক  হেল তা পিরবতেন পিরকlনা কিমশন o aথ িবভােগর পব সূ mিত িনেত 
হেব। 

৪) unয়ন বােজেটর মল বরােd েকান পিরবতন হূ ’েল সংেশািধত বরােdর সােথ 
সাম স  েরেখ সংেশািধত িবভাজন আেদশ জাির করেত হেব। 

৫) িবভাজন anেমাদেনর সরকাির আেদশ সংলgী-১ -e বিণত িনধািরত ছক anযায়ী 
eবং aথ aবমিkর আেদশ সংলgীু -২ (sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsার 
েkেt aথ aবমিkর আেদশ সংলgীু - ৩) anযায়ী জাির করেত হেব। 

৬) aথ িবভােগ aথ ছােড়র psাব েpরেণর সময় সংলgী - ৪ o ৫ anযায়ী pেয়াজনীয় 
তথ  pদান করেত হেব। sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt 
aিতিরk িহেসেব ব াংক eকাuে টর েsটেম ট psােবর সে  েpরণ করেত হেব। 

৭) pশাসিনক মntণালয় েথেক aথ aবমিk সংkাু n জািরকত সকল সরকাির ৃ
আেদেশর anিলিপ aথ িবভােগর সংি  unয়ন শাখায় েpরণ করেত হেব। 

৮) িডeসeল বাবদ সরকােরর pাপ  aথ নগেদ জমা pদান ব িতেরেক েকান িকিsর 
aথ aবমk করেত হেল aথ িবভােগর পব সmিত িনেত হেবু ূ । 

২। l o মল  সংেযাজন কর ূ
(CD VAT) পিরেশােধর 
িনিমেt aথ aবমিkু  

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ l o মল  সংেযাজন কেরর ূ
(CD VAT) জn িনধািরত বরাd েথেক ৫ নং কলােম বিণত 
শত anসরণপবক aথ িবভাগেক aবিহত েরেখ pেয়াজেনর ূ
িভিtেত (সংি  aথ বছেরর জলাi ু - মাচ সমেয়) aথ aবমk ু
করেত পারেব। 

২) সংেশািধত বরাd anযায়ী eিpল - জন সমেয় aথ িবভােগর ু

১) পিরকlনা কিমশন eবং aথ 
িবভােগর সmিতkেম pকত ৃ
pেয়াজেনর িভিtেত িনধািরত 
পিরমাণ িসিড ভ ােটর aথ 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 
aবমk করেত পারেবু । 

১)  ১৯৬৯ সােলর l আiেনর (e াk নং ৪, ১৯৬৯) ৩৪ নং ধারা anযায়ী l 
কতপেkর aধীেন ৃ ‘িহসাব চলিত (Account Current)’ খেল েসখােন িসিড ভ াট ু
বাবদ aবমkকত aথ জমা িদেত হেবু ৃ । aিধদpর/ পিরদpর/ সংsার নােম eকিট 
মাt ‘িহসাব চলিত’ খলেত হেব eবং pেত ক pকেlর জn পথক পথক িহসাব ু ৃ ৃ
বi রাখেত হেব। pকেlর মালামাল eকািধক বnেরর মাধ েম আমদানী করা হেল 
সংি  বnেরর কা মস কতপেkর aধীেন aিধদpরৃ / পিরদpর/ সংsার নােম 
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kিমক 
নং 

িবষয় anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত 
pকl/ কমসিচূ  

aনnেমািদত (সংেশািধত 
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচূ  

anসরণীয় শতাবলী 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 
সmিতkেম ei খােতর aথ aবমk করা যােবু । সংেশািধত 
বািষক unয়ন কমসিচ চড়াn হoয়ার পেব পিরকlনা ূ ূ ূ
কিমশেনর কাযkম িবভাগ o aথ িবভােগর সmিতkেম ei 
খােতর aথ aবমkু  করা যােব। 

৩) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi 
িনয়ম pেযাজ  হেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেto eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

পথক ৃ ‘িহসাব চলিত’ েখালা েযেত পাের। ‘িহসাব চলিত’ েখালা না হেল েকান aথ 
ছাড় করা যােব না। 

২) aথ ছােড়র psাব সংলgী-৭ সহ পাঠােত হেব eবং সরকাির আেদশ সংলgী - ৬ -e 
বিণত িনধািরত ছক anযায়ী জাির করেত হেব। 

৩) pধান িহসাবরkণ কমকতা িসিড ভ াট বাবদ aেথর েচক ধ মাt কা মস ু
কতপেkর সংি  eকাu ট কাের ট eর ankেল pদান করেবনৃ । 

৪) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িসিড ভ াট aবমিkর পিরমাণু , পিরেশাধ eবং ‘িহসাব 
চলিত’র েজর iত ািদর বাৎসিরক িববরণী (সংলgী -৭ anযায়ী) aথ িবভাগ, 
িস.e.o. aিফস eবং জাতীয় রাজs েবােড েpরণ করেব। 

৫) সংি  কা মস কতপk তােদর আoতায় পিরচািলত ৃ ‘িহসাব চলিত’ েত ৩০ জেনর ু
ব ােলn সংলgী -৭ anযায়ী সংি  pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ, aথ িবভাগ eবং 
িসeo aিফেস জলাi মােস েpরণ করেবু । 

৬) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ যতkণ পযn িসিড ভ াট পিরেশাধ করার জn aেথর 
pেয়াজন আেছ বেল িনি ত না হেব ততkণ পযn e বাবদ aথ ছাড় করেব না। 
েমাট ছাড়কত aথ যােত সংি  aথ বৎসেরর মেধ i ব য় হয় তাo িনি ত করেত ৃ
হেব। unয়ন pকl/ unয়ন কমসিচর জn pকl সাহােযূ র aেথ মটরযান kয়/ 
আমদানীর েkেt িসিডভ ােটর aথ ছােড়র পেবi aথ িবভােগর পব সmিত gহণ ূ ূ
করেত হেব 

৭) pকl চলাকালীন সমেয় িসিডভ াট পিরেশােধর পর যিদ েকান aথ aব িয়ত েথেক 
যায় তেব তা সংি  ‘িহসাব চলিতেত’i জমা থাকেব eবং e aথ পরবতী aথ 
বছেরর বরােdর সােথ সমnয়পবক pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগ িসিডভ াট 
aবমিkর আেদশ জাির করেত পারেবু । 

৮) pকেlর েশষ বেষ aথবা তার পেব pকl দিলল anযায়ী সমদয় মালামাল ূ ু
যntপািত iত ািদ আমদানী সমাp হেয় থাকেল সমদয় িসিড ভ াট পিরেশােধর পর ু
‘িহসাব চলিত েত জমা থাকা aব িয়ত aথ সরকাির েকাষাগাের (১/ মntণালয়/ 
িবভাগ/ aিধদpর eর েকাড.........../ pকেlর েকাড .........../ ২৬৭১) জমা 
িদেত হেব। 

৯) unয়ন সহেযাগী েদশ/ সংsা যিদ sানীয় বাজার েথেক আমদানীকত যntপািতৃ / 
যানবাহন kেয় aথায়ন কের eবং চুিkর শত anসাের যিদ িসিডভ ােটর aথ 
সরকােরর পিরেশােধর িবধান থােক েস েkেt pধান িহসাবরkণ কমকতা িনmবিণত 
শত সােপেk িসিড ভ ােটর বরাd েথেক সরবরাহকারীর ankেল েচক জাির করেত 
পারেব: 
ক) pকl দিলেল kয়কত মালামােলর সংখ া o aথ বরাd সmেকৃ  ss  সংsান 

থাকেত হেব। িসিডভ াট ব তীত সরবরাহ মেল র বাকী aংশ দাতা েদশূ / সংsা 
কতক পিরেশািধত হoয়ার সমথেন pামাণ  কাগজপt থাকেত হেব eবং ৃ
মালামাল pািpর pামাণ  কাগজপt কা মস e ােসসেম ট িরেপাট দািখল করেত 



• 144 •  aথ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-২ 

kিমক 
নং 

িবষয় anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত 
pকl/ কমসিচূ  

aনnেমািদত (সংেশািধত 
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচূ  

anসরণীয় শতাবলী 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 
হেব; 

খ) pকl দিলেল িসিডভ াট খােত বরাd থাকেত হেব; 
গ) মল  পেt ূ (Price Quotation)/ দরপেt sিনিd  ভােব িসিডভ াট aংেশর 

aেথর পিরমাণ uেlখ থাকেত হেব; 
ঘ) ‘মল পেt বিণত িসিডভ াট unয়ন ূ সহেযাগী সংsা কতক পিরেশাধ করা হয় না ৃ

eবং তা বাংলােদশ সরকার কতক pদান েযাগৃ ’ ei মেম pকl পিরচালেকর 
pত য়ন থাকেত হেব; 

ঙ) ‘সরবরাহকারীর ankেল ধমাt িসিডভ াট aংেশর েচক pদান করা যােবু ’ ei 
মেম aথ aবমিkর আেদেশ uেlখ থাকেবু । 

৩. পনভরণেযাগ  pকl ু
সাহায  (বাংলােদশ 
সরকােরর মাধ েম) 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ (৫) নং কলােম বিণত 
শতসােপেk বািষক বােজট বরােdর িভিtেত সংি  aথ 
বছেরর জলাiু -িডেসmর সমেয় di িকিs পযn aথ aবমk ু
করেত পারেব। 

২) সংি  aথ বছেরর জাnয়ারী-জন সমেয় ু ৩য় o ৪থ িকিs সহ 
েয েকান িকিsর বরাd, aথ িবভােগর সmিতkেম ছাড় করা 
যােব। eককালীন (১ম-৪থ িকিs) েকান aথ aবমিkর জn ু
পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর o aথ িবভােগর 
সmিতর pেয়াজন হেব। 

৩) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt িডeসeল 
িকিsিভিtক নগেদ জমা সােপেk eকi িনয়ম pেযাজ  হেব। 

৪) সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ চড়াn হoয়ার পেব ূ ূ ূ ৪থ 
িকিsর aথ aবমিkেত পিরকlনা কিমশেনর কাযkম ু
িবভােগর o aথ িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব। aথ 
িবভােগর psাব েpরেণর সময় সংলgী-৪৪ পরণ করেত হেবূ । 

১) িকিs িভিtক বরাd eবং েয 
েকান িকিsর aথ ছাড় করেণ 
পিরকlনা কিমশন o aথ 
িবভােগর পব anেমাদন িনেত ূ
হেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেto eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

১) unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত েমাট চার িকিsেত বরাdকত aথ aবমk করা ৃ ু
যােব। eছাড়াo aিতিরk বরাd aিতিরk িকিsেত aবমk করা যােবু । 

২) বরাdকত aথ pকেlর ঋণচুিk anসাের েযাগ  আiেটেমর uপর eবং ৃ
anেমািদত িবভাজন anযায়ী ব য় করেত হেব; 

৩) চলিত pকেlর েkেt পেবর aবমk aথ ূ ু ৭৫% ব য় করা, ব য়কত aেথর ৃ ৭৫% 
unয়ন সহেযািগর িনকট পনুভরেণর দাবী েপশ eবং দাতা সংsার িনকট হেত 
দাবীকত aেথর ৃ ৭৫% পনভরণ হেত হেবু ; 

৪) aথ aবমিkর সকল সরকাির আেদশ ু (সংলgী-৮ anযায়ী) পথকভােব জাির করেত ৃ
হেব eবং ei আেদেশর anিলিপ aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। তেব 
sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt সংলgী-২৬ anযায়ী সরকাির 
আেদশ জাির করেত হেব। 

৫) uপেরর (৩) uপ-anে েদ বিণত শত যথাযথভােব পালন করা হেয়েছ ei মেম 
সরকাির আেদেশ পিরsারভােব uেlখ করেত হেব; 

৬) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aেkাবর, জাnয়ারী, eিpল o জলাi মােসর ু ১৫ 
তািরেখর মেধ  পববতী ূ ৩(িতন) মােসর পনভরণেযাগ  pকl সাহােয র ু
pকlিভিtক বরাd, ব য়, দাবী eবং pকত pািp সংkাn tমািসক িববরণী ৃ
িনধািরত ছেক (সংলgী- ৯) aথ িবভােগ eবং সংি  িস.e.o. aিফেস েpরণ 
করেব। 

৪. পনভরণেযাগ  pকl ু
সাহায  (িবেশষ িহসােবর 
মাধ েম) বরােdর 
aথরাiেজশন জাির 
ক) SAFE Account 
(Special Account for 
Fereign Exchange) 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর psাব anযায়ী aথ বছেরর 
rেত aথ িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী বাংলােদশ 

ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক বরাবের aথরাiেজশন আেদশ জাির 
করেব। aথারাiেজশন pািpর পর বাংলােদশ ব াংক চার 
িকিsেত (pথেম eক চতথাংশু ) aথ pকl eকাuে ট sানাnর 
করেব। পেবর ছাড়কত aথ সমnয় করা হূ ৃ ’েল পরবতী িকিsর 
aথ ছাড় করা হেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi 
িনয়ম pেযাজ  হেব। 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর 
psােবর িভিtেত eবং 
পিরকlনা কিমশেনর 
সmিতkেম aথ িবভাগ 
aথরাiেজশন জাির করেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

১) SAFE তহিবেলর যাবতীয় কাযkম aথ িবভােগর ৫/০৮/১৯৯৩ তািরেখ জািরকত ৃ
পিরপt (সংলgী-১০) anযায়ী পিরচািলত হেব। 

২) aথ িবভােগ aথরাiেজশন জািরর psাব েpরেণর সময়ঃ (ক) সংলgী-১ anযায়ী 
িবভাজন আেদশ, (খ) সংলgী-৫ anযায়ী খরচ/ পনভরণ িববরণীু , (গ) সংলgী -১১ 
anযায়ী সমnয় আেদশ, (ঘ) িনধািরত ছক anযায়ী ব াংক ে টেম ট eবং (ঙ) 
বাংলােদশ ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক কতক pদt পববতী aথ বছের ৃ ূ েsশাল 
িহসাব হেত েলনেদেনর িরেপােটর িভিtেত pstতকত িহসাব pািp মািসক িভিtেত ৃ
িনয়িমত িহসাব pািp সmেক িস.e.o. কতকৃ েদয়া pত য়ন পt েpরণ করেত 
হেব। 
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kিমক 
নং 

িবষয় anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত 
pকl/ কমসিচূ  

aনnেমািদত (সংেশািধত 
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচূ  

anসরণীয় শতাবলী 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 
৩) বাংলােদশ ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক হেত aথ uেtালন, sানাnেরর বা পিরেশােধর 

সকল আেদেশ pকl পিরচালেকর sাkর eবং eমেবাস সীল সmিলত হেত হেব। 
৪) aথরাiেজশন aেদশ ছাড়া বাংলােদশ ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক েকান aথ 

sানাnর/ পিরেশাধ করেত পারেব না। 
 (খ) CONTASA 

Account 
(Convertible Taka 
Special Account) 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর psাব anযায়ী aথ বছেরর 
rেত aথ িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী বাংলােদশ 

ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক বরাবের aথরাiেজশন আেদশ জাির 
করেব। ei aথরাiেজশেনর িভিtেত pকl বাsবায়নকারী 
কতপk বািণিজ ক ব াংেকর সংরিkত ৃ CONTASA িহসাব 
েথেক aথ uেtালন করেত পারেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi 
িনয়ম pেযাজ  হেব। 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর 
psােবর িভিtেত eবং 
পিরকlনা কিমশেনর 
সmিতkেম aথ িবভাগ 
aথরাiেজশন aেদশ জাির 
করেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

১) CONTASA িহসােবর ব বহার পdিত eবং eতদসংkাn যাবতীয় কাযাবলী aথ 
িবভােগর ৪/০৫/১৯৯২ তািরেখর পিরপt (সংলgী-১২) anযায়ী পিরচািলত হেব। 

২) ৪ নং kিমেকর ৫ নং কলােম বিণত anাn শতাবলী anসরণ করেত হেব। 

 (গ) Imprest Account ১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর psাব anযায়ী aথ বছেরর 
rেত aথ িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী বাংলােদশ 

ব াংক/ বািণিজ ক ব াংক বরাবের aথরাiেজশন আেদশ জাির 
করেব। ei aথরাiেজশেনর িভিtেত pকl বাsবায়নকারী 
কতপk সংি  বািণিজ ক ব াংেক সংরিkত তােদৃ র pকl 
পিরচালনা িহসাব হেত pেয়াজনীয় aথ uেtালন করেত 
পারেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi 
িনয়ম pেযাজ  হেব। 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর 
psােবর িভিtেত eবং 
পিরকlনা কিমশেনর 
সmিতkেম aথ িবভাগ 
aথরাiেজশন জাির করেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

১) Imprest িহসােবর ব বহার পdিত eবং eতদসংkাn যাবতীয় কাযাবলী aথ 
িবভােগর ২৫/০৪/১৯৯৩ o ২৪/১০/১৯৯৬ তািরেখর পিরপt (সংলgী -১৩ o 
১৪) anযায়ী পিরচািলত হেব। 

২) ৪ নং kিমেকর ৫ নং কলােম বিণত anাn শতাবলী anসরণ করেত হেব।  

 (ঘ) DOSA 
(Dollar Special 
Account) 

১) ঋণচুিkর শত anসাের aথ িবভােগর সmিতkেম বাংলােদশ 
ব াংেক iu eস ডলাের eকিট িবেশষ িহসাব (DOSA) েখালা 
যােব। 

২) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর psাব anযায়ী aথ বছেরর 
rেত aথ িবভাগ unয়ন বােজট বরাd anযায়ী বাংলােদশ 

ব াংক বরাবের aথরাiেজশন আেদশ জাির করেব। ei 
aথরাiেজশেনর িভিtেত বাংলােদশ ব াংেক রিkত DOSA
িহসাব হেত pেয়াজনীয় aথ uেtালন করা যােব। 

৩) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi 
িনয়ম pেযাজ  হেব। 

১) পিরকlনা কিমশেনর 
সmিতkেম aথ িবভাগ 
aথরাiেজশন জাির করেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

১) DOSA িহসােবর ব বহার eবং eতদসংkাn যাবতীয় কাযাবলী aথ িবভােগর 
৫/০১/১৯৯৩ তািরেখর পিরপt (সংলgী-১৫) anযায়ী পিরচািলত হেব। 

২) ৪ নং kিমেকর ৫ নং কলােম বিণত anাn শতাবলী anসরণ করেত হেব। 

৫. খাদ  সাহায প  pকেlর ু
বরাdকত aথৃ / খাদ -
সামgী aবমিkু  

১) sানীয় মdা ু (নগদ aথ) aবমিkর েkেt ু ১নং kিমেকর ৩ নং 
কলােম বিণত িবধান anসরণ করেত হেব। খাদ  শষ  
aবমিkর েkেt ু ৩য় িকিs পযn pশাসিনক মntণালয় aবমk ু

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 
পিরকlনা কিমশন eবং aথ 
িবভােগর সmিতkেম বেদিশক 

১) unয়ন সহেযািগর সােথ চুিk sাkিরত না হেল খাদ  সাহায প  pকেlর েকান ু
িকিsর খাদ  সামgী uেtালন করা যােব না। 

২) খাদ  সাহায প  pকেlর sানীয় মdা ু ু (নগদ aেথ যিদ থােক) aবমিkর েkেt ু ১ 
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kিমক 
নং 

িবষয় anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত 
pকl/ কমসিচূ  

aনnেমািদত (সংেশািধত 
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচূ  

anসরণীয় শতাবলী 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 
করেত পারেব eবং আেদেশর eকিট কিপ aথ িবভােগ েpরণ 
করেত হেব। 

২) সরকােরর িনজs সmেদ বাsবািয়ত pকেlর েkেt 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সংি  aথ বছেরর জলাiু -মাচ 
সমেয় িতন িকিsর সমপিরমাণ খাদ  সামgী uেtালন করেত 
পারেব। 

৩) চতথ িকিsর খাদ  সামgী ু (eিpল-জন সমেয়ু ) পিরকlনা 
কিমশন o aথ িবভােগর সmিতেত eবং সংেশািধত বািষক 
unয়ন কমসিচর বরাd চড়াn হেল ধ aথ িবভােগর ূ ূ ু
সmিতkেম aবমk করা যােবু । 

সাহায  পু / সরকােরর িনজs 
সmেদ বাsবািয়ত pকেlর 
pেয়াজনীয় aথ o খাদ  সামgী 
uেtালন করেত পারেব। খাদ  
সামgী েদেশ েপৗছােনার িবষয়িট 
িনি ত করেত হেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেto eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

নং kিমেক ৫নং কলােমর বিণত শতাবলী anসরণ করেত হেব। 
৩) খাদ  সাহায প  pকেl পনভরণেযাগ  pকl সাহােয র aথ ু ু (নগদ aেথ যিদ 

থােক) aবমিkর েkেt ু ৩ নং kিমেক বিণত িবধান anসরণ করেত হেব। 
৪) unয়ন সহেযািগর সােথ চুিk sাkিরত eবং িনধািরত খাদ  সামgী েদেশ eেস 

েপৗেছ থাকেল pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সংি  aথ বছেরর জলাiু -মাচ সমেয় 
িতন িকিsর সমপিরমাণ খাদ  সামgী uেtালন করেত পারেব।  

৬. pিতrপ তহিবল eর 
িবপরীেত sানীয় মdা ু
বরাd aবমিk o ব বহার ু  

১ নং kিমেকর ৩ নং কলােম বিণত িবধান pেযাজ  

হেব। 

১ নং kিমেকর ৪ নং কলােম বিণত 
িবধান pেযাজ  হেব। 

১) ১ নং kিমেকর ৫ নং কলােম বিণত শতাবলী anসরণ করেত হেব। 
২) aথৈনিতক সmক িবভাগ কতক দাতা সংsার সmিতর িভিtেত ৃ (Project 

Implementation Letter - PIL) িচিhত pকেl বেদিশক মdা বরােdর ু
িবপরীেত eবং pিতrপ তহিবল (কাu টার পাট ফা ড) জমা/ পিরেশাধ করার লেk  
sানীয় মdায় ei aথ aবমk হেবু ু । aবমিkর আেদশ সংলgী ু - ২ anযায়ী জাির 
করেত হেব eবং তােত pিতrপ তহিবেলর aথ aবমিkর আেদেশ ু ‘sানীয় মdাু , 
aথ aবমিkর পর সমপিরমাণ aথ ু বাংলােদশ ব াংেক রিkত সংি  pিতrপ 
তহিবল েথেক সরকাির িহসাব খােত aথ sানাnেরর’ িনেদশ থাকেত হেব। িজ. o. 
‘eর eকিট কিপ বাংলােদশ ব াংকেক িদেত হেব। 

৩) িস.e.o. কতক sানীয় মdায় ছােড়র পর পরi uk টাকা pিতrপ তহিবল হেত ৃ ু
েডিবট করার pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িস.িজ.e. কাযালয়েক aবিহত করেত 
হেব eবং ব বsা gহেণর পর িস.িজ.e. কাযালয় aথ িবভাগেক aবিহত করেব। 

৭. িজ o িব aথায়েন নগদ 
বেদিশক মdা aবমিk o ু ু
ব বহার (eিডিপর ১৮ নং 
কলােম anাn বাবদ 
বরাd) 

িজ o িব aথায়েন eিডিপভk pকু েlর নগদ বেদিশক মdায় বরােdর ু (eিডিপর ১৮ নং কলােম 
anাn বাবদ বরাd) েয েকান িকিsর টাকা ছােড় aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব। 

 erপ ব েয়র পিরমাণ পঁাচ িমিলয়ন মািকন ডলার বা তদ  হেল ঋণপt েখালার পেব ূ ূ
aথ িবভােগর ০৫/১১/২০০১ o ০১/০৭/২০০৪ তািরেখ জািরকত sারক ৃ {সংলgী -
১৬ eবং ৪৩} anযায়ী বাছাi কিমিটর সmিত pহণ করেত হেব। 

৮. িসিট কেপােরশন/ 
েপৗরসভা/ েজলা পিরষদ/ 
uপেজলা/ iuিনয়ন 
পিরষদ/ gাম সরকার/ 
পাবত  চTgাম unয়ন 
পিরষদ/ পাবত  েজলা 
পিরষদসমেহর unয়ন ূ
সহায়তা েথাক ছাড়াo 
anাn েথাক বরাd 

িসিট কেপােরশন, েপৗরসভা,েজলা পিরষদ,uপেজলা, iuিনয়ন 
পিরষদ,gাম সরকার,পাবত  চTgাম unয়ন পিরষদ,পাবত  েজলা 
পিরষদসমেহর unয়ন সহায়তা সহ anাn েথাকূ  জn ধাযকত ৃ
unয়ন সহায়তার েথাক বরাd tমািসক িভিtেত aথ িবভােগর 
সmিতkেম aবমk করা যােবু । 

 ১) িসিট কেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ (পাবত  েজলা পিরষদ সহ) eবং 
uপেজলার unয়ন সহায়তার ‘েথাক বরাd’, uপযk কতপেkর anেমািদত ু ৃ
িনণায়ক anসাের ব টন eবং িনণায়ক েমাতােবক িবভাজন pstতপবক aথ ছাড় ূ
করেত হেব। 

২) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei মেম িনি ত হেয় pত য়ন pদান করেব েয, 
পববতী aবমk aেথর শতকরা ূ ু ৮০ ভাগ iেতামেধ  ব বহার করা হেয়েছ। িসিট 
কেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, পাবত  েজলা পিরষদসহ সকল েথাক বরাd-
eর টাকা সংি  কতপk কতক গহীত unয়ন pকl ৃ ৃ ৃ ব িতত an েকান খােত ব য় 
করা যােব না। 
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kিমক 
নং 

িবষয় anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত 
pকl/ কমসিচূ  

aনnেমািদত (সংেশািধত 
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচূ  

anসরণীয় শতাবলী 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 
aবমিkু  ৩) aথ বছেরর েশেষ (৩০ জন তািরেখু ) ‘েথাক বরােdর’ aব িয়ত aথ (যিদ থােক) 

সংি  কতপk সরকাির েকাষাগাের চালােনর মাধ েম জমাৃ / সমপণ করেব eবং তা 
aথ িবভাগেক aবিহত করেত হেব। 

৪) িসিট কেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, uপেজলা, iuিনয়ন পিরষদ, gাম 
সরকার, পাবত  চTgাম unয়ন পিরষদ o পাবত  েজলা পিরষদসহ সকল ‘েথাক 
বরাd’ aেথর জn পথক ব াংক eকাuে ট িহসাব পিরচালনা করেত হেবৃ । 

৫) পববতী aথ বছেরর aব িয়ত aেথর িববরণ িনধািরত ছেক সংলgীূ -১৭ anযায়ী 
পরবতী বছেরর ১৫i জলাi তািরেখর মেধ  aথ িবভােগ েpরণ করেত হেবু । 

৯. পনঃuপেযাজনু / 
পনঃবরাdু / aিতিরk 
বরাd 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর িনmিলিখত শতসােপেk েকান pকেlর pধান খাতসমেহর বরাd পনঃuপেযাজেনর মাধ েম পনঃবরাd pদান করেত পারেবূ ু ু : 
 ব oয়ারী িবভাজেন (রাজs o মলধন aপিরবিতত েরেখূ ) pধান খাতসমেহর বরাd পনঃuপেযাজেনর মাধ েম anেমািদত িপিপর েকান কেmােনে টর ব য় aিতkম করা যােব নাূ ু । 
 eক pকেlর aথ an pকেl পনঃuপেযাজেনর মাধ েম বরাd pদান করা যােব নাু । তেব erপ পনঃuপেযাজেনর pেয়াজন হেলু  েসেkেt পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভাগ eবং 

aথ িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব eবং িপিপ’র eক aংেগর aথ an aংেগ uপেযাজেনর েkেt পিরকlনা কিমশন o aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব। 
 িসিড ভ াট বাবদ বরাdকত aথ an েকান খােত পনঃuপেযাজন করা যােব ৃ ু না। 
 pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei uপেযাজন সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচেত pিতফলন িনি ত করেবূ । 

২) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িনmিলিখত শতসােপেk eক pকেlর িসিডভ ােটর aথ an pকেlর িসিডভ ােটর বরােdর মেধ  পনঃuপেযাজন করেত পারেবু : 
 uk পনুঃuপেযাজন aবশ i unয়ন বােজেটর মেধ  হেত হেব। 
 eকi aথ বছের পরবতী সমেয় pেয়াজন হেব erপ pকেlর বরাd হেত uপেযাজন করা যােব না। 
 ei পনঃuপেযাজন ধ মাt aথ বছেরর জলাi ু ু ু - মাচ পযn সমেয় করা যােব। 
 pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei uপেযাজন সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচেত pিতফলন িনি ত করেবূ । 

৩) েকান pকেlর ankেল ছাড়কত aথ সমপণপবক পনরায় তা an pকেl পনঃuপেযাজন করার psাব aথ িবভাগ কতক িবেবচনা করা হেব নাৃ ূ ু ু ৃ । 
৪) সংসেদ uপsাপেনর িনিমেt সংেশািধত unয়ন বােজট (ম রী o বরাd দাবীু ) চূড়াn হoয়ার পের পনঃuপেযাজনু / পনঃবরাdু / aিতিরk বরােdর িভিtেত aথ aবমিkর েকান psাব aথ ু

িবভাগ কতক িবেবচনা করা হেব নাৃ । 
১০. eিডিপ বিহভত টাকা ূ

aবমিk ু (নগদায়ন) 
১) unয়ন সহেযািগর সােথ সmািদত চুিkর শতাnসাের খাদ  মntণালয় pাপ  খাদ শেষ র িবkয়লb aথ বাংলােদশ ব াংেকর িনিদ  িহসােব sানাnর সংkাn মািনটাiেজশন আেদশ জািরপবক ূ

সংি  সকলেক aবিহত করেব। aতঃপর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aথ িবভােগর বােজট anিবভাগ হেত ei খােত বরাdকত aথ হেত টাকা pািpর সmিত gহৃ ণ করেব। বােজট 
anিবভােগর uk সmিতসহ unয়ন anিবভােগ aথ aবমিkু / sানাnেরর জn নিথেত psাব েpরণ করেব। 

২) pশাসিনক মntণালয় psােবর সােথ (১) িবভাজন (সংলgী-৪৫ anযায়ী), (২) aবমিkু , ব য় o aব িয়ত টাকা সmেক ব াংক ে টেম ট eবং (৩) চুিk anসাের psািবত টাকা িদেয় িক কাজ 
করা হেব o পববতী বছেরর টাকা িদেয় িক কাজ করা হেয়েছ তার িববরণ দািখল করেবূ । 

৩) unয়ন anিবভাগ েথেক সmিত পাoয়ার পর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সংি  pধান িহসাবরkণ কমকতা (িস.e.o.) বরাবের িজ. o. জাির করেব। aথ িবভােগর সmিতkেম জািরকত ৃ
সরকাির আেদশসমেহর েpিkেত িসূ .e.o. tান o পনবাসন মntণালয় সমnয় ূ (Reconciliation) আেদশ জাির করেব। 

৪) খাদ  মntণালয় খাদ  শস  মািনটাiেজশেনর মাধ েম pাp aেথর িহসাব িস.e.o. খাদ , বােজট uiং, unয়ন uiং, িসিজe o বাংলােদশ ব াংকেক aবিহত করেব। সংি  মntণালয়/ িবভাগ 
বরাd anযায়ী ব েয়র িহসাব িস.e.o. খাদ  o dেযাগ ব বsাপনা মntণালয় o unয়ন বােজট anিবভাগেক জানােব। 

৫) বােজট anিবভাগ ei খােত বরাdকত aথৃ , মntণালয়/ িবভাগoয়ারী িবভাজেনর কিপ খাদ  o dেযাগ ব বsাপনা মntণালয় o unয়ন anিবভােগ েpরণ করেব। সংি  মntণালয় pিত aথ 
বছেরর েশষ সpােহ সমnয় আেদশ জাির কের তার eকিট কিপ িস.e.o. খাদ  o dেযাগ ব বsাপনা মntণালয়, িস.িজ.e., খাদ  o dেযাগ ব বsাপনা মntণালয়, aথ িবভােগর বােজট 
anিবভাগ o unয়ন anিবভােগ েpরণ করেব। 

১১. eিডিপ বিহভত িজoিব ূ ১) anেমািদত pকl ডkেমে টর সংsান েমাতােবক ফাে ডর গভিনং েবাড কতক sপািরশকত বােজট psাব যথাসমেয় aথ িবভােগ ৃ ৃ েpরণ করেত হেব। 
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kিমক 
নং 

িবষয় anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত 
pকl/ কমসিচূ  

aনnেমািদত (সংেশািধত 
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচূ  

anসরণীয় শতাবলী 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 
aথ aবমিk ু
(িপেকeসeফ/ 
eসিডeফ/ িবeমিডeফ 
iত ািদ) 

২) unয়ন বােজট anিবভাগ uহা পরীkােn রাজs বােজট anিবভােগ েpরণ করেব। 
৩) সংsা pধান িবভাজন আেদশ (সংলgী-১), সংলgী-৪ o সংলgী-৫ যথাযথভােব পরণ কের ব াংক eকাuে টর ে টেম টসহ aথ িবভােগ aথ ছােড়র psাব েpরণ করেবূ । 
৪) বােজট anিবভােগর সmিত িনেয় aথ ছাড় করেত হেব eবং বােজট anিবভাগ aথ ছােড়র িজo সমsাkর করেব। 
৫) ব বsাপনা পিরচালক আয়ন-ব য়ন কমকতা হেবন। aথ িবভােগর সংি  িসিনয়র সহকারী সিচেবর pিতsাkিরত িবেলর িভিtেত সংি  pধান িহসাবরkণ কমকতা aথ ছাড় করেব। 
৬) যাবতীয় িবল-ভাuচার িবিধ anযায়ী িনরীিkত হেত হেব eবং িনরীkা pিতেবদেনর কিপ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ দািখল করেত হেব। 

১২. সরকাির িহসাব হেত েচক 
pদানkম aিধদpর/ 
পিরদpর/ সংsাসমেহর ূ
জn unয়ন pকেlর aথ 
aবমিkু  

১) anেমািদত o িপিসিপ anেমািদত pকlসমেহর েkেt যথাযথ কতপেkর ম রী gহণkেম ব িয়ত ূ ৃ ু
aেথর uপর িভিt কের eবং unয়ন বােজট বরােdর মেধ  ব য় সীিমত েরেখ ততীয় িকিs পযn েচক ৃ
is  করেত eবং pিত েচেকর aপর প ায় বােজট বরােdর মেধ  ব য় সীিমতৃ  আেছ ei মেম েচক 
uেtালনকারীেক pত য়ন করেত হেব। e িবষেয় aথ িবভােগর ১২/১২/৯২ iং তািরেখর aম/ aিব/ 
বা-৩/ িবিবধ-১/ ৯২/ ৭১৫ নং sারেকর িনেদশাবলী যথাযথভােব anসরণ করেত হেব। 

২) aনnেমািদত pকেlর েkেt পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভােগর পব সmিত বূ তীত পেব েকান ূ
aথ ব য় করা যােব না বা েচক pদান করা যােব না। 

৩) বােজট বিহভত aিতিরk eবং aনnেমািদত েকান ব য় েমাটােনার জn েচক is  করা যােব নাূ । 
৪) িজoিব, আরিপe সরকােরর মাধ েম, sানীয় ভ াট/ ট ােkর aথ ছােড়র েkেt eকi পdিত anসরণ 

করেত হেব। 
৫) েয সকল সরকাির দpর/ সংsার বাংলােদশ ব াংেকর রিkত সরকাির eকাuে টর ankেল েচক 

is iং kমতা রেয়েছ তােদরo kিমক নং ৪ e uিlিখত ডসা, েসফ, iমেps, েকানটাসা িহসাব 
পিরচালনা পdিত anসরণ করেত হেব। 

৬) সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচর বরাd anসাের ূ aথ িবভােগর সmিতkেম চতথ িকিs সহ েয ু
েকান িকিsর aথ eিpল - জন ু (সংি  aথ বছেরর) সমেয় aবমk করা যােবু । eককালীন (১ম-৪থ 
িকিs) েকান aথ aবমিkর জn পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর o aথ িবভােগর সmিতর ু
pেয়াজন হেব। 

১) সংলgী -১ o ২ anযায়ী pশাসিনক মntণালয় িবভাজন eবং aথ aবমিkর আেদশ ু
জাির করেব। 

২) চতথ িকিsর aথ ছােড়র েkেt aথ িবভােগর সmিত ব িতেরেক সংি  aথিরিট ু
েকান েচক pদান করেল বাংলােদশ ব াংক েস েচেকর িবপরীেত েকান টাকা 
uেtালেন সmিত িদেব না। aথ িবভােগর সmিতপেtর eকিট কিপ বাংলােদশ 
ব াংেক (সরকাির িহসাব িবভােগ) েpরণ করেত হেব। 

৩) eছাড়াo সংলgী -১৮ o ১৯ anসরণ করেত হেব। 

১৩. েবসরকাির সংsা/ 
েs ােসবী স ঠেনর aথ 
aবমিkু  

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ (৫) নং কলােম বিণত 
শতসােপেk বািষক বােজট বরােdর িভিtেত সংি  aথ 
বছেরর জলাiু -িডেসmর সমেয় di িকিs পযn aথ aবমk ু
করেত পারেব। 

২) সংি  aথ বছেরর জাnয়ারী - জন সমেয় ু ৩য় o ৪থ িকিsর 
বরাd, aথ িবভােগর সmিতkেম ছাড় করা যােব। 

৩) সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ চড়াূ ূ n হoয়ার পেব ূ ৪থ 
িকিsর aথ aবমিkেত পিরকlনা কিমশেনর কাযkম ু
িবভােগর সmিত eবং জাnয়ারী - জন সমেয় pথম o িdতীয় ু
িকিsর aথ ছােড় aথ িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব। 

১) িকিs িভিtক বরাd eবং েয 
েকান িকিsর aথ ছাড় করেণ 
পিরকlনা কিমশন o aথ 
িবভােগর পব anেমাদন িনেত ূ
হেব। 

২) aনnেমািদত pকেlর pথম-
ততীয় িকিsর aথ ছােড় ৃ
পিরকlনা কিমশেনর সংি  
িবভােগর eবং সংেশািধত বািষক 
unয়ন কমসিচ চড়াn হoয়ার ূ ূ
পেব চতথ িকিsর aথ ছােড় ূ ু
পিরকlনা কিমশেনর কাযkম 
িবভােগর o aথ িবভােগর 
সmিতর pেয়াজন হেব। 

১) unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত েমাট চার িকিsেত aথ aবমk করেত হেবু । 
২) পববতী িকিsর aথ ব য় o ব বহােরর িহসাব o pত য়ন সংি  aিধদpরূ / দpেরর 

মাধ েম িস.e.o. aিফেস দািখেলর পর পরবতী িকিsর aথ েথাক িহেসেব aবমk ু
করা যােব। 

৩) যাবতীয় িবল -ভাuচার িবিধ anযায়ী িনরীিkত হেত হেব eবং িনরীkা 
pিতেবদেনর কিপ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ o সংি  aিধদpর/ দpের দািখল 
করেত হেব। 
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kিমক 
নং 

িবষয় anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত 
pকl/ কমসিচূ  

aনnেমািদত (সংেশািধত 
aনnেমািদত সহ) pকl/ কমসিচূ  

anসরণীয় শতাবলী 

১ ২  ৩ ৪ ৫ 
১৪. unয়ন বােজেটর aব িয়ত 

aথ সমপণ 
১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ, সরকাির দpর/ aিধদpর/ কতক বাsবািয়ত pকেlর aব িয়ত সমদয় aথ ৃ ু ৩০ জন তািরেখর মেধ  ু (িজo জািরর kমতা pাp কমকতা িস.e.o. বরাবের 

আেদশ জািরর মাধ েম) সমপণ করেত হেব eবং িববরণীর কিপ (সংলgী - ১৭ anযায়ী) aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। 
২) unয়ন বােজেটর আoতায় sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ােনর pকlসমেহর জn বরাdকত aেথর িবপরীেত uেtািলত aেথর aব িয়ত সমদয় aথ ূ ৃ ু ৩০ জন ু

তািরেখর মেধ  বাংলােদশ ব াংেক েকাড নং - ১/ মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার েকাড-------/ pকেlর েকাড--------/ ২৬৭১ ‘aিতিরk pদt আদায়’ খােত জমা িদেয় চালােনর কিপ সহ aথ 
িবভাগেক aবিহত করেত হেব। 

১৫. িবsািরত unয়ন বােজট 
pণয়ন 

pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতকৃ unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত িবsািরত ব য় িবভাজন আেদশ জাির করেব। unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত িবsািরত ব য় িবভাজন পিরিশ -১ (সংলgী- 
৪৫) o সংলgী - ৩০ anসাের pstত কের ১৫i জলাi eর মেধ  aথ িবভােগ েpরণ করেত হেবু । িবভাজন আেদশ যথাসমেয় পাoয়া না েগেল pকl বরাd (রাজs o মলধনূ ) েথাক িহসােব 
pদশন করতঃ িবsািরত unয়ন বােজট চড়াn করা ূ হেব। e েkেt েথাক বরােd pদিশত aথ ছােড়র েkেt aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব। 

১৬. aথ ব েয়র িববরণী দািখল ১) unয়ন pকেlর পািkক পিরবীkণ pিতেবদন pনয়েনর িনিমেt সংলgী - ৩৪ anযায়ী aথ aবমিk o ব েয়র তথ ািদ pিত মােসর ু ১৫ o ৩০ তািরেখ aথ িবভােগ েpরণ িনি ত করেত 
হেব। 

২) ১৫ জাnয়ারী o ১৫ জলাi eর মেধ  pকloয়ারী aথ aবমিk o ব েয়র ষাnাু ু িসক িববরণী (সংলgী - ৫, ৯) aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। aথ বছর েশেষ সংলgী - ১৭ anসাের 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ uহার aধীনs pকlসমেহর িরকিnূ িলেয়শন pিতেবদন ১৫ জলাiু ’ eর মেধ  িস.e.o. eর কাযালয় eবং aথ িবভােগ েpরণ িনি ত করেত হেব। 

৩) pিত aথ বছর েশেষ সংলgী-১৭ েমাতােবক pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ uহার aধীনs pকlসমেহর ব য় িববরণী জলাi মােসর ূ ু ৩য় সpােহর মেধ  aথ িবভােগ েpরণ করেব। 
১৭. sানীয় মল  সংেযাজন কর ূ

(ভ াট)/ আয়কর পিরেশাধ 
সংkাn 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ unয়ন সহেযািগর সােথ সmািদত 
চুিkর শত anসাের িঠকাদার/ কনসালেট ট eর uপর pেযাজ  
মল  সংেযাজন করূ / আয়কর পিরেশােধর জn pেয়াজেনর 
িভিtেত সরবরাহ েসবা খােতর বরােdর ছাড়কত aথ েথেক ৃ
pেয়াজন anযায়ী aথ পিরেশাধ করেত পারেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi 
পdিত pেযাজ  হেব। 

১) পিরকlনা কিমশন eবং aথ 
িবভােগর সmিতkেম pেয়াজন 
anযায়ী aথ ছাড় করা যােব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেt eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

১) pকেlর সরবরাহ েসবা খােত pেয়াজনীয় বরাd থাকেত হেব। 
২) আমদানীর জn িনধািরত িসিড ভ াট খােতর বরাd েথেক sানীয় মল  সংেযাজন কর ূ

বা আয়কেরর aথ পিরেশাধ করা যােব না। 
 

১৮. unয়ন pকেlর আoতায় 
পদ সিৃ  o সংরkণ 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ সংি  pকেlর anেমািদত 
জনবেলর জn পদ সিৃ  o সংরkেণর আেদশ জাির করেব 
eবং তার anিলিপ aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর েkেt eকi 
িনয়ম pেযাজ  হেব। 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 
আnঃ মntণালয় কিমিটর sপািরশ 
eবং পিরকlনা কিমশন o aথ 
িবভােগর সmিতkেম pকেlর 
পদ সিৃ / সংরkেণর আেদশ 
জাির করেত পারেব। 

২) sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত 
pিত ােনর েkেto eকi িনয়ম 
pেযাজ  হেব। 

সকল pকার pকেlর পদ সিৃ  o সংরkেণর আেদশ সংলgী - ২০ anযায়ী সংি  
aথ বছর িভিtক হেত হেব eবং েবতন িনধারেণর েkt সংলgী - ২৯ anসরণ করেত 
হেব। 
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১৯। unয়ন pকেl aথ বরাd, িবভাজন, aবমিkু , ব বহার eবং িহসাব সংরkেণর সাধারণ শতাবলী 

১) pকেl িকছ িকছ aংশ বা aংগ বাsবায়েনর পেব সংু ু ূ ি  মntণালয় েথেক pশাসিনক anেমাদন pদােনর িবধান 
রেয়েছ। pকেlর drত o s  বাsবায়েনর লেk  িবিভn aংশ বা আiেটেমর জn খ ড খ ড ভােব pশাসিনক ু
anেমাদন দােনর পিরবেত সাধারণভােব আগ  মােসর মেধ i সং ি  aথ বছেরর বােজট anযায়ী বাsবায়নেযাগ  
সকল aংশ বা আiেটেমর জn eকেt (িবেশষ ব িতkম ব িতত) eকবাের pশাসিনক anেমাদন pদান করেত 
হেব। 

২) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ei মেম িনি ত করেব েয, তােদর িনয়ntণাধীন সকল pকl েথেক ei িনেদিশকায় 
বিণত সংলgী-৫, ৯, ১৭, ২৫, ২৭ o ৩৪ anযায়ী িববরণী o pিতেবদন িনয়িমতভােব aথ িবভােগর unয়ন 
anিবভােগর সংিশ  শাখায় িনধািরত ছক anযায়ী েpরণ করা হে । হাল নাগাদ e সকল িববরণী o pিতেবদন 
aথ িবভােগ পাoয়া না েগেল aথ aবমিkেত সmিত jাপন eবং anাn আরিপe খােতর aথ ছােড় ু
aথরাiেজশন জাির করা হেব না। 

৩) িহসাব মহা িনয়ntক কতক িনধািরত পdিতেত pকl পিরচালক aত াবশ কীয়ভােব সংৃ ি  মntণালেয়র pধান 
িহসাবরkণ কমকতার িনকট িহসাব দািখল িনি ত করেবন। 

৪) pকেlর েময়াদ utীণ হoয়ার পর eিডিপ/ আরeিডিপ -েত pকেlর নােমর পাে  pকেlর সমািpর তািরখ 
uেlখপবক pকl anতভk করা হেল তার িভিtেত aথ aবমk o ব বহার করা যােবূ ু ু । anথায় েময়াদ utীেণর 
পর েকান aথ aবমk করা যােব নাু । 

৫) েকান aিনয়িমত ব য়, kমতা/ aেথর aপব বহার হেল ei sারক বেল pদt kমতা sয়ংিkয়ভােব pত াহার 
হেয়েছ বেল গণ  হেব। 

৬) aথ িবভােগর ২/৬/১৯৯৪ তািরেখ জািরকতৃ  (aথ িবভােগর েpিরতব  িবষয়সমেহর তািলকাূ ) eবং ২২/১২/০৪ 
তািরেখ জািরকতৃ  ‘unয়ন pকl বাsবায়ন সংkাn আিথক kমতা’ শীষক sারকdেয়র শতাবলী যথাযথভােব 
anসরণ করেত হেব। 

৭) unয়ন pকেlর বরাd হেত aিgম gহেণর েkেt aথ িবভােগর ২৩-০২-৯৮ তািরেখর aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-
৪৬/৯৮/৭২ নং পিরপt anসরণপবক ূ (সংলgী- ২১) psািবত aিgেমর িতন মাস িভিtক ব েয়র িনm ছেক 
বিণতপিরকlনা (Quarterwise Expenditure plan) সহ psাব aথ িবভােগ পাঠােত হেব: 

 
aথৈনিতক 

(খরচ) খাত o 
েকাড নং 

িবsািরত খাত o 
েকাড নং 

বােজট িবভাজন 
anযায়ী বরাd 

জলাiু -েসেpmর 
সমেয় আnমািনক 

ব য় 

aেkাবর-িডেসmর 
সমেয় আnমািনক 

ব য় 

জাnয়ারী-মাচ 
সমেয় আnমািনক 

ব য় 

eিpল-জন সমেয় ু
আnমািনক ব য় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 
 

      

৮) ক)  েকান েকান েkেt পনঃuপেযাজন বা সংেশািধত eিডিপ eর মাধ েম pকেl েমাট বরােdর পিরমাণ hাস করা ু
হেয় থােক। eধরেণর pকেlর েkেt aেনক সময় েদখা যায় েয, সংশািধত eিডিপ হoয়ার পেবi মল ূ ূ
eিডিপ -র anসরেণ সংেশািধত েমাট বরােdর েচেয় aিতিরk aথ pশাসিনক মntণালয় কতক aবমk করা ৃ ু
হেয়েছ। e ধরেনর েkেt েয pকl েথেক বরাd pত াহার করা হেয়েছ তার জn aবমkকত aথ হেত pকত ু ৃ ৃ
পেk িক পিরমাণ aথব য় করা হেয়েছ e সmেক pধান িহসাবরkণ কমকতার িনকট েথেক pত য়ন 
সংgহপবক দািখল করেত হেবূ । ei pত য়ন ব িতেরেক সংি  েয pকেlর বরাd বাড়ােনা হেয়েছ ঐ 
pকেlর aথ aবমিkেত সmিত েদয়া যােব নাু । 

খ) মল eিডিপর বরাd anসাের aবমkকত oূ ু ৃ  ব িয়ত aেথর তলনায় যিদ সংেশািধত eিডিপেত বরাd কেম যায় ু
eবং যিদ সংেশািধত eিডিপর বরােdর তলনায় েকান খােতর aথ aিতিরk aবমk o ব িয়ত হেয় থােক েস ু ু
েkেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর সmিতেত খাত সমnয়পবক ূ ৪থ 
িকিsর aথ aবমিkর জn aথ িবভােগ psাব েpরণ করেবু । 

৯) pশাসিনক মntণালয় unয়ন বােজট বরােdর িভিtেত িনিদ  pকেlর জn িবিভn aথৈনিতক েকােডর িবপরীেত 
pকেlর/ বছর oয়ারী বরাd ব টনপবক সংলgীূ -১ anসাের (মলধন o রাজs aপিরবিতত ূ েরেখ) িবভাজন আেদশ 
জাির o সংেশাধন করেত পারেব। শত থাকেব েয, িসিড ভ াট খােত eিডিপ েত েয বরাd রেয়েছ তা েথেক an 
েকান খােত aথ পনঃuপেযাজনু / sানাnর করা যােব না। 
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১০) ক) aথিবভাগ কতক aথ pদােনর aথরাiেজশন জাির করা না হেল সংিৃ  aথ বছের ডসা, েকানটাসা, েসফ o 
iমেps িহসাব হেত বাংলােদশ ব াংক o বািণিজ ক ব াংক কতক সংৃ ি  pকেlর ankেল েকান aথ pদান 
করা যােব না। 

খ) বাংলােদশ ব াংক eবং বািণিজ ক ব াংক কতক জলাi মােসর ৃ ু ১৫ তািরেখর মেধ  িনm ছেক pকl িহসােবর 
পববতী aথ বছেরর েলূ নেদন সmেক aথিবভাগ o িসeo eর িনকট িববরণী দািখল করেত হেব। 

১. pকেlর নাম : -----------------------------------------------------------------------------  

২. aথ বছর : -----------------------------------------------------------------------------  

৩. িহসাব নmর o pকিতৃ  : -----------------------------------------------------------------------------  

েলনেদেনর বাৎসিরক িববরণী 

মাস o সন pারিmক জমা মািসক জমা মািসক pদান সমাপণী ব ােলn মnব  
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 
 

     

৪. aথ িবভােগর aথরাiেজশন anযায়ী aথ বৎসের ছাড়কত aেথর পিরমাণৃ  : ---------------------------- 

৫. pকl িহসাব েথেক ei aথ বৎসের pদt kমপি ভত aেথর পিরমাণু ূ  : ---------------------------- 

৬. aথরাiেজশেনর েচেয় কম/ েবশী pদান (৪-৫) : ---------------------------- 

১১) pেত ক pকেlর জn পথক ব াংক িহসাব সংরkণ করেত হেবৃ । িসeo eবং unয়ন সহেযাগী সংsা েথেক pাp 
সকল aথ ei িহসােব জমা িনি ত করেত হেব। ei িহসােবর aথ ধমাt সংু ি  pকেlর িপিপ anযায়ী 
িনধািরত কমসিচ বাsবায়েনর জn ব বহার করা যােবূ । ei িহসাব েথেক েকান aথ an েকানভােব an uেdেশ  
sানাnতর করা যােব না। 

১২) aবমkকত aথ aব িয়ত েথেক থাকেল তার কারণ ব াখ া করেত হেব eবং aবমিkেযাগ  aথ aবমk করা হেল ু ু ুৃ
তা িনধািরত সমেয়র মেধ  ব য় করা সmব হেব eর sপেk তথ ািদসহ (anেমািদত pকl দিলল anসাের) 
pত ায়ন িদেত হেব eবং সংলgী-২২, ২৩ eর িনেদশনা anসরণ করেত হেব। 

১৩) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ েথেক aথ aবমিk o ব েয়র tমািসক িহসাব ু (সংলgী-৫ o ৯ anযায়ী) eবং মািসক 
pকl পযােলাচনা সভার কাযিববরণী িনয়িমতভােব েpরণ করেব। 

১৪) িপিপ চড়াnকরেণর সময় pকl মল ায়ন সভাূ ূ /pাক-eকেনক সভা, eকেনক সভা, িডিপiিস/eসিপiিস সভার 
কাযিববরণীসমেহ aথ িবভােগর মতামত anভkপবক িপিপেত সিnেবশ করেত হেবূ ু ূ । 

১৫) pকেlর aবমিk o ব েয়র িহসাব pিত মােসর ু ১৫ o ৩০ তািরেখ pশাসিনক মntণালয় aথ িবভােগ েpরণ করেব। 
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২০। pশাসিনক মntণালেয়র িpিnপাল eকাuি টং aিফসার eবং pধান িহসাবরkণ কমকতার দািয়tসমহূ  

১) িহসাব o িনরীkা ব বsার িবেকndীকরণ eবং pিতিট মntণালেয়র জn pধান িহসাবরkণ কমকতার কাযালয় pিত ার 
পর unয়ন বােজেটর aথ ব য় o ব বহাের আিথক শংখলা িবষয়ক নীিতৃ , িবিধ-িবধান eবং িনয়মকাnন anসরণ 
িনি ত করেণ pধান িহসাবরkণ কমকতা দািয়t pশাসিনক মntণালেয়র সিচব তথা িpিnপাল eকাuি টং 
aিফসারেক সািবক সহায়তা pদান করেবন। 

২) ei sারেকর িবিভn শতািদ/ পdিত পালেনর pত k দািয়t aথ aবমিk eবং কতু tৃ pদােন pশাসিনক মntণালেয়র 
িpিnপাল eকাuি টং aিফসার eবং pধান িহসাবরkণ কমকতার িবধায় eর সােথ aস িতপণ েকান ব য় সmাদন ূ
aথবা ব েয়র anমিত pদান, যথাসতকতা aবলmন করেত হেব। 

৩) ei sারেক বিণত শতািদ/পdিতর েকানrপ রিহতকরণ/িশিথলতার pেয়াজনীয়তা anভত হেল তার েযৗিkকতাসহ ূ
aবশ i aথ িবভােগর (unয়ন anিবভাগ) সmিত gহণ করেত হেব eবং েকানrপ রিহতকরণ/ িশিথলকরেণ aথ 
িবভােগর (unয়ন anিবভাগ) সmিতপেtর িভিtেত জািরকত সরকাির আেদশ ব তীত ৃ pধান িহসাবরkণ কমকতা 
েকানkেমi aথ pদান করেত পারেবন না। 

৪) সরকাির aিফস, aিধদpর eবং পিরদpেরর আoতাধীন pকlসমেহর েkেt pকত খরেচর পর িবল ভাuচােরর ূ ৃ
িভিtেত aথ পিরেশাধ করেত হেব। aথ িবভাগ কতক ৃ ২২/১২/২০০৪ তািরেখ জািরকত আিথক kমতা aপণ ৃ
সংkাn আেদেশর kিমক নং ৩৬ e বিণত েkt ব তীত anাn েkেt aথ িবভােগর পব anেমাদন ব তীত েকান ূ
aিgম aথ পিরেশাধ করা যােব না। সংলgী-২৪ o ৩০ anসাের o anাn যথাযথ িনয়ম পdিত anসরণপবক aথ ূ
uেtালন o ব য় িনি ত করেত হেব। 

৫) aবমিk িনেদিশকা anযায়ী েকান েkেt ব বsাু  গহীত না হেয় থাকেল o সংৃ ি  িববরণী যথাসমেয় পাoয়া না 
েগেল pধান িহসাবরkণ কমকতা uহা aথ িবভাগ eবং pশাসিনক মntণালয়েক aবিহত করেবন। 

৬) েয সকল েkেt সরকাির আেদশ aথ িবভােগর পব anেমাদনkেম জািরর আবশ কতা রেযেছ েস সকল েkেt aথ ূ
িবভােগর সmিতপেtর িভিtেত জািরকত ৃ সরকাির আেদশ ব িতত েকান aথ aবমkু / ব বsািদ gহণ করা যােব না। 

৭) pধান িহসাবরkণ কমকতা pকেlর িজoিব eবং আরিপe aংেশর (সরকােরর মাধ েম) aথ aবমিkু , খরচ o 
পনভরেণর tমািসক িহসাব সংলgীু -৫ o ৯ (েয aংশ pেযাজ ) anসাের aথ িবভাগ, pকl পিরচালক eবং 
pশাসিনক মntণালেয় েpরণ করেবন। aথ বছর েশেষ সংলgী-১৭ anযায়ী িরকনিসিলেয়শন pিতেবদন aথ িবভােগ 
দািখল করেব। 

৮) pকl পিরচালনকগণ কতক সরাসির pাp বেদিশক সাহাযৃ , েসফ/েকানটাসা/iমেps/ডসা পdিতর মাধ েম aথ 
uেtালন, ব য় o পনভরণ সংkাn িহসাবু /তথ  িনয়িমত pধান িহসাবরkণ কমকতােক েpরণ িনি ত করেত হেব। 
e ব াপাের িpিnপাল eকাuি টং aিফসার মntণালেয়র aধীনs সকল pকl পিরচালকেক িনেদশদান, মািসক 
pকl পযােলাচনা সভায় uহার পালন পিরবীkণ, eবং সংলgী-১১ anসাের সমnয় আেদশ জাির িনি ত করেবন। 
pধান িহসাবরkণ কমকতা pকl সাহােয র িহসাব/ তথ  তঁার aিফেস িনয়িমত েপঁৗছােত ব থ pকl 
পিরচালকেদর নােমর তািলকা িpিnপাল eকাuি টং aিফসার eবং aথ িবভাগেক aবিহত রাখেবন। pেয়াজনেবােধ 
e সব pকেlর িজoিব aংেশর aথ aবমিkর সােথ uপেরাk তথ  pদােনর শতােরাপ o তার পালন anসরণ ু
করা েযেত পাের। 
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সংলgী-১ 
(িপিপ/িটeিপিপ’র pাkিলত ব য় o িবভাজন anেমাদেনর নমনা সরকাির আেদশু ) 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

...................... মntণালয় 

নং ............................... তািরখ: ............................... 
 
েpরক: .............................. 

.............................. 

pাপক:  pধান িহসাবরkণ aিফসার 

.......................... মntণালয়। 

িবষয়: ................... aথ বৎসের anেমািদত/ aনnেমািদত/ .................................. (pকেlর নাম) pকl 
েকাড নং ....... জn unয়ন বােজেট ধাযকত বরােdর িবভাজন anেমাদন সংkাnৃ । 

 uপের uেlিখত pকlিটর জn বতমান aথ বৎসেরর ................... unয়ন বােজেট ম রীু  নং ....... মntণালেয়র নাম 
................................. o েকাড নং ....... pকেlর নাম ................................. o েকাড নং ....... eর aধীন বরাdকত ৃ
টাকা ................... কথায় ................... eর িনেmাk িবভাজেনর সরকাির anেমাদন জানাiেত আিদ  হiয়ািছ। মলধন o ূ
রাজs খােতর িনিদ  ব য় খাত anসাের ei িবভাজন আেদশ জাির করা হiয়ােছ। 

(aংকসমহ হাজার টাকায়ূ ) 
pকl সাহায   িজoিব 

পনভরণেযাগ  ু
(িজoিবর মাধ েম)

ডসা, েকানটাসা, েসফ, 
iমেps, িবেশষ িহসাব

িডিপe 
সবেমাট 

 
রাজs ব য় 

     

৪৫০০ aিফসারেদর েবতন      
৪৬০০ pিত ান কমচারীেদর েবতন      
৪৭০০ ভাতািদ      
৪৮০০ সরবরাহ oেসবা      
৪৯০০ েমরামত,সংরkণ o 

পনবাসনু  
     

৫৯০০ সাহায  o ম রীু       
৬৬০০ anাn রাজs ব য়      
 েমাট: রাজs ব য়  
 

মলধন ব য়ূ  
     

৬৮০০ সmদ সংgহ/ kয়      
৬৯০০ ভিম aিধgহণূ /kয়      
৭০০০ িনমাণ o পতূ      
৭১০০ েশয়ার o ik িয়িটেত 

িবিনেয়াগ 
     

৭২০০ মলধন ম রীূ ু       
৭৩০০ ঋণ o aিgম pদান      
৭৯০০ মলধন খােত িসিডভ াটূ       
৭৯৮০ িবিনেয়াগ মলধন ব য়ূ       
 েমাট: মলধন ব য়ূ   
 সবেমাট ব য়:  

২।  (anেমািদত pকেlর েkেt) ei িবভাজেন পিরকlনা কিমশন o aথ িবভােগর সmিত রেয়েছ। 
 
(নাম:                               ) 
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নmর:- 

anিলিপ:  ১। িসিনয়র সহকারী সিচব......................................... 
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী pধান ......................................... 
পিরকlনা কিমশন। 
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 

(িব: d:- apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন। িবভাজন pদশেন সংলgী-৩০ e pদিশত aথৈনিতক েকাড anসরণ করেত হেব। anেমািদত/ িপিসিপ 
anেমািদত pকেlর িবভাজন আেদশ pশাসিনক মntণালয/ িবভাগ জাির করেত পারেব। aনnেমািদত pকেlর েkেt পিরকlনা কিমশনo aথ 
িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব।) 
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সংলgী-২ 
(sানীয় মdা ু (িজoিব) aবমিkর নমনাু ু  সরকাির আেদশ) 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
..................... মntণালয় 

 
নং: ................................. তািরখ: ............................... 
 
েpরক: ................................ 

................................ 

pাপক: pধান িহসাবরkণ aিফসার 
...............................মntণালয় 

 
িবষয়: ................. aথবৎসের .............................. মntণালেয়র (নাম o েকাড নং সহ) pকl বাsবায়েনর 

জn aথবরাd। 
 

ei িবভাগ/মntণালয় কতক ৃ ------------------------ তািরেখ ------------ নং সরকাির আেদেশ anেমািদত েথাক 
বরােdর িবভাজন anযায়ী আিম ei মেম আিদ  হiয়া িজoিব বরাd হiেত িনmrেপ aথ বরােdর সরকাির ম রী ু
jাপন কিরেতিছ। 

বাsবায়নকারী সংsার 
নাম o েকাড নং 

pকেlর 

নাম o েকাড নং 

anেমািদত/ িপিসিপ 
anেমািদত/ 
aনnেমািদত 

িকিsর নাম 
১ম/ ২য়/ 
৩য়/ ৪থ 

রাজs খােতর 
aথ 

মলধন খােতর ূ
aথ 

েমাট aবমk ু
aথ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

       

 

২.  ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর unয়ন বােজেটর ম রী নং ু -----, --------------------------মntণালয় (নাম o েকাড 
নং) হiেত বহন করা হiেব। 

৩. uপেরাk aথ ধ টাু কা বরােdর aংক িনেদশ কের। ( l.o মল  সংেযাজন কর eবং পনভরণেযাগ  pকl ূ ু
সাহােয র জn বরাd টাকা ei aংেকর বিহভূত।) 

৪.  ei বরােdর aধীেন ব য় anেমািদত pকl ছেক বিণত দফাoয়ারী বরাd anযায়ী কিরেত হiেব eবং েমাট ব য় 
anেমািদত pকl ব েয়র aিতিরk হiেব না। 

৫. ei আেদশ aথ িবভােগর ----------------- তািরেখর aম/ aিব/ uঃবাঃ১/ ------------------------- নং sারেকর 
মাধ েম িবভাগেক/ মntণালয়েক pদt kমতাবেল জাির করা হiল। 

৬. িকিs/ aিতিরk বরােdর aথ aবমিkেত aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগু র -------------- তািরেখর ------------- 
aম/ aিব/ uঃবাঃ. -----/ ------/ ----------- নং sারকমেল ূ (anিলিপ সংযkু) সmিত রেয়েছ। 

 
(নাম:                                                ) 
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নmর:- 

anিলিপ:  ১। িসিনয়র সহকারী সিচব......................................... 
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী pধান ......................................... 
পিরকlনা কিমশন। 
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 

 
d ব : ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন। 

২. aনnেমািদত pকেlর aথ aবমিkেত পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভােগর পব anেমাদন pেয়াজন হেবু ূ । পিরকlনা কিমশন 
eবং aথ িবভাগ aথ বরােdর সময় যিদ েকান শত আেরাপ কেরন তেব তাহা সরকাির আেদেশ uেlখ কিরেত হiেব। 

৩. েচক is িয়ং aথিরিট/সংsা েkেt িজ,o eর ১িট কিপ ব াংলােদশ ব াংকেক েpরণ করেত হেব। 
৪. pিতrপ তহিবেলর aথ ছােড়র িজo’র কিপ মহাব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংেক িদেত হেব। 
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সংলgী-৩ 

(sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ কতকূ ৃ  বাsবায়নাধীন unয়ন 
pকlসমেহর sানীয় মdা ূ ু (িজoিব) aংেশর aথ aবমিkর নমনা সরকাির আেদশু ু ) 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
.......................... মntণালয় 

 
নং ..............................  তািরখ: ................................... 
 
েpরক: ................................ 

................................ 
 
pাপক: pধান িহসাবরkণ aিফসার, 

................................ মntণালয়। 
 
িবষয়: ........... aথ বৎসের ................................. মntণালেয়র (নাম o েকাড নং সহ) pকl বাsবায়েনর জn 

aথ বরাd। 

 
 ei মntণালয়/ িবভাগ কতক ৃ ..................... তািরেখ ................. নং সরকাির আেদেশ anেমািদত েথাক 
বরােdর িবভাজন anযায়ী আিম ei মেম আিদ  হiয়া sানীয় মdা ু (িজoিব) aংেশর বরাd হiেত ..................... 
সংsার ankেল িনmrেপ aথ ছােড় সরকাির ম রী jাপন কিরেতিছু । 

বাsবায়নকা
রী সংsার 
নাম o েকাড 

নং 

pকেlর 
নাম o 
েকাড নং 

anেমািদত/ 
িপিসিপ 

anেমািদত/ 
aনnেমািদত 

িকিsর নাম
১ম/২য়/ 
৩য়/ ৪থ 

ঋেণর 
aেথর 
পিরমাণ 

িবিনেয়ােগর
aেথর 
পিরমাণ 

anদােনর
aেথর 
পিরমাণ 

রাজs 
খােতর 
aথ 

মলধন ূ
খােতর 
aথ 

েমাট 
aবমk ু

aথ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
 
 

         

ক. uপেরাk aথ anদান/ িবিনেয়াগ/ ঋণ িহসােব েদoয়া হiল। 
খ. ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর ---------------------- unয়ন বােজেটর ম রী নং ু -------------- মntণালেয়র 

(নাম o েকাড নং --------------------) pকl (নাম o েকাড নং ------------------------) aথৈনিতক েকাড 
নং ---------- হiেত বহন করা হiেব। 

গ. ঋেণর aথ িনmিলিখত শতাবলীর িভিtেত পিরেশাধ কিরেত হiেব: 
১. বািষক --------- হাের (কথায় -------------) সামিয়কভােব ei ঋেণর sদ িদেত হiেব। 
২. ei ঋণ --------- িট (কথায় --------------) সমান বাৎসিরক/ ষাnািসক িকিsেত আসল o sদসহ 

পিরেশাধ কিরেত হiেব। 
৩. ঋেণর টাকা েতালার তািরখ হiেত ------- বৎসর পর ei ঋেণর টাকা আদায়েযাগ  pথম ---------- 

বৎসর পযn আহিরত টাকার uপর সকল sদ িদেত হiেব। 
ঘ. তাছাড়া aথ িবভাগ o সংsার মেধ  ------------- তািরেখ সmািদন ঋণচুিk anযায়ী ঋেনর sদ-আসল 

পিরেশাধ করেত হেব। 

২. uপেরাk aথ ধ টাকা বরােdর aংক িনেদশ কেরু । ( l.o মল  সংেযাজন কর eবং পনভরণেযাগ  pকl ূ ু
সাহােয র জn বরাd টাকা ei aংেকর বিহভূত।) 

৩. ei বরােdর aধীেন ব য় anেমািদত pকl ছেক বিণত দফাoয়ারী বরাd anযায়ী কিরেত হiেব eবং েমাট ব য় 
anেমািদত pকl ব েয়র aিতিরk হiেব না। 

৪. চলিত aথবছের uপেরাk িডeসeল eর িবপরীেত pথম/ িdতীয়/ ততীয়ৃ / চতুথ িকিs বাবদ ------------ টাকা 
নগদ জমা pদান করা হেয়েছ। 

৫. ei আেদশ aথ িবভােগর ----------------- তািরেখর ------------------- নং sারেকর aধীেন at 
িবভাগেক/মntণালয়েক েয kমতা aপণ করা হiয়ােছ, েসi anসাের জাির করা হল। 

৬. ei মntণালয়/ িবভাগ কতক pিতsাkিরত িবল uপsাপেনর মাধ েম সংsার পেk সংsার ৃ -------------- ei aথ 
uঠাiেত পািরেবন। 
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(নাম:                               ) 
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নmর:- 

anিলিপ:  ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................     
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী pধান ......................................... 
পিরকlনা কিমশন। 
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 

 
d ব : ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন। 

২. aথ িবভাগ কতক anেমািদত পিরবতন ব তীত anাn েkেt ঋেণর জn া ডাড লgীৃ / পণলgী শত ু
pেযাজ  হiেব। 

৩. ঋণ িহসােব pদt aেথর েkেt sানীয় বাsবায়নকারী সংsার জn aথৈনিতক েকাড নং ৭০৩৭ eবং anাn 
সংsার েkেt ৭৩০১ aথৈনিতক েকাড uেlখ করেত হেব। pকেlর বরােdর anদান বাবদ pদানেযাগ  
রাজs aংেশর জn aথৈনিতক েকাড ৫৯০০ aথ নিতক েকাড সাহায  ম রী aধীেন ব বহার করেত হেব ু
eবং anদান বাবদ pদানেযাগ  মলধন aংেশর জn ূ ৭২০০ aথৈনিতক েকাড uেlখ করেত হেব। 
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সংলgী-৪ 
সময়-িভিtক কম-পিরকlনা 

মntণালয়/ িবভাগঃ- ................................................ 

বাsবায়নকারী সংsাঃ- ........................................... 

pকেlর নাম o েকাড নং-...................................... 

িপিপর বরাd anযায়ী .............(চলিত) aথ বছের বরাd 
anযায়ী লk মাtা 

কােজর agগিত জলাi ু ......... হেত 
.........মাস পযn 

লk মাtা 
......... হেত .........মাস পযn 

মnব  

aংেগর নাম বরাd েভৗত আিথক িsম 
সংখ া 

েভৗত আিথক িsম 
সংখ া 

েভৗত আিথক িsম সংখ া  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

pিত sাkর  sাkর   
িসিনয়র সহকারী সিচব, pঃ মntণালয়/ িবভাগ। pকl পিরচালক   
নাম o েফান:- নাম o েফান:-  
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সংলgী-৫ 
aথ বরাd, aথ aবমিkু , pকত খরচ o পনভরেণর িববরণীৃ ু  

েকাড 
 মntণালয়/ িবভাগ : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 বাsবায়নকারী সংsা : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 pকেlর নাম : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 anেমািদত/aনnেমািদত/িপিসিপ anেমািদত/ সংেশািধত aনnেমািদত : ---------------------------------------------------------- 

 pকl েময়াদ : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

১।  চলিত বািষক unয়ন কমসিচেতূ /unয়ন বােজেট বরােdর পিরমাণ: 

িজoিব (িসিডভ াট 
বােদ) 

আরিপe (সরকােরর 
মাধ েম) 

aথায়েনর uৎস 

রাজs  মলধনূ  রাজs  মলধনূ  

িবেশষ 
িহসােবর 
(আরিপe) 

িডিপe িসিডভ াট anাn সবেমাট 

  unয়ন বােজট বরাd          
  সংেশািধত eিডিপ বরাd          

২।  aথ ছাড়/aথরাiেজশন সংkাn তথ ািদ: 
 aবমkকত aথু ৃ           
 ১. pথম িকিs          
 ২. িdতীয় িকিs          
 ৩. ততীয় িকিsৃ           
 ৪. সবেমাট aবমkু           
 ei িকিsেত aবমkেযাগু           

৩।  kমপি ভত aবমkকত aেথর পিরমাণু ূ ু ৃ :  
  িবগত aথ বৎসর পযn চলিত aথ বছের সবেমাট 

ক. িজoিব    
খ. িজoিব-eর মাধ েম পনভরণেযাগ  pকl সাহাযু     
গ. pকl সাহায  (িবেশষ িহসােবর মাধ েম)    
ঘ. িডিপe    

 সবেমাট aবমkু :    

৪।  চলিত aথ বছেরর pকত ব য়ৃ : 
েকাড নং িববরণ চলিত aথ বছের বােজট বরাd চলিত aথ বছের ................................. মাস পযn ব য় 

  িজoিব আরিপe 
সরকােরর 
মাধ েম 

ডসা, েকানটাসা, 
েসফ, iমেps 

িডিপe সবেমাট িজoিব আরিপe 
সরকােরর 
মাধ েম 

ডসা, েকানটাসা, 
েসফ, iমেps 

িডিপe সবেমাট 

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
 

রাজs ব য় 
          

৪৫০০ aিফসারেদর েবতন           

৪৬০০ pিত ান কমচারীেদর েবতন           

৪৭০০ ভাতািদ           

৪৮০০ সরবরাহ oেসবা           

৪৯০০ েমরামত, সংরkণ o 
পনুবাসন 

          

৫৯০০ সাহায  o ম রীু            

৬৬০০ anাn রাজs ব য়           

 েমাটঃ রাজs ব য়           
 

মলধন ব য়ূ  
          

৬৮০০ সmদ সংgহ/ kয়           

৬৯০০ ভিম aিধgহণূ /kয়           

৭০০০ িনমাণ o পতূ           

৭১০০ েশয়ার o ik িয়িটেত 
িবিনেয়াগ 

          

৭২০০ মলধন ম রীূ ু            

৭৩০০ ঋণ o aিgম pদান           

৭৯০০ মলধন খােত িসিডভ াটূ            

৭৯৮০ িবিনেয়াগ মলধন ব য়ূ            

 েমাটঃ মলধন ব য়ূ            

৩.(ক) সবেমাট ব য়ঃ           
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৫। kমপি ভত pকl বু ূ য়ঃ 
েকাড নং িববরণ pকl দিলল anযায়ী েমাট বরাd r েথেক ..............সন................... পযn 

kমপি তভত ব য়ু ূ  
  িজoিব আরিপe 

সরকােরর 
মাধ েম 

ডসা, 
েকানটাসা, 

েসফ, iমেps 

িডিপe সবেমাট িজoিব আরিপe 
সরকােরর 
মাধ েম 

ডসা, 
েকানটাসা, 

েসফ, iমেps 

িডিপe সবেমাট

aব ািয়ত 
ব ােলn 

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
 রাজs ব য়            
৪৫০০ aিফসারেদর েবতন            

৪৬০০ pিত ান কমচারীেদর েবতন            

৪৭০০ ভাতািদ            

৪৮০০ সরবরাহ oেসবা            

৪৯০০ সমরামত,সংরkণ o পনবাসনু             

৫৯০০ সাহায  o ম রীু             

৬৬০০ anাn রাজs ব য়            

 েমাটঃ রাজs ব য়            

  
মলধন ব য়ূ  

           

৬৮০০ সmদ সংgহ/ kয়            

৬৯০০ ভিম aিধgহণূ /kয়            

৭০০০ িনমাণ o পতূ            

৭১০০ েশয়ার o ik িয়িটেত 
িবিনেয়াগ 

           

৭২০০ মলধন ম রীূ ু             

৭৩০০ ঋণ o aিgম pদান            

৭৯০০ মলধন খােত িসিডভ াটূ             

৭৯৮০ িবিনেয়াগ মলধন ব য়ূ             

 েমাটঃ মলধন ব য়ূ             

৩.(ক) সবেমাট ব য়ঃ            

৬। ক) আরিপe সরকােরর মাধ েম পনুভরেণর aবsাঃ- 
 aবমk aেথর পিরমাণু  পনভরণ দাবীর পিরমাণু  পনভরণ pািpর পিরমাণু  পাথক  

বতমান aথ বছের ................. 
মাস পযn 

    

kমপি ভতু ূ । r েথেক বতমান 
aথ বছেরর ......................... 
মাস পযn 

    

খ) আরিপe (িবেশষ িহসােবর মাধ েম) পণভরেণর aবsাঃু  
 aথরাiেজশন জািরর পিরমাণ পনভরণ দাবীর পিরমাণু  পনভরণ pািpর পিরমাণু  পাথক  

বতমান aথ বছেরর ....... 
.................. মাস পযn 

টাকায় বেদিশক মdায়ু টাকায় বেদিশক মdায়ু টাকায় বেদিশক 
মdায়ু  

টাকায় বেদিশক 
মdায়ু  

kমপি ভতু ূ  ............... মাস 
পযn 

       

 
 
 
 
pিত sাkর 
যgু-সিচব 
মntণালয়/ িবভাগ 

 sাkরঃ pকl পিরচালক 
(নাম o পদবী) 

(েফান নং-                ) 
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সংলgী- ৬ 
( l o মল  সংেযাজন কর বাবদ aথ aবমিkর নমনা সরকাির আেদশূ ু ু ) 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
...........................মntণালয় 
..........................িবভাগ 

নং: .................................  তািরখ: ................................ 
 

েpরক: ................................ 
................................ 
 

pাপক:  pধান িহসাবরkণ কমকতা 
..........................মntণালয় 
 

িবষয়: ...............................aথ বৎসের anেমািদত/ aনnেমািদত........মntণালেয়র (নাম o েকাড নং) 
.........(pকেlর নাম) pকl েকাড নং ...... eর l o মল  সংেযাজন কর পিরেশােধরূ  জn ........aথ 
বরাd/ aবমিk সংkাnু । 

 
uপের uেlিখত pকlিটর .......... আiেটম আমদািনর জn ............(pকেlর বাsবায়নাধীন সংsা/িবভাগ 

eর নাম) ankেল l o মল  সংেযাজন কর ূ (িসিড ভ াট) পিরেশাধ বাবদ টাকা ..................... 
(কথায়.................) aবমিkর সরকাির ম রী jাপন কিরেত আিম আিদ  হiয়ািছু ু । 

২. ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর (...............) unয়ন বােজেটর ম রী নং ু .......... মntণালেয়র (নাম o েকাড নং) 
.................. (pকেlর নাম o েকাড নং) .............. হiেত বহন করা হiেব। 

৩. িনmিলিখত শতসােপেk ei aথ anদান/ িবিনেয়াগ/ ঋণ িহসােব ম রী করা হiলু । 

ক) pকl পিরচালক কতক pিতsাkিরত িবল দািখল হiেব eবং l আiেনর ৃ ৩৪ নং ধারা anযায়ী কিমশনার 
aব কা মস - ..........eর আoতাধীন ........ব াংেকর ......শাখার ....... নং eকাu ট কাের ট-eর ankেল 
েচক জাির কিরেত হiেব। 

খ) ei আেদশ aথ িবভােগর .................................. তািরেখর aম/ aিব/ uঃবাঃ১/ ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... নং sারেকর মাধ েম িবভাগ/ মntণালয়েক pদt kমতাবেল জাির করা হiল। 

গ) িকিs/ aিতিরk বরােdর aথ aবমিkেত aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগরু . ............. তািরেখর 
.............aম/ aিব/ uঃবাঃ. ...../ ...../  ............. নং sারকমেল ূ (anিলিপ সংযkু) সmিত রেয়েছ। 

 
 
(নাম:                                             ) 
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: 

anিলিপ: ১। িসিনয়র সহকারী সিচব......................................... 
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী pধান ......................................... 
পিরকlনা কিমশন। 
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 

 
d ব ঃ apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন। 
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সংলgী-৭ 
(িসিড ভ াট aবমিkরু / বরাd eবং ব বহােরর বাৎসিরক িববরণী) 

 
...................... মntণালয়/ িবভাগ 
...................... (সংsা/ aিধদpর) 

 
িবষয়: ................................... aথ বৎসের eিডিপ হiেত িসিড ভ াট aবমিkু / বরাd eবং ব বহােরর বাৎসিরক 

িববরণী। 
 
pকেlর নাম:....................................................................................... 
 
বাsবায়নকারী 
সংsা o েকাড 

নং 

pকেlর 
নাম o 
েকাড নং 

িহসাব চলিত 
নmর 

িহসাব চলিতেত 
বতমান aথ 
বছেরর 

pারিmক েজর 

চলিত aথ 
বছের e 
িহসাব 
চলিতেত 

জমাকত aথৃ  

চলিত aথ 
বছের e 

িহসাব চলিত 
েথেক ব য়কত ৃ

aথ 

৩০ জন ু
তািরেখ িহসাব 
চলিতেত 

aব িয়ত েজর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ (৪+৫-৬)=৭ 
       

 
 
 
মntণালেয়র কমকতার pিতsাkর pকl পিরচালেকর sাkর 

(নাম o েফান) নাম o েফান: 
 
d ব ঃ জলাi মােসর ু ১৫তািরেখর মেধ  েpরণেযাগ । 
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সংলgী- ৮ 

(সরকােরর মাধ েম পনভরণেযাগ  pকl সাহায  বরােdর নমনা সরকাির আেদশ ু ু ) 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
...............................মntণালয় 

....................................িবভাগ 
 

নং: .................................... তািরখ: ................................... 
 

েpরক: ...................................... 
...................................... 
 

pাপক: pধান িহসাবরkণ aিফসার 
.................................মntণালয় 
 

িবষয়: anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত/ aনnেমািদত ........................... (pকেlর নাম) pকl েকাড নং 
...........................eর জn unয়ন সহেযাগী (েদশ/ সংsার নাম) চুিk নং ........................eর aধীেন 
pদt পনভরণেযাগ  pকl সাহােয র ু (িজoিব’র মাধ েম) aথ বরাd সংkাn। 

 
 
 uপের uেlিখত pকlিটর জn ......................িকিs পযn/...................িকিsেত 
..........................িবভােগর ankেল সরকােরর মাধ েম পনভরণেযাগ  pকl সাহাু য  বাবদ টাকা 
...........(কথায়..........) eর সরকাির বরাd ম রী াপন কিরেত আিম আিদ  হiয়ািছু । ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর 
(...........) unয়ন বােজেটর ম রী নং ু ......... মntণালেয়র (নাম o েকাড নং) .............pকেlর নাম o েকাড নং 
.........হiেত বহন করা হiেব। 

 

২. pকl ছক/ িপিসিপেত বিণত দফাoয়ারী বরাd anযায়ী eবং unয়নসহেযাগী েদশ/ সংsার সিহত সmািদত 
কাযকর চুিkর শত েমাতােবক ei aথ ব য় কিরেত হiেব। 

 

৩. aথ িবভােগর .......................তািরেখর .................................নmর sারেকর aধীেন at মntণালয়/ 
িবভাগ েক েয kমতাপণ করা হiয়ােছ েসi anযায়ী ei আেদশ জাির করা হiল। 

 
৪. িকিs/aিতিরk বরােdর aথ aবমিkেত aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগরু . ............. তািরেখর 

.............aম/aিব/uঃবাঃ. ...../ ...../ ............. নং sারকমেল ূ (anিলিপ সংযkু) সmিত রেয়েছ। 
 

(নাম:                               ) 
সহকারী সিচব/িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: 

anিলিপ:  ১। িসিনয়র সহকারী সিচব.........................................     
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী pধান ......................................... 
পিরকlনা কিমশন। 
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 

 
d ব : ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন। 

২. anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত pকেlর ৩য় o ৪থ িকিsেত পনভরণেযাগ  pকl সাহােয র aথ aবমিkর ু ু
জn eবং aনnেমািদত pকেlর সকল িকিsর aথ aবমিkর জn aথ িবভােগর পব anেমাদন pেয়াজনু ূ । 

 
 



 aথ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-২ • 163 • 

সংলgী-৯ 
(িজoিব’র মাধ েম আরিপe eর পনভরেণর agগিত pিতেবদনু ) 

 
......................................মntণালয়/ িবভাগ 

িজoিব’র মাধ েম আরিপe পনভরেণর tু মািসক pিতেবদন 
(........................হেত.....................................পযn) 

 
মntণালয়/ িবভাগ :  
মাস :  
বাsবায়নকারী সংsা :  
pকেlর নাম 
o দাতা সংsার 

নাম 
(বাsবায়নাধীন 

কাল) 

pকেlর r বৎসর 
েথেক বতমান aথ 
বৎসর পযn েমাট 
আরিপe বরােdর 

পিরমাণ 

pকেlর r 
চলিত মাস 

পযn আরিপe 
খােত pকত ৃ

ব য় 

চলিত মাস 
পযn 

পনভরেণর ু
দাবীর 
পিরমাণ 

দাবীর 
িবপরীেত 
পনভরেণর ু
পিরমাণ 

দাবী েপেশর 
aেপkায় 
আেচ eর 
পিরমাণ (৩-

৪) 

দাবীর aেথর 
মেধ  

পনভরেণর ু
aেপkায় আেছ 

eর পিরমাণ 

মnব  

        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
pিতsাkর 
pশাসিনক মntণালেয়র িসিনঃ সহঃ সিচব/ pধান 
নাম o েফান 

পেk 
দািয়t pাp কমকতার 

sাkর o সীল 
নাম o েফান নmর 
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সংলgী-১০ 
(পনভরণেযাগ  pকlসমেহর জn েসফ তহু ূ িবল পিরচালনা পdিত) 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 
unয়ন uiং 

নং -aম/aিব/uঃগঃশাঃ১৬/৯৩/২৩৪ তািরখ: ০৫/০৮/১৯৯৩iং 
 

িবষয়: পনভরণেযাগ  pকlসমেহর জn েসফ িহসাব পিরচালন পdিতু ূ । 

পনভরণেযাগ  pকlসমেহর জn েসফ িহসাব পিরচালন eু ূ বং বাংলােদশ ব াংেকর সাব-েসফ eকাu ট হiেত 
বািণিজ ক ব াংেক রিkত সংি  pকেlর eকাuে ট sানীয় মdায় aথ sানাnেরর িনয়মাবলীঃু  

ক) েয সব পণভরণেযাগ  pকেlর জn eখন পযn বািণিজ ক ব াংেক িহসাব েখালা হয় নাi ei ধরেণর pকেlর ু
িহসাব েখালার জn pকl কতপk pশাসিনক মntণালেয়র মাধ েম িডিসe ৃ -eর anিলিপসহ aথ িবভােগর unয়ন 
uiং eর িনকট psাব কিরেব। aথ িবভাগ pশাসিনক মntণালয় কতক psািবত েয েকান eকিট ব াংকেক ৃ
মেনানীত কিরেব। pশাসিনক মntণালয় িবিভn pকেlর জn িভn িভn ব াংেকর নাম psাব কিরেব। িনধািরত 
ব াংেকর শাখা িনধারণ pকl কতপেkর sপািরশ anযায়ী ব াংেকর pধান কাযালয় িsর কিরেবৃ । 

খ) েকবলমাt sানীয় মdায় খরচ িনবােহর জn pেয়াজনীয় aথ ু (aথাৎ টাকা) বাংলােদশ ব াংক হiেত বািণিজ ক 
ব াংেক রিkত সংি  pকl eকাuে ট sানাnর করা যাiেব। 

গ) বাংলােদশ ব াংেকর সাব েসফ eকাu ট হiেত বািণিজ ক ব াংেক রিkত সংি  pকl eকাuে ট pারিmকভােব 
sানাnরেযাগ  aেথর পিরমাণ unয়ন uপেযাগী কতক ঐ pকেlর জn pদt pারিmক ৃ জমার েবশী হiেব না। 

ঘ) পরবতী কােল sানাnরেযাগ  aেথর পিরমাণ ঐ pকেlর জn unয়ন সহেযাগী কতক পণভরণেযাগ  aেথর েবশী ৃ ু
হiেব না। ei শত সকল pকেlর জn সমভােব pেযাজ  হiেব। 

ঙ) চলিত aথ বৎসের সবেমাট sানাnরেযাগ  aেথর পিরমাণ েকান মেতi বািষক unয়ন কমসিচ unয়ন বােজেট ূ
সংি  pকেlর জn পণভরণেযাগ  pকl সাহায  খােত বরাdকত aেথর েবশী হiেব নাু ৃ । (যতkন পযn 
সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ anযায়ী uহার েহরেফর হiেব নাূ ) তেব িবেশষ েkেt eবং aথ িবভােগর 
পবাnেমাদনkেমূ  যিদ েকান দpর/ সংsা েকান িনিদ  aথ বৎসেরর বরাdকত aেথর মেধ  সীিমত রািখয়া িনজs ৃ
uৎস হiেত ব য় িনবাহ কিরয়া uk aথ বৎসের দাতার িনকট হiেত পনভরেণরজn দাবী েপশ কেরন eবং দাতা ু
যিদ ঐ eকi বৎসের পনভরেণরু  পিরবেত পরবতী aথ বৎসের uk aথ পণুভরণ কেরন তেব pকl কতপেkর ৃ
িহসােব sানাnেরর পববতী বৎসেরর বােজট বরাdi ei uেdেশ  বােজট বরাd িহসােব gহণেযাগ  হiেব eবং ei ূ
পিরমাণ aেথর জn পরবতী বৎসেরর বােজেট বরােdর pেয়াজন হiেব না। তেব erপ ব য় eবং aথ sানাnেরর 
জn aথ িবভােগর পবাnেমাদন aবশ i pেয়াজন হiেবূ । 

চ) েযেহত েসফু -তহিবল pকl সাহায / পনভরণেযাগ  pকl সাহােয র eকিট aিgম aংশ েযেহত সংি  pকেlর ু ু
ankেল বািষক unয়ন কমসিচূ / unয়ন বােজেটর পনভরণেযাগ  pকl সাহায  বরাd হiেত pশাসিনক ু মntণালয়/ 
িবভাগ কতক aথ িবভােগর পবসmিত ব িতেরেক েকান aথ aবমk করা যাiেব নাৃ ূ ু । 

ছ) বাংলােদশ ব াংক হiেত pকl eকাuে ট sানাnরকত aথ পৃ নুরােদশ না েদoয়া পযn সংি  pকl ছক/ unয়ন 
ঋণ চুিk anযায়ী খরচ িনবােহর জn ei eকাuে ট রিkত aব িয়ত aেথর পিরমাণ সmেক aথ িবভাগ, 
বাংলােদশ ব াংক, বিহঃ সmদ িবভাগ o pশাসিনক মntণালয়েক aবিহত কিরেবন। 

জ) unয়ন সহেযািগর িনকট হiেত pাp বাংলােদশ ব াংেকর সাব-েসফ eকাuে ট রিkত েসফ -তহিবেল aব িয়ত aথ 
(aথ িবভােগর aথারাiেজশন সােপেk eকাuে ট sানাnিরত না হiেল) ঐ eকাuে ট জমা থািকেব। 

ঝ) বাংলােদশ ব াংেকর সাব-েসফ eকাu ট হiেত sানাsরকত েসফ তহিবেলর aথ pকl বাsবায়নকারী সংsা ৃ
েকবল মাt সংি  pকl/ unয়ন ঋণ চুিkর anযায়ী gহণেযাগ  ব য়সমহ ূ (Admissible Ligible 
Expenditure) িনবােহর জn (aথাৎ েয সকল ব য় unয়ন সহেযাগী কতক পনভরণেযাগৃ ু ) টাকায় খরচ কিরেত 
পািরেবন। 
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ঞ) pকl বাsবায়নকারী সংsা বেদিশক মdার pেয়াজন anভব কিরেল তাহােদর anেমািদত ব াংেকর মাধ েম ু
বাংলােদশ ব াংেক uহা sানাnেরর জn anেরাধ কিরেবন। তেব e ধরেনর anেরাধ সংি  িসeo কতক প া ন ৃ ৃ
কিরেত হiেব। বাংলােদশ ব াংক িসeo -eর িনকট anেরাধ pািpর পর সংি  ব াংেক pেয়াজনীয় বেদিশক মdা ু
sানাnর কিরেবন। সাব েসফ eকাu ট হiেত বহনেযাগ  ব য়সমহ বেদিশক মdায় িনবােহর জn সমূ ু পিরমাণ টাকা 
জমা দান পdিত e েkেt বাংলােদশ ব াংক কতক েরহাi েদoয়া হiেব eবং uk েলনেদেনর েkেt আn ািনক ৃ
বেদিশক মdা িবিনময় হার ু (Official Rate of Exchange) pেযাজ  হiেব। 

ট) েয সকল সরকাির দpর/ সংsার বাংলােদশ ব াংেকর রিkত সরকাির eকাuে টর ankেল েচক iস র kমতা ূ
রিহয়ােছ তাহােদর বািণিজ ক ব াংেক েকান eকাu ট (েসফ -তহিবল সd বহােরর জn) খিলবার pেয়াজন নাiু । ei 
সকল দpর/ সংsা বাংলােদশ ব াংক রিkত তাহােদর s s eকাuে টর মাধ েম েসফ -তহিবল পিরচালনা কিরেত 
পােরন। তেব ei সকল দpর/ সংsা পথক িহসাব বিহৃ , েরকড iত ািদ সংরkণ কিরেবন যাহােত েসফ -তহিবল 
সংkাn iত ািদ খরচািদ সংsার anাn খরচািদ হiেত পথকভােব িচিhত করা যায়ৃ । 

ঠ) েসফ -তহিবল সংkাn aথ েকবলমাt বািষক unয়ন কমসিচেত anেমািদত unয়ন pকেlর েkেt sানাূ nর করা 
যাiেব। aনnেমািদত unয়ন pকেlর েkেt সংি  দpর/ সংsা pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ eবং পিরকlনা 
কিমশেনর সmিত gহণপবক aথ িবভােগ েসফ ূ -তহিবল eর aথ sানাnেরর psাব েপশ কিরেত পােরন। 

ড) বাংলােদশ ব াংক তার সাব েসফ- eকাu ট সংkাn eকিট মািসক pিতেবদন pিতিট pকl বাsবায়নকারী সংsা 
eবং সংি  িসo -eর িনকট pিতমােসর pথম সpােহ েpরণ কিরেবন। ei মািসক pিতেবদন সংsােক েসফ -
তহিবল eর খরচকত aথ পনভরেণর জn দাতা সংsার িনকট দাবী েপেশ ৃ ু (Reimbursement Claim) সাহায  
কিরেব। 

ঢ) pকl বাsবায়নকারী সংsা েসফ -তহিবল eর aথ uেtালেনর aব বিহত পেরi খরচ কিরেবন eবং খরেচর 
পরপরi uহা পনভরেণরজn দাতা সংsার িনকট দাবী েপশ কিরেবনু । েসফ তহিবল হiেত eকেt pকেlর িতন 
মােসর sানীয় মdায় খরেচর েবশী aথ টাকায় sানাু nর করা যাiেব না। 

ণ) বাংলােদশ ব াংক (িহসাব িবভাগ) pিতিট সাব-েসফ eকাuে টর tমািসক িরেপাট যথাkেম ৭i aেkাবর, ৭i 
জাnয়ারী eবং ৩০েশ জেনর মেধ  aথ িবভাগ ু (unয়ন uiং) বিহঃসmদ িবভাগ ( বেদিশক সাহায  বােজট শাখা) 
সংি  িসeo eবং মntণালয়/ িবভােগ েpরণ কিরেবন। সরকাির দpর/ সংsা unয়ন pকl বাsবায়েনর জn সাব 
েসফ eকাu ট হiেত েস Tাল eকাuে ট sানাnরকত যাবতীয় েসফ তহিবল eর eবং েসফ eকাu ট হiেত ব িয়ত ৃ
বেদিশক মdা খরচািদর pকত o সিঠক িহসােব সংরkেণর জn সংি  pকl কতপkু ৃ ৃ  দািয় থািকেবন। uপের 
বিণত পdিত anযায়ী বাংলােদশ ব াংক হiেত pাp িহসােবর সিহত সংি  িসeo তাহার িনকট রিkত িহসাব 
িমলাiেবন। ৭i eিpল তািরেখর মেধ  েpিরত বাংলােদশ ব াংেকর িরেপাট সংি  সংsা/ দpর. pশাসিনক 
মntণালয়/ িবভাগ o পিরকlনা কিমশনেক ঐ pকেlর সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচেত pিতফেলর জn ূ
pকl সাহায / পনভরণেযাগ  pকl সাহায  ু (টাকাংশ) eর সংেশািধত বরাd চািহদা পরীkায় সাহায  কিরেব। 

ত) বাংলােদশ ব াংক কতক েpিরত ৃ ৩০েশ জন eর tমািসক িরেপাট anযায়ী সংিু  pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 
সিঠক িহসাব িনrপণ eর জn pিত (aথ) বছেরর ৩০েশ জন তািরেখ সমg aথ বৎসের েসফ তহিবেলর aথ pািp ু
o খরচ সmকীয় eকিট সমnয় আেদশ (Adjustment GO) জাির কিরেবন। pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতক ৃ
pিতিট pকl eর জn চলিত aথ বৎসের েসফ eকাu ট হiেত sানাnিরত তহিবেলর pকত pিতফলনপবক ৃ ূ
Adjustment GO যথাসমেয় জািরর িবষয়িট সংি  িসeo িনি ত কিরেবন। 

থ) েসফ তহিবল সংkাn সকল খরচািদ eবং েলনেদন সংি  anেমািদত pকl ছক/ unয়ন ঋণ চুিk/ pকl 
চুিkেত বিণত শতািদ সােপেk কিরেত হiেব। eতদসংkাn aথিবভােগর ২৯/০৫/১৯৮৫iং তািরেখর eমeফিড-
১/ িবিট-১/ ১e-২৬/ ৮৪-৮৫/ ৩৭৬/ ১(১০০) নmর sারেক বিণত শতািদo যথাযথ ভােব পালন কিরেত হiেব। 

দ) ঋণপt (Letter of Credit) েখালা eবং Retirement সংkাn যাবতীয় কাযাবলী সরকােরর িবদ মান বেদিশক 
মdা িনয়ntণ িবিধ anসাের পিরচািলত হiেবু । 

 
 

েমাঃ িসিdkর রহমান েচৗধরূী 
uপ-সিচব (unয়ন-১) 

aথিবভাগ 
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সংলgী-১১ 
 

(েসফ/ iমেps/ েকানটাসা/ ডসা তহিবেলর aথ ব বহার সংkাn সমnয় আেদেশর নমনাু ) 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
............................... মntণালয়/ িবভাগ 

নং: ................................  তািরখ: ................................... 
 

েpরক:  ...................................... 
...................................... 
 

pাপক:  pধান িহসাবরkণ aিফসার 
  ........................ মntণালয়/ িবভাগ। 
 
িবষয়: anেমািদত ................. (pকেlর নাম).............. (েসফ/ েকানটাসা/ iমেps/ ডসা) pকl েকাড নং .................. 

eর জn unয়ন ঋণচুিk নং ....................... eর aধীেন ............... aথ বৎসের বেদিশক সাহােয র িবেশষ তহিবল 
(েসফ/ েকানটাসা/ iমেps/ ডসা) ব বহােরর সমnয় আেদশ। 

 
 আিম আিদ  হiয়া uপের uেlিখত pকেlর িবপরীেত ................ aথ বৎসেরর ম রী o বরােdর দাবীসমহ ু ূ (unয়ন) 
e pকl সাহায  (টাকাংশ) সংেশািধত বািষক unয়ন বরাd হেত েসফ তহিবল (েকানটাসা/ iমেps/ ডসা) সd বহােরর 
িনেmাk সমnেয়র জn ........................ সংsা/ দpর/ কেপােরশেনর ankেল সরকাির ম রী jাপন কু রিছ। 

(aংকসমহ লk টাকায়ূ ) 
..........সেনর 

বািষক/সংেশািধত 
বািষক unয়ন 

কমসিচেত pকl ূ
সাহায  বরাd 

েসফ,েকানটাসা,ডসা 
o iমেps (pকl 
িহসাব) e pাp aেথর 
পিরমাণ ( বেদিশক 

মdাু সহ) 

বরােdর তলনায় ু
কম/ েবশী 

pািpর পিরমাণ 
(১-২) 

aথ িবভাগ 
কতক জািরকত ৃ ৃ

েমাট 
aথরাiেজশন 

ডসা,েকানটাসা, 
েসফ o iমেps 
িহসাব েথেক 
েমাট ব য় 

aথরাiেজশেনর 
তলনায় ু pকত ৃ
ব য় কম/েবশী 

(৬-৭) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
 
 

     

 

২। uপের ১নং কলােম বিণত ......... টাকার মেধ  হiেত .......... টাকা (বরােdর সমপিরমাণ aথবা কম pািpর পিরমাণ) 
.................... aথ বৎসেরর সংেশািধত unয়ন বােজেটর ম রী নং ু ................ মntণালেয়র নাম o েকাড নং ................. 
pকl নাম o েকাড নং ................... হেত বহন করা হেয়েছ। 

৩। uপের ৩নং কলােম বিণত aিতিরk pািpর সমপিরমাণ aথ ................. টাকা ............... aথ বৎসেরর unয়ন বােজেটর 
ম রী নং ু ................... বাsবায়নকারী সংsার নাম ................. pকেlর নাম o েকাড ................... eর সিহত সমnয় 
করা হেব। 

৪। unয়ন সহেযাগী কতক ৃ (েসফ/ েকানটাসা/ iমেps/ ডসার মাধ েম) ei pকেlর জn ৩০েশ জনু, ............ তািরখ পযn 
pকl eকাuে ট pদt aেথর kমপ ীভু ূ ত পিরমাণ ................... বেদিশক মdায় ু ........................... (সমপিরমাণ 
...................... টাকা), খরেচর পিরমাণ ................. টাকা, পণভরণ দাবী েপেশর পিরমাণ ু ............... টাকা ( বেদিশক মdা ু
......................)। e পযn টাকা ....................... ( বেদিশক মdা ু ..................) পণভরণ করা হেয়েছু । pকl eকাuে ট 
ব ালােnর পিরমাণ ............... টাকা ( বেদিশক মdা ু .....................) মাt। 

৫। aথ িবভােগর (unয়ন anিবভাগ) aথ মntণালেয়র (aথরাiেজশন জািরর নং o তািরখ) eর aধীেন ei মntণালয়/ িবভাগেক েয 
kমতা aপণ করা হiয়ােছ েসi anসাের ei সমnয় আেদশ জাির করা হiল। 

 
 

(নাম:                                               ) 
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: 

anিলিপ: 
মহাব বsাপক, আnজািতক িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 
িসিনয়র সহকারী সিচব, unয়ন-১, unয়ন anিবভাগ, সিচবালয়, ঢাকা। 
মহাব বsাপক, ............................. (বািণিজ ক ব াংক) 
* বেদিশক মdার েkেt বেদিশক মdার নাম সহ পিরমাণ uেlখ করেত হেবু ু । 
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সংলgী-১২ 
(েকানটাসা তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন) 

 
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 

BANGLADESH 
MINISTRY OF FIANCE 

Finance Division 
Development Wing 

No. MF/FD/DRS/3/91/444(20) Dated: May 04, 1992 
 
From: Mr. Md. Shareefullah 
 Joint Secretary (Dev) 
 
To: The Secretary/Addl.Secretary-in-Charge of 
 …………………………….Ministry/Division 
 
Subject: Procedure for operation of convertible taka special account (CONTASA) of IDA aided 

development projects under Government Deptts/Autonomous/Semi-Autonomous Bodies 
(Revised). 

 
 The Government has decided, in consultation with IDA, to introduce a Convertible Taka Special 
Account (CONTASA) for IDA aided autonomous bodies. It is, however, to be noted that on going 
projects funded by IDA for which SAFE accounts has been in operation since 1985 shall not come 
under the purview of CONTASA until a renew has been completed by the Government and IDA and 
both parties are in agreement to change the status of projects currently operation under SAFE to allow 
them to operate under CONTASA. The following procedures shall be applicable for the operation of 
CONTASA. 
 
1. Opening of the Account: 

a) With prior approval of the Finance Division and wehre permitted by the IDA Development 
Credit Agreement, one project Executing Agency may open under the title of the project one 
CONTASA WITH A COMMERCIAL BANK (Explanation where more than one project 
executive agencies are involved, each such agency can open one such CONTASA). 
CONTASA will be interest bearing and convertible to foreign exchange axstipulated in 2(i). 

b) The specimen signature of the Project Implementing Authority/Project Director responsible 
for operating the account shall have to be attested by the Head of the Deptt./Agency and the 
Administrative Ministry/Division in the specimen signature card of the Bank. 

c) In cases where several drawing authorities are involved in a CONTASA, the Administrative 
Ministry/Division may in appropriate cases, authorize them for drawing from the CONTASA 
under intimation to the Finance Division. In such cases, too, the procedure (b) shall have to be 
flollowed. 

2. Procedure for depositing to and fund utilization from CONTASA: 
a) Immediately after the deposit of foreign currency by IDA with the Bangladesh Bank the latter 

shall transfer the Taka equivalent to the commercial bank for crediting the same to the 
CONTASA of the project. 

b) The Finance Division shall issue authorization showing budget allocation against the project 
in the project aid head at the beginning of each financial year. This authorization will show the 
respective head of account and the break up of the fund for different phases of implementation 
of the same project given by the Administrative Ministry/Division. The Administrative 
Ministry/Division could revise this break-up, if necessary, and have revised authority issued 
by the Finance Division reflecting the original authorization. 

c) In cases where expenditure in addition to the authorization is necessary, the Administrative 
Ministry/Division may incur such additional expenditure with prior permission and 
authorization from the Finance Division. The total expenditure, including the among of 
additional expenditure, shall not exceed the amount available in the projects CONTASA. 

d) In case of Project Concept Paper (PCP) approved/ unapproved projects permission from the 
Planning Commission and Finance Division will be needed for issuing authorization. 
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e) Project Director/Project Implementing Authority shall not pay any bill from CONTASA. 
Unless authorization or additional authorization as the case may be issued from the Finance 
Division against the project. 

f) Payment from CONTASA shall be made on the basis of work done goods supplied 
consultants services and training provided (for payment in foreign currency, please see (j) 
below. 

g) However, advance payment stipulated in the respected contracts would be made from 
CONTASA for any work to be done goods to be supplied, consultants services and training to 
be provided so specified in the Development Credit Agreement/ Project Agreement or 
agreement. 

h) The bill against which payment could be made available from CONTASA shall contain 
attestation of the Project Director/Project Implementing Authority in services and training 
provided. The Project Director/Project Implementing Authority shall maintain accounts of 
each bill in a separate ledger. 

i) The commercial bank shall send a month-wise report concerning CONTASA maintained with 
them to the Project Implementing Agency. Administrative Ministry/Division, concerned Chief 
Accounts Officer and the Finance Division in the first week of the following month. The 
Project Implementing Agency shall prepare a statement of expenditure based on such 
report/account showing the head of account and shall send it to the necessary entries in the 
Government Account according to the report. 

j) All project expenditure eligible for IDA financing in local currency and any expenditure in 
foreign currency up to US$ 50,000.00 equivalent or less shall be met from CONTASA. The 
limits would be agreed with IDA for new IDA project to be negotiated which require a 
CONTASA account based on the total amount of each project. 

k) Proceeds of all IDA Credit converted into Taka for deposit in CONTASA shall be freely 
convertible and may be used to meet eligible expenditure in Taka as well as in foreign 
currency subject to the provision stipulated in para ‘2(I)’ above. 

3. General Conditions: 
a) Project Implementing Agency/Project Implementing Unit (PIU) must submit claims in Taka 

for reimbursement for the bills paid on monthly basis to IDA immediately after the end of 
each month. The implementing agency must reconcile the bank statement and submit both the 
reconciliation and bank statements will replenishment applications, in accordance with the 
intervals specified in IDA’s disbursement letter for each project. 

b) All expenditure/ payment under CONTASA shall be incurred/ made as per approved project 
proforma (PP) and terms and conditions of FCA and Project Agreement. 

c) At the end of the financial, year Administrative Ministry/Division shall issue an adjustment 
G.O. in respect of Autonomous and Semi-Autonomous bodies showing therein project-wise 
ADP allocation, revised ADP allocation, Taka received under CONTASA and expenditure 
thereof up to 30th June. If such G.O. is not issued by the 31st July, no fund from CONTASA 
can be used thereafter. 

d) CONTASA shall be audited every year by the Foreign Aided Projects Audit Department of 
the Government. 

e) Instruction regarding interest accrued and bank charges in respect of CONTASA shall be 
issued separately at a later date. 

 
 

Md. Shareef Ullah 
Joint Secretary 

Distribution: 
1. Comptroller & Auditor General, Bangladesh 
2. Governor, Bangladesh Bank, Dhaka 
3. Controller General of Accounts, Bangladesh 
4. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects 

AG Bhaban, Segunbagicha, Dhaka 
5. Director, Foreign Aid Budget & Accounts Branch, ERD. 
6. The Chief Accounts Officer of all concerned Ministries. 
7. All Officers of this Wing. 
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সংলgী-১৩ 
(iমেps তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন) 

 
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 

BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 
Development Wing 

No. MF/FD/DRS/25/92(P-1)141(200) Dated: 25-4-1993 
 

From: Mr. Md. Shareef Ullah 
 Joint Secretary (Dev) 
 
To: The Secretary/Addl.Secretary-in-Charge of 
 …………………………….Ministries/Divisions 
 
Subject: Operational procedure for enhanced Imprest Account Facility under ADB Loans 

 

1. The undersigned is directed to say that the Government of Bangladesh and the Asian Development 
Bank (ADB), have agreed to enhance the use of existing Imprest Account facility to a more 
comprehensive facility, similar to the World Bank’s SAFE. Such Imprest Account will cover all 
loan categories (except for unallocated and service charge during construction), both foreign and 
local expenditures. In principle, all new ADB loans will adopt the Imprest Account Procedures, if 
executing agency’s accounting and administrative capability is satisfactory to ADB. ADB’s 
Statements of Expenditure (SOE) procedures should be combined with Imprest Accounts to 
facilitate replenishment/liquidation. Detailed Procedures of Imprest Accounts of Expenditure will 
be included in ADB’s disbursement letter which will be sent to the concerned parties after signing 
of Loan Agreements. 

2. Opening of Imprest Accounts: 

Executing Agency (EA) through their Administrative Ministry/Division, will apply to the Finance 
Division, Ministry of Finance for permission to open an Imprest Account under new procedure. 
Finance Division will issue permission and instruct Bangladesh Bank (BB) to open an Imprest 
Account with (BB). The MOF will designate a Commercial Bank, on the basis of the 
recommendation of the Administrative Ministry, where a corresponding account to the Imprest 
Account (Second Stage Imprest Account in local currency) would be opened. Such account in the 
Commercial Bank will be interest bearing and the interests so earned, will be deposited on the 1 of 
July every year to the Government Account under the head 24-interest-24-Kha-Foreign Loan 
Interest Imprest Account. Government departments and agencies having power to issue checks on 
Government Accounts are not required to open Second Stage Imprest Accounts with Commercial 
Banks. 

3. Government’s Budget Allocations. 
FD, MOF will issue, at the beginning of each financial year, an advice to BB informing Annual 
Development Program (ADP) allocation for all ADP-Financed approved project which have 
Imprest Accounts and will authorize BB to release funds from Imprest Accounts to the Executing 
Agencies. Thus BB gets an umbrella authorization for approved projects from FD to release fund 
and does not have to get FD’s clearance as they are within the limit of current year’s ADP 
allocation. EA’s have to ensure they do not submit to ADB Withdrawal Applications for advance 
exceeding current year’s ADP allocations. 

4. Ceiling of Imprest Fund should, whenever possible, be stated in the loan agreement or in the 
Minutes of the Loan Negotiations. Otherwise, the amount of the initial advance (3 to 6 months 
requirement) establishes a requirement. Executing Agencies will submit a Withdrawal application 
and an Estimate of Expenditure Sheet for initial advance to ADP Headquarters through ADB 
Bangladesh Resident Office. ADB’s Controller’s Department in Dhaka possesses the transfer and 
will advise Executing Agencies accordingly. 
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5. Payments of Expenditure: 

Executing Agencies will make 
i) all local payments from the Imprest Accounts, and 
ii) Foreign Exchange payments (limit US$ 50,000 equivalent per payment from imprest fund 

held at the Commercial Ban. Imprest fund can be utilized for all kinds of payments and 
transactions including small letter of credit (L/C) amounting US$ 50,000 or less. Such small 
L/C transactions can be made between the shipper and the buyer without going through 
commitment letter procedures. $ 50,000 limit will be reviewed by the Government and the 
ADB periodically. Procedures for opening/settlement of small L/C and for direct payments in 
Foreign Exchange will be circulated by Bangladesh Bank. 

6. Liquidation & Replenishment: 
For replenishment, Executing Agencies accumulate payment of documents and then submit 
withdrawal applications to Bangladesh Resident Office of ADB, in principle on a monthly basis. 
Withdrawal appalications must be supported by the standard documentation as required under 
ADB procedures along with the Bank statements of Imprest Account. Bangladesh Resident Office 
of ADB reviews the applications and sends them to ADB’s Controller Departments for 
replenishment. This process will continue till, (i) amount one year before loan closing date or (ii) 
the time when the undisbursed balance of the loan becomes twice the amount of the prevailing 
ceiling of the Imprest fund, whichever come first; after-which, withdrawal applications received 
will be treated as liquidation against outstanding Imprest Fund. 

7. Programme Loans: 
For Programme Loans, above stated procedures will generally apply. 

8. Audit: 
Imprest Accounts and Statements of Expenditure should be annually audited by the Comptroller 
and Auditor General (C&AG). Audit of Imprest Accounts and Statements of Expenditure may be 
carried out as part of the regular annual report of Executing Agency’s general accounts and 
financial statements, but the opinion of that part of the examination relating to Imprest Accounts 
and statements of Expenditure should be separately set out in the auditor’s report. 

 
 

Joint Secretary (Development) 
Finance Division 

Ministry of Finance 
Distribution: 
1. Secretary.................Ministry/Division 
2. Governor, Bangladesh Bank 
3. Comptroller & Auditor General of Bangladesh 
4. Controller General of Accounts (CGA) 
5. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects. 
6. Bangladesh Resident Office of ADB. 
7. Managing Director.....................................Bank 
8. All Chief Accounts Officers 
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সংলgী-১৪ 
(বািণিজ ক ব াংেক iমেps তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন) 

 
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 

BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 
Development Wing 

 
No.MF/FD/DRS/85/96/931 Date: 24 October 1996 
 

CIRCULAR 
 

Subject: Procedures for Operation of Revised Imprest Accounts for ADB aided Development 
projects under Govt.Deptts/ Autonomous/ Semi-Autonomous Bodies. 

 

The Government of the People’s Republic of Bangladesh (GOB) in consultation with Asian 
Development Bank (ADB) have decided to introduce Revised Imprest Accounts with commercial 
Banks for ADB aided development projects under Government Departments, Autonomous/Semi-
Autonomous bodies. It is, however, to be noted that ongoing projects funded by ADB under Imprest 
Account procedure as per Finance Division’s circular No.MF/ FD/ DRS/ 25/92 (P-1)/141(200), dated 
25-4-93 shall not come under the purview of Revised Imprest Account procedures. Such Imprest 
Accounts will cover all loan categories (except for unallocated and service charge during construction), 
both foreign and local expenditure. All new ADB loans will adopt the Imprest Account Procedures. 
ADB\rquotas Statements of Expenditure procedures should be combined with Imprest Accounts to 
facilitate replenishment/liquidation. Detailed Procedures of New Imprest Accounts and Statements of 
Expenditure will be included in ADB’s disbursement letter, which will be sent to the concerned parties 
after signing of Loan Agreements. 

1. Opening of Imprest Accounts: 
Executing Agencies, through their Administrative Ministry/Division, will apply to the Finance 
Division, Ministry of Finance for permission to open an Imprest Account under new procedure. 
Finance Division will issue permission to open an Imprest Account with a commercial Bank, on 
the basis of the recommendations of the Administrative Ministry (Administrative 
Ministry/Division will recommend at least three names of Commercial Banks). Such account in 
the Commercial Bank will be interest bearing and the interests so earned, will be deposited in Taka 
at the months of January and July every year to the Government Account under the Head ‘24-
interst-24-Kha-Foreign Loan Interest’. 

2. Government’s Budget Allocation: 
Finance Division, Ministry of Finance will issue, at the beginning of each financial year, an advice 
to the Commercial Banks informing Annual Development Programme (ADP) allocation for the 
project which has Imprest Account and will authorize to release funds from Imprest Accounts to 
the Executing Agencies. Executing Agencies have to ensure that, they do not submit to ADB 
withdrawal applications for advance exceeding current year’s ADB allocation. 

3. Initial Advance and ceiling: 
Ceiling of Imprest Fund should, whenever possible, be stated in the loan agreement or in the 
Minutes of the Loan Negotiations. Otherwise, the amount of the initial advance (3 to 6 months 
requirement) establishes a requirement. Executing Agencies will submit a Withdrawal application 
and an Estimate of Expenditure Sheet for initial advance to ADB Headquarters through ADB 
Bangladesh Resident Office. ADB’s Controller’s Department in Dhaka possesses the transfer and 
will advise Executing Agencies accordingly. 

4. Payments of Expenditure: 
Executing Agencies will make 
i) all local payments from the Imprest accounts, and 
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ii) Foreign Exchange payments (limit US$ 50,000 equivalent per payment) from imprest fund 
held at the Commercial Bank. Imprest fund can be utilized for all kinds of payments and 
transactions including small letter of credit (L/C) amounting US$ 50,000 or less. Such small 
L/C transactions can be made between the shipper and the buyer without going through 
commitment letter procedures. $ 50,000 limit will be reviewed by the Government and ADB 
periodically. Procedures for opening/settlement of small L/C and for direct payments in 
Foreign Exchange will be circulated by Bangladesh Bank. 

5. Liquidation and Replenishment: 
For replenishment, Executing Agencies accumulate payment documents and then submit 
withdrawal applications to Bangladesh Resident Office of ADB, in principle on a monthly basis. 
Withdrawal applications must be supported by the standard documentation as required under ADB 
procedures along with the Bank statements of Imprest Account. Bangladesh Resident Office of 
ADB reviews the applications and sends them to ADB’s Controller Departments for 
replenishment. This process will continue till (i) amount one year before loan closing date, or (ii) 
the time when the undisbursed balance of the loan becomes twice the amount of the prevailing 
celing of the Imprest fund, whichever come first after-which, withdrawal applications received will 
be treated as liquidation against outstanding Imprest Fund. 

6. Programme Loans: 
For programme Loans, above stated procedures will generally apply. 

7. Audit: 
Imprest Accounts and Statements of Expenditure should be annually audited by the Comptroller 
and Auditor General (C&AG). Audit of Imprest Accounts and Statements of Expenditure may be 
carried out as part of the regular annual audit of Executing Agency general accounts and financial 
statements, but the opinion of that part of the examination relating to Imprest Accounts and 
statements of Expenditure should be separately set out in the auditor’s report. 

 
 
 

Md. Mozammel Huq 
Joint Secretary (Development) 

Finance Division 
Ministry of Finance 

 
Distribution: 
1. Secretary..............................................Ministry/Division 
2. Governor, Bangladesh Bank 
3. Comptroller and Auditor General of Bangladesh 
4. Controller General of Accounts (CGA) 
5. Director, Directorate of Audits, Foreign Aided Projects 
6. Bangladesh Resident Office of ADB 
7. Managing Director.........................................Bank 
8. All Chief Accounts Officers 
9. All Officers of Development Wing of Finance Division. 

10.  
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সংলgী-১৫ 
(ডসা (DOSA) তহিবল পিরচালনা সংkাn pjাপন) 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 
নং-aম/aিব/uঃগঃশাঃ/১০/৯২/৮৪(১০০) তািরখ: ০৫/০১/১৯৯৩ iং 
 
িবষয়: আi,িড,e, েkিডট ২৩৯৩-িবিড’র aধীেন বাsবায়নাধীন কািরগরী সহায়তা pকl-৬(িট,e-৬) eর জn 

ডলার েsশাল eকাu ট (ডসা) পিরচালনা পdিত। 

 
ডলার িবেশষ িহসাব পdিত পিরচালন o aথ ব বহােরর িনয়মাবলীঃ 

ক) আi,িড,e, েkিডট ২৩৯৩-িবিড’র aধীেন ডলার েsশাল eকাu ট (ডসা) নােম বাংলােদশ ব াংেক iu eস 
ডলাের eকিট িবেশষ িহসাব েখালা হiেব eবং আেলাচ  pকl(িট,e-৬) চালকালীন সময় পযn iহা কাযকর ু
থািকেব। 

খ) ডলার িবেশষ িহসােব আi,িড,e pারিmক জমাসহ পনভরেণর িভিtেত aথ জমা কিরেবু । 

গ) আi,িড,e বাংলােদশ ব াংেকর িবেশষ ডলার িহসােব সরাসির বেদিশক মdা জমা েদoয়ার সােথ সােথ ু
বাংলােদশ ব াংক, pকl পিরচালক, aসিব eবং aথ মntণালেয়র unয়ন anিবভাগেক aবিহত কিরেব। 

aথ ব বহােরর িনয়মাবলী: 

ক) কািরগরী সহায়তা pকl-৬ eবং uপ pকlসমহ eিডিপূ /সংেশািধত eিডিপেত ঋণচুিk নং ২৩৯৩ িবিডসহ 
pিতফিলত কিরেত হiেব। 

খ) aথৈনিতক সmক িবভােগর pকl পিরচালেকর িনকট aথরাiেজশন জািরর psাব েpরেণর সময় uপ-
pকেlর সংি  pশািসনক মntণালেয়র খরেচর িবভাজন uেlখপবক pকl সাহায  aংেশর বেদিশক মdা ূ ু
o টাকাংশ s ভােব uেlখ কিরেব। uপ pকেlর pশাসিনক মntণালয় হiেত pাp িবভাজেনর িভিtেত 
aথরাiেজশন জািরর জn pকl পিরচালক (aসিব), aথ িবভাগেক anেরাধ কিরেবন। pেয়াজনেবােধ 
সামিgক বােজট বরােdর মেধ  pশাসিনক মntণালয় ei িবভাজন সংেশাধন কিরেত পািরেব। তেব aসিবেক 
aবগত করাiেত হiেব। 

গ) pকl পিরচালক হiেত pাp তেথ র িভিtেত aথ িবভাগ pিত aথ বছের uপpকlসমেহর িবপরীেত unয়ন ূ
বােজেট pদিশত pকl সাহায  িহসােব েদখােনা বরােdর aথরাiেজশন জাির কিরেব। 

ঘ) সংি  aথ বছেরর বােজট বরােdর তলনাু য় aিতিরk aথ ব েয়র pেয়াজন হiেল uপ pকl বাsবায়নকারী 
কতপk সংি  pশাসিনক মntণালেয়র মাধ েম পিরকlনা কিমশেনর পব anেমাদনসহ pকl পিরচালকেক ৃ ূ
aবিহত কিরেবন। তদnযায়ী সংেশািধত aথরাiেজশন জাির কিরবার জn pকl পিরচালক aথ িবভাগেক 
anেরাধ কিরেবন। 

ঙ) anেমািদত pকেlর েkেt aথরাiেজশন জািরর পেব পিরকlনা কিমশেনর সmিত লািগেবূ । 

চ) aথ িবভাগ হiেত pকেlর িবপরীেত aথরাiেজশন জাির না হoয়া পযn pকl পিরচালক/বাsবায়নকারী 
কতপk ডসা হiেত েকান aথ ব য় কিরেত পািরেবন নাৃ । 

ছ) েয িবেলর িবপরীেত ডসা িহসাব হiেত aথ পিরেশাধ করা হiেব তাহােত uপ pকl বাsবায়নকারী 
কতপেkর pত য়ন থািকেত হiেবৃ । pিতিট িবেলর uপ pকl কতপk uপ pকেlর জn িনিদ  পথক ৃ ৃ
েলজার সংরkণ কিরেবন। 

জ) বাংলােদশ ব াংক ডসা সংkাn আদান pদােনর মািসক pিতেবদন pকl পিরচালক, িব ব াংেকর sানীয় 
aিফেস পরবতী মােসর ২য় সpােহ েpরণ কিরেব। ei pিতেবদেনর uপর িভিt কিরয়া pকl পিরচালক 
পরবতীেত িব ব াংেকর িনকট পনভরণ দাবী কিরেবনু । pিত বছর ৩০ জন uপpকloয়ারী খরেচর eকিট ু
pিতেবদন pকl পিরচালক সংি  িস,e,o েক pদান কিরেবন যাহা সংি  িসeo সরকাির িহসােব 
pিতফলন কিরেবন। 

ঝ) ‘ডসা’ হiেত বেদিশক মdা o টাকাংেশ ব য় করা যাiেব তেব টাকাংশ ব েয়র সময় চলিত িবিনময় হার ু
anযায়ী ডলারেক টাকায় rপাnর কিরেত হiেব। 
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ঞ) anেমািদত িবল পিরেশােধর জn ১৫ িদন পেব uপ pকl বাsবায়নকারী কতপk pকl পিরচালেকর ূ ৃ
িনকট িবল েপশ কিরেবন। pকl পিরচালক তাহা পরীkা কিরয়া pেয়াজনীয় aথ পিরেশােধর জn বাংলােদশ 
ব াংেক েpরণ কিরেবন। pকl পিরচালক বাংলােদশ ব াংেক েpরণ কিরেবন। pকl পিরচালক বাংলােদশ 
ব াংেক েpিরত পেtর anিলিপ সংি  uপ pকl কতপেkর িনকট েpরণ কিরেবনৃ । 

ট) িবল পিরেশােধর পের মািসক িভিtেত pকl পিরচালক পনভরেণর জn unয়ন সহেযািগেদর িনকট মািকন ু
ডলাের দাবী েপশ কিরেবন। 

ঠ) ‘ডসা’র মাধ েম সmািদত সকল খরচািদ o েলনেদন সংি  anেমািদত pকl ছক ঋণচুিk/pকl চুিkেত 
বিণত শতািদ anযায়ী কিরেত হiেব। 

ড) সরকােরর বেদিশক সাহায প  pকl aিডট দsর কতক ডসা eবং eর aধীেন পিরচািলত কািরগরী ু ৃ
সহায়তা pকl-৬ eর uপpকlসমহ pিত বছর aিডট কিরেত হiেবূ । aিডট হiয়ােছ ei মেম aথ 
িবভাগেক eবং আi,িড,e-েক aবিহত কিরেত হiেব। 

ঢ) কািরগরী সহায়তা pকl-৬ eর সকল বতমান o ভিবষ ৎ uপ pকেlর জn ডসা পdিত কাযকর থািকেব। 

ণ) দাতা সংsা, aথ িবভাগ eবং aসিব হiেত কািরগরী সহায়তা pকl-৬ সংkাn েয সকল আেদশ জাির করা 
হiেব pকl পিরচালক তাহা uপ pকl বাsবায়নকারী কতপkেক aবিহত কিরেবনৃ । 

 
 

eম শরীফ uল াহ 
যg সিচবু (unয়ন) 

aথ িবভাগ। 
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সংলgী-১৬ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/unয়ন-১/িবিবধ-৭২/০১/৩৬১  তািরখ: ৫/১১/২০০১ 
 
 সরকার ei মেম িসdাn gহণ কিরয়ােছন েয eখন হiেত সকল মntণালয/িবভাগ/aিধদpর/পিরদpর eবং 
sায়tশািসত সংsােক সরকােরর/সংsার িনজs aথায়েন pকl বাsবায়েনর জn (সাpায়াস েkিডট সহ) বা রাজs 
বােজেটর আoতায় eক িমিলয়ন মািকন ডলার বা তদ  বেদিশক মূ ুdা ব য়/eলিস েখালার পেব িনmবিণত বাছাi ূ
কিমিটর sপািরশ gহণ কিরেত হiেব: 
 

১) গভনর, বাংলােদশ ব াংক : আহবায়ক 

২) সদস , েpাgািমং, পিরকlনা কিমশন : সদস  

৩) সিচব, aথ িবভাগ, aথ মntণালয় : সদস  

৪) সিচব, সংি  মntণালয়/ িবভাগ : সদস  
 
 aথ িবভাগ বাছাi কিমিটর সািচিবক সহায়তা pদান কিরেব। ei িবষেয় সকল psাব যথাসমেয় aথ িবভােগ েpরণ 
কিরেত হiেব। 

 
 

েশখ e, েক, েমাতাহার েহােসন 
uপ-সিচব(unয়ন)। 

 ১) গভনর, বাংলােদশ ব াংক। 
২) সদস (েpাgািমং), পিরকlনা কিমশন। 
৩) সিচব, aথ িবভাগ। 
৪) সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
 
* aথ িবভােগর ০১/০৭/২০০৪ তািরেখর আেদেশ uহা সংেশাধন কের ৫ (পঁাচ) িমিলয়ন ডলার করা হেয়েছ (সংলgী-

৪৩)। 
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সংলgী-১৭ 
 

(বািষক িরকনিসিলেয়শন pিতেবদেনর নমনাু ) 
 

সকল মntণালয়/ িবভােগর aধীন িবিভn সরকাির aিধদpর/ পিরদpর/ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ােনর বাsবায়নাধীন pকlসমেহর িবগতূ ------------ aথ বছের বছেরর aথ aবমিk ব য়ু , o 
aব িয়ত aথ সমপণ/ সরকাির েকাষাগাের জমা েদoয়ার িববরণীঃ 

 
মntণালেয়র 

নাম 
বাsবায়নকারী 

সংsা 
pকেlর নাম িবগত...........সােলর বােজট বরাd িবগত..........সােলর aবমিkর পিরমাণু  িবগত..........সােলর pকত ব য়ৃ  aব িয়ত aথ সমপণ/সরকাির 

েকাষাগাের জমাদােনর 
িববরণী(কিপসহ) 

pকl সাহায  pকl সাহায  pকl সাহায  টাকা পt/চালান নং, তাং   িজoিব 
আরিপe 
(িজoিব) 

আরিপe 
(িবেশষ 
িহসাব) 

িডিপe 
েমাট িজoিব 

আরিপe 
(িজoিব) 

আরিপe 
(িবেশষ 
িহসাব) 

িডিপe 
েমাট িজoিব 

আরিপe 
(িজoিব) 

আরিপe 
(িবেশষ 
িহসাব) 

িডিপe
েমাট 

  

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
 
pশাসিনক মntণালেয়র িসিনঃ সহঃ সিচব 
নাম o েফান 

 
pকl পিরচালেকর sাkর o িসল 

নাম o পদবী 

(apেয়াজনীয় aংশ কািটয়া িদন। pেত ক মntণালয়/ িবভাগ তার aধীনs সংsাসমহ uপেরাk তথ ািদ সিঠকভােব বছরােn ূ (১৫i জলাiেয়র মেধু ) সংি  pধান িহসাবরkণ কমকতা eবংaথ িবভােগ েpরণ 
িনি ত করেব। েচক is iং aথিরিটর েkেt বাংলােদশ ব াংক uপেরাk তথ ািদ বছরােn (১৫i জলাiু ) সংি  মntণালেয়র pধান িহসাবরkণ কমকতার কাযালয় o aথ িবভােগ েpরণ করেব। মntণালেয়র 
pধান িহসাবরkণ কমকতার কাযালয় uপেরাk তথ ািদ pত ায়নপবক aথ িবভােগ েpরণ করেব ূ ৩১ েশ জলাi eর মেধু ) 
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সংলgী-১৮ 
(েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ কতক বােজট বিহভত ব য় েরাধ pসেূ ৃ ূ ) 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয়(aথ িবভাগ) 
বােজট anিবভাগ 

শাখা-৩ 
১২/১২/১৯৯২iং 

নং-aম/aিব/বা-৩/িবিবধ-১/৯২/৭১৫   তািরখ: 
২৮/০৮/১৩৯৯বাং 

 
িবষয়: েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ কতক বােজট বিহভত ব য় েরাধ pসেূ ৃ ূ । 
 
 aথ িবভােগর ১১-১০-৯২ iং তািরেখর sারক নং aম/ aিব/ বা-৩/ িবিবধ-১/ ৯২/ ৬৮১ eর মাধ েম uপেরাk 
িবষেয়র সিহত সংি  সকল মntণালয়/ িবভাগ/ িনয়ntণকারী কতপkেক তাহােদর ankেল বরাdকত বােজট pেয়াজন ৃ ৃ
anযায়ী s-s aধীনs িনবাহী কমকতা/ িডিভশনেক িবভাজন কিরয়া েদoয়ার জn eবং েকান aবsােতi িবভাজনকতৃ / 
বরাdকত aেথর aিতিরk ব য় নাৃ  করার িনেদশদােনর জn anেরাধ জানােনা হয়। ekেণ uk আেদেশর anবিtkেম ৃ
সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ িনয়ntনকারী কতপkৃ / িনবাহী কমকতা/ িডিভশন/ aিফস কতক যথাযথ anসরেণর জnৃ  
িনmিলিখত িনেদশাবলী জাির করা হiল: 

ক) বােজট িবভাজেনর anিলিপ সংি  িসeo, পিরচালক িহসাব িনরীkা o েজলা িহসাব িনরীkা কমকতােক 
েpরণ কিরেত হiেব। 

খ) মািসক িহসাব িববরণীর সােথ সােথ বােজেট বরােdর পিরমাণ uেlখপবক েমাট ব েয়র পিরমাণ জানাiেত ূ
হiেব। 

গ) pেত ক িহসাবরkণ aিফস বােজট বরাd anযায়ী িবভাগoয়ারী aিডট েরিজsার রkণােবkণ কিরেবন। যিদ 
বােজট বরােdর aিতিরk ব য় পিরলিkত হয় তেব তাহা তাৎkিনকভােব aথ িবভাগ, pশাসিনক মntণালয়, 
িবভাগীয় pধান, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক eবং পিরচালক িহসাব িনরীkােক aবিহত কিরেত হiেব। 

ঘ) মািসক িহসাব িববরণীেত aিনি ত খােত েডিবট-েkিডট eর কারণ o মnব  সিnেবিশত কিরেত হiেব। 

ঙ) ৩০ জেনর মেধ  aবশ i সমপণ o পনঃuপেযাজেনর pিতেবদন সংি  িনয়ntণকারী কতপkু ু ৃ /িবভাগীয় 
pধান/pধান pেকৗশলী কতক aথ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেবৃ । 

চ) বােজট বরােdর মেধ  ব য় সীিমত রাখার uেdেশ  িবিভn েচক pদানkম কমকতাগণেক েচক pদােনর সময় 
েচেকর ulা িপেঠ িনmrপ ptয়নপt pদান কিরেত হiেব। 

১) িহসাব খাত.............................. 

২) েমাট বরােdর পিরমাণ...................... 

৩) বতমান েচকসহ gস ব েয়র পিরমাণ................... 

৪) aবিশ ......................... 

uপেরাk িসdাnসমহ বাsবায়েনর জn সংি  সকলেক anেরাধ করা যাiেতেছূ । 
 
 

হািববর রহমানু  
যgসিচব ু (বােজট) 
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সংলgী-১৯ 
(েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ কতক বােজট ব য় েরাধ pসেূ ৃ ) 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ, শাখা-৩ 
 
নং-aম/aিব/বাঃ-৩/িবিবধ-১/৯৫/৫১১ তািরখ: ২৬/০২/১৯৯৫ iং 
 
িবষয়: েচক pদানkম সরকাির সংsাসমহ কতক বােজট বিহভত ব য় েরাধ pসেূ ৃ ূ । 
 

সাসেপn খােতর িহসাব পযােলাচনায় েদখা েযায় েয, বােজট বিহভত ব য় েরােধর লেk  e যাবৎ জািরকত ূ ৃ
িনেদশাবলী যথাযথভােব pিতপািলত হiেতেছ না। ei সmিকত িবষয়ািদ পযােলাচনাkেম পিরিsিতর aবনিত 
েরাধকেl সংি  সকল মntণালয়/ িবভাগ/ িনয়ntণকারী কতপkৃ / িনবাহী কমকতা/ িডিভশন/ aিফস কতক যথাযথ ৃ
anসরেণর জn িনmিলিখত িনেদশাবলী জাির করা হiল: 

ক) aথ িবভােগর ১২-১২-১৯৯২ iং তািরেখর aম/ aিব/ বা-৩/ িবিবধ-১/ ৯২/ ৭১৫ নং sারেক বিণত 
িনেদশাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব eবং েচেকর ulা িপেঠ বােজট বরাd সmিকত pত য়ন 
ছাড়া েকান েচক gহণ করা যাiেব না। 

খ) গণপত িবভাগসহ সকল pেকৗশল িবভাগ যাহােত িনিদ  aথ বৎসেরর মেধ  বরাdকত aথ ব য় কিরেত পাের ূ ৃ
েসiজn ৩০ eিpেলর মেধ  সকল িডপাটেম ট তাহােদর কােজর জn গণপত িবভাগেক pেয়াজনীয় aথ ns ূ
কিরেব eবং uk তািরেখর পর গণপত িবভাগ an িডপাূ টেমে টর কােজর জn েকান aথ gহণ কিরেব না। 

গ) সংেশািধত বােজেট পত কােজর বরাd বিd করা হiেব নাূ ৃ । 
 

uপেরাk িসdাnসমহ aনিতিবলেmূ  বাsবায়েনর জn সংি  সকলেক anরাধ করা যাiেতেছ। 
 
 

েমাঃ nrnবী 
যg সিচবু  (বােজট) 
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সংলgী-২০ 
(পদ সি  o সংরৃ kণ আেদেশর নমনাু ) 

 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
..................... মntণালয় 

নং: ................................. তািরখ: ............................... 
 
েpরক: ................................ 
  ................................ 

pাপক: pধান িহসাবরkণ aিফসার 
...............................মntণালয় 

 
িবষয়: ............ মntণালয়াধীন ..........শীষক pকেlর িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ’র সংsান anযাযী pকেlর 

কমকতা-কমচারীেদর পদ সি  o সংরk pসেৃ । 
 

মেহাদয়, 

at মntণালয়/ িবভােগর িবগত .......... sারক েমাতােবক ............. মntণালয়/ িবভােগর .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. pকেlর (েকাড নং- ......) anেমািদত/ িপিসিপ anেমািদত/ aনnেমািদত িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ anযায়ী 
pকlিট বাsবায়েনর িনিমেt আিদ  হiয়া িনmবিণত পদসমেহর ূ .......... তািরখ হiেত............ তািরখ পযn সি  o ৃ
সংরkেণর সরকাির ম রী jাপন কিরেতিছু  - 

kিমক 
নং 

পেদর নাম পদ সংখ া েবতন েgড সবেমাট/ 
সবসাkল  েবতন 

িনেয়ােগর পdিত 

১.     aিতিরk দািয়t/ 
সাবkিণক  

২.     েpষেণ 
৩.     সরাসির 
৪.     িনেয়াগ pিkয়াধীন 
৫.     শণূ  

 
২। e ব য় ম রী নং ু ............ িহসােবর খাত...................... eবং pকেlর জn ........ aথ বছেরর unয়ন বােজট 

বরাd হiেত  বহন করা হiেব। 
৩। uিlিখত pকেlর pকl পিরচালক আয়ন ব য়ন কমকতা িহেসেব দািয়t পালন করেবন। 
৫. ei আেদশ aথ িবভােগর .................................. তািরেখর ....................................... নং sারেকর 

aধীেন at িবভাগেক/মntণালয়েক েয kমতাপণ করা হiয়ােছ েসi anসাের জাির করা হiল। 
 
৬. িকিs/aিতিরk বরােdর aথ aবমিkু েত aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগর. ............. তািরেখর 

.............aম/aিব/uঃবাঃ. ...../ ...../ ............. নং sারকমেল ূ (anিলিপ সংযkু) সmিত রেয়েছ। 
 

(নাম:                                           ) 
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নmর:- 

anিলিপ:  ১। িসিনয়র সহকারী সিচব......................................... 
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী pধান ......................................... 
পিরকlনা কিমশন। 
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 

 
d ব ঃ ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন। 

২. aনnেমািদত pকেlর পদ সংরkেণ পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভােগর পব সmিতর pেয়াজন হেবূ । 
পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভাগ সmিত pদােনর সময় যিদ েকান শত আেরাপ কেরন তেব তা সরকাির 
আেদেশ uেlখ করেত হেব।  
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সংলgী-২১ 
 

(িবিভn unয়ন pকেl aিgম aথ uেtালন সংkাn sারক) 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 
 
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৪৬/৯৮/৭২ তািরখ: ২৩/২/১৯৯৮ iং 
 
িবষয়:  িবিভn unয়ন pকেl aিgম aথ uেtালন pসে । 
 
 িনmsাkরকারী আিদ  হiয়া জানাiেতেছ েয, িবিভn মntণালয়/ িবভােগর আoতাধীন িকছ িকছ unয়ন pকl ু ু
বাsবায়েনর জn aিgম aথ uেtালেনর িনিমেt aথ িবভােগ psাব েpরণ করা হiেতেছ। বতমােন বলবৎ িবিধ 
anযায়ী aথ িবভােগর পব সmিত ছাড়া েকান বাsবায়নাধীন pূ কেlর জn aিgম aথ uেtালন করা যায় না। ei 
সকল psাব aথ িবভােগ েpরেণর সময় যথাযথভােব েpরণ করা হয় না। ফেল psাবসমহ িনূ িtেত িবলm ঘিটয়া 
থােক। 

২। eমতাবsায় মntণালয়/ িবভাগেক pেয়াজনেবােধ িনmিলিখত িবষয়ািদর uপর সংি  pধান িহসাবরkণ কমকতার 
sিনিd  মতামত eবং sপািরশসহ aিgম aথ uেtালেনর psাব aথ িবভােগ েpরেণর জn anেরাধ jাপন করা 
যাiেতেছ: 

ক) েকান িকিsর ছাড়কত aথ হiেত aিgম uেtালেনর psাব করা হiেতেছ eবং সংি  িপিপৃ / িপিসিপ/ 
িটeিপিপেত uk psািবত aেথর সংsান আেছ িকনা? 

খ) aিgম aথ uেtালেনর েযৗিkকতা; 

গ) পেব েকান aথ aিgম uেtািলত করা হiয়া থািকেল uহার সমnয় করা হiয়ােছ িকনাূ ? 

ঘ) eতদসmিকত িবষেয় সংি  িস,e,o,র an েকান মতামত। 

 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 

১। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। 
২। সিচব,.........................................(সকল মnণালয়/ িবভাগ) 
৩। pধান িহসাবরkণ কমকতা,.................(সকল মntণালয়/ িবভাগ) 
৪। unয়ন anিবভােগর সকল কমকতা, aথ িবভাগ। 
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সংলgী-২২ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৪৬/৯৫/৫৮২ তািরখ: ০৮/০৪/২০০২ iং 

 unয়ন pকেl aথ aবমিkর েkেt বতমােন pচিলত পdিত anযায়ী pিত আিথক বৎসেরর eিডিপু /বােজট 
ব েয়র েমাট বরাd সাধারণ িনয়েম চার িকিsেত ভাগ কের aবমk করা হেয় থােকু । িকn aথ aবমিk eবং ব েয়র ু ু
েkেt eমন eকিট সংsিত গেড় uেঠেছ েয েদখা যায়ৃ , aথ বছেরর uেlখেযাগ  সময় aিতkাn হেলo aথ aবমিkর ু
uেদ াগ েনয়া হয় না। aেনক েkেt aথ বছেরর েশষ মােস, েশষ সpােহ, eমন িক েশষ কাযিদবেস aথ aবমk করা ু
হয়। aথ aবমিkর ei aসময়াnবিততা unয়ন pকl বাsবায়নসচীর সােথ aসাম স পণ eবং eর ফেল aথ ব েয়র ু ূ ূ
েkেt aথ িবিধ anসরেণ aিনয়ম, aপব য় eবং aপব বহােরর সmাবনা থােক। বািষক unয়ন কমসিচূ /unয়ন বােজেটর 
বরােdর তামািদ eড়ােনার লেk  aথ বছেরর েশষ pােn েkt িবেশেষ aথ aবমিk eবং তিড়ঘিড় কের সাধারণতু : 
েসi aথ ব েয়র uেদ াগ েনয়া হয়। eর ফেল unয়ন pকেlর uেdশ /কমসিচিভিtক বাsবায়ন ব হত হয়ূ । aিধকn ু
aথ বছেরর মেধ  aবমk aথ হেত েকান aথ aব িয়ত থাকেল aথু  বছেরর েশষ কাযিদবেস বা eর পেব তা সরকাির ূ
খােত সমপণ/েকাষাগাের েফরত pদােনর িবধানিটo aিধকাংশ েkেt anসত হয় নাৃ । লk  করা িগেয়েছ, aথ বছর 
সমািpর পর aবমk aথ aব িয়ত েরেখ সরকাির েকাষাগাের জমা না িদেয় পরবতী aথ বছের েস aথ ব য় করা হেু , 
যা আিথক শংখলার পিরপ থীৃ । 

২। unয়ন বােজেট আিথক শংখলা িনি ত করার লেk  সরকার িনmrপ িসdাn gহণ কেরেছ যা unয়ন বােজেটর ৃ
সকল েkেt pেযাজ  হেব: 

১) ৩০ জন eর মেধ  েয aথ ব য় করা সmব হেব না েস aথ aবমিkর psাব aথ িবভােগ েpরু ু ণ করা যােব না: 
২) aথ বছেরর েশেষ aবমk েকান aথ aব িয়ত থাকেল তা সরকাির খােত সমপণু /েকাষাগাের জমা িদেয় 

pশাসিনক মntণালেয়র মাধ েম pিতেবদন o চালােনর কিপ, ব াংক িহসােবর িববরণীসহ পরবতী aথ বছেরর 
জলাi মােসর মেধ  aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগ দািখু ল করেত হেব। 

৩) aথ িবভাগ েথেক aথ ছােড় সmিত দােনর েkেt েকান শত আেরাপ করা হেল িজ,o েত তা যথাযথভােব 
pিতফিলত না করা হেল িজ,o, প া েনর জn uহা aথ িবভাগ কতক gহণ করা হেব নাৃ ৃ । 

 
 

েমাহাmদ আবdল মিজদ 
uপ-সিচব(unয়ন-১) 

িবতরণ: 
১। সিচব..................................................মntণালয়/ িবভাগ। 
২। িহসাব মহািনয়ntেকর কাযালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৩। pধান িহসাবরkণ কমকতা, 

................................................(সকল)...........................মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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সংলgী-২৩ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
 
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৪৬/৯৫(aংশ-৩)/৭৬০ তািরখ:-৫/৬/২০০২ iং 
 
িবষয়: বােজট বরােdর aথ aবমিk o ব বহার সংkাু n। 
 
 

লk  করা িগেয়েছ েয, িকছ িকছ েkু ু েt বােজেট বরাdকত aেথর তামািদ eড়ােনার জn aথ বছেরর েশষ পযােয় ৃ
eেস pেয়াজেনর সােথ স িত না েরেখ aথ aবমk o ব য় করার uেদ াগ েনoয়া হয়ু । pিতপালনীয় পdিত যথাযথ 
anসরণ না কের eভােব aথ ব েয়র ফেল সরকােরর সীিমত সmেদর aপব বহার, aপচয় eবং নানা aিনয়েমর 
সmাবনা থােক। সমেয়র slতােহত বরাdকত aথ dারা েকান কমসিচ বাsবায়ন সmব না হেল pেয়াজেন পরবতী aথ ু ৃ ূ
বছের নতন বরােdর আoতায় েস সমs কাজ সmn করা যায়ু ।কােজi aপিরহায তা না থাকা সেtto েকবল তামািদ 
eড়ােনার লেk  তাড়াhড়া কের বৎসেরর েশেষ aথ ব েয়র আবশ কতা েনi। 

২। জাতীয় সংসেদ নতন বােজট anেমািদত হoয়ার পরপরi বরাd anযায়ী aথ aবমিk o ব েয়র কমসিচ হােত ু ু ূ
েনoয়া েযেত পাের eবং pচিলত িবিধ িবধান anসাের pশাসিনক মntণালয় িকিs িভিtক সময়সচী anযায়ী aথ ছাড় o ূ
ব য় িনি ত করেত পাের। েকান কারেণ aথ বৎসেরর েশেষ ঐ বৎসেরর বরােdর িবপরীেত aথ ব য় না করার কারেণ 
নতন aথ বছেরর বােজেট েকান pকl বাsবায়েন বরাd apতল pতীয়মান হেল িবষয়িট aথ িবভাগ o পিরকlনা ু ু
কিমশেনর নজের আনেল pেয়াজনীয় বরাd দােনর িবষয়o িবেবচনা করা েযেত পাের। কােজi aত াবশ কীয়তা না 
থাকেল aথ বৎসেরর েশেষ aথ ব য় পিরহার করার জn সংি  সকল কতপkেক anেরাধ করা যােৃ । 

৩। সmেদর s  ব বহার িনি ত করেত সরকার িসdাn িনেয়েছ েযু , eখন েথেক দবচয়েনর িভিtেত িনধািরত 
pকেl/সংsায় aথ বৎসেরর েশষ িতন মােস ব িয়ত aেথর িবেশষ িনরীkা পিরচালনা করা হেব। 

 
 

িসিdkর রহমান েচৗধরীু  
যgু-সিচব(unয়ন) 

aথ িবভাগ। 
িবতরণ: 
১। মিnt পিরষদ সিচব, মিnt পিরষদ িবভাগ। 
২। সিচব,..........................................মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৪। aিতিরk সিচব-১/২, aথ িবভাগ। 
৫। যgু-সিচব, unয়ন/বােজট/pশাসন, aথ িবভাগ। 
৬। uপ-সিচব, unয়ন-১/২/৩/৪, aথ িবভাগ। 
৭। িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব, unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
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সংলgী-২৪ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ-১ 
০৮/০৬/২০০০ iং 

নং aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-১/৯৬/২৩৭ তািরখ: 
২৫/০২/১৪০৭ বাং 

 
িবষয়: যথাযথ পdিত anসরণ ব িতেরেক িবল দািখেলর মাধ েম aথ uেtালন। 
 
st: িসeিজ aিফেসর পt নং-িসeিজ/পdিত-১/unয়ন pকl/৫৪০(খ ড-৩)/৪৪৭ তািরখ: ১৯/০৪/২০০০iং 
 

মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর aিফস সেt বিণত পt মারফত জািনেয়েছ েয unয়ন pকlসহ িবিভn কমসিচর ূ ূ
েkেt pেয়াজনীয় ম রী আেদশ ব তীত eবং যথাযথ sাভািবক পdিত anসরণ না কের েTজাির িবিধ ু ২৭ aবলmেন 
িহসাবরkণ aিফেস িবল দািখলপবক aথ uেtালন করা হেূ । িবষয়িট aথিবভােগ পরীkাপবক e সmেক সকেলর ূ
aবগিতর জn জানােনা যাে  েয, ধমাt ভিমকmু ূ , বnা বা anrপ pাকিতক dৃ েযাগজিনত কারেণ স  পিরিsিতেত ৃ
জানমাল রkা eবং িনরাপtা িবধােনর p  জিড়ত থাকেল েTজাির rল ২৭ aবলmেন িবল দািখলপবক aথ uেtালন ূ
করা যােব। 
 
২. uপযk বণনাnসাের েTজাির rল ু ২৭ aবলmেন unয়ন pকেlর আoতায় েকান aথ eবং রাজs বােজেটর 
আoতায uপের anঃ ১ e বিণত েkt ব তীত an েকান েkেt েকান aথ uেtালন আিথক িবিধর পিরপ থী হেব। 
েTজাির িবিধ ২৭ aবলmন কের েযন uপের anঃ ১ e বিণত েkt ব িতত an েকান েkেt েকান aথ uেtালন করা না 
হয় ei িবষয়িট সংি  pশাসিনক মntণালয়, তােদর aধীনs কতপkৃ , pকl পিরচালক eবং িহসাব মহািনয়ntকসহ 
সকল েজলা o uপেজলা িহসাবরkণ কমকতাবn িনি ত করেবনৃ । 

৩. uপের বিণত িবষয়াবলী anসরণপবক aথ uেtালন o ব য় িনি ত করার জn anেরাধ করা হলূ । 
 
 

েশখ. e. েক েমাতাহার েহােসন 
uপ সিচব (unয়ন-১) 

িবতরণ: 
১. মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক 
২. সিচব, ........................................... মntণালয়/ িবভাগ 
৩. িহসাব মহা িনয়ntক/ কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাiেনn/ aিতিরk মহা িনয়ntক, েরল কতপkৃ । 
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সংলgী-২৫ 

(আরিপe িবেশষ িহসােবর aথ ব েয়র tমািসক pিতেবদেনর নমনা ু ) 
 

................ aথবছের পনভরণেযাগ  pকl সাু হােয র tমািসক িববরণী: 

১. মntণালয়/ িবভােগর নাম o েকাড নmর 

২. বাsবায়নকারী কতপেkর নাম o েকাড নmরৃ  

৩. unয়ন সহেযািগর নাম 

৪. ................................ মােসর pিতেবদন 
 

আরিপe (িবেশষ িহসােবর মাধ েম) পণভরেণর aবsাঃু  
 

 aথরাiেজশন জািরর 
পিরমাণ 

পনভরণ দাবীর পিরমাণু পনভরণ pািpর ু
পিরমাণ 

পাথক  

বতমান aথ বছেরর 
.................. মাস পযn 

টাকায় বেদিশক 
মdায়ু  

টাকায় বেদিশক 
মdায়ু  

টাকায় বেদিশক 
মdায়ু  

টাকায় বেদিশক 
মdায়ু  

kমপি ভতু ূ  
................... মাস পযn 

       

 
 
pিত sাkর 
যgু-সিচব 
মntণালয়/ িবভাগ 

 sাkরঃ pকl পিরচালক 
(নাম o পদবী) 
(েফান নং-                         ) 

 
 

 
মntণালেয়র কমকতা pিতsাkর 
(নাম, পদবী o পদবী) 

sাkরঃ pকl পিরচালক 
(নাম:                                 ) 
েফান নং- 

 
d ব ঃ ১. aেkাবর, জাnয়ারী, eিpল o জন মােসর ু ১৫তািরেখর মেধ  পববতী মােসর ব েয়র িববরণী aথ িবভাগ o pধান ূ

িহসাবরkণ কমকতার দpের েপশ কিরেত হiেব। 

২. pেত ক সংsা তাহােদর িনয়ntণাধীেন ‘আরিপe’ বরাdসmিলত সকল pকেlর জn eকিট eকীভূত িববরণী েপশ 
কিরেবন। 

৩. যিদ pিতেবদনকারী কমকতা aিতিরk েকান তথ  pদান কিরেত চােহন তেব pেয়াজনীয় ব াখ াসহ pদান কিরেবন। 

৪. pধান িহসাবরkণ কমকতা কতক িহসাব িনয়িমত pািpর pত ায়ন ব িতেরেক aথ িবভাগ হেত aথরাiেজশন জাির করা ৃ
হেব না। 
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সংলgী-২৬ 

(sায়ttশািসত/ আধা-sায়ttশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ কতক বাsবায়নাধীন unয়ন ূ ৃ
pকlসমেহর িজoিবূ ’র মাধ েম পনভরণেযাগ  pকl সাহায  aবমিkর নমনা সরকাির আেদশু ু ু ) 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

................................. মntণালয় 

................................. িবভাগ 
 

নং .................................... তািরখ: .................................... 
 
েpরক: ................................ 
  ................................ 
 
pাপক: pধান িহসাবরkণ aিফসার, 

................................ মntণালয়। 
 
 
িবষয়: unয়ন সহেযাগী সংsা/ েদেশর নাম চুিk নং ................................... eর aধীেন pদt িজoিব’র মাধ েম 

পনভরণেযাগ  pকl সাহােয় র aথ aবমিk সংkাnু ু । 
 
 আিম আিদ  হiয়া uপের uিlিখত pকেlর িবপরীেত বতমান বৎসেরর বািষক unয়ন কমসিচেত িজoিবূ ’র 
মাধ েম পনভরণেযাগ  pকl সাহায  বাবদ বরাd হiেত ু .............................. সংsার ankেল িনmrেপ aথ ছােড় 
সরকাির ম রী jাপন কিরেতিছু । 
 
বাsবায়ন
কারী 

সংsার নাম 
o েকাড নং 

pকেlর 
নাম o 
েকাড নং 

anেমািদত/ 
িপিসিপ 

anেমািদত/ 
aনnেমািদত 

িকিsর নাম
১ম/২য়/৩
য়/৪থ 

ঋেণর 
aেথর 
পিরমাণ 

িবিনেয়ােগর
aেথর 
পিরমাণ 

anদােনর 
aেথর 
পিরমাণ 

রাজs 
খােতর 

aথ 

মলধন ূ
খােতর aথ 

েমাট 
aবমk ু

aথ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 
 

         

 

ei ব য় বতমান aথ বৎসেরর ............................................. unয়ন বােজেটর ম রী নং ু ............................. 
মntণালেয়র (নাম o েকাড নং ........................................) pকl (নাম o েকাড নং 
.................................................) aথৈনিতক েকাড নং .................... হiেত বহন করা হiেব। 

2. িনmিলিখত শত সােপেk ei aথ anদান/ িবিনেয়াগ/ ঋণ িহসােব ম র করা ু হiল: 

ক. বািষক .................. হাের (কথায় .............................................................) সামিয়কভােব ei 
ঋেণর uপর sদ িদেত হiেব। 

খ. বািষক ........................ িট (কথায় ...........................................) সমান বাৎসিরক ষাnািষক িকিsেত 
আসল o sদ পিরেশাধ কিরেত হiেব। 

গ. ঋেণর টাকা েতালার তািরখ হiেত ...................... বৎসর পর ei ঋেণর টাকা আদায়েযাগ । pথম 
................. বৎসর পযn আহিরত টাকার uপর েকবল sদ িদেত হেব। 

3. pত ায়ন করা যাiেতেছ েযঃ 

1) বতমান বৎসেরর বােজট বরাd হiেত ১ম/ ২য় িকিs পযn টাকা ........................... (কথায় 
............................) aথাৎ ছাড়কত aেথর শতকরা ৃ ৭৫ভাগ aথবা তাহা aেপkা েবশী aথ পণভরেণর ূ
জn দাতা সংsা/ েদেশর িনকট দাবী েপশ করা হiয়ােছ। 

2) ১ম/ ২য় িকিs পযn টাকা .............................. (কথায় .................................) aবমk করা হiয়ােছ ু
eবং তাহা হiেত টাকা ..................................... (কথায় .......................................) aথাৎ ছাড়কত ৃ
aেথর শতকরা ৭৫ভােগর কম aথ পনভরেণরজn দাতা েদেশর িনকট দাবী করা হiয়ােছু । েসi কারেণi aথ 
মntণালেয়র সmিতkেম ei আেদশ জাির করা হiেতেছ। 
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3) pকl ছেক বিণত দফাoয়ারী বরাd anযায়ী eবং দাতা সংsা/ েদেশর সিহত সmািদত চুিkেত 
শতেমাতােবক ei aথ ব য় কিরেত হiেব। 
 

(নাম:                                           ) 
সহকারী সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: 

anিলিপ:  ১। িসিনয়র সহকারী সিচব......................................... 
unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী pধান ......................................... 
পিরকlনা কিমশন। 
৩। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 

 
d ব : ১. apাসংিগক aংশ কািটয়া িদন 

২. aথিবভােগর anেমািদত পিরবতন ব িতত anাn েkেt ঋেণর জn া ডাড লgী/ পণলgী শত pেযাজ  হiেবূ । 
৩. ঋণ িহসােব pদt aেথর েkেt sানীয় বাsবায়নকারী সংsার জn aথৈনিতক েকাড নং ৭০৩৭ eবং anাn সংsার 

েkেt ৭৩০১ aথৈনিতক েকাড uেlখ করেত হেব। pকেlর বরােdর anদান বাবদ pদানেযাগ  রাজs aংেশর জn 
aথৈনিতক েকাড ৫৯০০ aথ নিতক েকাড সাহায  ম রী aধীেন ব বহার করেত হেবু । eবং anদান বাবদ 
pদানেযাগ  মলধন aংেশর জn ূ ৭২০০ aথৈনিতক েকাড uেlখ করেত হেব। 
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সংলgী-২৭ 
(িডeসeল পিরেশােধর tমািসক pিতেবদেনর নমনাু ) 

িবষয়: ......................... aথ বৎসেরর ১ম/ ২য়/ ৩য়/ ৪থ িকিsর িডeসeল আদােয়র tমািসক িববরণী 
 

বতমান বৎসেরর িডeসeল pাপ  
বতমান/ িকিsেত আদায়কত ৃ

িডeসeল 
গত aথবছের েমাট িডeসeল) বতমান বৎসের িডeসeল -eর েজর সংsার নাম 

বেদিশক ঋণ sানীয় মdায় ঋণু  নগদ জমা সমnয় েমাট নগদ জমা সমnয় েমাট বেদিশক ঋণ sানীয় মdায় ঋণু েমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

আসলঃ           
১. 

sদঃ           

আসলঃ           
২. 

sদঃ           

আসলঃ           
৩. 

sদঃ           

আসলঃ           
৪. 

sদঃ           

েমাটঃ           

 
 
মntণালেয়র কমকতা pিতsাkর 
(নাম, পদবী o পদবী) 

sাkর 
(নাম: pকl পিরচালক) 
েফান নং- 

 
d ব : ৭, ৮ o ৯ নং কলােম েয িহসাব pদান করা হiেব তাহােত ৪, ৫ o ৬ নং কলােমর anভk থািকেবূ । 
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সংলgী-২৮ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ, শাখা-৩ 
নং-aম/aিব/uঃ-৩/পuেবা-১৬/৯৮(aংশ-১)/২৭৪ তািরখ: ১৯/০৬/২০০০iং 
 
িবষয়: unয়ন pকেlর আoতায় েলাকবল িনেয়াগ o েবতন pদান pসে । 
 
 aথ িবভােগর sারক নং aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬/ ৩২০ তািরখ ০৩/০৭/১৯৯৭iং, সংsাপন মntণালেয়র 
sারক নং সম/ সoব / িটম-৪(২) uঃ pঃ িনঃ/ ৪৭/ ৯৭/-১৮৮ তািরখ ২১/০৮/১৯৯৭iং eবং পিরকlনা মntণালেয়র 
sারক নং পির/ সমnয়-২/ ১৫/ ৯৪/ ২২৯ তািরখ ১০/০৬/১৯৯৯iং eর মাধ েম ১লা জলাi ু ১৯৯৭iং েথেক চালকত ু ৃ
pকেlর (িdতীয় বা ততীয় পযােয়র pকlসহৃ ) েলাকবল িনেয়াগ eবং সাkল  (Consolidated pay) েবতন pদােনর 
িবিধ o পdিত pবতন করা হেয়েছ। 
 
২। uপযk িবিধর ব তু য় ঘিটেয় েকান েকান েkেt pকl দিলেল েsল িভিtক েলাক িনেয়ােগর ব বsা anভk করা ূ
হে । uপের anে দ নং-১ -e uেlিখত sারকসমহ anসাের ূ ১লা জলাiু , ১৯৯৭iং েথেক চাল সকল pকেlর ু
(িdতীয় বা ততীয় পযােয়র pকlসহৃ ) েলাকবল িনেয়াগ o সাkল  েবতন pদােনর িবষয়িট িনি ত করার anেরাধ করা 
হল। 

 
 

েশখ, e, েক, েমাতাহার েহােসন 
uপ সিচব (unয়ন-১) 

িবতরণ: 
১. সিচব, .................................... মntণালয়, ঢাকা। 
২. মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩. িহসাব মহািনয়ntক। 
৪. unয়ন anিবভােগর সকল কমকতা। 
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সংলgী-২৯ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/৬৭ তািরখ: ২২/০৪/২০০১ ি : 

পিরপt 

িবষয়: unয়ন pকেl সাkল  o েsলিভিtক জনবল িনেয়াগ pসে । 
 

সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন pকেl িনেয়াগ, েময়াদকাল o জনবেলর েবতন িনধারেণর েkেt 
িনmবিণত পdিত anসরণ করেত হেব: 

১। ১লা জলাi ু ১৯৯৭ েথেক r হoয়া সকল pকেlর (িdতীয়, ততীয় বা পরবতী পযােয়র pকlসহৃ ) েলাকবলেক, 
িনেm anে দ নং ২েত বিণত েkt ব িতত, সাkল  েবতেন িনেয়াগ করেত হেব। সংেযাজনী - ক েত pদিশত 
সাkল  েবতন কাঠােমা anযায়ী িবিভn েgেড িনেয়ািজত েলাকবলেক েবতন pদান করেত হেব। pকl সমািpর 
পর সাkল  েবতেন িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীগণ aথ িবভােগর aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬/ ৪১৬ 
তািরখ: ১৪-১০-১৯৯৭ sারক anযায়ী আিথক sিবধা pাপ  হেবন। 

২। pকেl anভk িশkক o িচিকৎসক পেদর মেধ  েয সকল পদ pকl সমািpর পর রাজs খােত sানাnিরত ু
হoয়ার েযাগ  ঐ সকল পেদ সাkল  েবতেনর পিরবেত েsল িভিtক েলাকবল িনেয়াগ pদান করা েযেত পাের। 
তেব e ধরেনর ব িতkম করার জn ঐ সকল পদ o পেদর সংখ া pকl সারপেt s  কের uেlখ করেত হেব 
eবং eকেনক (ECNEC) েথেক e ধরেনর ব িতkেমর জn pিতেkেt anেমাদন িনেত হেব। িবষয়িট eকেনক 
(ECNEC) সভার কাযিববরণীেত ss ভােব uেlখ থাকেত হেব। 

৩। uপেরাk িসdাn anযায়ী সংি  িপিসিপ/িপিপ pেয়াজনীয় সংেশাধন/pণয়েনর জn সকল মntণালয়/ িবভাগেক 
anেরাধ করা হল। 

 
 

সমর চnd িসনহা 
uপ-সিচব। 

েফান- ৮৬১৮৩৯৫ 
১। মিnt পিরষদ সিচব/মখ  সিচবু , pধান মিntর কাযালয়। 
২।  সিচব, -----------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস  (সকল),------------------------------িবভাগ,পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা, বাংলােদশ। 
৫। সকল কমকতা, aথ িবভাগ। 
 
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/৬৭ তািরখ: ২২/০৪/২০০১ ি : 

anিলিপ সদয় aবগিত o কাযােথ: 
১। aথ মntীর মেহাদেয়র eকাn সিচব, 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ঢাকা, বাংলােদশ। 

 
 

েমাঃ আবdল হািলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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সংেযাজনী - ক 
সংেশািধত সাkেল  েবতন িনধারণী ছক 

 

েgড pারিmক েবতন বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা েমাট সাkেল  
েবতন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

েgড নং-১ ১৫,০০০ ৬০০০.০০ ২০০.০০ ২১,২০০.০০ 

েgড নং-২ ১২,৯০০ ৫,১৬০.০০ ২০০.০০ ১৮,২৬০.০০ 

েgড নং-৩ ১১,৭০০ ৪,৬৮০.০০ ২০০.০০ ১৬,৫৮০.০০ 

েgড নং-৪ ১০,৭০০ ৪,২৮০.০০ ২০০.০০ ১৫,১৮০.০০ 

েgড নং-৫ ৯,৫০০ ৪,০৫০.০০ ২০০.০০ ১৩,৭৫০.০০ 

েgড নং-৬ ৭,২০০ ৩,২৪০.০০ ২০০.০০ ১০,৬৪০.০০ 

েgড নং-৭ ৬,১৫০ ২,৭৬৮.০০ ২০০.০০ ৯,১১৮.০০ 

েgড নং-৮ ৪,৮০০ ২,১৬০.০০ ২০০.০০ ৭,১৬০.০০ 

েgড নং-৯ ৪,৩০০ ১,৯৩৫.০০ ২০০.০০ ৬,৪৩৫.০০ 

েgড নং-১০ ৩,৪০০ ১,৭০০.০০ ২০০.০০ ৫,৩০০.০০ 

েgড নং-১১ ২,৫৫০ ১,২৭৫.০০ ২০০.০০ ৪,০২৫.০০ 

েgড নং-১২ ২,৩৭৫ ১,১৮৮.০০ ২০০.০০ ৩,৭৬৩.০০ 

েgড নং-১৩ ২,২৫০ ১,১২৫.০০ ২০০.০০ ৩,৫৭৫.০০ 

েgড নং-১৪ ২,১০০ ১,০৫০.০০ ২০০.০০ ৩,৩৫০.০০ 

েgড নং-১৫ ১,৯৭৫ ৯৯০.০০ ২০০.০০ ৩,১৬৫.০০ 

েgড নং-১৬ ১,৮৭৫ ৯৯০.০০ ২০০.০০ ৩,০৬৫.০০ 

েgড নং-১৭ ১,৭৫০ ৯৬৩.০০ ২০০.০০ ২,৯১৩.০০ 

েgড নং-১৮ ১,৬২৫ ৮৯৪.০০ ২০০.০০ ২,৭১৯.০০ 

েgড নং-১৯ ১,৫৬০ ৮৫৮.০০ ২০০.০০ ২,৬১৮.০০ 

েgড নং-২০ ১,৫০০ ৮৫০.০০ ২০০.০০ ২,৫৫০.০০ 

১. বািড় ভাড়া: 
েয সকল pকেlর জn বাসsােনর ব বsা করা আেছ েস সকল pকেlর জn ৩ নং কলাম pেযাজ  হেব না। 

২. uৎসব ভাতা/িট,e,িড,eঃ 
uৎসব ভাতা pদান eবং িট,e,িড,e, িনধারেণর েkেt uk ২ নং কলােম pদিশত pারিmক েবতনেক মল েবতন ূ
িহসােব ধরা েযেত পাের। 

৩. িটিফন ভাতা: 
েয সকল কমচারী তােদর pিত ান েথেক লা  ভাতা পান না, তােদর েkেt ১০০/-(eকশত টাকা) হাের িটিফন 
ভাতাসহ সাkল  েবতন pদান করেত হেব। 

৪. পাহািড় ভাতা: 
পাবত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমকতা o কমচারীেক ূ ু ২ নং কলােম pদিশত pারিmক েবতেনর ৩০ % হাের 
সেববা  মািসক ১২০০ (eক হাজার di শত) টাকা পাহািড় ভাতা pদান করেত হেব। 

৫. যাতায়াত ভাতা: 
uk েgড নং-১১ েথেক ২০ নং েgড ভk কমচারীগেণর কমsল ঢাকাু , নারায়নগ ,চTgাম,রাজশাহী, খলনাু , 

বিরশাল, িসেলট eর িসিট কেপােরশন/েপৗরeলাকায় aবিsত হ’েল িতিন মািসক ৮০/- (আিশ) টাকা হাের যাতায়াত 
ভাতাo পােবন। 

৬. আয়করঃ 
আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ  হেব। 
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সংলgী-৩০ 
 

(pকেlর িপিপ/িটeিপিপ anযায়ী বছরoয়ারী pাkিলত ব য় িববরণীরিবsািরত ব য় খােত 
aথৈনিতক েকাড ব বহােরর নমুনা) 

িবsািরত ব য় খাত 
বােজট psাব, িবভাজন আেদশ, খরচ o পনুভরণ িববরণী iত ািদ pstতকােল িনেm বিণত িহসােবর ে ণীিবnাস বা 

grিপং anসরণ করেত হেব। 
রাজs ব য় 
৪৫০০ aিফসারেদর েবতন ৪৮০০ সরবরাহ o েসবা   
 ৪৫০১ aিফসারেদর েবতন  ৪৮০১ মণ ব য় ৪৮৫৩ বেলট pফ জ ােকটু ু  
    ৪৮০২ বদিল ব য় ৪৮৫৪ ব বহায dব ািদ kয় 
৪৬০০ pিত ান কমচারীেদর েবতন  ৪৮০৪ আnষি ক pিত ান ৪৮৫৫ dg eবং dgজাত dব ািদ kয় 
 ৪৬০১ pিত ান কমচারীেদর েবতন  ৪৮০৫ aিতিরk কােজর ভাতা ৪৮৫৬ কাঁচামাল o খচরা যntাংু শ 
    ৪৮০৬ ভাড়া aিফস ৪৮৫৭ িনবারণ o সংরkণ 
৪৭০০ ভাতািদ   ৪৮০৭ ভাড়া আবািসক ৪৮৫৮ বীজ o uিdদ 
 ৪৭০১ মহাঘ ভাতা  ৪৮০৮ ভাড়া সর ামািদ ৪৮৫৯ কীটনাশক ঔষধ 
 ৪৭০৫ বাড়ীভাতা ভাতা  ৪৮০৯ ভাড়া eিশয়ািভশন ৪৮৬০ েঢuিটন 
 ৪৭০৯ ািn িবেনাদন ভাতা  ৪৮১০ েপৗরকর ৪৮৬১ সার 
 ৪৭১৩ uৎসব েবানাস  ৪৮১১ ভিমকরূ  ৪৮৬২ টীকা o ঔষধ 
 ৪৭১৭ িচিকৎসা ভাতা  ৪৮১৩ কা ম, l/ ভ াট ৪৮৬৩ মৎস  o মৎস জাত dব  
 ৪৭২১ পাহািড় ভাতা  ৪৮১৪ anাn কর ৪৮৬৪ মৎস  o প র খাদ  
 ৪৭২৫ েধালাi ভাতা  ৪৮১৫ ডাক ৪৮৬৬ হঁাস-মরগীু  
 ৪৭২৯ বেদিশক ভাতা  ৪৮১৬ েটিলফনু /েটিলgাম/ েটিলিp টার ৪৮৬৭ প পালন 

 ৪৮১৭ েটলk/ ফ াk ৪৮৬৮  ৪৭৩৩ আপ ায়ন ভাতা/ব য় িনয়ামক 
ভাতা  ৪৮১৮ েরিজেTশন িফ  

িচিকৎসা o ast িচিকৎসা 
সর ামািদ সরবরাহ 

 ৪৭৩৭ দািয়tভার ভাতা  ৪৮১৯ পািন ৪৮৬৯ িচিকৎসা ব য় 
 ৪৭৪১ িরেটনার ভাতা  ৪৮২১ িবd্ৎ ৪৮৭০ খাদ dব  সংgহ 
 ৪৭৪৫ kিতপরণ ভাতাূ   ৪৮২২ গ াস o jালানী ৪৮৭১ িবছানাপt 
 ৪৭৪৯ েরশন ভাতা  ৪৮২৩ েপেTাল o লিbেক টু  ৪৮৭২ পথ  
 ৪৭৫৩ দিনক/ েখারাকী ভাতা  ৪৮২৪ বীমা/ ব াংক চাজস ৪৮৭৩ েরশন 
 ৪৭৫৫ িটিফন ভাতা  ৪৮২৫ বাতা সংsার চঁাদা ৪৮৭৪ কnালেটnী 
 ৪৭৫৭ i টানী/ িশkানিবশ ভাতা  ৪৮২৬ কিমশন/ sদ ৪৮৭৫ পির ার পির nতা 
 ৪৭৬১ মণ ভাতা (িফkড)  ৪৮২৭ মdণ o pকাশনাু  ৪৮৭৭ সামিরক সরবরাহ 
 ৪৭৬৫ যাতায়াত ভাতা  ৪৮২৮ ে শনারী, িসল o s াmস ৪৮৭৯ astশst o েগালাবাrদ  
 ৪৭৭৩ িশkা ভাতা  ৪৮২৯ গেবষণা ব য় ৪৮৮০ জনশংখল o িনরাপtাৃ  
 ৪৭৭৫ েপাশাক ভাতা  ৪৮৩০ s াmস, টাকা েনাট মdণু  ৪৮৮১ িনরাপtা pহরী 
 ৪৭৭৭ pিশkণ ভাতা (িফkড)  ৪৮৩১ বiপt o সামিয়কী ৪৮৮২ আiন সংkাn ব য় 
 ৪৭৮১ ঝিক ভাতাু   ৪৮৩২ aিডo, িভিডo/ চলি t িনমাণ ৪৮৮৩ সmানী ভাতা/ িফ/ পাির িমক 
 ৪৭৮৫ চুিk ভাতা  ৪৮৩৩ pচার o িবjাপন ৪৮৮৪ পরীkা িফক সংkাn ব য় 
 ৪৭৮৯ িনবাচনী eলাকা ভাতা  ৪৮৩৪ েখলার সামgী ৪৮৮৫ েটি ং িফ 
 ৪৭৯৩ েটিলেফান ভাতা  ৪৮৩৬ iuিনফম ৪৮৮৬ সােভ 
 ৪৭৯৫ anাn ভাতা  ৪৮৩৭ পাসেপাট বi ৪৮৮৭ কিপ/ anিলিপ ব য় 
    ৪৮৩৮ েগােয়nা কাযাবলী ৪৮৮৮ কিmuটার সামgী 
    ৪৮৪০ pিশkণ ব য় ৪৮৮৯ aিডট িফ 
    ৪৮৪২ েসিমনার, কনফােরn ৪৮৯০ an ান/ uৎসবািদ 
    ৪৮৪৪ pিতিনিধ েpরণ ৪৮৯১ েখারাকী 
    ৪৮৪৫ আপ ায়ন ব য় ৪৮৯২ রয় ালিট 
    ৪৮৪৬ পিরবহন ব য় ৪৮৯৩ হায়ািরং চাজ 
    ৪৮৪৭ পর ারু  ৪৮৯৪ সংসদ aিধেবশন 
    ৪৮৪৮ ম ােনজেম ট চাজ ৪৮৯৫ কিমিট িমিটং/ কিমশন 
    ৪৮৪৯ kিতপরণূ  ৪৮৯৬ েমiলব াগ 
    ৪৮৫১ aিনয়িমত িমক ৪৮৯৭ sাs  িবধান 
    ৪৮৫২ রাসায়িনক dব ািদ kয় ৪৮৯৯ anাn ব য় 
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৪৯০০ েমরাতম, সংরkণ o পণবাসনূ  ৫৯০০ সাহায , ম রীু     

 ৪৯০১ েমাটর যানবাহন  ৫৯০১ সাধারণ ম রীু   ৫৯৬৭ কল াণ তহিবল 

 ৪৯০৬ আসবাবপt  ৫৯০৩ েবতনবাবদ সহায়তা  ৫৯৬৯ Tা  ফা ড 

 ৪৯১১ কিmuটার o aিফস সর াম  ৫৯০৫ েপাশাকবাবদ ম রীু   ৫৯৭১ কিষ পণৃ ূ বাসন ম রীু  

 ৪৯১৬ যntপািত o সর াম  ৫৯০৭ গহবাবদ ম রীৃ ু   ৫৯৭৩ বnা পনবাসন ম রীূ ু  

 ৪৯২১ aিফস ভবন  ৫৯০৯ বাসা ভাড়াবাবদ ম রীু   ৫৯৭৫ ঘিূণঝড় পণবাসন ম রীূ ু  

  ৫৯১১ িচিকৎসাবাবদ ম রীু   ৫৯৭৬ পlী সড়ক িনমাণ ম রীু  

 
৪৯২৪ 

ব ালটবk েমরামত o 
সংরkণ  ৫৯১৩ uৎসব েবানাস  ৫৯৭৭ anাn 

 ৪৯২৬ আবািসক ভবন  ৫৯১৪ েপনশন ম রীু   ৫৯৯৭ লাiফ ফা ড ঘাটিত 

 ৪৯২৭ িশkা pিত ান     

 ৪৯৩১ anাn ভবন o হাপনা  
৫৯১৫ 

iuিনয়ন পিরষদ সদস েদর 
সmানী    

 ৪৯৩২ pেকৗশল সর াম  ৬৬০০ েথাক বরাd 

 ৪৯৩৬ সড়ক, েসত o মহাসড়কু   
৫৯১৬ iuিনয়ন পিরষদ 

েচয়ারম ানেদর সmানী  ৬৬০১ সমাp unয়ন pকl 

 ৪৯৪১ gাম  সড়ক o কালভাট  ৫৯১৭ েখলাধলা ম রীু ু   ৬৬০৫ িবেশষ aপােরশন 

 ৪৯৪৬ েসচ aবকাঠােমা  ৫৯১৯ বi পsুক ম রীু   ৬৬১১ হj 

 ৪৯৪৭ েDেনজ কাঠােমা  ৫৯২১ গেবষণা ম রীু   ৬৬১৩ সরকাির o েবসরকাির  

  ৫৯২৩ সাংsিতক ম রীৃ ু    কেলেজর বi kয় 

 
৪৯৫১ 

sাs িবধান o পািন 
সরবরাহ  ৫৯২৫ কল াণ anদান  ৬৬১৫ 

 ৪৯৫৫ িসগnাল/oয়ারেলস সর াম  ৫৯২৭ দাফন anদান   

 ৪৯৫৬ েটিলেযাগােযাগ সর াম  ৫৯২৯ গাড়ীবাবদ ম রীু    

সরকাির o েবসরকাির 
কেলেজর ল াবেরটির 
যntপািত 

 ৪৯৫৮ লাiন o তার   ৬৬১৭ িশkা সpাহ 

 ৪৯৫৯ খিট o eিরয় ালু   
৫৯৩১ 

েবসরকাির িশkকেদর েবতন
সহায়তা  ৬৬১৮ জিনয়র বিt পরীkাু ৃ  

 ৪৯৬১ বd িতক aবকাঠােমা   

 ৪৯৬৬ েরািলং ক  
৫৯৩৩ 

েবসরকাির িশkা pিত ান 
anদান  

৬৬২১ 
শল  িচিকৎসা dব ািদ 

(eমeসআর) 

 ৪৯৭১ েরলoেয় aবকাঠােমাসমহূ  ৫৯৩৫ চলি t িনমাণ anদান  ৬৬৩১ নবায়ন o সংরিkত ফা ড 

 ৪৯৭৬ জলযান  ৫৯৩৭ ধমীয় uেdেশ  ম রীু   ৬৬৩৫ aিনি ত খােত হানাnর 

 ৪৯৮১ আকাশযান  ৫৯৩৯ কমচারী কল াণ তহিবল  

 ৪৯৮৬ পণবাসনু   ৫৯৪১ েযৗথবীমা  
৬৬৪৩ 

েমরামত o সংরkণ েথাক- 
সরকাির sল o কেলজু  

 ৪৯৯১ anাn েমরামত o সংরkণ  ৫৯৪৩ িভিজিড  

    ৫৯৪৪ িভিজeফ  
৬৬৪৫ েমরামত o সংরkণ েথাক - 

েবসরকাির sল o কেলজু  

    ৫৯৪৫ িটআর  

    ৫৯৪৭ িজআর  
৬৬৪৭ 

েমরামত o সংরkণ েথাক - 
কািরগরী িশkা pিত ান 

    ৫৯৪৯ tাণ o দান  

    ৫৯৫১ চঁাদা/uপহার  
৬৬৫০ 

িবদ ালেয় খাদ  pদান 
কমসিচূ  

    ৫৯৫৩ েs াধীন ম রীু   ৬৬৫১ apত ািশত 

     ৬৬৬১ কােজর িবিনমেয় খাদ  

    
৫৯৫৫ কমচারীেদর িচিকৎসা বাবদ 

ম রীু   ৬৬৭১ কল াণ তহিবল 

    ৫৯৫৭ বnা  ৬৬৭৫ েচারাচালান িবেরাধী কাযkম

    ৫৯৫৯ aনাবিৃ   ৬৬৮১ েথাকবরাd 

    ৫৯৬১ িবদ ৎ ব য়ূ   ৬৬৮৩ 

    ৫৯৬২ পািন ম রীু    

কেmনেসশন iন িলu aফ 
িডuিট D ব াক 

    ৫৯৬৩ বিtৃ / sলারিশপ  ৬৬৮৫ কর pত পণ 

    ৫৯৬৫ িবেশষ ম রীু     
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মলধন ব য়ূ  
৬৮০০ সmদ সংgহ/kয় ৭০০০ িনমাণ o পতূ ৭৩০০ ঋণ o aিgম pদান 

 ৬৮০১ aিফসভবন ৭০০১ ভিম unয়নূ  ৭৩০১ unয়নখােত নগদঋণ 

 ৬৮০৩ আবািসক ভবন ৭০০৬ aিফসভবন ৭৩১১ annয়নখােত নগদঋণ 

 ৬৮০৫ anান ভবন ৭০১১ বাসভবন ৭৩২১ বেদিশক ঋণ 

 ৬৮০৭ েমাটরযান ৭০১৬ anাn ভবন o aবকাঠােমা ৭৩৩১ sদমkু ঋণ 

 ৬৮০৯ জলযান ৭০২১ সড়ক o মহাসড়ক ৭৩৩৫ কিষঋণৃ  

 ৬৮১১ আকাশযান ৭০২৬ েসতু ৭৩৩৭ হানীয় সং হােক েদয়ঋণ 

 ৬৮১২ ক ােমরা ৭০৩১ gাম সড়ক o aবকাঠােমা ৭৩৩৯ সমবায় ঋণ 

 ৬৮১৩ ৭০৩৬ েসচ aবকাঠােমা   

  

যntপািত o anাn 
সর াম ৭০৪১ পািন িনsাশন aবকাঠােমা ৭৯০০-৭৯৭৯ মলধন খােত িসিডূ -ভ াট 

 ৬৮১৪ pেকৗশল সর াম ৭৯০১ মলধন খােত িসিডূ -ভ াট 

 ৬৮১৫ কিmuটার o যntাংশ 
৭০৪৬ sাs  পিরচযা o পািন 

সরবরাহ   

 ৬৮১৭ কিmuটার সফটoয়ার ৭০৫১ েটিলেযাগােযাগ ৭৯৮০-৭৯৯৮ মলধন েথাক o িবিবধ ূ  

 ৬৮১৯ aিফস সর াম ৭০৫৫ sল ক ািপট াল oয়াকস  মলধন ব য়ূ  

 ৬৮২১ আসবাবপt ৭০৫৬ বদ িতক সর ামূ  ৭৯৮১ িবিবধ মলধন ব যূ  

 ৬৮২৩ েটিলেযাগােযাগ সর াম ৭০৬১ েরলoেয় aবকাঠােমাসমহূ ৭৯৮২ unয়ন মলধন েথাকূ  

 ৬৮২৪ ব ালটবk (সংgহ) ৭০৬৬ খিনজ anসnান   

 ৬৮২৫ েবতার সর াম ৭০৭১ খিনজ সmদ আহরণ   

 ৬৮২৭ বদ িতক সর ামূ    

 ৬৮২৮ িমিলটারী হাডoয়ার 
৭০৭৬ 

sিতেসৗধ oৃ  
ধমীয় হানসমহ খননূ    

 ৬৮২৯ েরািলং sক ৭০৮১ anাn    

 ৬৮৩০ আবহাoয়া সর াম     

 ৬৮৩১ েরলoেয় aবকাঠােমা ৭১০০ েশয়ার o ik িয়িটেত িবিনেয়াগ   

 ৬৮৩৩ সড়ক o মহাসড়ক ৭১০১ েশয়ার মলধনূ    

 ৬৮৩৪ িমিলটারী হাডoয়ার (বেকয়া) ৭১১১ ik িয়িট   

 ৬৮৩৫ েসতু ৭১২১   

 ৬৮৩৭ gাম সড়ক o কালভাট  

আnজািতক আিথক 
pিত ান   

 ৬৮৩৯ েসচ aবকাঠােমা ৭১২৩   

 ৬৮৪১ পািন িনsাশন aবকাঠােমা  

নগদ ঋণেক ik িয়িটেত 
rপাnর   

   

 
৬৮৪৩ 

sাs  পিরচযা o পািন 
সরবরাহ 

৭১২৭ 
বেদিশক ঋনেক 

ik িয়িটেত rপাnর   

 ৬৮৪৫ বনায়ন ৭১৪১ anাn িবিনেয়াগ   

 ৬৮৪৭ sিতেসৗধৃ      

 ৭২০০ মলধন মূ রীু    

 
৬৮৪৯ 

যাdঘর সামgী, েপiি টং o 
আকাiভস িফlস iত ািদ ৭২০১ আিথক pিত ান   

 ৬৮৫০ নলkপ o যntাংশ ৭২০৬ আিথকখাত বিহভত pিত ানূ   

 ৬৮৫১ anাn ৭২১১ েটিলgাফ o েটিলেফান    

 ৬৮৫২ বেলট pতফ জ ােকটু  ৭২১৬ েরলoেয়   

 ৬৮৫৩ aিg িনবাপক সর াম ৭২২১ ডাকিবভাগ   

 ৬৮৬৫ তাব o ু সর াম ৭২২৬ িজলা পিরষদ   

   ৭২৩১ িসিট কেপােরশন   

৬৯০০ ভিম aিধgহণূ /kয় ৭২৩৬ েপৗরসভা   

 ৬৯০১ ভিম aিধgহণূ /kয় ৭২৪১ anাn হানীয় pিত ান   

 ৬৯১১ বন ৭২৪৬ েবসরকাির িশkা pিত ান   

 ৬৯২১ aভ nরীণ জলাশয়   

 ৬৯৩১ ভগভসহ সmদু  
৭২৫১ anাn েবসরকাির িশkা 

pিত ান   

 ৬৯৪১ anাn ৭২৫৬ anাn   
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সংলgী-৩১ 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬(aংশ-১)/৩২৪ তািরখ:- ৯/৯/২০০১ ি ঃ 
পিরপt 

 
িবষয়: ১লা জলাiু , ১৯৯৭ েথেক চাল হেয় সমাp pকেlর জনবেলর েবতন ভাতা pদান pসেু । 
 
 সংsাপন মntণালেয়র ২১/৮/১৯৯৭ iং তািরেখর সম/ সoব / িটম-৪(২)/ uঃpঃিন/ ৪৭/ ৯৭-১৮৮ sারক eবং aথ 
িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ uঃ-৩/ পuেবা-১৬/ ৯৮(aংশ-১)/ ২৭৪ তািরখ: ১৯/০৬/২০০০ iং anযায়ী ১লা 
জলাi ু ১৯৯৭ সাল েথেক r হoয়া pকেlর জনবল সাkল  েবতন o চুিkিভিtক িনেয়ােগর িবধান রেয়েছ। িনেয়াগ 
চুিkর শত anযায়ী ei িনেয়াগপti aব হিত পt িহসােব eবং pকl সমািpর পর িদন েথেক pকেlর জনবল 
কমরত নাi বেল গণ  হেব। েস েমাতােবক ১লা জলাi ু ১৯৯৭ হেত চাল pকেlর ু (২য়/৩য় পযায়সহ) েkেt pকl 
সমািpর পর সংি  জনবেলর েবতন ভাতা pদােনর আর েকান aবকাশ েনi। 

 
 

েশখ e, েক, েমাতাহার েহােসন 
uপ-সিচব। 

িবতরণ: 
১। সিচব............................................মntণালয়/ িবভাগ। 
   (সকল) 
২। সকল কমকতা, unয়ন anিবভাগ। 
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সংলgী-৩২ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৪৬/৩০৭ তািরখ: ১৪/৮/২০০১ ি ঃ 

িবষয়: িজoিব aথায়েন pকl বাsবায়েনর লেk  বেদিশক মdা ব বহার pসেূ । 
 
 সরকােরর িনজs aথায়েন বািষক unয়ন কমসিচর আoতায় িকছ pকেlর জn নগদ বেদিশক মdা বরাd আেছ ূ ুু
(eিডিপ কলাম নং-১৮ anাn)। e জাতীয় pকl বাsবায়েনর জn বেদিশক মdা বরাd ব বহােরর pেয়াজন হেল aথ ু
িবভােগর পব সmিত gহণ করেত anেরাধ করা হেূ । 
 
 uেlখ  েয, unয়ন pকlসমেহর aথ aবমিk o ব বহার িনেদিশকা eর anেচছদ নংূ ু -১.২৩ (ক) e বিণত পdিত 
পরবতী িসdাn না েদয়া পযn sিগত বেল িবেবিচত হেব। 

 
 

জািকর আহেমদ খান 
সিচব 

aথ িবভাগ। 
সিচব, 
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ। 
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সংলgী-৩৩ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ িবভাগ, aথ মntণালয় 
unয়ন বােজট শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৪৬/৯৫/১৪৬ তািরখ: ১৬/১১/২০০৩ 
 
িবষয়: sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ কতক বাsবািয়ত unয়নূ ৃ  pকlসমেহর ূ

aবমk aথ বািণিজ ক ব াংেক রাখা সংkাু n। 

 uপেরাk িবষেয় aথ িবভােগর ২০/২/২০০২ তািরেখর aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৪৬/ ৯৫/ ৪৫৪ নং sারকিট 
eতdারা বািতল করা হেলা। 

২। uপেরাk িবষেয় aথ িবভােগর ২৩/১০/২০০৩ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ ব াংকীং নীিত শাখা-২/ নীিত-৩/ 
২০০৩/ ৫৫৪ নং িবjিp anসরেণ sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা pকl বাsবায়েনর জn Annual 
Development Program (ADP) eর আoতায় সরকার েথেক pাp তহিবেলর সেবা  ২০% পযn দশ বা তেতািধক 
বছর যাবৎ বাংলােদেশ ব াংিকং ব বসায় িনেয়ািজত েবসরকাির ব াংকসমেহূ  জমা রাখেত পারেব। 

৩। যথাযথ কতপেkৃ র আেদশkেম ei পিরপt জাির করা হ’েলা। 
 
 

কাজী শিফkল আযম 
uপ-সিচব (unয়ন বােজট-১) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখু -সিচব, pধানমntীর কাযালয়। 
৩। গভনর, বাংলােদশ ব াংক। 
৪। সিচব, ................................................................................ মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা,......................................... মntণালয়/ িবভাগ। 
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

ব াংিকং নীিত শাখা- ২ 

নং-aম/aিব/ব াংিকং নীিত শাখা-২/নীিত-৩/২০০৩/৪৫৪(২০০) তািরখ: ২৩-১০-২০০৩ ি ঃ 

সংেশািধত িবjিp 

িবষয়: েবসরকাির ব াংেক Annual Development Programme eবং সরকাির, আধা-সরকাির pিত ান, 
sায়tশািসত o আধা-sায়tশািসত সংsার aথ আমানত রাখা pসে । 

সtূ : aম/aিব/ব াংিকং নীিত শাখা-২/নীিত-১/২০০৩/৪৫৬ তািরখ: ০৯-০৯-২০০৩ ি ঃ। 
 

eতdারা িনেদশkেম সেtািlিখত িবjিpর িনmrপ সংেশাধন করা হূ ’ল:- 

১) sায়tশািসত o আধা-sায়tশািসত সংsা pকl বাsবায়েনর জn Annual Development Programme 
(ADP)-eর আoতায় সরকার েথেক pাp তহিবেলর সেবা  ২০% পযn দশ বা তেতািধক বছর যাবৎ 
বাংলােদেশ ব াংিকং ব বসায় িনেয়ািজত েবসরকাির ব াংকসমেহ জমা রাখেত পারেবূ । 

২) পঁাচ বা তেতািধক বছর বাংলােদেশ ব াংিকং ব বসায় িনেয়ািজত েবসরকাির ব াংেক সরকাির, আধা-সরকাির 
pিত ান, sায়tশািসত o আধা-sায়tশািসত সংsা তােদর েমাট িনজs আমানেতর সেবা  ২৫% aথ জমা 
রাখেত পারেব। 

২। ei সংেশাধনী aিবলেm কাযকর হেব। 
 
 

e,েক,eম kদরতlাhু   িমঞা 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৯১৬৪ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। pধানমntীর মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়, ঢাকা। 
৩। গভনর, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযালয়, ঢাকা। 
৪। সিচব -------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ (সকল)। 
৫। ব বsাপনা পিরচালক/ চীফ eিkিকuিটভ aিফসার ---------------------------- তফিসলী ব াংক (সকল)। 
৬। যgু-সিচব (বােজট)/ (unয়ন), aথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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সংলgী-৩৪ 

eিডিপ বাsবায়েন aিজত আিথক agগিতর সংিkp পািkক/মািসক pিতেবদন 
pিতেবদনাধীন মােসর নাম (............ তািরখ পযn): 

 
১। মntণালয়/ িবভােগর নাম :   
২। ক) ---------- সেনর eিডিপভk pকl সংখ াু  : েমাট pকl-  

  : িবিনেয়াগ pকl-  

  : কািরগির সহায়তা pকl-  

  : anাn, যিদ থােক-  

 খ) anেমাদেনর পযায় anযায়ী pকl সংখ া : anেমািদত pকl-  

  : aনnেমািদত pকl-  

  : সংেশািধত aনnেমািদত pকl-  

৩। uিlিখত eিডিপ/সংেশািধত eিডিপ বরাd : েমাট-  

 (লk টাকায়) : টাকা-  

  : pকl সাহায -  

  : িসিড ভ াট-  

৪। pিতেবদনাধীন মাস পযn aথ aবমিkর ু পিরমাণ : েমাট -  

 (লk টাকায়) : টাকা (িসিড ভ াট সহ) -  

  : pকl সাহায -  

৫। pিতেবদনাধীন মাস পযn pকত ব য়ৃ  : েমাট-  

 (লk টাকায়) : টাকা (িসিড ভ াট সহ) -  

  : pকl সাহায -  

৬। বরােdর িভিtেত aথ ব েয়র শতকরা হার (%) : েমাট-  

  : টাকা (িসিড ভ াট সহ) -  

  : pকl সাহায -  

  : িসিড ভ াট-  

 

মntণালয়/ িবভােগর পেk pিতেবদন pদানকারী কমকতার sাkরঃ 

নাম: 

পদবী: 

aিফস সীল o তািরখ: 
 



 

 aথ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 199 • 

সংলgী-৩৫ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 
unয়ন anিবভাগ 

১৯-৩-১৪০৪ বাং
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৩২০ তািরখ: 

৩-৭-১৯৯৭ iং 
 

পিরপt 
 
 সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iত ািদ িনধারেণর ব াপাের 
িনmবিণত পdিত anসরণ করেত হেব:- 

ক) বতমান েয সকল pকেl েsল িভিtক পেদ জনবল িনেয়াগ করা হেয়েছ তা বহাল রাখা েযেত পাের eবং েয সকল 
pকেl iিতমেধ  আংিশকভােব জনবল েsলিভিtক পেদ িনেয়াগ pদান করা হেয়েছ েস সকল pকেlo aবিশ  
জনবল েsল িভিtক িনেয়াগ pদান করা েযেত পাের। 

খ) েয সকল pকেl আেদৗ েকান জনবল িনেয়াগ pদান করা হয় নাi েস সকল pকেl eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত সকল নতন pকেlর সমদয় পেদ সাkেল  েবতেন চুিkিভিtক েকবলমাt pকl েময়াদকালীন ু ু
সমেয়র জn িনেয়াগ pদান করা হেব। aথ িবভাগ জাতীয় েবতন েsল anসরেণ েgড িভিtক (২০ িট), সাkেল  
েবতন কাঠােমা (Consolidated pay) কাঠােমা িনধারণ কের েদেব (aথ িবভাগ কতক িনধািরত সাkেল  েবতন ৃ
কাঠােমা সংেযাজনী ক e েদখা েযেত পাের)। তেব রাজs বােজটভk sায়ী কমকতাু / কমচারীগণ িনজ েবতেkেম 
িলেয়ন সংরkণ সােপেk েpষেণ িনেয়াগ লােভর েযাগ  হেবন। 

 
২। uপেরাk িসেdাn anযায়ী সংি  িপিসিপ/ িপিপ pেয়াজনীয় সংেশাধন/ pণয়ন করার জn সকল মntণালয়/ 
িবভাগসমহেক anেরাধ করা হেলাূ । 

 
 

েমাঃ েমাজােmল হক 
যgু-সিচব 

েফান: ৮৬৪৪৮৪ 
bঃ ু ৩৭৪৪ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
২। সিচব,----------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস ,----------------------------------- (সকল) পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ। 
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 

১৯-৩-১৪০৪ বাং
নং-aম/aিব/ uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৩২০ তািরখ: 

৩-৭-১৯৯৭ iং 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:- 
১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 

 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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সংেযাজনী ক 
 

সাkেল  েবতন িনধারণ ছক 
 

েgড pারিmক 
েবতন 

১০% বিধত 
েবতন 

েমাট েবতন বািড়ভাড়া িচিকৎসাভাতা েমাট সাkল  
েবতন 

েgড নং-১ ১০,০০০ ১,০০০ ১১,০০০ ৪,৪০০ ১৫০ ১৫,৫৫০ 
েgড নং-২ ৮,৬০০ ৮৬০ ৯,৪৬০ ৩,৭৮৪ ১৫০ ১৩,৩৯৪ 
েgড নং-৩ ৭,৮০০ ৭৮০ ৮,৫৮০ ৩,৪৩২ ১৫০ ১২,১৬২ 
েgড নং-৪ ৭,১০০ ৭১০ ৭,৮১০ ৩,১২৪ ১৫০ ১১,০৮৪ 
েgড নং-৫ ৬,৩০০ ৬৩০ ৬,৯৩০ ২,৭৭২ ১৫০ ৯,৮৫২ 
েgড নং-৬ ৪,৮০০ ৪৮০ ৫,২৮০ ২,৩৭৬ ১৫০ ৭,৮০৬ 
েgড নং-৭ ৪,১০০ ৪১০ ৪,৫১০ ২,০৩০ ১৫০ ৬,৬৯০ 
েgড নং-৮ ৩,২০০ ৩২০ ৩,৫২০ ১,৫৮৪ ১৫০ ৫,২৫৪ 
েgড নং-৯ ২,৮৫০ ২৮৫ ৩,১৩৫ ১,৪১১ ১৫০ ৪,৬৯৬ 
েgড নং-১০ ২,৩০০ ২৩০ ২,৫৩০ ১,২৫০ ১৫০ ৩,৯৩০ 
েgড নং-১১ ১,৭২৫ ১৭৩ ১,৮৯৮ ৯৪৯ ১৫০ ২,৯৯৬ 
েgড নং-১২ ১,৫৫০ ১৫৫ ১,৭০৫ ৮৫৩ ১৫০ ২,৭০৮ 
েgড নং-১৩ ১,৪৭৫ ১৪৮ ১,৬২৩ ৮১১ ১৫০ ২,৫৮৪ 
েgড নং-১৪ ১,৩৭৫ ১৩৮ ১,৫১৩ ৭৫৬ ১৫০ ২,৪১৯ 
েgড নং-১৫ ১,৩০০ ১৩০ ১,৪৩০ ৭১৫ ১৫০ ২,২৯৫ 
েgড নং-১৬ ১,২০০ ১২০ ১,৩২০ ৬৬০ ১৫০ ২,১৩০ 
েgড নং-১৭ ১,১২৫ ১১৩ ১,২৩৮ ৬৬০ ১৫০ ২,০৪৮ 
েgড নং-১৮ ১,০৫০ ১০৫ ১,১৫৫ ৬৩৫ ১৫০ ১,৯৪০ 
েgড নং-১৯ ৯৭৫ ৯৮ ১,০৭৩ ৫৯০ ১৫০ ১,৮১২ 
েgড নং-২০ ৯০০ ৯০ ৯৯০ ৫৪৫ ১৫০ ১,৬৮৫ 

 
১) বািড় ভাড়া: জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৫ নং anে দ ব য়বhল eলাকার জn িনধািরত হার েমাতােবক করা 

হেয়েছ। 

২) uৎসব ভাতা/ িটe িডe: uৎসব ভাতা pদান eবং িটe িডe িনধারেণর েkেt uপেরাk ছেকর ৪নং কলােম বিণত 
েবতনেক মল েবতন িহসােব ধরা েযেত পােরূ । 

৩) আয়কর: আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ  হেব। 
 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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সংলgী-৩৬ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 
নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৭৬/০২/১১৫০ তািরখ: ২৪/১২/২০০২ 

পিরপt 
 
িবষয়: unয়ন বােজেটর আoতায় েমাটরযান kয় pসে । 
 
 সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন বােজেটর আoতায় িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ দফতর/ সংsার aধীেন 
বাsবািয়ত unয়ন pকেlর জn েমাটরযান খােত বরাdকত aথ ব েয়র েkেt aথ িবভােগর পব সmিত gহণ করেত ৃ ূ
হেব। 
 
২। aথ িবভােগ erপ psাব েpরেণর েkেt িনধািরত ছক েমাতােবক pেয়াজনীয় তথ  pদান করেত হেব। 

 
 

েমাহাmদ আbল মিজদু  
uপ-সিচব। 

িবতরণ: 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
৩। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৪। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। িহসাব মহা-িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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unয়ন pকেl েমাটরযান kেয়র psােব pেয়াজনীয় তথ  
 

১। বাsবায়নকারী দpর/ সংsার নাম  
২। uk দpর/ সংsায় বতমান েমাটরযােনর সংখ া (রাজs eবং unয়ন 

পথকভােবৃ ) 
 

৩। psািবত pকেlর r o সমািpর তািরখ  
৪। pকেlর anেমাদেনর পযায়  
৫। িপিপ anযায়ী েমাটরযােনর সংখ া o বরাd  
৬। pকেl বতমান েমাটরযােনর সংখ া  
৭। pকেl বতমান েমাটরযােনর সংখ া o বরাd (anেমািদত িবভাজন 

anযায়ী) 
 

৮। psািবত েমাটরযান kেয়র aথায়েনর uৎস  
৯। pকl বাsবায়েনর জn েমাটরযান kেয়র sপেk েযৗিkকতা  
১০। pাসংিগক তথ ািদ (যিদ থােক)  
১১। pকেlর েমাটরযান kেয়র psােব pশাসিনক মntণালেয়র sিনিদ  

বkব  
 

 
 
 
 

(নাম o sাkর) 
যgু-সিচব 

pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 
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সংলgী-৩৭ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট-১ 
নং-aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-১/২০০৪/৬১৫ তািরখ: ২৩/০৬/২০০৪ ি ঃ 

িবষয়: unয়ন pকেlর aথ ছাড়, বরােdর িবভাজন, পদ সি  iত ািদ আেদেশ aথ িবভাগ কতক প া ন ৃ ৃ ৃ
(Endorsement) পdিত রিহত করণ pসে । 

 
 unয়ন pকl drত বাsবায়নকেl িবদ মান পdিত সহজতর করেণর aব াহত পদেkপ িহসােব aথ ছাড়, বরােdর 
িবভাজন, pকেlর পদ সি  িবষেয়ৃ  বতমান pচিলত পdিত সংsারপবক সরকার িনmrপ পdিত anসরেণর িসdাn gহণ ূ
কেরেছ: 

ক) aথ ছােড়র েয সকল নিথেত aথ িবভােগর সmিত pেয়াজন েস সকল নিথ পরীkাপবক aথ িবভােগর সmিত ূ
সmিলত পt (সংযk নমনা anযায়ীু ু ) সহ নিথ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েফরত পাঠােনা হেব। aথ িবভাগ 
েথেক uk সmিত পেtর eকিট anিলিপ সংি  মntণালয়/ িবভােগর pধান িহসাবরkণ কমকতােক pদান 
করা হেব। aথ িবভােগর সmিত পেtর িভিtেত (সmিতপt সংেযাজন করতঃ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 
aথ ছােড়র সরকাির আেদশ জাির করেব। uk সরকাির আেদেশ aথ িবভােগর েকান প া ন ৃ
(Endorsement) pেয়াজন হেব না। 

খ) সংি  pধান িহসাবরkণ কমকতা uপেরর (ক) anযায়ী iেতামেধ  pাp aথ িবভােগর সmিতপেtর 
িনেদশনা anসাের pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতক সরকাির ৃ আেদশ জাির করা হেল তদাnযায়ী aথ ছােড়র 
pেয়াজনীয় পদেkপ িনেব। 

গ) unয়ন বােজট বরাd anযায়ী pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক সকল pকেlর (anেমািদত/ aনnেমািদত) 
িবভাজন আেদশ aথ বছেরর rেতi (১৫ জলাiেয়র মেধু ) জাির কের aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। uk 
িবভাজন আেদেশর িভিtেত aথ িবভাগ ম রী o বরােdর দাবীর িবsািরত িববরণ ু (unয়ন) pণয়ন করেব। 
erপ েকান িবভাজন আেদেশ আলাদাভােব aথ িবভােগর প া ন pেয়াজন হেব নাৃ । 

ঘ) anেমািদত/ aনnেমািদত সকল unয়ন pকেlর পদ (আnঃমntণালয় কিমিটর sপািরশ anযায়ী) সিৃ র o 
সংরkেণর আেদশ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ জাির করেব। erপ আেদশ জািরর েkেt aথ িবভােগর 
প া ন pেয়াজন হেব নাৃ । 

ঙ) uপেরর সমদয় সরকাির আেদেশর eকিট কিপ aথ িবভােগর সংি  শাখায় aবগিতর জn েpরণ করেত ু
হেব। 

২। সরকাির আেদশ প া ন পdিতৃ  রিহতকরেণর uপেরাk পdিত আগামী ১/০৭/২০০৪ তািরখ েথেক কাযকর হেব। 
 
 

েমাহাmদ আবdল মিজদ 
যgু-সিচব (unয়ন) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযালয়। 
৩। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস  -------------------------------------- পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। aিতিরk মাহপিরচালক (aথ), বাংলােদশ েরলoেয়, েরল ভবন, ঢাকা। 
৭। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা। 
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৯। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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নমনাু - ক 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট- -------------------------------------- 

নং-aম/aিব/uঃবা-------------------------------------- তািরখ: --------------- 

িবষয়: ২০০৪-০৫ aথ বছেরর unয়ন বােজটভk pকেlর aথ ছাড়করণ pসেু । 
 

uপেরাk িবষেয় িনেদশkেম জানােনা যাে  েয, ---------------------------------------------------- মntণালয়/ 

িবভােগর aধীন বাsবায়নাধীন ----------------------------------------------------------------- pকেlর (েকাড নmর ---

--------------------) unয়ন বােজট বরাd anযায়ী sানীয় মdায়ু / আরিপe (সরকােরর মধ েম)/ িসিডভ াট বাবদ ১ম/ 

২য়/ ৩য়/ ৪থ/ aিতিরk িকিsেত ------------------------------- লk) (কথায়: ------------------------------------------

-------) টাকা (মলধন বাবদ ূ --------------------------, রাজs বাবদ ------------------------ eবং িসিড ভ াট বাবদ -----

--------------------- লk টাকা) ছাড়করেণ aথ িবভােগর সmিত jাপন করা হ’েলা। 

 
 

(-----------------------------------) 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নং------------------ 

িবতরণ: 
১। সিচব 

-------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়। 

২। pধান িহসাবরkণ কমকতা 
--------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। uপেরাk সmিতপেtর িনেদশনা anসাের 
pশাসিনক মntণালয় কতক সরকাির আেদশ জাির করা হেল তদাnযায়ী aথ ছােড়র pেয়াজনীয় পদেkপ gহেণর ৃ
জn তাঁেক anেরাধ করা হেলা। 
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নমনাু - খ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট- -------------------------------------- 

নং-aম/aিব/uঃবা-------------------------------------- তািরখ: ---------------------------- 

িবষয়: unয়ন বােজট বিহভত pকেlর aথ ছাড় সংkাnূ । 
 
 

uপেরাk িবষেয় িনেদশkেম জানােনা যাে  েয, ---------------------------------------------------- মntণালয়/ 

িবভােগর aধীন বাsবায়নাধীন ----------------------------------------------------------------- pকেlর জn নতন ু

েকাড নmর ----------------------- pদান করা হেয়েছ। uিlিখত pকেlর ankেল sানীয় মdায়ু / আরিপe (সরকােরর 

মধ েম)/ িসিড ভ াট বাবদ ------------------------------- লk (কথায়: -------------------------------------------------) 

টাকা (মলধন বাবদ ূ --------------------------, রাজs বাবদ ------------------------ eবং িসিড ভ াট বাবদ --------------

------------ লk টাকা) eককালীন ছাড়করেণ aথ িবভােগর সmিত jাপন করা হ’েলা। 

২। ২০০৪-০৫ aথ বছেরর সংেশািধত unয়ন বােজেট uপেরাk pকেlর েকাড নmর eবং বরাd যতাযথভােব 

pিতফলন করা হেব। 

 
 

(-----------------------------------) 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নং------------------ 

িবতরণ: 
১। সিচব 

-------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ 
বাংলােদশ সিচবালয়। 

২। pধান িহসাবরkণ কমকতা 
--------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। uপেরাk সmিতপেtর িনেদশনা anসাের 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতক সরকাির আেদশ জাির করা হেল তদাnযায়ী aথ ছােড়র pেয়াজনীয় পদেkপ ৃ
gহেণর জn তঁােক anেরাধ করা হেলা। 
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সংলgী-৩৮ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

মিntপিরষদ িবভাগ 
কিমিট িবষয়ক শাখা 

pjাপন 
ঢাকা, ২২ জাnয়ারী ২০০৩/ ০৯ মাঘ ১৪০৯ 

 
নং-মপিব/কঃিবঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৭ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার ১৯৯৭ সােলর পেব r হoয়া সমাp ূ

unয়ন pকেlর পদ/ জনবল রাজsখােত sানাnর সmিকত psাবসমহ পরীkা কিরযা sপািরশ pদােনর জn িনmrপ ূ
সিচব কিমিট গঠন কিরয়ােছ: 

 
ক) কিমিটর গঠন: 

 
১) মntপিরষদ সিচব, - আহবায়ক 

২) সিচব, সংsাপন মntণালয় - সদস  

৩) সিচব, aথ িবভাগ - সদস  

৪) সিচব, সংি  মntণালয়/ িবভাগ - সদস  
 
খ) কিমিটর কাযপিরিধ: 
 
 কিমিট িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার ১৯৯৭ সােলর পেব r হূ oযা সমাp unয়ন pকেlর পদ/ জনবল 
রাজsখােত sানাnর সmিকত psাবসমহ পরীkা কিরয়া রাজsখােত sানাnরেযাগ  পদূ / জনবেলর ব াপাের sিনিদ  
sপািরশ pদান কিরেব। 

২। aথ িবভাগ কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান কিরেব। 

৩। iহা aিবলেm কাযকর হiেব। 
 
 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

মহাmদ আবল কােশমু ু  
যgু-সিচব 

কিমিট o unয়ন। 
uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ ফরমস o pকাশনা aিফস 
েতজগাঁo, ঢাকা। 
 
anিলিপ: 
১) মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২) সকল সদস । 
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সংলgী-৩৯ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

মিntপিরষদ িবভাগ 
কিমিট িবষয়ক শাখা 

pjাপন 
ঢাকা, ২২ জাnয়ারী ২০০৩/ ০৯ মাঘ ১৪০৯ 

 
নং-মপিব/কঃিবঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৮ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার pিতিট মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার িবিভn 

pকেlর িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল পদ/ েলাকবেলর সংখ া িনধারেণর জn িনmrপভােব কিমিট গঠন কিরয়ােছ: 
 

ক) কিমিটর গঠন: 
 
১) aিতিরk সিচব, aথ িবভাগ - আহবায়ক 

২) যgু-সিচব, সংsাপন মntণালয় - সদস  

৩) সংি  pশাসিনক মntণালেয়র যgু-সিচব - সদস  
 
খ) কিমিটর কাযপিরিধ: 
 
 কিমিট pিতিট মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার িবিভn pকেlর িপিসিপ/ িপিপ pণয়নকােল pকেlর pেয়াজন anসাের 
পদ/ েলাকবেলর ধরন o সংখ া িনধারেণর জn sপািরশ pদান কিরেব। 

২। aথ িবভাগ কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান কিরেব। 

৩। iহা aিবলেm কাযকর হiেব। 
 
 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

মহাmদ আবল কােশমু ু  
যgু-সিচব 

কিমিট o unয়ন। 
uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ ফরমস o pকাশনা aিফস 
েতজগাঁo, ঢাকা। 
 
anিলিপ: 
১) aিতিরk সিচব, aথ িবভাগ। 
২) সকল সদস । 
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সংলgী-৪০ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 

aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৫২/০৪/৭২৩ তািরখ: ১৩/১০/২০০৪ 
 
িবষয়:- নতন িপিসিপু / িপিপ/ িটeিপিপেত নতন জনবল িনধারেণর জn তথ  ছক সংেশাধন pসেু । 
 
 
 unয়ন বােজেটর আoতায় িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ সংsার aধীেন unয়ন pকেlর জn িপিসিপ/ িপিপ/ 
িটeিপিপেত নতন পদু / জনবল িনধারেণর েkেt eতদসংkাn কিমিটেত uপsাপেনর জn িবদ মান তথ -ছক সংেশাধন 
করা হেয়েছ। eখন েথেক সংেশািধত ছক (সংযk ছকু ) েমাতােবক তথ ািদ/ কাগজপt যথাযথ কতপেkর sাkের aথ ৃ
িবভােগ েpরণ করার জn িনেদশkেম anেরাধ করা হেলা। 

 
 

আশীষ kমার সরকার 
িসিনয়র সহকারী সিচব। 

সিচব 
............................................(সকল) মntণালয়/ িবভাগ। 
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নতন pকেlর জনবল িনধারণ সংkাn তথু  
 

ক) pকl সংkাn 

১। psািবত pকেlর নাম :  
২। বাsবায়নকারী সংsা :  
৩। pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ :  
৪।  pকেlর েময়াদকাল :  
৫। pকl ব য় : (লk টাকায়) 

ক) িজoিব 
খ) pকl সাহায  
গ) েমাট ব য় 

৬। pকেlর লk  o uেdশ  : 
 

খ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর aধীেন বাsবায়নাধীন anাn সকল pকেlর জনবেলর সংিkp সার: 

pকেlর নাম বাsবায়নকাল পেদর নাম পেদর সংখ া 

    
    
    
    
   

 

গ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর aধীেন সমাp anাn pকেlর (রাজs কােত sানাnেরর pিkয়াধীন) জনবেলর 
সংিkp সার:- 

pকেlর নাম বাsবায়নকাল পেদর নাম পেদর সংখ া বতমােন েকান পযােয় 
আেছ 

     
     
     

 

ঘ) anাn pাসংিগত তথ ািদ:- 

১। psািবত pকেlর িপিসিপপ/ িটeিপিপ - ৬ েসট 
২। বাsবায়নকারী সংsার সাংগঠিনক কাঠােমা - ৬ েসট 

 

ঙ) psািবত pকেlর জনবল সংkাn:- 
psািবত পেদর সংখ া kিমক psািবত পেদর নাম 

o সাkল  েবতন 
সংsার রাজs খােত eকi 

বা পারsিরক 
পদিলেযাগ  পেদর সংখ া 

বাsবায়ন পযােয় বাsবায়ন েশেষ 
মnব  

      
      
 েমাট পদ:     

 
 

যgু-সিচব/ uপ-সিচব 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ 

 



 

 aথ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 210 • 

সংলgী-৪১ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট-১ 

নং-aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-৩৮/৯৪/৪৬৪ তািরখ: ২৪/০৫/০৪ ি ঃ 

পিরপt 
 
 সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, ৩০ জন ু ১৯৯৭ বা তৎপেব r হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর েয সকল ূ
জনবল রাজs খােত sানাnেরর sেযাগ পানিন, তােদর িনেm বিণত শেত eককালীন আিথক sিবধা pদান করা যােবঃ 

ক) unয়ন pকেl েsলিভিtক পেদ িনেয়াগকত কমকতাৃ / কমচারী pকl সমািpেত রাজsখােত sানাnিরত পেদ 
sায়ী হoয়ার sেযাগ না েপেল erপ বাদ পড়া সকল কমকতা/ কমচারীেক pকেl চাকিরকালীন সমেয় pিত 
বছর চাকিরর জn ২ মােসর (েশষ আহিরত মল েবতেনর ূ িভিtেত) সমপিরমাণ aথ আিথক সহায়তা িহসােব 
pদান করা যােব। 

খ) pকl চাকিরকালসহ pকl সমািpর পর unয়ন anিবভাগ েথেক রাজs খােত পদ sানাnেরর সmিত পt 
জািরর তািরখ পযn চাকিরকাল গণনার িভিtেত erপ আিথক সহায়তা pদান করা যােব। 

গ) unয়ন anিবভাগ েথেক ৫/১১/২০০১ তািরেখর পেব জািরকত সmিতপt anযায়ী রাজsখােত sানাnিরত ূ ৃ
pকেlর বাদ পড়া জনবল erপ আিথক sিবধা পােবন না। 

ঘ) uপেরর (ক) e বিণত আিথক sিবধা pদােনর জn সংি  pিত ােন (রাজs খেত sানাnিরত pকেl) aথবা 
মntণালয়/ িবভাগ/ দpের (েয েkেt pকlিট রাজs খােত sানাnিরত হয় নাi) eককালীন pেয়াজনীয় বরাd 
gহণ করেত হেব। 

 
 

েমাহাmদ আbল মিজদু  
যgু-সিচব (unয়ন বােজট) 

িবতরণ: 
 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
৩। সিচব -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 

নং-aম/aিব/uঃবাঃ১/িবিবধ-৩৮/৯৪/৪৬৪(২) তািরখ: ২৪/০৫/০৪ ি ঃ 

১। pধান িহসাবরkণ কমকতা, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
২। aথ িবভােগর সকর কমকতা। 

 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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সংলgী-৪২ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/২০০৩/২৫৮ তািরখ: ২৫/১/২০০৪ ি ঃ 
 

পিরপt 
 
িবষয়: unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর মহাঘভাতা eবং িচিকৎসা ভাতা pদান সংkাn। 
 
 আিদ  হেয় জানােনা যাে  েয, সরকার anবতীকালীন ব বsা িহেসেব িনেm বিণত শেত unয়ন pকেl িনেয়ািজত 
সকল পযােয়র কমকতা/ কমচারীসহ েpষেণ িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীগণেক মল েবতেনর শতকরা ূ ১০ (দশ) ভাগ 
হাের মহাঘভাতা eবং িচিকৎসাভাতা ২০০ টাকার পিরবেত ৩০০ টাকা হাের pদােনর িসdাn gহণ কেরেছন: 
 
শতাবলীঃ- 

১) সাkল  েবতেন িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর ১০ ভাগ হাের মহাঘভাতা pদােনর েkেt aথ িবভােগর 
২২/৪/২০০১ তািরেখ জািরকত সাkল  েবতন িনধারণী ছেকর ৃ ২নং কলােমর pারিmক েবতনেক মল েবতন ূ
িহেসেব ধরেত হেব; 

২) pকেl েpষেণ িনেয়ািজত রাজs খােতর িনয়িমত েলাকবল eবং pকেl েsল িভিtক িনেয়ািজত েলাকবেলর 
েkেt aথ িবভােগর বাsবায়ন anিবভােগর ১৯/৭/২০০৩ তািরেখর aম/aিব (বাs-১)/ িবিবধ-৮ 
(মঃভাতা)/২০০৩/১২৫ (১০০০) নং sারক েমাতােবক ১০ ভাগ মহাঘভাতা pাপ  হেবন; 

৩) কমরত কমচারীেদর েkেt e মহাঘভাতার পিরমাণ ন নতম মািসক ূ ২০০ (diশত) টাকা হেব; 
৪) uপের বিণত ভাতািদ pদােনর ফেল চলিত aথ বছের aিতিরk েয aেথর pেয়াজন হেব তা pকেlর রাজs 

খােতর বরাd হেত পনঃuপেযাজেনর মাধ েম েমটােত হেবু । e বাবদ নতন েকান aথ বরাd করা হেব না eবং ু
েমাট pকl ব য় বিd করা যােব নাৃ ; 

৫) pকেlর রাজs খাত েথেক e বাবদ ব য় েমটােনা সmব না হেল aথ িবভােগর সmিতkেম তা মলূ ধন খাত 
েথেক েমটােনা েযেত পাের; 

৬) unয়ন pকেl কাজ নাi মজরী নাi িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর েkেt e আেদশ pেযাজ  হেব নাু । 
 
২। e আেদশ ১ জলাi ু ২০০৩ তািরখ েথেক কাযকর হেব। 

 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 

িবতরণ: 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৪। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ।  
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথ মntণালয়। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা -------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।  
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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সংলgী-৪৩ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 

নং-aম/aিব/unয়ন-১/িবিবধ-৭২/০১(aংশ)/৬২৬ তািরখ: ০১-০৭-২০০৪ ি ঃ 
 
 
 aথ িবভােগর ৫/১১/২০০১ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ uঃবাঃ-১/ িবিবধ-৭২/ ০১/ ৩৬১ নং sারক আংিশক 
সংেশাধনkেম সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, সকল মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর eবং sায়tশািসত সংsা 
সরকােরর/ সংsার িনজs aথায়েন unয়ন pকl বাsবায়েনর জn eবং রাজs বােজেটর আoতায় পঁাচ িমিলয়ন মািকন 
ডলার বা তদ  বেদিশক মdা ব য়ূ ু / eলিস েখালার পেব বাংলােদশ ব াংেকর গভনর মেহাদয়েক আহবায়ক কের গিঠত ূ
eতদসংkাn বাছাi কিমিটর sপািরশ gহণ করেত হেব। 
 
২। uপেরাk sারেকর anাn িবধানাবলী aপিরবতীত থাকেব। 

 
 

েমাহাmদ আবdল মিজদ 
যgু-সিচব(unয়ন) 

িবতরণ: 

১। গভনর, বাংলােদশ ব াংক। 
২। সদস  (কাযkম), পিরকlনা কিমশন। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ।  
৪। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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সংলgী-৪৪ 
(িজoিব’র মাধ েম আরিপe eর পনভরেণর agগিত pিতেবদনু ) 

 
---------------------------- মntণালয়/ িবভাগ 

িজoিব’র মাধ েম আরিপe পনভরেণর pিতেবদনু  
(------------------------ হেত -------------------------- পযn) 

 
মntণালয়/ িবভাগ : 
বাsবায়নকারী সংsা : 
pকেlর নাম : 

(লk টাকায়) 
 aবমk aেথর ু

পিরমাণ 
পনভু রণ দাবীর 

পিরমাণ 
পনভরণ pািpর ু

পিরমাণ 
পাথক  

বতমান aথ বছের --------------- 
মাস পযn 

    

kমপি ভতু ূ । 
r েথেক বতমান aথ বছেরর 

---------------------- মাস পযn 

    

 
 
 

pিতsাkর 
pশাসিনক মntণালেয়র িসিনঃ সহঃ সিচব/ pধান 
নাম o েফান  

pকl পিরচালেকর sাkর 
o সীল। 
েফান নmর 
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সংলgী-৪৫ 
 

pকেlর বােজট বরাd িবভাজন (সংিkp) 
 

মntণালয় : ------------------------------------------------------------------------------------------ েকাড: 

বাsবায়নকারী সংsা : ------------------------------------------------------------------------------------------ েকাড: 

pকেlর নাম : ------------------------------------------------------------------------------------------ েকাড: 

pকেlর েময়াদ : ------------------------------------------------------------------------------------------  

anেমাদেনর পযায় : ------------------------------------------------------------------------------------------  

pকl পিরচালেকর নাম : ------------------------------------------------------------------------------------------  

েটিলেফান নং : ------------------------------------------------------------------------------------------  

 
pকl সাহায  aথৈনিতক েকাড ের  o 

িববরণ 
িজoিব 

আরিপe 
(িজoিব’র মাধ েম) 

anাn আরিপe 
(ডসা, েকানটাসা, েসফ, iমেপ ) 

আরিপe ব িতত 
(pকl সাহায  (িডিপ) 

সবেমাট 

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

ক- রাজs ব য় 
     

৪৫০০ aিফসারেদর েবতন      

৪৬০০ pিত ান কমচারীেদর েবতন      

৪৭০০ ভাতািদ      

৪৮০০ সরবরাহ oেসবা      

৪৯০০ েমরামত, সংরkণ o পনবাসনু       

৫৯০০ সাহায  o ম রীু       

৬৬০০ েথাক বরাd      

 েমাটঃ রাজs ব য়      

খ- মলধনূ  ব য় 
     

৬৮০০ সmদ সংgহ/ kয়      

৬৯০০ ভিমূ  aিধgহণ/kয়      

৭০০০ িনমাণ o পতূ      

৭১০০ েশয়ার o ik িয়িটেত িবিনেয়াগ      

৭২০০ মলধনূ  ম রীু       

৭৩০০ ঋণ o aিgম pদান      

৭৯০০-
৭৯৭৯ 

মলধূ ন খােত িসিডভ াট      

৭৯৮০-
৭৯৯৮ 

মলধনূ  েথাক o িবিবধ মলধনূ  ব য়      

 েমাট- মলধনূ  ব য়      

 সবেমাট ব য়ঃ      

 
 

মntণালেয়র দািয়tpাp 
কমকতার sাkর (সীলসহ) 

pকl পিরচালক 
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সংলgী-৪৬ 
(eকi নmর o তািরেখর pjাপন pিতsািপত হেব) 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
সংsাপন মntণালয় 

সংগঠন o ব বsাপনা anিবভাগ 

pjাপন 

২১/০৮/১৯৯৭ iং
নং-সম/সoব /িটম-৪(২)/uঃpঃিনঃ/৪৭/৯৭-১৮৮ তািরখ: 

০৬/০৫/১৪০৪ বাং 
 

সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন pকlসমেহ জনবল িনেয়াগূ , েময়াদকাল, েবতন-ভাতািদ iত ািদ 
িনধারেণর ব াপাের িনmবিণত নীিতমালা সmিলত িনেদশাবলী anসরণ করেত হেব: 

১) সরকার anেমািদত pকেlর পদ aথ িবভােগর ১২/৪/৯৪iং তািরেখর নং- aম/ aিব/ uঃগঃশাঃ/ ৩/ ৯৪-
৩৩৯ anযায়ী সি  eবং সংরkণ হেবৃ ; 

২) anেমািদত িনেয়াগ িবিধ anসাের eবং িনেয়াগ কিমিটর sপািরশkেম সংযk ছক েমাতােবক pকেlর ু
িবিভn েবতন েgড ১-১০ পযn pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর সিচব eবং ১১-২০ পযn pকl পিরচালক 
কতক চুিkিভিtক সাkল  েবতেন ৃ (Consolidater Pay) জনবল িনেয়াগ pাp হেব; 

৩) চুিkিভিtক িনেয়ািজত জনবেলর সাkল  েবতন o anাn sিবধা aথ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ uঃ১/ 
িবিবধ-৫২/ ৯৬-৩২০ তািরখ: ৩/৭/৯৭iং eর পিরপt anযায়ী িনধািরত হেব। e িবষেয় aথ িবভাগ কতক ৃ
পরবতীেত an পিরপt জাির হেল তা anসরণীয় হেব। তেব রাজs বােজেটভk sায়ী কমকতাু -কমচারীগণ 
িনজ েবতনkেম pকl পেদ িনেয়াগ লােভরেযাগ  হেব; 

৪) pকl (িবিনেয়াগ/ িটe pকl) ছেক uিlিখত জনবেলর িবsািরত তািলকা িপিপ/ িপিসিপ/ িটeিপিপ’র 
সংি  kিমেক িনmিলিখত িবষয়gিলর uেlখ থাকেত হেব: 

৫) pকেlর জনবল সাবkিণকভােব pকেlর কােজ িনেয়ািজত থাকেব eবং চুিkিভিtক জনবেলর েkেt 
pচিলত আচরণ িবিধ o anাn িবিধসমহ pেযাজ  হেবূ ; 

৬) কােজর মান (Performance) সেnাষজনক না হেল pকl পিরচালক/ uপযk কতপk eক মােসর েনািটশ ু ৃ
pদান কের pকেl িনেয়ািজত জনবেলর চুিk বািতল করেত পারেব। তেব চুিk বািতেলর পেব সরকাির ূ
পাoনা আদায় করার ব বsা gহণ করেত হেব; 

৭) চুিkিভিtক িনেয়ািজত জনবল asায়ী কমচারীেদর nয় ছিট pাপ  হেবু ; 
৮) pকেlর িনেয়ািজত জনবল an পেদ বদিল করা যােব না; তেব েয pকেl তােক িনেয়াগ করা হেয়েছ েস 

pকl আoতায় an sােন pকl পিরচালক তােক বদিল করেত পারেব; 
৯) pকl েময়াদ েশেষ চুিkপti aব হিত পt িহেসেব গণ  হেব; 
১০) ei িনেদশ জািরর পর eতদসংkাn িবষেয় সংsাপন মntণালয় কতক iেতাপেব জািরকত ৃ ূ ৃ (১) সম(uঃoবাঃ-

১)-১৮/ ৯৩-১০, তািরখ: ৩০/৭/৯৪, (২) সম(uঃoবাঃ-১)-৮/ ৯৩-১২ তািরখ: ১৮/১/৯৫ eবং (৩) 
সম(uঃoবাঃ-১)-৮/৯৩-১৩ তািরখ: ১৮/১/৯৫iং বািতল বেল গণ  হেব। 

২। ei pjাপন জনsােথ জাির করা হল। 
 

েমাঃ মােহ আলম 
সিচব 

২১/০৮/১৯৯৭ iং
নং-সম/সoব /িটম-৪(২)/uঃpঃিনঃ/৪৭/৯৭-১৮৮/১(৫৫) তািরখ: 

০৬/০৫/১৪০৪ বাং 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 
১। সিচব, মntপিরষদ িবভাগ/ মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
২। সিচব, রাTপিতর কাযালয়, আপন িবভাগ/ জন িবভাগ, ব  ভবন, ঢাকা। 
৩। সিচব, ------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ (সকল)। 

 
েমাবারক েহােসন 

eসাiনেম ট aিফসার 
েফান: ৩৭২৭ 
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সংযk ছকু  
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
................................. মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ সংsা 

 
pকেl চুিkিভিtক িনেয়ােগর ছক 

 
 সংsাপন মntণালেয়র pjাপন সংখ া সম/ সoব / িটম-৪(২)-uঃpিনঃ/ ৪৭/ ৯৭-১৮৮ তািরখ ২১/৮/১৯৯৭iং 

েমাতােবক eবং pকেlর িসলকশন কিমিটর sপািরশkেম আপনােক জনাব/ েবগম ------------------------------------- 

িপতা/ sামী ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

িঠকানা --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pকেlর েকাড নং ----------------------------------- পেদ ---------------------- বৎসেরর জn চুিkিভিtক িনেয়াগদান 

করা হ’ল। ei িনেয়ােগর শতাবলী িনmrপ হেব: 

 

১। েবতন ভাতা: সাkল  েবতন: টাকা -------------------------- (aথ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-

৫২/ ৯৬-৩২০ তািরখ: ৩/৭/৯৭iং হার anযায়ী)। eছাড়া সরকার কতক eতদসংkাn িবষেয় an েকান পিরপtৃ / 

sারক জাির করা হেল তাo pেযাজ  হেব। 

২। pকেl িনেয়ািজত সকল জনবল চুিkকালীন সমেয় সাবkিণকভােব pকেlর কােজ িনেয়ািজত থাকেব eবং ei 

চুিkপti েময়াদ েশেষ aব হিতপt িহসােব গণ  হেব। 

৩। চাকির সংkাn েয pিবধািনক ব বsা রেয়েছ তৎসmকীয় আচরণ িবিধ eবং anাn িবিধসমহ pেযাজ  হেবূ । 

৪। চুিkিভিtক জনবলেক pকl পিরচালক eকi pকl আoতায় ansােন বদিল করেত পারেব। 

৫। েকান কারণ দশন ব িতেরেক েয েকান পk হেত eক মােসর েনািটেশ aথবা eক মােসর েবতন pদান সােপেk 

ei চুিkপt বািতল করেত পারেব। তেব চুিkপt বািতেলর পেব সরকাির পাoনা পিরেশাধ করা হiেবূ । 

৬। যা ei চুিkেত ulখ করা হয়িন, তা eবং erপ anাn িবষেয় pকেl িনেয়ািজত চুিkিভিtক জনবল asায়ী 

কমচারীেদর েkেt pেযাজ  িবিধসমেহর আoতাধীন থাকেবূ । 
 

িনেয়াগকারী কতপkৃ  

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

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

uপের uিlিখত শতাধীেন আিম ----------------------- তািরখ হেত ei িনেয়াগ gহণ করেত সmত হলাম eবং 

চুিkভk পেদ েযাগদান করলামু । 

 
 
 

(সংি  কমকতার sাkর) 

sাkী: 

১। 

২। 
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সংলgী-৪৭ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৬/২০০৩/১৪৮৯ তািরখ: ১৪/০৭/২০০৩ 

পিরপt 
িবষয়: ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা। 
 

বতমােন সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs খােত sানােnেরর সময় কিতপয় পেদর েkেt ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ 
িভিtেত জনবল িনেয়ােজেনর sপািরশ করা হে । erপ িনেয়াজেনর েkেt জনবেলর আিথক sিবধািদ o eতদসংkাn 
anাn শতাবলী সংযk নীিতমালা anযায়ী িনধািরত হেবু । eছাড়াo সরকাির aিফেস/ sায়tশািসত সংsায়/ unয়ন 
pকেl দাpিরক pেয়াজন anযায়ী ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত জনবল িনেয়াজন করা হেল eকi নীিতমালা 
anসরণ করেত হেব। 

২। যথযথ কতপেkর anেমাদনkেম ei পিরপt জাির করা হেলাৃ । 
 
 

িসিdkর রহমান েচৗধরীু  
যgু-সিচব (unয়ন) 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , -------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, aথ মntণালয়। 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৬/২০০৩/১৪৮৯ তািরখ: ১৪/০৭/২০০৩ 

anিলিপ aবগিত o কাযােথ েpরণ করা হেলা: 

১। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
২। pধান িহসাবরkণ কমকতা, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 

 
 

আbর রuফ তালকদারু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 

(িবঃdঃ – aথ িবভাগ হেত জািরকত ৃ ১৪/০৭/২০০৩iং তািরেখর নং- aম/ aিব/ uঃ১/ িবিবধ-৬/ ২০০৩/ ১৪৮৯ 
sারকিট মিntপিরষদ িবভােগর ২৪-০৬-২০০৪ iং তািরেখ নং- মপিব/ কঃিবঃশা/ কপগ-১১(aংশ-১/১)/ ২০০১-১২০ 
sারক dারা বািতল করা হয়।) 
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‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn 
 

 সরকাির aিফেস/ sায়tশািসত সংsায়/ unয়ন pকেl দাpিরক pেয়াজন anযায়ী eম eল eস eস/ ঝাড়দারু / 
েটিবল বয়/ ফরাস e ধরেনর ৪থ ে ণীর সকল পেদ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত জনবল িনেয়াজেনর েkেt িনmrপ 
পdিত anসরণ করেত হেব: 

ক) বােজট বরাd 

‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত কমরত জনবেলর মজরী সরবরাহ o েসবা খােতর আoতাধীন েকাড নং ু
৪৮৫১ েথেক পিরেশাধ করা হেব eবং তার জn pেয়াজনীয় বরাd বােজেট রাখেত হেব। েবতন o ভাতাদী খােত 
e বাবদ েকান বরাd থাকেব না। 

খ) িনেয়াজন পdিত 

বাৎসিরক/ মািসক েময়ােদর জn দিনক মজরীর িভিtেত pেয়াজনীয় জনবল সংু ি  aিফেস িনেয়াজন pদান 
করা েযেত পাের। 

• বাৎসিরক েময়ােদ 

বাৎসিরক েময়ােদ িনেয়াজেনর েkেt eক বৎসেরর জn চিkেত ূ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িহসােব িনেয়াজন 
pদান করা েযেত পাের। eক বৎসর কাজ েশেষ কমপেk eক সpােহর িবরিত িদেয় পনরায় আরo eক ু
বৎসেরর জn চিkেত িনূ েয়াজন pদান করা েযেত পাের। e pিkয়া eকািধকবার চলেত পাের। 

• মািসক েময়ােদ 

মািসক েময়ােদ িনেয়াজেনর েkেt eক মােসর জn চিkেত ূ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িহসােব িনেয়াজন pদান 
করা েযেত পাের eবং e pিkয়া eকািধক বার চলেত পাের। eক মাস কােজর পর কমপেk eকিদন িবরিত 
িদেয় পনরায় eক মােসর চিkেত িনেয়াজন pদান করেত হেবু ূ । 

eতdেশ  সংি  aিফেস eকিট েরিজTার সংরkণ করেত হেব eবং তােত নামু , িঠকানা, ছিব, পদবী iত ািদ 
তথ  িলেখ/ সংযk কের রাখেত হেব eবং pিতিদন কােজর েশেষ তােত sাkর িনেত হেবু । েরিজTাের তথ  
anযায়ী মােসর েশেষ eকেt মজরী পিরেশাধ করেত হেবু । 

গ) মজরীু  

‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়াগকত জনবলেক দিনক ৃ ১২.০০ টাকা হাের মজরী পিরেশাধ করা েযেত ু
পাের। 

* aথ িবভাগ সমেয় সমেয় uপেরাk দিনক মজরীর হার পনঃিনধারণ করেত পােরু ু । 

ঘ) মজরী হার বিdর sিবধাু ৃ  

সরকাির/ sায়tশািসত সংsায়/ unয়ন pকেl pিত di বৎসর কােজর aিভjতার জn মজরীর দিনক হার ু
১০ (দশ) টাকা বাড়ােনা েযেত পাের। 

ঙ) anাn sেযাগ sিবধা 

• চিk anযায়ী বাৎসিরকূ / মািসক েময়ােদ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত eক বছর কাজ করার পর ঐ 
ব িkেক ৩০ িদেনর সমপিরমাণ মজরী eককালীন পািরেতািষক িহসােব pদান করা েযেত পােরু । তেব শত 
থােক েয, তঁার কাজ সেnাষজনক eবং কােজর েমাট সময় সংি  বছের ন নতম পেk ূ ২৫০ িদন হেত হেব। 

• সংি  aথ বছের eবং/ বা পববতী aথ বছের েমাট কােজর সময় ন নতম পেk ূ ূ ১৫০ িদন হেল িনেয়াজনকত ৃ
ব িkেক di ঈদ/ বড়িদন/ dগাপজাূ / েবৗd পিণমা uপলেk সেবা  ূ ৩০ (িtশ) িদেনর মজরীর সমান aথ ু
uৎসব েবানাস িহসােব েদoয়া যােব। di ঈেদর জn pাপ  েবানাস di ভােগ ভাগ কের pিত ঈেদ 
আলাদাভােব pদান করেত হেব। 

চ) িনেয়াজেনর জn বয়সসীমা 

‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়াজেনর জn বয়স কমপেk ১৮ বৎসর হেত হেব। ৫৭ বৎসেরর aিধক 
বয়েসর ব িkেক কাজ নাi মজরী নাi িহসােব িনেয়াজন করা যােব নাু । 
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ছ) চিkর িভিtেত িনেয়াজেনর নমনাূ ূ  

‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত জনবল বাৎসিরক/ মািসক েময়ােদ িনেয়াজেনর েkেt eতদসে  সংযk ু
মেডল চিkপt ূ (সংেযাজনী-ক) anসরণ করেত হেব eবং uk মেডল anযায়ী জনবল িনেয়াজন pদান করেত 
হেব। 

িনেয়াজেনর সময় সংি  ব িkর পবূ-পিরিচিত eবং তার চিরt সmেক েখাজ-খবর িনেয় সংি  কতপk ৃ
িনি ত হেবন যােত সংি  ব িkর কমকা ড dারা aিফেসর কােজর পিরেবশ o িনরাপtা িবি ত না হয়। 

জ) চিkর িভিtেত িনেয়াজেনর সংখ াূ  

• নতন unয়ন pকেlর েkেt মিntপিরষদ িবভােগর ু ২২/০১/২০০৩ তািরেখর মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সক-
০১/২০০৩/২৮ নং pjাপন anযায়ী গিঠত জনবল িনধারণ সংkাn কিমিট কতক িনৃ ধািরত সংখ ক জনবল 
‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়াজন pদান করা যােব। 

• সমাp pকেlর পদ/ জনবল রাজs খােত sানাnেরর েkেt মিntপিরষদ িবভােগর ২২/১/২০০৩ তািরেখর 
মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সক-০১/২০০৩/২৭ নং pjাপন anযায়ী গিঠত সিচব কিমিট sপািরশ anযায়ী িনধািরত 
জনবল ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়াজন pদান করা যােব। 

• সরকাির/ sায়tশািসত সংsার েকবল মাt দাpিরক pেয়াজেন ৪থ ে ণীর পদসমেহ ূ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ 
িভিtেত িনেয়াজন pদান করা যােব। তেব িনয়িমত eবং ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়ািজত ৪থ 
ে ণীর েমাট কমচারীর সংখ া anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা (To & E) anযায়ী িনধািরত েমাট ৪থ ে ণীর 
সংখ ার মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 

•  
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সংেযাজনী-ক 
 

কাযালেয়র নাম িঠকানা 
 
 

জনাব -------------------------------------- 

gাম -------------------------------------- 

ডাকঘর -------------------------------------- 

থানা -------------------------------------- 

েজলা -------------------------------------- 
 
 
িবষয়: ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িহসােব িনেয়াজন pসে । 
 
জনাব, 
 আপনােক -------------------------------------- (aিফেসর নােম) সামিয়ক িভিtেত িকছ জrরী কাজ সmাদন ু
করার জn aদk কমী িহেসেব দিনক মজরী ু -------------------------------------- (------------------------------------) 
টাকা হাের --------------------- হেত ----------------- তািরখ পযn িনেmাk শতাবলী সােপেk িনেয়াজন েদয়া হল। 
 
শতাবলীঃ 

১। e িনেয়াজন আেদেশর সােথ -------------------------------------- (aিফেসর নাম) িনয়িমত িনেয়ােগর েকান সmক 
থাকেব না। 

২। e িনেয়াজন -------------------------------------- তািরেখর পর sয়ংিkয়ভােব বািতল বেল গণ  হেব। 

৩। কতপk i া করৃ েল e িনেয়াজন -------------------------------------- তািরেখর পেব েকান কারণ দশান ূ
ব িতেরেক বািতল করেত পারেবন। 

৪। দিনক হািজরা তথা pকত কম সmাদেনর িভিtেত পাির িমক pদান করা হেবৃ । কােজ anপিsত থাকেল েকান 
মজরী েদয়া যােব নাু । 

৫। আপনার িনেয়াজেনর anাn শতািদ aথ িবভােগর ১৪/০৭/২০০৩ তািরেখর aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-
৬/২০০৩/১৪৮৯ নং sারক anযায়ী পিরচািলত হেব। 

৬। e িনেয়াজন --------------------------------------তািরখ েথেক কাযকর করা হল। 

 
আপনার anগত 

 
 

(কমকতার নাম) 
পদবী 

aিফেসর নাম o িঠকানা 
anিলিপ িবতরণ: 
১। pধান িহসাবরkণ কমকতা --------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 

২। সংsাপন শাখা। 

৩। aিফস কিপ। 
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সংলgী-৪৮ 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

মিntপিরষদ িবভাগ 
কিমিট িবষয়ক শাখা 

২৫-০৫-২০০৪ ি ঃ
নং-মপিব/কঃিবঃশাঃ/কপগ-১১(aংশ-১১)/২০০১-১০৬ তািরখ: 

১১-০২-১৪১১ বাঃ

িবষয়: ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়ািজত জনবেলর sিবধাবলী সংkাn নীিতমালা pসে । 
 

সরকার ei মেম িসdাn gহণ কেরেছ েয, ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ সাkলার (aথ িবভাগ হেত ১৪ জলাi ু ২০০৩ 
তািরেখ জািরকতৃ ) eর কাযকািরতা sিগত থাকেব। েয সব পদ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত সি  করা হেয়েছ ৃ
‘pশাসিনক unয়ন সংkাn সিচব কিমিট’ েস সব পদ o পদসমেহর িনেয়ািজত ব িkগেণর আবশ কতা যাচাi কের ূ
েদখেব। েকবলমাt aত াবশকীয় পদgেলা sায়ীভােব সি  করা েযেত পােরৃ । aবিশ  পদgেলা িবলp হেয় যাু েব। 
sায়ীভােব সি  করার জn িচিhত পদgেলার িবপরীেত বতমােন ৃ ‘কাজ নাi মজরী নাiু ’ িভিtেত িনেয়ািজত ব িkবnেক ৃ
যথািনয়েম িনয়িমত করার ব বsা করা েযেত পাের। িবলিpর জn িচিhতু / িনিদ কত পেদ িনেয়ািজত ব িkবnেক চুিkর ৃ ৃ
েময়াদ েশেষ aব াহিত েদয়া েযেত পাের। 

২। uপযk িসdাn বাsবায়েনর লেk  pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িনেদশkেম তঁােক anেরাধ করা হেলাু । 
 
 

শাহনাজ আেরিফন 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৭৬১০ 

িবতরণ: 

১) সিচব, aথ িবভাগ। 
২) সিচব, সংsাপন মntণালয়। 

anিলিপ: কাযােথ 

১) সিচব -------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
৮ নেভmর ২০০৬

নং-aম/aিব/িবিবধ(৩৩)/২০০৬/৭২৪ তািরখ: 
২৪ কািতক ১৪১৩

পিরপt 
 
িবষয়: unয়ন pকlসমেহূ র aথ aবমিk o ব বহার িনেদিশকাু । 
 

সmেদর সেবাtম ব বহার িনি ত করার লেk  িবগত ২৯-১২-২০০৪ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ uঃ বা-১/ 
িবিবধ-৪৬/ ২০০৪/ ৮৪৬ নmর sারেকর ১নং kিমেক sানীয় মdা ু (িজoিব aংশ) (িসিড ভ াট ব িতত) বরােdর aথ 
aবমিk সংkাু n িনেদিশকায় aথ বরাd/ ছােড়র েkেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক pদt kমতা িনmrেপ সংেশাধন 
করা হেলা: 

ক) চলিত aথ বছেরর জলাi ু ২০০৬ eর পর সmণ sানীয় সmেদ বাsবায়নেযাগ  েয সকল নতন unয়ন pকl ূ ু
যথাযথ কতপk কতক anেমািদত হেয়েছৃ ৃ  েস সকল নতন pকেlর aথ বরাdু / ছাড় eখন েতেক pশাসিনক 
মntণালয় করেত পারেব না। pকেlর aথৈনিতক grt o agািধকার িবেবচনায় e ধরেণর pকেl aথ 
বরাd/ ছােড়র pেয়াজন েদখা েদয় তাহেল pশাসিনক মntণালয়েক পিরকlনা কিমশন eবং aথ িবভােগর 
সmিত gহণ করেত হেব। 

খ) েয সকল চলমান pকেl eখন পযn চলিত aথ বছেরর েমাট বােজট বরােdর ১০% ব য় সmn কেরিন েস 
সকল pকেlর aথ বরাd/ ছােড়র েkেto ক-anে েদর শত anসরণ করেত হেব। 

২। uপেরর ক o খ uপ-anে েদ বিণত েkt ব তীত anাn সকল pকেlর েkেt (১নং kিমেকর anাn aংশসহ 
anাn kিমেকর সকল িনেদশনা) িবগত ২৯-১২-২০০৪ তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ uঃবা-১/ িবিবধ-৪৬/ ২০০৪/ 
৮৪৬ নmর sারেকর aথ aবমিk সংkাn আেদশ বহাল থাকেবু । 

 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: 
১। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
২। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। গভনর, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা। 
৪। সিচব, সকল মntণালয়। 
৫। মহা িহসাব িনরীkক, িনয়ntক। 
৬। পিরকlনা কিমশেনর সদস বগ। 
৭। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাড/ ট ািরফ কিমশন। 
৮। িহসাব মহা-িনয়ntক/ কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinn/ aিতিরk মহা-পিরচালক (aথ) বাংলােদশ েরলoেয়। 
৯। মহা-পিরচালক/ pধান pেকৗশলী/ পিরচালক, সকল aিধদpর/ পিরদpর। 
১০। েচয়ারম ান/ ব বsাপনা পিরচালক, সকল sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা। 
১১। pধান িনবাহী কমকতা, সকল িসিট কেপােরশন/ েপৗরসভা। 
১২। pধান িহসাবরkণ কমকতা, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
১৩। িবভাগীয় িহসাব মহা-িনয়ntক, সকল িবভাগ। 
১৪। েজলা িহসাবরkণ কমকতা/ থানা িহসাবরkণ কমকতা, (সকল েজলা/ থানা)। 
১৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬(aংশ-২)/২৮২ তািরখ: ০৯/২/২০০৪ ি ঃ 

 
িবষয়: নতন িপিসিপু / িপিপ pণয়নকােল মntণালয়/ িবভােগর সিচব কতক pত ায়ন pসেৃ । 
 
সtূ : পিরকlনা িবভােগর uপাn ািনক পt নং-পিব/eনiিস/eকেনক o সমnয়-২১/২০০৩/৮১, তািরখ: 

১৮/১/২০০৪ 
 
 নতন pকেlর জনবল িনধারণ সংkাn আnঃমntণালয় কিমিটেত ু (মিntপিরষদ িবভােগর ২২/০১/২০০৩ তািরেখর 
মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সক-০১/২০০৩/২৮ নং pjাপেন গিঠত) িবেবচনার জn psাব েpরেণর সময় psািবত িপিপ/ 
িপিসিপেত সেt বিণত পেtর শতাnযায়ী সংি  মntণালয়ূ / িবভােগর সিচব মেহাদয় কতক িনmrপ pত ায়ন pদান করার ৃ
জn িনেদশkেম anেরাধ করা হেলা: 
 

‘pত য়ন করা যাে  েয, আেলাচ  pকl ছেক pদt pকেlর pাkিলত েমাট ব য়, ব েয়র aংগিভিtক 
িবভাজন, আিথক o বাsব (Physical) লk মাtার িবষয়ািদ eবং e সংkাn সকল তথ  o uপাt পরীkা-
িনরীkা করা হেয়েছ eবং iহা সিঠকভােব িনধারণ করা হেয়েছ। pকlিটর মল লkূ  o uেdশ  eবং 
pকlিটর ফলাফল সmিকত িবষয়িট সরকােরর দািরd িবেমাচন েকৗশলপt (PRSP) জাতীয় agািধকার, 
unয়েনর মল নীিতূ , পিরকlনা eবং সmদ পিরিsর সে  স িতপণ আেছূ ’। 

 
২। uপেরাk pত য়ন ব তীত েকান psাব জনবল িনধারণ কিমিটেত িবেবচনার জn েপশ করা যােব না। 

 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 

িবতরণ: 
১। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
২। সদস , -------------------------------------- পিরকlনা কিমশন। 
৩। aিতিরk সিচব-১, aথ িবভাগ। 
৪। যgু-সিচব, (সo ব ), সংsাপন মntণালয়। 
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unয়ন pকেlর জনবেলর েবতন-ভাতা 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 
১৯-৩-১৪০৪ বাং

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৩২১ তািরখ: 
৩-৭-১৯৯৭ iং 

পিরপt 

সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ, েময়াদকাল, েবতন iত ািদ িনধারেণর ব াপাের 
িনmবিণত পdিত anসরণ করেত হেব:- 

ক) বতমান েয সকল pকেl েsল িভিtক পেদ জলবল িনেয়াগ করা হেয়েছ তা বহাল রাখা েযেত পাের eবং েয 
সকল pকেl iিতমেধ  আংিশকভােব জনবল েsলিভিtক পেদ িনেয়াগত pদান করা হেয়েছ েস সকল 
pকেlo aবিশ  জনবল েsল িভিtক িনেয়াগ pদান করা েযেত পাের। 

খ) েয সকল pকেl আেদৗ েকান জনবল িনেয়াগ pদানক করা হয় নাi েস সকল pকেl eবং ১লা জলাiু , 
১৯৯৭ তািরখ হiেত সকল নতন pকেlর সমদয় পেদ সাkেল  েবতেন চুিk িভিtক েকবলমাt pু ু কl 
েময়াদকালীন সমেয়র জn িনেয়াগ pদান করা হেব। aথ িবভাগ জাতীয় েবতন েsল anসরেণ েgড িভিtক 
(২০ িট), সাkেল  েবতন (Consolidated pay) কাঠােমা িনধারণ কের েদেব (aথ িবভাগ কতক িনধািরত ৃ
সাkেল  েবতন কাঠােমা সংেযাজনী ক e েদখা েযেত পাের)। তেব রাজs বােজটভk sায়ী কমকতাু / 
কমচারীগণ িনজ েবতেkেম িলেয়ন সংরkণ সােপেk েpষেণ িনেয়াগ লােভর েযাগ  হেবন। 

২। uপেরাk িসেdাn anযায়ী সংি  িডপিসিপ/ িপিপ pেয়াজনীয় সংেশাধন/ pণয়ন করার জn সকল মntণালয়/ 
িবভাগসমহেক anেরাধ করা হেলাূ । 

 
 

েমাঃ েমাজােmল হক 
যgু-সিচব 

েফান: ৮৬৪৪৮৪ 
bঃ ু ৩৭৪৪ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
২। সিচব,---------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস , --------------------------------- (সকল) পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ। 
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 

১৯-৩-১৪০৪ বাং
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৩২১ তািরখ: 

৩-৭-১৯৯৭ iং 
anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ: 

১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 

 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/১১১ তািরখ: ২৩-৩-৯৮ iং। 
 
িবষয়: unয়ন pকেl জনবেলর সাkেল  েবতন িনধারণ সংkাn। 
 
 জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবিতত হoয়ার পিরেpিkেত aথ িবভােগর ০৩-০৭-১৯৯৭ iং তািরেখ জািরকত ৃ
aম/aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/৯৬/৩২০ নং পিরপেtর সােথ সংযk সাkল  েবতন িনধারণী ছকিট সংেশাধনপবক ু ূ
pেয়াজনীয় কাযােথ eতদসংkাn সংযk করা হেলাু । uk পিরপেtর aপরাপর aংশ aপিরবিতত থাকেব। 
 
২। সংেশািধত সাkল  েবতন িনধারণী ‘ছক’ anযায়ী ১লা জলাiু , ১৯৯৭ iং তািরখ হেত ৩০ েশ জনু, ১৯৯৮ iং 
তািরখ পযn pেদয় হেব। 
 
সংযিkু : বণনা েমাতােবক। 

 
 

েমাঃ েমাজােmল হক 
যgু-সিচব (unয়ন) 
েফান:-৮৬৪৪৮৪ 

 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
২। সিচব,--------------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস , ---------------------------------------(সকল) পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ। 
৫। unয়ন anিবভােগর সকল কমকতা, aথ িবভাগ। 
 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:- 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/১১১ তািরখ: ২৩-৩-৯৮ iং। 

১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 

 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৮৬০৬৭৮ 
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সংেশািধত সাkেল  েবতন িনধারণ ছক 
 

েgড pারিmক েবতন বািড়ভাড়া িচিকৎসাভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  
েবতন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
েgড নং-১ ১৩,৪০০ ৪,৪০০ ১৫০  ১৭,৯৫০ 
েgড নং-২ ১১,৫২৪ ৩,৭৮৪ ১৫০  ১৫,৪৫৮ 
েgড নং-৩ ১০,৪৫২ ৩,৪৩২ ১৫০  ১৪,০৩৪ 
েgড নং-৪ ৯,৫৪৪ ৩,১২৪ ১৫০  ১২,৮১৮ 
েgড নং-৫ ৮,৪৭২ ২,৭৭২ ১৫০  ১১৩৯৪ 
েgড নং-৬ ৬,৪৩২ ২,৩৭৬ ১৫০  ৮৯৫৮ 
েgড নং-৭ ৫,৪৯৪ ২,০৩০ ১৫০  ৭৬৭৪ 
েgড নং-৮ ৪,২৮৮ ১,৫৮৪ ১৫০  ৬০২২ 
েgড নং-৯ ৩,৮৩৪ ১,৪১১ ১৫০  ৫৩৯৫ 
েgড নং-১০ ৩,০৫২ ১,২৫০ ১৫০  ৪,৪৫২ 
েgড নং-১১ ২,২৮৯ ৯৪৯ ১৫০ ১০০ ৩,৩৮৮ 
েgড নং-১২ ২,১০৭ ৮৫৩ ১৫০ ১০০ ৩,১১০ 
েgড নং-১৩ ১,৯৯৯ ৮১১ ১৫০ ১০০ ২,৯৬০ 
েgড নং-১৪ ১,৮৬৫ ৭৫৬ ১৫০ ১০০ ২,৭৭১ 
েgড নং-১৫ ১,৭৫৭ ৭১৫ ১৫০ ১০০ ২,৬২২ 
েgড নং-১৬ ১,৬৫৩ ৬৬০ ১৫০ ১০০ ২,৪৬৩ 
েgড নং-১৭ ১,৫৪৫ ৬৬০ ১৫০ ১০০ ২,৩৫৫ 
েgড নং-১৮ ১,৪৩৭ ৬৩৫ ১৫০ ১০০ ২,২২২ 
েgড নং-১৯ ১,৩৬৫ ৫৯০ ১৫০ ১০০ ২,১০৫ 
েgড নং-২০ ১,২৯৬ ৫৪৫ ১৫০ ১০০ ১,৯৯১ 

১) বািড় ভাড়া: জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৫ নং anে দ ব য়বhল eলাকার জn িনধািরত হার েমাতােবক করা 
হেয়েছ। 

২) uৎসব ভাতা/ িটe িডe: uৎসব ভাতা pদান eবং িটe িডe িনধারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর 
pািরিmক েবতনেক মল েবতন িহসােব ধরা েযেত পােরূ । 

৩) েয সকল কমচারী তােদর pিত ান েথেক লা  ভাতা পান, তােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ  হেব না। 

৪) আয়করঃ আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ  হেব। 
 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪৩০ তািরখ: ১২-৮-৯৮ iং। 

 
িবষয়: unয়ন pকেl জনবেলর সাkেল  েবতন িনধারণ সংkাn। 
 
 জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পিরেpিkেত aথ িবভােগর ২৩-০৩-১৯৯৮ iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ uঃ-
১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬/ ১১১ নং পিরপেtর সােথ সংযk সাkল  েবতন িনধারণী ছকিট সংেশাধনপবক pেয়াজনীয় ব বsা ু ূ
gহণােথ eতদসে  সংযk করা হেলাু । 
 
২। সংযk সাkল  েবতন িনধারণী িববরণী anযায়ী সাkল  েবতন ু ১লা জলাiু , ১৯৯৮ iং তািরখ হেত ৩০ েশ জনু, 
১৯৯৯ iং তািরখ পযn pেদয় হেব। 
 
সংযিkু : বণনা েমাতােবক। 

 
 

েমাঃ েমাজােmল হক 
যgু-সিচব (unয়ন) 
েফান:-৮৬৪৪৮৪ 

 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
২। সিচব, ---------------------------------------(সকল) মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস , ---------------------------------------(সকল) পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ। 
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
 
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪৩০ তািরখ: ১২-৮-৯৮ iং। 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:- 

১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 

 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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সাkেল  েবতন িনধারণ ছক 
 

েgড pারিmক েবতন বািড়ভাড়া িচিকৎসাভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

েgড নং-১ ১৫,০০০ ৪,৪০০ ১৫০  ১৯,৫৫০ 
েgড নং-২ ১২,৯০০ ৩,৭৮৪ ১৫০  ১৬,৮৩৪ 
েgড নং-৩ ১১,৭০০ ৩,৪৩২ ১৫০  ১৫,২৮২ 
েgড নং-৪ ১০,৭০০ ৩,১২৪ ১৫০  ১৩,৯৭৪ 
েgড নং-৫ ৯,৫০০ ২,৭৭২ ১৫০  ১২,৪২২ 
েgড নং-৬ ৭,২০০ ২,৩৭৬ ১৫০  ৯,৭২৬ 
েgড নং-৭ ৬,১৫০ ২,০৩০ ১৫০  ৮,৩৩০ 
েgড নং-৮ ৪,৮০০ ১,৫৮৪ ১৫০  ৬,৫৩৪ 
েgড নং-৯ ৪,৩০০ ১,৪১১ ১৫০  ৫,৮৬১ 
েgড নং-১০ ৩,৪০০ ১,২৫০ ১৫০  ৪,৮০০ 
েgড নং-১১ ২,৫৫০ ৯৪৯ ১৫০ ১০০ ৩,৬৪৯ 
েgড নং-১২ ২,৩৭৫ ৮৫৩ ১৫০ ১০০ ৩,৩৭৮ 
েgড নং-১৩ ২,২৫০ ৮১১ ১৫০ ১০০ ৩,২১১ 
েgড নং-১৪ ২,১০০ ৭৫৬ ১৫০ ১০০ ৩,০০৬ 
েgড নং-১৫ ১,৯৭৫ ৭১৫ ১৫০ ১০০ ২,৮৪০ 
েgড নং-১৬ ১,৮৭৫ ৬৬০ ১৫০ ১০০ ২,৬৮৫ 
েgড নং-১৭ ১,৭৫০ ৬৬০ ১৫০ ১০০ ২,৫৬০ 
েgড নং-১৮ ১,৬২৫ ৬৩৫ ১৫০ ১০০ ২,৪১০ 
েgড নং-১৯ ১,৫৬০ ৫৯০ ১৫০ ১০০ ২,৩০০ 
েgড নং-২০ ১,৫০০ ৫৪৫ ১৫০ ১০০ ২,১৯৫ 

 
d ব : 

১) বািড় ভাড়া: জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৫ নং anে েদর ব য়বhল eলাকার জn িনধািরত হার েমাতােবক 
করা হেয়েছ। 

২) uৎসব ভাতা/ িটe িডe: uৎসব ভাতা pদান eবং িটe িডe িনধারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর 
pািরিmক েবতনেক মল েবতন িহসােব ধরা েযেত পােরূ । 

৩) িটিফনভাতা: েয সকল কমচারী তােদর pিত ান েথেক লা  ভাতা পান, তােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ  হেব 
না। 

৪) আয়করঃ আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ  হেব। 
 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 

 



 

 aথ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 230 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪৭৪ তািরখ: ১৮-৮-৯৯ iং। 

 
িবষয়: unয়ন pকেl জনবেলর সাkেল  েবতন িনধারণ সংkাn। 
 
 aথ িবভােগর ১২-৮-৯৮ iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/৯৬/ ৪৩০ নং পিরপেtর সােথ সংযk ু
সাkল  েবতন িনধারণী ছকিট সংেশাধনপবক pেয়াজনীয় ব বsা gহণােথ eতদসংkাn সংযk করা হেলাূ ু । 
 
২। সংেশািধত সাkল  েবতন িনধারণী ছক (সংেযাজনী-ক) anযায়ী ১লা জলাiু , ১৯৯৯ iং তািরখ হেত পরবতী িনেদশ 
না েদoয়া পযn সাkল  েবতন pেদয় হেব। 
 
সংযিkু : বণনামেত। 

 
 

েমাঃ েমাজােmল হক 
যgু-সিচব (unয়ন) 
েফান:-৮৬৪৪৮৪ 

 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
২। সিচব, --------------------------------------(সকল) মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস , -------------------------------------- (সকল) পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ। 
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 

নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪৭৪ তািরখ: ১৮-৮-১৯৯৯ iং 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:- 

১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 

 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৮৬০৬৭৮ 
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সংেযাজনী ক 
 

সংেশািধত সাkেল  েবতন িনধারণ ছক 
 

েgড pারিmক েবতন বািড়ভাড়া িচিকৎসাভাতা েমাট সাkল  েবতন 
েgড নং-১ ১৫,০০০ ৬,০০০ ২০০ ২১,২০০ 
েgড নং-২ ১২,৯০০ ৫,১৬০ ২০০ ১৮,২৬০ 
েgড নং-৩ ১১,৭০০ ৪,৬৮০ ২০০ ১৬,৫৮০ 
েgড নং-৪ ১০,৭০০ ৪,২৮০ ২০০ ১৫,১৮০ 
েgড নং-৫ ৯,৫০০ ৪,০৫০ ২০০ ১৩,৭৫০ 
েgড নং-৬ ৭,২০০ ৩,২৪০ ২০০ ১০,৬৪০ 
েgড নং-৭ ৬,১৫০ ২,৭৬৮ ২০০ ৯,১১৮ 
েgড নং-৮ ৪,৮০০ ২,১৬০ ২০০ ৭,১৬০ 
েgড নং-৯ ৪,৩০০ ১,৯৩৫ ২০০ ৬,৪৩৫ 
েgড নং-১০ ৩,৪০০ ১,৭০০ ২০০ ৫,৩০০ 
েgড নং-১১ ২,৫৫০ ১,২৭৫ ২০০ ৪,০২৫ 
েgড নং-১২ ২,৩৭৫ ১,১৮৮ ২০০ ৩,৭৬৩ 
েgড নং-১৩ ২,২৫০ ১,১২৫ ২০০ ৩,৫৭৫ 
েgড নং-১৪ ২,১০০ ১,০৫০ ২০০ ৩,৩৫০ 
েgড নং-১৫ ১,৯৭৫ ৯৯০ ২০০ ৩,১৬৫ 
েgড নং-১৬ ১,৮৭৫ ৯৯০ ২০০ ৩,০৬৫ 
েgড নং-১৭ ১,৭৫০ ৯৬৩ ২০০ ২,৯১৩ 
েgড নং-১৮ ১,৬২৫ ৮৯৪ ২০০ ২,৭১৯ 
েgড নং-১৯ ১,৫৬০ ৮৫৮ ২০০ ২,৬১৮ 
েgড নং-২০ ১,৫০০ ৮৫০ ২০০ ২,৫৫০ 

১) বািড় ভাড়া: aথ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগর ০৮/০৭/১৯৯৯ iং তািরেখ জািরকত pjাপেন ৃ
uিlিখত ব য়বhল eলাকার জn িনধািরত হার েমাতােবক করা হেয়েছ। তেব েয সকল pকেlর জn বাসsােনর 
ব বsা করা আেছ েস সকল pকেlর জn ৩ নং কলাম pেযাজ  হেব না। 

২) uৎসব ভাতা/ িট,e,িড,e,: uৎসব ভাতা pদান eবং িটe িডe িনধারেণর েkেt uk ২নং কলােম pদিশত 
pারিmক েবতনেক মল েবতন িহসােব ধরা েযেত পােরূ । 

৩) িটিফন ভাতা: েয সকল কমচারী তােদর pিত ান েথেক লা  ভাতা পান না, তােদর েkেt মািসক ১০০/- (eকশত 
টাকা) হাের সাkল  েবতন pদান করেত হেব। 

৪) পাহািড় ভাতা: পাবত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমকতাূ ু / কমচারীেক ২ নং কলােম pদিশত pারিmক েবতেনর 
৩০% হাের সেবা  মািসক ১,২০০/- (eক হাজার diশত) টাকা পাহািড় ভাতা pদান করেত হেব। 

৫) যাতায়াত ভাতা: uk েgড নং ১১ েথেক ২০ েgডভk কমচারীগেণর কমsল ঢাকাু , চTgাম, খলনাু , নারায়নগ , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর িসিট কেপােরশন/ েপৗর eলাকায় aবিsত হেল িতিন মািসক ৮০/- (আিশ) টাকা 
হাের যাতায়াত ভাতাo পােবন। 

৬) আয়কর: আয়কর pদােনর েkেt বতমােন pচিলত সরকাির িবিধ িবধান pেযাজ  হেব। 
 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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eকi নmর o sারেক pিতsািপত পt 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

বােজট-২ anিবভাগ 

নং-aম/aিব/বােজট-১২/িবিবধ-৫২/২০০৩/১৫৭৩ তািরখ: ২৪/১০/২০০৫ iং 

পিরপt 
 
িবষয়: unয়ন pকেl কমরত কমকতা/ কমচারীেদর সাkল  েবতন জাতীয় েবতন েsল/২০০৫-eর ধারাবািহকতায় 

বিdকরণৃ । 
 
 গত ২৮ েম ২০০৫ তািরেখ সরকার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ (সরকাির-েবসামিরক) কাযকর কের pjাপন 
জািরর েpিkেত aথ িবভােগর ২২/০৪/২০০১ তািরেখর aম/aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/৯৬/৬৭ নং পিরপেt জািরকত ৃ
সাkল  েবতন িনধারণী ছক িনmrপভােব সংেশাধনপবক জাির করা হেলাূ : 

ক) ঢাকা েমেTািপিলটন eলাকার জn: 

বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 

েgড সংেশািধত 
মল েবতনূ  

৩০-৬-
০৬ পযn 

pেদয় 

০১/৭/০৬ 
হেত pেদয় 

িবদ মান 
হার 

েবতন েsল 
২০০৫ 
anযায়ী 

িবদ মান 
েবতন েsল 
২০০৫ 
anযায়ী 

৩০-৬-০৬ 
পযn pেদয় 

০১/৭/০৬ 
হেত pেদয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
েgড-১ ২৩০০০ ৬০০০ ১১৫০০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২৯৪০০ ৩৫০০০ 
েgড-২ ১৯৩০০ ৫১৬০ ৯৬৫০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২৪৮৬০ ২৯৪৫০ 
েgড-৩ ১৬৮০০ ৪৬৮০ ৮৪০০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২১৮৮০ ২৫৭০০ 
েgড-৪ ১৫০০০ ৪২৮০ ৭৫০০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৯৬৮০ ২৩০০০ 
েgড-৫ ১৩৭৫০ ৪০৫০ ৬৮৭৫ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৮২০০ ২১১২৫ 
েgড-৬ ১১০০০ ৩২৪০ ৬০৫০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৪৬৪০ ১৭৫৫০ 
েgড-৭ ৯০০০ ২৭৬৮ ৪৯৫০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১২১৬৮ ১৪৪৫০ 
েgড-৮ ৭৪০০ ২১৬০ ৪০৭০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৯৯৬০ ১১৯৭০ 
েgড-৯ ৬৮০০ ১৯৩৫ ৩৭৪০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৯১৩৫ ১১০৪০ 
েgড-১০ ৫১০০ ১৭০০ ৩০৬০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৭২০০ ৮৬৬০ 
েgড-১১ ৪১০০ ১২৭৫ ২৪৬০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫৮৭৫ ৭১৬০ 
েgড-১২ ৩৭০০ ১১৮৮ ২২২০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫৩৮৮ ৬৫২০ 
েgড-১৩ ৩৫০০ ১১২৫ ২১০০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫১২৫ ৬২০০ 
েgড-১৪ ৩৩০০ ১০৫০ ১৯৮০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৮৫০ ৫৮৮০ 
েgড-১৫ ৩১০০ ৯৯০ ১৮৬০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৫৯০ ৫৫৬০ 
েgড-১৬ ৩০০০ ৯৯০ ১৮২০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৪৯০ ৫৪২০ 
েgড-১৭ ২৮৫০ ৯৬৩ ১৮২০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৩১৩ ৫২৭০ 
েgড-১৮ ২৬০০ ৮৯৪ ১৬৯০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৯৯৪ ৪৮৯০ 
েgড-১৯ ২৫০০ ৮৫৮ ১৬২৫ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৮৫৮ ৪৭২৫ 
েgড-২০ ২৪০০ ৮৫০ ১৫৯০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৭৫০ ৪৫৯০ 

(খ) চTgাম, খলনাু , রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল েমেTাপিলটন eলাকা eবং নারায়নগ  e ট ী েপৗর eলাকার জn: 

বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 

েgড সংেশািধত 
মল েবতনূ  

৩০-৬-
০৬ পযn 

pেদয় 

০১/৭/০৬ 
হেত pেদয় 

িবদ মান 
হার 

েবতন েsল 
২০০৫ 
anযায়ী 

িবদ মান 
েবতন েsল 
২০০৫ 
anযায়ী 

৩০-৬-০৬ 
পযn 
pেদয় 

০১/৭/০৬ 
হেত pেদয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
েgড-১ ২৩০০০ ৬০০০ ৯২০০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২৯৪০০ ৩২৭০০ 
েgড-২ ১৯৩০০ ৫১৬০ ৭৭২০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২৪৮৬০ ২৭৫২০ 
েgড-৩ ১৬৮০০ ৪৬৮০ ৬৭২০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২১৮৮০ ২৪০২০ 
েgড-৪ ১৫০০০ ৪২৮০ ৬০০০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৯৬৮০ ২১৫০০ 
েgড-৫ ১৩৭৫০ ৪০৫০ ৫৫০০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৮২০০ ১৯৭৫০ 
েgড-৬ ১১০০০ ৩২৪০ ৪৯৫০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৪৬৪০ ১৬৪৫০ 
েgড-৭ ৯০০০ ২৭৬৮ ৪০৫০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১২১৬৮ ১৩৫৫০ 
েgড-৮ ৭৪০০ ২১৬০ ৩৩৩০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৯৯৬০ ১১২৩০ 
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বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 

েgড সংেশািধত 
মল েবতনূ  

৩০-৬-
০৬ পযn 

pেদয় 

০১/৭/০৬ 
হেত pেদয় 

িবদ মান 
হার 

েবতন েsল 
২০০৫ 
anযায়ী 

িবদ মান 
েবতন েsল 
২০০৫ 
anযায়ী 

৩০-৬-০৬ 
পযn 
pেদয় 

০১/৭/০৬ 
হেত pেদয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
েgড-৯ ৬৮০০ ১৯৩৫ ৩০৬০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৯১৩৫ ১০৩৬০ 
েgড-১০ ৫১০০ ১৭০০ ২৫৫০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৭২০০ ৮১৫০ 
েgড-১১ ৪১০০ ১২৭৫ ২০৫০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫৮৭৫ ৬৭৫০ 
েgড-১২ ৩৭০০ ১১৮৮ ১৮৫০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫৩৮৮ ৬১৫০ 
েgড-১৩ ৩৫০০ ১১২৫ ১৭৫০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫১২৫ ৫৮৫০ 
েgড-১৪ ৩৩০০ ১০৫০ ১৬৫০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৮৫০ ৫৫৫০ 
েgড-১৫ ৩১০০ ৯৯০ ১৫৪০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৫৯০ ৫২৫০ 
েgড-১৬ ৩০০০ ৯৯০ ১৫৪০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৪৯০ ৫১৪০ 
েgড-১৭ ২৮৫০ ৯৬৩ ১৫৪০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৩১৩ ৪৯৯০ 
েgড-১৮ ২৬০০ ৮৯৪ ১৪৩০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৯৯৪ ৪৬৩০ 
েgড-১৯ ২৫০০ ৮৫৮ ১৩৭৫ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৮৫৮ ৪৪৭৫ 
েgড-২০ ২৪০০ ৮৫০ ১৩৭০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৭৫০ ৪৩৭০ 

(গ) anাn sােনর জn: 

বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 

েgড সংেশািধত 
মল েবতনূ  

৩০-৬-
০৬ পযn 

pেদয় 

০১/৭/০৬ 
হেত pেদয় 

িবদ মান 
হার 

েবতন েsল 
২০০৫ 
anযায়ী 

িবদ মান 
েবতন েsল 
২০০৫ 
anযায়ী 

৩০-৬-০৬ 
পযn pেদয় 

০১/৭/০৬ 
হেত pেদয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
েgড-১ ২৩০০০ ৬০০০ ৮০৫০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২৯৪০০ ৩১৫৫০ 
েgড-২ ১৯৩০০ ৫১৬০ ৬৭৫৫ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২৪৮৬০ ২৬৫৫৫ 
েgড-৩ ১৬৮০০ ৪৬৮০ ৫৮৮০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ২১৮৮০ ২৩১৮০ 
েgড-৪ ১৫০০০ ৪২৮০ ৫২৫০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৯৬৮০ ২০৭৫০ 
েgড-৫ ১৩৭৫০ ৪০৫০ ৪৮১৩ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৮২০০ ১৯০৬৩ 
েgড-৬ ১১০০০ ৩২৪০ ৪৪০০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১৪৬৪০ ১৫৯০০ 
েgড-৭ ৯০০০ ২৭৬৮ ৩৬০০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ১২১৬৮ ১৩১০০ 
েgড-৮ ৭৪০০ ২১৬০ ২৯৬০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৯৯৬০ ১০৮৬০ 
েgড-৯ ৬৮০০ ১৯৩৫ ২৭২০ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৯১৩৫ ১০০২০ 
েgড-১০ ৫১০০ ১৭০০ ২২৯৫ ৪০০ ৫০০ ০০ ০০ ৭২০০ ৭৮৯৫ 
েgড-১১ ৪১০০ ১২৭৫ ১৮৪৫ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫৮৭৫ ৬৫৪৫ 
েgড-১২ ৩৭০০ ১১৮৮ ১৬৬৫ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫৩৮৮ ৫৯৬৫ 
েgড-১৩ ৩৫০০ ১১২৫ ১৫৭৫ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৫১২৫ ৫৬৭৫ 
েgড-১৪ ৩৩০০ ১০৫০ ১৪৮৫ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৮৫০ ৫৩৮৫ 
েgড-১৫ ৩১০০ ৯৯০ ১৪০০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৫৯০ ৫১০০ 
েgড-১৬ ৩০০০ ৯৯০ ১৪০০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৪৯০ ৫০০০ 
েgড-১৭ ২৮৫০ ৯৬৩ ১৪০০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৪৩১৩ ৪৮৫০ 
েgড-১৮ ২৬০০ ৮৯৪ ১৩০০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৯৯৪ ৪৫০০ 
েgড-১৯ ২৫০০ ৮৫৮ ১২৫০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৮৫৮ ৪৩৫০ 
েgড-২০ ২৪০০ ৮৫০ ১২৫০ ৪০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ৩৭৫০ ৪২৫০ 

 
শতাবলীঃ 

১) e সাkল  েবতন েgড aিবলেm কাযকর হেব। েকান বেকয়া pেদয় হেব না। 

২) ০১/০৭/৯৭ তািরেখর পেব r হoয়া pকেl েsরিভিtক িনেয়ািজত জনবেলর েkেt জাতীয় েবতন েsল ূ ২০০৫ 
aিবলেm কাযকর হেব। েকান বেকয়া pেদয় হেব না। 

৩) বিধত সাkল  েবতন রাজs বােজেটর আoতায় গহীত কমসিচ বাsবায়েনর জn asায়ী িভিtেত চুিkিভিtক ৃ ূ
িনেয়ািজত জনবেলর েkেto pেযাজ  হেব। 

৪) েবতন বিdর কারেণ pেয়াজনীয় বিধত ব য় pকlৃ / কমসিচর িবদ মান রাজsখােতূ র বরােdর মেধ i সংsান করেত 
হেব eবং anেমািদত pকেlর মলধন খােতর বরাd হেত েকান aথ pদান করা যােব নাূ । তেব রাজs খােতর 
েবতন-ভাতািদ uপখােত pেয়াজনীয় বরাd না থাকেল রাজs খােতর anাn uপখাতসমেহর মেধ  সমnেয়র ূ
মাধ েম বিধত aেথর সংsান করা েযেত পাের। 
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৫) েয সকল pকেlর জনবেলর জn বাসsােনর ব বsা রেয়েছ েস সকল জনবেলর েkেt uপেরাk সংি  ছেকর ৩ 
o ৪ কলােম pেযাজ  হেব না। 

৬) ০১/০৭/২০১০ তািরখ হেত uৎসব ভাতা pদান eবং িট, e, িড, e িনধারেণর েkেt uপেরাk ছেকর ২ নং কলােম 
pদিশত pারিmক েবতনেক মল েবতন িহেসেব ধরা েযেত পােরূ । তেব ৩০/০৬/২০০৬ পযn িবদ মান মল েবতেনর ূ
িভিtেত uk ভাতািদ pেদয় হেব। 

৭) পাবত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমকতাূ ু / কমচারীেক সাkল  েবতনছেকর ২ নং কলােম pদিশত pারিmক 
েবতেনর ৩০% হাের সেবা  মািসক ১,৫০০/- (eক হাজার পঁাচশত) টাকা পাহািড় ভাতা ০১/০৭/০৬ তািরখ হেত 
pেযাজ  হেব। 

৮) সাkল  েবতন ছেকর েgড নং ১১-২০ ভk কমচারীগেণর কমsল ঢাকাু , চTgাম, খলনাু , রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল 
েমেTাপিলটন eলাকা eবং নারায়নগ  o ট ী েপৗর eলাকায় aবিsত হেল তঁারা যাতায়াত ভাতা বাবদ িবদ মান 
মািসক ৮০/- টাকার sেল ১০০/- টাকা ০১/০৭/২০০৬ তািরখ হেত pাপ  হেবন। 

 
 

মহাmদ মাহফজর রহমানু ুু  
uপ-সিচব 

েফান: ৭১৬৯৭৮৭ 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
২। সিচব -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস , -------------------------------------- িবভাগ, (সকল), পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা, বাংলােদশ। 
৫। -------------------------------------- (সকল কমকতা), aথ িবভাগ। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 

নং-aম/aিব/বােজট-১২/িবিবধ-৫২/২০০৩/১৫৭৩ তািরখ: ২৪/১০/২০০৫ iং 

anিলিপ সদয় aবগিত o কাযােথ 

১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২।  মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ঢাকা, বাংলােদশ। 
 
 

আশীষ kমার সরকার 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 
বােজট-২ anিবভাগ 

নং-aম/aিব/বােজট-১১/িবিবধ-৫২/২০০৩/(aংশ-২)/৩৫ তািরখ: ২৬/০১/২০১০ ি াb 

পিরপt 

িবষয়: unয়ন pকেl কমকতা/ কমচারীেদর সাkল  েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-eর ধারাবািহকতায় 
বিdকরণৃ । 

 ০২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ সরকার কতক জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ (সরকাির-েবসামিরক) কাযকর কের 
pjাপন জািরর েpিkেত aথ িবভােগর ২৪/১০/২০০৫ তািরেখর aম/aিব/ বােজট-১২/ িবিবধ-৫২/০৩/১৫৭৩ নং 
পিরপেt জািরকত সাkল  েবতন িনধারণী ছক িনmrপভােব সংেশাধনপবক জাির করা হেলাৃ ূ : 

ক) ঢাকা েমেTািপিলটন eলাকার জn: 

বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 

েgড 
সংেশািধ
ত মল ূ
েবতন 

৩০-৬-
২০১০ 
পযn 
pেদয় 

০১/৭/২০১
০ হেত 
pেদয় 

িবদ মান 
হার 

েবতন 
েsল 
২০০৯ 
anযায়ী 

িবদ মান 

েবতন 
েsল 
২০০৯ 
anযায়ী 

৩০-৬-২০১০ 
পযn pেদয় 

০১/৭/২০১০ 
হেত pেদয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯(২+৩+৫+৭) ১০(২+৪+৬+৮)
েgড-১ ৪০০০০ ১১৫০০ ২০০০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৫২০০০ ৬০৭০০
েgড-২ ৩৩৫০০ ৯৬৫০ ১৬৭৫০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৪৩৬৫০ ৫০৯৫০
েgড-৩ ২৯০০০ ৮৪০০ ১৪৫০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৩৭৯০০ ৪৪২০০
েgড-৪ ২৫৭৫০ ৭৫০০ ১২৮৭৫ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৩৩৭৫০ ৩৯৩২৫
েgড-৫ ২২২৫০ ৬৮৭৫ ১১৯০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ২৯৬২৫ ৩৪৮৫০
েgড-৬ ১৮৫০০ ৬০৫০ ১০১৭৫ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ২৫০৫০ ২৯৩৭৫
েgড-৭ ১৫০০০ ৪৯৫০ ৮২৫০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ২০৪৫০ ২৩৯৫০
েgড-৮ ১২০০০ ৪০৭০ ৬৬০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১৬৫৭০ ১৯৩০০
েgড-৯ ১১০০০ ৩৭৪০ ৬৫০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১৫২৪০ ১৮২০০
েgড-১০ ৮০০০ ৩০৬০ ৪৮০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১১৫৬০ ১৩৫০০
েgড-১১ ৬৪০০ ২৪৬০ ৩৮৪০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৯৪৬০ ১১০৯০
েgড-১২ ৫৯০০ ২২২০ ৩৫৪০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৮৭২০ ১০২৯০
েgড-১৩ ৫৫০০ ২১০০ ৩৩০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৮২০০ ৯৬৫০
েgড-১৪ ৫২০০ ১৯৮০ ৩৩০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৭৭৮০ ৯৩৫০
েgড-১৫ ৪৯০০ ১৮৬০ ৩১৮৫ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৭৩৬০ ৮৯৩৫
েgড-১৬ ৪৭০০ ১৮২০ ৩০৫৫ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৭১২০ ৮৬০৫
েgড-১৭ ৪৫০০ ১৮২০ ২৯২৫ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৯২০ ৮২৭৫
েgড-১৮ ৪৪০০ ১৬৯০ ২৮৬০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৬৯০ ৮১১০
েgড-১৯ ৪২৫০ ১৬২৫ ২৮০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৪৭৫ ৭৯০০
েgড-২০ ৪১০০ ১৫৯০ ২৮০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬২৯০ ৭৭৫০

 
খ) চTgাম, খলনাু , রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল েমেTাপিলটন eলাকা eবং নারায়নগ  e ট ী eলাকার জn: 

বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 

েgড 
সংেশািধ
ত মল ূ
েবতন 

৩০-৬-
২০১০ 
পযn 
pেদয় 

০১/৭/২০১
০ হেত 
pেদয় 

িবদ মান 
হার 

েবতন 
েsল 
২০০৯ 
anযায়ী 

িবদ মান 

েবতন 
েsল 
২০০৯ 
anযায়ী 

৩০-৬-২০১০ 
পযn pেদয় 

০১/৭/২০১০ 
হেত pেদয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯(২+৩+৫+৭) ১০(২+৪+৬+৮)
েgড-১ ৪০০০০ ৯২০০ ১৬০০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৪৯৭০০ ৫৬৭০০
েgড-২ ৩৩৫০০ ৭৭২০ ১৩৪০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৪১৭২০ ৪৭৬০০
েgড-৩ ২৯০০০ ৬৭২০ ১১৬০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৩৬২২০ ৪১৩০০
েgড-৪ ২৫৭৫০ ৬০০০ ১০৩০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৩২২৫০ ৩৬৭৫০
েgড-৫ ২২২৫০ ৫৫০০ ৯৭০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ২৮২৫০ ৩২৬৫০
েgড-৬ ১৮৫০০ ৪৯৫০ ৮৩২৫ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ২৩৯৫০ ২৭৫২৫
েgড-৭ ১৫০০০ ৪০৫০ ৬৭৫০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১৯৫৫০ ২২৪৫০
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বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 

েgড 
সংেশািধ
ত মল ূ
েবতন 

৩০-৬-
২০১০ 
পযn 
pেদয় 

০১/৭/২০১
০ হেত 
pেদয় 

িবদ মান 
হার 

েবতন 
েsল 
২০০৯ 
anযায়ী 

িবদ মান 

েবতন 
েsল 
২০০৯ 
anযায়ী 

৩০-৬-২০১০ 
পযn pেদয় 

০১/৭/২০১০ 
হেত pেদয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯(২+৩+৫+৭) ১০(২+৪+৬+৮)
েgড-৮ ১২০০০ ৩৩৩০ ৫৪০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১৫৮৩০ ১৮১০০
েgড-৯ ১১০০০ ৩০৬০ ৫৪০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১৪৫৬০ ১৭১০০
েgড-১০ ৮০০০ ২৫৫০ ৪০০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১১০৫০ ১২৭০০
েgড-১১ ৬৪০০ ২০৫০ ৩২০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৯০৫০ ১০৪৫০
েgড-১২ ৫৯০০ ১৮৫০ ২৯৫০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৮৩৫০ ৯৭০০
েgড-১৩ ৫৫০০ ১৭৫০ ২৮০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৭৮৫০ ৯১৫০
েgড-১৪ ৫২০০ ১৬৫০ ২৮০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৭৪৫০ ৮৮৫০
েgড-১৫ ৪৯০০ ১৫৫০ ২৬৯৫ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৭০৫০ ৮৪৪৫
েgড-১৬ ৪৭০০ ১৫৪০ ২৫৮৫ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৮৪০ ৮১৩৫
েgড-১৭ ৪৫০০ ১৫৪০ ২৫০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৬৪০ ৭৮৫০
েgড-১৮ ৪৪০০ ১৪৩০ ২৫০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৪৩০ ৭৭৫০
েgড-১৯ ৪২৫০ ১৩৭৫ ২৫০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬২২৫ ৭৬০০
েgড-২০ ৪১০০ ১৩৭০ ২৫০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬০৭০ ৭৪৫০

 
গ) anাn sােনর জn: 

বািড় ভাড়া িচিকৎসা ভাতা িটিফন ভাতা েমাট সাkল  েবতন 

েgড 
সংেশািধ
ত মল ূ
েবতন 

৩০-৬-
২০১০ পযn 

pেদয় 

০১/৭/২০১০ 
হেত pেদয় 

িবদ মা
ন হার 

েবতন 
েsল 
২০০৯ 
anযায়ী 

িবদ মা
ন 

েবতন 
েsল 
২০০৯ 
anযায়ী 

৩০-৬-২০১০ 
পযn pেদয় 

০১/৭/২০১০ 
হেত pেদয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯(২+৩+৫+৭) ১০(২+৪+৬+৮)
েgড-১ ৪০০০০ ৮০৫০ ১৪০০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৪৮৫৫০ ৫৪৭০০
েgড-২ ৩৩৫০০ ৬৭৫৫ ১১৭২৫ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৪০৭৫৫ ৪৫৯২৫
েgড-৩ ২৯০০০ ৫৮৮০ ১০১৫০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৩৫৩৮০ ৩৯৮৫০
েgড-৪ ২৫৭৫০ ৫২৫০ ৯০১৩ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ৩৪৫০০ ৩৫৪৬৩
েgড-৫ ২২২৫০ ৪৮১৩ ৮৫০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ২৭৫৬৩ ৩১৪৫০
েgড-৬ ১৮৫০০ ৪৪০০ ৭৪০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ২৩৪০০ ২৬৬০০
েgড-৭ ১৫০০০ ৩৬০০ ৬০০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১৯১০০ ২১৭০০
েgড-৮ ১২০০০ ২৯৬০ ৪৮০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১৫৪৬০ ১৭৫০০
েgড-৯ ১১০০০ ২৭২০ ৪৮০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১৪২২০ ১৬৫০০
েgড-১০ ৮০০০ ২২৯৫ ৩৬০০ ৫০০ ৭০০ ০০ ০০ ১০৭৯৫ ১২৩০০
েgড-১১ ৬৪০০ ১৮৪৫ ২৮৮০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৮৮৪৫ ১০১৩০
েgড-১২ ৫৯০০ ১৬৬৫ ২৬৫৫ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৮১৬৫ ৯৪০৫
েgড-১৩ ৫৫০০ ১৫৭৫ ২৫০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৭৬৭৫ ৮৫৫০
েgড-১৪ ৫২০০ ১৪৮৫ ২৫০০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৭২৮৫ ৮৮৫০
েgড-১৫ ৪৯০০ ১৪০০ ২৪৫০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৯০০ ৮২০০
েgড-১৬ ৪৭০০ ১৪০০ ২৩৫০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৭০০ ৭৯০০
েgড-১৭ ৪৫০০ ১৪০০ ২২৫০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৫০০ ৭৬০০
েgড-১৮ ৪৪০০ ১৩০০ ২২৫০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬৩০০ ৭৫০০
েgড-১৯ ৪২৫০ ১২৫০ ২২৫০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৬১০০ ৭৩৫০
েgড-২০ ৪১০০ ১২৫০ ২২৫০ ৫০০ ৭০০ ১০০ ১৫০ ৫৯৫০ ৭২০০

শতাবলী: 

১) e সাkল  েবতন েgড anসাের ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধািরত হেব eবং ei িনধািরত েবতন ১ জলাiু , 
২০০৯ হেত pদান করা হেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pাপ  aংেক ৩০ জনু, ২০১০ 
পযn pদান করা হেব। 

২) ০১/০৭/৯৭ তািরেখর পেব r হoয়া pকেl েsলিভিtক িনেয়ািজত জনবেলর েkেt জাতীয় েবতন েsল ূ ২০০৯, 
১ জলাiু , ২০০৯ হেত কাযকর হেব। 

৩) সাkল  েবতন, ২০০৯ কাযকর হবার তািরখ aথাৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হেত মহাঘভাতা aবলp হেয়েছ বের গণ  হেব ু
eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় করেত হেব। 
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৪) বিধত সাkল  েবতন রাজs বােজেটর আoতায় গহীত কমসিচ বাsবায়েনর জn asায়ী িভিtেত চুিkিভিtক ৃ ূ
িনেয়ািজত জনবেলর েkেto pেযাজ  হেব। 

৫) েবতন বিdর কারেণ pেয়াজনীয় বিধত ব য় pকlৃ / কমসিচর িবদ মান রাজsখােতর বরােdর মেধ i সংsান করেত ূ
হেব eবং anেমািদত pকেlর মলধন খােতর বরাd হেত েকান aথ pদান করা যােব নাূ । তেব রাজs খােতর 
েবতন-ভাতািদ uপখােত pেয়াজনীয় বরাd না থাকেল রাজs খােতর anাn uপখাতসমেহর মেধ  সমnেয়র ূ
মাধ েম বিধত aেথর সংsান করা েযেত পাের। 

৬) েয সকল pকেপর জনবেলর জn বাসsােনর ব বsা রেয়েছ েস সকল জনবেলর েkেt uপেরাk সংি  ছেকর ৩ o 
৪ কলােম pেযাজ  হেব না। 

uৎসব ভাতা/ িট,e,িড,e: 
০১/০৭/২০১০ তািরখ হেত uৎসব ভাতা pদান eবং িট, e, িড, e িনধারেণর েkেt uপেরাk ছেকর ২ নং কলােম 
pদিশত pারিmক েবতনেক মল েবতন িহেসেব ধরা েযেত পােরূ । তেব ৩০/০৬/২০১০ পযn িবদ মান মল েবতেনর ূ
িভিtেত uk ভাতািদ pেদয় হেব। 

পাহািড় ভাতা: 
পাবত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমকতাূ ু / কমচারীেক সাkল  েবতন ছেকর ২ নং কলােম pদিশত pারিmক েবতেনর 
৩০% হাের সেবা  মািসক ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা পাহািড় ভাতা ০১/০৭/২০১০ তািরখ হেত pেযাজ  হেব। 

যাতায়াত ভাতা: 
সাkল  েবতন ছেকর েgড নং ১১-২০ ভkু  কমচারীগেণর কমsল ঢাকা, চTgাম, খলনাু , রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল 
েমেTাপিলটন eলাকা eবং নারায়নগ  o ট ী েপৗর eলাকায় aবিsত হেল তাঁরা যাতায়াত ভাতা বাবদ িবদ মান মািসক 
১০০/- টাকার sেল ১৫০/- টাকা ০১/০৭/২০১০ তািরখ হেত pাপ  হেবন। 

িশkা সহায়তা ভাতা: 
aথ িবভাগ েথেক নীিতমালা জাির হoয়ার পর e িবষেয় িসdাn গহীত হেবৃ । 

সবিনm েবতন বিdৃ : 
সাkল  েবতন েgড, ২০০৯ eর আoতায় বিণত পdিতেত েবতন িনধারেণর ফেল েকান কমকতা/ কমচারীর েবতন বিdর ৃ
পিরমাণ েকান aবsােতi ২০০০/- টাকার িনেm হেব না। eেkেt েবতন িনধারেণর পর েকান কমকতাৃ / কমচারীর েবতন 
বিdর পিরমাণ যিদ ৃ ২০০০/- টাকার কম হয়, েয পিরমাণ aংক কম হেব তাহা ব িkগত েবতন িহেসেব pেদয় হেব। 

 
 

rিবনা আিমন 
uপ-সিচব 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব/ মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
২। সিচব -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস , ----------------------------------িবভাগ, (সকল), পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা, বাংলােদশ। 
৫। -------------------------------------- (সকল কমকতা), aথ িবভাগ। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা, --------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 

নং-aম/aিব/বােজট-১১/িবিবধ-৫২/২০০৩/(aংশ-২)/৩৫ তািরখ: ২৬/০১/২০১০ ি াb 

anিলিপ সদয় aবগিত o কাযােথ 

১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২।  মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ঢাকা, বাংলােদশ। 

 
 

েমাঃ মিফdর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ। 
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫/৯৬/৩৫ তািরখ: ২৭/০৩/২০০১ ি ঃ 

িবষয়: unয়ন pকেl কমরত জনবেলর ািn িবেনাদন ভাতা pাপ তা pসে । 

 unয়ন pকlসমহ সরকাির হেলo ূ (েsল/ সাkল  েবতেন িনেয়াগ) asায়ী eবং েময়াদ িভিtক িবধায় unয়ন 
pকেlর চাকির চুিkিভিtক বেল গণ  করা হয়। e কারেণ unয়ন pকেlর কমকতা/ কমচারীবn ৃ (েsল/ সাkল  
েবতেন িনেয়াগ) ািn িবেনাদন ভাতা pাপ  হেব না। 
 
 েস anযায়ী pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করার জn সকল মntণালয়/ িবভাগেক িনেদশkেম anেরাধ করা হল। 

 
 

েমাঃ আবdল হািলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব (uঃ১) 

িবতরণ 

১। সিচব, -------------------------------------- (সকল মntণালয়/ িবভাগ) 
২। িহসাব মহা িনরীkক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৩। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

বােজট শাখা-১২ 

নং-aম/aিব/ বা-১২/ িবিবধ-৫২/৯৬(aংশ-১)/১৪৯৬ তািরখ: ২৪/০৯/২০০৮ ি ঃ 

 
িবষয়: unয়ন pকেl িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর মহাঘভাতা pদান সংkাn। 
 
 আিদ  হেয় জানােনা যাে  েয, সরকার anবতীকালীন ব বsা িহসােব িনmবিণত শেত unয়ন pকেl িনেয়ািজত 
সকল পযােয়র কমকতা/ কমচারীগণেক মল েবতেনর শতকরা ূ ২০ (িবশ) ভাগ হাের মহাঘভাতা pদােনর িসdাn gহণ 
কেরেছ: 
 
শতাবলীঃ 

১) সাkল  েবতেন িনেয়ািজত কমকতা-কমচারীেদর শতকরা ২০ (িবশ) ভাগ হাের মহাঘভাতা pদােনর েkেt aথ 
িবভােগর ২৪/১০/২০০৫ তািরেখর জািরকত সাkল  েবতন িনধারণী ছেকর ৃ ২ নং কলােম pারিmক েবতনেক 
মল েবতন িহূ েসেব ধরেত হেব; 

২) জলাi ু ১৯৯৭ সােলর পেব r হoয়া েকান pকেl েsলিভিtক িনেয়ািজত যিদ েকান জনবল aব াহতভােব ূ
কমরত থােকন েসেkেt তারাo aথ িবভােগর বাsবায়ন anিবভােগর ০১/০৭/০৮ তািরেখর aম/aিব/ বাs-
৪/ িবিবধ-২২/ (মঃভাতা)/২০০৮/১০৯ (১০০০) নং sারক েমাতােবক শতকরা ২০ ভাগ মহাঘভাতা pাপ  
হেবন; 

৩) uপের বিণত ভাতািদ pদােনর ফেল চলিত aথ বছের aিতিরk েয aেথর pেয়াজন হেব তা pকেlর রাজs 
খােতর বরাd হেত পনঃuপেযাজেনর মাধ েম েমটােত হেবু । pকেlর রাজs খাত েথেক e বাবদ ব য় 
েমটােনা সmব না হেল aথ িবভােগর সmিতkেম তা মলধন খাত েথেক েমটােনা েযেত পােরূ । e বাবদ নতন ু
েকান aথ বরাd করা হেব না eবং েমাট pকl ব য় বিd করা যােব নাৃ ; 

৪) e আেদশ ১লা জলাi ু ২০০৮ েথেক কাযকর হেব। 
 
 

েমাঃ মিফdর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযালয়। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৪। সিচব -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। যgু-সিচব, বােজট-১/২, বাsবায়ন, ব য় িনয়ntণ o পিরদশণ anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
৭। uপ-সিচব/ িসিনয়র সহকরী সিচব -------------------------------------- aথ িবভাগ। 
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা, --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৯। aথ সিচব মেহাদেয়র ব িkগত কমকতা, aথ িবভাগ। 
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aথ aবমিkু  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 

নং-aম/aিব/ uঃ১/ িবিবধ-৪৬/২০০৪/৩৭০ তািরখ: ১৭/৩/২০০৪ iং। 
 

িবষয়: unয়ন pকেlর েশষ িকিsর aবমিk o ব বহার সংkাnু । 
 
 unয়ন pকেlর aথ aবমিkর েkেt বতমান pচিলত পdিত anযায়ী pশাসিনক মntণালয়ু / িবভাগ কতক ৃ
anেমািদত pকেlর েkেt aথ বৎসেরর unয়ন বােজেট েমাট বরােdর di/ িতন িকিs পযn aবমk করেত পােরু । 
িকn aথ aবমk eবং ব েয়র েkেt েদখা যায় েযু ু , চলিত aথ বছের েফbrয়ারী/০৪ মাস পযn aথ ছাড় eবং ব েয়র 
পিরমাণ যেথ  নয়। unয়ন বােজেট aেনক েkেt বরােdর তামািদ eড়ােনার লেk  pেয়াজন না থাকা সেtto aথ 
বছেরর েশষ pােn aথ aবমk o aথ uেtালেনর uেদ াগ েনয়া হয়ু । aথ aবমিkর eু  ধরেনর িবলm eকিদেক েযমন 
আিথক িবিধ anসরেণ aিনয়ম, aপব য় eবং aপব বহােরর sেযাগ সি  কের anিদেক unয়ন pকেlর uেdশৃ / 
কমসিচ িভিtক বাsবায়ন ব হত হয়ূ । তাছাড়া aবমk aথ হেত েকান aথ aব িয়ত থাকেল aথ বছেরর েশষ ু
কাযিদকেস বা eর পেব তা িবিধ েমাতােবক সমপূ ণ/ সরকাির েকাষাগাের েফরত pদােনর িবধান anসরেণর েkেto 
জিটলতা েদখা েদয়। aব িয়ত aথ যথাসমেয় সমপণ/ সরকাির েকাষাগাের জমা না িদেয় পরবতী aথ বছের েস aথ ব য় 
করা আিথক শ লার পিরপ থীৃ । 
 
২। বিণত aবsায়, সরকার আিথক শ লা িনি ত করার লেkৃ  িনmrপ িসdাn gহণ কেরেছ যা unয়ন বােজেটর সকল 

pকেlর ঝােড়র েkেt pেযাজ  হেব; 
১) বতমােন aথ বৎসেরর unয়ন বােজেটর আoতায় ১৫/৫/২০০৪ তািরেখর মেধ  চতথ িকিsর aথ aবমিkর ূ ু

sয়ংসmণ psাব aথ িবভােগ পাঠােত হেব eবং সকল pিkয়া ূ সmn কের ৩১/৫/০৪ তািরেখর িভতর aথ 
aবমিkর আেদশ জাির করেত হেবু । uেlখ  েয, সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ pণয়েনর পেব ূ ূ ৪থ িকিsর 
aথ aবমk করেত হেল পিরকlনা কিমশেনর কাযkম িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেবু । 

২) িবেশষ কারণ ব িতত aথ িবভাগ কতকৃ ঐ িনধািরত সমেয়র পর aবমিkর েকান psাব gহণ করা হেব নাু । 
৩) ৩০ জনু, ২০০৪ eর মেধ  েয aথ ব য় করা সmব হেব না েস aথ aবমিkর psাব aথ িবভােগ েpরণ করা ু

যােব না। 
৪) aথ বছেরর েশেষ aবমk েকান aথ aব িয়ত থাকেল তা সমপণু / সরকাির েকাষাগাের জমা িদেয় pশাসিনক 

মntণালেয়র মাধ েম pিতেবদন o চালােনর কিপ, ব াংক িহসােবর িববরণীসহ পরবতী aথ বছেরর ১৫ জলাi ু
eর মেধ  aথ িবভােগর unয়ন anিবভােগ দািখল করেত হেব। 

 
 

কাজী শিফkল আযম 
uপ-সিচব (unয়ন-১) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , -------------------------------------- পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। aিতঃ মহাপিরচালক (aথ), বাংলােদশ েরলoেয়, েরল ভবন, ঢাকা। 
৭। মহা ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা --------------------------------------। 
৯। aথ িবভােগর সকর কমকতা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 
unয়ন বােজট শাখা- ১ 

নং-aম/aিব/uঃবাঃ-১/িবিবধ-৪৬/৯৫/৭৪৮ তািরখ: ০১-১১-২০০৪ ি ঃ 

পিরপt 
 

aথ িবভাগ কতক ৃ ২/১১/২০০২ তািরেখ জািরকত unয়ন pকেlর aথ aবমিk o ব বহার িনেদিশকা eর ৃ ু
anবিtkেম সরকার e মেম িসdাn gহণ কেরেছ েযৃ , ২০০৪-২০০৫ aথ বছেরর unয়ন বােজটভk anেমািদত ু
সরকাির pকেlর (sায়tশািসত pিত ান কতক বাsবািয়ত pকl ব তীতৃ ) ৩য় িকিs পযn aথ ছােড়র kমতা 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহেক aপণ করা হেলাূ । 

২। uপযk কতপেkর anেমাদনkেম ei পিরপtু ৃ  জাির করা হেলা। 
 
 

e eস eম মাহববল আলমু ু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
৩। সদস , -------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৪। সিচব, -------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। িহসাব মহািনয়ntক, িসিজe ভবন, ঢাকা। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমকতা, ------------------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ। 
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 

 



 

 aথ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 243 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট anিবভাগ 

নং-aম/aিব/ uঃবাঃ ১/ িবিবধ-৬৪/২০০৪/১১৬৮ তািরখ: ১৬/৫/২০০৫ ি ঃ 

 
িবষয়: unয়ন pকেlর েশষ িকিsর aথ aবমিk o ব বহার সংkাnু । 
 
 ২০০৪-০৫ aথ বছেরর সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ aদ াবূ িধ চড়াn না হoয়ার েpkাপেট ূ ০৭-০৪-২০০৫ 
তািরেখর aম/aিব/ uঃবাঃ১/িবিবধ-৪৬/২০০৪/১০৬৪ নং sারেক জািরকত পেtর ৃ ২ (১) uপ-anে দিট িনmrপভােব 
pিতsাপন করা হল: 
 

বতমােন aথ বছেরর unয়ন বােজেটর আoতায় ০৫/০৬/২০০৫ তািরেখর মেধ  চতথ িকিsর aথ aবমিkূ ু র 
sয়ংসmণ psাব aথ িবভােগ পাঠােত হেবূ । সকল pিkয়া সmn কের ০৭/০৬/২০০৫ তািরেখর িভতর aথ 
aবমিkর আেদশ জাির eবং িহসাবরkণ aিফেস ু ১৮/০৬/২০০৫ তািরেখর মেধ  িবল দািখল করেত হেব। 
uেlখ , সংেশািধত বািষক unয়ন কমসিচ pণয়েনর পেব ূ ূ ৪থ িকিsর aথ aবমk হেল পিরকlনা কিমশেনর ু
কাযkম িবভােগর সmিতর pেয়াজন হেব। 

 
২। uপযk sারক পেtর anাn িবষয় aপিরবিতত থাকেবু । পিরবিতত তািরখ anসরণপবক unয়ন pকেlর aথ ূ
ছােড়র pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িনেদশkেম anেরাধ করা হল। 

 
 

মহাmদ মাহফজর রহমানু ুু  
uপ-সিচব (unয়ন বােজট-১) 

েফান: ৭১৬৯৭৮৭ 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , -------------------------------------- পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। aিতঃ মহাপিরচালক (aথ), বাংলােদশ েরলoেয়, েরল ভবন, ঢাকা। 
৭। মহা-ব বsাপক, সরকাির িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ ব াংক। 
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৯। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
১৯/০২/২০০৮ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৫)/২০০৬/১৪৯ তািরখ: ০৭/১১/১৪১৪ বঃ 
 
িবষয়: sায়tশািসত সংsার eবং unয়ন pকেlর ৩য় িকিsর aথ ছাড়করণ pসে । 
 
 সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েয, েস সকল sায়tশািসত সংsার িডeসeল েনi eবং েয সকল pকেlর RPA 
পনভরেণর দাবী েপেশর pেয়াজন েনi েস সকল sায়tশাু িসত সংsার o pকেlর aথ aবমিkর িবষেয় িনmrপ িবধান ু
anসত হেবৃ : 

ক) েয সকল sায়tশািসত সংsার িডeসeল েনi েস সকল sায়tশািসত সংsার ততীয় িকিsর aথ pশাসিনক ৃ
মntণালয়/ িবভাগ aথ িবভােগর সmিত ব িতেরেকi ছাড় করেত পারেব। তেব ৪থ িকিsর aথ ছােড়র জn 
aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব; 

খ) েয সকল pকেlর RPA পনভরেণর দাবী েপেশর pেয়াজন েনi েস সকল pকেlর ু ৩য় িকিsর aথ 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aথ িবভােগর সmিত ব িতেরেক aবমk করেত পারেবু । তেব ৪থ িকিsর aথ 
ছােড়র জn aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব। 

 
২। e িবধান জনsােথ জাির করা হেলা eবং aিবলেm কাযকর হেব। 

 
 

েমাঃ আবdর রিহম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরণ: 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব ------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ। 
 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ: 

১। সকল uপ সিচব (বােজট anিবভাগ-১), aথ িবভাগ। 
২। সকল uপ সিচব (বােজট anিবভাগ-২), aথ িবভাগ। 
৩। সকল িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট anিবভাগ-১), aথ িবভাগ। 
৪। সকল িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট anিবভাগ-২), aথ িবভাগ। 
৫। aথ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব।, aথ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১ 

নং-০৭.১১১.০২০.০০.০০.০০৯.২০১০/১৯৩ তািরখ: ১৩/০৪/২০১০ 

পিরপt 
িবষয়: unয়ন pকেlর ৪থ িকিsর aথ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহেক aপণূ । 

 ২০০৯-১০ aথ বছেরর সংেশািধত বােজেটর ব েয়র কতt pদান আেদশ ৃ (Revised Authority) জাির করার 
েpিkেত চলিত aথ বছেরর সংেশািধত unয়ন বােজটভk pকlসমেহর ু ূ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র েkেt, িবদ মান aথ 
ছােড়র িনেদিশকায় যাi থাkক না েকন, সরকার িনmrপ পdিত anসরেণর িসdাn gহণ কেরেছ: 

ক) ২০০৯-১০ aথ বছেরর সংেশািধত বরাd anযায়ী সিচবালয়, aিধদpর/ দpর/ পিরদpর কতক বাsবায়নাধীন ৃ
anেমািদত সকল pকেlর ৪থ িকিsর aথ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ছাড় করেব, তেব শত থাকেব েযঃ 
১) ০৮/০৪/২০১০ তািরেখ জািরকত ৃ Revised Authority েত মলধন o রাজs ব য় বাবদ pকloয়ারী ূ

pদt বরাd anযায় সংেশািধত িবভাজন আেদশ জাির করেত হেব; 
২) iতঃপেব ছাড়কত aথ সংেশািধত বরােdর সােথ সমnয়পবক aবিশ  aথ ূ ূৃ ৪থ িকিsেত eকসােথ ছাড় 

করা যােব। 

খ) aনnেমািদত pকেlর (সংেশািধত aনnেমাদন সহ) aথ ছােড়র েkেt িবদ মান পdিত (পিরকlনা কিমশন 
o aথ িবভােগর সmিত gহণ) বহাল থাকেব; 

গ) sায়tশািসত/ সংিবিধবd সংsা, sানীয় সরকার pিত ান eবং সরকাির মািলকানাধীন েকাmািনসমহ কতক ূ ৃ
বাsবায়নাধীন pকেlর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র িবদ মান পdিত বহাল থাকেব। 

ঘ) পনভরণেযাগ  pকl সাহােয র ু (সরকােরর মাধ েম) aংেশর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র েkেt িবদ মান 
িনেদশনা anযায়ী aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব। 

ঙ) unয়ন বােজেট েথাক বাবদ রিkত সকল pকার বরাd ছােড়র েkেt িবদ মান িনেদশনা anযায়ী aথ 
িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব। 

চ) l o মলূ  সংেযাজন কেরর (CD/ VAT) জn িনধািরত বরাd েথেক pেয়াজনীয় aথ (eিpল-জন সমেয়ু ) 
pেয়াজনীয় িভিtেত pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ছাড় করেব। 

২। পনভরনেযাগ  pকl সাহায  ু (সরকােরর মাধ েম), aনnেমািদত o sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ ূ
কতকৃ বাsবায়নাধীন pকlসমহ eবং েথাক বরাdর ূ ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র psাব আগামী ২৬ েম ২০১০ 
তািরেখর মেধ  aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। 

৩। uপেরর িনেধশনা anযায়ী সকল মntণালয়/ িবভােগেক drত unয়ন pকেlর aথ ছাড় করার জn িনেদশkেম 
anেরাধ করা হেলা। 

৪। unয়ন বােজটভk pকlসমেহর ু ূ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র মntণালয়/ িবভাগেক pদt uপেরাk kমতা েকবলমাt 
২০০৯-১০ aথ বছেরর েkেt pেযাজ  হেব। 

 
rিবনা আিমন 

uপ-সিচব (বােজট-৪) 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , -------------------------------------- িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। -------------------------------------- (সকল কমকতা), aথ িবভাগ। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমকতা, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১ 

নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০২৭.২০১১-১৫৪ তািরখ: ২২/০৩/২০১১ 

পিরপt 

িবষয়: unয়ন pকেlর ৪থ িকিsর aথ ছােড়র kমতা pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহেক aপণূ । 

 ২০১০-১১ aথ বছেরর সংেশািধত বােজেটর ব েয়র কতt pদান আেদশ ৃ (Revised Authority) জাির করার 
েpিkেত চলিত aথ বছেরর সংেশািধত unয়ন বােজটভk pকlসমেহর ু ূ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র েkেt, িবদ মান aথ 
ছােড়র িনেদিশকায় যাi থাkক না েকন, সরকার িনmrপ পdিত anসরেণর িসdাn gহণ কেরেছ: 

ক) ২০১০-১১ aথ বছেরর সংেশািধত বরাd anযায়ী সিচবালয়, aিধদpর/ দpর/ পিরদpর কতক বাsবায়নাধীন ৃ
anেমািদত সকল pকেlর ৪থ িকিsর aথ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ছাড় করেব, তেব শত থাকেব েযঃ 
১) ১৫/০৩/২০১১ তািরেখ জািরকত ৃ Revised Authority েত মলধন o রাজs ব য় বাবদ pকloয়ারী ূ

pদt বরাd anযায়ী সংেশািধত িবভাজন আেদশ জাির করেত হেব; 
২) iতঃপেব ছাড়কত aথ সংেশািধত বরােdর সােথ সমnয়পবক aবিশ  aথ ূ ূৃ ৪থ িকিsেত eকসােথ ছাড় 

করা যােব। 
খ) aনnেমািদত pকেlর (সংেশািধত aনnেমাদন সহ) aথ ছােড়র েkেt িবদ মান পdিত (পিরকlনা কিমশন 

o aথ িবভােগর সmিত gহণ) বহাল থাকেব; 
গ) sায়tশািসত/ সংিবিধবd সংsা, sানীয় সরকার pিত ান eবং সরকাির মািলকানাধীন েকাmািনসমহ কতক ূ ৃ

বাsবায়নাধীন pকেlর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র িবদ মান পdিত বহাল থাকেব। 
ঘ) পনভরণেযাগ  pকl সাহােয র ু (সরকােরর মাধ েম) aংেশর ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র েkেt িবদ মান 

িনেদশনা anযায়ী aথ িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব। 
ঙ) unয়ন বােজেট েথাক বাবদ রিkত সকল pকার বরাd ছােড়র েkেt িবদ মান িনেদশনা anযায়ী aথ 

িবভােগর সmিত gহণ করেত হেব। 
চ) l o মলূ  সংেযাজন কেরর (CD/ VAT) জn িনধািরত বরাd েথেক pেয়াজনীয় aথ (eিpল-জন সমেয়ু ) 

pেয়াজনীয় িভিtেত pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ ছাড় করেব। 

২। পনভরনেযাগ  pকl সাহায  ু (সরকােরর মাধ েম), aনnেমািদত o sায়tশািসত/ sানীয় সরকার pিত ানসমহ ূ
কতকৃ বাsবায়নাধীন pকlসমহ eবং েথাক বরাdর ূ ৩য়/ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র psাব আগামী ২৬ েম ২০১১ 
তািরেখর মেধ  aথ িবভােগ েpরণ করেত হেব। 

৩। uপেরর িনেধশনা anযায়ী সকল মntণালয়/ িবভােগেক drত unয়ন pকেlর aথ ছাড় করার জn িনেদশkেম 
anেরাধ করা হেলা। 

৪। unয়ন বােজটভk pকlসমেহর ু ূ ৪থ িকিsর aথ ছােড়র মntণালয়/ িবভাগেক pদt uপেরাk kমতা েকবলমাt 
২০১০-১১ aথ বছেরর েkেt েpেযাজ  হেব। 

 
rিবনা আিমন 

uপ-সিচব (বােজট-৪) 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , -------------------------------------- িবভাগ (সকল), পিরকlনা কিমশন। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৬। -------------------------------------- (সকল কমকতা), aথ িবভাগ। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমকতা, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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pিশkণ/েসিমনার/oয়াকশপ সংkাn ব য় 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

বােজট শাখা-১২ 

নং-aম/aিব/ বা-১২/ িবিবধ-৯৫/০৮/১০৫৩ তািরখ: ২৭/০৫/২০০৮ iং। 

পিরপt 

িবষয়: িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ পিরদpর/ সংsা কতক বাsবায়নাধীন unয়ন ৃ
pকেlর আoতায় pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ সংkাn কমকা ড পিরচালনা o ব েয়র হার িনধারণ 
pসে । 

 aথ িবভাগ কতক ৃ ২২ িডেসmর, ২০০৪ e জািরকত ৃ Delegation of Finance Power for Development 
Projects-শীষক পিsকার pিশkণু / েসিমনার/ oয়াকশপ সংkাn কমকা ড পিরচালনার জn pকl দিলেল েকান হার 
o নীিতমালা না থাকেল েসেkেt pিশkণ ভাতা, pিশkণ িফ, আপ ায়ন হার iত ািদ িবষেয় aথ িবভােগর 
anেমাদনkেম পিরপt জািরর িবধান রেয়েছ। 

 unয়ন pকl s ভােব বাsবায়েনর sিবধােথ িবিভn মntণালয়ু / িবভাগ eবং eর aধীনs/ aিধদpর/ দpর/ 
পিরদpর/ সংsা কতক বাsবায়নাধীন েয সকল unয়ন pকেlর pকl দিলেল pিশkণৃ / েসিমনার/ oয়াকশপ-eর জn 
বােজট বরাd আেছ িকn e সংkাn কমকাে ডর জn আiেটম িভিtক েকান হার িনধারণ করা েনiু , েস সকল pকেlর 
uk কমকা ডgেলা বাsবায়েনর জn pকেlর aথায়েন uৎস িনিবেশেষ সাধারণ ক াটাগরীর কিতপয় েkেt িনmrপ 
হার িনধারণ করা হেলা eবং িকছ িকছ িবেশষ েkেt pকেlর pকl পিরচালক eবং সংি  মntণালয়ু ু / িবভােগর মখ  ু
িহসাবরkণ কমকতােক kমতা aপণ করা হেলা: 

 
আiেটম িনধািরত হার (টাকায়) 

১। pিশkণ:  
ক) pিশkণাথী:  

১) জনpিত দিনক ভাতা (sানীয়)  ১৫০-২০০/- 
২) জনpিত দিনক ভাতা (বিহরাগত)  ২০০-৫০০/- 
৩) জনpিত দিনক যাতায়াত ভাতা (sানীয়)  ৭০-১০০/- 
৪) জনpিত যাতায়াত ভাতা (বিহরাগত) –eককালীন pশাসিনক মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ ু

কমকতার anেমাদনkেম েস হার 
িনধারণ করেত হেব। 

খ) িরেসাস পাসন/ pিশkক  
১) ঘ টা pিত হার ৫০০/- 
২) জনpিত দিনক ভাতা (বিহরাগত)  
৩) জনpিত যাতায়াত ভাতা (বিহরাগত) -eককালীন 

pশাসিনক মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ ু
কমকতার anেমাদনkেম হার িনধারণ 
করেত হেব। 

গ) েকাস পিরচালক (pেযাজ  েkেt)   
১) সmানী ভাতা-pিতেকােসর জn eককালীন ৩০০০/- 

ঘ) েকাস েকাaিডেনটর (pেযাজ  েkেt)   
১) সmানী ভাতা-pিতেকােসর জn eককালীন ২০০০/- 

ঙ) আপ ায়ন  
১) িরে সেম ট (চা-নাsা) জনpিত (aধেবলার জn ১ বার eবং 

সারািদন ব াপী হেল ২ বার িরে শেম ট-eর ব বsা করা যােব)  
২৫/- 

চ) uেdাধনী/ সমাপনী dপেরর খাবারু / রােতর খাবার জনpিত uপেজলা- ১৫০/- 
েজলা শহর- ১৭৫/- 
ঢাকাসহ anাn িবভাগী শহর- ২০০/- 

২। েসিমনার/ oয়াকশপ  
ক) িরে সেম ট (চা-নাsা) জনpিত (aধেবলার জn ১ বার eবং 

সারািদনব াপী হেল ২ বার িরে সেম ট-eর ব বsা করা যােব) 
 ২৫/- 

খ) dপেরর খাবার জনpিতু  uপেজলা- ১৫০/- 
েজলা শহর- ১৭৫/- 
ঢাকাসহ anাn িবভাগী শহর- ২০০/- 
জাতীয়/ আnজািতক েসিমনার/ 
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আiেটম িনধািরত হার (টাকায়) 
oয়াকশেপর জn pশাসিনক মntণালেয়র 
মখ  িহসাবরkণ কমকতার ু
anেমাদনkেম হার িনধারণ করেত হেব।

গ) aনিধক ৩ ঘ টাব াপী েসিমনার/ oয়াকশেপর জn ধমাt িরে সেম টু -eর ব বsা করেত হেব। 

৩। sান িনিবেশেষ e ধরেণর pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশেপর জn হলভাড়া, সাu ড িসেsম, ব ানার, েsশনারী, 
ব াগ iত ািদ pকেlর pকত pেয়াজন anযায়ী ক তা aবলmেনর মাধ েম pকেlর pকl পিরচালক কতক ৃ ৃ ৃ
িনধারণ করেত হেব। 

৪। uপযk আiেটেমর বািহের pকেlর িবেশষt anযায়ী an েকান আiেটেমর হার aথ িবভাগেক aবিহত েরু েখ 
pশাসিনক মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ কমকতার anেমাদনkেম িনধারণ করেত হেবু । 

৫। iহা aিবলেm কাযকর হেব। 
 
 

মাহমদ uল হক ভঁiয়াু ূ  
যgু-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬৪৪৮৪ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
৩। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৪। সিচব, -------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সদস , -------------------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৬। িহসাব মহািনয়ntক eর কাযালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা, ------------------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১ 
নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৪.২০১০-৪৬১ তািরখ: ০৪/১০/২০১০ 

পিরপt 
িবষয়: িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ পিরদpর/ সংsা কতক বাsবায়নাধীন unয়ন ৃ

pকেlর আoতায় pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ সংkাs কমকা ড পিরচালনা o ব েয়র হার সংkাn। 

 aথ িবভাগ কতকৃ ২২ িডেসmর, ২০০৪ e জািরকত ৃ Delegation of Financial Power for Development 
Projects-শীষক পিsকায় pিশkণু / েসিমনার/ oয়াকশপ সংkাn কমকা ড পিরচালনার জn pকl দিলেল েকান হার 
o নীিতমালা না থাকেল েসেkেt pিশkণ ভাতা, pিশkণ িফ, আপ ায়ন হার iত ািদ িবষেয় aথ িবভােগর 
anেমাদনkেম পিরপt জাির করার িবধান রেয়েছ। 

 unয়ন pকl s ভােব বাsবায়েনর sিবধােথ িবিভn মntণালয়ু / িবভাগ eবং eর aধীনs aিধদpর/ দpর/ 
পিরদpর/ সংsা কতক বাsবায়নাধীন েয সকল unয়ন pকেlর pকl দিলৃ েল pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশপ-eর জn 
বােজট বরাd আেছ িকn e সংkাn কমকাে ডর জn আiেটম িভিtক েকান হার িনধারণ করা নাiু , েস সকল pকেlর 
uk কমকা ডgেলা বাsবায়েনর জn pকেlর aথায়েনর uৎস িনিবেশেষ সাধারণ ক াটাগিরর কিতপয় েkেt িনmrপ 
হার িনধারণ করা হেলা eবং িকছ িকছ িবেশষ েkেt pকেlর pকl পিরচালক eবং সংি  মntণালয়ু ু / িবভােগর মখ  ু
িহসাবরkণ কমকতােক kমতা aপণ করা হেলা: 

আiেটম িনধািরত টাকার হার 
১। pিশkণ:  
ক) pিশkণাথী:  
১) জনpিত দিনক ভাতা (sানীয়)  ২০০-৩০০/- 
২) জনpিত দিনক ভাতা (বিহরাগত)  ৩০০-৩৭৫/- 
৩) জনpিত দিনক যাতায়াত ভাতা (sানীয়)  ১০০-১৫০/- 
৪) জনpিত দিনক যাতায়াত ভাতা (বিহরাগত) eককালীন pশাসিনক মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ কমকতা ু

anেমাদনkেম হার িনধারণ করেত হেব। 
খ) িরেসাস পাসন/ pিশkক  
১) ঘ টা pিত হার ৮৫০/- 
২) জনpিত দিনক ভাতা (বিহরাগত)  
৩) জনpিত দিনক যাতায়াত ভাতা (বিহরাগত) eককালীন 

pশাসিনক মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ কমকতা ু
anেমাদনkেম হার িনধারণ করেত হেব। 

গ) েকাস পিরচালক (pেযাজ  েkেt)   
১) সmানী ভাতা-pিতেকােসর জn eককালীন ৪৫০০/- 

ঘ) েকাস aিডেনটর (pেযাজ  েkেt)   
১) সmানী ভাতা-pিতেকােসর জn eককালীন ৩০০০/- 

ঙ) আপ ায়ন  
১) িরে শেম ট (চা-নাsা) জনpিত (aধেবলার জn ১ বার 

eবং সারািদন ব াপী হেল ২ বার িরে শেম ট-eর ব বsা 
করা যােব)  

৪০/- 

চ) uেdাধনী/ সমাপনী dপেরর খাবারু / রােতর খাবার জনpিত uপেজলা ২০০/- 
েজলা শহার ২৫০/- 

ঢাকাসহ anাn িবভাগীয় শহর ৩০০/- 
২। েসিমনার/ oয়াকশপ  
ক) িরে শেম ট (চা-নাsা) জনpিত (aধেবলার জn ১ বার 

eবং সারািদন ব াপী হেল ২ বার িরে শেম ট-eর ব বsা 
করা যােব)  

৪০/- 

 খ) dপেরর খাবার জনpিতু  uপেজলা ২০০/- 
েজলা শহার ২৫০/- 

ঢাকাসহ anাn িবভাগীয় শহর ৩০০/- 
জাতীয়/ আnজািতক েসিমনার/ oয়াকশেপর জn 
pশাসিনক মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ কমকতার ু

anেমাদনkেম হার িনধারণ করেত হেব। 
গ) aনিধক ৩ ঘ টাব াপী েসিমনার/ oয়াকশেপর জn ধমাt িরে শেম টু -eর ব বsা করেত হেব। 
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৩। sান িনিবেশেষ e ধরেনর pিশkণ/ েসিমনার/ oয়াকশেপর জn হল ভাড়া, সাu ড িসে ম, ব ানার, েsশনারী, ব াগ 
iত ািদ pকেlর pকত pেয়াজৃ ন anযায়ী ক  aবলmেনর মাধ েম pকেlর পিরচালক কতক িনধারণ করেত ৃ ৃ
হেব। 

৪। uপযk আiেটেমর বাiের pকেlর িবেশষt anযায়ী an েকান আiেটেমর হার িডিপিপেত বরাd সােপেk aথ ু
িবভাগেক aবিহত েরেখ pশাসিনক মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ কমকতার aু nেমানkেম িনধারণ করেত হেব। 

৫। e আেদশ aিবলেm কাযকর হেব। 
 
 

শাহাবিdন আহমদু  
যgু-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬৯৯৮৪ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয়। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৪। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সদস , -------------------------------------- িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, aথ মntণালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
৮। pধান িহসাবরkণ কমকতা -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-২, 
বােজট শাখা-১২ 

০৮/০২/১৪১৫ বঃ
নং-aম/aিব/বা-১২/িবিবধ-৬৫/০৭(aংশ)/১০৪০ তািরখ: 

২২/০৫/২০০৮ iং 

পিরপt 
িবষয়: unয়ন pকেl জনবল িনেয়াগ pসে । 
 
 uেdেগর সােথ লk  করা যাে  েয, িজিডিপর শতকরা হাের annয়ন ব েয়র পিরমাণ unয়ন ব েয়র তলনায় ু
kমাগত বিd পােৃ । সাmpিতক কােল annয়ন ব েয়র পিরমাণ দািড়েয়েছ unয়ন ব েয়র িdgেণরo েবশী। annয়ন ব য় 
বিdর e ধারা aবৃ hত থাকেল aদর ভিবষ েত unয়ন কমসিচর জn pেয়াজনীয় aথায়েন সমস া সি  হেত পাের eবং ূ ূ ৃ
ফলrিতেত drত দািরd িনরসন o u তর aথৈনিতক pবিd aজেনর িনিমt মানব সmদ unয়নসহ সামািজক o েভৗত ৃ
aবকাঠােমা unয়েন সরকােরর েয িবিনেয়াগ দরকার তা বাধাgs হেত পাের। 
 
২। annয়ন ব য় kমশঃ বিd পাoয়ার anতম pধান কারণ unয়ন pকেlর পদৃ / জনবল রাজs বােজেট sানাnর। 

aিধকাংশ েkেt রাজs বােজটভk জনবল dারাi unয়ন pকl বাsবায়ন সmব হেলo unয়ন pকেl নতন ু ু
জনবল িনেয়াগ করা হয়। pকl সমািpর সােথ সােথ িনেয়াগpাp কমকতা/ কমচারীেদর িনেয়াগ aবসােনর কথা 
তাকেলo সংি  কমকতা/ কমচারীেদর মেধ  রাজs বােজেট sানাnেরর pত াশা সি  হয় eবং aেনক সময় ৃ
aনাকাি ত পিরিsিতর udব হয়। 

 
৩। uপযk aবsার পিরেpিkেত সরকার িসdাু n gহণ কেরেছ েয, ভিবষ েত বাsবািয়তব  pকl সমািp পর রাজs 

বােজেটর uপর চাপ যােত ন নতম পযােয় থােক েস লেk  eখন েথেক unয়ন pকlসমহ সmাব  সকল েkেt ূ ূ
রাজs বােজটভk িনয়িমত জনবল dারা বাsবায়ন করেত হেবু । e েkেt িনেm বিণত পdিত anসরণ করেত 
হেব: 

ক) unয়ন pকl নতন জনবল িনেয়ােগর পিরবেত সংি  দpরু / সংsার রাজs বােজটভk িনয়িমত কমকতাু / 
কমচারীেদর মধ  েথেক েpষেণ িনেয়াগ/ aিতিরk দািয়t pদােনর মাধ েম unয়ন pকেlর পদসমহ পরণ ূ ূ
করেত হেব; 

খ) unয়ন pকেlর েকান পদ সংি  দpর/ সংsার রাজs বােজটভk িনয়িমত কমকতাু / কমচারীেদর মধ  েথেক 
েpষেণ িনেয়াগ/ aিতিরk দািয়t pদােনর মাধ েম পরণ করা সmব না হেল e জাতীয় পেদ সমধমী দpরূ / 
সংsার রাজs বােজটভk িনয়িমত কমকতাু / কমচারীেদর মধ  েথেক েpষেণ িনেয়ােগর ব বsা করা েযেত 
পাের; 

গ) unয়ন pকেlর েকান পেদ সরাসির িনেয়াগ আবশ ক হেল েকন সংি  পদিট/ পদসমহ রাজs বােজটভk ূ ু
িনয়িমত কমকতা/ কমচারীেদর মদ  েথেক েpষেণ িনেয়াগ/ aিতিরk দািয়t pদােনর মাধ েম পরণ করা ূ
সmব নয় তার ব াখ া eবং সরাসির িনেয়ােগর েযৗিkকতা নতন pকেlর পদু / জনবল িনধারেণর জn গিঠত 
আnঃমntণালয় কিমিটর সভায় uপsাপন করেত হেব; 

ঘ) নতন pকেlর পদু / জনবল িনধারেণর জn গিঠত আnঃমntণালয় কিমিট পদ সি র psাব িবsািরতভােব ৃ
পরীkা কের েpেষেণ িনেয়াগেযাগ  পদ eবং সরাসির িনেয়াগেযাগ  পেদর সংখ া sিনিদ ভােব uেlখপবক ূ
পদ সি র sপািরশ pদান করেবৃ । 

৪। uপযk িসdাn anযায়ী pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn সংি  সকলেক িবেশষভােব anেরাধ করা হলু । 

৫। e আেদশ আিবলেm কাযকর হেব। 
 
 

মাহমদuল হক ভiঁু ু য়া 
যgু-সিচব 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিনষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযালয়। 
৩। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সভাপিত/ সদস , নতন pকেlর জনবল িনধারেণর জn গিঠত আnঃমntণালয় কিমিটু । 
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unয়ন pকl হেত রাজs খােত জনবল 
sানাnর 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

unয়ন uiং 
১৭-১০-১৩৯৩

নং-aম/unয়ন-৯/িহসাব-১২/৮৬-৮৭/২৮৮ তািরখ: 
৩১-০১-১৯৮৭

pাপক: সিচব 
  সংsাপন মntণালয় 
 
িবষয়: সমাp unয়ন pকেlর পদসমহূ  রাজs বােজেট sানাnর eবং pেয়াজনীয় aথ বরাd pসে । 
 
জনাব 

আিম আিদ  হiয়া জানাiেতিছ েয, সমাp unয়ন pকেlর পদসমহ রাজs বােজেট sানাnর o pিkয়া সহজতর o ূ
tরািnতকরণােথ সরকার িনেmাk িসdাn gহণ কিরয়ােছন: 

ক) anেমািদত pকl ছেক বিণত পদসমেহর মেধ  েয সকল পদ pকl বাsবায়নকােল anতঃ eকবার পরণ ূ ূ
করা হiয়ােছ (aথাৎ পের সামিয়কভােব শn থািকেতo পােরূ ) eবং েয পদসমহ সমnেn aথ িবভাগ o ূ
সংsাপন মntণালেয়র (স ঠন o ব বsাপনা uপ-িবভাগ) aিভn সmিত রিহয়ােছ eবং েয পদসমহ ূ সংি  
সংsা/ িবভােগর anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমােতi anভk করা সmবু , েসi সকল পদসমহ সরাসির ূ
রাজs বােজেট sানাnর/ সি  করা যাiেব eবং তাহার জn রাTপিতর সিচবালেয়র anেমাদন pেয়াজন হiেব ৃ
না। 

খ) েয সকল পদসমহ sানাnের aথ িবভাগ o সংsাপন মূ ntণালেয়র (স ঠন o ব বsাপনা uপ-িবভাগ) aিভn 
সmিত রিহয়ােছ িকn েসi পদসমহ সংsাু ূ / িবভােগর anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমােত aংগীভত করা সmব ূ
নেহ aথবা anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমার সিহত সাম স পণ নেহূ , েসi সকল পদসমহ রাজs বােজেট ূ
sানাnর কিরেত রাTপিতর সিচবালেয়র anেমাদেনর pেয়াজন হiেব। 

গ) েয সকল পদসমহ sানাnের aথ িবভাগ o সংsাপন মntণালেয়র ূ (স ঠন o ব বsাপনা uপ-িবভাগ) মেধ  
মতাৈনক  রিহয়ােছ তাহাo চড়াn িসdােnর জn রাTপিতর সিচবালেয় েpরণ কিরেত হiেবূ । 

২। pধান সামিরক আiন pশাসেকর সিচবালেয়র জািরকত ৃ ৯-১১-১৯৮৬ তািরেখর ১৬১/ কমন/ বাsবায়ন-৩-১ নং 
sারেক বিণত পdিত/ িনেদশাবলী যতাযথভােব পালন কিরেত হiেব। 

 
 

কাজী সামsল আলম 
যgু-সিচব 
aথ িবভাগ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ 

২৯ আি ন, ১৪০৪ ব াb
নং-aম/aিব/unয়ন-১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪১৬ তািরখ:

১৪ aেkাবর, ১৯৯৭ ি াb
 

পিরপt 
 
 aথ িবভােগর ৩-৭-৯৭ iং তািরেখর aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬/ ৩২০ o ৩২১ নং sারক diিটর 
anবিtkেম সরকার িসdাn gহণ কেরেছ েযঃৃ - 

ক) েয সকল pকেl iেতামেধ  সাkেল  েবতন কমকতা/ কমচারী িনেয়াগ করা হেয়েছ তারা pকl সমািpেত 
pিত বৎসর (১২ মাস) চাকিরর জn ২ (di) মােসর সাkেল  েবতেনর সমপিরমাণ aথ আিথক সাহায  
িহেসেব পােবন। e ধরেনর sিবধা েকবলমাt সাkল  েবতেন িনেয়ািজত কমকতা/ কমচারীেদর েkেt 
pেযাজ  হেব। তেব যারা pকl সমািpর পর রাজs বােজেটর িনয়িমত পেদ িনযk হেবন তারা আিথক ু
সাহায  পােবন না। 

খ) pকl সমািpর পর েকান কমকতা/ কমচারীর চাকিরর েময়ােদ েকান ভgাংশ হেল েস েkেt তাঁরা আnপািতক 
হাের আিথক sিবধা পােবন। 

গ) ei সংkাn pেয়াজনীয় aেথর সংkলান সংি  pকেlর িপিসিপ/ িপিপ/ িটeিপিপ েত anভk কেরেত হেব ু
eবং বাsবায়নকারী মntণালয়/ িবভাগ/ সংsা uহা িনি ত করেব। 

uপেরাk িসdাn anযায়ী pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করার জn সকল মntণালয়/ িবভাগেক anেরাধ jাপন করা 
হল। 

 
 

েমাঃ েমাজােmল হক 
যgু-সিচব (unয়ন) 
েফান:-৮৬৪৪৮৪ 
৩৭৪৪ (b)ু 

িবতরণ: 
১। সিচব, -------------------------------------- (সকল) মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস , -------------------------------------- (সকল) পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযােথ:- 
 

২৯ আি ন, ১৪০৪ ব াb
নং-aম/aিব/unয়ন-১/িবিবধ-৫২/৯৬/৪১৬ তািরখ:

১৪ aেkাবর, ১৯৯৭ ি াb
 
১। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
২। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
 

aিরিজৎ েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৮৬০৬৭৮ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন anিবভাগ। 

১৬-১২-১৪০৬বাং
নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/১২৯ তািরখ:

৩০-৩-২০০০ iং
পিরপt 

 সরকাির খােত সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnর সামিgক pিkয়া সmn কিরেত বতমােন 
দীঘ সময় লািগয়া যায়। iহােত িবিভn ধরেণর সমস ার সি  হiেতেছৃ । ei িবলm o সমস া পিরহাের সরকার িসdাn 
gহণ কিরয়ােছ েয, eখন হiেত সরকাির খােত সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnর িবষেয় িনm বিণত 
পdিত anসরণ কিরেত হiেব। 

১) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ রাজs বােজেট sানাnরেযাগ  পেদর psাব pকl সমািpর anতঃ ছয়মাস পেব ূ
যগপৎভােব সংsাপন মntণালেয়র oe ডeম uiং eবং aথ িবভােগর unয়ন ু uiংেয় েpরণ কিরেব। মntণালেয়র 
psােব রাজs বােজেট sানাnরেযাগ  জনবেলর েযৗিkকতা, ন নতম জনবেলর সংখ া eবং pিত ানিটর psািবত ূ
সাংগঠিনক কাঠােমাসহ (যিদ থােক) িবে ষণধমী eকিট sয়ংসmণ psাবনা থািকেত হiেবূ । psােব s ভােব 
আরo uেlখ থািকেত হiেব েয, সমাp pকlিটর জনবেলর েবতন ভাতািদ পিরেশােধর uেdেশ  pকেlর েময়াদ 
বিd বা নতন পযায় ৃ ু (phase) িহসােব eিডিপ ভিkর psাব করা হiেব নাু । psােব িক িক তথ  থাকা pেয়াজন ei 
িবষেয় সংsাপন মntণালয় eক মােসর মেধ  eকিট েচক িল  তয়ারী কিরয়া aথ িবভাগসহ সকল মntণালেয় েpরণ 
কিরেব। aথ িবভাগ uk েচক িল  পাoয়ার পর aথ মntণালেয়র সিহত সmk িবষেয় আেরকিট েচক িল  pstত ৃ
কিরয়া ৬ সpােহর মেধ  পিরপt আকাের সকেলর jাতােথ জাির কিরেব। pশাসিনক মntণালেয়র psােব uপির-
uk েচক িল / পিরপেt বিণত তথ ািদ থািকেব। 

২) pশাসিনক মntণালয় হiেত psাব pািpর পর সংsাপন মntণালয় ১ মােসর মেধ  aথ িবভােগ তাহােদর মতামত/ 
sপািরশ েpরণ কিরেব। ei সময়কাল ২ মাস aিতkাn হiেল uk psােব সংsাপন মntণালেয়র েকান আপিt নাi 
মেম aথ িবভােগ (sায়ী কিমিট) গণ  কিরেব। uেlখ  েয anে দ (১) e বিণত েচক িলে র তথ সহ psাব না 
পাoয়া েগেল ei সময়সীমা pেযাজ  হiেব না। তেব েচক িলে র িক িক তথ  পাoয়া যায় নাi তা সংsাপন 
মntণালয়, pশাসিনক মntণালয় o aথ িবভাগ psাব pািpর eক মােসর মেধ  aবিহত কিরেব। পরবতী সমেয় েচক 
িল  anসাের তথ ািদ পাoয়ার পর হiেত uপির-uk সময়সীমা গণ  করা হiেব। 

৩) aথ িবভাগ (sায়ী কিমিট) pশাসিনক মntণালেয়র psাব pািpর পর সংsাপন মntণালয় হiেত িনধািরত ১ মােসর 
মেধ  sপািরশ পাiেল sপািরশ pািpর ১ মােসর মেধ  eবং েকান sপািরশ না পাiেল বা সংsাপন মntণালয় হiেত 
েকান িdমত সংবিলত পt না পাiেল pশাসিনক মntণালয় েpিরত psাব pািpর তািরখ হiেত ৩ মােসর মেধ  
তাহােদর িসdাn চড়াn কিরয়া সংিূ  সকলেক aবিহত কিরেব। aথ িবেভােগর সmিতর িভিtেত pশাসিনক 
মntণালয় পরবতী pেয়াজনীয় সরকাির আেদশ জাির কিরেব। eখােন uেlখ  েয, aথ িবভাগ কতক anে দ ৃ (১) e 
বিণত জািরেযাগ  পিরপt anসাের তথ ািদ না পাoয়া েগেল তাহাo aথ িবভাগ pশাসিনক মntণালয় eবং সংsাপন 
মntণালয়েক psাব pািpর ১ মােসর মেধ  aবিহত কিরেব। পরবতী সমেয় uk পিরপt anসাের তথ ািদ পাoয়ার 
পর হiেত uিlিখত সময়সীমা গণ  কিরেত হiেব। 

৪) সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnেরর জn আieমiিড কতক pকl সমাৃ িp pিতেবদেনর 
pেয়াজন হiেব না। 

৫) িশkা o sাs  pিত ান সmিকত pকেlর েkেt সংি  pশাসিনক মntণালয় pকl বাsবায়ন সমািpর aনিধক 
eক বৎসর িকn anত ছয় মাস পব হiেত সংsাপন o aথ মntণালেয় psাব েpরণ কিরেবু ূ । 

uেlখ  েয, জাতীয় aথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিমিটর ২৬-১-২০০০ iং তািরেখ anি ত সভায় গহীত িসdােnর ৃ
anসরেণ e পিরপt জাির করা হiল। 

 
 

িসিdkর রহমান েচৗধরীু  
যgু-সিচব (unয়ন)। 
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১৬-১২-১৪০৬বাং

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/১২৯ তািরখ:
৩০-৩-২০০০ iং

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

১। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, কাকরাiল, ঢাকা। 
২। সিচব, --------------------------------------সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৩। সদস , -------------------------------------- সকল পিরকlনা কিমশন। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক/ কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinাn/ aিতিরk মহা পিরচালক (aথ) বাংলােদশ েরলপথ 

কতপkৃ । 
৫। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
৬। aথমntী মেহাদেয়র eকাn সিচব, গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার। 
 
 

েমাঃ আবdস সালাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন শাখা-১ 
নং-aম/aিব/uঃ১/িবিবধ-৫২/৯৬/(aংশ-২)/৩৩৫ তািরখ: ২৪/৯/২০০১ ি ঃ 

িবষয়: সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs বােজেট sানাnেরর psাব েpরণ pসে । 

সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs বােজেট sানাnেরর psাব aথ িবভােগ পাবার পর তার pিkয়াকরণ পdিত 
সহজতর করা হেয়েছ eবং slতম সমেয় িসdাn gহেণর লেk  aথ িবভােগর eতদসংkাn sায়ী কিমিট পনগঠন কের ু
১৩-৯-০১ তািরেখ aিতঃ সিচব-১ eর সভাপিতেt u  kমতা সmn sায়ী কিমিট গঠন করা হেয়েছ। ei কিমিট 
িনmবিণত দািয়t পালন করেব: 

ক) রাজs বােজেট sানাnর o সি েযাগ  পদ সংখ া িনবাচনৃ । 
খ) sানাnরেযাগ  পেদর েবতন েsল িনধারণ। 
গ) েকান েকান শেতর িভিtেত পদ sানাnর হেব তা িনধারণ। 

২। রাজs খােত sানাnরেযাগ  পদ সmিকত সামিgক িবষয়বালী sায়ী কিমিট কতক িবেবচনার sিবধােথ pশাসিনক ৃ
মntণালয়/ িবভাগ েথেক পদ sানাnেরর psাব aথ িবভােগ (unয়ন anিবভাগ) েpরণকােল eতদসে  সংযk ু
তািলকায় বিণত কাগজপt o anাn তথ  থাকা pেয়াজন। eখন েথেক সংযk তািলকা anযাু য়ী eবং তািলকায় 
uেlিখত সকল সংলgীসহ রাজs বােজেট sানাnেরর psাব aথ িবভােগ (unয়ন anিবভাগ) েpরণ করা আবশ ক। 
uেlখ , েsল িনধারণসহ পদ sানাnর সংkাn psাবিট pশাসিনক মntণালেয়র সিচব কতক anেমািদত হেত হেব ৃ
eবং psােবর সােথ েpিরত কাগজপtািদ ফেটাকিপ হেল তা সত ািয়ত হেত হেব। 

৩। sায়ী কিমিটর সভায় িবেবচনার জn িনধািরত কাগজপtািদ সিঠকবােব পাবার পর পর unয়ন anিবভাগ তার eক 
েসট কের বাsবায়ন anিবভাগ, ব য় িনয়ntণ anিবভাগ o বােজট anিবভােগ েpরণ করেব যােত সংি  
anিবভােগর যgু-সিচব পদ সি  eবং েবতন েsল িনধারণসহ সকল িবষেয় পব pstিতসহ sায়ী কিমিটর সভায় ৃ ূ
েযাগদান করেত পােরন। 

৪। sায়ী কিমিটর sপািরশসমহ aথ সিচব কতক anেমাদেনর পর তােত রাজs খােতর পদ aবলিpর িবষয় জিড়ত ূ ৃ ু
থাকেল তা unয়ন anিবভাগ কতক pশাৃ সিনক মntণালয়েক জানােনা হেব। pশাসিনক মntণালয় aথ িবভােগর ব য় 
িনয়ntণ anিবভােগর সmিতসহ সংি  পেদর িবলিp আেদশ জাির কের তা aথ িবভােগ ু (unয়ন anিবভাগ) েpরণ 
করেব। পদ িবলিp আেদশ পাবার পর রাজs কােত sানাnরেযাগ  সকল পেদর েবতন েsু ল uেlখসহ পদ sানাnর 
সংkাn সmিতপt aথ িবভাগ েথেক জাির করা হেব। 

৫। aথ িবভাগ (ব য়-িনয়ntণ anিবভাগ) কতক পদ sানাnেরর সmিতপt জািরপবক তা সংি  সকল aিফেস েpরণ ৃ ূ
করা হেব। ei সmিতপেt বিণত শতাবলী anভিkপবক pশাসু ূ িনক মntণালয় রাজs বােজেট পদ সি র আেদশ ৃ
জাির করেব eবং তা প া েনর জn ব য় িনয়ntণ anিবভােগ েpরণ করেবৃ । পদ সি র আেদশ সকল শতাবলী ৃ
anভিkসহ সিঠকভােব জাির হেয় থাকেল ব য় িনয়ntণ anিবভাগ তা প া নপবক সংি  সকল aিফেসর িনকট ু ৃ ূ
েpরণ করেব। 

৬। uপযkভােব সমাp unয়ন pকেlর পদ রাজs খােত sানাnেরর লেk  pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anেরাধ ু
করা হল। 

 
েশখ e,েক, েমাতাহার েহােসন 

uপ-সিচব(uঃ-১)। 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব। 
২। pধান uপেদ ার মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কায ালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
৩। সিচব -------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। aিতঃ সিচব (বােজট-১/ ২), aথ িবভাগ। 
৫। যgু-সিচব (uঃ)/ uপ-সিচব/ িসিনয়র সহঃ সিচব/ সহঃ সিচব unয়ন ------, aথ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 
unয়ন-১ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬/(aংশ-২)/৩৪০ তািরখ: ০৩/১০/২০০১ ি ঃ 

িবষয়: সমাp unয়ন pকl েথেক রাজs বােজেট পদ sানাnর pসে । 

সমাp unয়ন pকেlর জনবল রাজs বােজেট sানাnেরর বতমান pচিলত pিkয়ায় eকািধকবার eকi িবষেয় aথ 
িবভােগর িবিভn anিবভােগর সmিতর জn নিথ েpরণ করেত হয়। e পdিতেত দীঘ সময় aিতবািহত হয় eবং সংি  
দpেরর কাজ-কম বাsবায়েন সমস া েদখা েদয় o sানাnরেযাগ  পেদ কমরত েলাকবেলর েবতন-ভাতা েপেত জিটলতার 
সmখীন হেত হয়ু । েয েkেt পদ sানাnরেযাগ  হেব তা দীঘ জিটল pিkয়ায়র পিরবেত slতম সমেয় সহজতর 
পdিতর মাধ েম চড়াn করার লেk  eখন েথেক িনmrপ পdিত anসরণ করেত হেবূ :- 

১) aথ িবভাগ (unয়ন anিবভাগ) eর sারক নং- aম/ aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬(aংশ-২)/ ৩৩৫ তািরখ- 
২৪/৯/২০০১ ি ঃ anযায়ী unয়ন anিবভােগ sায়ী কিমিটর কাগজপt pািpর পর পরi unয়ন anিবভাগ তার 
eকেসট কের বােজট anিবভাগ, বাsবায়ন anিবভাগ o ব য় িনয়ntণ anিবভােগ েpরণ করেব। ব য় িনয়ntণ, 
বােজট, বাsবায়ন, unয়ন anিবভাগ sায়ী কিমিটর জn আবশ ক কাগজপt পাবার পর aভ nরীণভােব পরীkা 
করেব যােত কের sায়ী কিমিটর সভায় pেয়াজনীয় পণা  তথূ , কাগজপt o pstিতর িভিtেত িসdাn gহণ করা 
সmবপর হয়। 

২) unয়ন anিবভাগ েথেক sায়ী কিমিটর জn কাগজপt পাবার পর বাsবায়ন anিবভাগ ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  
েবতন েsল িনধারণ সংkাn িবষেয় যথাযথ কতপেkর anেমাদন gহণ করেব যােত sায়ী কিমিটর সভায় e িবষেয় ৃ
িসdাn gহণ করা সmবপর হয়। 

৩) sায়ী কিমিটর সভার কাযিববরণীেত রাজs খােত sানাnরেযাগ  পেদর পদবী, েবতন েsল eবং পদ সি র ৃ
শতাবলীসহ anাn pাসংিগক িবষয়সমহ s ভােব uেlখ করেত হেবূ । sায়ী কিমিটর সবার sপািরশ anসাের 
sানাnরেযাগ  পদসংখ া o eতদসংkাn শতাবলী iত ািদ িবষেয় নিথর মাধ েম aথ সিচেবর anেমাদন gহণ 
করেত হেব। 

৪) sায়ী কিমিটর sপািরশ aথ সিচব কতক aৃ nেমাদেনর পর তােত রাজs খােতর পদ aবলিpর িবষয় জিড়ত থাকেল ু
তা unয়ন anিবভাগ কতক pশাসিনক মntণালয়েক জানােনা হেবৃ । pশাসিনক মntণালয় aথ িবভােগর ব য় িনয়ntণ 
anিবভােগর সmিতসহ সংি  পেদর িবলিp আেদশ জাির কের তা aথ িবভােগ ু (unয়ন anিবভাগ) েpরণ করেব। 

৫) পদ aবলিp আেদশ পাবার পর ু (েয েkেt pেযাজ ) aথ সিচব কতক anেমািদত পদসংখ াৃ , শতাবলী iত ািদ 
anভিkপবক রাজs বােজেট পদ সি র সmিতপেtর খসড়া unয়ন anিবভাগ pstত করেব eবং তা ব য় িনয়ntণ ু ূ ৃ
anিবভােগ েpরণ করেব। 

৬) unয়ন anিবভাগ েথেক রাজs বােজেট পদ sানাnেরর সmিতপেtর খসড়া পাবার পর েস anযায়ী ব য় িনয়ntণ 
anিবভাগ পদ sানাnেরর সmিতপt জািরপবক তা pশাসিনক মntণালয় o unয়ন anিবভাগসহ সংি  সকল ূ
aিফেস েpরণ করেব। 

৭) pশাসিনক মntণালয় ব য় িনয়ntণ anিবভাগ কতক জািরকত পেt বিণত শতাবলী anভিkপবক রাজs বােজেট ৃ ৃ ু ূ
পদ সি র আেদশ জাির করেব eবং তা প া েনর জn ব য় িনয়ntণ anিবভােগ েpরণ করেবৃ ৃ । পদ সি র আেদশ ৃ
সকল শতাবলী anভিkসহ সিঠকভােব জাির হেয় থাকেল বু য় িনয়ntণ anিবভাগ তা প া নপবক বাsবায়ন ৃ ূ
anিবভাগ, বােজট anিবভাগ, unয়ন anিবভাগসহ সংি  সকল aিফেসর িনকট েpরণ করেব। 

৮) uপযk পdিত anসরেণর িবষয়িট িনি ত করার জn সংি  সকলেক িনেদশkেম anেরাধ করা হলু । 

 
েশখ e,েক, েমাতাহার েহােসন 

uপ-সিচব 
aথ িবভাগ। 

িবতরণ: 
১। aিতঃ সিচব (বােজট-১/ ২), aথ িবভাগ। 
২। যgু-সিচব, বােজট/ ব য় িনয়ntণ/ বাsবায়ন/ unয়ন anিবভাগ, aথ িবভাগ। 
৩। unয়ন anিবভােগর সকল কমকতা। 

সদয় aবগিতর জn anিলিপ:- 
aথ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়-৪ aিধশাখা 

নং-aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsঃ)/০৭/৪৭ তািরখ: ২৪-০৩-০৮ ি ঃ 
 
িবষয়: unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল গণনা কের টাiম েsল eবং 

িসেলকশন েgড pদান সংkাn। 

সtূ : সংsাপন মntণালেয়র নিথ নং সম(িবিধ-৩)/িবিবধ-৩০/০৬ 
 

uপযk িবষেয় িনm sাkরকারী িনেদশkেম জানাে  েযু , unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর 
পদধারীেদর pকেlর চাকিরকাল গণনা কের টাiমেsল eবং িসেলকশন েgড pদান করার aবকাশ নাi। e pসে  
aথ িবভােগর বােজট anিবভােগর ০২-০৩-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব/ বাশাঃ২/-৫-িবিধ-১(uঃ)/ ২০০৬/ ২১ নং 
sারকিট eতদসে  সংযk করা হেলাু । 

 
 

aেdnd েশখর রায় 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৬৫৭৩৩ 
সিচব 
সংsাপন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয় 
ঢাকা। 

নং-aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsঃ)/০৭/৪৭ তািরখ: ২৪-০৩-০৮ ি ঃ 

aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িহসাব মহা িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা বরাবর েpরণ করা হেলা। 
 
 

aেdnd েশখর রায় 
uপ-সিচব 

েফান: ৯৫৬৫৭৩৩ 
 



 

 aথ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 261 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 
বাsবায়ন anিবভাগ 
বাsবায় শাখা -৪ 

নং-aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsল)/২০০৭/৯১ তািরখ: ১৫-১২-২০০৯ ি ঃ 

 
িবষয়: unয়ন pকl েথেক রাজsখােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল গণনা কের টাiম েsল eবং 

িসেলকশন েgড pদান সংkাn। 
 
সtূ : ১) aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsঃ)/০৭/৪৭, তািরখ: ২৪-০৩-২০০৮ ি ঃ 
 ২) িহসাব মহা িনয়ntক eর কাযালেয়র ৯-৯-২০০৮ তািরেখর sারক নং িসিজe/পdিত-১/unয়ন/৪৭০/৪০৪ 
 ৩) িহসাব মহা িনয়ntক eর কাযালেয়র ২০-৪-২০০৮ তািরেখর sারক নং িসিজe/ পdিত-২/ খ ড-৫(১৬)/ 

২০০৬-০৭/৮৩২ 
 ৪) সংsাপন মntণালেয়র ছায়ানিথ নmর-সম(িবিবধ-৩ aিধঃ)-িবিবধ-৩০/২০০৬/২৫৯, ১২-৭-২০০৯ ি ঃ 
 

uপযk িবষেয় সেtর pিত দি  আকষণপবক িনেদশkেম জানােনা যাে  েযু ূ ৃ ূ , unয়ন pকl েথেক রাজsখােত 
sানাnিরত পেদর পদধারীেদর টাiম েsল eবং িসেলকশন েgড pদােনর েkেt pশাসিনক জিটলতা, আিথক শংখলা ৃ
বজায় রাখার লেk  aথ িবভােগর িনmিলিখত ব াখ া/ িসdাn pদান করা হেলা:- 

ক) pকেlর চাকিরেত থাকাকালীন সমেয় pকেlর ব বsাপনায় যিদ েকান কমকতা/ কমচারীেক টাiমেsল o 
িসেলকশন েgড pদান করা হেয় থােক eবং তৎপর েপনশেন িগেয় থােকন তা কতন বা বতনেযাগ  eমন মতামত/ 
বkব  aথ িবভাগ েথেক জািরকত ৃ ২৪-৩-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব/ (বাs-৪)/ িবিবধ-২০(uঃেsঃ)/ ০৭/ ৪৭নং 
sারেক বলা হয়িন। 

খ) pকl েথেক রাজs খােত sানাnিরত পেদর পদধারীেদর pকেlর চাকিরকােলর সিহত রাজsখােতর চাকিরকাল 
যkু/ গণনা কের aথাৎ pকেlর o রাজsখােতর চাকিরর সমি র িভিtেত টাiমেsল o িসেলকশন েgড pেদয় 
নয়। 

গ) সংsাপন মntণালয় কতক জািরকত pকl হেত রাজs বােজেট sানাnিরত পেদর ৃ ৃ পদধারীেদর িনয়িমতকরণ o 
েজ তা িনধারণ িবিধমালা-২০০৫ eর ৫(৬) anে দ anযায়ী pকl েথেক রাজsখােতsানাnেরর পর ধমাt ু
রাজsখােতর চাকিরকাল গণনা কের েজ তার িভিtেত pাপ তা anযায়ী eতদসংkাn িবিধ-িবধান anসরেণ 
টাiমেsল o িসেলকশন েgড pেদয় হেব। 

 
 

মিতuর রহমান 
uপ-সিচব 

েফান: ৭১৬১৪৩১ 
সিচব 
সংsাপন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

নং-aম/aিব/(বাs-৪)/িবিবধ-২০(uঃেsল)/২০০৭/৯১ তািরখ: ১৫-১২-২০০৯ ি ঃ 

িহসাব মহা িনয়ntক 
িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযালয় 
সিচবালয় ভবন, ততীয় েফজৃ  
েসgনবািগচা, ঢাকা। 

 
মিতuর রহমান 

uপ-সিচব 
েফান: ৭১৬১৪৩১ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয় 
aথ িবভাগ 

unয়ন বােজট শাখা-১ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-৫২/৯৬(aংশ-১)/৭০৭ তািরখ: ৩০/০৯/২০০৪ iং 

 
িবষয়: জলাiু /১৯৯৭ eবং তদপরবতীেত r হoয়া সমাp pকেlর পদ রাজs খােত sানাnর eবং েথাক বরাd 

েথেক েবতন-ভাতা pদান pসে । 
 
১। uপযk িবষেয় সংsাপন মntণালেয়র ু ২১/৮/১৯৯৭iং তািরেখ জািরকত সমৃ / সoব / িটম-৪ (২)/ uঃpঃিনঃ/ 

৪৭/৯৭-১৮৮ eবং aথ িবভাগ হেত ০৯/০৯/২০০১ iং তািরেখ জািরকত aমৃ /aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-৫২/৯৬ (aংশ-
১)/৩২৪ নং পিরপেtর িবধান anযায়ী ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হেত r হoয়া pকেlর জনবল সাkল  েবতন 
o চুিkিভিtক িনেয়ােগর িবধান রেয়েছ। িনেয়াগ চুিkর শত anযায়ী pকেlর জনবেলর ankেল েদয়া 
িনেয়াগপti pকl-েশেষ aব াহিতপt িহেসেব গণ  হেব। aথাৎ pকl-েশেষ জনবল আর কমরত েনi বেল গণ  
হেব। 

 
২। uপেরাk aবsা িবদ মান থাকা সেtto জলাiু /৯৭ eবং তদপরবতীেত r হoয়া সমাp pকেlর পদ রাজsখােত 

sানাnর িবষেয় িবিভn মntণালয় কতক সংsাপন মntণালয় হেত সmিত gহণkেম aথ িবভােগ পদ sানাnর eবং ৃ
েথাক বরাd হেত েবতন-ভাতা pদােনর psাব েpরণ করা হে । uপেরািlিখত িবদ মান নীিতগত িসdােnর 
আেলােক ঐসব েkেt aথ িবভােগর aসmিত জানােত হে । 

 
৩। iেতামেধ  জলাiু /৯৭ তদপরবতীেত r হoয়া সমাp pকেlর পদ রাজsখােত sানাnর িবষেয় সংsাপন মntণালয় 

কতক pদt sপািরশkেম পনঃ পযােলাচনা কের রাজs কাঠােমা ৃ ু ‘নতন পদ সি রূ ৃ ’ আংিগেক sপািরশ করার জn 
aথ িবভাগ হেত সংsাপন মntণালয়েক anেরাধ করা হেয়েছ। e aবsায় জলাiু /৯৭ eবং তদপরবতীেত r হoয়া 
সমাp pকেlর পদ sানাnর eবং েথাক বরাd হেত েবতন-ভাতার psাব aথ িবভােগ েpরণ না কের e জাতীয় 
সমাp pকেlর মাধ েম স  sাপনা িকংবা সিজত কমসিচ রাজs খােত েটকসi ৃ ৃ ূ (Sustain) করার লেk , 
েযৗিkকতার িভিtেত, pেয়াজনেবােধ নতন পদ সি র জn সংsাপন মntণালেয়র sপািরশ pািp ু ৃ সােপেk aথ 
িবভােগর ব য় িনয়ntণ anিবভােগ পদ সজেনর psাব েpরেণর জn িনেদশkেম anেরাধ করা হেলাৃ । 

 
 

আশীষ kমার সরকার 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

 
িবতরণ: 
১। সিচব 
 আiআরিড/ iআরিড/ মntণালয়/ িবভাগ। 
 sানীয সরকার িবভাগ/ খাদ  o dেযাগ ব বsাপনা/ 
 aথিবভাগ (যgু-সিচব-ব াংিকং) 
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বােজট anিবভাগ-২ 

নং-aম/aিব/বা-১২/িবিবধ-৫২/৯৬/১৭৪২ তািরখ: ১২/০২/২০০৬ ি ঃ 

pjাপন 
 
 ১৯৯৭ সােলর পেব r হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর পদ রাজsখােত sানাnর সmূ িকত psাবসমহ পরীkা ূ
কের sপািরশ pদােনর জn মিntপিরষদ িবভােগর গত ২২/০১/২০০৩ তািরেখর sারক নং মপিব/ কঃিবঃশাঃ/ সক-
০১/২০০৩/২৭ সেt গিঠত e সংkাn সিচব কিমিটর sেল সরকার িনmrপ sায়ী কিমিট পনগঠন কেরেছূ ু । 
 
ক) কিমিট গঠন: 

১. aিতিরk সিচব aথ িবভাগ সভাপিত 
২. যg সিচব ু (স ঠন o ব বsাপনা)  সংsাপন মntণালয় সদস  
৩. যgু-সিচব সংি  মntণালয় সদস  
৪. যgু-সিচব (ব য় িনয়ntণ o পিরদশণ)  aথ িবভাগ সদস  
৫. যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)  aথ িবভাগ সদস  
৬. যgু-সিচব (বােজট-২)  aথ িবভাগ সদস -সিচব 

 
খ) কিমিটর কাযপিরিধ: 

 কিমিট িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার ১৯৯৭ সােলর পেব r হেয় সমাp হoয়া unয়ন pকেlর পদ ূ
রাজsখােত sানাnর সmিকত psাব িনরীkা কের রাজsখােত sানাnরেযাগ  পদসমেহর িবষেয় sিনূ িদ  sপািরশ pদান 
করেব। 
 
২। sায়ী কিমিটর sপািরশ মাননীয় aথ o পিরকপনা মntীর anেমাদন gহণ pেয়াজন হেব। 
 
৩। iহা aিবলেm কাযকর হেব। 
 

মাহমদuল হক ভiঁয়াু ু  
যgু-সিচব (বােজট-২) 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ ফরমস o pকাশনা aিফস 
েতজগাঁo, ঢাকা। 
 
িবতরণ: 
১. aিতিরk সিচব, aথ িবভাগ। 
২. যg সিচব ু (স ঠন o ব বsাপনা), সংsাপন মntণালয়। 
৩. যgু-সিচব, সংি  মntণালয়। 
৪. যgু-সিচব (ব য় িনয়ntণ o পিরদশণ), aথ িবভাগ। 
৫. যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ), aথ িবভাগ। 
৬. যgু-সিচব (বােজট-২), aথ িবভাগ। 
 
anিলিপ: 
১. মিntপিরষদ সিচেবর eকাn সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২. aথ সিচেবর eকাn সিচব, aথ িবভাগ। 
৩. সংsাপন সিচেবর eকাn সিচব, সংsাপন মntণালয়। 
৪. আieমiিড সিচেবর eকাn সিচব, পিরকlনা মntণালয়। 
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বাsবায়ন anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-৪ 

www.mof.gov.bd 
নং-aম/aিব(বাs-৪)/িবিবধ-২০/uঃ েsঃ/২০০৭/(aংশ)/৭৪ তািরখ: ২২/০৯/২০১১ ি ঃ। 

িবষয়: unয়ন pকl েথেক রাজsখােত হানাnিরত পেদর পদধারীেদর চাকিরকাল গণনা কের টাiমেsল eবং 
িসেলকশন েgড pদান সংkাn। 

সtূ : ১) মিntপিরষদ িবভােগর sারক নং-০৪.২১১.০১৫.০১.০০.০০৯.২০১০-৫৯  তাং ০৩/০২/২০১১ ি ঃ। 
২) জনpশাসন মntণালেয়র sারক নং-০৫.১২৩.০১৫.০০.০০.০২১.২০১১-২৬৪ তাং ২৮/০৭/২০১১ ি ঃ। 

 
uপযkু িবষয় o সেtর pিত দি  আকষণপবক জানােনা যাে  েযূ ৃ ূ , জনpশাসন মntণালয় কতক eসআরo িহেসেব ৃ

জািরকত unয়ন pকl হেত রাজsখােত হানাnিরত পেদর পদধারীেদর েজ তা িনধারণ িবিধমালাৃ -২০০৫ eর িবিধ-৬ 
e বিণত আেছ ‘িনয়িমতকত েকান কমকতা বা কমচারীৃ র unয়ন pকেl চাকিরকাল তাহার েবতন, ছিটু , েপনশন o 
আnসাি ক sিবধািদ িনধারেণর েkেt গণনা করা হiেব।’ e িবিধেত pকেlর চাকিরকাল গণনা কের টাiমেsল o 
িসেলকশন েgড pদােনর িবষেয় িকছ বলা হয়িনু । eেkেt unয়ন pকl হেত রাজsখােত হানাnিরত পেদর 
পদধারীেদর pকেlর চাকিরকাল গণনা কের টাiমেsল eবং িসেলকশন েgড pদােনর aবকাশ েনi মেম aথ িবভাগ 
কতক গহীত িসdােnর িভিtেত পেব pদt মতামতৃ ৃ ূ / ব াখ া যথাথ। (aথ িবভােগর িসdােnর anিলিপ সংযkু)। 

uেlখ  েয, ‘টাiম েsল’ o ‘িসেলকশন েgড’ আিথক sিবধা হেলo েবতন, ছিট eবং েপনশন o আnসাি ক ু
sিবধািদ িনধারেণর সােথ eর েকান সmক েনi। কারণ ‘টাiম েsল’, ‘িসেলকশন েgড’ pািpর েkেt sিনিদ  কিতপয় 
িবিধ-িবধান/ পdিত anসরণীয়। েসেkেt সংি  পদিট রাজsখােতর পদ হেত হয়। রাজsখােত হানাnিরত কমকতা/ 
কমচারীেদর চাকির রাজsখােত িনয়িমতকরেণর তািরখ েথেক িনিদ  সময়কাল গণনা কের চাকিরর সেnাষজনক েরকড 
eবং eসeসিব/িডিপিস-eর sপািরশ o যথাযথ কতপেkর anেমাদনৃ kেম ‘টাiম েsল’, ‘িসেলকশন েgড’ pদান করা 
হয়। unয়ন pকl হেত রাজsখােত হানাnিরত কমরত কমচারীেদর pকেlর চাকিরকাল গণনা কের েবতন, ছিটু , 
েপনশন o আnসাি ক sিবধািদ িনধারেণর েkেt pােয়ািগক হেলo টাiমেsল o িসেলকশন েgড pদােনর েkেt 
pকেlর চাকিরকাল গণনােযাগ  নেহ। 

eমতাব হায়, জনpশাসন মntণালয় কতক জািরকত ৃ ৃ ‘unয়ন pকl হেত রাজs বােজেট হানাnিরত পেদর 
পদধারীেদর িনয়িমতকরণ o েজ তা িনধারণ িবিধমালা, ২০০৫’ eর আoতায় unয়ন pকl হেত রাজsখােত 
হানাnিরত পেদর পদধারীেদর pকেlর চাকিরকাল গণনা কের ‘টাiমেsল’ eবং ‘িসেলকশন েgড’ pদােনর aবকাশ 
েনi মেম aথ িবভাগ কতক pদt iেতাপেবকার মতামতৃ ূ / ব াখ া যথাথ eবং জনpশাসন মntণালেয়র uk িবিধমালার 
সােথ সাংঘিষক িকংবা aস িতপণ নয় মেম িনেদশূ kেম পনরায় জানােনা হেলাু । 

সংযিুk: বণনামেত। 
 
 

িজনাত আরা 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬১৪৩১ 

১। মিntপিরষদ সিচব 
মিntপিরষদ িবভাগ, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

২। সিচব 
জনpশাসন মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  
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www.mof.gov.bd 

sারক নং-০৭.১৫৪.০২৮.৩২.০১.০০৫.২০১১.৪০৭ তািরখ: ৩১.১০.২০১১ 

 
িবষয়: জলাiু ’ ১৯৯৭ মােস বা পরবতীেত r হoয়া unয়ন pকl বাsবায়ন পরবতী সমেয় নতন পদ সজন ু ৃ

সংkাn। 
 
 জনpশাসন মntণালেয়র ০৯.০৯.২০০১ তািরেখর pjাপন anযায়ী ১লা জলাi ু ১৯৯৭ তািরেকর পর r হoয়া 
unয়ন pকlসমেহর জনবল সরাসির রাজsখােত sানাnেরর sেযাগ েনiূ । anিদেক aথ িবভােগর ৩০.০৯.২০০৪ 
তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ uবা-১/ িবিবধ-৫২/ ৯৬(aংশ-১)/ ৭০৭ নং sারক সmিলত eক পিরপেt (কিপ সংযkু) 
জলাi ু ১৯৯৭ eবং তৎপরবতী সমেয় r হoয়া সমাp pকেlর মাধ েম স  sাপনা িকংবা সিজত কমসিচ রাজsখােত ৃ ৃ ূ
েটকসi (sustain) করার লেk  েযৗিkকতার িভিtেত নতন পদ সজেনর িবধান রাখা হেয়েছু ৃ । েস েমাতােবক জলাiু , 
১৯৯৭ মােস বা পরবতীেত r হoয়া সমাp pকেlর কাযkম aব াহত রাখেত হেল pশাসিনক মntণালয় নতন পদ ু
সজৃেনর psাব করেত পাের। e েkেt পdিত হল েয, pশাসিনক মntণালয় জনpশাসন মntণালেয়র sপািরশসহ পদ 
সজেনর psাব aথ িবভােগ েpরণ করেবৃ । erপ psাব aথ িবভাগ পরীkা-িনরীkা কের তার oপর pেয়াজনীয় সmিত 
pদান করেব। পরবতী পযােয় e িবষেয় মাননীয় pধানমntীর anেমাদন gহেণর pেয়াজন হেব। 

 সাmpিতক সমেয় লk করা যাে  েয, েকান েকান মntণালয় হেত জলাiু ’ ১৯৯৭ মােস বা eর পরবতী সমেয় r 
হoয়া unয়ন pকl সমািpর পর pকেlর জনবল রাজsখােত sানাnেরর কাযkম gহেণর েkেt বিণত পিরপেt 
ব ত য় ঘিটেয় pথেমi মাননীয় pধানমntীর anেমাদন gহণ করা হে  eবং uk anেমাদনসহ তা aথ িবভােগ েpরণ 
করা হে  যা eকi সােথ সরকােরর Rules of Business- 1996 (Revised up to January 2010)- eর ১০ o ১৩ 
ধারারo পিরপ থী। uেlখ  েয, Rules of Business-e িববত িবিধর ব ত য় ঘটােনার িবষয়িট uেlখ কের গত ৃ ৬ েম 
২০০৯ তািরেখ তৎকালীন মিntপিরষদ সিচব কতক িবিভn মntণালেয়র সিচব বরাবর িলিখত uপাn ািনক পেto ৃ
আেলাচ  িবিধমালার িদক-িনেদশনা anসরেণর anেরাধ জানােনা হয় (কিপ সংযkু)। তা সেtto eখনo e ধরেণর 
ব ত য় হে । 

 eমতাবsায়, e ধরেণর psাব েpরেণর pাkােল pশাসিনক মntণালয়সমহেক aথ িবভােগর ূ ৩০/০৯/২০০৪ 
তািরেখর uk পিরপt anসরণ eবং pশাসিনক শংখলা রkােথ ৃ Rules of Business-eর িবধান anরণ িনি ত কের 
পদ সজেনর কাযkম gহেণর পরাৃ মশ িনেদশkেম aবিহত করা হেলা। 

 
 

nসরাত জাবীন বাn 
uপসিচব (পিরিচিত-৫৮৯১) 

েফান: ৯৫৭০০৩৫ 
Email: nusratj@finance.gov.bd 

 
িবতরণ: 
১. মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযালয় পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩. সিচব/ ভারpাp সিচব ----------------------------------- (সকল মntণালয়/ িবভাগ)। 
৪. aথ িবভােগর সকল কমকতা ----------------------------------। 
৫. সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথ িবভােগ। 
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আuট েসািসং নীিতমালা 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথ মntণালয়, aথ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ-৫, aিধশাখা 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৫/িবিবধ-১/২০০৭/৫৯৭ তািরখ: ০৭-০৮-২০০৮ iং। 

 
িবষয়: আuট েসািসং (Out Sourcing) সংkাn নীিতমালা। 
 
 সরকাির দpর, sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত pিত ান, িবিভn কেপােরশন eবং pকlসমেহ আuট েসািসং eর ূ
মাধ েম েসবা gহেণর লেk  eতদিবষেয় সরকার িনmrপ নীিতমালা pণয়ন করেলন, যথা: 
 
১। সংিkp িশরনাম।- e নীিতমালা আuট েসািসং (Out Sourcing) eর মাধ েম েসবা gহণ নীিতমালা, ২০০৮ নােম 

aিভিহত হেব। 

২। সংjা।- িবষয় িকংবা pসে র পিরপ থী িকছ না থাকেলু , e নীিতমালায়- 

ক) কতপk বলেত েসবা gহণকারী সংsার িনেয়াগিবিধেত বিণত িনেয়াগকারী কতপk বঝােবৃ ৃ ু । pকেlর েkেt 
pকেlর িপিপ/িডিপিপ/িটeিপিপেত বিণত িনেয়াগকারী কতপk বঝােবৃ ু ; 

খ) sীকত pিত ান বলেত সরকার বা সরকার কতকৃ ৃ  pদt kমতাসmn েকান pিত ান কতক anেমািদত ৃ
েরিজsাড pিত ান বঝােবু ; 

গ) িনেয়াগিবিধ বলেত েসবা gহণকারী কতপেkর ৃ জn pেযাজ  িনেয়াগ িবিধমালা/pিবিধমালা বঝােবু । 

েসবাgহেণর েkেt: 

৩। আuট েসািসং (Out Sourcing) eর মাধ েম েসবা gহেণর েkেt িনেmাk িবষয়gেলা anসরণেযাগ  হেব: 

ক) আuট েসািসং eর মাধ েম েয সব পেদর িবপরীেত েসবা gহণ করা হেব ঐসব পেদর মাধ েম েসবা gহেণর 
িবষয়িট সংি  িনেয়াগিবিধেত eবং pকেlর েkেt pকেl িপিপ/িডিপিপ/িটeিপিপেত s  uেlখ থাকেত 
হেব; 

খ) েয সমs পদ আuট েসািসং eর জn িচিhত হেব েস সকল পেদ sায়ী, asায়ী বা সামিয়ক েকানrপ িনেয়াগ 
েদয়া যােব না; 

গ) সংsাপন মntণালয় eবং aথ িবভােগর সmিতkেম েয েকান সংsা আuট েসািসং eর মাধ েম েসবা gহণ 
করেত পারেব; 

ঘ) কতপk pেয়াজন মেন করেল আuট েসািসংৃ  eর মাধ েম ততীয় o চতথ ে ণীর েয েকান পেদর েসবা gহেণর ৃ ু
psাব pশাসিনক মntণালেয়র মাধ েম েpরণ করেত পারেব। 

৪। েসবা gহেণর েময়াদ:- দিনক/ মািসক/ বাৎসিরক িভিtেত pিতেযািগতামলক মেল  sীকত pিত ান হেত েসবা ূ ূ ৃ
gহণ করা যােব। 

৫। িনেয়ােগর জn বয়সসীমা:-আuট েসািসং (Out Sourcing) eর মাধ েম sীকত pিত ান কতক সরবরাহকত ৃ ৃৃ ৪থ 
ে ণীর সমপযােয়র জনবেলর বয়স সবিনm ১৮ (আঠার) o aনিধক ৬০ (ষাট) বছর হেব। ৪থ ে ণী ব তীত anাn 
িনেয়াগ িবিধমালায় anrপ পেদর জn িনধািরত সবিনm বয়সসীমা pেযাজ  হেব। তেব সেবা  বয়সসীমা aনিধক 
৬০ (ষাট) বছর হেব। 

৬। েসবা gহেণর েkেt েযাগ তা:- 

ক) eমeলeসeস eর েkেt িশkাগত েযাগ তা ন নতম eসeসিস পাশ eবং চতথ ে ণীর anাn পেদর েkেt ূ ু
িশkাপত েযাগ তা ন নতম a ম ে ণী পাশ হেত হেবূ । 

খ) গাড়ীচালক eর েkেt িশkাগত েযাগ তা eসeসিস পাশ হেত হেব। 

গ) ততীয় ে ণীর anাn পেদর েkেt কতপেkর েসবা pদানকারী জনবল িনেয়ােগর জn েযাগ তা িনধারণ ৃ ৃ
করেত হেব। 

তেব শত থােক েয e েযাগ তা িনেয়াগ িবিধমালার anrপ পেদর জn িনধািরত েযাগ তার েচেয় কম হেব 
না। 
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৭। েসবা gহেণর শত:-আuট েসািসং (Out Sourcing) eর মাধ েম েসবা gহেণর েkেt, 

ক) েকান ব িk িবেশেষর সােথ কতপেkর চুিk ৃ (Contract) হেব না। sীকত pিত ােনর সােথ চুিk সmািদত ৃ
হেব। েকান ব িkর নােম িনেয়াগপt is  করা যােব না; 

খ) আuট েসািস eর পদgেলা িক ধরেনর হেব, eর িনেয়াগ েযাগ তা, বয়স, শারীিরক/মানিসক ssতা iত ািদ পদ 
সি র িজৃ ,o-েত s ভােব uেlখ করেত হেব। েকান েkেt িজ,o-েত egেলার uেlখ না থাকেল 
িনেয়াগকারী কতপk anrপ পদ রেয়েছ eমন েকান িনেয়াগ িবিধমালা eবং eতদিবষেয় সরকার কতৃ কৃ 
anেমািদত/জািরকত িনেদশনা anসরণ কের িনেয়াগ েযাগ তা িনধারণ করেত হেবৃ ; 

গ) েয সকল পেদর িবপরীেত েসবা gহণ করা হেব েস সকল পেদর জn সংsাপন মntণালয় o aথ িবভােগর 
সmিতসহ aথ িবভাগ কতক প াি ত িজৃ ৃ ,o থাকেত হেব। 

ঘ) পদ সি রৃ  িজ,o-েত েয সংখ ক পদ আuট েসািসং eর জn সি  করা হেব তার aিধক েলাকবেলর েসবা ৃ
আuট েসািসং eর মাধ েম gহণ করা যােব না। 

ঙ) Dাiভােরর েসবা আuট েসািসং eর মাধ েম gহেণর েkেt গাড়ীসহ Dাiভােরর েসবা gহণেক agিধকার 
pদান করেত হেব; 

চ) আuট েসািসং eর মাধ েম েসবা gহেণর েkেt সরকার কতক সমেয় সমেয় জািরকত আiনৃ ৃ , িবিধমালা, 
িনেদশনা iত ািদ anসরণেযাগ  হেব। 

 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
সিচব 

aথ িবভাগ 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৫/িবিবধ-১/২০০৭/৫৯৭ তািরখ: ০৭-০৮-২০০৮ iং। 

anিলিপ aবগিত o কাযােথ েpরণ করা হেলা: 

১। মিntপিরষদ সিচব/মখ  ু সিচব, pধান uপেদ ার কাযালয়/সিচব, রাTপিতর কাযালয়, ঢাকা। 
২। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৩। সিচব/ভারpাp সিচব --------------------------------------(সকল মntণালয়/ িবভাগ) 
৪। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাড, ঢাকা। 
৫। মহামাn রাTপিতর eকাn সিচব। 
৬। মাননীয় pধান uপেদ ার eকাn সিচব। 
৭। aথ িবভােগর সকল কমকতা। 
৮। aথ uপেদ া মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথ িবভাগ। 
৯। সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথ িবভাগ। 

 
 

তহিমনা েবগম 
uপ-সিচব-২ (ব ঃিনঃ) 
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aধয্ায়- ৩: বােজট o মধয্েময়াদী বােজট 
 
 

সিূচপt 
 

  িবষয় পt নmর তািরখ পৃ া 
০১  সরকাির aথর্ o বােজট বয্বsাপনা আiন, ২০০৯  09-07-2009 ২৭১ 

০২  বােজট কিমিট    

 ০১ ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিট’ নােম নতুন sায়ী কিমিট গঠন 
aম/aিব/বাu/uঃuঃ- ১/সmদ 
কিমিট(২)/৮৯/৮৮ 

19-09-1990 ২৭৯ 

 ০২ ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিট’-eর গঠন o কাযর্পিরিধ পুনিবর্nাস aম/aিব/বা- ১/বােজট(০৮)/২০০৫/১৭০৯ 14-08-2005 ২৮০ 

 ০৩ 
‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটর কািরগরী কিমিট’ পুনগর্ঠন কের 
‘মধয্েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগরী কিমিট’ নােম eকিট নতনু কিমিট গঠন 
করেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। কিমিটর গঠন o কাযর্পিরিধ 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(০৮)/২০০৫/১৭১০ 14-08-2005 ২৮২ 

 ০৪ 
‘বােজট বয্বsাপনা কিমিট’ নােম eকিট নতুন কিমিট গঠন করার জn 
িসdাn গৃহীত হেয়েছ। পুনিবর্nাসকৃত কিমিটর গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms 
of reference) 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(০৪)/২০০৫/১৮০৩ 22-08-2005 ২৮৪ 

 ০৫ ‘সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা সংkাn oয়ািকর্ং grপ’ গঠন o কাযর্পিরিধ aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৬)/২০০৫/১৮১৯ 28-08-2005 ২৮৭ 

 ০৬ 
 ‘মntণালয়িভিtক খসড়া বয্য়সীমা িনধর্ারণ o বােজট pাkলন পরীkা সংkাn 
oয়ািকর্ং grপ’ নােম eকিট oয়ািকর্ং grপ গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ 
কেরেছন। oয়ািকর্ং grেপর গঠন o কাযর্পিরিধ 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৬)/২০০৫/১৮২০ 28-08-2005 ২৮৯ 

 ০৭ 
‘বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ- কিমিট’ নােম ‘মধয্েময়ািদ বােজট সমnয় o 
কািরগির কিমিট’র eকিট uপ- কিমিট গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ 
কেরেছন। বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ- কিমিট- eর গঠন o কাযর্পিরিধ 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৬)/২০০৫/৮৬ 23-02-2006 ২৯১ 

০৩  sায়tশািসত pিত ােন জনবল সৃজন সংkাn কিমিট    

 ০১ 
sায়tশািসত pিত ানসমূেহর রাজs খােত পদ সৃজেনর psাব পরীkা 
কিরয়া sপািরশ pদােনর জn কিমিট গঠন 

aম/aিব/(p- ১)/সাkর্লার- ০১/২০০৬/১৭৬ 10-05-2006 ২৯৪ 

 ০২ 
s- শািসত/ রাTায়t/ িবিধবd সংsা o iহার aধীনs aংগ pিত ানসমেূহর 
পদ সৃি , পদ aবেলাপন, পদ rপাnর eবং sায়ীকরণ pসেঙ্গ। 

নংaম/aিব/মিনঃ/পদ/sায়ী/সৃি /কিমিট/২০০
৬/৯৯২ 

02-05-2006 ২৯৫ 

০৪  কমর্সূিচ িনেয়াগ o anাn psাব যাচাi সংkাn টাsেফাসর্    

 ০১ 
রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগয্ unয়ন কমর্সিূচসমেূহর জনবল, 
যানবাহন o aিফস সরঞ্জাম eবং পরামশর্ক িনেয়ােগর psাব যাচাi সংkাn 
আnঃমntণালয় কিমিট পুনগর্ঠন pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বা- ১/নীিত(২)/২০০৩/৩৪৩ 04-04-2004 ২৯৭ 

 ০২ সরকার pিতrত িবিভn সংsার কমর্সিূচ বাsবায়ন পিরবীkণ কিমিটর গঠন o 
কাযর্পিরিধ। ০৭.১০১.০২৪.০০.০০.২৭.২০০৮- ৩৫৩ 21-05-2012 ২৯৯ 

০৫  আিথর্ক তথয্ pবােহর মান unয়ন সংkাn টাsেফাসর্    

  
সরকােরর রাজs o বয্য় (eিডিপসহ), বিহঃaথর্ায়ন, নন- বয্াংক aভয্nরীণ 
aথর্ায়ন, সরকার কতৃর্ক সািভর্সেযাগয্ েদনা pভৃিত েkেt মািসক িভিtেত 
aিধকতর িনভর্রেযাগয্ তথয্ pবাহ িনি ত করার লেkয্ eকিট টাsেফাসর্ গঠন 

aম/aিব/বাu- ১/িবিবধ(৪০)/২০০১/১৫২৭ 25-11-2001 ৩০১ 

০৬  aথর্ িবভােগর িবিভn কিমিট    

  aথর্ িবভােগর িবিভn কিমিটেত সভাপিত মেনানয়ন pসেঙ্গ। ০৭.০৮৩.০৩২.০৪.০০.০৩৪.২০১০- ৩৩১ 17-06-2010 ৩০৩ 

০৭  কিমিটেত েযাগদান    

 ০১ 
িবিভn মntণালয়/ িবভােগ গিঠত েটন্ডার/ কনেভনশন/ পারেচজ কিমিটেত 
aথর্ িবভােগর pিতিনিধ েযাগদান pসেঙ্গ। aম/aিব(p- ৩)/িববধ- ২৮/৮৬/১১০০ 06-11-2000 ৩০৫ 

 ০২ 
পদ সিৃ  বা aিফস সরঞ্জামািদ anভরু্িkর psােব সংsাপন মntণালেয়র সoবয্ 
anিবভােগর সmিত pদােনর লেkয্ আেয়ািজত সভায় aথর্ িবভােগর pিতিনিধ 
েpরণ। 

aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ৬/িবিবধ- ৫/২০০১/২১৪ 13-07-2005 ৩০৬ 

০৮  কমর্সূিচ    

 ০১ রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকৃত কমর্সূিচসমূেহর aথর্ ছােড়র পdিত pসেঙ্গ।  aম/aিব/বা- ১/নীিত(১)/২০০৪/২৯৭৫ 18-11-2004 ৩০৮ 

 ০২ ১০.০০ েকািট (দশ েকািট) টাকার aিধক বয্য় সmিলত unয়ন কমর্সূিচ 
রাজs বােজট হেত aথর্ায়েনর psাব েpরণ না করা pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/নীিত(১)/২০০৪/৮৭৩ 17-04-2005 ৩০৯ 

 ০৩ 
annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সূিচ pিkয়াকরণ, 
anেমাদন/ সংেশাধন, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মূলয্ায়েনর নীিতমালা। aম/aিব/বা- ১/নীিত(০১)/২০০৬/৯৩৬ 17-10-2007 ৩১০ 

 ০৪ 
annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সূিচ pিkয়াকরণ, 
anেমাদন/ সংেশাধন, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মূলয্ায়েনর নীিতমালা। ০৭.১০৩.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০- ২৪৭ 22-07-2010 ৩১৭ 
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০৯  কমর্কতর্া- কমর্চারীগেণর িবিভn ঋণ o aিgম    

 ০১ গৃহ িনমর্াণ o েমাটর গাড়ী aিgম pদােনর নীিতমালা aম/aিব/বাu(uঃuঃ২)/িবিবধ(৭)/৯০/৭৩৪ 20-10-1990 ৩২৬ 

 ০২ 
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীগেণর গৃহ িনমাণর্/ েমাটরগাড়ী/ েমাটরসাiেকল 
o anাn পিরবহণ/ বাi- সাiেকল aিgম ঋণ সংkাn। 

aম/aিব/বাu(uঃuঃ- ২)/১৯৪- ঋণ o 
aিgম(৫০)/৯৬/৭৭৫ 

30-09-1996 ৩২৮ 

 ০৩ সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীগেণর মটর সাiেকল kয় aিgম ঋণ সংkাn। aম/aিব/(uঃuঃ- ২)/৯৯৪- ঋণ o 
aিgম(৩৯)/৯৫/(aংশ)/৩৪ 

23-09-1997 ৩২৯ 

 ০৪ েমাটরগাড়ী, েমাটরসাiেকল o সাiেকল aিgম বরাd সংkাn। aম/aিব(uঃu- ৩)e(১)/৮৯(aংশ)/১২৯৬ 17-12-1989 ৩৩০ 
 ০৫ কিmuটার aিgম pদােনর নীিতমালা aম/aিব/বাu- ১/১eম(৪৯)/৯৮/৩৭২ 26-08-1999 ৩৩১ 
 ০৬ সরকাির কমর্কতর্াগেণর কিmuটার kয় aিgম ঋণ pদান সংkাn। aম/aিব/বাu- ১/১eম(৪৯)/৯৮/৪১২ 23-09-1999 ৩৩৩ 

 ০৭ ১ম o ২য় ে ণীর কমর্কতর্ােদর ankেল কিmuটার aিgম মঞ্জুরী 
সmিকর্ত। 

aম/aিব/(বা- ২)/১i-
িবিবধ(২)/৯৫/১২(১০০) 

16-01-2001 ৩৩৪ 

 ০৮ সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর গৃহ িনমর্াণ/ মটর গাড়ী/ মটর সাiেকল/ 
কিmuটার/ বাi সাiেকল ঋণ o aিgম সংkাn। 

নং- aম/aিব/বা-
১/িবিবধ(৪৭)/২০০৭/১০৫৫ 

04-12-2007 ৩৩৫ 

 ০৯ েমাটরগাড়ী aিgম ঋণ gহেণর জn মূল েবতন ১৫,০০০ টাকা িনধর্ারণ aম/aিব/বাশা- ২/িবিবধ(০১)/২০০৯/১৮৪ 30-03-2011 ৩৩৬ 

১০  েমরামত o সংরkণ    

  সরকােরর িনয়ntণাধীন/ মািলকানাধীন েভৗত aবকাঠােমাসমূেহর s ু 
েমরামত o সংরkণ িনি তকরণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(৪৬)/২০০২/১৯৮৫ 10-12-2002 ৩৩৮ 

১১  চাদঁা pদান    

 ০১ 
িবিভn আnজর্ািতক o আঞ্চিলক সংsায় বাংলােদশ কতরৃ্ক চাঁদা pদান 
pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৪ 24-05-2003 ৩৪০ 

 ০২ 
িবিভn আnজর্ািতক o আঞ্চিলক সংsার বাংলােদশ কতরৃ্ক চাঁদা pদান 
pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৫ 24-05-2003 ৩৪৪ 

 ০৩ 
িবিভn আnজর্ািতক o আঞ্চিলক সংsায় বাংলেদশ কতরৃ্ক চাঁদা pদান 
pসেঙ্গ। aম/aিব/বাu- ১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৭ 24-05-2003 ৩৪৫ 

১২  aথর্ ছাড়করণ    

 ০১ 
রাজs বােজেটর আoতায় sায়tশািসত সংsার ankেল বরাdকৃত aথর্ 
ছােড়র পdিত সহজীকরণ pসংেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(২২)/২০০৫/১৭৯৯ 21-08-2005 ৩৪৮ 

 ০২ 
রাজs বােজেটর আoতায় sায়tশািসত সংsার ankেল বরাdকৃত aথর্ 
ছােড়র পdিত সহজীকরণ pসেঙ্গ। aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(২২)/২০০৫/৭৮৯ 06-08-2009 ৩৫০ 

১৩  িবল দািখল/ িবল দািখেলর সময়সীমা    

 ০১ 
সরবরাহ o েসবা খােতর আoতায় িবdৎ, েটিলেফান, পািন, ভূিমকর, 
েপৗরকর, গয্াস iতয্ািদ িবল সময়মত পিরেশাধ pসেঙ্গ 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩২)/২০০৬/১০৭৭ 13-12-2007 ৩৫২ 

 ০২ 
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs দরpরসমূেহর জুন/ ০২ পযর্n 
বেকয়া িবdয্ৎ িবল পিরেশােধর লেkয্ aথর্ বরাd eবং িবdয্ৎ সরবরাহকারী 
সংsার িনকট DSL বাবদ সরকােরর পাoনা আদায়/ সমnয় pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বােজট- ১১/২০০২/১৭০(৭১) 15-05-2004 ৩৫৩ 

 ০৩ 

২০০৫- ০৬ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিুkর 
সময়সীমা, জুন মােস বয্য় িবল দািখল o িন িt eবং জুন মােস isয্েযাগয্ 
েচকসমেূহর েময়াদ সংkাn ০৩/০৫/২০০৬ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব/ 
বা- ১/ িবিবধ (০৯)/ ২০০৬/ ৩৬৮ সংেশাধন pসেঙ্গ। 

aম/aিব/বা- ১/িবিবধ(৯)/২০০৬/৪৬২ 01-06-2006 ৩৫৪ 

 ০৪ 
২০০৬- ০৭ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিুkর 
সময়সীমা, জুন মােস বয্য় িবল দািখল o িন িt eবং জুন মােস isয্েযাগয্ 
েচকসমেূহর েময়াদ সংkাn। 

aম/aিব/িবিবধ(০৯)/২০০৬/৩৭৫ 09-04-2007 ৩৫৬ 

 ০৫ 
২০০৯- ১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ 
aবমুিk eবং িবল দািখেলর সময়সীমা বৃিd। ০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০- ২৭২ 02-06-2010 ৩৫৮ 

 ০৬ 
২০০৯- ১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমুিkর 
সময়সীমা, জনু মােস বয্য় িবল দািলখ o িন িt eবং জুন মােস isয্েযাগয্ 
েচকসমেূহর েময়াদ সংkাn। 

০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০- ৪১৪ 09-08-2010 ৩৫৯ 

 ০৭ 
unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমুিkর সময়সীমা, জুন 
মােস বয্য় িবল দািখল o িন িt eবং জুন মােস isয্েযাগয্ েচকসমেূহর 
েময়াদ সংkাn। 

০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০- ১৮০ 29-04-2012 ৩৬০ 
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১৪  সরকাির কমর্চারীর ঋণ মokফ    

 ০১ 

চাকিররত aবsায় মতৃযু্বরণকারী/ কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর utরাধীকারীর িনকট 
aথবা সmণূর্ মানিসক pিতবnী বা পঙ্গু হেয় aবসর gহণকারী dদর্শাgs 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর িনকট েথেক aনাদায়ী eবং সহেজ আদায়েযাগয্ নয় 
eমন গহৃ িনমর্াণ, গৃহ েমরামত, েমাটারকার, মটরসাiেকল, বাi- সাiেকল eবং 
কিmuটার ঋেণর aপিরেশািধত aংশ, sদ বা দন্ড sদ মokফ সংkাn 
সংেশািধত নীিতমালা। 

aম/aিব/বা- ৬/০৯৩৮- ৬২০১(১)/০৬/৮৭১ 28-03-2007 ৩৬৩ 

১৫  সমীkা/ িনরীkা    

 ০১ 
িবিভn মntণালয়/ িবভােগর রাজs বােজেটর আoতায় বরাdকৃত িনরীkা/ 
সমীkা িফ বয্বহােরর িদক িনেদর্শনা। aম/aিব/বা- ১/নীিত(০২)/২০০৬/৫১২ 22-05-2007 ৩৬৬ 

১৬  বয্য় বরাd    

 ০১ 
কর ভবন িনমর্ােণর জn জাতীয় রাজs েবােডর্র ankেল জিম েরিজেTশন 
o য্াm িডuিট পিরেশাধ েথেক aবয্াহিত সংkাn। 

aম/aিব/বা- ৬/eনিবআর- ২/৯৮-
৯৯/aংশ- ১/৫৩৩ 

05-04-2009 ৩৭০ 

 ০২ 
সরকাির pিত ােনর eক িবভাগ েথেক an িবভােগ জিম হsাnেরর েkেt 
GFR-280 eর িবধান যথাযথভােব anসরণ করা pসেঙ্গ। ০৭.১০১.০১৮.০০.০০.১৪.২০১০- ২৫১ 08-04-2010 ৩৭১ 

১৭  েথাক বরাd হেত েবতন    

  েথাক বরাd হেত েবতন ভাতা pদান সংkাn। aম/aিব/বােজট- ১১/িবিবধ- ৩৮/০৪/৩০৭ 04-06-2009 ৩৭৩ 

১৮  জনবল o নতনু বয্েয়র psাব    

 ০১ 
িবিভn িবভাগ/ মntণালয় েথেক রাজsখােত পদ সৃি / সংরkণ/ 
িনয়িমতকরণ/ sায়ীকরণ, পদবী পিরবতর্ন, নতুন বয্েয়র psাব, aিতিরk 
বরাd iতয্ািদ আিথর্ক সংে ষ সmিলত psাব (Cheeklist) 

aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ৬/িবিবধ- ১/২০০০/২৫৮ 12-12-2000 ৩৭৫ 

 ০২ সরকাির সmদ বয্বহাের কৃ  সাধেনর লেkয্ বয্য় hাস pসেঙ্গ। aম/aিব/বয্ঃিনঃ- ৬/িবিবধ- ২/২০০৯/২০০ 10-06-2009 ৩৭৭ 

১৯  গািড়র মলূয্ িনধর্ারণ    

 ০১ িবিভn ধরেনর গািড়র মূলয্ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। ০৭.১৫৬.০২৬.০৬২.০০.০১.২০০৪- ৩৭৯ 26-09-2009 ৩৮০ 

 ০২ িবিভn ধরেনর গািড়র মূলয্ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। aম(aিব)/বয্ঃিনঃ- ৬/িবিবধ-
০১/২০০৪/৩৮৪ 

30-09-2009 ৩৮১ 

 ০৩ িবিভn ধরেনর গািড়র মূলয্ িনধর্ারণ pসেঙ্গ। ০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪- ৬২০ 28-11-2011 ৩৮২ 

২০  রাTায়t pিত ানেক sানীয়/ ৈবেদিশক মdুায় ঋণ pদান    

 ০১ িবিভn sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত সংsা eবং পাবিলক েসkর 
কেপর্ােরশনসমহূেক sানীয়/ ৈবেদিশক মdুায় ঋণ pদােনর সংেশািধত শতর্াবলী aম/aিব/uঃ- ১/িবিবধ- ১৩/০৪/৩৬৮ 17-03-2004 ৩৮৬ 

 ০২ 
িবিভn sায়tশািসত/ আধা- sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর কেপর্ােরশন 
eবং রাTায়t েকাmানীসমহূেক sানীয়/ ৈবেদিশক মdুায় ঋণ pদােনর 
সংেশািধত শতর্াবলী। 

০৭.১১৪.০৩১.৩৬.০০.০০৭.২০১১.৪৩ 21-03-2011 ৩৯৩ 

২১  বােজট o মধয্েময়ািদ বােজট    

 ০১ 

২০০৭- ০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত eবং ২০০৮- ০৯ aথর্ বছেরর বােজেট 
anভুর্িkর জn pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতৃর্ক psািবত বােজট 
pাkলনসমেূহর pাথিমক পরীkার েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা eবং 
আগামী ২০০৮- ০৯ aথর্ বছেরর psািবত বােজেটর pথম সংsরণ 
চূড়াnকরণ। 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৬)/২০০৬/৬০ 27-01-2008 ৪০১ 

 ০২ 
মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমেূহর 
২০০৭- ০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন (annয়ন) pণয়ন 

aম/aিব/বা- ১/বােজট(৩৭)২০০৭/৭৩ 29-01-2008 ৪০৪ 

 ০৩ 
মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমূেহর বােজট 
কাঠােমা pণয়ন। aম/aিব/বােজট- ৪৩/২০০৯/৯৯০ 05-11-2009 ৪০৬ 

 ০৪ 
মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমুেহর বােজট 
কাঠােমা pণয়ন। ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০- ৭৩০ 28-11-2010 ৪১০ 

 ০৫ 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমূেহর ২০১১- ১২ aথর্বছেরর 
বােজট pাkলন eবং ২০১২- ১৩, ২০১৩- ১৪, ২০১৪- ১৫ o ২০১৫- ১৬ 
aথর্বছেরর বােজট pেkপণ pণয়ন সংkাn। 

০৭.১০১.০২০.০০.০০.১৫.২০১০- ৩৩৫ 30-03-2011 ৪৩৫ 

 ০৬ 
মntণালয়/ িবভাগ o anাn pিত ানসমূেহর মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমা 
সংেশাধন o হালনাগাদকরণ। ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০- ৭৯২ 01-11-2011 ৪৫২ 

 ০৭ 
মধয্েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভুk মntণালয়/ িবভাগসমেূহর 
২০১১- ১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন (annয়ন eবং unয়ন) 
pণয়ন। 

০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১৫.২০১১- ৮১৬ 28-11-2011 ৪৮১ 
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aধ ায়-৩ 
বােজট o মধ েময়ািদ বােজট 
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সরকাির aথর্ o বােজট 
ব বsাপনা আiন, ২০০৯ 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
 

aিতিরk সংখ া 
কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , জলাi ু ৯, ২০০৯ 

 
বাংলােদশ জাতীয় সংসদ 

 
ঢাকা, ৯i জলাiু , ২০০৯/ ২৫েশ আষাঢ়, ১৪১৬ 

 সংসদ কতর্ক গহীত িনmিলিখৃ ৃ ত আiনিট ৯i জলাiু , ২০০৯ (২৫ েশ আষাঢ়, ১৪১৬) তািরেখ রাTপিতর সmিত লাভ 
কিরয়ােছ eবং eতdারা ei আiনিট সবর্সাধারেণর aবগিতর জn pকাশ করা যাiেতেছঃ- 

২০০৯ সেনর ৪০নং আiন 

সরকাির aেথর্র রkণােবkণ, সংযk তহিবেল aথর্ pদান বা uহা হiেত aথর্ pত াহার aথবা ু pজাতেntর সরকাির 
িহসােব aথর্ pদান বা uহা হiেত aথর্ pত াহার eবং তৎসংি  িবষয়ািদ সmেকর্ িবধানকেl pণীত আiন। 

 েযেহত গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধােনর ু ৮৫ anে দ anযায়ী সরকাির aেথর্র রkণােবkণ, সংযk তহিবেল ু
aথর্ pদান বা uহা হiেত aথর্ pত াহার aথবা pজাতেntর সরকাির িহসােব aথর্ pদান বা uহা হiেত aথর্ pত াহার, 
বােজট ঘাটিত o সরকাির ঋণ ধারণেযাগ  পযর্ােয় রাখা, আnঃpজn সমতা িনি ত করা, সামি ক aথর্ৈনিতক 
িsিতশীলতার unয়ন eবং বােজট pণয়েন s তা o জবাবিদিহতা িনি ত করা eবং তদসংি  িবষয়ািদ সmেকর্ িবধান 
করা সমীচীন o pেয়াজনীয়; 

 েসেহত eতদdারা িনmrপ আiন করা হiলু : 
 

pথম aধ ায় 

pারিmক 

১। সংিkp িশেরানাম o pবতর্ন।— 

১) ei আiন সরকাির aথর্ o বােজট ব বsাপনা আiন, ২০০৯ নােম aিভিহত হiেব। 

২) iহা aিবলেm কাযর্কর হiেব। 

২। সংjা।— 

িবষয় বা pসে র পিরপন্থী েকান িকছ না থািকেলু , ei আiেন— 

১) ‘aথর্ বছর’ aথর্ সংিবধােনর ১৫২ anে েদর uিlিখত aথর্ বছর; 

২) ‘aথর্ িবভাগ’ aথর্ গণpজাতntী বাংলােদশ সরকােরর aথর্ মntণালেয়র aথর্ িবভাগ; 

৩) ‘anাn pিত ান’ aথর্ সংিবধােনর ৮৮ anে দ anযায়ী সংযk তহিবেলর uপর দায়যk ব েয়র সিহত সংি  ু ু
ব িk o pিত ান; 

৪) ‘aপচয়’ aথর্ বািষর্ক বােজেট েয uেdেশ  (purpose) aথর্ বরাd pদান করা হiয়ােছ েস uেdেশ  aথর্ ব য় aথবা 
ব বহার না কিরয়া an েকান uেdেশ  aথর্ ব য় aথবা ব বহার করা; 

৫) ‘ঋণ gহণ’ aথর্ সরকার কতর্ক বাংলােদেশর aভ nের aথবা বািহর হiেত aথর্ সংgহৃ , যাহা েফরত pদােনর 
বাধ বাধকতা রিহয়ােছ; 

৬) ‘ঋণ pদান’ aথর্ সরকার কতর্ক েকান sায়tশািসত pিত ান aথবা sানীয় সরকার pিত ান aথবা েকান সরকাির ৃ
কমর্চারী aথবা েকান ব িkেক sদযk aথবা sদমkভােব িনিদর্  েময়ােদ aথর্ pদানু ু , যাহা gহীতার িনকট হiেত 
আদােয়র বাধ বাধকতা রিহয়ােছ; 

৭) ‘গ ারািন্ট’ aথর্ েকান sায়tশািসত pিত ান aথবা রাTায়t বািণিজ ক pিত ান aথবা sানীয় সরকার pিত ান 
aথবা েবসরকাির pিত ান কতর্ক aভ nরীণ aথবা বিহঃuৎস হiেত গহীত ঋেণর আসল o sদ eবং eতদসংkাn ৃ ৃ
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an েকান চাজর্ আংিশক aথবা সmণর্rেপ পিরেশােধ সংি  pিত ান aসমথর্ হiেল সরকার কতর্ক তাহা ূ ৃ
পিরেশােধর িন য়তা pদান, eবং সরকার কতর্ক pদt কাuন্টার গ ারাৃ িন্টo iহার anভর্k হiেবু ; 

৮) ‘দpর’ aথর্ েকান মntণালয় aথবা িবভােগর aধীন েকান সংযk দpর বা পিরদpর বা aিধদpরু ; 

৯) ‘দায়যk ব য়ু ’ সংিবধােনর ৮৮ anে েদর িবধান anযায়ী তহিবেলর uপর দায়যk ব য়ু ; 

১০) ‘িনধর্ািরত’ aথর্ িবিধ dারা িনধর্ািরত, তেব িবিধ pণীত না হoয়া পযর্n সরকার কতর্ক িলিখত আেদশ dারা িনধর্ািরতৃ ; 

১১) ‘িনবর্াহী কতর্পkৃ ’ aথর্ pধানমntী, েktমত, pধান uপেদ া aথবা েকান মntণালেয়র দািয়েt িনেয়ািজত মntী, 
েktমত, uপেদ া aথবা pিতমntী aথবা anাn pিত ােনর pধান; 

১২) ‘p n দায়’ aথর্ েকান সংsা aথবা েবসরকাির pিত ান কতর্ক সংগহীত ঋেণর িবপরীেত সরকার কতর্ক গ ারািন্ট ৃ ৃৃ
pদান করা হiয়ােছ eমন েkেt সংি  সংsা aথবা েবসরকাির pিত ান কতর্ক ঋণ পিরেশােধ ব থর্তাজিনত ৃ
কারেণ সরকােরর uপর আেরািপত হiেত পাের eমন সmাব  দায়; 

১৩) ‘pজাতেntর সরকাির িহসাব’ aথর্ সংিবধােনর ৮৬ anে েদ uিlিখত pজাতেntর সরকাির িহসাব; 

১৪) ‘pধান খাত’ aথর্ aথর্ মntণালয়, িবভাগ বা anাn pিত ােনর সমদয় আয় aথবা ব য় বরাd সmিলত খাতু , eবং 
েকান িবেশষ pকিতর ব য় বরাৃ d সmিলত খাতo iহার anভর্k হiেবু ; 

১৫) ‘বােজট ঘাটিত’ aথর্ সংযk তহিবেল ঋণ বাবদ pািp ব তীত েমাট pািp aেপkা uk তহিবল হiেত ঋেণর ু
আসল বাবদ পিরেশাধ ব তীত েমাট পিরেশাধ েবশী হiবার কারেণ udত ঘাটিতূ ; 

১৬) ‘বািষর্ক বােজট’ aথর্ সংিবধােনর ৮৭ anে েদ uিlিখত বািষর্ক আিথর্ক িববিতৃ ; eবং সংিবধােনর ৮৯ anে েদ 
uিlিখত ম রী দাবীসহ anাn বােজট দিললo iহার anভর্k হiেবু ু ; 

১৭) ‘বাংলােদশ ব াংক’ aথর্ Bangladesh Bank Order, 1972 (President Order No. 127 of 1972) eর ধারা ৩ 
eর aধীন pিতি ত বাংলােদশ ব াংক; 

১৮) ‘মধ েময়াদী বােজট’ aথর্ সরকােরর নীিত o uেdেশ র সে  বােজট বরােdর eবং বােজট বরােdর সংে  
কমর্কিতর ৃ (performance) েযাগসt pিত ার ব বsা সmিলত িতন aথর্ বৎসর েময়ািদ বােজট যাহােত সরকােরর ূ
আয় o ব েয়র বােজট বৎসেরর pাkলন eবং তৎপরবতর্ী di বৎসেরর pেkপণ anভর্k থািকেবু ; 

১৯) ‘মলধন ব য়ূ ’ aথর্ eমন েকান ব য় aথবা িবিনেয়াগ, যাহা হiেত eক বৎসেরর aিধককাল uপকার aথবা েসবা 
পাoয়া যাiেব; 

২০) ‘রাজs ব য়’ aথর্ কর, েলভী বা l aথবা eতদসmিকর্ত an েকান চাজর্ eবং কর বিহর্ভত anাn খাত হূ iেত 
সংগহীত aথর্ যাহা সংযk তহিবেল জমা কিরেত হiেবৃ ু ; 

২১) ‘রাজs ব য়’ aথর্ সরকােরর আবতর্ক pকিতর চলিত ব য়ৃ ; 

২২) ‘সংিবধান’ aথর্ গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধান; 

২৩) ‘সংsা’ aথর্ আiেনর aধীন pিতি ত েকান সংিবিধবd কতর্পkৃ , sায়tশািসত aথবা রাTায়t pিত ান aথবা sানীয় 
সরকার pিত ান; 

২৪) ‘সংযkু তহিবল’ aথর্ সংিবধােনর ৮৪ anে েদ বিণর্ত সংযk তহিবলু । 

২৫) ‘সরকাির ঋণ’ aথর্ সরকার কতর্ক aভ nরীণ eবং বিহঃখাত হiেত গহীত ঋণ o ঋেণর িsিতৃ ৃ ; 

২৬) ‘িহসাবরkণ কাযর্ালয়’ aথর্ িহসাব মহািনয়ntক eর কাযর্ালয়, কেন্Tালার েজনােরল aব িডেফn ফাinাn eর 
কাযর্ালয়, মntণালয় বা িবভাগ বা anাn pিত ােনর pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ার কাযর্ালয়, েজলা িহসাবরkণ 
কাযর্ালয় eবং uপেজলা িহসাবরkণ কাযর্ালয়। 

 

িdতীয় aধ ায় 

আিথর্ক ব বsাপনা 

৩। আিথর্ক ব বsাপনা।— 

১) সরকার সামি ক aথর্ৈনিতক িsিতশীলতার unিত সাধন eবং বািষর্ক বােজট ঘাটিত ধারণেযাগ  পযর্ােয় রাখার জn 
কাযর্কর সকল ব বsা gহণ কিরেব। 

২) সরকার s  আিথর্ক o সরকাির ঋণ ব বsাপনার লেk  িনধর্ািরত পdিত anসরণ কিরেব eবং ঋেণর িsিত ু
পিরেশাধেযাগ  সীমার মেধ  রািখবার uেdেশ  িনmবিণর্ত ব বsাপনাসমহ gহণ কিরেবূ , যথা:- 
ক) aভ nরীণ uৎস হiেত সংগহীত ঋেণর পিরমাণ kমাnেয় hাস করা eবং uk uৎস হiেত সংগহীত বািষর্ক ৃ ৃ

ঋেণর পিরমাণ সহনীয় পযর্ােয় রাখা; 
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খ) সরকার কতর্ক pদt গ ারািন্টজিনত pৃ n দায় (contingent liability) ধারণেযাগ  পযর্ােয় রাখা; eবং 
গ) aভ nরীণ o বিহঃuৎস হiেত গহীত সরকাির ঋেণর িsিতর পিরমাণ েমাট েদশজ uৎপাদেনর শতকরা aংশ ৃ

িহসােব pিত বৎসর kমাnেয় hাস করা। 

৩) দনিnন নগদ aেথর্র চািহদা পরণ কিরবার জn সরকার বাংলােদশ ব াংূ ক হiেত িনধর্ািরত সীমার মেধ  uপায়-
uপকরণ aিgম gহণ কিরেত পািরেব eবং uপায়-uপকরণ aিgম gহেণর েkেt িনধর্ািরত সীমা aিতkম কিরেল, 
বাংলােদশ ব াংক হiেত aিতিরk aথর্ oভার Dাফট িহসােব gহণ ব িতত সরকার বাংলােদশ ব াংক হiেত েকান 
ঋণ gহণ কিরেত পািরেব না। 

৪) uপ-ধারা (৩) e যাহা িকছi থাkক না েকনু , বাংলােদশ ব াংক, িনধর্ািরত সময়সীমা পযর্n, সরকার কতর্ক জািরকত ৃ ৃ
pাiমারী িসিকuিরিটসমহ েযমনূ , েTজাির িবল, বন্ড pভিত kয় কিরেত পািরেবৃ । 

৫) সরকার, িনধর্ািরত পdিতেত, বােজট ঘাটিত, aভ nরীণ uৎস o বিহঃuৎস হiেত গহীত ঋণ eবং গ ারািন্টজিনত ৃ
p n দায় iত ািদর বািষর্ক লk মাtা, aভ nরীণ o বিহঃuৎস হiেত গহীত ঋেণর িsিতৃ -সীমা eবং বাংলােদশ 
ব াংক কতর্ক pাiমারী িসিকuিরিট kেয়র সময়সীমা িনধর্ারণ কিরেবৃ । 

৪।  aথর্ বরােd সমতা o s তা িনি তকরণ।— 

সরকার, জনsােথর্, aথর্ বরােdর েkেt aিধকতর সমতা o s তা িনি ত কিরেব eবং uk uেdেশ  sিনিদর্ ভােব 
িনmবিণর্ত কাযর্ব বsা gহণ কিরেব: 

ক) আ িলক সমতা িনি তকরণ; 

খ) নারী-পrেষর সমতা িনি তকরণু ; 

গ) দািরd িনরসন সংkাn কাযর্kেম kমাnেয় aিধক aথর্ বরাd pদান; 

ঘ) সংsাসমহেক anদানূ , ভতর্িকু , ঋণ ik iিট iত ািদ বাবদ pদt aথর্ বােজেট যথাসmব ss ভােব pদশর্ন; eবং 

ঙ) aথর্ বরাd o ব বহার সংkাn তথ ািদ সকল মntণালয় বা িবভাগ কতর্ক তাহােদর oেয়বসাiেট িনয়িমত pকাশ ৃ
করা। 

৫। আিথর্ক ব বsাপনায় সkমতা বিdৃ ।— 

সরকার, িনধর্ািরত পdিতেত, s  o কাযর্কর আিথর্ক ব বsাপনা pিত ার লেk  pেয়াজনীয় িশkা o pিশkেণর ু
ব বsা gহণ কিরেব eবং ukrেপ িশিkত eবং pিশkণpাp জনবেলর দkতা, aিভjতা o েসেবার সেবর্াtম ব বহার 
িনি ত কিরেব। 

 

ততীয় aধ ায়ৃ  

সংযk তহিবল o pজাতেntর সরকাির িহসাবু  

৬। সংযk তহিবল eবং pজাতেntর সরকাির িহসাব রkণােবkণ o িনয়ntণু ।— 

aথর্ িবভাগ সংযk তহিবল eবং pজাতেntর সরকাির িহসাব রkণােবkণ o িনয়ntেণর দািয়t পালন কিরেবু । 

৭। সংযk তহিবেল aথর্ জমা o pত াহারু ।— 

১) সংযk তহিবেল িনmবিণর্ত aথর্ সংগহীত পdিতেত জমা কিরেব হiেবু ৃ , যথা:- 
ক) সংিবধােনর ৮৪(১) anে দ anযায়ী সরকার কতর্ক pাp সকল রাজsৃ , সংগহীত সকল ঋণৃ , ঋণ পিরেশাধ 

হiেত pাp সকল aথর্; eবং 
খ) সরকার কতর্ক ৃ pাp সকল anদান। 

২) aথর্ িবভাগ সংযk তহিবেলর জn eকিট uপযk o কাযর্কর ব বsাপনা eবং ব াংিকং িহসাব পdিত pিত া ু ু
কিরেব। 

৮। সংযk তহিবল হiেত pত াপর্ণ o েফরতেযাগ  aথর্ uেtালনু ।— 

রাজs আহরণকারী েকান দpর কতর্ক করৃ , েলভী aথবা eতদসmিকর্ত an েকান চাজর্ বাবদ pাp aথর্ সংযk ু
তহিবেল জমা কিরবার পর সংি  দpর uk তহিবল হiেত আiনগতভােব pত পর্ন o েফরৎেযাগ  pেয়াজনীয় aথর্ 
সংযk তহিবল হiেত uেtালন কিরেত পািরেবু । 
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৯। pজাতেntর সরকাির িহসােব aথর্ জমা o uk িহসাব হiেত aথর্ পিরেশাধ।— 

১) সংযk তহিবেল জমাকত aথর্ ব তীত সরকার কতর্ক বা সরকােরর পেk pাp an সকল aথর্ সংিবধােনর ু ৃ ৃ ৮৪(২) 
anে েদর িবধান anযায়ী pজাতেntর সরকাির িহসােব জমা হiেব। 

২) aথর্ িবভাগ pজাতেntর সরকাির িহসাব aথর্ জমা o পিরেশােধর বাৎসিরক pাkলন psত কিরেব eবং uk িহসােব 
aথর্ জমা বা uk িহসাব হiেত aথর্ পিরেশাধ িনধর্ািরত পdিতেত পিরবীkণ কিরেব। 

 

চতথর্ aধ ায়ু  

বােজট ব বsাপনা 

১০। বােজট।— 

১) aথর্ মntী, pেত ক aথর্ বৎসর আরm হiবার পেবর্ বািষর্ক বােজট সংসেদ েপশ কিরেবনূ । 

২) বািষর্ক বােজেট দায়যk বু য় হiেত anাn ব য় পথকভােব pদশর্ন কিরেত হiেবৃ । 

৩) বািষর্ক বােজেট anাn ব য় হiেত রাজs খােতর ব য় পথকভােব pদশর্ন কিরেত হiেবৃ । 

৪) aথর্ মntী বািষর্ক বােজেটর সে  eকিট মধ েময়ািদ বােজট সংসেদ েপশ কিরেবন eবং মধ েময়ািদ বােজেট 
সরকােরর আয় o ব েয়র বােজট-বৎসেরর pাkলন ছাড়াo তদপরবতর্ী di বৎসেরর pেkপন anভর্k থািকেবু । 

৫) মধ েময়ািদ বােজেট সরকােরর নীিত o uেdেশ র সে  aথর্ বরাd eবং aথর্ বরােdর সে  মntণালয় বা 
িবভাগসময়েহর কমর্কিতর ৃ (performance) েযাগসt pদশর্ন কিরেত হiেবূ । 

১১। নীিত িববিত ৃ (policy Statement)।— 

সরকার, pিত বৎসর বািষর্ক বােজেটর সে  সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিতর uপর eকিট নীিত িববিত সংসেদ েপশ ৃ
কিরেব, যাহােত িনmবিণর্ত িবষয়সমহ anভর্k থািকেবূ ু - 

ক) anিনর্িহত anমানসমেহর ূ (underlying assumptions) িবে ষণসহ aথর্নীিতর pবিdৃ -সmাবনার পযর্ােলাচনা eবং 
সামি ক aথর্ৈনিতক সচকসমেহর মধ েময়ািদ লk মাtাূ ূ ; 

খ) সরকােরর েকৗশলগত agািধকারসমহূ, আিথর্ক নীিত (Fiscal Policy) anদানসহ (যিদ pেযাজ  হয়) রাজs আয়, 
বােজট ঘাটিত o বােজট ঘাটিতর aথ ায়ন; 

গ) aভ nরীণ o বিহঃuৎস হiেত ঋণ সংgহ েকৗশেলর মল ায়নূ , aভ nরীণ o বিহঃuৎস হiেত ঋণ gহেণর 
লk মাtা, পdিত o মাধ ম, বিহঃঋেণর িবপরীেত বেদিশক মdার িবিনময় ঝুিঁকু , সংsাসমেহর জn pদt ঋণ বা ূ
গ ারািন্টর পিরমাণ eবং েবসরকাির pিত ানসমেহর জn গ ারািন্টর পিরমাণ iত ািদূ । 

১২। সংেশািধত বােজট।— 

১) aথর্ মntী, pেয়াজেন pেত ক aথর্ বৎসের eকিট সংেশািধত বােজট সংসেদ েপশ কিরেবন। 

২) সংেশািধত বােজট, যথাসmব, pেত ক বৎসেরর মাচর্ মােসর মেধ  েপশ কিরেত হiেব। 

৩) সংেশািধত বােজট েপশ কিরবার েkেt সংিবধােনর ৮৭, ৮৮, ৮৯ o ৯০ anে েদর িবধানবলী anসরণ কিরেত 
হiেব eবং pেযাজ  েkেt, সংিবধােনর ৯১ anে দ anযায়ী eকিট সmরক আিথর্ক িববিত বা aিতিরk আিথর্ক ূ ৃ
িববিতo সংসেদ েপশ কিরেত হiেবৃ । 

১৩। বােজট বরাd সmেকর্ aবিহতকরণ o aথর্ ছাড়।— 

১) বািষর্ক বা সংেশািধত বােজট anেমািদত হiবার পর aথর্ িবভাগ, দায়যk ব য়সহ anেমািদত বরাd সmেকর্ ু
pশাসিনক মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ানসমহ eবং সংি  িহসাবরkণ কাযর্ালয়সমহেক সtর aবিহত ূ ূ
কিরেব। 

২) pশাসিনক মntণালয় বা িবভাগ o anাn pিত ানসমহূ  uহােদর ankেল বরাdকত aথর্ aধীৃ নs িনয়ntণকারী 
aথবা ব য়ন কমর্কতর্ােদর মেধ , িনধর্ািরত পdিতেত, পনঃবরােdরু . পনঃবরােdর ব বsা কিরেবু । 

৩) pকািশত মntণালয় বা িবভাগ o anাn pিত ানসমহ িনধর্ািরত পdিত anসরেণূ  বােজট বা, েktমত, সংেশািধত 
বােজট anযায়ী aথর্ aবমk aথবাু  ছাড় কিরেব। 
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১৪। aথর্ sানাnর o পনঃuপেযাজনু ।— 

১) সংসেদর পবর্াnেমাদন ব িতেরেক apত ািশত ব য় খাত ব তীত eক ম রী হiেত an েকান ম রীর িবপরীেত eবং ূ ু ু
দায়যk ব য় হiেত anাn ব েয় aথর্ sানাnর aথবা পনঃuপেযাজন করা যাiেব নাু ু । 

২) aথর্ িবভােগর সmিত ব িতেরেক েকান pধান খােতর anভর্k রাজs ব য় হiেত মলধন ব েয় aথবা মলধন ব য় ু ূ ূ
হiেত রাজs ব েয় aথবা েবতন o ভাতা ে ণী হiেত an েকান ে ণীেত েকান aথর্ পনঃuপেযাজন করা যাiেব ু
না। 

১৫। বােজট পিরবীkণ।— 

১) সরকার, বােজট বাsবায়েনর agগামী িনয়িমত পিরবীkেণর লেk  িনেদর্শমালা pণয়ন কিরেত পািরেব। 

২) সকল মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ান, িনধর্ািরত পdিতেত, uহােদর aভ nরীণ িনরীkা কাযর্kম 
পিরচালনা কিরেব। 

৩) সকল মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ান, িনধর্ািরত পdিতেত, uহােদর আিথর্ক o a-আিথর্ক কমর্সmাদেনর 
uপর বািষর্ক pিতেবদন pণয়ন eবং pকাশ কিরেব। 

৪) aথর্ মntী, বােজট িনধর্ািরত লk মাtার িবপরীেত রাজs সংgহ eবং ব েয়র গিতধারা tমািসক িভিtক পযর্ােলাচনা 
কিরেবন eবং uk পযর্ােলাচনার ফলাফল eবং করণীয় সmিকর্ত pিতেবদন সংসেদর পরবতর্ী aিধেবশেন 
uপsাপন কিরেবন। 

১৬। বােজট ব বsাপনা কিমিট।— 

১) বােজট ব বsাপনার লেk  সকল মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ােন pধান িহসাবদানকারী aিফসােরর 
(Principal Accounting Officer) সভাপিতেt eকিট বােজট ব বsাপনা কিমিট থািকেব eবং uk কিমিটর 
কাযর্kেম সহায়তা কিরবার জn eক বা eকািধক oয়ািকর্ং grপ গঠন করা যাiেব। 

২) সরকােরর েকৗশলগত uেdশ  o নীিত িবে ষণ o মntণালয় বা িবভাগিভিtক নীিত pণয়ন eবং বাsবায়েনর জn 
pকl বা কমর্সিচ gহণ eবং বােজট pণয়নূ , বাsবায়ন o পিরবীkণ কােজ pািত ািনক সkমতা eবং দkতা 
aজর্েনর লেk  সরকার সকল মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ােন eকিট বােজট ব বsাপনা anিবভাগ বা 
aিধশাখা বা শাখা pিত া কিরেব। 

১৭। আিথর্ক িহসাব সংরkণ o pিতেবদন pণয়ন।— 

১) সকল pধান িহসাবদানকারী aিফসার িনধর্ািরত পdিতেত s s মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ােনর িহসাব 
সংরkণ কিরেবন eবং uk িহসাব সংি  িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্ক রিkত িহসােবর সিহত িনয়িমতভােব ৃ
স িতসাধন কিরেবন। 

২) pধান িহসাবদানকারী aিফসার aথর্ বৎসর েশষ হiবার পর বািষর্ক uপেযাজন িহসাব pণয়ন কিরেবন eবং িনরীkা 
pত য়েনর জn uহা মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর বরাবের েpরণ কিরেবন। 

৩) s  পিরবীkণ িনি ত কিরবার জn িহসাবরkণ কাযর্ালয় মািসক eবং tমািসক আিথর্ক তথ  o uপাt সmিলত ু
pিতেবদন pণয়ন কিরয়া aথর্ িবভােগ েpরণ কিরেব eবং aথর্ িবভাগ uk pিতেবদেনর uপর িভিt কিরয়া 
pেয়াজেন িবে ষণ সmিলত pিতেবদন pকাশ কিরেব। 

৪) িহসাব মহা-িনয়ntেকর কাযর্ালয়, সরকােরর সাংবৎসিরক pািp, পিরেশাধ eবং িবিভn pকােরর িsিত সmিলত বািষর্ক 
আিথর্ক িহসাব pণয়নপবর্ক িনরীkা pত য়েনর জn মহাূ -িহসাব িনরীkক o িনয়ntক eর িনকট uপsাপন কিরেবন। 

 

প ম aধ ায় 

pধান িহসাবদানকারী aিফসার eবং িনবর্াহী কতর্পkৃ  

১৮। pধান িহসাবদানকারী aিফসার (Principal Accounting Officer)।— 

১) pেত ক মntণালয় বা িবভাগ eবং anাn pিত ােন eকজন pধান িহসাবদানকারী aিফসার থািকেব। 

২) মntণালয় বা িবভােগর সিচব সংি  মntণালয় বা িবভােগর pধান িহসাবদানকারী aিফসােরর দািয়t পালন 
কিরেবন। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 276 • 

৩) anাn pিত ান, aথর্ িবভােগর সিহত পরামশর্kেম, uহার eকজন কমর্কতর্ােক uk pিত ােনর pধান 
িহসাবদানকারী aিফসার িহসােব দািয়t pদান কিরেবন। 

১৯। pধান িহসাবদানকারী aিফসােরর দািয়t o কতর্ব ।— 

pধান িহসাবদানকারী aিফসােরর দািয়t o কতর্ব  হiেব িনmrপ, যথা:- 

ক) সংি  মntণালেয়র বা িবভাগ aথবা anাn pিত ােন দk o s  আিথর্ক ব বsাপনা, aভ nরীণ িনয়ntণ ব বsা 
িনি তকরণ; 

খ) সংি  মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ােনর সmেদর কাযর্কর o s  ব বহার িনি তকরণু ; 

গ) সংি  মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ান eবং aধীনs দpর o সরকাির pিত ানসমেহর সকল আিথর্ক ূ
ব য় িনবর্ােহর েkেt iহার যথাথর্তা (bonafide) eবং সংি  আiন o িবিধ-িবধান pিতপালন করা হiয়ােছ িকনা 
uহা িনি করণ; 

ঘ) সংি  মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ান কতর্ক আহরণেযাগ  সকল রাজs সংgেহর eবং aনnেমাৃ িদত o 
aপচয়মলক ব য় pিতেরােধর লেk  যথাযথ ব বsা gহণূ ; 

ঙ) িনধর্ািরত পdিত anসরণপবর্ক বােজট pণয়ন করা হiয়ােছ িকনা eবং সরকােরর েকৗশলগত uেdশ  পরণকেl ূ ূ
eবং মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ােনর নীিত বাsবায়েন agািধকার িভিtেত যথাযথ বরাd pদান করা 
হiয়ােছ িকনা uহা িনি করণ; 

চ) সরকাির িহসাব সmিকর্ত sায়ী কিমিটর িসdাnসমহ drত বাsবায়েনর িনিমt যথাযথ ব বsা gহণূ । 

২০। িনবর্াহী কতর্পেkর আিথর্ক দািয়tৃ ।— 

১) িনবর্াহী কতর্পk তাহার িনয়ntণাধীন মntণালয় বা িবভাগ বা anাৃ n o pিত ানসমহ কতর্ক ei আiেনর িবধানসমহ ূ ূৃ
eবং anাn আিথর্ক িবিধ pিতপালন িনি ত কিরবার লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ কিরেবন। 

২) িনবর্হী কতর্পk আিথর্ক সংে ষ রিহয়ােছ eirপ েয েকান িসdাn pচিলত সকল িবিধৃ -িবধান পালনপবর্ক aবশ i ূ
িলিখতভােব gহণ িনি ত কিরেবন। 

 

ষ  aধ ায় 

ঋণ o গ ারািন্ট 

২১। ঋণ সংgহ।— 

১) সরকার, েদেশর aভ nর aথবা বিহঃuৎস হiেত ঋণ সংgহ কিরেত পািরেব। 

২) সরকােরর পেk ঋণ সংgেহর জn দািয়tpাp মntণালয় বা িবভাগ aথবা anাn pিত ানসমহ ব তীত an েকান ূ
মntণালয়, িবভাগ, দpর বা সংsা েকান pকার ঋণ সংgহ কিরেত পািরেব না। 

৩) সরকার িনmবিণর্ত uেdশ  পরণকেl ঋণ সংgহ কিরেত পািরেবূ , যথা:- 
ক) বােজট ঘাটিতর aথর্ায়ন; 
খ) েকান pকl বা কমর্সিচ বাsবায়নূ ; 
গ) েকান সংsায় পনঃলgীু ; 
ঘ) পেবর্ গহীত ঋেণর পিরেশাধ aথবাূ ৃ  েময়াদ utীেণর্র কারেণ েকান ঋেণর aথর্ায়ন; eবং 
ঙ) সংসদ কতর্ক anেমািদত an েয েকান uেdশৃ । 

২২। গ ারািন্ট।— 

সরকােরর পেk aথর্ িবভাগ ব তীত an েকান মntণালয় বা িবভাগ েকান pকার গ ারািন্ট pদান কিরেত পািরেব না। 
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সpম aধ ায় 

আিথর্ক aসদাচরণ 

২৩। আিথর্ক aসদাচরণ।— 

১) েকান সরকাির কমর্কতর্া aথবা কমর্চারী ei আiেনর aধীন তাহার uপর aিপর্ত দািয়t পালেনর েkেt- 
ক) i াকতভােব aথবা aবেহলাজিনত কারেণ ব থর্ হiেলৃ , aথবা 
খ) েকান aনnেমািদত বা aপচয়মলক ব য় িনবর্াহ বা ব য় িনবর্ােহর আেদশ pদান কিরেলূ , aথবা েকান আিথর্ক 

ব য় িনবর্ােহর েkেt iহার যথাথর্তা (bonafide) eবং সংি  আiন িবিধ-িবধান যথাযথ anসরণ করা 
হiয়ােছ িকনা তাহা িনি ত কিরেত ব থর্ হiেল িতিন আিথর্ক aসদাচরণ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হiেব। 

২) uপ-ধারা (১) eর aধীন আিথর্ক aসদাচরেণর জn aিভযk সরকাির কমর্কতর্া বাু  কমর্চারীর িবrেd সরকাির 
কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর জn pেযাজ  আiন বা pেযাজ  িবিধ anযায়ী শািsমলক ব বsা gহণ করা যাiেবূ । 

 

a ম aধ ায় 

িবিবধ 

২৪। িবিধ pণয়েনর kমতা।— 

ei আiেনর uেdশ  পরণকেlূ , সরকার, সরকাির েগেজেট pjাপন dারা, িবিধ pণয়ন কিরেত পািরেব। 

২৫। জিটলতা িনরসেন সরকােরর kমতা।— 

ei আiেনর েকান িবধােনর as তার কারেণ uহা কাযর্কর কিরবার েkেt েকান asিবধা েদখা িদেল, সরকার 
anাn িবধােনর সিহত সাম স  রািখয়া, সরকাির েগেজেট pjাপন dারা uk িবধােনর s ীকরণ বা ব াখ া pদানপবর্ক ূ
uk িবষেয় করণীয় সmেকর্ িদক িনেদর্শনা িদেত পািরেব। 

২৬। িবদ মান িবিধ o আেদশসমেহর pেয়াগূ ।— 

ei আiেনর েকান িবধােনর সিহত aস িতপণর্ না হoয়া সােপেkূ , সরকাির aথর্ o বােজট ব বsাপনা সংkাn 
িবদ মান িবিধ, pিবধান, ম াnয়াল, েকাড o আেদশ, ei আiেনর aধীন নতন িবিধু , pিবধান ম াnয়াল, েকাড pণয়ন বা 
আেদশ জাির না হoয়া পযর্n, বলবৎ থািকেব। 

২৭। মল পাঠ eবং iংেরজী পাঠূ ।— 

ei আiেনর মল পাঠ বাংলােত হiেব eবং iংেরজীেত aনিদত uহার eকিট িনভর্রেযাগ  পাঠ থািকেবূ ূ : 

তেব শতর্ থােক েয, বাংলা o iংেরজী পােঠর মেধ  িবেরােধর েkেt বাংলা পাঠ pাধাn পাiেব। 
 
 

pণব চkবতর্ী 
aিতিরk সিচব 

o 
সিচব (দািয়tpাp) 
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বােজট কিমিট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
uপায় o uপকরণ শাখা-১ 

 
িবjিp 

১৯-৯-৯০ iং নং-aম/aিব/বাu/uঃuঃ-১/সmদ কিমিট(২)/৮৯/৮৮ তািরখ: ৩-৬-৯৭ বাং 

িবjিp নং- eসিস-৪/ ৪৮/ ৫৯ তািরখ ১৬/২/৮৫ iং eর মাধ েম গিঠত সmদ সংkাn sায়ী কিমিট পনগর্ঠন ু
কিরয়া ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিট’ নােম nতন sায়ী কিমিট গঠন কিরেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। কিমিটর 
গঠন o কাযর্পিরিধ/ anসnান সূচী (Terms of reference) িনmrপ হiেব: 

১) গঠন: 
aথর্ মntণালেয়র দািয়েt িনেয়ািজত মাননীয় মntী - সভাপিত 
সিচব, aথর্ িবভাগ - সদস  
সিচব, বিহঃসmদ িবভাগ - সদস  
সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ - সদস  
সিচব, বািণজ  মntণালয় - সদস  
সিচব, িশl মntণালয় - সদস  
সিচব, খাদ  মntণালয় - সদস  
গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক - সদস  
সদস , কাযর্kম, পিরকlনা কিমশন - সদস  
সিচব, পিরকlনা মntণালয় - সদস  
েচয়ারম ান, ট ািরপ কিমশন - সদস  
aিতিরk সিচব, বােজট, aথর্ িবভাগ - সদস -সিচব 

২) কাযর্পিরিধ/ anসnান সচীূ  (Terms of reference): 
১) বােজেট anভর্k সরকােরর কর o কর বিহঃভর্ত রাজs eবং anাn আয় পযর্ােলাচনা eবং uহা ু ূ

আদােয়র পিরিsিত পযর্ােলাচনা করা। 
২) বািষর্ক unয়ন কমর্সিচর জn বেদিশক সাহােয র pাkলন পযর্ােলাচনা o e িবষেয় পিরকlনা ূ

কিমশনেক পরামশর্ pদান। 
৩) বােজেট ব য় psাবসমেহর agগিত িবেবচনা করাূ । 
৪) আয় o ব য় পিরিsিত আnপািতক হাের না হেল uহার কারণ িনণর্য় eবং সংেশাধনমলক ব বsা gহণূ ; 
৫) রাজs বিdর লেk  কর o কর বিহভর্ত আেয়র সাম স  িবধান eবং নতন আেয়র েkt িবেবচনাৃ ূ ু । 
৬) কর psাবসমেহর আিথর্ক o aথর্ৈনিতক pিতিkয়া িবেবচনা eবং তদnযায়ী ব বsা gহণূ । 
৭) আগামী aথর্ বছেরর ব েয়র pাkলেনর িভিtেত আয় বিdর সmাব  েktসমহ িচিhতকরণৃ ূ । 
৮) আয় o ব েয়র সাম স  িবধান সােপেk ব য় psাবসমেহূ র জn pািধকার িনণর্েয়র নীিত pণয়ন; 
৯) uপেরাk িবষয়gেলার সািহত সmkৃ anাn িবষয়। 

২। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভাগ ei কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান করেব। কিমিট anতঃ di মােস eকবার 
বঠেক বিসেব। 

 
সয়দ আিমর uল-মলকূ  
যgু-সিচব (বােজট) 

িবতরণ: 
১। মাননীয় মntী, aথর্ মntণালয়। 
২। সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৩। সিচব, বিহঃসmদ িবভাগ। 
৪। সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ। 
৫। সিচব, বািণজ  মntণালয়। 
৬। সিচব, িশl মntণালয়। 
৭। সিচব, খাদ  মntণালয়। 
৮। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক। 
৯। সদস , কাযর্kম, পিরকlনা কিমশন। 
১০। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
১১। সিচব, পিরকlনা মntণালয়। 
১২। েচয়ারম ান, ট ািরফ কিমশন। 
১৩। aিতিরk সিচব, বােজট, aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ শাখা-১ 

 
িবjিp 

১৪-০৮-২০০৫ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(০৮)/২০০৫/১৭০৯ তািরখ: 

৩০-০৪-১৪১২ বঃ 
 

aথর্ িবভােগর গত ১৯/০৯/৯০ তািরেখর িবjিp নং-aম/ aিব/ বাu/ uঃuঃ-১/ সmদ কিমিট (২)/৮৯/৮৮-eর 
মাধ েম গিঠত ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিট’-eর গঠন o কাযর্পিরিধ পনিবর্nাস করেত সরকার িসdাn gহণ ু
কেরেছন। কিমিটর পনিবর্nাু িসত গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms of reference) িনmrপ হেব:- 
 
গঠন: 

১. মাননীয় মntী, aথর্ মntণালয় o পিরকlনা মntণালয় সভাপিত 
২. গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক সদস  
৩. সিচব, aথর্ িবভাগ সদস  
৪. সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
৫. সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ সদস  
৬. সিচব, পিরকlনা িবভাগ সদস  
৭. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন সদস  
৮. সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন সদস  
৯. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ সদস -সিচব 

কাযর্পিরিধ: 

১. সmেদর pাপ তা িনrপণ o বােজট বাsবায়েনর agগিত পযর্ােলাচনা; 
২. সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিত িবে ষণ eবং মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা anেমাদন; 
৩. মntণালয়/ িবভাগিভিtক pাথিমক সmাব  ব য়সীমা (Preliminary Indicative Expenditure Ceiling) o 

pাথিমক আেয়র লk মাtা (Preliminary Revenue Target) anেমাদন; 
৪. বােজট পিরপেtর সে  pেদয় সmাব  ব য়সীমা (Indicative Expenditure Ceiling) eবং আেয়র লk মাtা 

(Revenue Target) anেমাদন ; 
৫. মntণালয়/ িবভাগিভিtক ব য়সীমা o আেয়র লk মাtাসহ মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা চড়াnকরণ eবং ূ

জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষেদর anেমাদেনর জn uপsাপন o pেয়াজন হেল তা সংেশাধন/ পিরবতর্ন করা; 
৬. সরকােরর আয় o ব য় পিরিsিত পযর্ােলাচনা eবং আয় o ব য় আnপািতক হাের না হেল তার কারণ িনণর্য় 

eবং সংেশাধনমলক ব বsা gহণূ ; 
৭. আয় o ব েয়র সাম স  িবধান সােপেk ব য় psাবসমেহূ র জn agািধকার িনণর্েয়র নীিত pণয়ন; 
৮. মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত বাsবায়েনর জn aথর্ িবভাগ, পিরকlনা িবভাগ/ কিমশন eবং anাn 

মntণালয়/ িবভাগসমহেক সািবর্ক িদক িনেদর্শনা pদানূ ; 
৯. মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত বাsবায়ন পযর্ােয় সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ সংsাসমেহর মেধ  েকান ূ

িবষেয় মতৈdততার udব হেল eর িন িt করা; 
১০. মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগির কিমিট কতর্ক েপশকত িবষয়ািদর িনৃ ৃ িt eবং pেয়াজনীয় িসdাn 

pদান; 
১১. uিlিখত িবষয়সমেহর সােথ সংি  anাn িবূ ষয়। 

২। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভাগ-১ বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান করেব। কিমিট 
pিত িতন মােস anত eকবার সভায় িমিলত হেব। তেব pেয়াজন হেল কিমিটর সভাপিতর anেমাদনkেম েয েকান 
সময় কিমিটর জrরী সভা আহবান করা যােব। 

 
 

ডঃ েমাহাmদ তােরক 
যgু-সিচব (বােজট) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: 
১। মাননীয় মntী, aথর্ মntণালয় o পিরকlনা মntণালয়। 
২। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক। 
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৩। সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৪। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ। 
৫। সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ। 
৬। সিচব, পিরকlনা িবভাগ। 
৭। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৮। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৯। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ শাখা-১ 

১৪-০৮-২০০৫ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(০৮)/২০০৫/১৭১০ তািরখ:

৩০-০৪-১৪১২বঃ 
 
aথর্ িবভােগর গত ১৯/০৯/৯০ তািরেখর িবjিp নং-aম/ aিব/ বাu/ uঃuঃ-১/ সmদ কিমিট (২)/ ৮৯/ ৮৭-eর 

মাধ েম গিঠত ‘বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটর কািরগরী কিমিট’ পনগর্ঠন কের ু ‘মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o 
কািরগরী কিমিট’ নােম eকিট নতন কিমিট গঠন কু রেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। কিমিটর গঠন o কাযর্পিরিধ 
(Terms of reference) িনmrপ হেব:- 
 

গঠন: 
১. সিচব, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা িবভাগ িবকl সভাপিত 
৩. িবভাগীয় pধান, কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন সদস  
৪. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ সদস  
৫. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ সদস  
৬. যgু-সিচব (সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ সদস  
৭. পিরকlনা কিমশেনর েসkর িডিভশনসমেহর ূ ১ জন কের pিতিনিধ সদস  

(যgু-pধােনর নীেচ নয়) 
৮. পিরকlনা কিমশেনর সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর ১ জন pিতিনিধ সদস  

(যgু-pধােনর নীেচ নয়) 
৯. পিরচালক ( বেদিশক সাহায  িহসাব), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
১০. জাতীয় রাজs েবােডর্র eকজন pিতিনিধ সদস  
১১. aিতিরk িহসাব মহা িনয়ntক (িহসাব o পdিত), িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয় সদস  
১২. uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ সদস -সিচব 
 

কাযর্পিরিধ: 
১) মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা o বােজট কাঠােমা anযায়ী জাতীয় বােজট pণয়ন কােজর সািবর্ক 

সমnয় o পিরবীkণ; 
২) সরকােরর আয় o ব য় পিরিsিতর িবশদ o kমাগত পযর্ােলাচনা eবং e িবষেয় বােজট মিনটিরং o সmদ 

কিমিটর িনকট pিতেবদন uপsাপন; 
৩) anেমািদত সময়সিচ anযায়ী মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর িবিভn পযর্ােয়র কাযর্kমসমহ যথাসমেয় ূ ূ

বাsবায়ন িনি ত করা; 
৪) মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা সংkাn িবষেয় মিntসভা, জাতীয় aথর্ৈনিতক পিরষদ eবং বােজট মিনটিরং o 

সmদ কিমিটর সভায় গহীত িসdাnসমেহর বাsবায়ন পিরবীkণ o িনি ত করাৃ ূ ; 
৫) মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত বাsবায়ন পযর্ােয় সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ সংsাসমেহর মেধ  েকান ূ

িবষেয় মতৈdততার udব হেল eর িন িtর পদেkপ gহণ eবং েকান কারেণ িন িt সmব না হেল িবষয়িট 
বােজট মিনটিরং o সmদ কিমিটেত uপsাপন; 

৬) anেমািদত বােজট anযায়ী মntণালয়/ িবভাগিভিtক আয় o ব েয়র agগিত মিনটর করা; 
৭) মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার s  বাsবায়েনর লেk  বােজট pিkয়ার িবিভn িবষয় পিরবীkণু  o মল ায়েনর ূ

লেk  eক বা eকািধক uপ কিমিট গঠন; 
৮) uিlিখত িবষয়সমেহর সােথ সংি  anাn িবষয়ূ । 

২। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভাগ-১ মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগরী কিমিটেক সািচিবক সহায়তা pদান 
করেব। কিমিট pিত di মােস anত eকবার সভায় িমিলত হেব। তেব pেয়াজন হেল েয েকান সময় কিমিটর জrরী 
সভা আহবান করা যােব। তাছাড়া, pেয়াজনেবােধ সংি  েয েকান মntণালয়েক কিমিটর সভায় pিতিনিধ েpরেণর জn 
anেরাধ জানােনা যােব। 

 
 

ডঃ েমাহাmদ তােরক 
যgু-সিচব (বােজট) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 
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িবতরণ: 
১। সিচব, aথর্ িবভাগ। 
২। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্। 
৩। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৪। সদস , কিষ o পlী pিত ান িবভাগৃ , পিরকlনা কিমশন। 
৫। সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৬। সদস , আথর্-সামািজক aবকাঠােমা, পিরকlনা কিমশন। 
৭। সদস , িশl o শিk িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৮। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৯। িবভাগীয় pধান কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
১০। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
১১। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
১২। যgু-সিচব (সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ। 
১৩। পিরচালক ( বেদিশক সাহায  িহসাব), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ। 
১৪। aিতিরk িহসাব মহা িনয়ntক (িহসাব o পdিত), িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয়। 
১৫। uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

২২-০৮-২০০৫ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(০৪)/২০০৫/১৮০৩ তািরখ: 

০৭-০৫-১৪১২বঃ 
 
 িবগত ৩১/১০/১৯৯৫ তািরেখ জািরকত aথর্ িবভােগর sারক নংৃ -aম/ aিব/ বাu/ সঃব ঃমঃসাঃ-১/৪/৯৫/১৫৭-
eর েpিkেত িবিভn মntণালয়/ িবভােগ গিঠত ‘বােজট কিমিট’-eর গঠন o কাযর্পিরিধ পনিবর্nাস কের ু ‘বােজট 
ব বsাপনা কিমিট’ নােম eকিট নতন কিমিট গঠন করার জn িসdাn গহীত হেয়েছু ৃ । পনিবর্nাসকত কিমিটর গঠন o ু ৃ
কাযর্পিরিধ (Terms of reference) িনmrপ হেব:- 

কিমিটর গঠন: 

১. সিচব/মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্াু  সভাপিত 
২. রাজs বােজট o unয়ন বােজেটর সে  সংি  aিতিরk সিচব/যgু-সিচব সদস  
৩. পিরকlনা uiং/ েসেলর pধান সদস  
৪. pধান pধান দpর/ সংsাসমেহর pধানগণ ূ (aনিধক ৬ জন) সদস  
৫. aথর্ িবভােগর সংি  uপ-সিচব কািরগরী সদস  
৬. পিরকlনা কিমশেনর সংি  uপ-pধান কািরগরী সদস  
৭. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া সদস  
৮. বােজট oয়ািকর্ং gেপর pধান সদস -সিচব 

কাযর্পিরিধ: 

১. রাজs আয় eবং annয়ন o unয়ন ব য়সহ মntণালয়/ িবভােগর সািবর্ক বােজট ব বsাপনা; 
২. েকৗশলগত uেdশ  (strategic objectives) eবং agািধকােরর িভিtেত মntণালেয়র মধ েময়ািদ বােজট 

কাঠােমা pstত করা; 
৩. দািরd িনরসন েকৗশল পt aথবা সংি  নীিত িনধর্ারণী দিলেল anভর্k মধ েময়ািদ েকৗশলগত uেdশ সমহ ু ূ

aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কমর্সিচূ / pকl িচিhত করা eবং িচিhত কমর্সিচূ / pকlসমেহর agািধকাূ র িনণর্য় 
করা; 

৪. সরকােরর নীিত িনধর্ারক পযর্ায় েথেক pাp সmদ সীমার (Resource Ceiling) মেধ  aথর্ িবভাগ o 
পিরকlনা কিমশন কতর্ক pদt িদকিনেদর্শনা anসরণ কের মntণালেয়র মধ েময়ািদ বােজট pাkলন pণয়ন ৃ
করা; 

৫. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক েপৃ শকত মািসক িহসােবর স িতসাধন ৃ (reconciliation of accounts) 
eবং uk িহসােবর িভিtেত anেমািদত বােজেটর িবপরীেত রাজs আহরেণর agগিত eবং দpর/ সংsা/ 
pকloয়ারী eবং aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসoয়ারী ব য় মািসক িভিtেত মিনটর করা, pেয়াজনীয় েkেt 
সংেশাধনমলূক ব বsা gহণ করা eবং বােজট বরাd aেপkা ব েয়র পিরমাণ যােত েবশী না হয় তা িনি ত 
করা; 

৬. আিথর্ক kমতা aপর্ণ আেদশ anযায়ী েয সকল েkেt সংি  মntণালয়/ িবভাগ পনঃuপেযাজন করেত ু
kমতাবান েস সকল েkেt পনঃuপেযাজন psাবসমহ পরীkা কের uপযkু ুূ  িসdাn gহণ eবং েয সকল 
েkেt পনঃuপেযাজন psােব aথর্ িবভাগু / পিরকlনা কিমশেনর সmিত pেয়াজন েস সকল েkেt psাবিট 
aথর্ িবভাগ/ পিরকlনা কিমশেন েpরেণর পেবর্ িবশদভােব পরীkা করা eবং sপািরশ pদান করাূ ; 

৭. মntণালয়/ িবভােগর কমর্সmাদন পিরমােপর জn মধ েময়ািদ লk মাtা িনধর্ারণ eবং uপযk কমর্কিত ু ৃ
িনেদর্শক (Performance Indicator) udাবন eবং e সকল লk মাtা eবং কমর্কিত িনেদর্শক ৃ
হালনাগাদকরণ; 

৮. পবর্ িনধর্ািরত লk মাtার িবপরীেত pকত কমর্সmাদন মিনটর করা eবং লk মাtাসমূ ৃ ূহ যােত aিজর্ত হয় তা 
িনি ত করার লেk  uপযk ব বsা gহণ করাু ; 

৯. aভ nরীণ o িবিধবd (Internal and Statutory) িনরীkা pিতেবদনসমহ পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় েkেt ূ
pশাসিনক o শ লামলক ব বsা gহণৃ ূ ; 

১০. মntণালয়/ িবভােগর আিথর্ক o a-আিথর্ক (Financial and Non-financial) কমর্সmাদেনর uপর pিত বছর 
eকিট pিতেবদন pণয়ন o pকাশ করা; 

১১. eকi েসkেরর আoতাধীন aিভn কমর্সিচসমহ সmেকর্ সংি  anাn মntণালয়সমেহর সে  আেলাচনা o ূ ূ ূ
ব বsা gহেণর েkেt সমnয়কারী িহেসেব কাজ করা। 
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২। uেlখ , বােজট ব বsাপনা কিমিটেক সহায়তা করার জn মntণালয়/ িবভােগর সিচব মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs 
দpর/ সংsাসমহ েথেক uপযk কমর্কতর্াগণেক িনেয় eকিট বােজট oয়ািকর্ং grপ গঠন করেবনূ ু । কিমিটর সভাপিত 
pেয়াজন মেন করেল দািরd িনরসন েকৗশলপেtর সােথ বােজেটর েযাগসt pিত াূ , েকৗশলগত uেdশ সমহ o ূ
agািধকার িনণর্য়, কমর্সmাদন পিরমােপর uেdেশ  কমর্কিত িনেদর্শক ৃ (performance indicator) sাপন - e 
জাতীয় িবেশষ েকান কাজ সmn করার জn uপযk কমর্কতর্াগেণর সমnেয় বােজট ব বsাপনা কিমিটর uপু -কিমিট 
গঠন করেত পারেবন। e ছাড়া মntণালয়/ িবভােগর aধীনs দpর/ সংsাসমহ তােদর s s বােজট বােজট pণয়নূ , 
বােজট বাsবায়ন eবং মিনটর করার জn িনজs বােজট ব বsাপনা কিমিট গঠন করেব। দpর/ সংsাসমেহর ূ
বােজট ব বsাপনা কিমিটর গঠন o কাযর্পিরিধ সংি  মntণালয়/ িবভাগ িনধর্ারণ করেব। 

৩। বােজট ব বsাপনা কিমিট মধ েময়ািদ বােজট pণয়েনর িবিভn পযর্ােয় বছের anতঃ সাতিট সভায় িমিলত হেব। 
তেব, pেয়াজনেবােধ কিমিটর সভাপিত েয েকান সময় িবেশষ সভা আহবান করেত পারেবন। কিমিটর সভার 
কাযর্িববরণী aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত হেব eবং aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশন 
িনয়িমতভােব বােজট ব বsাপনা কিমিটর কাযর্kম মিনটর করেব। 

৪। বিণর্ত aবsায়, িনেmাk পদেkপসমহ gহেণর জn সকল মntণালয়ূ / িবভাগেক anেরাধ জানােনা হেলা: 

ক) iেতাপেবর্ গিঠত বােজট কিমিট বািতলপবর্ক ূ ূ ১নং anে েদ বিণর্ত গঠন কাঠােমা o কাযর্পিরিধ anযায়ী 
‘বােজট ব বsাপনা কিমিট’ নােম eকিট নতন কিমিট গঠনু ; 

খ) বােজট ব বsাপনা কিমিটেক সহায়তা করার জn মntণালয় o aধীনs দpর/ সংsাসমহ েথেক uপযk ূ ু
কমর্কতর্াগণেক িনেয় eকিট বােজট oয়ািকর্ং grপ গঠন; 

গ) মntণালেয়র aধীনs দpর/ সংsাসমহেক তােদর s s বােজট pণয়নূ , বােজট বাsবায়ন eবং মিনটর করার 
জn িনজs বােজট ব বsাপনা কিমিট গঠেনর িনেদর্শ pদান। 

৫। uেlখ , েয সকল মntণালয়/ িবভাগ eখেনা মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত pবিতর্ত হয়িন, েস সকল মntণালয়/ 
িবভােগর েkেt বােজট ব বsাপনা কিমিটর কাযর্পিরিধর সংি  aংশসমহ আপাতত pেযাজ  হেব নাূ । তেব বােজট 
pাkলন aথর্ িবভােগ েpরেণর পেবর্ aবশ i বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক পরীিkত o anেমািদত হেত হেবূ ৃ । 

 
 

ডঃ েমাহাmদ তােরক 
যgু-সিচব (বােজট) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট হাuজ, ১৮৯ শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, ঢাকা। 
৪। সিচব, আপন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৫। সিচব, জন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৬। সিচব, জাতীয় সংসদ সিচবালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭। সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৮। সিচব, সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯। সিচব, সরকাির কমর্ কিমশন সিচবালয়, পরাতন িবমান বnরু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
১০। সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
১২। সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
১৩। সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ণ িবভাগূ , েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪। সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। সিচব, পররাT মntণালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৬। সিচব, pিতরkা মntণালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
১৭। সিচব, আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮। সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯। সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০। সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১। সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntু ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২। সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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২৩। সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪। সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫। সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬। সিচব, গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭। সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮। সিটব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯। সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০। সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১। সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২। সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩। সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৩৪। সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৫। সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬। সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৭। সিচব, মৎস  o প সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৮। সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯। সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪০। সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১। সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২। সিচব, েযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩। সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪। সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৫। সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬। সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭। সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮। সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , eেলনবাড়ী, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৪৯। সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫১। সদস , কিষ o পlী pিত ান িবভাগৃ , পিরকlনা কিমশন। 
৫২। সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫৩। সদস , আথর্-সামািজক aবকাঠােমা, পিরকlনা কিমশন। 
৫৪। সদস , িশl o শিk িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫৫। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন। 
৫৬। aিতিরk সিচব,pশাসন,aথর্ িবভাগ,aথর্ মntণালয়। 
৫৭। িহসাব মহা-িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৮। িসিজিডeফ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৯। েরিজTার, বাংলােদশ spীম েকাটর্, ঢাকা। 
৬০। যgু-সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ। 
৬১। যgু-সিচব (unয়ন), aথর্ িবভাগ। 
৬২। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, -------------------------------------- মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
 

২৮-০৮-২০০৫ি ঃ
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট (৩৬)/২০০৫/১৮১৯ তািরখ: 

১৩-০৫-১৪১২বঃ
পিরপt 

 
মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতায় বােজট pণয়েনর জn pেয়াজনীয় সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা pণয়ন/ 

হালনাগানকরণ সংkাn কাযর্াবলী s ভােব সmn করার লেk  ু ‘সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা সংkাn oয়ািকর্ং grপ’ 
নােম eকিট oয়ািকর্ং grপ গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। oয়ািকর্ং grেপর গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms of 
reference) িনmrপ হেব:- 

 
গঠন: 

১. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২. পিরকlনা কিমশেনর সাধারণ aথর্নীিত িবভােগর সংি  যgু -pধান িবকl সভাপিত 
৩. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ সদস  
৪. যgু-সিচব, সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ সদস  
৫. জাতীয় রাজs েবােডর্র eকজন pিতিনিধ সদস  
৬. aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভােগর eকজন pিতিনিধ সদস  
৭. বাংলােদশ পিরসংখ ান ব েরার eকজন pিতিনিধু  সদস  
৮. aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ-eর eকজন pিতিনিধ সদস  
৯. মdানীিত eবং আnজর্ািতক েলনেদেনর ভারসাম  ু (BOP) eবং িবিনময় হার নীিতর সদস  
 (Exchange Rate Policy) সে  সংি  বাংলােদশ ব াংেকর diজন pিতিনিধ 
১০. পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভােগর eকজন pিতিনিধ সদস  
১১. জাতীয় স য় পিরদpেরর eকজন pিতিনিধ সদস  
১২. uপ-সিচব (বােজট-১) সদস -সিচব 

 

pেয়াজনেবােধ কিমিট সংি  িবষেয়র uপর েকান িবেশষjেক সদস  িহেসেব েকা-aপট করেত পারেব। 

কাযর্পিরিধ: 

১) মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা pণয়ন aথবা হালনাগাদকরেণর লেk  সাmpিতক aথর্ৈনিতক 
pবণতা o ভিবষ ত গিত pকিত সmেকর্ িবে ষণৃ ; 

২) eকিট মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক নীিতকাঠােমা (Medium Term Macroeconomic Policy 
Framework) pstত করা; 

৩) মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক মেডল ব বহােরর মাধ েম সামি ক aথর্ৈনিতক পবর্াভাস pদােনর েkেt ূ
মেডেল ব বhত ধারণা/ anমানসমেহর িবশদ িবে ষণ o েযৗিkকতা uপsাপন eবং মেডল েথেক pাp ূ
pেkপণসমহ পযর্ােলাচনা করাূ ; 

৪) মধ েময়ােদ রাজs আদােয়র সmাব  গিত pকিত o মধ েময়ােদ রাজs আদােয়র uপর সাmpিতক রাজsৃ  
নীিতর সmাব  pিতিkয়া িবে ষণ; 

৫) কর রাজs eবং কর ব তীত pািpর pধান pধান খাতoয়াির মধ েময়ািদ pেkপণ; 
৬) সামি ক aথর্ৈনিতক নীিত o রাজs নীিতর সে  মdানীিত eবং িবিনময় হার নীিতর সাম স তা পরীkা eবং ু

e সংkাn pেkপণ; 
৭) বেদিশক সহায়তা সংkাn িবষয়ািদ/ েকৗশল িবে ষণ eবং বেদিশক সহায়তা ব বsাপনার uপর 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার pভাব পযর্ােলাচনা; 
৮) বেদিশক সহায়তার pেkপণ; 
৯) aভ nরীণ o বেদিশক ঋেণর কাঠােমা o ঋণ ব বsাপনা েকৗশল পযর্ােলাচনা eবং মধ েময়ািদ ঋণ 

পিরেশাধ pেkপণ; 
১০) সরকােরর সািবর্ক ব য়নীিত পযর্ােলাচনা eবং সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমার সে  সাম স পণর্ সামিgক ব য় ূ

(aggregate expenditure) pেkপণ। 
 
 

e আর eম নজমস ছািকবু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
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েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 
িবতরণ: 
১। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক (বাংলােদশ ব াংেকর di জন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
২। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ) 
৩। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্ (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৪। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৫। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন যgু-pধান-েক মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক 

aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৬। aথর্ৈনিতক uপেদ া, aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক 

aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৭। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
৮। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৯। যgু-সিচব, (সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ। 
১০। মহা-পিরচালক, বাংলােদশ পিরসংখ ান ব েরা ু (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
১১। পিরচালক, জাতীয় স য় পিরদpর (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ)। 
১২। uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ শাখা-১ 

২৮-০৮-২০০৫ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩৬)/২০০৫/১৮২০ তািরখ: 

১৩-০৫-১৪১২বঃ 

পিরপt 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতায় বােজট pণয়েনর জn মntণালয়/ িবভাগিভিtক খসড়া ব য়সীমা িনধর্ারণ 
eবং বােজট pাkলন পরীkা সংkাn কাযর্াবলী s ভােব সmn করার লেk  ু ‘মntণালয়িভিtক খসড়া ব য়সীমা িনধর্ারণ 
o বােজট pাkলন পরীkা সংkাn oয়ািকর্ং grপ’ নােম eকিট oয়ািকর্ং grপ গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। 
oয়ািকর্ং grেপর গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms of reference) িনmrপ হেব:- 
 
গঠন: 

১. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২. যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ সদস  
৩. যgু-সিচব, ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন, aথর্ িবভাগ সদস  
৪. পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ; আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ; সদস  
 কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ; েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ eবং 
 িশl o শিk িবভােগর ১ জন কের pিতিনিধ 
৫. বােজট pণয়েনর সে  সংি  aথর্ িবভােগর সকল uপ-সিচব সদস  
৬. aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভােগর eকজন pিতিনিধ সদস  
৭. uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ সদস -সিচব 

 

কাযর্পিরিধ: 

১) িনেmাk িবষয়সমহ িবেবচনায় েরেখ মধ েময়ািদ ব য় পযর্ােলাচনাঃূ  
- িবগত বছরসমেহর ব েয়র ধারাূ ; 
- aথর্ৈনিতক pবিdৃ , দািরd িনরসন eবং েজন্ডার বষম  দরীকরেণর uপর সmদ বন্টেনর pভাবূ ; 
- সরকাির সmদ ব বহােরর েkেt কাযর্কািরতা o দkতা বিdর লেk  ব বsাপনা সংৃ sার; 
- aথর্ৈনিতক ে ণী anযায়ী ব েয়র pেkপণ। 

২) েসkর/মntণালয়িভিtক ব য় agািধকার িনধর্ারণঃ 
- েকৗশলগত agািধকার eবং আnঃখাত/মntণালয়িভিtক সmদ বন্টেনর সােথ সmk িবষয়সমহৃ ূ ; 
- েসkেরর anভর্k agাু িধকারpাp ব য় কমর্সিচসমহূ ূ ; 
- সmদ বন্টন সংkাn িসdাn gহণেক pভািবত কের eমন anাn িবষয়; 

৩) েসkর/মntণালয়িভিtক খসড়া ব য়সীমা িনধর্ারণঃ 
- েযৗিkকতা uপsাপনসহ েসkর/মntণালয়িভিtক খসড়া ব য়সীমা িনধর্ারণ; 
- মntণালয়িভিtক ব য়সীমার িবভাজন pstত eবং uk িবভাজেনর েযৗিkকতা uপsাপন: 

৪) মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক েপশকত বােজট pাkলনসমহ পরীkাঃৃ ৃ ূ  
- মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক েপশকত বােজট pাkলনসমহ aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশন কতর্ক পরীkা ৃ ৃৃ ূ
সমnয়; 

- aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশন কতর্ক বােজট pাkলন পরীkা মিনটর করা যােত তা মধ েময়ািদ ৃ
বােজট কাঠােমা পdিত eবং সরকাির নীিত o েকৗশেলর সােথ সাম স পণর্ হয়ূ । 

 
 

e আর eম নজমস ছািকবু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ) 
২। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৩। সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ 
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িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৪। সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৫। সদস , আথর্-সামািজক aবকাঠােমা, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৬। সদস , িশl o শিk িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৭। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
৮। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৯। যgু-সিচব, ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন, aথর্ িবভাগ। 
১০। uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ। 
১১। uপ-সিচব (বােজট-২/৩/৪/৫/৬), aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
 

পিরপt 
২৩-০২-২০০৬ ি ঃ

নং-aম/ aিব/ বা-১/ বােজট (৩৬)/২০০৫/৮৬ তািরখ: 
১১-১১-১৪১২ বঃ 

 ‘বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ-কিমিট’ নােম ‘মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগির কিমিট’র eকিট uপ-কিমিট 
গঠন করেত সরকার িসdাn gহণ কেরেছন। বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ-কিমিট-eর গঠন o কাযর্পিরিধ (Terms of 
reference) িনmrপ হেব: 

গঠন: 
১) aিতিরk সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২) যgু-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ সদস  
৩) যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ সদস  
৪) সিচব (সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ সদস  
৫) পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, েভৗত aবকাঠােমা 

িবভাগ, কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
eবং িশl o শিk িবভাগ o িবভাগসমেহর eকজন কের pিতিনিধ ূ (যgু-pধােনর নীেচ 
নয়)  

সদস  

৬) পিরচালক (সমnয়), বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ  সদস  
৭) পিরচালক (ফাবা), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
৮) aিতিরk িহসাব মহা িনয়ntক (িহসাব o পdিত), িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয় সদস  
৯) uপ-সিচব (বােজট-১)  সদস -সিচব 
 
uেlখ , pেয়াজন েবােধ সংি  মntণালয়/ িবভােগর eক বা eকািধক pিতিনিধ eবং pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ােক 
সভায় uপিsত থাকার জn anেরাধ জানােনা যােব। 

কাযর্পিরিধ 

১. মntণালয়/ িবভাগoয়ারী eবং aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসoয়ারী রাজs আদােয়র agগিত মািসক িভিtেত মিনটর করা 
eবং pকত রাজs আদায় লk মাtার তলনায় ৃ ু ১০ শতাংেশর কম হেল সংি  মntণালয়/ িবভােগর সে  
আেলাচনাkেম eর কারণ uদঘাটন eবং লk মাtা aজর্েনর জn যথাযথ পদেkপ gহেণর জn সংি  মntণালয়/ 
িবভাগেক pেয়াজনীয় িদক িনেদর্শনা pদান; 

২. anেমািদত বােজেটর িবপরীেত মntণালয়/ িবভাগoয়ারী eবং aথর্ৈনিতক ে ণী িবnাসoয়ারী annয়ন o unয়ন 
ব য় িবেশষ কের সরবরাহ o েসবা eবং েমরামত o সংরkণ ব েয়র agগিত মািসক িভিtেত মিনটর করা; 

৩. েয uেdেশ  বােজেট aথর্ বরাd pদান করা হেয়েছ েস বাবদ aথর্ ব য় করা হে  িক না eবং sিনিদর্  aথর্ বরাd না 
থাকা সেtto েকান কােজ aথর্ ব য় করা হে  িক না তা মিনটর করা eবং pেযাজ  েkেt সংেশাধনমলক ব বsা ূ
gহণ করা; 

৪. দািরd িনরসন eবং েজন্ডার বষম  িনরসনমলক কমর্সিচূ ূ / pকlসহ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহ কতর্ক ূ ৃ
বাsবায়নাধীন pধান pধান কমর্সিচূ / pকlসমহ বাsবায়েনর agগিত পযর্ােলাচনাূ ; 

৫. েকান মntণালয়/ িবভােগর েkেt pিত েকায়াটর্ার eর জn িনধর্ািরত ব য় eবং pকত ব েয়র মেধ  ব াপক ৃ
aসাম স  পিরলিkত হেল সংি  মntণালয়/ িবভােগর সে  আেলাচনাkেম eর কারণ uদঘাটন eবং e িবষেয় 
যথাযথ পদেkপ gহেণর জn সংি  মntণালয়/ িবভাগেক pেয়াজনীয় িদকিনেদর্শনা pদান; 

৬. anেমািদত বােজট বরাd aেপkা ব েয়র পিরমাণ যােত েবশী না হয় তা িনি ত করা eবং pেযাজ  েkেt 
সংেশাধনমলক ব বsা gহণ করাূ ; 

৭. মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমােত pিতফিলত সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর কমর্সmাদেনর লk মাtার ূ (Output 
Target) িবপরীেত pকত কমর্সmাদন মৃ িনটর করা eবং েকান মntণালয়/ িবভােগর pকত কমর্সmাদন লk মাtার ৃ
তলনায় asাভািবক পিরমােণ কম হেল e িবষেয় সংি  মntণালয়ু / িবভােগর সে  আেলাচনাkেম eর কারণ 
uদঘাটন eবং যথাযথ পদেkপ gহেণর জn pেয়াজনীয় িদকিনেদর্শনা pদান; 

৮. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমেহর বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণীূ / িসdাn িনয়িমতভােব 
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পযর্ােলাচনা; 

৯. uপ-কিমিটর সভার আেলাচনার eকিট সার-সংেkপ িনয়িমতভােব মধ েময়ািদ বােজট সমnয় o কািরগরী কিমিট’র 
সভায় uপsাপন করা; 

১০. েয সকল িবষয় মাননীয় aথর্ মntীর েগাচরীভত করাূ  pেয়াজন েস সকল িবষয় িচিhত করা eবং তঁার িনকট 
uপsাপেনর ব বsা করা। 

 বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ-কিমিট pিতমােস anত eকবার সভায় িমিলত হেব। তেব pেয়াজন হেল মােস 
eকািধক সভার আেয়াজন করা যােব। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভাগ-১ বােজট বাsবায়ন মিনটিরং uপ-কিমিটেক 
সািচিবক সহায়তা pদান করেব। 

 
 

e আর eম নজমস ছািকবু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
২। সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ 

িবভাগেক aবিহত করার anেরাধসহ)। 
৩। সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৪। সদস , আথর্-সামািজক aবকাঠােমা, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৫। সদস , িশl o শিk িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৬। সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন (eকজন pিতিনিধ মেনানয়ন কের aথর্ িবভাগেক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৭। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
৮। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৯। যgু-সিচব, সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১০। পিরচালক (সমnয়), বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশের-i-বাংলা নগর, ঢাকা। 
১১। পিরচালক (ফাবা), aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশের-i-বাংলা নগর, ঢাকা। 
১২। aিতিরk িহসাব মহা িনয়ntক (িহসাব o পdিত), িহসাব মহািনয়ntেকর কাযর্ালয়, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৩। uপ-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ। 
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sায়tশািসত pিত ােন জনবল সজনৃ  
সংkাn কিমিট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

pশাসন o সমnয় anিবভাগ 
pশাসন শাখা-১ 

২৭/০১/১৪১৩ বাং
নং-aম/aিব/ (p-১)/ সাkর্লার-০১/২০০৬/১৭৬ তািরখ:

১০/০৫/২০০৬iং
aিফস আেদশ 

 
 sায়tশািসত pিত ানসমেহর রাজs খােত পদ সজেনর psাব পরীkা কিরয়া sপাূ ৃ িরশ pদােনর জn িনmবিণর্ত 
কিমিট গঠন করা হiল: 

১) aিতিরk সিচব (sায়ী কিমিটর সভাপিত) - সভাপিত 
২) মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল - সদস  
৩) যgু-সিচব (ব য় িনয়ntণ) - সদস  

 
২। sায়tশািসত pিত ানসমেহর ূ ১৯৯৭ সােলর পেবর্ r হiয়া সমাp হoয়া unয়ন pূ কেlর পদ/ জনবল খােত 
sানাnেরর psাবসমহ aথর্ িবভােগর sারক নংূ -aম/aিব/ বা-১০/ িবিবধ-৫২/৯৬/১৭৪২, তািরখ: ১২/০২/২০০৬ eর 
মাধ েম গিঠত পনগর্িঠত sায়ী কিমিট পরীkাকরতঃ sপািরশ করেবু । 

 
 

েমাঃ েমাখেলছর রহমানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব (pশাসন-১) 

েফান: ৭১৬৮৬৫৭ 
িবতরণ: 
১। সকল aিতিরk সিচব, aথর্ িবভাগ। 
২। aথর্ৈনিতক uপেদ া, aথর্ িবভাগ। 
৩। সকল য সু -সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৪। মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

মিনটিরং েসল 
ভবননং-৬ (২১ তলা) 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

নং-aম/aিব/মিনঃ/পদ/sায়ী/সিৃ /কিমিট/২০০৬/৯৯২ তািরখ: ০২.০৫.০৬ 

 
িবষয়: s-শািষত/ রাTায়t/ িবিধবd সংsা o iহার aধীনs aংগ pিত ানসমেহর পদ সিূ ৃ , পদ aবেলাপন, পদ 

rপাnর eবং sায়ীকরণ pসে । 
 
s-শািষত/ রাTায়t/ িবিধবd সংsা o iহার aধীনs aংগ pিত ানসমেহর পদ সিূ ৃ , পদ aবেলাপন, পদ rপাnর eবং 
sায়ীকরেণর িবষেয় পরীkা-িনরীkাপবর্ক sপািরশ pদােনর িনিমt যথাযথ কতর্পেkর anেমাদনkেম িনmrপভােব aথর্ ূ ৃ
িবভােগর eকিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। 
 
১। মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। আহবায়ক 
২। uপ-সিচব, বােজট anিবভাগ-১/ ২, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। সদস  
৩। uপ-সিচব, ব য় িনয়ntণ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। সদস  
৪। সংsার সিহত সংি  মিনটিরং েসেলর পিরচালক/ িফনানিসয়াল eনািল / গেবষণা কমর্কতর্া সিচব 

 
 

ডঃ নারায়ণ চnd িসংহ 
গেবষণা কমর্কতর্া 
েফান: ৯৫৫১২৫৫ 

িবতরণ: 
১। মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। যgু-সিচব, ব য় িনয়ntণ anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। পিরচালক-১, পিরচালক/িফনানিসয়াল eনািল /গেবষণা কমর্কতর্া, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়, 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। aিফস কিপ। 
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কমর্সিচূ  িনেয়াগ o anাn psাব যাচাi 
সংkাn টাsেফাসর্ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

০৪/০৪/২০০৪ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(২)/২০০৩/৩৪৩ তািরখ: 

২১/১২/১৪১০ বঃ 
পিরপt 

িবষয়: রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগ  unয়ন কমর্সিচসমেহর জনবলূ ূ , যানবাহন o aিফস সর াম eবং 
পরামশর্ক িনেয়ােগর psাব যাচাi সংkাn আnঃমntণালয় কিমিট পনুগর্ঠন pসে । 

 রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn িনিদর্ কত কমর্সিচৃ ূ সমেহূ র s  o পিরকিlত বাsবায়ন যােত বাধাgs ু
না হয় eবং erপ কমর্সিচর aথর্ায়েনর িসdাn যােত pচিলত িবিধূ -িবধােনর পিরপন্থী না হয় েস লেk  েকান কমর্সিচ ূ
রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn anভর্িkর েkেt anসরণীয় নীিতমালা সংkাn eকিট পিরপtু  aথর্ িবভাগ 
হেত iেতামেধ  জাির করা হেয়েছ (নং-aম/ aিব/ বা-১/ নীিত (২)/ ২০০৩/ ২৪০১, তাং-৩০-১১-২০০৩)। uk 
পিরপেt রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগ  কমর্সিচেত েকান জনবল িনেয়াগূ , যানবাহন kয় o পরামশর্ক িনেয়াগ 
সাধারণভােব িনrৎসািহত করা হেয়েছ। aপিরহাযর্ েkেt জনবল িনেয়াগ, যানবাহন o anাn aিফস সর াম সংgহ 
eবং পরামশর্ক িনেয়ােগর pেয়াজনীয়তা যাচাiেয়র জn িনmrপ eকিট কিমিট গঠন করা হয়ঃ 

১) aিতিরk সিচব-৩, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২) সংি  মntণালেয়র যgু-সিচব সদস  
৩) যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা), সংsাপন মntণালয়/তার pিতিনিধ সদস  
৪) aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর সংি  uপ-সিচব সদস  

২। uপিরuk কিমিটর কাযর্পিরিধ ধমাt জনবলু , যানবাহন, anাn aিফস সর ামািদ o পরামশর্েকর pেয়াজনীয়তা 
যাচাiেয়র মেধ  সীমাবd না েরেখ eর আoতা eবং কাযর্পিরিধ বিdৃ  কের িনmrপভােব কিমিট পনুগর্ঠন করা হেলা: 

১) aিতিরk সিচব-৩, aথর্ িবভাগ সভাপিত 
২)  পিরকlনা কিমশেনর সংি  িবভাগীয় pধান সদস  
৩) সংি  মntণালেয়র যgু-সিচব সদস  
৪) যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা), সংsাপন মntণালয়/তার pিতিনিধ সদস  
৫) যgসিচব ু (বােজট), aথর্ িবভাগ  সদস  
৬) যgু-সিচব (unয়ন), aথর্ িবভাগ সদস  
৭) uপ-aথর্ৈনিতক uপেদ া (পিলিস), aথর্ িবভাগ সদস  
৮) aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর সংি  uপ-সিচব সদস -সিচব 

কিমিটর কাযর্পিরিধ (Terms of reference) 
ক) সমি ক aথর্ৈনিতক unয়ন/ দািরd িবেমাচন কমর্সিচর আেলােক রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগ  ূ

কমর্সিচর gহণেযাগ তা পরীkা করাূ । 
খ) eিডিপভk pকেlর সােথ psািবত কমর্সিচর dততা আেছ িকনা তা পরীkা করাু ূ । 
গ) aপিরহাযর্ েkেt জনবল িনেয়াগ, যানবাহন o anাn aিফস সর াম সংgহ eবং পরামশর্ক িনেয়ােগর 

pেয়াজনীয়তা যাচাiসহ কমর্সিচর িবিভn ূ Component eর আিথর্ক সংে ষ পরীkা করা। 
ঘ) কিমিট pেয়াজন anযায়ী সদস  co-opt করেত পারেব। 

কিমিট pেয়াজন anযায়ী সভায় িমিলত হেব। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর সংি  শাখা e কিমিটেক 
সািচিবক সহায়তা pদান করেব। 

 
 

আরাst খান 
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। pধানমntীর মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগঁাo, ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, ১৮৯ শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, aিডট হাuজ, কাকরাiল, 

ঢাকা। 
৪। সিচব/ভারpাp সিচব --------------------------------------। 
৫। িহসাব মহা িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
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০৪/০৪/২০০৪ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(২)/২০০৩/৩৪৩ তািরখ: 
২১/১২/১৪১০ বঃ 

 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 
১। সিচব, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২। aিতিরk সিচব-৩, aথর্ িবভাগ। 
৩। যgু-সিচব (বােজট), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৪। যgু-সিচব (unয়ন), unয়ন anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৫। যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা), সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। uপ-aথর্ৈনিতক uপেদ া (পিলিস), aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৭। uপ-সিচব (বােজট-১/২/৩), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
 
 

আরাst খান 
uপ-সিচব (বােজট-১) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ শাখা-১ 

 
িবjিp 

২১.০৫.২০১২ ি ঃ 
নং-০৭.১০১.০২৪.০০.০০.২৭.২০০৮-৩৫৩ তািরখ: 

০৭.০২.১৪১৯ বঃ 
 

সরকার pিতrত িবিভn সংsার কমর্সিচ বাsবায়েনর sােথর্ ূ ‘সরকােরর সংsার কাযর্kম বাsবায়ন পিরবীkণ 
কিমিট’ নােম িনmrপ eকিট কিমিট গঠন করা হল: 
 
ক) গঠন (Composition): 

১. aিতিরk সিচব (বােজট o ব য় িনয়ntণ), aথর্ িবভাগ আhায়ক 
২. ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভােগর eকজন pিতিনিধ (যgু-সিচেবর নীেচ নয়) সদস  
৩. বাংলােদশ ব াংেকর eকজন pিতিনিধ সদস  
৪. জাতীয় রাজs েবােডর্র ২ জন pিতিনিধ সদস  
৫. jালানী o খিনজ সmদ িবভােগর eকজন pিতিনিধ (যgু-সিচেবর নীেচ নয়) সদস  
৬. িবd ৎ  িবভােগর eকজন pিতিনিধ (যgু-সিচেবর নীেচ নয়) সদস  
৭. কিষ মntণালেয়র  eকজন pিতিনিধ ৃ (যgু-সিচেবর নীেচ নয়) সদস  
৮. মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ সদস  
৯. uপ সিচব (বােজট- ১), aথর্ িবভাগ সদস -সিচব 

খ) কাযর্পিরিধ (Terms of Reference): 

১. সmেদর pাপ তা িনrপণ o বােজট বাsবায়েনর agগিত পযর্ােলাচনা; 
২. সামি ক aথর্ৈনিতক পিরিsিত িবে ষণ eবং মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক কাঠােমা anেমাদন; 

 
 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

dilarab@finance.gov.bd 
িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১. গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা। 

(eকজন কমর্কতর্ােক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
২. সিচব, ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

(eকজন যgু-সিচবেক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৩. েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্, েসgনবািগচা, ঢাকা। 

(diজন কমর্কতর্ােক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৪. সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

(eকজন যgু-সিচবেক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৫. সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

(eকজন যgু-সিচবেক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৬. সিচব, কিষ মntৃ ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

(eকজন যgু-সিচবেক কিমিটর সদস  িহেসেব মেনানয়ন pদােনর anেরাধসহ)। 
৭. মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ 
৮. aিতিরk সিচব (বােজট o ব য় িনয়ntণ), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. uপ সিচব (বােজট- ১), aথর্ িবভাগ 
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আিথর্ক তথ  pবােহর মান unয়ন সংkাn 
টাsেফাসর্ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২৫-১১-২০০১ ি ঃ

নং-aম/aিব/বাu-১/িবিবধ(৪০)/২০০১/১৫২৭ তািরখ: 
১১-০৮-১৪০৮ বঃ 

pjাপন 

 সরকােরর রাজs o ব য় (eিডিপসহ), বিহঃaথর্ায়ন, নন-ব াংক aভ nরীণ aথর্ায়ন, সরকার কতর্ক সািভর্সেযাগ  ৃ
েদনা pভিত েkেt মািসক িভিtেত aিধকতর িনভর্রেযাগ  তথ  pবাহ িনি ত করার লেk  িনmrপ eকিট টাsেফাসর্ ৃ
গঠন করা হেলা: 
 

সরকােরর আিথর্ক তথ  pবােহর মান-unয়ন সংkাn টাsেফাসর্ 
১) যgু-সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ আহবায়ক 
২) মহাপিরচালক/aিতিরk মহাপিরচালক, মিনটিরং েসল, aথর্ িবভাগ সদস  
৩) মহাব বsাপক, মdা ব বsাপনা o িহসাব িবভাগু , বাংলােদশ ব াংক সদস  
৪) পিরচালক (ফাবা), aথর্েনিতক সmকর্ িবভাগ সদস  
৫) পিরচালক (গেবষণা o পিরসংখ ান), জাতীয় রাজs েবাডর্ সদস  
৬) জনাব আরাst খান, uপ-সিচব, aথর্ িবভাগ সদস  
৭) জনাব আবdল জbার খান, uপpধান, কাযর্kম o সমnয় িবভাগ, পিরকlনা কিমশন সদস  
৮) aিতিরk পিরচালক, জাতীয় স য় পিরদpর সদস  
৯) জনাব েমাঃ মিহudীন খান, িসিনয়র সহকারী সিচব, aথর্ িবভাগ সদস  
১০) uপ-িহসাব মহািনয়ntক (িহসাব) সদস  
১১) pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, aভ nরীণ সmদ িবভাগ সদস  

২। টাsেফােসর্র কাযর্পিরিধ o দািয়tাবলী িনmrপঃ 

ক) সরকােরর রাজs o ব য় (eিডিপসহ), বিহঃaথর্ায়ন, নন-ব াংক aভ nরীণ aথর্ায়ন, সরকার কতর্ক ৃ
সািভর্সেযাগ  েদনা pভিত েkেt সংি  সকল eেজিnৃ / সংsা/ দpর কতর্ক মািসক িভিtেত তথ  সংgহৃ / 
pকাশ িনি ত করা; 

খ) ukrেপ সংগহীতৃ / দািখলকত তথৃ -uপাt পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় েkেt িবিভn uৎস হেত pাp তেথ র 
মেধ  স িত িবধান করা; eবং 

গ) সরকােরর আিথর্ক তথ -uপাt সংgহ/ pকােশর েkেt মান-unয়েনর জn sপািরশ েপশ করা। 

৩। টাsেফাসর্ মােস anতঃ eকিট সভায় িমিলত হেব। 

৪। aথর্ িবভােগর বােজট anিবভােগর বােজট-১ শাখা টাsেফাসর্েক সািচিবক সহায়তা pদান করেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 

 
uপ-িনয়ntক, 
বাংলােদশ সরকাির মdাণালয় ু (িবিজেpস) 
েতজগাঁo, ঢাকা। 
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aথর্ িবভােগর িবিভn কিমিট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

pশাসন শাখা-৩ 
www/mof.gov.bd 

নং-০৭.০৮৩.০৩২.০৪.০০.০৩৪.২০১০-৩৩১ তািরখ: ১৭ জনু, ২০১০ 

িবষয়: aথর্ িবভােগর িবিভn কিমিটেত সভাপিত মেনানয়ন pসে । 

 uপযর্k িবষেয়র েpিkেত aথর্ িবভােগর aিতিরk সিচবdয়েক তাঁেদর নােমর পাে র্ বিণর্ত কিমিটর সভাপিত ু
িহেসেব িনেদর্শkেম মেনানয়ন pদান করা হেলা: 
 
kিমক নং নাম o পদবী কিমিটর নাম 

১ জনাব েমাঃ iমদাdল হক 
aিতিরk সিচব, aথর্ িবভাগ 

১) মntণালয়/ িবভাগ/ সংsার pকেlর িডিপিপ pণয়নকােল পদ/ 

েলাকবেলর সংখ া িনধর্ারণ সংkাn কিমিট। 

২) জলাiু /১৯৯৭ eর পেবর্ r হেয় েশষ হoয়া pকlসমেহর পদ ূ ূ
sানাnর িবষেয় পনগিঠত sায়ী কিমিটু । 

২ সয়দ মn জrল iসলামু  
aিতিরk সিচব, aথর্ িবভাগ 

১) রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নেযাগ  unয়ন কমর্সিচর psাব ূ

যাচাi সংkাn আnঃমntণালয় কিমিট। 

২) িবেদেশ pিশkণ সংkাn sায়ী িনবর্াচন কিমিট। 
 
 

খিলল আহমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

৭১৬৮১৩৪ 
akhalil@finance.gov.bd 

নং-০৭.০৮৩.০৩২.০৪.০০.০৩৪.২০১০-৩৩১ তািরখ: ১৭ জনু, ২০১০ 

 সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpিরত হেলা: 

 
১। জনাব েমাঃ iমদাdল হক, aিতিরk সিচব, aথর্ িবভাগ। 
২। সয়দ মn জrল iসলামু , aিতিরk সিচ, aথর্ িবভাগ। 
৩। যgু-সিচব (সকল) --------------------------------------, aথর্ িবভাগ। 
৪। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-১/৩/১১), aথর্ িবভাগ। 
৫। aথর্ সিচেবর eকাn সিচব। 
৬। aিফস কিপ। 
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কিমিটেত েযাগদান 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

pশাসন শাখা-৩ 
www/mof.gov.bd 

নং-aম/aিব(p-৩)/িবিবধ-২৮/৮৬/১১০০ তািরখ: ৬-১১-২০০০ iং 

সাkর্লার 

িবষয়: িবিভn মntণালয়/ িবভােগ গিঠত েটন্ডার/ কনেভনশন/ পারেচজ কিমিটেত aথর্ িবভােগর pিতিনিধ েযাগদান 
pসে । 

সtূ : ১) aম/aিব(p-৩)/িবিবধ-২/aংশ-১/৮৪/৪৮৭ তািরখ: ২৮-৭-৮৫iং। 
২) aম/aিব(p-৩)/িবিবধ-২৮/৮৬/৮৮১ তািরখ: ৮-১১-৮৬iং। 

সেtািlিখত সাkর্লাের ei মেমর্ সকল মntণালয়ূ / িবভাগেক aবিহত করা হiয়ােছ েয, মntণালয/ িবভাগেক যেথ  
আিথর্ক kমতা aপর্ণ করায় িবিভn মntণালয়/ িবভােগর েটন্ডার/ কনেভনশন/ পারেচজ কিমিটেত aথর্ িবভােগর েকান 
pিতিনিধ থািকেব না। uk সাkর্লার জািরর পরo িবিভn মntণালয়/ িবভাগ হiেত বিণর্ত কিমিটেত aথর্ িবভােগর 
pিতিনিধ েpরেণর anেরাধ করা হiেতেছ। যিদ েকান মntণালয়/ িবভাগ মেন কের েয, uিlিখত কিমিটেত িবেশষ েkt 
িহসােব aথর্ িবভােগর pিতিনিধ anভর্ুk কিরবার pেয়াজনীয়তা রিহয়ােছ তাহা হiেল কিমিট গঠেনর পেবর্ aথর্ িবভােগর ূ
সিহত পরামশর্kেম ei ধরেণর কিমিটেত aথর্ িবভােগর pিতিনিধ anভর্k কিরেত হiেবু । 

 
 

েমাঃ আিমnল iসলাম খান 
uপ-সিচব (p-২) 

িবতরণ: 
১। সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
২। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন anিবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা- ৬ 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-৫/২০০১/২১৪ তািরখ: ১৩-০৭-২০০৫ iং 

 
িবষয়: পদ সি  বা aিফস সর ামািদ anভর্িkর psােব সংsাপন মntণালৃ ু েয়র সoব  anিবভােগর সmিত pদােনর 

লেk  আেয়ািজত সভায় aথর্ িবভােগর pিতিনিধ েpরণ। 
 
uপযর্k িবষেয় িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু , িবিভn সরকাির aিফেসর জn নতন পদ সি  eবং িটoeNiু ৃ ’েত 

সর ামািদ anভর্িkর জn সংsাপন মntণালেয়র স ঠন o বু বsাপনা anিবভােগ েয আnঃমntণালয় সভা anি ত হয় 
তােত aথর্ িবভােগর pিতিনিধ েpরেণর জn সংsাপন মntণালয় েথেক anেরাধ জানােনা হয়। সরকাির pিত ােনর পদ 
সি  o িটoeNiৃ ’েত সর ামািদ anভর্িkর েkেt সংsাপন মntণালেয়র সmিতর পর aথর্ু  িবভােগর ব য় িনয়ntণ 
anিবভােগর সmিতর pেয়াজন হয়। aথর্ িববােগর pিতিনিধ সংsাপন মntণালেয়র সভায় uপিsত েথেক তাৎkিণকভােব 
eকরকম মতামত িদেয় পের িভn মতামত েদয়া সমীচীন নয়। ফেল eকi িবষেয় dত ভিমকা সি  হoয়ার আশংকা ূ ৃ
েথেক যায়। 

eমতাবsায়, aথর্ িবভাগ মেন কের েয, uk িবষেয় সংsাপন মntণালেয়র সmিত pদােনর জn আেয়ািজত সভায় 
aথর্ িবভােগর pিতিনিধ uপিsিতর pেয়াজন েনi। চািহদা utাপনকারী মntণালেয়র psাব, িবদ মান সাংগঠিনক 
কাঠােমা, পদেসাপান iত ািদ িবেবচনায় িনেয় সংsাপন মntণালয় িনেজেদর মতামত pদান করেত পাের। 

 
 

আবdlাহ আল েমাহসীন েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩০ 

সিচব 
সংsাপন মntণালয়। 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-৫/২০০১/২১৪ তািরখ: ১৩-০৭-২০০৫ iং 

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

১) যgু-সিচব (pশাসন o সমnয়), aথর্ িবভাগ। 
২) uপ-সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২) 
৩) িসিনয়র সহকারী সিচব/ সহকারী সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫/ o ৭, aথর্ িবভাগ। 
৪) যgু-সিচব (ব ঃিনঃ o পঃ) eর ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৫) aিফস কিপ। 

 
 

আবdlাহ আল েমাহসীন েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৩০ 
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কমর্সিচূ  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
১৮-১১-২০০৪ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(১)/২০০৪/২৯৭৫ তািরখ: 
০৪-০৮-১৪১১ বঃ 

িবষয়: রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচসমেহর aথর্ ছােড়র পdিত pসেৃ ূ ূ । 
 
 রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচসমেহর aথর্ ছােড়র পdিত িনmrপভােব anসরণ করার জn িনেদর্শkেম ৃ ূ ূ
anেরাধ করা হেলা: 

ক) রাজs বােজট হেত কমর্সিচসমেহর aথর্ ছােড়র েkেt unয়ন বােজেটর aথর্ ছােড়র পdিত anসরণ করেত ূ ূ
হেব; 

খ) রাজs বােজেট unয়ন কমর্সূিচসমেহর ankেল েথাক বরাd িহসােব বরাdকত aেথর্র িবভাজেন aথর্ িবভােগর ূ ৃ
anেমাদন gহণ করেত হেব; eবং 

গ) রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর েkেt pকেlর েkেt pেযাজ  ৃ ূ Delegation of Financial 
Power pেযাজ  হেব। 

 
 

েমাঃ আিমnল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব/ভারpাp সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , --------------------------------------িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৫। িহসাব মহা-িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ডাকা। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
 

১৮-১১-২০০৪ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(১)/২০০৪/২৯৭৫ তািরখ: 

০৪-০৮-১৪১১ বঃ 
 সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। যgু-সিচব (unয়ন), aথর্ িবভাগ। 
২। uপসিচব (unয়ন-১/২/৩), aথর্ িবভাগ। 
৩। aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৪। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-৫), aথর্ িবভাগ। 
৫। aিতিরk aথর্ সিচব-৩ মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৬। যgরু - সিচব মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৭। uপসিচব (বােজট-১/২/৩) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 

 
 

েমাঃ আিমnল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

১৭/০৪/২০০৫ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(১)/২০০৪/৮৭৩ তািরখ: 

০৪/০১/১৪১২ বং
 

পিরপt 
 
িবষয়: ১০.০০ েকািট (দশ েকািট) টাকার aিধক ব য় সmিলত unয়ন কমর্সিচ রাজs বােজট হেত aথর্াূ য়েনর psাব 

েpরণ না করা pসে । 
 
 uপযর্k িবষেয়র pসে  রাজs বােজট হেত aনিধক ু ১০.০০ েকািট (দশ েকািট) টাকা ব য় সmিলত েপৗণঃপিণকু / 
আবতর্ক pকিতর unয়ন কমর্সিচ বাsবায়ন করাi যিkযkৃ ূ ু ু । কােজi ১০.০০ েকািট (দশ েকািট) টাকার aিধক ব য় 
সmিলত unয়ন কমর্সিচ রাজs বােজট হেত aথর্ায়েনর psাব aথর্ িবভােগ েpরণ না করার জn িনেদর্শkেম anেরাধ ূ
করা হেলা। 

 
 

েমাঃ আিমnল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফানঃ ৭১৬০৬৬৯ 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব/ভারpাp সিচব, ................................ মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১ 
১৭/১০/২০০৭ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(০১)/২০০৬/৯৩৬ তািরখ: 
০২/০৭/১৪১৪ ি ঃ 

 
পিরপt 

 
িবষয়: annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সিচ ূ pণয়ন o pিkয়াকরণ, anেমাদন o সংেশাধেনর 

নীিতমালা। 

annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সূিচ pিkয়াকরণ, anেমাদন o সংেশাধেনর িবষেয় iেতাপেবর্ ূ
সমেয় সমেয় জািরকত নীিতমালার পিরবেতর্ িনেm বিণর্ৃ ত নীিতমালা/ পdিত anসরণ করার িসdাn gহণ করা হেয়েছ: 

২. কমর্সিচ pিkয়াকরণূ  

২.১ কমর্সিচ pণয়েনর েkেt ূ ‘annয়ন বােজট হেত aথর্ায়েনকত কমর্সিচরৃ ূ  psাব (Proposal/Proforma for 
Programme Financed from the Non-Development Budget-PPNB)’ ‘িপিপeনিব’ শীষর্ক ছক 
(সংেযাজনী-ক) ব বহার করেত হেব। কমর্সিচ সনাk করার পর বাsবায়নকারী aিধদpরূ / সংsা িনিদর্  ছেক 
psাব pণয়নপবর্ক pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভােগ েpরণ করেব। কমর্সিচর েমাট ব য় ূ ১০.০০ েকািট টাকার 
মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 

২.২ িনধর্ািরত ছেক psাব পাoয়ার পর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িনmবিণর্ত িবষয়সমহ পরীkা কের েদখােবঃূ  
ক) কমর্সিচর িনধর্ািরত ছক যথাযথভােব পরণ eবং pাসি ক সকল তথ ািদ pূ ূ দান করা হেয়েছ িকনা; 
খ) বািষর্ক unয়ন কমর্সিচর ূ (ADP) anভর্k েকান pকেlর সােথ psািবত কমর্সিচর dততা আেছ িকনাু ূ ; 

২.৩ uপযর্k িবষয়সমহ পরীkার পর কমর্সিচিট gহণেযাগ  িবেবিচত হেল তা সংি  মntণালয়ু ূ ূ / িবভােগর বােজট 
ব বsাপনা কিমিটেত (BMC) uপsাপন করেত হেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট িনেmাk িবষয়সমহ পরীkা ূ
করেব: 
ক) জাতীয় দািরd িনরসন েকৗশল aথবা anrপ েকান জাতীয় েকৗশল/ পিরকlনা eবং/ aথবা মntণালয়/ 

িবভােগর িনজs নীিত িনধর্ারণী দিলেল বিণর্ত েকৗশলগত uেdশ  o লk মাtা aজর্েনর জn psািবত 
কমর্সিচিট gহণূ / বাsবায়েনর আবশ ক িকনা; 

খ) কমর্সিচর pাkিলত aংগিভিtক ূ (Component) ব য় িবদ মান বাজার মল  aথবা মntণালয়ূ / িবভােগর 
আoতায় বাsবায়নাধীন anrপ anাn pকl/ কমর্সিচর সােথ সাম স পণর্ িকনাূ ূ ; 

গ) কমর্সিচর জনবল eবং সংূ gহ পিরকlনা (Procurement Plan) eবং সকল aংগিভিtক ব েয়র আিথর্ক 
সংে ষ। 

২.৪ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক psািবত কমর্সিচিট িবেবচনার পর িপিপeনিব সংেশাধেনর pেয়াজন হেল ৃ ূ
বাsবায়নকারী দpর/ সংsা eেত pেয়াজনীয় সংেশাধন করেব eবং সংেশািধত িপিপeনিব মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট psািবত কমর্সিচিট anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরেণর জn ূ
sপািরশ করেল কমর্সিচিট anেমাদেনর জn সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। িপিপeনিবর 
সােথ ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণীর anিলিপ aবশ i সংযk করেত হেবু । 

২.৫ সংি  মntণালয়/ িবভাগ েথেক annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব পাoয়ার পর aথর্ িবভােগর ৃ ূ
সংি  anিবভাগ বােজট uk psাব িবsািরতভােব পরীkা করেব। aথর্ িবভােগ pাp psাব trিটপণর্ o তথূ  
uপােtর িদক aসmণর্ িবেবিচত হেল eবং annয়ন বােজট হেত aথ ায়নকত কমর্সিচ anেমাদেনর জn ূ ূৃ
sপািরশ pদােনর জn গিঠত আnঃমntণালয় কিমিটেত uপsাপন সিঠক হেব না মেমর্ যgু -সিচব (বােজট)/ aথর্ 
সিচব পযর্ােয় িসdাn গহীত হেল psাবিটর kিটৃ / aসmণূর্তাসমেহর বণর্নাসহ pেয়াজনীয় সংেশাধেনর জn ূ
aথর্ িবভাগ psাব pািpর ১৫ কাযর্ িদবেসর মেধ  সংি  মntণালয়/ িবভাগ anেরাধ জানােব। e জাতীয় 
েkেt aথর্ িবভাগ েথেক psাবিট েফরৎ পাoয়ার পরবতর্ী ২০ (িবশ) কাযর্ িদবেসর মেধ  সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ তা সংেশাধন কের পনরায় aথর্ িবভােগ েpরণ করেবু । 

২.৬ সংি  মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর মলৃ ূ ূ / সংেশািধত psাবিট 
trিটমk o যথাযথ িবেবিচত হেল aথর্ িবভাগ তা িবেবচনার জn e সংkাn আnঃমntণালয় কিমিটেত ু
uপsাপন করেব। কিমিট psািবত কমর্সিচিট anেমাদেনর জn sপািরশ করেল aথর্ িবভাগ তা মাননীয় ূ
aথর্মntী/ uপেদ ার anেমাদেনর জn েপশ করেব। তেব aথর্ সিচব pেয়াজনীয় মেন করেল েকান কমর্সিচ ূ
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anেমাদেনর িবষেয় আnঃমntণালয় কিমিটর েকান sপািরশ পনঃপরীkার জn আnঃু মntণালয় কিমিটেত েpরণ 
করেত পারেবন। মাননীয় aথর্মntী/ uপেদ ার anেমািদত হoয়ার পরবতর্ী ১০ কাযর্ িদবেসর মেধ  aথর্ িবভাগ 
কতর্ক চড়াn anেমাদন পt জাির করেবৃ ূ । তেব আnঃমntণালয় কিমিট েকান কমর্সিচ anেমাদেনর জn ূ
sপািরশ না করেল েসেkেt িবষয়িট pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক পরবতর্ী ৫ (পঁাচ) কাযর্ িদবেসর মেধ  
aবিহত করা হেব। 

৩. কমর্সসিচর েময়াদকালূ  
কমর্সিচর েময়াদকাল সাধারণত িতন বছেরর মেধ  সীমাবd িবেশষ েkেt eবং কমর্সিচর pকিত িবেবচনায় ei ূ ূ ৃ

েময়াদকাল িতন বছেরর েবশী হেত পাের। 

৪. জনবল 
কমর্সিচ sূ  বাsবায়েনর জn aপিরহাযর্ েkেt িপিপeনিবেত pেয়াজনীয় সংখ ক পেদর সংsান রাখা যােবু । তেব 

erপ পেদ েকানkেমi সরাসির েকান জনবল িনেয়াগ করা যােব না। সংি  বাsবায়নকারী দpর/ সংsা aথবা an 
েকান সরকাির দpর/ সংsা েথেক েpষেণ িনেয়ােগর মাধ েম e সকল পদ পরণ করেত হেবূ । 
৫. যানবাহন 

কমর্সিচর আoতায় েকান pকার যানবাহন kেযর সংsাপন রাখা যােব নাূ । pকত pেয়াজন anযায়ী দিনকৃ / মািসক 
িভিtেত যানবাহন ভাড়া েনoয়া েযেত পাের। 
৬. েমরামত o সংরkণ 

কমর্সিচর aংগিভিtক ব য় িহসােব েমরামত o সংরkণ থােত েকান বরাdূ  psাব করা যােব না। তেব pেয়াজন 
েবােধ ধমাt েমরামত o সংরkণ কােজর জn েকান কমর্সিচ gহণ করা হেল e বাবদ pেয়াজনীয় aথর্ সংsাপেনর ু ূ
psাব করা যােব। 

৭. pিশkণ 
কমর্সিচর আoতায় সাধারণভােব বেদিশক pিশkণ িনrৎসািহত করা হেবূ । েযৗিkক েkেt েদেশর aভ nের 

pিশkণ/ েসিমনার/ িশkা সফেরর সংsান রাখা েযেত পাের। 

৮. িপিপআর o pচিলত িবিধিবধান anসরণ 
কমর্সিচর আoতায় সকল dবূ / েসবা kেয়র েkেt পাবিলক pিকuরেমন্ট েরgেলশন (িপিপআর) িবধানাবলী 

anসরণ করেত হেব। eছাড়াo pেযাজ  েkেt pচিলত আিথর্ক o anাn িবিধ-িবধান েকান ব িতkম ছাড়াi pিতপালন 
করেত হেব। 

৯. কমর্সিচ পিরচালকূ  
pিতিট কমর্সিচর জn sতnt পিরচালক িনেয়াগ করেত হেবূ । মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ সংsার েকান uপযk ু

কমর্কতর্ােক aিতিরk দািয়t িহসােব কমর্সিচ পিরচালেকর দািয়t pূ দান করা েযেত পাের। কমর্সিচ পিরচালক িহসােব ূ
eমন কমর্কতর্া িনেয়াগ pদান করেত হেব েযন িতিন সমg কমর্সিচর েময়াদকাল eকনাগােড় কাজ করেত পােরনূ । 

১০. কমর্সিচ সংেশাধনূ  
রাজs বােজেটর আoতায় psািবত কমর্সিচ sl ব েয় eবং sl সমেয় বাsবািয়ত হেব িবধায় কমর্সূ ূিচ pণয়েনর 

সময় িবেশষ সতকর্তা aবলmন করেত হেব েযন anেমাদেনর পের তা সংেশাধেনর pেয়াজন না হয়। তেব েযৗিkক 
কারেণ েময়াদ বিd pেয়াজন হেল pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভােগর বােজট ব বsাপনা কিমিট কমর্সিচর a িভিtক ূ
(Component wise) ব য় o েমাট ব য় aপিরবিতর্ত েরেখ সেবা র্ eক বছর পযর্n েময়াদ বিd করেত পারেবৃ । কমর্সিচর ূ
েময়াদ eক বছেরর েবশী বিdর pেয়াজন হেল বা ব য় বিdর েkেt anেমািদত েময়াদ েশষ হoয়ার কমপেk িতন মাস ৃ ৃ
পেবর্ সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ েযৗিkকতাসহ েময়াদ বিdর psাব aথর্ িবভােগ েpরৃ ণ করেত হেব। েময়াদ o ব য় বিdর ৃ
psাব anেমাদেনর েkেt সংি  আnঃমntণালয় কিমিটর sপািরশ gহণkেম aথর্ িবভাগ anেমাদন pদান করেব। 
uেlখ , কমর্সিচর aংগিভিtক ূ (Component) বরাd পিরবতর্েনর েkেt আnঃমntণালয় কিমিটর sপািরশ pেয়াজন হেব 
না। 

 
 

e আর eম নজমস ছািকবু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সকল সদস , পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৫। যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা) সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সকল যgু-সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৭। সকল uপ সিচব, বােজট anিবভাগ ১/২, aথর্ িবভাগ। 
৮। সকল িসিনয়র সহকারী সিচব বােজট anিবভাগ ১/২, aথর্ িবভাগ। 
৯। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
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সংেযাজনী-ক 
annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব ৃ ূ (PPNB) 

 
১. psািবত কমর্সিচর ূ নাম: 
২. বাsবায়নকারী দpর/ সংsাঃ 
৩. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগঃ 
৪. psািবত কমর্সিচর বাsবায়ন কালঃূ  
৫. psািবত কমর্সিচর uেdশ  o েযৗিkকতাঃূ  

(িবsািরতভােব pেয়াজেন পথক শেট বণর্না করেত হেব eবং iেতাপেবর্ psািবত কমর্সিচৃ ূ ূ / pকেlর েকান পযর্ায় 
unয়ন বােজেটর আoতায় বাsবািয়ত হেয় থাকেল IMED কতর্ক pণীত মল ায়ন pিতৃ ূ েবদন েpরণ করেত হেব) 

৬. NSAPR বা মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ  o লk মাtার সােথ psািবত কমর্সিচর সংি তাঃূ  
 
৭। psািবত কমর্সিচর আoতায় গহীতব  কাযর্kমসমেহর ূ ৃ ূ (Activities) eবং কাযর্kমসমেহর সmাব  ফলাফল ূ

(Output)/ pভাব (Outcome): 
 

কাযর্kম ফলাফল (Output)/ pভাব (Outcome)  
  
  

 
৮। psািবত কমর্সিচর pাkিলত ব য়ূ : -------------------------------------- (লk টাকায়) 
 
৯। েমাট কমর্সিচ ব েয়র aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসূ * 

(লk টাকায়) 
aথর্ৈনিতক grপ ব য় েমাট কমর্সিচ ব েয়র শতকরা aংশূ  মnব  

    
    
    

* সংেযাজনী-১ e pদt ছেক aথর্ৈনিতক েকাডoয়ারী বািষর্ক ব য় িবভাজন pদান করেত হেব। 
 
১০। েমাট কমর্সিচ ব েয়র বছরoয়ারী িবভাজনূ  

(লk টাকায়) 
বছর বছেরর েমাট ব য় েমাট কমর্সিচ ব েয়র ূ

শতকরা aংশ 
মnব  

    
    
    
    

 
১১। কমর্সিচর আoতায় ূ সি র জn psািবত পদসমহৃ ূ  
 
kিমক নং psািবত পেদর নাম সংখ া েবতন েsল দািয়t 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
     
     
     

* সকল পদ aিতিরk দািয়েt/ েpষেণ পরণ করেত হেবূ । 
 
 
১২। কমর্সিচর আoতায় সংgহ পিরকlনা ূ (Procurement Plan): 
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১৩.১ aিফস সর াম/যntপািত 
kিমক 
নং 

সর াম/যntপািতর িববরণ psািবত 
সংখ া 

সংি  দpর/ সংsার 
রাজsখােত সংgহীত 
anrপ সর ােমর 

সংখ া 

সংি  দpর/ সংsার 
unয়নখােত 

সংgহীত anrপ 
সর ােমর সংখ া 

মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
      
      
      

 
১৩.২ পরামশর্ক 
পরামশর্ক পেদর নাম পরামশর্েকর সংখ া জন মাস মািসক সmানী কােজর িববরণ 
     

 
১৩.৩ িনমর্াণ* 
িনমর্াণ কােজর ধরন 

(aিফস ভবন/ 
আবািসক ভবন/ 
সড়ক/ anাn) 

েমাট 
আয়তন 

(বগর্ ফটু ) 

েমাট িনমর্াণ ব য় pিত বগর্ ফেটর ু
িনমর্াণ ব য় 

pিতিকেলািমটার 
িনমর্াণ ব য় 

(রাsার েkেt) 

মnব  

      
      
      

* িবsািরত pান (নকশা) eবং pাkলন পথকভােব সংেযাজন করেত হেবৃ । 
 
১৪. pিশkণ সংkাn তথ  

pিশkেণর ধরন েময়াদ sান ব য় েযৗিkকতা 
     
     
     

 
১৫. আiেটমoয়ারী আিথর্ক (Financial) o েভৗত (Physical) লk মাtা (সংেযাজনী-২ e pদিশর্ত ছেক িববরণ pদান 
কrন) 
 
১৬. psািবত কমর্সিচ েকান েকান eলাকায় বাsবায়ন করা হেবূ ? 
 
 ঐ eলাকার সংি  দpর/ সংsা কতর্ক আর িকিক কমর্সিচ বাsবায়াধীন রেয়েছৃ ূ ? 
 
 

-------------------------------------------------------- 
বাsবায়নকারী দpর/ সংsা pধােনর sাkর o সীল 

 
------------------------------------------------------------ 
মntণালয়/ িবভােগর সিচেবর sপািরশসহ sাkর o সীল 
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সংেযাজনী-১ 
 
psািবত কমর্সিচর pাkিলত ব য়ূ : 
 

(লk টাকায়) 
aথর্ৈনিতক 

েকাডসহ আiেটম 
১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর ৪থর্ বছর ৫ম বছর েমাট েমাট কমর্সিচ ূ

ব েয়র শতকরা 
aংশ 

        
        
        
        
        
        
        
        

সবর্েমাট:       
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সংেযাজনী-২ 
 

বছরoয়ারী েভৗত eবং আিথর্ক লk মাtা 
 
কমর্সিচর ূ নাম: 
 
মntণালয়/ িবভােগর নাম: 

(লk টাকায়) 
সবর্েমাট েভৗত o আিথর্ক লk মাtা pথম বছর িdতীয় বছর 

েভৗত েভৗত 
বােজট 
খাত 

aথর্ৈনিত
কেকাড 

েকােডর 
িববরণ পিরমাণ

a -
িভিtক
ব য় 

সবর্েমাট
ব য় 

 
oেয়ট আিথর্ক

a  
িভিtক 
শতকরা 
ব য় 

কমর্সিচর ূ
শতকরা 
ব য় 

আিথর্ক 
a িভিt

ক 
শতকরা 
ব য় 

কমর্সিচর ূ
শতকরা 
ব য় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
 (ক) রাজs ব য় 

             
             

 (খ) মলধন ব য়ূ  
             
             

সবর্েমাট ব য় (ক+খ)             
 
 
 

pেত ক সংি  aে র pাkিলত ব য়   
pেত ক aে র Weight (oেয়ট)  

সকল েভৗত aে র সবর্েমাট ব য়   
pেত ক বছেরর পিরমাণ/ সংখ ার লk মাtা 

ভ ত a িভিtক শতকরা ব য়  
কমর্সিচর েময়ােদ সংি  aে র সবর্েমাট পিরমাণূ / সংখ া 

১০০ 

 
কমর্সিচর েভৗত শতকরা ব য়ূ   pেত ক aে র oেয়ট × aে র শতকরা হার 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-২, শাখা-১১ 

নং-০৭.১০৩.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-২৪৭ তািরখ: ২২/০৭/২০১০ 

 
পিরপt 

 
িবষয়: annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমর্সিচ pিkয়াকরণূ , anেমাদন/ সংেশাধন, বাsবায়ন, 

পিরবীkণ o মল ায়েনর নীিতমালাূ । 
 

 annয়ন বােজেটর আoতায় বাsবায়েনর জn কমসর্িচ pিkয়াকরণূ , anেমাদন/ সংেশাধন, বাsবায়ন, পিরবীkন o 
মল ায়েনর িবষেয় iেতাপেবর্ সমেয় সমেয় জািরকত নীিতমালার পিরবেতর্ িনেm বিণর্ত নীিতমালাূ ূ ৃ / পdিত anসরণ করার 
িসdাn gহণ করা হেয়েছ: 

২.০ কমর্সিচ pিkয়াকরণূ  

২.১ কমর্সিচ pণয়েনর েkেt annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব ূ ূৃ (Proposal/ Proforma for 
Programme Financed from the Non-Development Budget-PPNB) িপিপeনিব শীষর্ক ছক (সংেযাজনী-
ক) ব বহার করেত হেব। কমর্সিচ সনাk করার পর বাsবায়নকারী aিধদpরূ / সংsা িনিদর্  ছেক psাব 
pণয়নপবর্ক pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভােগ েpরণ করেব। 

২.২ annয়ন বােজেটর আoতায় pণীত কমর্সিচর েমাট ব য় সাধারণভেব ূ ১০.০০ েকািট টাকার মেধ  সীমাবd রাখেত 
হেব। psািবত কমর্সিচর pিতিট আiেটেমর বরাd িবsািরত বােজট েকাডূ  (১৩ িডিজট) anযায়ী পথকভােব ৃ
pদশর্ন করেত হেব (সংেযাজনী-খ েমাতােবক)। 

২.৩ বাsবায়নকারী দpর/ সংsা হেত িনধর্ািরত ছেক psাব পাoয়ার পর pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ িনmবিণর্ত 
িবষয়সমহ িনি ত করেবূ : 

ক) কমর্সিচর িনধর্ািরত ছক যথাযথভােব পরণ eবং pাসি ক ূ ূ সকল তথ ািদ pদান; 

খ) বািষর্ক unয়ন কমর্সিচর ূ (ADP) anভর্k েকান pকেlর সােথ psািবত কমর্সিচর dততা পিরহার করাু ূ ; 

গ) চলমান কমর্সিচর সােথ psািবত কমর্সিচর dততা পিরহার করাূ ূ ; eবং 

ঘ) কমর্সিচর জn িনধর্ািরত aিধেkেtর asভর্kূ ু । 

২.৪ uপযর্kু িবষয়সমহ পরীkার পর কমর্সিচিট gহণেযাগ  িবেবিচত হেল তা সংি  মntণালয়ূ ূ / িবভােগর বােজট 
ব বsাপনা কিমিটেত (BMC) uপsাপন করেত হেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট িনেmাk িবষয়সমহ পরীkা ূ
করেব: 

ক) জাতীয় েকৗশল/ পিরকlনা eবং/ aথবা মntণালয়/ িবভােগর িনজs নীিত িনধর্ারণী দিলেল বিণর্ত েকৗশলগত 
uেdশ  o লk মাtা aজর্েনর জn psািবত কমর্সিচিট gহণূ / বাsবায়েনর আবশ কতা; 

খ) কমর্সিচর pাkিলত aংগিভিtক ূ (Component) ব য় িবদ মান বাজার মল  aথবা মntণালয়ূ / িবভােগর 
আoতায় বাsবায়নাধীন anrপ anাn pকl/ কমর্সিচর সােথ সাম স তাূ ; 

গ) মntণালেয় বােজট কাঠােমার (MBF) মধ  েময়ািদ ব য় পিরকlনায় psািবত কমর্সিচিটর agািধকার ূ
তািলকাভিkু ; eবং 

ঘ) কমর্সিচর জনবল eবং সংgহ পিরকlনা ূ (Procurement Plan) eবং সকল aংগিভিtক ব েয়র আিথর্ক 
সংে ষ। 

২.৫ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক psািবত কমর্সিচিট িবেবচনার পর িপিপeনিব সংেশাধেনর pেয়াজন হেল ৃ ূ
বাsবায়নকারী দpর/ সংsা eেত pেয়াজনীয় সংেশাধন করেব eবং সংেশািধত িপিপeনিব মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট psািবত কমর্সিচিটূ  anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরেণর জn 
sপািরশ করেল কমর্সিচিট anেমাদেনর জn সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। িপিপeনিবর 
সােথ বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণীর anিলিপ সংযk করেত হেবু । 

২.৬ সংি  মntণালয়/ িবভাগ েথেক annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব পাoয়ার পর aথর্ িবভােগর ৃ ূ
সংি  বােজট শাখা/ aিধশাখা uk psাব িবsািরতভােব পরীkা করেব। pাp psাব trিটপণর্ o তথ  uপােtর ূ
িদক aসmণর্ িবেবিচত হেল eবং annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচূ ূৃ  anেমাদেনর লেk  sপািরশ 
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pদােনর গিঠত আnঃমntণালয় কিমিটেত uপsাপন সিঠক হেব না মেমর্ যgু -সিচব/ aথর্ সিচব পযর্ােয় িসdাn 
গহীত psাবিটর kিটৃ / aসmণর্তাসমেহর বণর্নাসহ pেয়াজনীয় সংেশাধেনর জn aথর্ িবভাগ সংি  মntণালয়ূ ূ / 
িবভাগ anেরাধ জানােব। eছাড়াo, psািবত কমর্সিচিট e নীিতমালার সােথ সাম স পণর্ না হেল aথর্ িবভাগূ ূ  তা 
pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েফরৎ পাঠােব। 

২.৭ সংি  মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর মলৃ ূ ূ / সংেশািধত psাবিট 
kিটমk যথাু ু যথ িবেবিচত হেল aথর্ িবভাগ ৩০ (িtশ) কাযর্িদবেসর মেধ  তা িববেচনার জn e সংkাn 
আnঃমntণালয় কিমিটেত eকিট sয়ংসmণর্ েনাটসহ uপsাপন করেবূ । 

২.৮ কিমিট psািবত কমর্সিচর anেমাদেনর জn sপািরশ করেল aথর্ িবভাগ তা মাননীয় aথর্ মntীর anেমাদেনর ূ
জn েপশ করেব। তেব aথর্ সিচব pেয়াজনীয় মেন করেল েকান কমর্সিচ anেমাদেনর িবষেয় আnঃমntণালয় ূ
কিমিট েকান sপািরশ পনঃপরীkার জn আnঃমntণালয় কিমিটেত েpরণ করেত পারেবনু । মাননীয় aথর্ মntী 
কতর্ক anেমািদত হoয়ার পরবতর্ী ৃ ৭ (সাত) কাযর্ িদবেসর মেধ  aথর্ িবভাগ কতর্ক চড়াn anেমাদন পt জাির ৃ ূ
করা হেব। তেব আnঃমntণালয় কিমিট েকান কমর্সিচ anেমাদেনর জn sপািরশ না করেল েসেkেt িবষয়িট ূ
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক পরবতর্ী ৫ (পঁাচ) কাযর্ িদবেসর মেধ  aবিহত করা হেব। 

৩.০ কমর্সিচর আoতাূ  

৩.১ সরকােরর েকৗশলগত uেdেশ  o মntণালেয়র িনজs নীিতর সােথ সাম স পণর্ eবং তা aজর্েন সহায়ক েকবল ূ
মাt erপ কমসিচi gহণ করা যােবূ । িনেm বিণর্ত eক বা eকািধক বিশ  psািবত কমর্সিচর থাকেত হেবূ । 
ক) sl ব েয় unয়নমলক কাযর্ সmাদনূ ; 
খ) দািরd িবেমাচনমলক কাযর্kমূ ; 
গ) pবিd সহায়ক কাযর্kমৃ ; eবং 
ঘ) মানব সmদ unয়নমলক কাযর্kমূ । 

৩.২ annয়ন বােজেটর আoতায় িনেm বিণর্ত কাযর্kম বাsবায়েনর জn কমর্সিচ pিkয়াকরণ করা েযেত পােরূ : 
ক) বjািনক o udাবনী গেবষণা; 
খ) কিmuটার হাডর্oয়ার/ সফটoয়ার সংgহ/ unয়ন eবং LAN/ WAN sাপন eবং e সংkাn pিশkণ; 
গ) িনমর্াণ o পতর্ কাজূ ; 
ঘ) িবদ মান sাপনাসমেহর েমরামত o সংরkণূ / পতর্ কােজর নতন তফিসলসহ ূ ু ; eবং 
ঙ) িবেশষািযত যntপািত সংgহ/ েমরামত। 

৪.০ কমর্সিচর psাব েpরেণর সময়সীমাূ : িবেশষ েkt ছাড়া রাজs বােজেটর আoতায় unয়ন কমর্সিচ বাsব লেk  ূ
সংি  aথর্ বছেরর pথম pািnেকর (জলাi েথেক েসেpmরু ) মেধ  e সংkাn psাব aবশ i aথর্ িবভােগ 
করেত হেব। 

৫.০ কমর্সিচর েময়াদকালঃূ  কমর্সিচর েময়াদকাল সাধারণত িতন বছেরর মেধ  সীমাবd থাকেব eবং িনধর্ািরত সমেয়ূ র 
মেধ  কমর্সিচর মাধ েম gহীত কাযর্kম সmn করেত হেবূ । তেব, কমর্সিচর pকিত o িবেবচনায় e েময়াদকাল ূ ৃ
েkt িবেশেষ িতন বছেরর েবশী হেত পাের। 

৬.০ জনবলঃ কমর্সিচ বাsবায়েনর জn aপিরহাযর্ েkেt িপিপeনিবেত pেয়াজনীয় সংখ ক পেদর সংsান রাখা যােবূ । 
তেব erপ পেদ েকানkেমi সরাসির েকান জনবল িনেয়াগ করা যােব না। বাsবায়নকারী সংি  দpর/ সংsা 
aথবা an েকান সরকাির দpর/ সংsা েথেক েpষেণ িনেয়াগ/ aিতিরk দািয়t pদােনর মাধ েম e সকল পদ 
পরণ করেত হেবূ । 

৭.০ যানবাহনঃ কমর্সিচর আoতায় েকান pকার যানবাহন kূ েমর সংsাপন রাখা যােব না। তেব, pকত pেয়াজন ৃ
anযায়ী দিনক/ মািসক িভিtেত যানবাহন ভাড়া েনoয়া েযেত পাের। 

৮.০ েমরামত o সংরkণঃ কমর্সিচর aংগিভিtক ব য় িহসােব ূ ‘েমরামত o সংরkণ’ খােত েকান বরাd psাব করা 
যােব না। তেব pেয়াজন েবােধ ধমাt েমরামত oু  সংরkণ কােজর জn েকান কমর্সিচ gহণ করা হেল e বাবদ ূ
pেয়াজনীয় aথর্ সংsােনর psাব করা যােব। 

৯.০ pিশkণ: কমর্সিচর আoতায় সাধারণভােব বেদিশক pিশkণ িনrৎসািহত করা হেবূ । েযৗিkক েkেt েদেশর 
aভ nের pিশkণ/ েসিমনার/ িশkা সফেরর সংsান রাখা েযেত পাের। 
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১০.০ কমর্সিচর বাsবায়নূ , aথর্ ছাড় o ব বহার 

১০.১ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ বােজট বরােdর িভিtেত সংি  কমর্সিচর িতন িকিsর সমপিরমাণ aথর্ eকেt ছাড় ূ
করেত পারেব eবং সংেশািধত বােজট বরাd anযায়ী েশষ িকিsেত aথর্ ছাড় করেত পারেব। 

১০.২ কমর্সিচর আoতায় সকল pকার পণূ / েসবা kেয়র েkেt pচিলত আিথর্ক o anাn pশাসিনক িবিধ-িবধান 
pিতপালন করেত হেব। 

১০.৩ মািসক eিডিপ সমnয় সভায় কমর্সিচ বাsবায়ন agগিত পযর্ােলাচনা করেত হেবূ । 

১০.৪ কমর্সিচ বাsবায়ন সমািpর পর eকিট সমািp pিতেবদন কূ মর্সিচর পিরচালক pণয়ন করেবন eবং তা aথর্ সিচব ূ
eবং সংি  মntণালয়/ িবভােগর সিচেবর িনকট েpরণ করেবন। 

১১.০ কমর্সিচ পিরচালকঃ ূ pিতিট কমর্সিচর জn sতnt পিরচালক িনেয়াগ করেত হেবূ । মntণালয়/ িবভাগ/ দpর/ সংsার 
েকান uপযk কমর্কতর্ােক aিতিরk দাু িয়t িহসােব কমর্সিচ পিরচালেকর দািয়t pদান করা েযেত পােরূ । 
কমর্সিচ পিরচালক িহসােব eমন কমর্কতর্া িনেয়াগ pদান করেত হেব েযন িতিন সমg কমর্সিচর েময়াদকােল ূ ূ
eকনাগােড় কাজ করেত পােরন। 

১২.০ কমর্সিচ পিরবীkণ o মল ায়নূ ূ  

১২.১ সংি  মntণালয়/ িবভােগর বােজট ব বsাপনা anিবভাগ/ aিধশাখা রাজs বােজেটর আoতায় বাsবায়নাধীন 
কমর্সিচসমেহর বাsবায়ন agগিত পরীিবkণ করেবূ ূ । বাsবায়ন agগিত সmিকর্ত pিতেবদন (সংেযাজনী -ঘ 
anযায়ী) tমািসক িভিtেত BMC সভায় িবেবচনার জn uপsাপন করা হেব eবং eর eকিট anিলিপ aথর্ 
িবভােগর aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভােগ েpরণ করেত হেব। 

১২.২ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহ pেয়াজনেবােধ sতnt pিত ােনর মাধ েম কমর্সিচর পিরবীkণ o মল ায়ন ূ ূূ
করােত পারেব eবং e বাবদ pেয়াজনীয় aথর্ মntণালেয়র aিডট/ সমীkা িফ হেত েমটােনা যােব। 

১২.৩ aথর্ িবভােগর আoতাধীন aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ িবিভn কমর্সিচ পরীিবkণ o মল ায়ন করেব eবং e ূ ূ
সংkাn pিতেবদন aথর্ সিচব eবং সংি  মntণালয়/ িবভােগর সিচেবর িনকট েpরণ করেব। 

১৩.০ কমর্সিচ সংেশাধনূ  

১৩.১ annয়ন বােজেটর আoতায় psািবত কমর্সিচূ  sl ব েয় eবং sl সমেয় বাsবািয়ত হেব িবধায় কমর্সিচ ূ
pণয়েনর সময় িবেশষ সতকর্তা aবলmন করেত হেব েযন anেমাদেনর পের তা সংেশাধেনর pেয়াজন না হয়। 
তেব েযৗিkক কারেণ েময়াদ বিd pেয়াজন হেল pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভােগর বােজট ব বsাপনা কিমিট 
কমর্সিচরূ  a িভিtক (Component wise) ব য় o েমাট ব য় aপিরবিতর্ত েরেখ সেবা র্ eকবছর পযর্n েময়াদ 
বিd করেত পারেবৃ । 

১৩.২ কমর্সিচর ব য় বিdর psাব anেমাদেনর েkেt সংি  আnঃমntণালয় কিমিটর sপািরশ gহণkেম aথর্ িবভাগ ূ ৃ
anেমাদন pদান করেব। erপ সংেশাধেনর েkেt কমর্সিচর েমাট ব য় ূ ১০.০০ েকািট টাকার ঊে র্ pাkলন 
করা যােবনা। তেব, কমর্সিচর aংগিভিtক ূ (Component) বরাd পিরবতর্েনর েkেt আnঃমntণালয় কিমিটর 
sপািরশ pেয়াজন হেব না। 

১৪.০ যথাযথভােব কতর্পেkর anেমাদনkেম e পিরপt জাির করা হেলাৃ । 
 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। সকল সদস , পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৫। যgু-সিচব (স ঠন o ব বsাপনা) সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সকল যgু-সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৭। সকল uপ সিচব, বােজট anিবভাগ ১/ ২, aথর্ িবভাগ। 
৮। সকল িসিনয়র সহকারী সিচব বােজট anিবভাগ ১/ ২, aথর্ িবভাগ। 
৯। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
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সংেযাজনী-ক 
annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত কমর্সিচর psাব ৃ ূ (PPNB) 

 

১. psািবত কমর্সিচর ূ নাম: 

২. বাsবায়নকারী দpর/ সংsাঃ 

৩. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগঃ 

৪. psািবত কমর্সিচর বাsবায়ন কালঃূ  

৫. psািবত কমর্সিচর uেdশ  o েযৗিkকতাঃূ  

(িবsািরতভােব pেয়াজেন পথক শীেট বণর্না করেত হেব eবং iেতাপেবর্ psািবত কমর্সিচৃ ূ ূ / pকেlর েকান পযর্ায় 
unয়ন বােজেটর আoতায় বাsবািয়ত হেয় থাকেল IMED কতর্ক pণীত মল ায়ন pিতেবৃ ূ দন েpরণ করেত হেব) 

৬. মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ  o লk মাtার সােথ psািবত কমর্সিচর সংি তাঃূ  

৭. psািবত কমর্সিচর আoতায় গহীতব  কাযর্kমসমেহর ূ ৃ ূ (Activities) সmাব  ফলাফল (Output): 
 

লk মাtা ফলাফল িনেদর্শক পিরমােপর eকক 
১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 

১। িনেদর্শক-ক     
২। িনেদর্শক-খ     
৩। িনেদর্শক-গ     

 
৮. psািবত কমর্সিচর pাkিলত ব য়ঃূ  -------------------------------------- (লk টাকায়) 
 
৯. েমাট কমর্সিচ ব েয়র aথর্ৈনিতক ে ণীিবnাসূ * 

(লk টাকায়) 
aথর্ৈনিতক grপ ব য় েমাট কমর্সূিচ ব েয়র শতকরা aংশ মnব  

    
    
    

* সংেযাজনী-খ e pদt ছেক aথর্ৈনিতক েকাডoয়ারী বািষর্ক ব য় িবভাজন pদান করেত হেব। 
 
১০. েমাট কমর্সিচ ব েয়র বছরoয়ারী িবভাজন o ব য় পিরকlনাূ  

(লk টাকায়) 
 ব য় পিরকlনা 

 ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 
pািnক ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ 

েমাট ব য়             
েমাট বরােdর শতকরা হার             

 
১১। কমর্সিচর আoতায় সি র জn psািবত পদসমহূ ৃ ূ  

kিমক নং psািবত পেদর নাম সংখ া েবতন েsল দািয়t 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
     
     

* সকল পদ aিতিরk দািয়েt/ েpষেণ পরণ করেত হেবূ । 
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১২। কমর্সিচর আoতায় সংgহ পিরকlনা ূ (Procurement Plan): 

১২.১ aিফস সর াম/ যntপািত 

kিমক 
নং 

সর াম/ যntপািতর িববরণ psািবত 
সংখ া 

সংি  দpর/ 
সংsার রাজs খােত 
সংgহীত anrপ 
সর ােমর সংখ া 

সংি  দpর/ সংsার 
unয়ন খােত 

সংgহীত anrপ 
সর ােমর সংখ া 

মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
      
      
      

১২.২ পরামশর্ক 

পরামশর্ক পেদর 
নাম 

পরামশর্েকর 
সংখ া 

জন মাস মািসক সmানী কােজর িববরণ 

     

১২.৩ িনমর্াণ* 

িনমর্াণ কােজর ধরন 
(aিফস ভবন/ 
আবািসক ভবন/ 
সড়ক/ anাn) 

েমাট 
আয়তন 

(বগর্ ফটু ) 

েমাট িনমর্াণ 
ব য় 

pিত বগর্ ফেটর ু
িনমর্াণ ব য় 

pিতিকেলািমটার 
িনমর্াণ ব য় 

(রাsার েkেt) 

মnব  

      
      
      

* িবsািরত pান (নকশা) eবং pাkলন পথকভােব সংেযাজন করেত হেবৃ । 

১৩। pিশkণ সংkাn তথ  

pিশkেণর ধরন েময়াদ sান ব য় েযৗিkকতা 
     
     
     

 
১৪। আiেটমoয়ারী আিথর্ক (Financial) o েভৗত (Physical) লk মাtা (সংেযাজনী-গ e pদিশর্ত ছেক িববরণ pদান 
কrন) 
 
১৫। psািবত কমর্সিচ েকান েকান eলাকায় বাsবায়ন করা হেবূ ? ঐ eলাকার সংি  দpর/ সংsা কতর্ক আর ৃ কী কী 
কমর্সিচ বাsবায়াধীন রেয়েছূ ? 

 
 

------------------------------------------------------ 
বাsবায়নকারী দpর/ সংsা pধােনর sাkর o সীল 

 
 
 

------------------------------------------------------ 
মntণালয়/ িবভােগর সিচেবর sপািরশসহ sাkর o সীল 
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সংেযাজনী-খ 
 
psািবত কমর্সিচর pাkিলত ব য়ূ : 
 
িবsািরত বােজট েকাড 

(১৩ িডিজট) 
আiেটম ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর েমাট বছর েমাট কমর্সিচ ূ

ব েয়র শতকরা 
aংশ 

৩-০৯০০-০০০০-
৪৫০১ 

aিফসারেদর 
েবতন 

     

       
       
       
       
       
       
       

সবর্েমাট:      
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সংেযাজনী-গ 
বছরoয়ারী েভৗত eবং আিথর্ক লk মাtা 

 
কমর্সিচর ূ নাম: 
 
মntণালয়/ িবভােগর নাম: 

(লk টাকায়) 
সবর্েমাট েভৗত o আিথর্ক লk মাtা pথম বছর িdতীয় বছর ততীয় বছরৃ  

েভৗত েভৗত েভৗত বােজট 
খাত 

aথর্ৈনিতক 
েকাড পিরমাণ 

a িভিtক 
ব য় 

সবর্েমাট 
ব য় 

Weight 
(oেয়ট)  আিথর্ক a িভিtক 

শতকরা ব য় 
কমর্সিচর ূ

শতকরা ব য় 
আিথর্ক a িভিtক 

শতকরা ব য় 
কমর্সিচর ূ

শতকরা ব য় 
আিথর্ক a িভিtক 

শতকরা ব য় 
কমর্সিচর ূ

শতকরা ব য় 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

(ক) রাজs ব য় 

               

               

(খ) মলধন ব য়ূ  

               

               

সবর্েমাট ব য় (ক+খ)               
 
 

pেত ক সংি  aে র pাkিলত ব য়   
pেত ক aে র Weight (oেয়ট)  = 

সকল েভৗত aে র সবর্েমাট ব য়   
pেত ক বছেরর পিরমাণ/ সংখ ার লk মাtা 

ভ ত a িভিtক শতকরা ব য় = 
কমর্সিচর েময়ােদ সংি  aে র সবর্েমাট পিরমাণূ / সংখ া 

×১০০ 

 
কমর্সিচর েভৗত শতকরা ব য়ূ  = pেত ক a র Weight (oেয়ট) × aে র শতকরা হার 
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সংেযাজনী-ঘ 
কমর্সিচ বাsবায়ন পিরবীkণ pিতেবদনূ  

 
ক) aথর্ ব বহার 

 ব য় পিরকlনা pকত বৃ য়* 
 ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 

pািnক ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ 
েমাট বরােdর শতকরা হার                         

* pািnক িভিtক pকত ব য় ৃ ১৫% eর কম হেল পর্থকভােব তার ব াখ া pদান করেত হেব। 
 
 
খ) বাsব agগিত 

মল পিরকlনাূ ** pকত aজর্নৃ *** aংগিভিtক ব েয়র 
১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 

pািnক ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ ১ম ২য় ৩য় ৪থর্ 
১।                         
২।                         
৩।                         
৪।                         

* পিরমােপর যথাযথ eকক িনণর্য় করেত হেব। 
* pািnক িভিtক pকত aজর্ন ৃ ১০% eর কম হেল পর্থকভােব তার ব াখ া pদান করেত হেব। 
 
গ) pাkিলত ফলাফর (Output Target) 

লk মাtা pকত aজর্নৃ  ফলাফল িনেদর্শক পিরমােপর 
eকক ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর ১ম বছর ২য় বছর ৩য় বছর 

১। িনেদর্শক-ক        
২। িনেদর্শক-খ        
৩। িনেদর্শক-গ        
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কমর্কতর্া-কমর্চারীগেণর িবিভn ঋণ o 
aিgম 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
নং-aম/aিব/বাu(uঃuঃ২)/িবিবধ(৭)/৯০/৭৩৪ তািরখ: ২০-১০-১৯৯০ ি ঃ 
 

aথর্ িবভাগ হiেত ২১-১০-৮৯iং তািরেখ জািরকত aমৃ (ব ঃিন-১) িডিপ-৩/ ৮৭/ ২৬৯ নং sারেকর pিত দি  ৃ
আকষর্ণ কিরয়া িনেদর্শkেম জানােনা যাiেতেছ েয, গহ িনমর্াণ o েমাটর গাড়ী aিgমৃ  pদােনর িবষয়িট pশাসিনক 
মntণালয় কতর্ক িবেবিচত হiেব eবং aিgম pদােনর েkেt িনmিলিখত নীিতমালা anসরণ কিরেত হiেবৃ । 

নীিতমালা 

১। aথর্ িবভাগ হiেত aথর্ বৎসেরর rেতi িবিভn মntণালয়/ িবভাগ তাহােদর aধীনs দpর/ পিরদpর/ 
aিধদpরসমেহর বােজট বরাূ d জানাiয়া সকল িস,e,o/ eবং pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক পt জাির করা 
হiেব। 

২। বােজট বরােdর (িবভাজন anসাের) aিতিরk ব য় করা চিলেব না। সংেশািধত বােজেট বরাd বিd করা হiেব ৃ
না। 

৩। সকল দpর/ aিধদpর/ পিরদpর তাহােদর আেবদনপtসমহ সংি  মntণাূ লয়/ িবভােগ জমা িদেবন। 

৪। মntণালয়/ িবভাগ েপশকত আেবদনপtgিল পরীkা িনরীkা কিরেবন eবং পবর্ িনধর্ািরত নীিতর িভিtেত ৃ ূ
বােজট বরােdর িভিtেত ম রীপt pদান কিরেবনু । 

৫। েকান asায়ী কমর্চারীর চাকিরকাল ৫ (পঁাচ) বৎসর aিতkাn না হiেল aিgম পাoয়ার েযাগ  হiেব না। 
আেবদনপেtর সােথ aবশ i diজন sায়ী কমর্চারী হiেত জামানতপt (Surity Bond) দািখল কিরেত 
হiেব। 

৬। চিbশ মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৮০,০০০/- (আিশ হাজার) টাকা aথবা িনিমর্ত গেহর পবর্ধাযর্ কত ৃ ূ ৃ
মল  aথবা পবর্াnিমত িনমর্াণ ব য় যাহা কম হূ ূ iেব তাহাi েকান সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক তাহার কমর্sেল 
বসবােসর জn গহkয় aথবা গহিনমর্াণ aথবা জিম kয় o গহিনমর্ােণর জn ম র করা যাiেত পােরৃ ৃ ৃ ু । 

৭। pদt গহ িনমর্াণ aিgম সেবর্া  ৃ ১২০ মািসক িকিsেত আদায় কিরেত হiেব। aিgেমর pথম িকিs uেtালেনর 
dাদশ মােসর েবতন gহেণর পর হiেত আদায় r হiেব। 

৮। েকান সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী তঁাহার কমর্জীবেন eকবাের aিধক গহ িনমর্াণ aিgম পাiেবন নাৃ । গহ িনমর্াণ ৃ
aিgেমর aথর্ sদসহ পিরেশাধ হiয়া েগেল েমরামত aিgম পাiেত পােরন। সংি  িস,e,o aিফস হiেত 
aবশ i aিgম পিরেশাধ সংkাn সনদ দািখল কিরেত হiেব। পেবর্ গহীত গহ িনমর্াণ aিgম িকংবা iহার ূ ৃ ৃ
sেদর েকান aংশ aনাদায়ী থািকেল গহ েমরামত aিgম ম র করা যাiেব নাৃ ু । 

৯। গহ েমরামত aিgম িহেসেব বার মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ৃ ূ ৪০,০০০/- (চিlশ হাজার) টাকা aথবা 
পবূর্াnিমত েমরামত ব য় যাহা কম হiেব ম র করা যাiেত পােরু । uk aিgম সেবর্া  ৬০ মািসক িকিsেত 
আদায় কিরেত হiেব। aিgম uেtালেনর পর pথম মােসর েবতন gহেণর পর হiেত আদায় r হiেব। 

১০। েয সরকাির কমর্কতর্ার/ কমর্চারীর বয়স ৪৫ বৎসর হiয়ােছ িকংবা িযিন ২০ বৎসর সরকাির চাকির কিরয়ােছন, 
aবসর gহেণর পর িতিন েযখান বসবাস কিরেবন বিলয়া িsর কিরয়ােছন, েসখােন গহ িনমর্ােণর জn aিgম ৃ
ম র করা যাiেত পােরু । 

১১। বার মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৪০,০০০/- (চিlশ হাজার) টাকা aথবা েমাটর গাড়ীর পবর্াnিমত বা ূ
পবর্ধাযর্ কূ ৃত মেল র যাহা কম হiেব তাহাi েকান সরকাির কমর্কতর্ােক েমাটর গাড়ী aিgম িহসােব ম র করা ূ ু
যাiেত পাের। তেব মল েবতন ূ ৩,০০০/- (িতন হাজার) কেমর েকান সরকাির কমর্কতর্ােক েমাটর গাড়ী aিgম 
ম র করা যাiেব নাু । aিgম uেtালেনর pথম মােসর েবতন gহেণর পর হiেত সবর্ািধক ৬০ (ষাট) মািসক 
িকিsেত uk aিgম আদায় কিরেত হiেব। 

১২। েয জিমর uপর গহ িনমর্াণ করা হiেব aবশ i তাহােত আেবদনকারীর st থািকেব eবং pচিলত িবিধমেত ৃ
st সংkাn কাগজপt দািখল কিরেত হiেব। সংি  aিফস pধােনর sপািরশ ছাড়া েকান aিgম pদান করা 
যাiেব না eবং aিgেমর aথর্ যাহােত sদসহ পিরেশাধ করা হয় তাহার জn aিফস pধানেক েখয়াল রািখেত 
হiেব। 

১৩। ম রীকত aিgম ু ৃ ২িট িকিsেত pদান কিরেত হiেব। ১ম িকিsর পিরমাণ ম রীকত সমদয় aেথর্র ু ৃ ু ৬০% eর 
েবশী হiেব না। িdতীয় িকিs pদােনর আেগ aবশ i সংি  জিমর বnকী দিলল (Mortgage Deed) 
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সরকােরর ankেল সmািদত হiেত হiেব। িdতীয় িকিsর আেবদেনর সােথ pথম িকিsেত pদt aেথর্র 
িহসাব pদান কিরেত হiেব। 

১৪। ক াডার সািভর্েসর aিফসার েয মntণালেয়/ িবভােগ কমর্রত আেছন েসi মntণালয়/ িবভােগর বরাd হiেত 
aিgম gহণ কিরেত পািরেবন। তেব eiেkেt aিgম pদােনর ম রী আেদেশর anিলিপ aবশ i ক াডার ু
িনয়ntণকারী মntণালয়/ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেব। aবস  সিচবালয় o pশাসিনক ক াডােরর aিফসারেদর 
জn pচিলত পdিত anযায়ী সংsাপন মntণালয় হiেত aিgম ম ুরীর আেদশ জাির হiেব। 

১৫। েডপেটশেন িনেয়ািজত কমর্কতর্াু , কমর্চারী েয মntণালয়/ সংsার aধীেন কমর্রত রিহয়ােছন েসখােন হiেত 
aিgম gহণ কিরেত পািরেবন, তেব ei uেdেশ  তাহার মল িনয়ntণকারী কতর্পk হiেত ছাড়পt gহণ ূ ৃ
কিরেত হiেব। aিgম gহেণর ম জরী পেtু র anিলিপo িনয়ntণকারী কতর্পkেক pদান কিরেত হiেবৃ । 
sায়tশািসত সংsার িনজs আiেন েডপেটশেন িনযk ব িkেক aিgম pদােনর িবধান তািকেল সংি  ু ু
কমর্কতর্া েডপেটশনাধীন সংsা হiেত aিgম uেtালন কিরেত পািরেবনু । e েkেto মল িনয়ntণকারী ূ
কতর্পেkর ছাড়পt gহণ কিরেত হiেব eবং ম রপেtর anিলিপ uk কতর্পkেক িদেত হiেবৃ ৃু । 

১৬। পনরােদশ না েদoয়া পযর্ n aিgেমর uপর বািষর্ক শতকরা ু ১০.৭৫ টাকা sেদর হার বহাল থািকেব। িকিs 
anযায়ী aিgম পিরেশােধ ব থর্ হiেল ১২.২৫ টাকা চkবিd হাের sদ আৃ দায় কিরেত হiেব। kয়কত জিম ৃ
সরকােরর ankেল বnক pদান করা না হiেল বা ব থর্ হiেল ১ম িকিsেত pদt টাকা ১২.২৫% হাের 
sেদমেল eককালীন আদায় কিরেত হiেবূ । 

১৭। ম রী আেদশ জািরর পর uহার দiিট anিলিপ প া েনর জn aথর্ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেবু ৃ ৃ । aথর্ িবভাগ 
মেন কিরেল সংি  কাগজপt পরীkার জn চািহেত পােরন। ম রী আেদশসমহ প া েনর জn eক সে  ু ূ ৃ
aথর্ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেব। 

১৮। aিgম ম রীর eবং usেলর সকল দািয়t eখন pশাসিনক মntণালেয়রু । দিললgিল সিঠকভােব সmাদন করা, 
সিঠক িহসাব রাখা eবং বরাd aেথর্র মেধ  ম রী সীিমত রািখবার িবষয়িট pশাসিনক মntণালয় িনি ত ু
কিরেব। 

১৯। aিgেমর আেবদন িবেবচনা/ পরীkাকােল aবশ i িব,eফ,আর/ িজ,eফ,আর, e uেlিখত aিgম সংkাn 
িনয়মাবলী o at িবষেয় aথর্ িবভাগ হiেত জািরকত িনেদর্শাবিল যথাযথ pিতপািলতৃ  হiেত হiেব। যিদ েকান 
েkেt বতর্মান নীিতমালা পবর্বতর্ী েকান আেদেশর পিরপন্থী হয় তেব বতর্মান নীিতমালাi চড়াn িহসােব ূ ূ
িবেবিচত হiেব। 

২। ১৯৯০-৯১ aথর্ সােলর গহ িনমর্াণ o েমাটর গাড়ী বাবদ বােজট বরাd o মntণালয়ৃ / িবভাগ o aধীনs পিরদpর/ 
দpর oয়ারী িবভাজন eদতসে  সংযk করা হiলু । 

 
 

েমাঃ আমজাদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

িবতরণ 
১। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
২। মহা িহসাব নীিরkক o িনয়ntক। 
৩। িহসাব মহা িনয়ntক। 
৪। সকল পিরদpর/ দpর pধান। 
৫। সকল িসeo। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল যg সিচব o তদ র্ পযর্ েয়র কমর্ু ূ কতর্া। 
৭। বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
uপায় o uপকরণ-২ শাখা 

 ১৫-০৬-১৪০৩ বঃ 
নং-aম/aিব/বাu(uঃuঃ-২)/১৯৪-ঋণ o aিgম(৫০)/৯৬/৭৭৫ তািরখ: 

৩০-০৯-১৯৯৬ ি ঃ 
 
িবষয়: সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীগেণর গহৃ িনমাণর্/েমাটরগাড়ী/েমাটরসাiেকল o anাn পিরবহন/ বাi-সাiেকল 

aিgম ঋণ সংkাn। 
 
 িনেদর্িশত হেয় aথর্ িবভােগর ২০-১০-৯০iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বাu (uঃuঃ-২)/ িবিবধ (৭)/৯০/৭৩৪ 
sারেকর আংিশক সংেশাধন o anবিtkেম জানােনা যাে  েযৃ , গহ িনমর্াৃ ণ, েমাটারগাড়ী, েমাটর সাiেকল o anাn 
পিরবহণ/ বাi-সাiেকল aিgম ঋণ pদােনর পিরমাণ/ সীমা সরকার িনmrপভােব পনঃিনধর্ারণ কু রেলাঃ- 

ক) গহ িনমর্াৃ ণ aিgম ২৪ মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৮০,০০০/- (আিশ হাজার) টাকার sেল ৩৬ মােসর 
মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ১.২০ লk (eকলk িবশ হাজার) টাকা eবং গহ েমরামত বাবদ ৃ ১২ মােসর মল ূ
েবতেনর সমান সেবর্া  ৪০,০০০/- (চিলর্শ হাজার) টাকার sেল ১৮ মােসর মল েবতেনর সমানূ / সেবর্া  
৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা aিgম ঋণ িহসােব িনধর্ারণ করা হল। গহ িনমর্াৃ ণ ঋণ সেবর্া  ১২০ মািসক 
িকিs eবং গহ েমরামত ৃ সেবর্া  ৬০ (ষাট) মািসক িকিsেত আদায়েযাগ । 

খ) েমাটর গাড়ী aিgম ঋেণর েkেt ১২ মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৪০,০০০/- (চিlশ হাজার) টাকার 
sেল ১২ মােসর মল েবতেনর সমানূ / সেবর্া  ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা aিgম ঋণ িহসােব িনধর্ারণ করা 
হল। সবর্ািধক মািসক িকিs ৬০ (ষাট) মািসক িকিsেত uk agীম ঋণ আদায়েযাগ । েয সকল কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর মূল েবতন ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা বা তদ র্ েকবলমাt তারাi e ঋণ পাoয়ার েযাগূ । 

গ) েমাটর সাiেকল aিgম ঋণ ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকার sেল ২৫,০০০/- (পিচশ হাজার) টাকা িনধর্ারণ 
করা হল। e ঋণ সবর্ািধক মািসক িকিs ৪৮ মািসক িকিsেত আদায়েযাগ । েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মূল 
েবতন ২,০০০/- (di হাজার) টাকা বা তদ র্ েকবলমাt তারাi e ঋণ পাoয়ার েযাগূ । 

ঘ) বাi- সাiেকল aিgম ঋণ ১,২০০/- (বার শত) টাকার sেল ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা িনধর্ারণ করা হল। 
e ঋণ সবর্ািধক মািসক িকিs ৩০ (িtশ) মািসক িকিsেত আদায়েযাগ । 

ঙ) পনঃিনধর্ািরত ঋণ o agীেমর পিরমাণূ / সীমা eবং sেদর হার ১লা জলাiু , ১৯৯৬ iং তািরখ হেত কাযর্কর 
হেব। তেব, ১৯৯৬-৯৭ সােলর আেগ যারা aিgম ঋণ gহণ কেরেছন তােদর েkেt aিgম ঋেণর সময়সীমা 
pযাজ  হেব না। 

চ) ১৯৯৬-৯৭ aথর্ বছর হেত যারা aিgম ঋণ gহণ করেবন তােদর সবার েkেt নয়া sেদর হার কাযর্কর হেব। 
১৯৯৬-৯৭ সােলর পেবর্ গহীত ঋণ o aিgেমর েkেt ূ ৃ ০১-০৭-১৯৯৬ iং তািরেখ িকংবা পরবতর্ীেত pেদয় 
sেদর েkেt নয়া হার pেযাজ  হেব। তেব, uk তািরেখর পেবর্ pেদয় িকn apদt sেদর েkেt নয়া হার ূ ু
pেযাজ  হেব না। 

ছ) আেলাচ  aিgম ঋণসমেহর েkেt aথর্ িবভাগ কতর্ক ূ ৃ ২০-১০-৯০ iং তািরেখর জািরকত sারেকর িবদ মান ৃ
anাn শতর্াবলী aপিরবিতর্ত থাকেব। 

 uপেরাk সকল aিgম ঋেণর েkেt বািষর্ক ১০% হাের sদ pেযাজ  হেব। িকিs anযায়ী aিgম ঋণ পিরেশােধ 
ব থর্ হেল ১১% চkবিd হাের দন্ড sদ আদায়েযাগৃ । 

 
eেক eম আিজজলু হক 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ/pধানমntীর মখ  সিচবু , ঢাকা। 
২। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। সিচব, --------------------------------------সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, িস,িজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫। সকল পিরদpর/দpর pধান --------------------------------------। 
৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া --------------------------------------। 
৭। বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৮। জনাব --------------------------------------। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 329 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
uঃ uঃ-২ শাখা। 

 
নং-aম/aিব/বাu(uঃu-২)/১৯৪-ঋণ o aিgম(৩৯)/৯৫/(aংশ)/৩৪ তািরখ: ২৩/৯/৯৭ iং 
 
িবষয়: সরকাির কমর্কতর্া-কমর্চারীগেণর মটর সাiেকল kয় aিgম ঋণ সংkাn। 

aথর্ িবভােগর ৩০/০৯/৯৬ iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বাu(uঃuঃ-২)/ ১৯৪ ঋণ o aিgম(৫০)/ ৯৬/ ৭৭৫ 
সংখ ক sারেকর আংিশক সংেশাধনপবর্ক মটর সাiেকল kয় aিgম ঋেণর ূ িবষয়িট িনেmাkভােব িনেদর্শkেম 
পনঃিনধর্ারণ করা হু ’ল। 

ক) মটর সাiেকল kয় aিgম ঋণ িবদ মান ২৫,০০০/- টাকার sেল ৩৫,০০০/- টাকায় unীত করা হ’ল। 

খ) িকিsর সংখ া িবদ মান ৪৮ েথেক বিd কের ৃ ৬০ e unীত করা হ’ল। 

গ) e sিবধা সকল সরকাির কমর্কতর্া-কমর্চারীগেণর েkেt আেদশ জািরর তািরখ হেত কাযর্কর হেব। 

ঘ) aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ ৩০/৯/৯৬ iং তািরেখ জািরকত eতদসংkাn sারেক বিণর্ত anাn শতর্ািদ aপিরবিতর্ত ৃ
থাকেব। 

 
 

েমাঃ আbল লিতফু  
সহকারী সিচব 

১। সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ/pধানমntীর মখ  সিচবু । 
২। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়। 
৩। সিচব ------------------------------------------------------ মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। িহসাব মহা িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া --------------------------------------------------। 
৬। সকল িসঃ সহকারী সিচব/সহকারী সিচব, বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
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বােজট anিবভাগ 
uপায় o uপকরণ শাখা-৩ 

 
০৩/০৯/৯৬ বাং 

নং-aম/aিব/বাu(uঃu-৩)৩e(১)/৮৯(aংশ)/১২৯৬ তািরখঃ 
১৭/১২/৮৯ iং 

 
িবষয়: েমাটর গাড়ী, েমাটর সাiেকল o সাiেকল aিgম বরাd সংkাn। 

uপিরuk িবষয় সরকার ei মেমর্ িসdাn gহণ কিরয়ােছন েয, সমs কমর্কতর্া-কমর্চারী েমাটর গাড়ী/ েমাটর 
সাiেকল/ সাiেকল aিgম gহণ কিরয়া sদাসলসহ সমs দায়েদনা পিরেশাধপবর্ক যথাযথ কতর্পেkর িনকট হiেত ূ ৃ
িবেমাচনপt লাভ কিরয়ােছন/ কিরেবন তঁাহারা িdতীয় বার uেlিখত aিgম gহেণর েযাগ  হiেবন। 

২।  ei আেদশ aিবলেm কাযর্কর হiেব। 
 
 

e, আর ধল 
uপ-সিচব 

িবতরণ: 
১। সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
২। কেmােTালার েজনােরল িডেফn ফাinাn (িসিজিডeফ), বাংলােদশ, ঢাকা। 
৩। সকল িবভাগীয় কিমশনার। 
৪। সকল েজলা pশাসক। 
৫। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ ঢাকা। 
৭। পিরচালক (পতর্ূ ), বাংলােদশ, ঢাকা। 
৮। পিরচালক (ডাক, তার o dলাপনী), বাংলােদশ, ঢাকা। 
৯। সকল pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, বাংলােদশ, ঢাকা। 
১০। পিরচালক, sানীয় রাজs িহসাব িনরীkা পিরদpর। 
১১। সকল েজলা জজ। 
১২। সকল েজলা িহসাব কমর্কতর্া। 
১৩। সকল aিধদpর। 
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বােজট anিবভাগ 
২৬/০৮/১৯৯৯ ি ঃ

নং- aম/aিব/বাu-১/১eম(৪৯)/৯৮/৩৭২ তািরখঃ 
১১/০৫/১৪০৬ বং

 
সরকাির কমর্কতর্াগেণর কিmuটার ব বহাের দkতা বিdর sােথর্ সরকার কিmuটার kেয়র জn আgহী কমর্কতর্াগণেক ৃ
aিgম pদােনর িসdাn gহণ কিরেয়েছন। ei aিgম pদােনর েkেt িনmিলিখত নীিতমালা anসরণ কিরেত হiেব: 
 
নীিতমালা: 

১. aথর্ িবভাগ হiেত aথর্ বৎসেরর rেতi িবিভn মntণালয়/ িবভাগ o তাহােদর aধীনs দpর/পিরদpরসমেহর ূ
বােজট বরাd জানাiয়া িস.e.o eবং pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগেক পt জাির করা হiেব। 

২. বােজট বরােdর (িবভাজন anসাের) aিতিরk ব য় করা চিলেবনা। সংেশািধত বােজেট বরাd বিd করা হiেব নাৃ । 

৩. সকল দpর/aিধদpর/পিরদpর তাহােদর আেবদন পtসমহ সংি  ূ মntণালয়/ িবভােগ জমা িদেবন। 

৪. মntণালয়/ িবভােগ েপশকত আেবদনপtgিল পরীkাৃ -িনরীkা কিরেবন eবং পবর্িনধর্ািরত নীিত anসরণ কিরয়া ূ
বােজট বরােdর িভিtেত ম রী পt pদান কিরেবনু । 

৫. েবতনেsল িনিবর্েশেষ সকল pথম ে ণীর সরকাির কমর্কতর্া কিmuটার aিgম pদােনর জn আেবদন কিরেত 
পািরেবন। তেব েকান asায়ী কমর্কতর্া aিgম পাoয়ার েযাগ  হiেব না। আেবদনপেtর সােথ aবশ i diজন sায়ী 
কমর্কতর্া হiেত জামানতপt (Surety Bond) দািখল কিরেত হiেব। 

৬. কিmuটার, s ািবলাiজার o িpন্টার kেয়র জn eকজন কমর্কতর্ােক ১২ (বার) মােসর মল েবতন aথবা সেবর্া  ূ
৬০,০০০/- টাকা aিgম ঋণ pদান করা যাiেব। 

৭. pদt aিgম ঋণ সেবর্া  ৬০ (ষাট) মািসক িকিsেত আদায় কিরেত হiেব। aিgম uেtালেনর পরবতর্ী মােসর 
েবতন হiেত িকিs আদায় r হiেব। 

৮. েকান সরকাির কমর্কতর্া eকবার কিmuটার aিgম ঋণ gহেণর পরবতর্ী ১০ (দশ) বছেরর মেধ  পনরায় কিmuটার ু
aিgম ঋেণর জn আেবদন কিরেত পািরেবন না। 

৯. ১২ (বার) মােসর মল েবতেনর সমান সেবর্া  ূ ৬০,০০০/-(ষাট হাজার) টাকা aথবা কিmuটােরর পবর্ ধাযর্কত ূ ৃ মলূ , 
যাহা কম হiেব তাহাi; েকান সরকাির কমর্কতর্ােক কিmuটার kের aিgম িহসােব ম র করা যাiেত পােরু । 

১০. সংি  aিফস pধােনর sপািরশ ছাড়া েকান aিgম pদান করা যাiেব না eবং aিgেমর aথর্ যাহােত sদসহ 
পিরেশাধ করা হয় তাহার জn aিফস pধানেক েখয়াল রািখেত হiেব। ম রীকত aিgেমর aথর্ uেtালেনর পরবতর্ী ু ৃ
১ (eক) মােসর মেধ  সংি  কমর্কতর্ােক কিmuটার kেয়র pমাণ  কাগজপt aিgম ম রকারী কতর্পেkর িনকট ু ৃ
েপশ কিরেত হiেব। সংি  কমর্কতর্া কিmuটার kেয়র pামাণ কাগজ পt েপশ কিরেত ব থর্ হiেল aথবা 
কিmuটার kেয়র জn ম রীকত aিgেমর aথর্ কিmuটার kেয়র পিরবেতর্ an েকান uেdেশ  ব য় করা হiেল ু ৃ
সংি  কমর্কতর্ার িবrেd িবভাগীয়/আiনাnগ ব বsা gহণ কিরেত হiেব। 

১১. ক াডার সািভর্েসর aিফসার েয মntণালয়/ িবভােগর pশাসিনক িনয়ntণাধীন েসi মntণালয়/ িবভােগর বরাd হiেত 
aিgম gহণ কিরেত পািরেবন। তেব ei েkেt aিgম pদােনর ম রী আেদেশর anিলিপ aবশ i কমর্কতর্া েয ু
মntণালয়/ িবভােগ কমর্রত আেছন েসখােন েpরণ কিরেত হiেব। ক াডার বিহর্ভত কমর্কতর্াগণ sীয় মntণালয়ূ / 
িবভাগ/ দpর/ পিরদpর/ aিধদpর-eর বরাd হiেত aিgম gহণ কিরেত পািরেব। 

১২. sায়tশািসত সংsার েডপেটশেন িনেয়ািজত কমর্কতর্ােদর েkেt যিদ সংি  sায়tশািসত সংsার িনজs আiেন ু
েডপেটশেন িনযk ব িkেক aিgম pদােনর িবধান থােক তেব সংি  কমর্কতর্াু ু  েডপেটশনাধীন সংsা হiেত aিgম ু
uেtালন কিরেত পািরেবন। eেkেt মল িনয়ntণাধীন কতর্পেkর ছাড়পt gহণ কিরেত হiেব eবং ম রী পেtর ূ ৃ ু
anিলিপ uk কতর্পkেক িদেত হiেবৃ । 

১৩. পনরােদশ না েদoয়া পযর্n aিgেমর uপর sেদর হার হiেব বািষর্ক শতকরা ু ১০.০০ টাকা। িকিs anযায়ী aিgম 
পিরেশােধ ব থর্ হiেল বািষর্ক শতকরা ১১.০০ টাকা চkবিd হাের sদ আদায় কিরেত হiেবৃ । 

১৪. ম রী আেদশ জািরর পর uহার diিট anিলিপ প া েনর জn aথর্ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেবু ৃ । aথর্ িবভাগ মেন 
কিরেল সংি  কাগজপt পরীkার জn চািহেত পােরন। ম রী আেদশসমহ প া েনর জn eক ু ূ ৃ সে  aথর্ িবভােগ 
েpরণ কিরেত হiেব। 

১৫. aিgম ম রীর eবং usেলর সকল দািয়t pশাসিনক মntণালেয়রু । সংি  দিলল পt সিঠকভােব সmাদন কিরয়া 
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সিঠক িহসাব রাখা eবং বরাdকত aেথর্র মেধ  ম রী সীিমতৃ ু  রািখবার িবষয়িট pশাসিনক মntণালয় িনি ত 
কিরেবন। 

১৬. aিgেমর eবদন িবেবচনা/পরীkাকােল aবশ i, িজ,eফ,আর e uিlিখত aিgম সংkাn িনয়মাবলী o aথর্ িবভাগ 
হiেত জািরকত িনেদর্শাবলী যথাযথ pিতপালন কিরেত হiেবৃ । 

১৭. েয সকল কমর্কতর্ােক কিmuটার kেয়র জn ঋণ pদান করা হiেব, তাঁহােদর জn সংsাপন মntণালয়/ 
িপeিসিস’েত ১৫ িদেনর Orientation training-eর ব বsা কিরেব। pিশkণ েকােসর্ আgহী কমর্কতর্ােদর 
মেনানয়ন তাহােদর s s মntণালয়/ িবভাগ হiেত সংsাপন মntণালয় িপeিসিস’েত পাঠাiেত হiেব। 

 
 
 

েমাঃ আমজাদ েহােসন 
uপ সিচব (বােজট-১) 

সিচব, 
............................................................. 
....................................... মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
 

০৮/০৬/২০০০ বাং
নং- aম/aিব/বাu-১/১eম(৪৯)/৯৮/৪১২ তািরখঃ 

২৩/০৯/১৯৯৯ iং
 

িবষয়: সরকাির কমর্কতর্াগেণর কিmuটার kয় aিgম ঋণ pদান সংkাn। 

aথর্ িবভােগর ২৬-০৮-১৯৯৯ iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বাu-১/ ১eম(৪৯)/ ৯৮/ ৩৭২ সংখ ক sারেকর 
১১ নং anে দিট িনmrেপ সংেশাধন করা হ’ল: 

১১. ক াডার সািভর্েসর aিফসার েয মntণালয়/ িবভােগ কমর্রত আেছন েসi মntণালয়/ িবভােগর বরাd হiেত 
aিgম gহণ কিরেত পািরেবন। তেব ei েkেt aিgম pদােনর ম রী আেদেশর anিলিপ aবশ i ক াডার ু
িনয়ntণকারী মntণালয়/ িবভােগ েpরণ কিরেত হiেব। aবশ  pশাসন ক াডােরর aিফসারেদর জn pচিলত 
পdিত anযায়ী সংsাপন মntণালয় হiেত aিgম ম রী আেদশ জাির কিরেত হiেবু । ক াডার বিহর্ভত ূ
কমর্কতর্াগণ sীয় মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর/ দpর eর বরাd হiেত aিgম gহণ কিরেত 
পািরেবন। 

 
 

েমাঃ আমজাদ েহােসন 
uপ সিচব (বােজট-১) 

সিচব, 
............................................................. 
....................................... মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ, বােজট শাখা- ২ 
 
নং-aম/aিব/(বা-২)/১i-িবিবধ(২)/৯৫/১২(১০০) তািরখ: ১৬-০১-২০০১ iং 
  
িবষয়: ১ম o ২য় ে ণী কমর্কতর্ােদর ankেল কিmuটার aিgম ম ির সmিকর্তু । 

সরকাির কমর্কতর্াগেণর কিmuটার ব বহাের দkতা বিdর sােথর্ pথম ে ণীর কমর্কতর্ােদর nায় কিmuটার kেয় ৃ
আgহী িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ােদর ankেলo সরকার িনেmাk শতর্সােপেk কিmuটার aিgম pদােনর িসdাn gহণ 
কেরেছন: 

ক) ন নপেk pাথিমক পযর্ােয়র কিmuটার pিশkণ েনi eমন েকান িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ার ankেল কিmuটার ূ
aিgম ম র করা যােব নাু । 

খ) কিmuটার, sািবলাiজার o িpন্টার kেয়র জn eকজন িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ােক ৫০,০০০/- টাকা aিgম 
pদান করা যােব। 

গ) p t aিgম সেবর্া  ৫০ িকিsেত আদায়েযাগ  হেব। aিgম uেtালেনর পরবতর্ী মােসর েবতন হেত িকিs 
আদায় r হেব। 

ঘ) কিmuটার aিgেমর জn দািখলেযাগ  আেবদন পেtর সােথ aিgম gহেণ ুক কমর্কতর্ােক e মেমর্ a ীকার 
নামা pদান করেত হেব েয, কিmuটার aিgম gহেণর পরo গহীত সকল aিgম পিরেশােধর মািসক িকিs ৃ
সংি  কমর্কতর্ার মল েবতেনর eকূ -ততীয়াংেশর aিধক হেব না eবং aিgম ম রীর পেবর্ pশাসিনক ৃ ু ূ
মntণালয়েক eতd িবষেয় িনি ত হেত হেব। 

২। কিmuটার aিgম সংkাn ২৬/৮/৯৯ iং তািরেখ জািরকত aমৃ / aিব/ বাu-১/ ১eম(৪৯)/ ৯৮/ ৩৭২ নং sারেক 
বিণর্ত কিmuটার aিgেমর পিরমাণ ৬০,০০০/- টাকার sেল ১ম o ২য় ে ণীর কমর্কতর্া িনিবর্েশেষ ৫০,০০০/- টাকায় 
eবং aিgম আদায় ৬০ িকিsর sেল ৫০ িকিsেত পনঃিনধর্ারণ করা হেলাু । 

৩। eতd তীত, কিmuটার aিgম সংkাn িবষেয় aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত ৃ ৃ ২৬-৮-৯৯iং তািরেখ জািরকত aমৃ / 
aিব/ বাu-১/ ১eম(৪৯)/ ৯৮/ ৩৭২ eবং ২৩-৯-৯৯ iং তািরেখর sারক aম/ aিব/ বাu-১/১eম(৪৯)/ ৯৮/ ৪১২-েত 
বিণর্ত নীিতমালার anাn শতর্ািদ aপিরবিতর্ত থাকেব। 

৪। ei আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 
 
 

েমাঃ েমাsা গাuছল হকু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৮৬১২৯২৩ 

সিচব 
................................................. 
................................................. 
................................................. 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-১, শাখ-১ 

০৪-১২-২০০৭ ি ঃ
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(৪৭)/২০০৭/১০৫৫ তািরখ: 

২০-০৮-১৪১৪ বঃ
 
িবষয়: সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর গহ িনমর্াণৃ / মটর গাড়ী/ মটর সাiেকল/ কিmuটার/ বাi সাiেকল ঋণ o 

aিgম সংkাn। 
 
সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর গহ িনমর্াণৃ / মটর গাড়ী/ মটর সাiেকল/ কিmuটার/ বাi সাiেকল kেয়র িনিমt ঋণ o 
aিgম pদােনর েkেt িবদ মান নীিতমালা aপিরবিতর্ত েরেখ ম ির আেদশু  জারীর sিবধােথর্ সরকার চলিত ২০০৭-০৮ 
aথর্ বছর হেত িনেmাk িসdাn gহণ কেরেছ: 

ক) সকল মntণালয়/ িবভােগর ankেল বরাdকত গহ িনমর্াণ aিgমৃ ৃ / মটর গাড়ী aিgম/ মটর সাiেকল aিgম/ 
কিmuটার aিgম/ বাi সাiেকল aিgেমর িবপরীেত pদিশর্ত # # (ডাবল hাস) িচh pত াহার করা হল; 

খ) মntণালয়/ িবভাগ pেয়াজনীয় েkেt ঋণ o aিgম খােত বরাdকত aথর্ িবভাজনপবর্কৃ ূ  aধীনs দpর/ িবভাগ/ 
েজলা পযর্ােয় ns করেত পারেব;  

গ) িবিভn pকার ঋণ o aিgম সংkাn ম ির আেদশসমহ পু ূ ৃ াংকেণর জn aথর্ িবভােগ েpরণ করেত হেব না;  

ঘ) ঋণ o aিgম সংkাn pচিলত যাবতীয় আিথর্ক িবিধ-িবধান o িনয়মাচার যথাযথভােব pিতপালন কের ম ির ু
আেদশ জারী করেত হেব;  

ঙ) েকান aবsােতi বরাd aেপkা aিতিরk ম ির আেদশ জারী করা যােব নাু । সবর্েমাট ম ির বােজেট ু
pাkিলত বরােdর মেধ  ব য় সীমাবd রাখেত হেব; eবং  

চ) বরাdকত aথর্ হেত মৃ িুর pদানকৃত aেথর্র িহসাব পরবতর্ীেত aথর্ িবভােগ েpরণ করেত হেব। 
 
২।   e আেদশ aিবলেm কাযর্কর হেব। 

 
 

েমাঃ আবdর রিহম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-২ 
Website: www.mof.gov.bd 

 
৩০/০৩/২০১১ ি ঃ

নং- aম/aিব/বাশা-২/িবিবধ(০১)/২০০৯/১৮৪ তািরখঃ 
১৬/১২/১৪১৭ বং

 
িবষয়: িবিভn িবষেয় ৩িট aিgম gহেণর পর ৪থর্ aিgম gহেণর িবষেয় মতামত pদান pসে । 
 
সtূ : নং-৪২.০৩২.০০২.০২.০০.০০৪.২০১০-১৪৮০, তািরখঃ ১৪/১২/২০১০। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtর পিরেpিkেত িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু ূ , aথর্ িবভাগ কতর্ক ৃ ৩০/০৯/১৯৯৬ তািরেখ 
জািরকত aমৃ / aিব/ বাu(uঃuঃ-২)/ ১৯৪- ঋণ o aিgম (৫০)/ ৯৬/ ৭৭৫ তািরেখ জািরকত সরকাির কমর্কতর্াৃ -
কমর্চারীগেণর গহ িনমর্াণৃ / েমাটর গাড়ী/ েমাটর সাiেকল o anাn পিরবহণ/ বাi-সাiেকল aিgম ঋণ সংkাn 
নীিতমালা anযায়ী ‘েয সকল কমর্কতর্া-কমর্চারীর মল েবতন ূ ৬,০০০/- টাকা বা তদ র্ েকবলমাt তাঁরাi e ঋণ পাoয়ার ূ
েযাগ ’। েস েমাতােবক জাতীয় েবতনেsল, ১৯৯১ anযায়ী ঐ সমেয় ৭ম েgেড (৪১০০-৬৫০০/-) চাকিররত কমর্কতর্া-
কমর্চারীগণ যঁােদর মল েবতন ূ ৬,০০০/- টাকা িছল, জাতীয় েবতনেsল, ২০০৯ anযায়ী uk েsেলর Corresponding 
Scale ১৫০০০-২৬২০০/- টাকা িনধর্ারণ করা হেয়েছ। েস পিরেpিkেত েযেহত pশাসিনক কমর্কতর্া জনাব েমাঃ আbল ু ু
গফর সরদারু -eর বতর্মান েবতন েsল ৮০০০-১৬৫৪০/- টাকা eবং uপিরিlিখত ১৫০০০-২৬২০০/- টাকার েsেলর 
তলনায় কম েসেহত তাঁর ankেল েমাটর কার aিgম ঋণ pদােনর েকান sেযাগ েনiু ু । 

 
 

েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

সিচব, 
পািনসmদ মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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েমরামত o সংরkণ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

১০/১২/২০০২ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(৪৬)/২০০২/১৯৮৫ তািরখ: 

২৬/০৮/১৪০৯ বঃ 
পিরপt 

 
িবষয়: সরকােরর িনয়ntণাধীন/ মািলকানাধীন েভৗত aবকাঠােমাসমেহর s  েমরামত o সংরkণ িনি তকরণ pূ ু সে । 
 

 সরকােরর িনজs aথর্ায়েন িকংবা েkt িবেশষ বেদিশক সহায়তায় িনিমর্ত ব য়বhল o জনgrtসmn sাপনা 
যথা-aিফস ভবন, আবািসক ভবন, িশkা pিত ান, হাসপাতাল, খাদ  gদাম, সড়ক o মহাসড়ক, েসত pভিতর ব বহার ু ৃ
uপেযািগতা akুN রাখার sােথর্ eসব sাপনার িনরিবি n s  রkণােবkণ aপিরহাযর্ু । সরকােরর সmেদর সীমাবdতা 
sেto e সব sাপনার িনয়িমত সংরkেণর জn বরাdকত aথর্ ব েয়র কাযর্কািরতা িনেয় সংশয় o as তা রেয়েছৃ । 
তাছাড়া, aিভjতায় েদখা যায় েয, e ধরেণর বরােdর িসংহভাগ সাধারণভােব aথর্ বছেরর েশষ tমািসক পযর্ােয় ব িয়ত 
হয়; পববতর্ী tমািসকসমেহর ব েয়র পিরমাণ িনতাni কম থােকূ ূ । aিধকnু, বরাdকত aেথর্র েভৗগিলক o sাপনািনভর্র ৃ
বন্টেনর েkেt বাsব চািহদার আেলােক সমতামলক নীিত anসরণ করা হয় িকনা তা িনেয়o s তার aভাব রেয়েছূ । 
 

২। uপযর্k েpkাপেটু , পিলশ aিধদpরু , সড়ক o জনপথ aিধদpর, গণপতর্ aিধদpরূ , sানীয় সরকার pেকৗশলী 
aিধদpর, ফ ািসিলিটজ িডপাটর্েমন্ট, খাদ  aিধদpর o িসeমeমiu-eর িনয়ntণাধীন সরকাির েভৗত aবকাঠােমাসমেহর ূ
িনমর্ােণাtর রkণােবkেণর মান-unয়েনর লেk  িনmবিণর্ত িসdাn gহণ করা হেয়েছ: 

ক) eখন হেত সংি  sাপনার রkণােবkেণর দািয়tpাp দpর েকান িনিদর্  aথর্ বছের েমরামত o সংরkণ 
খােতর আoতায় সmাদনেযাগ  কাজসমেহর িবsািরত িববরণ সংবিলত eকিট তািলকা বছর rর পেবর্i ূ ূ
চড়াn করেব eবং uk তাূ িলকার eকps anিলিপ aথর্ িবভােগ েপশ করেব; 

খ) সরকাির sাপনার বািষর্ক রkণােবkণ কমর্সিচ pণয়নকােল সংি  sাপনাসমেহর িনমর্াণকালূ ূ , িনমর্াণ ব য়, 
আয়তন, sাপত  িকংবা anrপ anাn বিশ  iত ািদর uপর যথাযথ grt pদান করেত হেব; 

গ) সািবর্ক সmদ পিরিsিতর আেলােক e বাবদ েয aথর্ বরাd করা হেব তা ধমাt তািলকাভk কােজর ু ু
িবপরীেত eবং বছরব ািপ সাম স পণর্ anূ পােত সংি  aিধদpর ব য় করেব, তেব েমাট বরােdর aনিধক 
১০% েথাক আকাের সংরিkত রাখা হেব, যা সংি  aথর্ বছের udত aিনধর্ািরতূ / জrরী চািহদা িমটােনার 
লেk  েকস-টু-েকস িভিtেত aথর্ িবভােগর anেমাদনkেম বায় করা যােব; 

ঘ) aথর্ িবভাগ o সংি  pশাসিনক মntণালয় কতর্ক েযৗথভােব বরাdকত aেথর্র বন্টন o ব য় সmাদন pিkয়া ৃ ৃ
মিনটর eবং িনরীkা করা হেব। 

 uপযর্k িসdােnর আেলােক ু চলিত aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট সংি  খােতর বরাd িনিদর্ ভােব িনধর্ারেণর 
sিবধােথর্ চলিত aথর্ বছের সmাদনেযাগ  (iিতমেধ  সmািদত কাযর্ািদসহ) রkণােবkণ কমর্সিচ eবং আগামী aথর্ ূ
বছের সmাদেনর pেয়াজনীয়তা রেয়েছ eমন রkণােবkণ কমর্সিচর িবষয়িট িবsাূ িরত তািলকা আগামী ১৫i 
েফbrয়ারী/২০০৩ iং তািরেখর মেধ  aথর্ িবভােগ সরবরাহ করেত িনেদর্শkেম anেরাধ জানােনা যাে । 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৮৬১০৬৬৯ 

িবতরণ: 
১। সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। সিচব, েযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। সিচব, sারাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। সিচব, গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭। সিচব, খাদ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮। সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 340 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৪ তািরখ: 
১০-০২-১৪১০ বঃ 

পিরপt 

িবষয়: িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চাঁদা pদান pসেৃ । 

 িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চঁাদা pদােনর বাsব uপেযািগতা যাচাiেয়র জn গিঠত ৃ
সিচব কিমিটর sপািরশ িবেবচনাপবর্ক সরকার e মেমর্ িসdাn gহণ কেরেছ েযূ , িনmিলিখত আnজর্ািতক o আ িলক 
সংsায় বাংলােদশ কতর্কৃ চঁাদা pদান aব াহত থাকেব: 

kিমক নং মntণালয়/ িবভােগর নাম সংsার নাম o pধান কাযর্ালয় 
১। পররাT মntণালয় কমনoেয়লথ সিচবালয়, মালর্েবােরা হাuজ পলমল, লন্ডন, যkরাজু  
২। ঐ iসলামী সেmলন সংsা, েজdা, েসৗিদ আরব 
৩। ঐ জািতসংঘ, িনuiয়কর্, যkরাTু  
৪। ঐ জািতসংঘ শািnরkার কাযর্kম eবং Tাiব নালু , জািতসংঘ সিচবালয়, িনuiয়কর্ 
৫। ঐ aগর্ানাiেজশন ফর pিহিভশন aব েকিমক াল oিয়পn, েনদারল ান্ড 
৬। ঐ pিভশনাল েটকিনক াল েসেkটািরেয়ট ফর িদ কমিpেহিসভ িনuিkয়ার েট ব ান চুিk 

সংsা, িভেয়না aিTয়া 
৭। ঐ িনuিkয়ার নন pিলফােরশন চুিk িরিভu কনফােরn, েজেনভা, siজারল ান্ড 
৮। ঐ কিমিট aন েরিসয়াল িডসিkিমেনশন, জািতসংঘ pাজা, িনuiয়কর্ 
৯। ঐ দিkণ eিশয় আ িলক সহেযািগতা (সাকর্), কাঠমন্ডুু , েনপাল 
১০। aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ 

মntণালয় 
eিডিব, ম ািনলা িফিলপাiন 

১১। ঐ iu,eস,e,আi,িড, যkরাTু  
১২। ঐ iu,eন,িড,িপ-সদর দpর, িনuiয়কর্ 
১৩। ঐ iu,eন,িড,িপ-sানীয় দpর, আiিডিব ভবন, আগারগঁাo, ঢাকা 
১৪। ঐ জািতসংেঘর েস ােসবক বািহনী, বন, জামর্ানী 
১৫। ঐ জািতসংেঘর পিরেবশ pকl, নাiেরাবী েকিনয়া 
১৬। ঐ iuিনেসফ, িনuiয়কর্, iu,eস, e 
১৭। ঐ জািতসংেঘর জনসংখ া িবষয়ক কাযর্kম 
১৮। ঐ iueন ফান্ড ফর Dাগ eিবuজ কেন্Tাল, িভেয়না, aিTয়া 
১৯। ঐ জািতসংঘ নারী unয়ন তহিবল, িনuiয়কর্ 
২০। ঐ কািরগরী সহেযািগতার জn কমনoেয়লথ তহিবল, ীলংকা 
২১। ঐ িসংগাপরু-কলেmা pান াফ কেলজ, ম ািনলা, িফিলপাiন 
২২। ঐ আnজর্ািতক কিষ unয়ন তহিবলৃ  
২৩। ঐ iসলািমক unয়ন ব াংক, েজdা, েসৗিদ আরব 
২৪। ঐ আiিডিব eর দীঘর্ েময়াদী বািণিজ ক pকl, েজdা, েসৗিদ আরব 
২৫। গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  United Nations Centre for Human Settlements, নাiেরািব, েকিনয়া 
২৬। িশl মntণালয় iন্টাnাশনাল aগর্ানাiেজশন ফর ান্ডাডর্ারাiেজশন (আieসo) েজেনভা 
২৭। ঐ oয়াlর্ iনেটেলকচুয়াল pপািটর্ aগর্ানাiেজশন (oয়াiেপা), েজেনভা, siজারল ান্ড 
২৮। ঐ eিশয়ান pডাকিটিভিট aগর্ানাiেজশন (eিপo), েটািকo, জাপান 
২৯। যব o kীড়া মntণালয়ু  কমনoেয়লথ iয়থ েডেভলপেমন্ট েpাgামু , মালর্েবােরা হাuজ, লন্ডন 
৩০। িশkা মntণালয় iuেনেsা (UNESCO), প ািরস, াn 
৩১। জাতীয় রাজs েবাডর্, 

আiআরিড, aথর্ মntণালয় 
কলেmা-p ান ব েরা Dাগ eডভাiজাির েpাgামু , কলেmা ীলংকা 

৩২। ঐ কমনoেয়লথ eেসািসেয়শন aব ট াk eডিমিনেTশন, লন্ডন, iu,েক 
৩৩। ঐ oয়াlর্ কা মs aগর্ানাiেজেশন, bােসলস 
৩৪। আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক 

মntণালয় 
কমনoেয়লথ ম ািজেTট o জােজস eেসািসেয়শন, লন্ডন 

৩৫। ঐ কমনoেয়লথ িলগ াল eডভাiজাির সািভর্েসস, লন্ডন 
৩৬। ঐ eিশয়ান-আি কান িলগ াল কনসালেটিটভ কিমিট, লন্ডন 
৩৭। কিষ মntণালয়ৃ  Food & Agriculture Organization  
৩৮। ঐ Centre for Agriculture & Bio-Science International (CABI), লন্ডন 
৩৯। ঐ Centre for Grains Pulses, Roots & Tubers (CGPRT), iেnােনিশয়া 
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৪০। ঐ International Seed Testing Association (ISTA), জিরখু , siজারল ান্ড  
৪১। ঐ Asia-pacific Association of Agriculture Research Institute (APAARI), 

ব াংকক, থাiল ান্ড 
৪২। িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ 

pযিk মntণালয়ু  
Commonwealth Science fund, যkরাTু  

৪৩। ঐ Asia & Pacific Centre for Transfer of Technology, নয়ািদিl, ভারত   
৪৪। ঐ COMSTECH, iসলামাবাদ,পািকsান 
৪৫। ঐ Commission on Science and Technology for sustainable Development in 

the South, iসলামাবাদ 
৪৬। ঐ IAEA, িভেয়না, aিTয়া 
৪৭। ঐ TCF, িভেয়না, aিTয়া 
৪৮। জাতীয় সংসদ সিচবালয় আnঃসংসদীয় iuিনয়ন (আiিপiu), েজেনভা 
৪৯। ঐ কমনoেয়লথ পালর্ােমন্টারী eেসািসেয়শন (িসিপe), লন্ডন, যkুরাT 
৫০। sানীয় সরকার িবভাগ কমনoেয়লথ েলাকাল গভণর্েমন্ট েফারাম, লন্ডন 
৫১। পিরকlনা িবভাগ, পিরকlনা 

মntণালয় 
iন্টাnাশনাল ে িটিsক াল iনি িটuট, েনদারল ান্ড 

৫২। ম o কমর্সংsান মntণালয় আnজর্ািতক ম সংsা (আieলo) েজেনভা  
৫৩। ঐ iন্টারnাশনাল aগর্ানাiেজশন ফর মাiেgশন (আioeম), েজেনভা  
৫৪। ঐ iসলািমক iনি িটuট aব েটকেনালিজ, গাজীপর ু (আi আi িট) বাংলােদশ (o, 

আi,িস eর eকিট pিত ান) 
৫৫। বািণজ  মntণালয় Global System of Trade Performance (GSTP) েজেনভা  
৫৬। ঐ িব  বািণজ  সংsা (ডিbu িট o), েজেনভা  
৫৭। মৎস o প  সmদ মntণালয় Network & Aquaculture Centre (নাকা), ব ংকক, থাiল ান্ড 
৫৮। pিতরkা মntণালয় িব  আবহাoয়া সংsা, েজেনভা 
৫৯। ঐ Technical Support Unit (TSU), ব ংকক, থাiল ান্ড 
৬০। ঐ বিটশ কমনoেয়লথ ek সািভর্ৃ েসস লীগ 
৬১।  ঐ আnজািতর্ক হাiেDাgািফক সংsা (আieiচo) 
৬২। পিরেবশ o বন মntণালয় Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozone Layer, নাiেরািব, 

েকিনয়া 
৬৩। ঐ Basel Convention of the Control of the Transboundary Movement of 

Hazardous Waste and their Disposal, েজেনভা, siজারল ান্ড  
৬৪। ঐ United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC), 

বন, জর্ামানী  
৬৫। ঐ Convention of Biology Diversity (CBD), মিন্Tয়াল, কানাডা  
৬৬। ঐ United Nations Environment Programme (UNEP),নাiেরািব, েকিনয়া 
৬৭। ঐ United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), বন 
৬৮। ঐ Convention of wetlands RAMSAR, েজেনভা, siজারল ান্ড 
৬৯। ঐ Global Tiger Forum (GTF),নয়ািদিl, ভারত 
৭০। পাট মntণালয়  International Agreement on Jute & Jute Products, ঢাকা, বাংলােদশ 
৭১। েযাগােযাগ মntণালয় Permanent International Association of Road Congress (PIARC), প ািরস, 

াn 
৭২। sাs  o পিরবার কল াণ 

মntণালয় 
পাটনাসর্ iন পপেলশন eন্ড েডেভলপেমন্ট ু (িপিপিড), ঢাকা, বাংলােদশ 

৭৩। ঐ িব  sাs  সংsা, েজেনভা, siজারল ান্ড 
৭৪। ঐ iন্টারnাশনাল কাuিnল aন ম ােনজেমন্ট aব পপেলশন েpাgাম ু

(আiিসueমিপিপ), kয়ালালামপরু, মালয়িশয়া 
৭৫। sরাT মntণালয় আnজর্ািতক aপরাধ পিলশ সংsা ু (iন্টারেপাল), িলয়ন, াn 
৭৬। পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক 

মntণালয় 
পাবর্ত  unয়ন িবষয়ক আnজর্ািতক েকnd (iিসমড), কাঠমন্ডুু , েনপাল 

৭৭। েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 
পযর্টর মntণালয় 

িব  পযর্টন সংsা মািdদ, ে ন 

৭৮। ডাক o েটিলেযাগােযাগ 
মntণালয়  

International Telecommunications Union (ITU) েজেনভা, siজারল ান্ড 

৭৯। ঐ Universal Postal Union (UPU), বাণর্, siজারল ান্ড 
৮০। ঐ Asia Pacific Telecommunity (APT), ব াংকক, থাiল ান্ড  
৮১। ঐ Asia Pacific Postal Union (APPU), ম ািনলা, িফিলপাiন 
৮২। পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ িসরডাপ, ঢাকা, বাংলােদশ 
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৮৩। খাদ  মntণালয় Association of Food & Agriculture Marketing Agencies in Asia & the 

Pacific (AFMA), ব াংকক, থাiল ান্ড 
৮৪। যব o kীড়া মntণালয়ু  eিশয়ান েটিনস েফডােরশন হংকং 
৮৫। ঐ আnজর্ািতক েটিনস েফডােরশন (eেসািসেয়ট সদস ), লন্ডন 
৮৬। ঐ আnজর্ািতক েটিনস েফডােরশন (পণর্ূ ) 
৮৭। ঐ eিশয়ান েরািয়ং েফডােরশন, পািকsান 
৮৮। ঐ আnজর্ািতক েরািয়ং েফডােরশন, siজারল ান্ড 
৮৯। ঐ আnজর্ািতক Dাগণ েবাডর্ হংকং 
৯০। ঐ eিশয়ান Dাগণ েবাডর্, চীন 
৯১। ঐ েসন্Tাল eিশয়ান েরািয়ং, পািকsান 
৯২। ঐ eিশয়ান েটিবল েটিনস iuিনয়ন, চীন 
৯৩। ঐ আnজর্ািতক েটিবল েটিনস েফডােরশন, যkরাT ু  
৯৪। ঐ কনেফডােরশন aব eিশয়া িড-েরালার েsিটং, জাপান 
৯৫। ঐ আnজর্ািতক িড-েরালার েsিটং, েsন 
৯৬। ঐ eিশয়ান ক ারাম েফডােরশন, মালdীপ 
৯৭। ঐ আnজর্ািতক ক ারাম েফডােরশন, ভারত 
৯৮। ঐ সাকর্ িbজ eেসািসেয়শন, ঢাকা 
৯৯। ঐ eিশয়া, আি কা o মধ pাচ  িbজ েফডােরশন, পািকsান 
১০০। ঐ িব  িbজ েফডােরশন, প ািরস 
১০১। ঐ আnজর্ািতক ব াডিমন্টন েফডােরশন, যkরাজু  
১০২। ঐ eিশয়ান সাiিkং েফযােরশন, মালয়িশয়া 
১০৩। ঐ iuিনয়ন সাiিkং iন্টারnাশনাল, siজারল ান্ড 
১০৪। ঐ eিশয়ান ফটবল েফডােরু শন মালয়িশয়া 
১০৫। ঐ েফডােরশন iন্টারnাশনাল িদ ফটবল eেসািসেয়শনু , siজারল ান্ড 
১০৬। ঐ eিশয়ান eেমচার কাবািড েফডােরশন, ীলংকা 
১০৭। ঐ দিkণ eিশয়ান কাবািড েফডােরশন, ভারত 
১০৮। ঐ আnজর্ািতক o আ িলক েsায়াস েরেকট েফডােরশন, মালয়িশয়া 
১০৯। ঐ eিশয়ান হিক েফডােরশন, মালয়িশয়া 
১১০। ঐ আnজর্ািতক হিক েফডােরশন, েবলিজয়াম 
১১১। ঐ িব  হিক ম াগািজন (চার বছর anর), bােসলs 
১১২। ঐ েফডােরশন aব eিশয়ান eেমচার বিkং, িসংগাপরু 
১১৩। ঐ eেমচার iন্টারnাশনাল বিkং eেসািসেয়শন,আেমিরকা 
১১৪। ঐ eেমচার বিkং eেসািসেয়শন aব কমনoেয়লথ, িসংগাপরু 
১১৫। ঐ eিশয়ান বিড িবিlং েফডােরশন, িসংগাপরু 
১১৬। ঐ iন্টারnাশনাল েফডােরশন aব বিড িবিlং কানাডা 
১১৭। ঐ কমনoেয়লথ বিড িবিlং েফডােরশন, িসংগাপরু 
১১৮। ঐ সাuথ eিশয়ান বিড িবিlং েফডােরশন, ভারত 
১১৯। ঐ িব  দাবা েফডােরশন, siজারল ান্ড 
১২০। ঐ eিশয়ান বােsটবল কনেফডােরশন, মালয়িশয়া 
১২১। ঐ আnজর্ািতক বােsটবল েফডােরশন, জামর্ানী 
১২২। ঐ সাuথ eিশয়ান বােsটবল eেসািসেয়শন 
১২৩। ঐ eিশয়ান িজমনাি ক eেসািসেয়শন 
১২৪। ঐ আnজর্ািতক িজমনাি ক েফডােরশন, siজারল ান্ড 
১২৫। ঐ জেডা iuিনয়ন aব eিশয়াু , িফিলপাiন 
১২৬। ঐ iন্টারnাশনাল জেডা েফডােরশনু , েকািরয়া 
১২৭। ঐ কমনoেয়লথ জেডা eেসািসেয়শনু , যkরাজু  
১২৮। ঐ oয়াlর্ কারােত েফডােরশন, জাপান 
১২৯। ঐ eিশয়ান iuিনয়ন aব কারােত aগর্ানাiেজশন, জাপান 
১৩০। ঐ eিশয়ান িটং েফডােরশন, িসংগাপরু 
১৩১। ঐ iন্টারnাশনার িটং েsাটর্স েফডােরশন, জামর্ানী 
১৩২। ঐ eিশয়ান eেমচার siিমং েফডােরশন, ঢাকা 
১৩৩। ঐ আnজর্ািতক সঁাতার সংsা, siজারল ান্ড 
১৩৪। ঐ সাuথ eিশয়ান siিমং েফডােরশন, েনপাল 
১৩৫। ঐ eিশয়ান hান্ডবল েফডােরশন, সাফাত, kেয়ত 
১৩৬। ঐ আnজর্ািতক hান্ডবর েফডােরশন, siজারল ান্ড 
১৩৭। ঐ কমনoেয়লথ hান্ডবল eেসািসেয়শন, লন্ডন, যkরাজু  
১৩৮। ঐ দিkণ eিশয়ান hান্ডবল েফডােরশন, ভারত 
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kিমক নং মntণালয়/ িবভােগর নাম সংsার নাম o pধান কাযর্ালয় 
১৩৯। ঐ eিশয়ান ভিলবল কনেফডােরশন,চীন 
১৪০। ঐ আnজর্ািতক ভিলবল েফডােরশন, siজারল ান্ড 
১৪১। ঐ আnজর্ািতক ৭িট সংsার সদস  (সামিয়ক), ৫িট সংsা লন্ডেন, ২িট জাপােন 
১৪২। ঐ আnজর্ািতক তায়েকায়ানেডা েফডােরশন, েকািরয়া 
১৪৩। ঐ eিশয়ান ভারেtালন েফডােরশন, িসংগাপরু 
১৪৪। ঐ আnজর্ািতক ভারেtালন েফডােরশন, হাে রী 
১৪৫। ঐ িসআieসeস, েডনমাকর্ 
১৪৬। ঐ আiিসeসিস, েনদারল ান্ড 
১৪৭। ঐ eিডিপeসিস, aেsTিলয়া 
১৪৮। ঐ আnজর্ািতক িkেকট কাuিnল 
১৪৯। ঐ eিশয়ান eেমচার eথেলিটক েফডােরশন, িসংগাপরু 
১৫০। ঐ আnজর্ািতক eেমচার eথেলিটক েফডােরশন, াn 
১৫১। ঐ সাuথ eিশয়ান eথেলিটক েফডােরশন, পািকsান 
১৫২। ঐ eিশয়ান েরসিলং েফডােরশন, দিkণ েকািরয়া 
১৫৩। ঐ আnজর্ািতক েরসিলং েফডােরশন (ফলা), siজারল ান্ড 
১৫৪। ঐ oয়াlর্ েTিডশনাল মাশর্াল আটর্ েফডােরশন, লন্ডন 
১৫৫। ঐ েফডােরশন aব েTিডশনাল মাশর্াল আটর্, লসeে লাস 
১৫৬। ঐ aল iিন্ডয়া েফডােরশন aব েTিডশনাল মাশর্াল আটর্, ভারত 
১৫৭। ঐ eিশয়ান কনেফডােরশন aন িবিলয়াডর্ ে াটর্স, ঢাকা 
১৫৮। ঐ iন্টারnাশনাল িবিলয়াডর্ eন্ড sকার েফডােরশনু , আয়ারল ান্ড 
১৫৯। ঐ eিশয়ান েখা েখা েফডােরশন, ভারত 
১৬০। ঐ eিশয়ান ব াডিমন্টন েফডােরশন 
১৬১। পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ eআরিডo, নয়ািদিl, ভারত 

 
 
২। uপেরাk িসdােnর আেলােক যথািবিহত ব বsা gহেণর জn সংি  সকলেক anেরাধ জানােনা হেলা। 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

 
 
২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৪/১(১৪) তািরখ: 
১০-০২-১৪১০ বঃ 

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

১। সিচব, সিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, সংসদ ভবন, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা........., বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
 
 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১ 

২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৫ তািরখ: 

১০-০২-১৪১০ বঃ 
 

পিরপt 
 
িবষয়: িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsার বাংলােদশ কতর্ক চাঁদা pদান pসেৃ । 
 
 িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চঁাদা pদােনর বাsব uপেযািগৃ তা যাচাiেয়র জn গিঠত 
সিচব কিমিটর sপািরশ িবেবচনাপবর্ক সরকার e মেমর্ িসdাn gহণ কেরেছ েযূ , িনmিলিখত আnজর্ািতক o আ িলক 
সংsায় চাঁদা pদান aব াহত থাকেব তেব চাঁদার পিরমাণ hাস করার িবষেয় pশাসিনক মntণালয় pেয়াজনীয় ব বsা gহণ 
করেব: 
 
kিমক 
নং 

মntণালয়/ িবভােগর নাম সংsার নাম o pধান কাযর্ালয় 

১।  িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু  Third World Academy of Science িtেয়s, iতালী 
২।  েনৗ-পিরবহন মntণালয়ঃ আnজর্ািতক েনৗ-সংsা, লন্ডন 
৩।  ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়ঃ CTO, লন্ডন 
৪।  িশkা মntণালয় ISESCO, রাবাত মরেkা 
৫।  -ঐ- কমনoেয়লথ aব লািনর্ং (COL) কানাডা 
৬।  মৎস o প  সmদ মntণালয়ঃ BOBP, ব াংকক, থাiল ান্ড 
 
২। uপযর্k িসdােnর আেলােক সংি  সংsাু সমেহ pেদয় চঁাদার পিরমাণ hাস করার লেk  aিবলেm কাযর্কর পদেkপ ূ
gহণ eবং ফলাফল সmেকর্ aথর্ িবভাগেক aবিহত করেত anেরাধ জানােনা যাে । 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরনঃ 
সিচব/ভারpাp সিচব, সংি  সকল মntণালয়/ িবভাগ 
 

২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৫ তািরখ: 

১০-০২-১৪১০ বঃ 
 
 সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 
 
১। সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভু বন, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা........., বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
 

২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বাu-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৭ তািরখ: 

১০-০২-১৪১০ বঃ 
 

পিরপt 
 
িবষয়: িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চাঁদা pদান pসেৃ । 
 
 িবিভn আnজর্ািতক o আ িলক সংsায় বাংলােদশ কতর্ক চঁাদা pদােনর বাsব uপেযািগতা যাচােয়র জn গিঠত ৃ
সিচব কিমিটর sপািরশ িবেবচনাপবর্ক সরকার e মেমর্ িসdাn gহণ কেরেছ েযূ , িনmবিণর্ত আnজর্ািতক o আ িলক 
সংsায় চাঁদা pদান করবার pেয়াজন েনiঃ 
  
kিমক নং মntণালয়/ িবভােগর নাম সংsার নাম o pধান কাযর্ালয় 
১। aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, aথর্ 

মntণালয় 
ক ািপটাল unয়ন তহিবল, িনuiয়কর্, iu,eস, e 

২। ঐ জািতসংঘ িশl unয়ন তহিবল, িভেয়না, aিTয়া 
৩। ঐ কমনoেয়লথ ফাuেন্ডশন, লন্ডন 
৪। ঐ দিkণ o দিkন-পবর্ eিশয়ার কািরগরী সহেযািগতাূ , লন্ডন 
৫। ঐ বাংলােদশ-কলেmা pান িশkাথর্ীেদর কািরগরী সহায়তা 
৬। ঐ েটািকoর eশীয় পিরসংখ ান pিত ান, েটািকo, জাপান 
৭। ঐ eিশয়া প ািসিফক unয়ন েকnd, kয়ালালামপরু, মালয়িশয়া 
৮। কিষ মntণালয়ৃ  International Tropical fruits Network (ITFNct) 
৯। িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ 

pযিk মntণালয়ু  
NAM S &T Centre নয়ািদিl, ভারত 

১০।  Islamic Foundation for Science, Technology and 
Development, েজdা, েসৗিদ আরব। 

 ১১।  ICGFI, িভেয়না, aিTয়া 
১২। বািণজ  মntণালয় Islamic Centre for Development of Trade (ICDT), 

ক াসাb াংক, মরেkা 
১৩। পিরেবশ o বন মntণালয় South Asia Scas Action Plan (SASAP), কলেmা, ীলংকা 
১৪। েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 

পযর্টন মntণালয় 
প ািসিফক eিশয়া Tােভল eেসািসেয়শন, সান ািnসেকা, iueসe

১৫। সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  Research Centre for Islamic History Art and Culture, 
isাmল ু  

১৬। গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  nাশনাল িফিজক াল pািনং pেজk (েফiজ-১), iu,eন,িড,িপ 
১৭।  আরবান হাuিজং পিলিস eন্ড েpাgাম েডেভলপেমন্ট(েফiজ-১), 

iu,eন,িড,িপ 
১৮।  nাশনাল িফিজক াল pািনং pেজk(েফiজ-২), iu,eন,িড,িপ, 

iu,eন,িস,eiচ,eস 
১৯।  আরবান হাuিজং পিলিস eন্ড েpাgাম েডেভলপেমন্ট(েফiজ-২), 

iu,eন,িড,িপ 
২০।  হাuিজং েডেভলপেমন্ট pেজk, iu.eন.িড.িপ,iu.eন.িস.eiচ.eস 
২১।  আরবান eন্ড েসন্টার েসkর িরিভu pেজk, iu.eন.িড.িপ, 

iu.eন.িস.eiচ.eস 
২২। জাতীয় স য় পিরদpর, 

আiআরিড, aথর্ মntণালয় 
আnজর্ািতক স য় ব াংক iনি িটuট (বতর্মােন oয়াlর্ েসিভংস 
ব াংক iনি িটuট), েজেনভা 

২৩।  আnজর্ািতক স য় ব াংক iনি িটuট, আ িলক কাযর্ালয়, ব াংকক 
২৪। মৎস o প  সmদ মntণালয় Office International Dcs Epizootcs (O/E),প ািরস, া  
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২। e িসdাn aিবলেm কাযর্কর হেব eবং uপেরাk িসdােnর আেলােক যথািবিহত ব বsা gহেণর জn সংি  
সকলেক anেরাধ জানােনা হেলা। 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরণ: সিচব/ভারpাp সিচব, সংি  সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
২৪-০৫-২০০৩ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বাu-১/িবিবধ(১৩)/২০০২/১৯৭৭ তািরখ:
১০-০২-১৪১০ বঃ 

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

১। সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা........., বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 

 
 

েমাহাmদ আবল কালামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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aথর্ ছাড়করণ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২১-০৮-২০০৫ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(২২)/২০০৫/১৭৯৯ তািরখ: 
০৬-০৫-১৪১২ বঃ 

 
পিরপt 

 
িবষয়: রাজs বােজেটর আoতায় sায়tশািসত সংsার ankেল বরাdকত aথর্ ছােড়র পdিত সহজীকরণ pসংেৃ । 
 
 িবিভn মntণালয়/ িবভােগর aধীনs sায়tশািসত সংsাসমেহর ফান্ড ছাড়করেণ pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগেক 
aিধকতর kমতা pদান eবং aথর্ ছাড়করেণর pচিলত পdিত সংsারপবর্ক সরকার িনmrপ পdিত anসরেণর িসdাn ূ
gহণ কেরেছ: 

ক) pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aধীনs sায়tশািসত সংsাসমেহর ankেল বরাdকত aথর্ ধমাt িবভাজন ূ ৃ ু
anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। 

খ) aথর্ িবভাগ সাহায  ম রুী বাবদ sায়tশািসত সংsাসমেহর ankেল বরাdকত aেথর্র িবভাজন anেমাদন করেবূ ৃ । 
aথর্ িবভাগ কতর্ক anেমািদত িবভাজন anযায়ী pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভাগ সরকাির আেদশ জাির করেব eবং তা 
সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবের প া ন করার জn aথর্ িবভাৃ েগ েpরণ করেব। 

গ) aথর্ িবভােগর anেমািদত িবভাজন anযায়ী tমািসক িভিtেত pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ sায়tশািসত সংsার 
ankেল বরাdকত aেথর্র ৃ ১ম, ২য় eবং ৩য় িকিs পযর্n িকিsর সময়কােল িকিsoয়ারী ছাড় করেব। e aথর্ ছােড়র 
সরকাির আেদেশ aথর্ িবভােগর প া ন ৃ (Endorsement) pেয়াজন হেব না। 

ঘ) aথর্ িবভােগর anেমািদত িবভাজন anযায়ী pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক সরকাির আেদশ জাির করা হেল ৃ
সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া তদাnযায়ী aথর্ ছােড়র pেয়াজনীয় পদেkপ িনেব। 

ঙ) ততীয় িকিs পযর্n ছাড়কত ৃ ৃ aেথর্র pকত ব েয়র pিতেবদনসহ pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভাগ চতথর্ িকিsর aথর্ ু
ছােড়র psাব anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। aথর্ িবভাগ anেমািদত িবভাজন anযায়ী চতথর্ িকিsর ু
aথর্ ছােড় সmিত pদান করেব eবং ekেt pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক জািরকত aথর্ ছােড়র সরকাির ৃ ৃ
আেদেশ aথর্ িবভােগর প া েনর pেয়াজন হেবৃ । 

চ) সংেশািধত বােজেট েকান sায়tশািসত সংsার ankেল বরােdর hাস/ বিd ঘটেল pশাসিনক মntণালয়ৃ / িবভাগ 
সংেশািধত িবভাজনসহ (চতথর্ িকিsসহ সmণর্ aথর্ু ূ ) চতথর্ িকিsর aথর্ ছাু েড়র psাব aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। aথর্ 
িবভাগ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগর সংেশািধত িবভাজন psাব anেমাদন করেব eবং চতথর্ িকিsর aথর্ ছােড় ু
সmিত pদান করেব। eেkেt সংেশািধত িববাজন eবং চতথর্ িকিsর aথর্ ছাড় সংkাn সরকাির আেদশdেয় aথর্ ু
িবভােগর প া েনর ৃ (Endorsement) pেয়াজন হেব। 

 
ড. েমাহাmদ তােরক 
যgু-সিচব (বােজট) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১. মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩. মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট হাuজ, ১৮৯ শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, ঢাকা। 
৪. সিচব, আপন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৫. সিচব, জন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৬. সিচব, জাতীয় সংসদ সিচবালয়, েশের বংলানগর, ঢাকা। 
৭. সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৮. সিচব, সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. সিচব, সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
১০. সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১. সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১২. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৩. সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪. সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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১৫. সিচব, পররাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬. সিচব, pিতরkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭. সিচব, আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮. সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯. সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০. সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১. সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২. সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩. সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪. সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫. সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬. সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭. সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮. সিটব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯. সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০. সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১. সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২. সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩. সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৩৪. সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৫. সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬. সিচব, কিষ মntৃ ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৭. সিচব, মৎস  o pািণসmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৮. সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯. সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪০. সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১. সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২. সিচব, েযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩. সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪. সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৫. সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬. সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭. সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮. সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , eেলনবাড়ী, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৪৯. সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০. িহসাব মহা-িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা 
৫১. িসিজিডeফ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫২. েরিজTার, বাংলােদশ spীম েকাটর্, ঢাকা। 
৫৩. pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ............................................ মntণালয়/ িবভাগ। 

 
২১-০৮-২০০৫ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(২২)/২০০৫/১৭৯৯/১(৬) তািরখ: 
০৬-০৫-১৪১২ বঃ 

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

১। যgু-সিচব (বােজট), aথর্ িবভাগ। 
২। যgু-সিচব (unয়ন), aথর্ িবভাগ। 
৩। uপ-সিচব (বােজট-১/২/৩), aথর্ িবভাগ। 
৪। uপ-সিচব (unয়ন-১/২/৩), aথর্ িবভাগ। 
৫। িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৬। িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), unয়ন anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 

 
েমাঃ আিমnল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
০৬/০৮/২০০৯ ি ঃ 

নং-aম/aিব/ বা-১/ িবিবধ(২২)/২০০৫/৭৮৯ তািরখ: 
২২/০৪/১৪১৬ বঃ

 
িবষয়: রাজs বােজেটর আoতায় sায়tশািসত সংsার ankেল বরাdকত aথর্ ছােড়র পdািত সহজীকরণ pসেৃ । 
 
সtূ : aথর্ িবভােগর ২১-০৮-২০০৫ তািরেখর aম/aিব/ বা-১/ িবিবধ (২২)/২০০৫/১৭৯৯ নং পিরপt 
 
 uপযর্k িবষেয় সেtাk sারেকর anবিtkেম িনেদর্িশত হেয় জানােনা যাে  েযু ূ ৃ , মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার 
আoতাভk মntু ণালয়/ িবভাগসমেহর িনয়ntাধীন sায়tশািসতূ / েবসরকাির pিত ানসমেহর ankেল রাজs বােজেটর ূ
আoতায় সাহায  ম রী িহেসেব বরাdকত aেথর্র িবভাজন anেমাদেনর জn aথর্ িবভােগ েpরেণর pেয়াজন েনiু ৃ । 
২১.০৮.২০০৫ তািরেখর aম/aিব/ বা-১/ িবিবধ (২২)/২০০৫/১৭৯৯ নং পিরপেtর anাn শতর্ aপিরবিতর্ত থাকেব। 

 
 

রণিজৎ kমার চkবতর্ী 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগঁাo, ঢাকা। 
৩। মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট হাuজ, ১৮৯ শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, ঢাকা। 
৪। সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭। সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮। সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯। সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০। সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২। সিচব, পিl unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩। সিচব, jালানী o খিনজ সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪। সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। সিচব, মৎস o প সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬। সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭। সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮। সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯। সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০। সিচব, েসত িবভাগু , েসত ভবনু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১। সিচব, সড়ক o েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২। সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩। সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪। সিচব, মহা-িনয়ntক, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
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িবল দািখল/ িবল দািখেলর সময়সীমা 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
১৩/১২/২০০৭ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩২)/২০০৬/১০৭৭ তািরখ: 
২৯/০৮/১৪১৪ বঃ 

 
িবষয়: সরবরাহ o েসবা খােতর আoতায় িবdৎ, েটিলেফান, পািন, ভিমকরূ , েপৗরকর, গ াস iত ািদ িবল সময়মত 

পিরেশাধ pসে । 
 
 সকল সরকাির aিফস/ দpর/ aিধদpর/ পিরদpর/ সংsার সরবরাহ o েসবা খােতর আoতায় িবd ৎ, েটিলেফান, 
পািন, ভিমকরূ , েপৗরকর, গ াস iত ািদ ব য় িনবর্ােহর জn pেত ক আিথর্ক বছের িনয়িমত বােজট বরাd pদান করা হেয় 
থােক। বােজট সভায় আেলাচনা o পযর্ােলাচনার িভিtেত ei খােতর বরাd িনrপন করা হয়। কােজi েকান আিথর্ক 
বছের িবd ৎ িবলসহ anাn Utility িবল বেকয়া থাকার aবকাশ েনi। eতদসেtto িবিভn সরকাির, আধা-সরকাির o 
sায়tশািসত pিত ােনর িনকট িবd ৎ িবল aপিরেশািধত থাকার িচt aথর্ িবভােগর েগাচিরভত হেূ । যথাযথভােব 
বরাd psাব uপsাপন eবং pাkিলত বরাd যথাসমেয় ব বহার িনি ত করা েগেল e খােত বেকয়া থাকেব না। 
 
২। চলিত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজট আেলাচনা সভা 
an ােনর লেk  iেতামেধ  বােজট pাkলন ফরম সংি  মntণালয়/ িবভােগ েpরণ করা হেয়েছ। িবd ৎ িবলসহ সকল 
Utility িবল পিরেশােধর pত য়নসহ বােজট pাkলন aথর্ িবভােগ েpরণ করেত হেব মেমর্ িসdাn gহণ করা হেয়েছ। 
 
৩। িবষয়িট aতীব জrরী িহেসেব গণ করত বােজট pাkলেনর সােথ িবd ৎ িবলসহ সকল Utility িবল পিরেশাধ করা 
হেয়েছ মেমর্ pত য়ন pদােনর জn সকলেক িবেশষভােব anেরাধ জানােনা যাে । 

 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

 
িবতরণ: 
১। সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৫। সিচব, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৭। িহসাব মহািনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 

 
 

েখাnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ, শাখা-১১ 

০১ জ  ১৪১১ বঃ 
নং-aম/aিব/বােজট-১১/২০০২/১৭০(৭১) তািরখ: 

১৫ েম, ২০০৪ ি ঃ 

িবষয়: িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs দরpরসমেহর জনূ ু /০২ পযর্n বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশােধর লেk  
aথর্ বরাd eবং িবd ৎ সরবরাহকারী সংsার িনকট DSL বাবদ সরকােরর পাoনা আদায়/ সমnয় pসে । 

 uপযর্k ু িবষেয় সদয় দি  আকষর্ণপবর্ক িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযৃ ূ , িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং eর aধীনs 
দpরসমেহর জনূ ু /২০০২ পযর্n বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশােধর লেk  চলিত ২০০৩-০৪ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট 
সবর্েমাট ১৬৭,৮৭,৮৫,০০০/- (eকশত সাতষিT েকািট সাতািশ লk পঁচািশ হাজার) টাকা aিতিরk বরাd pদান করা 
হেয়েছ। িবd ৎ সরবরাহকারী সংsার pাপ  বেকয়া eবং সংি  মntণালয়/ িবভােগর ankেল (সিচবালয় aংেশ) 
বরাdকত aিতিরk aেথর্র পিরমাণ পিরিশৃ -ক e েদখােনা হেলা। জনু/২০০২ পযর্n বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশােধর 
েkেt িনmবিণর্ত ব বsাসমহ anসরণ করেত হেবূ । 

ক) সংি  মntণালয়/ িবভাগ ২০/০৫/২০০৪ তািরেখর মেধ  তার aধীনs aপােরশনাল iuিনটসমেহর মেধ  ূ
বেকয়ার িভিtেত বরাdকত aথর্ পনঃবরাd করেব eবং aথর্ িবভাগ o িবd ৎ িবল িবভাগেক aবিহত করেবৃ ু ; 

খ) সংি  িবd ৎ সরবরাহকারী সংsাসমেহর মেধ  পlী িবd তায়ন েবাডর্ ূ (আরiিব) -eর কােছ সরকােরর েকান 
DSL বেকয়া েনi িবধায় েকবলমাt আরiিব-eর বেকয়া বাবদ aথর্ নগদ পিরেশাধ করা যােব। বাংলােদশ 
িবd ৎ unয়ন েবাডর্ (িপিডিব), ঢাকা িবd ৎ িবতরণ কতর্পk ৃ (েডসা) eবং ঢাকা iেলকিTিসিট সাpাi েকাঃ িলঃ 
(েডসেকা) -eর pাপ  বেকয়ার িবপরীেত েকান নগদ aথর্ পিরেশাধ না কের িনেচর (গ) uপ-anে েদ বিণর্ত 
পdিত anযায়ী বেকয়া িবd ৎ িবল বাবদ pেদয় aথর্ e সকল সংsার কােছ সরকােরর pাপ  িডeসeল eর 
সােথ সমnয় করেত হেব; 

গ) সংি  িহসাবরkণ aিফসসমহ িবিভn সরকাির aিফস কতর্ক েপশকত বেকয়া িবd ৎ িবল যথািনয়েম পাস ূ ৃ ৃ
করেব, িকn েকান েচকু /eডভাiস is  করার পিরবেতর্ িবd ৎ সরবরাহকারী সংsাসমহেক িবd ৎ িবল pদােনর ূ
pমাণ srপ সািটর্িফেকট pদান করেব। মাঠ পযর্ােয় েজলা/ uপেজলা িহসাবরkণ aিফসসমেহর েkেt ূ
মntণালয়িভিtক বেকয়া পিরেশােধর সািটর্িফেকট is  করেত হেব eবং is কত সািটর্িফেকেটর কিপ সংি  ৃ
মntণালেয়র pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া বরাবের েpরণ করেত হেব। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া pাp 
সািটর্িফেকট pদিশর্ত বেকয়া িবd ৎ িবেলর টাকার aংেকর পিরমাণ eকt কের তার িনজ aিফেস 
পিরেশাধকত বেকয়া িবd ৎ িবেলর টাকার aংেকর সােথ িমিলেয় িবd ৎ সরবরাহকারী সংsার ankৃ েল 
সমপিরমাণ DSL বাবদ জমা িহসােব েরকডর্ভk কের িহসােবর pেয়াজনীয় সমnয় েদখােবন eবং aথর্ ু
িবভােগর যgু-সিচব (unয়ন) বরাবের DSL আদায় বাবদ pত ায়নপt েpরণ করেবন। 

২। pস ত uেlখ , বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশােধর লেk  ২০০২-০৩ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেটo সংি  
মntণালয়/ িবভাগসমহ eবং িবd ৎ সরবরাহকারী সংsাসমেহর সােথ আেলাচনাkেম বেকয়ার সmত পিরমােণর িভিtেত ূ ূ
aথর্ বরাd করা হেয়িছল। িকn লk  করা েগেছ েযু , aথর্ বরাd থাকা সেtt o েকান েকান মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক সমদয় ৃ ু
বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশাধ করা হয়িন। চলিত ২০০৩-০৪ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট বেকয়া িবd ৎ িবল 
পিরেশােধর জn বরাdকত aেথর্ যােত uিlিখত পdিতৃ  যথাযথভােব anসরণপবর্ক সমদয় বেকয়া িবd ৎ িবল পিরেশাধ ূ ু
ককরা হয় েস িবষয়িট িনি ত করার pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িবেশষভােব anেরাধ করা যাে । 

 
 

রেমnd নাথ িব াস 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
দরভাষঃ ূ ৭১৭২১৮৪ 

িবতরণ: 
১। সিচব, --------------------------------------, মntণালয়/ িবভাগ। 
২। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৩। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
০১/০৬/২০০৬ ি ঃ

নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ(৯)/২০০৬/৪৬২ তািরখ: 
১৮/০২/১৪১৩ বঃ

পিরপt 

িবষয়: ২০০৫-০৬ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সময়সীমাু , জন মােস ব য় িবল ু
দািখল o িন িt eবং জন মােস is েযাগ  েচকসমেহর েময়াদ সংkাn ু ূ ০৩/০৫/২০০৬ তািরেখর sারক 
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ (০৯)/২০০৬/৩৬৮ সংেশাধন pসে । 

 uপযর্k িবষেয় o সেtাk sারেক জািরকত পিরপেtর aথর্ aবমিkু ূ ুৃ , িবল দািখল iত ািদ িবষেয় েয সময়সীমা 
িনধর্ারণ করা হেয়িছল তা িবেশষতঃ বািষর্ক unয়ন কমর্সিচ চড়াnকরেণ িবলm হবার কারূ ূ েণ নতনভােব িনধর্ারণ করার ু
pেয়াজন েদখা িদেয়েছ। 

২। বিণর্ত aবsায়, ২০০৫-০৬ aথর্ বছের সরকাির আিথর্ক ব বsাপনায় শংখলা বজায় রাখার pেয়াজেন পনঃিনধর্ািরত ৃ ু
সময়সীমা িনmrেপ িনধর্ািরত হেয়েছ: 

ক) unয়ন বােজেটর চতথর্ূ / েশষ িকিsর aথর্ aবমিkর psাব aথর্ িবু ভােগ েpরেণর েশষ সময়সীমা ০৮i জনু, 
২০০৬; 

খ) unয়ন বােজেটর আপিtকত নিথ aথর্ িবভােগ েpরেণর েশষ সময়সীমা ৃ ১১i জনু, ২০০৬; 
গ) unয়ন বােজেটর সকল pিkয়া সmn কের aথর্ aবমিkর আেদশ জািরর েশষ সময়সীমা ু ১৩i জনু, ২০০৬; 
ঘ) unয়ন o annয়ন uভয়খােত নতন ব য়ু  িবল দািখেল সবর্েশষ তািরখ ১৫i জনু, ২০০৬; 
ঙ) unয়ন o annয়ন uভয় খােত েফরত িবল দািখেল সবর্েশষ তািরখ ২০i জনু, ২০০৬; 
চ) unয়ন o annয়ন uভয় বােজেটর আoতায় িবল িন িt o েচক is  করার কাজ aবশ i ২৯েশ জনু, ২০০৬ 

তািরেখর মেধ  সmn করেত হেব; 
ছ) ১৪i জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n is কত েচকসমেহর েময়াদ ৃ ূ ৩০েশ জনু, ২০০৬ eবং ১৫i জন হেত ু ৩০েশ 

জনু, ২০০৬ তািরেখর মেধ  is কত েচকসমেহর েময়াদ ৃ ূ ১৫i জলাiু , ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থাকেব; 

ব াখ া: েTজাির িবিধমালার eস.আর ৮৫ anযায়ী পেবর্ িনরীিkত েচেকর েময়াদ is র তািরূ খ হেত িতন 
মাস বহাল থােক। েTজাির িবিধমালার uk িবিধর কাযর্কািরতা সামিয়কভােব sিগত কের e আেদশ বেল ১৫i 
জনু, ২০০৬ তািরেখর পেবর্ aথর্াৎ ূ ১ eিpল, ২০০৬ েথেক ১৪ জনু, ২০০৬ পযর্n সময়কােল is কত েচেকর ৃ
েময়াদ িতন মােসর sেল ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n বলবৎ থাকেব। 

জ) েয সব েkেt বােজট বরােdর আoতায় িবেদশ হেত পণ  iত ািদ আমদািনর ব বsা রেয়েছ েস সব েkেt 
সংি  আমদািন o মল  পিরেশােধর pিkয়া aবশ i ূ ৩০েশ জনু, ২০০৬ তািরেখর মেধ  সmn করেত হেব; 
েয েkেt ৩০েশ জনু, ২০০৬ তািরেখর মেধ  আমদািন o মল  পিরূ েশােধর pিkয়া সmn করা যােব না েস 
েkেt asিবধার কারণ, চলিত বছের sািপত eলিস,র িবপরীেত আগামী aথর্ সােল পিরেশাধ  aেথর্র পিরমাণ 
pভিত িবsািরতভােব uেlখপবর্ক sয়ংসmণর্ pিতেবদন ৃ ূ ূ ২২ েশ জনু, ২০০৬ তািরেখর মেধ  aথর্ িবভােগ 
েpরণ করেত হেব; eবং 

ঝ) ৩০েশ জনু, ২০০৬ তািরেখর পর চলিত aথর্ বছেরর বােজট বরােdর িবপরীেত বাংলােদশ ব াংক কতর্ক েকান ৃ
আমদানী eলিস sাপন িকংবা িন িtর ব বsা gহণ করা হেব না। 

৩। eসব ব বsা মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ দpর/ সংsা িনিবর্েশেষ pেযাজ  হেব eবং eসেবর বাsবায়ন anসরণ 
করার জn aথর্ িবভাগ, িহসাব মহািনয়ntক কাযর্ালয় o বাংলােদশ ব াংেকর কমর্কতর্া সমnেয় গিঠত পিরদশর্ণ দল কতর্ক ৃ
িহসাবরkণ কাযর্ালয়, বাংলােদশ ব াংক o েসানালী ব াংক শাখা পিরদশর্ন করা হেব। 

 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বা/ e, ঢাকা। 
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৫। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৬। সিচব, --------------------------------------। 
৭। িবভাগীয় কিমশনার --------------------------------------। 
৮। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৯। কেন্Tালার েজনােরল, িডেফn ফাinাn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। মহাপিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক o েটিলেফান, বাংলােদশ, ঢাকা। 
১১। মহাপিরচালক, েরলoেয় িহসাব িনরীkা, চTgাম। 
১২। aিতিরk মহাপিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
 

০১/০৬/২০০৬ ি ঃ
নং-aম/aিব/বা-১/িবিবধ (৯)/২০০৬/৪৬২ তািরখ: 

১৮/০২/১৪১৩ বঃ

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

১। সকল aিধদpর/ পিরদpর/ দpর pধান। 
২। সকল েজলা pশাসক। 
৩। সকল uপেজলা িনবর্াহী aিফসার। 
৪। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সকল িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক। 
৬। সকল েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৭। সকল মntণালয়/ িবভােগর িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৮। সকল uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৯। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 

 
 

েমাহাmদ আলতাফ-uল-আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
০৯-০৪-২০০৭ ি ঃ

নং-aম/aিব/িবিবধ(০৯)/২০০৬/৩৭৫ তািরখ: 
২৬-১২-১৪১৩ বঃ

পিরপt 
 
িবষয়: ২০০৬-০৭ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সময়সীমাু , জন মােসু  ব য় িবল 

দািখল o িন িt eবং জন মােস is েযাগ  েচকসমেহর েময়াদ সংkাnু ূ । 

aথর্ বছেরর েশষ িদেক িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ দpর কতর্ক দািখলকত িনয়িমত িবল o েফরত ৃ ৃ
িবলসমেহর uপর িনরীkা কতর্পk যােত পবর্ূ ৃ ূ -িনরীkার কাজ s  o যথাযথভােব সmু n করেত পাের েস লেk  িবগত 
কেয়ক বছর যাবত সংেশািধত বােজেটর আoতায় বছর েশেষ িনয়িমত o েফরত িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ 
িনধর্ারণপবর্ক পিরপt জাির করা হেয় আসেছূ । 

২। িনয়িমত o েফরত িবল দািখেলর erপ সময়সীমা িনধর্ারেণর aপর eকিট মখ  uেdশ  হেু , aথর্ বছেরর 
েশষিদেক দািকলকত িনয়িমত o েফরত িবলসমহ যথাযথভােব িন িtর জn পযর্াp সময় েদয়া যােত সংি  aথর্ ৃ ূ
বছেরর বরাdকত aেথর্র িবপরীেত িবল িন িtৃ , েচক জাির o পিরেশাধ সংি  aথর্ বছেরর মেধ i সmn করা হয়। 

৩। aথর্ বেছেরর েশষ িদেক asাভািবক বিধর্ত হাের ব য় করা হেল সরকােরর নগদ aথর্ ব বsাপনায় aনাকাি ত 
সমস ার সি  হেত পাের eবং সরকাির িহসাব o নদগ পিরিsিতর মেধ  সমnয় সাধন drহ হেয় পেড়ৃ । 

৪। বিণর্ত aবsায়, aথর্ বেছরর েশষ ব য় িবল দািখল, েচক is  o েচক নগদায়েনর েkেt কেঠার শ লা বজায় রাখার ৃ
pেয়াজেন িনmrপ সময়সীমা িনধর্ারণ করা হ’ল: 

kিমক 
নং 

িবষয় িনধর্ািরত 
সময়সীমা 

১. unয়ন বােজেটর আoতায় েকান aথর্ aবমিkর সময়সীমাু  ৩১ েম, ২০০৭ 
২. unয়ন o annয়ন uভয় খােত নতন ব য় িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখু  ১০ জনু, ২০০৭ 
৩. unয়ন o annয়ন uভয় খােত েফরত িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ ১৪ জনু, ২০০৭ 
৪. unয়ন o annয়ন uভয় বােজেটর আoতায় িবল িন িt o েচক is র সবর্েশষ তািরখ ২৮ জনু, ২০০৭ 
৫. ১৪i জনু, ২০০৭ তািরখ পযর্n is কত েচকসমেহর েময়াদৃ ূ  ২৮ জনু, ২০০৭ 
৬. ১৪i জনু, ২০০৭ তািরেকর পরিদন হেত ২৮েশ জনু, ২০০৭ তািরেখর মেধ  is কত ৃ

েচকসমেহর েময়াদূ  
১৫ জলাiু , 
২০০৭ 

৭. বােজট বরােdর আoতায় িবেদশ হেত পণ  iত ািদ আমদািনর েkেt সংি  আমদািন o 
মল  পিরেশােধর সবর্েশষ তািরখূ  

২৮ জনু, ২০০৭ 

৮. বােজট বরােdর আoতায় িবেদশ হেত পণ  iত ািদ আমদািন o মল  পিরেশােধর pিkয়াূ  
সmn করা যােব না েস েkেt asিবধার কারণ, চলিত বছের sািপত eলিস’র িবপরীেত 
আগামী aথর্বেছর পিরেশািধতব  aেথর্র পিরমাণ pভিত িবsািরতভােব uেlখপবর্ক ৃ ূ
sয়ংসmণর্ pিতেবদন aথর্ িবভােগ েpরেণর সবর্েশষ তািরখূ  

২১ জনু, ২০০৭ 

৯. বােজট বরােdর িবপরীেত বাংলােদশ ব াংক কতর্ক েকান আমদািন eলিস sাপন িকংবা ৃ
িন িtর সবর্েশষ তািরখ 

২৮ জনু, ২০০৭ 

৫। uপযর্k ছেক বিণর্ত সময়সীমা মntণালয়ু / িবভাগ/ aিধদpর/ দpর/ সংsা িনিবর্েশেষ pেযাজ  হেব eবং eসেবর 
বাsবায়ন anসরণ করার জn aথর্ িবভাগ, িহসাব মহািনয়ntক কাযর্ালয় o বাংলােদশ ব াংেকর কমর্কতর্া সমnেয় গিঠত 
পিরদশর্ন দল কতর্ক িহসাবরkণ কাযর্ালয়ৃ , বাংলােদশ ব াংক o েসানালী ব াংক শাখা পিরদশর্ন করা হেব। 

৬। েTজাির িবিধমালার eস.eর. ৮৫ anযায়ী পবর্ িনরীিkত েচেকর েময়াদ eতদসে  uপযk কতর্পেkর anেমাদন ূ ু ৃ
মেত sিগত করা হ’ল। 

৭। িবষয়িট aত n grtপণর্ eবং আিথর্ক শ লা ব বsাপনা সংি  িবধায় aবশ  পালনীয়ূ ৃ । 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 
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িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 
৫। সিচব, ------------------------------------------------------। 
৬। িবভাগীয় কিমশনার, --------------------------------------------------। 
৭। িহসাব মহা-িনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৮। কেন্Tালার েজনােরল িডেফn ফাinn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৯। মহা-পিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক o েটিলেফান, বাংলােদশ, ঢাকা। 
১০। মহা-পিরচালক, েরলoেয় িহসাব িনরীkা, চTgাম। 
১১। aিতিরk মহা-পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
 

০৯-০৪-২০০৭ ি ঃ
নং-aম/aিব/িবিবধ(০৯)/২০০৬/৩৭৫ তািরখ: 

২৬-১২-১৪১৩ বঃ
সদয় aবগিত o যথাযথ ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। সকল aিধদpর/ পিরদpর/ দpর pধান। 
২। সকল েজলা pশাসক। 
৩। সকল uপেজলা িনবর্াহী aিফসার। 
৪। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সকল িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক। 
৬। সকল েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৭। সকল মntণালয়/ িবভােগর িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৮। সকল uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৯। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 

 
েমাঃ আবdর রিহম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-২ 
১৯/০২/১৪১৭ বঃ 

নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-২৭২ তািরখ: 
০২/০৬/২০১০ ি ঃ 

পিরপt 
 
িবষয়: ২০০৯-১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিk eবং িবল দািখেলর সময়সীমা বিdু ৃ । 
 
সtূ : নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-১৪০, তািরখ: ২০/০৪/২০১০ 
 
 সেtাk পিরপেtর anবিtkেম ূ ৃ ২০০৯-১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিk ু
eবং িবল দািখেলর সময়সীমা িনেmাkভােব িনেদর্শkেম পনঃিনধর্ারণ করা হলু : 
 
kিমক 
নং 

িবষয় সবর্েশষ সময়সীমা 

১. annয়ন o unয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সবর্েশষ তািরখু  ১০ জনু, ২০১০ 
২. unয়ন o annয়ন uভয় খােত নতন ব য় িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখু  ১৫ জনু, ২০১০ 
৩. unয়ন o annয়ন uভয় খােত েফরত িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ ২০ জনু, ২০১০ 
৪. েজলা eবং uপেজলা পযর্ােয় সকল pকার িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ ২২ জনু, ২০১০ 

 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়) 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 
৫। সিচব, --------------------------------------। 
৬। িহসাব মহািনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭। কেন্Tালার েজনােরল, িডেফn ফাinাn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-২ 
০৯/০৮/২০১০ ি ঃ 

নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-৪১৪ তািরখ: 
২৫/০৪/১৪১৭ বং

 
িবষয়: ২০০৯-১০ aথর্ বছেরর unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সময়সীমাু , জন মােস বু য় িবল 

দািলখ o িন িt eবং জন মােস is েযাগ  েচকসমেহর েময়াদ সংkাnু ূ । 
 
সtূ : aথর্ িবভােগর পিরপt নং- ০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-১৪০, তাং- ২০/০৪/২০১০ ি ঃ 
 
 লk  করা যাে  েয, গত ২০০৯-১০ aথর্ বছের জািরকত সেtাk পিরপেtর িনেদর্শমেত is কত েচৃ ৃূ কসমহ ূ
যথাসমেয় ব াংক জমা না েদoয়ার কারেণ েচেকর েময়াদ utীণর্ হেয় যায়। e পিরেpিkেত েচক pাপকগণ যােত তঁােদর 
পাoনা েথেক বি ত না হন েস জn সরকার েচক নগদায়েনর িবষেয় িনmrপ িসdাn gহণ কেরেছ: 

ক) েবতন-ভাতা, েপনশন, িজিপ ফান্ড eবং মণ সংkাn ব িkগত পাoনা পিরেশােধর লেk  is কত তামািদ ৃ
েচকসমহ েচক is কারী কতর্পেkর িনকট ূ ৃ ৩১ আগs, ২০১০ eর মেধ  জমা pদান করেত হেব। েচক is কারী 
কতর্পk pেয়াজনীয় পরীkাৃ -িনরীkা কের েচেক p t aথর্ নগদায়ন করা না হেয় থাকেল uk েচক বািতল কের 
নতন েচকু  is র ব বsা gহণ করেব। 

খ) uপাnে দ- (ক) e uিlিখত েচকসমেহর বাiের anাn তামািদ েচক পনরায় is র েkেt সংি  মntণালয়ূ ু / 
দpর/ সংsার িবভাগীয় pধান কতর্ক েচক সময়মত না ভা ােনার কারণ eবং e সংkাn কাজ o সরবরাহ ৃ
যথাযথভােব সmn করা হেয়েছ মেমর্ pত য়নসহ আগামী ৩১ আগs, ২০১০ তািরেখর মেধ  েচক is কারী 
কতর্পেkর িনকট আেবদন েপশ করেত হেবৃ । তেব ১,০০,০০০/- (eক লk) বা তদ র্ aে র েচেকর েkেt ূ
মntণালয়/ িবভােগর সিচব (Principal Accounting Officer) eর pত য়ন িনেত হেব। is কারী কতর্পk ৃ
আেবদনসমহ eবং সংি  কতর্পেkর pত য়ন পরীkাূ ৃ -িনরীkা কের েচেক p t aথর্ নগদায়ন করা না হেল uk 
েচক বািতল কের নতন েচক জািরর ব বsা gহণ করেবু । 

 
০২। সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্াগণ িবিভn মntণালয়/ দpর/ সংsািভিtক জমাকত েময়ােদাtীণর্ o নতন is কত ৃ ৃু
েচেকর তািলকা ৩ মােসর মেধ  aথর্ িবভােগ েpরণ করেব। 

 
 

আbর রuফ তালকদারু ু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাু তন সংসদ ভবন, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বািনিজ ক eলাকা, ঢাকা। 
৫। সিচব/ভারpাp সিচব, ........................................................................। 
৬। িবভাগীয় কিমশনার, ...........................................................................। 
৭। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা (তাঁর aধীনs সকল কাযর্ালয়েক aবিহত করার 

anেরাধসহ)। 
৮। কেন্টালার েজনােরল, িডেফn ফাinাn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা (তাঁর aধীনs সকল কাযর্ালয়েক aবিহত 

করার anেরাধসহ)। 
৯। মহাপিরচালক, েরলoেয় aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। মহাপিরচালক, ডাক, তার o দরালাপিন aিডট aিধদpরূ , িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১১। মহাপিরচালক, পতর্ aিডট aিধদpরূ , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১২। মহাপিরচালক, িসিভল aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৩। মহাপিরচালক, বেদিশক সাহায প  pকl aিডট aিধদpরু , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৪। মহাপিরচালক, pিতরkা aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৫। aিতিরk মহাপিরচালক, (aথর্) বাংলােদশ েরলoেয়, েরলoেয় ভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
১৬। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া ................................................................................। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
Website: www.mof.gov.bd 

২৯/০৪/২০১২ ি ঃ
নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-১৮০ তািরখ: 

১৬/০১/১৪১৯ বঃ
পিরপt 

 
িবষয়: unয়ন o annয়ন বােজেটর আoতায় aথর্ aবমিkর সময়সীমাু , জন মাু েস ব য় িবল দািখল o িন িt eবং 

জন মােস is েযাগ  েচকসমেহর েময়াদ সংkাnু ূ । 

aথর্ বছেরর েশষ িদেক িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ দpর কতর্ক দািখলকত িনয়িমত িবল o েফরত িবলসমেহর ৃ ৃ ূ
uপর িনরীkা কতর্পk যােত পবর্ৃ ূ -িনরীkার কাজ s  o যথাযথভােব সু mn করেত পাের েস লেk  aথর্ বছর েশেষ ব য় 
িবল দািখল, েচক is  o িচক নগদায়েনর েkেt শ লা বজায় রাখার pেয়াজেন িনmrপ সৃ ময়সীমা িনধর্ারণ করা হ’ল: 

kিমক 
নং 

িবষয় িনধর্ািরত 
সময়সীমা 

১. unয়ন বােজেটর আoতায় েকান aথর্ aবমিkর সময়সীমাু  ৩১ েম, ২০১২ 
২. unয়ন o annয়ন uভয় খােত নতন ব য় িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখু  ১২ জনু, ২০১২ 
৩. unয়ন o annয়ন uভয় খােত েফরত িবল দািখেলর সবর্েশষ তািরখ ১৭ জনু, ২০১২ 
৪. unয়ন o annয়ন uভয় বােজেটর আoতায় িবল িন িt o েচক is র সবর্েশষ তািরখ ২৮ জনু, ২০১২ 
৫. **১৭i জনু, ২০১২ তািরখ পযর্n is কত েচকসমেহর েময়াদৃ ূ  ২৮ জনু, ২০১২ 
৬. **১৭i জনু, হেত ২৮েশ জনু, ২০১২ তািরেখর মেধ  is কত েচকসমেহর েময়াদৃ ূ  ১৮ জলাiু , ২০১২
৭. বােজট বরােdর আoতায় িবেদশ হেত পণ  iত ািদ আমদািনর েkেt সংি  আমদািন o 

মল  পিরেশােধর সবর্েশষ ূ তািরখ 
২৮ জনু, ২০১২ 

৮. েযসব েkেt ২৮েশ জনু, ২০১২ তািরেখর মেধ  আমদািন o মল  পিরেশােধর pিkয়া ূ
সmn করা যােব না েস েkেt asিবধার কারণ, চলিত বছের sািপত eলিস’র িবপরীেত 
আগামী aথর্বেছর পিরেশািধতব  aেথর্র পিরমাণ pভিত িবsািরতভােব uেlখপবর্ক ৃ ূ
sয়ংসmণর্ pিতেবদন aথর্ িবভােগ েpরেণর সবর্েশষ তািরখূ  

২১ জনু, ২০১২ 

৯. বােজট বরােdর িবপরীেত বাংলােদশ ব াংক কতর্ক েকান আমদািন eলিস sাপন িকংবা ৃ
িন িtর সবর্েশষ তািরখ 

২৮ জনু, ২০১২ 

২। uপযর্k ছেক বিণর্ত সময়সীমা মntণালয়ু / িবভাগ/ aিধদpর/ দpর/ সংsা িনিবর্েশেষ সকেলর েkেti pেযাজ  হেব 
eবং eসেবর বাsবায়ন anসরণ করার জn aথর্ িবভাগ, িহসাব মহািনয়ntক কাযর্ালয় o বাংলােদশ ব াংেকর কমর্কতর্া 
সমnেয় গিঠত পিরদশর্ন দল কতর্ক িহসাবরkণ কাযর্ালয়ৃ , বাংলােদশ ব াংক o েসানালী ব াংক শাখা পিরদশর্ন করা হেব। 

৩। e পিরপেtর িনেদর্শনা pেয়ােগর sােথর্ েTজারী িবিধমালার e.আর. ৮৫-eর কাযর্কািরতা sিগত থাকেব। 

৪। িবষয়িট aত n grtপণর্ eবং আিথর্ক শ লা ব বsাপনা সংি  িবধায় aবশ  পালনীয়ূ ৃ । 
 

েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতজগাঁo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, aিডট ভবন, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল বা/e, ঢাকা। 
৫। সিচব, ------------------------------------------------------। 
৬। িহসাব মহা-িনয়ntক, বাংলােদশ, িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭। কেন্Tালার েজনােরল িডেফn ফাinn, বাংলােদশ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৮। aিতিরk মহা-পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
৯। িবভাগীয় কিমশনার, --------------------------------------------------। 
১০। মহা-পিরচালক, েরলoেয় িহসাব িনরীkা, চTgাম। 
১১। মহা-পিরচালক, ডাক, তার o দরালাপিন aিডট aিধদpরূ , িসিজe ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
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১২। মহা-পিরচালক, পতর্ aিডট aিধদpরূ , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৩। মহা-পিরচালক, িসিভল aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৪। মহা-পিরচালক, বেদিশক সাহায প  pকl aিডট aিধদpরু , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৫। মহা-পিরচালক, pিতরkা aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৬। মহা-পিরচালক, sানীয় o রাজs aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৭। মহা-পিরচালক, বািণজ  aিডট aিধদpর, aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৮। মহা-পিরচালক, দতাবাসা aিডট aিধদpরূ , aিডট কমেpk, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৯। মহা-পিরচালক, পারফরেমn aিডট aিধদpর, ২য় ১২ তলা সরকাির aিফস ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
 
 

২৯/০৪/২০১২ ি ঃ
নং-০৭.১০২.০১৮.০০.০০.০০১.২০১০-১৮০/১(১০০০) তািরখ: 

১৬/০১/১৪১৯ বঃ
সদয় aবগিত o যথাযথ ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 

১। সকল aিধদpর/ পিরদpর/ দpর pধান। 
২। সকল েজলা pশাসক। 
৩। সকল uপেজলা িনবর্াহী aিফসার। 
৪। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সকল িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক। 
৬। সকল েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৭। সকল মntণালয়/ িবভােগর িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৮। সকল uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া। 
৯। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 

 
েমাঃ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 
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সরকাির কমর্চারীর ঋণ মokফ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-৬ 
১৪-১২-১৪১৩ বং

নং-aম/aিব/বা-৬/০৯৩৮-৬২০১(১)/০৬/৮৭১ তািরখ:
২৮-০৩-২০০৭ ি ঃ

িবষয়: চাকিররত aবsায় মত বরণকারীৃ ু / কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর utরাধীকারীর িনকট aথবা সmণর্ মানিসক ূ
pিতবnী বা প  হেয় aবসর gহণকারী dদর্শাgs কমর্কতর্াু / কমর্চারীেদর িনকট েথেক aনাদায়ী eবং সহেজ 
আদায়েযাগ  নয় eমন গহ িনমর্াণৃ , গহ েমরামতৃ , েমাটারকার, মটরসাiেকল, বাi-সাiেকল eবং কিmuটার 
ঋেণর aপিরেশািধত aংশ, sদ বা দন্ড sদ মokফ সংkাn সংেশািধত নীিতমালা। 

 uপযর্k িবষেয় aথর্ িবভাগ কতর্ক িবগত ু ৃ ০৯-০৭-০২ iং তািরেখ aম/ aিব/ বা-২/ ০৯৩৮-৬২০১ (১৩)/ ২০০১/ 
৭৮০ (১০০) নং sারকমেল জািরকত চাকিররত aবsায় মত বরণকারী aথবা akমতা জিনত কারেণ aবসরpাp ূ ুৃ ৃ
কমর্কতর্া/ কমর্চারী কতর্ক গহীত িবিভn pকার ঋণ o aিgেমর aপিরেশািধত আসল o sদ মokফ সংkাn নীিতমালা ৃ ৃ
িনেদর্শkেম কিতপয় েkেt সংেশাধনপবর্ক িনmrেপ জাির করা হেলাূ : 

নীিতমালাঃ 

ক) ঋণ gহীতা সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী চাকিররত aবsায় মত বরণ করেল aথবা akমতা জিনত কারেণ ৃ ু
aবসর gহণ করেল গহীত ঋেণর aপিরেশািধত আসল o sদ মokেফর িবষয় িবেবচনােযাগ  হেবৃ । eেkেt 
aবসর psিত ছিট কালo ু (eলিপআর) eেkেt চাকিরকাল িহেসেব গণ  হেব। 

খ) ঋণ gহণকারী কমর্কতর্া/ কমর্চারীর pাপ  েপনশন িবষয়ািদ মত র পেবর্ িন িt হেয় থাকেল তােদর েkেt ৃ ু ূ
মokেফর psাব িবেবচনােযাগ  হেব না। 

গ) আেবদনপtসমেহ eককালীন pাপ  g াচুiিট পিরেশাধ করা হেয়েছ িকনা ূ uেlখপবর্ক মntণালেয়র দািয়েt ূ
িনেয়ািজত মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ার sপািরশসহ েpরণ করেত হেবু । 

ঘ) চাকিররত aবsায় েকান সরকাির কমর্কতর্া/ কমর্চারী দায়েদনাgs িনঃs পিরবার পিরজন েরেখ মত বরণ করেল ৃ ু
aথবা সmণর্ মানিসক pিতবnী বা প  হেয় aবসর gহূ ু ণ করেল তােদর েkেt pাপ  সরকাির sিবধািদ 
িবেবচনাkেম sদ o আসল মokফেযাগ  হেব। 

ঙ) ds/ aসহায় পিরবার পিরজন েরেখ চাকিররত aবsায় মত বরণকারীৃ ু / akমতাজিনত কারেণ aবসরpাp 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েkেt aপিরেশািধত sদ সmণর্ মokফেযাগ  হেবূ । 

চ) sদ o আসল মokেফর psাব িবেবচনার জn িনmrপ কিমিট গঠন করা হেলা: 
১) aিতিরk সিচব (pশাসন) সভাপিত 
২) যgু-সিচব (বােজট) সদস  
৩) যgু-সিচব (pশাসন) সদস  
৪) মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর eকজন pিতিনিধ সদস  
৫) সংsাপন মntণালেয়র eকজন pিতিনিধ সদস  
৬) uপ-সিচব (বােজট-২) সদস  
৭) িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-৬) সদস  

ছ) sদ o আসল মokেফর িহসাব eকিট েরিজTাের রাখেত হেব। েকান aথর্ বছের মokেফর পিরমাণ বােজেট 
বরাdকত aে র aিতিরk হেব নাৃ । কিমিট pিত মােস eকিট সভা করেব। 

জ) আসল মokেফর েkেt িনmrপ নীিতমালা anসত হেবৃ : 
১) সরকার েথেক pাপ  eককালীন আিথর্ক sিবধািদ েমাট ৬.৭৫ লk টাকা বা তদ র্ হেল ূ (ঘ) েত uেlিখত 

aবsা ব তীত সাধারণভােব আসল মokফ িবেবচনায় আনা হেব না; 
২) aপিরেশািধত ঋেণর পিরমাণ aবসরজিনত eককালীন pােপ র aেধর্ক বা েবশী হেল সmণর্ূ  আসল 

মokেফর িবষয় িবেবচনা করা েযেত পাের। aপিরেশািধত ঋেণর পিরমাণ aবসরজিনত eককালীন 
pােপ র aেধর্েকর কম হেল মত ব িkর পিরবােরর সদস  সংখ াৃ , েছেল েমেয়েদর বয়স, েলখাপড়া o 
আিথর্ক aবsা iত ািদ িবেবচনাপবর্ক কিমিট আসল মokেফর িসdাn িনেবূ । 

 
েমাহাmদ কামrল iসলাম েচৗধরীু  

িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান-৭১৬৮৩০৬ 
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িবতরণ (েজ তার িভিtেত নয়) 
১। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
২। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
৪। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ, ১৮৯- শহীদ সয়দ নজrল iসলাম সরণী, ঢাকা। 
৫। সিচব, (সকল) মntণালয়/ িবভাগ -------------------------------------- 
৬। মহাপিরচালক, -------------------------------------- 
৭। যgু-সিচব (pশাসন o সমnয়), pশাসন anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮। যgু-সিচব, (বােজট-১ o ২) বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
৯। িহসাব মহা িনয়ntক/ কেন্Tালার েজনােরল aব িডেফn ফাinাn, িসিজo ভবন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। েজলা pশাসক (সকল) -------------------------------------- 
১১। uপ-সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
১২। িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
১৩। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক (সকল) -------------------------------------- 
১৪। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া -------------------------------------- 
১৫। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল) -------------------------------------- 
১৬। uপেজলা িনবর্াহী কমর্কতর্া (সকল) -------------------------------------- 
১৭। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল) -------------------------------------- 
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সমীkা/ িনরীkা 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২২/০৫/২০০৭ ি ঃ 

নং-aম/aিব/বা-১/নীিত(০২)/২০০৬/৫১২ তািরখ: 
০৮/০২/১৪১৪ বঃ 

 
পিরপt 

 
িবষয়: িবিভn মntণালয়/ িবভােগর রাজs বােজেটর আoতায় বরাdকত িনরীkাৃ / সমীkা িফ ব বহােরর িদক 

িনেদর্শনা। 
 
 pিতিট মntণালয়/ িবভাগ বােজট বাsবায়নকােল সরকাির ব েয়র িমতব িয়তা (Economy), দkতা (Efficiency) o 
কাযর্কািরতা (Effectiveness) িনি ত করার জn eকিট sতnt সttা িহেসেব িনরবি n পিরবীkণ o মল ায়ন পিরচালনা ূ
করা আবশ ক। বােজট বাsবায়েন uৎকষর্ আনয়েনর েkেt erপ ব বsা আnজর্ািতকভােব sীকতৃ । 
 
০২। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা ব বsা (Medium Term Budget Framework) pবতর্েনর ফেল পিরকlনা pণয়ন, 
ব েয়র agািধকার িনধর্ারণ o বােজট বাsবায়েন মntণালয়/ িবভাগসমেহর ভিমকা utেরাtর বিd পােূ ূ ৃ । eেত 
মntণালয়/ িবভাগসমেহর বােজট বাsবায়েন সেবর্া  gূ ণগত মান িনি ত করার জn সিচব o মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ার ু
সরাসির িনয়ntেণ sাধীনভােব পিরবীkণ o মল ায়ন কাযর্kম পিরচাূ লনার মাধ েম eকিট িব s o িনভর্রেযাগ  িনজs 
িরেপািটর্ং ব বsার pেয়াজনীয়তা aতীেতর তলনায় বতর্মােন aিধকতর anভু ূ ত হে । 
 
০৩। িবিভn মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক বােজেটর ৃ (রাজs o unয়ন) আoতায় গহীত unয়ন pকl o কমর্সিচসহ মntণালয়ৃ ূ / 
িবভাগসমহেক pূ দt সকল বােজট বরােdর s  ব বহার িনি তকরণু , pকl/ কমর্সিচর ফলpsতা যাচাiূ , aভী  লk  
aজর্েন সফলতা িবচার, uপযk sপািরশ সmিলত pিতেবদন pণয়ন o pেয়াজনীয় সংেশাধনমলক কাযর্kম gহণ iত ািদ ু ূ
uেdশ  িবেবচনায় িনেয় িনরীkা/ সমীkা কাযর্kম পিরচালনা করার জn ২০০৩-০৪ aথর্ বছর হেত মntণালয়/ 
িবভাগসমহেক ূ ‘িনরীkা/ সমীkা িফ’ খােত বােজট বরাd pদান করা হে । 
 
০৪। িবগত aথর্বছরসমেহ েদখা েগেছূ , িবিভn মntণালয় ‘িনরীkা/ সমীkা িফ’ খােত pদt বরাd ব য় করেত পােরিন 
aথবা বােজট বরােdর সিঠক uেdশ  anধাবন করেত না েপের eর s  ব বহার িনি ত করেত পােরিনু । ekেণ 
মntণালয়/ িবভাগসমহ যােত uk িফূ -eর s  o কাযর্কর ব বহার িনি ত করেত পােরু , েস লেk  িনmিলিখত 
িদকিনেদর্শনা anসরণ করা েযেত পাের: 
 
 ক) লk  o uেdশ ঃ 

• সরকাির সmেদর ফলpসূ ব বহার িনি ত করা; 
• মntণালয়/ িবভােগর রাজs o unয়ন বােজেটর আoতায় গহীত কমর্সিচৃ ূ / pকl পিরবীkণ o মল ায়ন ূ

করা; 
• মntণালয়/ িবভােগর রাজs o unয়ন বােজেটর আoতায় anাn ব েয়র যথাথর্তা যাচাi করা; 
• মntণালয়/ িবভােগর রাজs আদায় কাযর্kম পযর্ােলাচনা করা; 
• sতnt o sাধীন পিরবীkণ o মল ায়ন কাযর্kম পিরচালনার মাধ েম eকিট িব s o িনভর্রেযাগ  ূ

িরেপািটং ব বsার pবতর্ন করা; eবং 
• িনরীkা/ সমীkা pিতেবদেন uিlিখত sপািরেশর িভিtেত pেয়াজনীয় সংেশাধনমলক পদেkপ gহণ ূ

কের মntণালয় কতর্ক গহীত কমর্সিচৃ ৃ ূ / pকlসমেহর সফল বাূ sবায়ন িনি ত করা। 

খ) িনরীkা/ সমীkা pিত ান িনেয়াগ পdিতঃ 
• Public Procurement Regulation 2003 anযায়ী িনরীkা/ সমীkা pিত ান িনবর্াচন o িনেয়াগ করেত 

হেব। eেkেt মntণালেয়র কাযর্পিরিধ, pকl/ কমর্সিচ িবষেয় িনরীkাূ / সমীkা pিত ােনর েপশাগত 
দkতােক pাধাn িদেত হেব। pেয়াজনেবােধ eকািধক pিত ানেক s-s িবেশষািয়ত েkেt দkতা 
িবেবচনায় িনেয়াগ করা যােব। 

গ) িনরীkা/ সমীkা pিত ােনর কমর্পিরিধ: 
• কমর্সিচূ / pকlসমেহর আিথর্ক agূ গিত (Financial Progress) o বাsব agগিত (Physical 

Progress) পযর্ােলাচনা; 
• কমর্সিচূ / pকlসমেহর aভী  লk  ূ (Objectives) aজর্েন সফলতা/ ব থর্তা সmেকর্ আেলাকপাত; 
• কমর্সিচূ / pকlসমেহর কমর্কিত মল ায়ন ূ ূৃ (Performance Evaluation) ; 
• রাজs বােজেটর আoতায় কমর্সিচ বিহভর্ত anাn ব েয়র যথাথর্তা যাচাiূ ূ ; 
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• রাজs আদায় কাযর্kম, আদােয়র হার o আoতা বিdর েkt িনধর্ারণ িবষেয় মnবৃ ; 
• মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs দpর/ সংsাসমেহর aভ nরীণ িনয়ntণ ব বsার dবর্লতা িচিhত করা o ূ

pিতকার িবষেয় মতামত pদান; eবং 
• pেযাজ  সরকাির আিথর্ক িবিধ-িবধানসমহ pিতপালন িবষেয় পযর্ােলাচনাূ । 

ঘ) িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন দািখল o pিতেবদেনর uপর কাযর্kম gহণঃ 
• িনরীkা/ সমীkা pিত ান pশাসিনক মntণালেয়র িনেদর্শ anযায়ী pেয়াজনীয় সংখ ক pিতেবদন pণয়ন 

কের সিচেবর িনকট দািখল করেব; 
• aথর্ িবভাগ, পিরকlনা মntণালেয়র পিরকlনা িবভাগ, পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ eবং 

সংি  েসkর/ িবভােগ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদেনর কিপ েpরণ করেত হেব; 
• মntণালেয়র বােজট ব বsাপনা কিমিট (BMC) িনরীkা/ সমীkা pিতেবদনসমহ পযর্ােলাচনা কের ূ

pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব; 
• মntণালেয়র ‘বােজট ব বsাপনা কিমিট’ pিতেবদেন িচিhত সমস া o sপািরশসমহ পযর্ােলাচনা কের ূ

pেয়াজনীয় পদেkপ gহণ করেব; 
• বােজট ব বsাপনা কিমিটর sপািরশ বাsবায়েন সিচব pেয়াজনীয় সরকাির আেদশ জািরর ব বsা gহণ 

করেবন; eবং 
• িনরীkা/ সমীkা pিতেবদেনর uপর বােজট ব বsাপনা কিমিটর sপািরশ o eর আেলােক গহীত ৃ

কাযর্kমসমহ aথর্ িবভাগ o পিরকlনা িবভাগেক aবিহত রাখেত হেবূ । 

ঙ) aথর্ িবভাগ কতর্ক করণীয়ঃৃ  
• pাp িনরীkা/ সমীkা pিতেবদনসমহূ, pিতেবদেনর uপর মntণালয়সমেহর বােজট ব বsাপনা কিমিটর ূ

পযর্ােলাচনা, sপািরশ o গহীত কাযর্kমসমহ aথর্ িবভােগর পিরদশর্ন aিধশাখাসমেহর তttাবধােন ৃ ূ ূ
পরীkা-িনরীkা কের pিতেবদন pণয়ন করেব eবং pেয়াজনীয় েkেt সেরজিমেন পিরদশর্েনর কাযর্kম 
gহণ করেত পারেব; 

• পিরদশর্ন aিধশাখাসমহ e সংkাn িবষেয় মntণালয়ূ / িবভাগিভিtক নিথ সংরkণ করেব; 
• aথর্ িবভােগর সংি  বােজট anিবভাগ কতর্ক মntণালয়ৃ / িবভাগসমেহর বােজট বরাd pিkয়ার aংশ ূ

িহেসেব আবিশ কভােব পিরদশর্ন aিধশাখাসমেহর তttাবধােন pstতকত pিতেবদেন বিণর্ত sূ ৃ পািরশসমহ ূ
িবেবচনায় িনেব; 

• পিরদশর্ন aিধশাখাসমহ e সংkাn কাযর্kম sচাrrেপ সmn করার sােথর্ pেয়াজনেবােধ মntণালয়ূ / 
িবভাগসমেহর েkেt pেযাজ  পdিত anসরেণ িনরীkাূ / সমীkা pিত ান িনেয়ােগর uেদ াগ িনেব; eবং 

• পিরদশর্ন aিধশাখাসমহ pেয়াজনেবােধূ  সরাসির িনজs ব বsাপনায় aথবা িনরীkা/ সমীkা pিত ান 
িনেয়ােগর মাধ েম েয েকান কমর্সূিচ বা pকেlর িনরীkা/ সমীkা কাযর্kম পিরচালনা করেত পারেব। 

চ) পিরকlনা কিমশন কতর্ক করণীয়ঃৃ  
• পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ eবং সংি  েসkর/ িবভাগ িনরীkা/ সমীkা pিতেবদন 

পযর্ােলাচনা করেব eবং pেযাজ  sপািরশ/মতামত সংি  মntণালয়/ িবভােগ েpরণ করেব; 
• pিতেবদন পযর্ােলাচনার েkেt সংি  েসkর/ িবভাগ মntণালয়/ িবভাগ িভিtক নিথ সংরkণ করেব eবং 

আরeিডিপ/eিডিপ-েত pকl anভর্িk বা সmু দ বন্টেনর েkেt সংি  কমর্সিচ িবেবচনায় িনেবূ । 
• pিতেবদনাধীন কমর্সিচিট চলমান বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত anভর্k an েকান unয়ন pকেlর সােথ ূ ূ ু

সাংঘিষর্ক বা eকi/ aিভn লk  aজর্েনর জn eিডিপর িবদ মান/ psািবত েকান unয়ন pকেlর 
সমাথর্ক হেল সংি  মntণালয়/ িবভােগর িনকট ব াখ া চাiেত পারেব। 

• unয়ন কমর্সিচ pিkয়াকরণ o বাsবায়ন পযর্ােয় সরকাির িবিধূ -িবধান যথাযথভােব anসরণ হেয়েছ িক-
না তা খিতেয় েদখেত পারেব। 

 
০৫। ০৪ নmর anে েদ বিণর্ত িদকিনেদর্শনার আেলােক যথাযথ কাযর্kম gহণ করার জn মntণালয়/ িবভাগসমহেক ূ
anেরাধ করা যাে । 
 
 

আরাst খান 
যgু-সিচব 

বােজট anিবভাগ-১ 
িবতরণ: 
১। মখ  সিচবু , pধান uপেদ ার কাযর্ালয়, েতজগঁাo ঢাকা। 
২। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩। সিচব, -------------------------------------- সকল মntণালয়/ িবভাগ। 
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৪। মহা িহসাব িনরীk o িনয়ntক। 
৫। সদস  (কাযর্kম িবভাগ), পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলানগর, ঢাকা। 
৬। েচয়ারম ান, জাতীয় রাজs েবাডর্/ট ািরফ কিমশন। 
৭। aিতিরk সিচব (pশাসন o সমnয়, সmদ o ঋণ ব বsাপনা), aথর্ িবভাগ। 
৮। aিতিরk সিচব (ব াংিকং), aথর্ িবভাগ। 
৯। যgু-সিচব, বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
১০। যgু-সিচব (স:ঋ:ব :), সmদ o ঋণ ব বsাপনা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১১। aথর্ৈনিতক uপেদ া, aথর্ৈনিতক uপেদ া anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
১২। িহসাব মহা িনয়ntক/কেন্Tালার েজনােরল aব িডেফn ফাinাn, aিতিরk মহাপিরচালক aথর্, বাংলােদশ েরলoেয়। 
১৩। uপ-সিচব (বােজট-১), বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
১৪। uপ-সিচব (বােজট-), বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
১৫। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-), বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
১৬। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-), বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
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ব য় বরাd 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ, বােজট শাখা-৬ 

নং-aম/aিব/বা-৬/eনিবআর-২/৯৮-৯৯/aংশ-১/৫৩৩ তািরখ: ০৫-০৪-২০০৯ ি ঃ 
 
িবষয়: কর ভবন িনমর্ােণর জn জাতীয় রাজs েবােডর্র ankেল জিম েরিজেTশন o াm িডuিট পিরেশাধ েথেক 

aব াহিত সংkাn। 
 
সtূ : aম/aসিব-২/বােজট-৩৬/২০০৯-৫৫ তািরখ: ২৬ জাnয়ারী, ২০০৯ ি ঃ 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtাk sারেকর বরােত জানােনা যাে  েযু ূ , aভ nরীণ সmদ িবভােগর aধীন জাতীয় রাজs 
েবােডর্র কর ভবন িনমর্ােন বরাdকত জিমর েরিজেTশন খরচ ববাদ aিতিরk বরাd্ সংkাn িবষেয় যgৃ ু -সিচব (বােজট-
১) eর সভাপিতেt গত ০২-০৩-২০০৯ তািরেখ eক আnঃমntণালয় সভা anি ত হয়। uk সভায় inেপkর েজনােরল 
aব েরিজেTশন, সদস  েবাডর্ pশাসন, জাতীয় রাজs েবাডর্, uপ-সিচব(pশা-২), গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , uপ-সিচব 
aভ nরীণ সmদ িবভাগসহ aথর্ িবভােগর সংি  কমর্কতর্াগণ uপিsত িছেলন। 
 
২। সভায় GFR-eর ২৮০ িবিধ eবং েরিজে শন ম াnয়াল anযায়ী সরকাির eক িবভাগ েথেক an িবভােগ জিম 
হsাnিরত হেল েরিজেTশন o াm িডuিট বাবদ aথর্ ব েয়র sেযাগ েনi মেমর্ uপিsত সকল সদস  eকমত েপাষণ 
কেরন (সভার েরকডর্ েনাটস সংযkু)। 
 
৩। e পিরেpিkেত কর ভবন িনমর্ােণর জিম েরিজেTশণ o াm িডuিট পিরেশাধ বাবদ aথর্ িবভােগর িবগত ২৭-১১-
২০০৮ iং তািরেখর aম/ aিব/ বা-৬/ eনিবআর-২/ ৯৮-৯৯/ ৯৮-৯৯/ aংশ-১/ ৪৬৬ নং sারক মেল জািরকত জাতীয় ূ ৃ
রাজs েবােডর্র ankেল apত ািশত ব য় ব বsাপনা খাত েথেক ১৮.০০ লk টাকা বরাd সংkাn ম রী আেদশ ু
বািতলkেম িবনা খরেচ uk েরিজেTশন সmn করেত েরিজেTশন কতর্পkেকৃ  িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা। তেব 
শতর্ থােক েয, sানীয় কর pদান হেত aব াহিত সংkাn িবষয় sানীয় সরকার িবভাগ-eর সংি  শাখায় েযাগােযাগkেম 
িন িt করেত হেব। 

 
 

েমাহাmদ কামrল iসলাম েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান-৭১৬৮৩০৬ 

িবতরণ: 
১। সিচব aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 (দ:ৃআ: জনাব েমাঃ আফজাল েহােসন, uপ-সিচব) 
২। জনাব মnী নজrল iসলামু , আi,িজ,আর (চঃদাঃ), inেপkর েজনােরল aব েরিজেTশন, আবdল গিণ েরাড, ঢাকা। 
৩। জনাব েমাঃ ফিরদ uিdন, সদস , জাতীয রাজs েবাডর্, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৪। জনাব েমাঃ আফজাল েহােসন, uপ-সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। েবগম েমাহিসনা iয়াছিমন, uপ-সিচব (p-২), গহায়ণ o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

নং-aম/aিব/বা-৬/eনিবআর-২/৯৮-৯৯/aংশ-১/৫৩৩ তািরখ: ০৫-০৪-২০০৯ ি ঃ 

সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হেলা: 
১। যgু-সিচব (বা-১) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 

 
 

েমাহাmদ কামrল iসলাম েচৗধরীু  
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

www.mof.gov.bd 
বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 

০৮-০৪-২০১০ ি ঃ 
নং-০৭.১০১.০১৮.০০.০০.১৪.২০১০-২৫১ তািরখ:

২৫-১২-১৪১৬ বঃ
 
িবষয়: সরকাির pিত ােনর eক িবভাগ েথেক an িবভােগ জিম হsাnেরর েkেt GFR-280 eর িবধান 

যথাযথভােব anসরণ করা pসে । 
 
 

লk  করা যাে  েয, গহায়ন o গণপৃ তূর্ মntণালয়সহ িবিভn মntণালয়/ িবভাগ েথেক an েকান িবভােগ জিম হsাnর 
করা হেল জিমর মল  o েরিজেTশন িফ বাবদ মল  পিরেশাধ করা হেয় থােকূ ূ । pকত পেk সরকােরর eক িবভাগ েথেক ৃ
an িবভােগ জিম হsাnেরর েkেt GFR-280 (1) e uেlখ আেছ েয, When any land or building is transferred 
from one department of Government to another, the transfer should be free of charge. 

২। eমতাবsায়, সংি  সকেলর jাতােথর্ জানােনা যাে  েয, জিমর মল  eবং েরিজেTশন িফ বাবদ মল  পিরেশাধ ূ ূ
ব িতেরেকi সরকােরর eক িবভাগ েথেক an িবভােগ জিম হsাnর হেব eবং erপ হsাnেরর জn েকােনা aথর্ 
বরােdর pেয়াজন হেব না। 

 
 

েমাঃ আবdর রিহম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

িবতরণ 
১. মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. সিচব, ----------------------------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ। 
৩. গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, pধান কাযর্ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
৪. মহা-িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫. সকল aিধদpর/ দpর/ পিরদpেরর pধান। 
৬. সকল িবভাগীয় কিমশনার। 
৭. সকল েজলা pশাসক। 
৮. সকল uপেজলা/ থানা িনবর্াহী aিফসার। 
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েথাক বরাd হেত েবতন 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-২ 
বােজট শাখা-১১ 

িবষয়: েথাক বরাd হেত েবতন ভাতা pদান সংkাn। 

 জলাi ু ১৯৯৭ eর পেবর্ r হoয়া eবং sায়ী কিমিটর িসdােnূ র জn aেপkমান সমাp pকlসমেহর কমর্রত ূ
পেদর িবপরীেত iেতাপেবর্ িডেসmর ূ ২০০৮ পযর্n রাজs খােতর েথাক বরাd েথেক েবতন-ভাতা pদােন বােজট 
anিবভােগর sপািরশ করা হেয়েছ। e পযর্ােয় েয সকল pকl পনগর্িঠত sায়ী কিমিটর িবেবচনার জn aেপkমান ু
রেয়েছ aথবা sায়ী কিমিটর সভায় uপsািপত হেয়েছ িকn aথর্ িবভােগর সmিতপt eখনo জাির করা হয়িন েস সকল ু
pকlসমেহর েkেt সংsাপন মntণালেয়র sপািরশকত পেদর িবপরেত ধ কমর্রত জনবেলর ankেল জাnয়ারী ূ ৃ ু ০৯ 
হেত মাচর্ ০৯ পযর্n সমেয়র েবতন-ভাতা েথাক বরাd হেত পিরেশাধ করা েযেত পাের। েয সকল সমাp pকেlর েkেt 
পনগিঠর্ত sায়ী কিমিটর সভার িসdাn anযায়ী ু ৩১ মাচর্ ০৯ eর পেবর্i aথর্ িবভােগর সmিতপt জাির করা হেবূ , েস 
েkেt সmিতপt জািরর পবর্িদন পযর্n uk েবতনূ -ভাতা pেদয় হেব। uেlখ , যথাযথ কতর্পৃk কতর্ক sপািরশকত হেয় ৃ ৃ
থাকেল eবং sানািnেরর aেপkায় থাকেলi েকবল েস ধরেনর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন-ভাতা pেদয় হেব। 
 
২।  েথাক বরাd হেত aিনিদর্ কাল েবতন-ভাতা pদান সমীচীন হেব না িবধায় সংি  pকlসমেহর পদ sানাnরূ /পদ 
সি  ৃ (pেযাজ মেত) সহ িনেয়াগ pিkয়া drত সmnকরেণ pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn সংি  মntণালয়/ 
িবভাগসমহেক anেরাধ করেতo িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলাূ । 

 
 

েমাঃ মিফdর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

িবতরণ: 
১। uপ-সিচব (বােজট anিবভাগ-১/২/৩/৪/৫/৬), aথর্ িবভাগ। 
২। িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট শাখা ৩), aথর্ িবভাগ। 
৩। যgু-সিচব (বােজট-১) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৪। যgু-সিচব(বােজট-২) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
iu, o েনাট নং-aম/aিব/বােজট-১১/িবিবধ-৩৮/০৪/৩০৭ তািরখ:০৪/০৬/২০০৯ 
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জনবল o নতনু  ব েয়র psাব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-১/২০০০/২৫৮ তািরখ: ১২-১২-২০০০ iং 

aিফস আেদশ 
১। িবিভn িবভাগ/ মntণালয় েথেক রাজsখােত পদ সিৃ / সংরkণ/ িনয়িমতকরণ/ sায়ীকরণ, পদবী পিরবতর্ন, নতন ু

ব েয়র psাব, aিতিরk বরাd iত ািদ আিথর্ক সংে ষ সmিলত psাব aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ anিবভােগ েpরণ 
করা হয়। িকn েবশ িকছ েkেt e সকল psােবর সােথ pেয়াজনীয় তথ াবলী সmিলত কাগজপtু ু / আেদশ িনেদর্শ 
থােক না। ফেল eসব psাবাবলী পরীkার aসmণর্তা uেlখপবর্ক নানািবধ তথ  চাoয়া হয়ূ ূ । আবার েকান েকান 
েkেt eকi িবষেয় eকািধকবার তথ  চাoয়া হয়। eর ফেল psাবািদর uপর িসdাn gহেণ যেথ  িবলm ঘেট। 
psাব পাoয়ার সে  সে  uহার aসmণর্তার িদকসমহ শাখা পযর্ােয় িচিhতপবর্ক psাবকারী কতর্পেkর জানােনা ূ ূ ূ ৃ
হেল ব য় িনয়ntণ anিবভাগ হেত drততার সােথ িন িtমলক িসdাn pদান সmব হূ েব। 

 
২। eতdেdেশ  ব য় িনয়ntণ anিবভােগর সকল শাখা পযর্ােয় anসরেণর জn িmবিণর্ত িবষয়িভিtক eকিট েচক িল  

(Cheeklist) pণয়ন করা হেলা। 
েচক িল  (Cheeklist) 

১) পদ সিৃ / সংরkণ/ sায়ীকরণ/ পদবী পিরবতর্ন সংkাn। 

ক) নতন পদ সজন o পদ aবেলাপনু ৃ : 
১) সংsাপন মntণালেয়র সoব  anিবভােগর সmিতপt েদoয়া; 
২) আিথর্ক সংে েষর পিরমাণ o aিতিরk ব য় িকভােব েমটােনা হেব তার uেlখ; 
৩) পদ সজেনর েযৗিkকতা ব াখ া করা হেয়েছ িকনাৃ ; 
৪) সংি  দpর/ সংsা/ pিত ান/ িবভাগ/ মntণালেয়র সাংগঠিনক কাঠােমার কিপ; 
৫) psাবিট সংি  িবভাগ/ মntণালেয়র মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্া ু (Principal Accounts Officer) 

eর anেমাদনkেম েpরণ করা হেয়েছ িক না; 
৬) pকেlর পদ রাজs খােত sানাnেরর েkেt সংsাপন মntণালেয়র সmিত, aথর্ িবভােগর sায়ী 

কিমিটর সmিত o সংি  pকেlর িপিপ eবং আi,eম,i,িডর মল ায়নূ । 

খ) পদ সংরkণ: 
১) psাবিটেত ন নপেk সংি  মntণালয়ূ / িবভােগর যgু-সিচব-eর anেমাদন রেয়েছ িক না; 
২) সংsাপন মntণালেয়র সmিতর কিপ; 
৩) সংি  বছেরর পবর্বতর্ী বছেরর পদ সংরkণ করা হেয়েছূ  িক না; 

গ) পদ sায়ীকরণ: 
১) সংsাপন মntণালেয়র সmিতপt; 
২) sায়ীকরেণর েযৗিkকতা; 
৩) পদgেলা সংি  বছেরর পবর্বতর্ী বছের সংরিkত হেয়েছ িক নাূ ; 

ঘ) পেদর েবতন, মযর্াদা/ পদবী পিরবতর্ন: 
১) সংsাপন মntণালেয়র সmিতপt; 
২) েযৗিkকতা সmিকর্ত ব াখ া; 
৩) িনেয়াগ িবিধর কিপ; 
৪) সংি  সাংগঠিনক কাঠােমার কিপ; 
৫) আিথর্ক সংে ষ o aিতিরk ব য় িকভােব িমটােনা হেব তার uেlখ; 

২) oয়াকর্চাজর্ড/ কিন্টনেজন্ট কমর্চারীেদর িনয়িমত pিত ােন আনয়ন সংkাn: 
১) s ািন্ডং কিমিটর িসdাn o uk কিমিটর িসdােnর আেলােক সংsাপন মntণালেয়র সmিতপt; 
২) সংsাপন মntণালেয়র ২৮/০৩/৬৯, ২৩/০১/৮৬ o ২০/০২/৯০ তািরেখর sারেকর শতর্ািদ িনেmাkভােব 

pিতপািলত হেয়েছ িক না; 
ক) psািবত পদধারীগণ ২৩-১-৮৬ iং তািরেখ aথবা eর পেবর্ িনেয়াগpাp িকনাূ ; 
খ) িনয়িমতকরেণর জn psািবত কমর্চারীর সংখ া িবদ মান oয়াকর্চাজর্ড কমর্চারীর েমাট সংখ ার 

৫০% eর মেধ  রেয়েছ িকনা; 
গ) psাবাধীন কমর্চারীর চাকিরর বয়স ন নতম ূ ১০ বছর হেয়েছ িকনা; 
ঘ) psাবাধীন কমর্চারীর চাকির বtাn িবেশষ কের জn তািরখৃ , েযাগদােনর তািরখ, েযাগদােনর 

তািরেখ বয়স, িনেয়াগপt/ সািভর্স বiেয়র সংি  পাতা রেয়েছ িকনা; 
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৩) নতন ব য় psাব o নতন ব েয় র তফিসল সংkাnু ু : 
১) ব েয়র pাkলনিট (Estimate) যথাযথ কতর্পk কতর্ক pণীত o anেমািদত হেয়েছ িকনাৃ ৃ ; 
২) sিনিদর্  সময়সীমার মেধ  aথর্ িবভােগ েpরণ করা হেয়েছ িকনা; 
৩) psাবিট ব েয়র aপিরহাযর্তার ব াখ া রেয়েছ িকনা; 
৪) psািবত pkলেনর আিথর্ক সংে ষ। 

৪) সরকাির aিফেসর জn বাড়ী ভাড়াকরণ সংkাn: 
১) psািবত aিফস েsেসর পিরমাণ সরকাির pািধকার anসাের রেয়েছ িকনা? না থাকেল uহার কারণ; 
২) aিফসিটর কােজর ধরন; 
৩) psািবত ভাড়ার হার সরকাির ভাড়ার হােরর েচেয় িক পিরমাণ েবশী; 
৪) বািষর্ক aিতিরk আিথর্ক সংেmেষর পিরমাণ; 
৫) psািবত বাড়ী ভাড়ার জn পিtকায় িবjাপন/ েকােটশন/ েটন্ডার আহবান করা হেয় থাকেল; 
৬) psািবত বািড়ভাড়া েনয়ার sপেk েযৗিkকতা। 
৭) সরকাির আবাসন পিরদpেরর ছাড়পt (নতন ভাড়ার েkেtূ ) 

৫) বােজট বরােdর aিতিরk aথর্ বরাd সংkাn: 
১) psাবিট aথর্ িবভােগর ০৭-০৩-২০০০ iং তািরেখর aম/ aিব/ (ব য় িনয়ntণ-১)/ িডিপ-১/ ২০০০/ ৬২ 

পিরপt eর ২(ক) o (খ) েমাতােবক েpরণ করা হেয়েছ িকনা/ িনেmাk তথ াবলী আেছ িকনা? 
ক) psাবিটর েযৗিkকতাসহ সংি  pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ-eর মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ার ু

(Principal Accounts Officer) কতর্ক anেমািদত o sাkিরত sয়ংসmণর্ সার সংেkপসহ েpিরত ৃ ূ
হেয়েছ িকনা; 

খ) চলিত o আগামী aথর্ বছরসমেহ আবূ তর্ক o aনাবতর্ক ব েয়র িবভাজন; 
গ) বােজেট aেথর্র সংsান না থাকার কারণ; 
ঘ) বরাdকত বােজেটর েকাডিভিtক িববরণ o ব য় িনবর্ােহর িববরণৃ ; 
ঙ) aথর্ বছের পিরকিlত ব য় পিরহার কের psািবত ব য় সংkলান করা যায় িকনা বা পরবতর্ী বছর 

পযর্n psািবত ব য় sিগত রাখা যায় িকনা, iত ািদ। 

৬) বেকয়া দাবীসমহ sাধীনতা পবর্কালীন বেকয়াদাবীূ ূ : 
১) বেকয়া দাবীর েযৗিkকতা eবং iেতাপেবর্ দাবী utাপন না করার কারণূ ; 
২) psাবিট সংি  মntণালয়/ িবভােগর মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্া কতর্ক anেমািদত িকনাু ৃ । 

৩। েচকিলে  বিণর্ত কাগজপtািদ সংি  psােবর সে  সংযk না থাকেল শাখা পযর্ােয়i আপিt utাপনপবর্ক psাব ু ু
েpরণকারী িবভাগ/ মntণালয়েক aবিহত করেত হেব। 

৪। uপেরাk েচকিল  মলতঃ িনেদর্শমলকূ ূ । েচকিলে  বিণর্ত সাkর্লার/ pমাণপt/ কাগজপtািদ ছাড়াo েকােনা 
psােবর আেদশ/ িনেদর্শ anসাের নিথ ঊ র্তন কতর্পেkর িনকট িসdােnর জn uপsাপন করেত হেবৃ । 

 
 

েমাঃ আিমnর রহমান 
যgু-সিচব (ব য় িনয়ntণ) 

িবতরণ: 
১। ব য় িনয়ntণ anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
২। যgু-সিচব (ব ঃিনঃ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৩। aিফস কিপ। 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 377 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 

 
১০-০৬-২০০৯ ি ঃ 

নং-aম/aিব/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-২/২০০৯/২০০ তািরখ: 
২৭-০২-১৪১৬ বঃ

পিরপt 
 

িবষয়: সরকাির সmদ ব বহাের ক  সাধেনর লেk  ব য় hাস pৃ সে । 
 
 বি ক aথর্ নিতক মnার েpkাপেট কমর্সংsান সিৃ , সামি ক চািহদা বিdৃ , সামািজক িনরাপtামলক কাযর্kম o ূ
দািরd িনরসনমলক িবিভn কাযkেমর জn pেয়াজনীয় aথর্ সংsান িনি ত করার লেk  anাn েkেt সরকাির ব য় ূ ৃ
সংেকাচন o কৃ সাধন pেয়াজন। eমতাবsায়, িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eবং aধীনs aিধদpর/ পিরদpর/ দpর/ 
সংsাসমেহর িবিভn pকার ব েয়র েkেt aপচয় েরাধ eবং েযৗিkকতার িনিরেখ পণ  o েসবা gহণ িনি তকরেণর ূ
লেk  সরকার িনmrপ িনেদর্শনা pিতপালেনর িসdাn gহণ কেরেছ: 

১। ক) বছেরর rেত Procurement Plan eবং সরকাির ভবন/ sাপনা/ সড়ক িনমর্াণ o েমরামত/ সংরkেণর 
sিনিদর্  পিরকlনা তরী করেত হেব। ei পিরকlনায় uেlখ থাকেব েকাথায় কতিট ভবন/ sাপনা/ সড়ক 
িনমর্াণ o েমরামত/ সংsার করা হেব। aথর্ িবভাগ eসব পিরকlনা পরীkা িনরীkা কের aথর্ বরাd/ ছাড় 
করেব। 

খ) pিত বছর সংি  িবেশষj কিমিট কতর্ক s ান্ডাডর্ হার ৃ (েযমন pিত বগর্ফেটর িনমানর্ু / েমরামত ব য়, pিত 
িকঃিমঃ সড়েকর িনমর্াণ/ েমরামত ব য়) িনধর্ারণ করা েযেত পাের। eেkেt কিমিটেত বাংলােদশ pেকৗশল 
িব িবদ ালেয়র eকজন pিতিনিধসহ anতঃdiজন External Expart থাকেত হেব। 

২। ক) সরকাির দpের ১৬০০ িসিসর ঊে র্ িসডান গাড়ী eবং ২৭০০ িসিসর ঊে র্ জীপগাড়ী ব বহার করা যােবনা। 

খ) বােজেট যানবাহন kেয়র জn aথর্ বরােdর psােব pামাণ  কাগজপtসহ িনেm বিণর্ত তথ gেলা িদেত হেব। 
১) kেয়র জn psািবত যানবাহন anেমািদত িটoeন্ডiেত anভর্k আেছ িকনাু ; 
২) psােব যথাযথ কতর্পেkর anেমাদন আেছ িকনাৃ ; 
৩) pিতsাপেনর েkেt গাড়ী aেকেজা েঘাষণা কের িবিk করা হেয়েছ িকনা; 
৪) গািড় aেকেজা েঘাষনার pিkয়া যথাযথভােব anসরণ করা হেয়েছ িকনা। 

গ) নতন kয়কত যানবাহন িসeনিজ চািলত হেত পােরু ৃ । সরকাির যানবাহন িসeনিজেত rপাnেরর জn িবদ মান 
িনেদর্শনা বাsবায়ন িনি ত করেত হেব। 

৩। িবd ৎ সা েয়র লেk  eনািজর্ েসিভং বাl ব বহার করেত হেব। 

৪। pািধকার কমর্কতর্াগেণর আবািসক েটিলেফােনর nায় সকল দাpিরক েটিলেফােনর ব য়সীমা s-uেদ ােগ িনয়ntেণ 
রাখেত হেব। 

৫। সরকােরর িবিভn সভা/ েসিমনার uপলেk  আপ ায়ন ব েয়র আিধক  পিরহার করেত হেব। 

৬। সরকাির/ আধা-সরকাির pিত ােনর কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর eক কমর্sল েথেক an কমর্sেল ঘন ঘন বদিল 
যথাসmব পিরহার করেত হেব। সচরাচর eকi কমর্sেল ৩ (িতন) বছর পযর্n চাকিরর েময়াদকাল anসরণ করা 
বা নীয়। 

৭। ক) িবিভn মntণালয়/ িবভাগ, িডিসিpন েফােসর্স eবং spীমেকাটর্ ব তীত anাn সকল দpর/ সংsা/ pিত ােনর 
িনরাপtা pহরী, মািল eবং িkনার/ siপারসহ ৪থর্ ে ণীর কমর্চারী িনেয়ােগর পিরবেতর্ Out Sourcing eর 
মাধেম েসবা gহণ করার বতর্মান িনয়ম চাল রাখেত হেবু । 

খ) রাজs বােজেটর আoতাভk ু ৪থর্ ে ণীর েয সকল পদ aবসর জিনত বা an েকােনা কারেণ শn হেব েসখােনূ  
Out Sourcing করেত হেব। 

৮। ক) unয়ন pকেlর জনবল যথাসmব রাজs বােজটভk জনবেলর মধ  েথেক েpষেণর মাধ েম িনেয়াগ িদেত ু
হেব। 
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খ) সমাp pকেlর যানবাহেনর jালানী ব য় রাজsখাত েথেক বহন করা যােব না। 

৯। ক) pািধকার pাp কমর্কতর্ােদর pেটাকল pদােনর েkেt eকজেনর েবশী কমর্কতর্ােক pেটাকল কােজ িনেয়াগ 
করা যােব না। 

খ) িভআiিপেদর আগমন uপলেk  েকান েগiট/ েতারণ িনমর্াণ করা যােব না। 

১০। সরকাির কােযর্াপলেk  িবেদশ মেনর েkেt মণকারী সদস / কমর্কতর্ার সংখ া েযৗিkক (rational) হেত হেব। 

১১। ক) িবেদশs বাংলােদশ িমশনসমেহ আপ ায়ন ব েয়ূ র েkেt িমতব য়ী হেত হেব। 

খ) িবেদশs বাংলােদশ িমশেনর বািড় ভাড়া বিd ৃ ৫% eর েবশী হেল aথর্ িবভােগর anেমাদন gহেণর িবধান 
রেয়েছ। e িবধান pিতপালন করেত হেব। e িনেদর্শনাসমহ aিবলেm কাযর্কর হেব eবং পনরােদশ না েদয়া ূ ু
পযর্n বহাল থাকেব। 

 
 

ফজেল কিবর 
aিতিরk সিচব (সািন) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , েতগগাo, ঢাকা। 
৩। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়। 
৫। সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৬। সিচব, -------------------------------------- মntণালয়/ িবভাগ 

(aধীনs সকল দpরেক িনেদর্শনার pদােনর anেরাধ করা হেলা।) 
৭। িবভাগীয় কিমশনার (সকল)। 
৮। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৯। িহসাব মহা-িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১০। িসিজিডeফ, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১১। aিতিরk মহা পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েরল ভবন, আbল গিণ েরাডু , ঢাকা। 
১২। েজলা pশাসক (সকল)। 
১৩। uপেজলা িনবর্াহী aিফসার (সকল)। 
১৪। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক (সকল)। 
১৫। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল)। 
১৬। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল)। 
১৭। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল)। 
১৮। aিফস কিপ। 
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গাড়ীর মল  িনধর্ারণূ  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 
www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৫৬.০২৬.০৬২.০০.০১.২০০৪-৩৭৯ তািরখ: ২৬/০৯/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn ধরেনর গািড়র মল  িনধর্ারণ pসেূ । 
 
 uপযর্k িবষেয় িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু , বতর্মােন গাড়ীর মল  বিd পাoয়ায় পনরায় িবিভn েকাmানীর ূ ৃ ু
(pগিত iন্ডািTজ, নাভানা, যর্াগস, মািlেমাড Tাnেপাটর্, প ািসিফক মটরস, utরা মটরস) জীপ, কার, বাস, িমিনবাস, 
মাiেkাবাস, মটরসাiেকল o িপক-আপ eর মল  সংgহ কের uk তলনামলক মল  পযর্ােলাচনায় িনেmাkভােব গািড়র ূ ু ূ ূ
মল  পনঃিনধর্ারণ করা হেলাূ ু :- 

১) জীপ = ৪৭.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 
২) কার = ২৪.০০ লk টাকা (১৬০০ িসিসর ঊে র্ নয়) (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 
৩) মাiেkাবাস = ২৫.৫০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

৪) িপক-আপ (িসংেগল ক ািবন) = ২২.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 
৫) িপক-আপ (ডাবল ক ািবন) = ২৫.৭৫ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 
৬) মটর সাiেকল = ১.৫০ লk টাকা (১২৫ িসিস)  

 
 eমতাবsায়, িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর/ দpরসমেহর যানবাহন kেয় anমিতসহ uপেরাk ূ
মেত aথর্ বরাd pদােনর জn ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভােগর সকল শাখাসমহেক িনেদর্শkেম anেরাধ ূ
করা যাে । 

 
 

িবলিকস জাহান িরিম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নং-৯৫৫০৭৩০ 

i-েমiলঃ bilquisj@finance.gov.bd 
 
িবতরণ: 
১। যgু-সিচব (বােজট-১/ ২), aথর্ িবভাগ। 
২। uপ-সিচব-১/ ২/ ৩ (ব ঃিনঃ), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৩। uপ-সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২/ ৩/ ৪/ ৫ o ৮ aিধশাখা), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, (ব ঃিনঃ ৩,৬ o ৭), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৫। aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৬। aিতিরk সিচব (বাঃ o ব ঃিনঃ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৭। যgু-সিচব (ব ঃিনঃ), মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৮। aিফস কিপ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 
www.mof.gov.bd 

নং-aম(aিব)/ব ঃিনঃ-৬/িবিবধ-০১/২০০৪/৩৮৪ তািরখ: ৩০/০৯/২০০৯ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn ধরেনর গািড়র মল  িনধর্ারণ pসেূ । 
 
 uপযর্k িবষেয় িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু , বতর্মােন গাড়ীর মল  বিd পাoয়ায় পনরায় িবিভn েকাmানীর ূ ৃ ু
(িনশান (প ািসিফক), যর্াগস (িমতs িবিশ) িলঃ, pগিত iন্ডািTজ o নাভানা িলঃ) িনকট হেত কার, জীপ, মাiেkাবাস o 
িপক-আপ eর মল  সংgহ কের uk তলনামলক মল  পযর্ােলাচনায় িনেmাkভােব গািড়র মল  ূ ু ূ ূ ূ পনঃিনধর্ারণ করা হেলাু :- 

১) জীপ = ৪০.৫০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 
২) কার = ১৬.৫০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 
৩) মাiেkাবাস = ২৪.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

৪) িপক-আপ (িসংেগল ক ািবন) = ২০.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 
৫) িপক-আপ (ডাবল ক ািবন) = ২৪.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 
 
 eমতাবsায়, িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর/ দpরসমেহর যানবাহন kেয় anমিতসহ ূ uপেরাk 
মেত aথর্ বরাd pদােনর জn ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভােগর সকল শাখাসমহেক িনেদর্শkেম anেরাধ ূ
করা যাে । 

 
 

িবলিকস জাহান িরিম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নং-৯৫৫০৭৩০ 

i-েমiলঃ bilquisj@finance.gov.bd 
 
১। uপ-সিচব-১/ ২/ ৩ (ব ঃিনঃ), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
২। uপ-সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২/ ৪/ ৫/ ৭/ ৮ o ৯ aিধশাখা), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, (ব ঃিনঃ ৩ o ৬), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৪। aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৫। aিতিরk সিচব (সাঃিনঃ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৬। যgু-সিচব (ব ঃিনঃ), মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৭। aিপস কিপ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
ব য় িনয়ntণ শাখা-৬ 
www.mof.gov.bd 

নং- ০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪-৬২০ তািরখ: ২৮/১১/২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn ধরেনর গািড়র মল  িনধর্ারণ pসেূ । 
 
 uপযর্k িবষেয় িনেদর্শkেম জানােনা যাে  েযু , বতর্মােন গাড়ীর মল  বিd পাoয়ায় পনরায় িবিভn েকাmানীর ূ ৃ ু
(pগিত iন্ডািTজ, নাভানা, েরংগস, প ািসিফক মটরস, utরা মটরস) জীপ, মাiেkাবাস, মটরসাiেকল o িপক-আপ 
eর মল  সংgহ কের uk তলনামলক মল  পযর্ােলাচনায় িনেmাkভােব গািড়র মল  পনঃিনধর্ারণ করা হেলাূ ু ূ ূ ূ ু : 

১) কার = ২৪.০০ লk টাকা 
(১৬০০ িসিসর uে র্ নয়)

(েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

২) জীপ = ৫৩.৭০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

৩) িপক-আপ (িসংেগল ক ািবন) = ২৮.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 

৪) িপক-আপ (ডাবল ক ািবন) = ৫১.০০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফসহ)। 

৫) মাiেkাবাস = ২৭.৫০ লk টাকা (েরিজেTশন িফ eবং িসeনিজ করভারশন িফ সহ)। 

৬) মটর সাiেকল = ১.৫০ লk টাকা (১২৫ িসিস) 

 
 eমতাবsায়, িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ পিরদpর/ দpরসমেহর যানবাহন kেয় anমিতসহ uপেরাk ূ
মেত aথর্ বরাd pদােনর জn ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভােগর সকল শাখাসমহেক িনেদর্শkেম anেরাধ ূ
করা যাে । 

 
 

মহmদ রিবuল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান নং-৯৫৫০৭৩০ 

i-েমiলঃ mabiul@finance.gov.bd 
 
১। যgু-সিচব (বােজট- ১/২), aথর্ িবভাগ। 
২। uপ-সিচব-১/ ২/ ৩ (ব ঃিনঃ), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৩। uপ-সিচব (ব ঃিনঃ ১/ ২/ ৪ o ৫ aিধশাখা), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, (ব ঃিনঃ ৩, ৬ o ৭), ব য় িনয়ntণ o aভ nরীণ িনরীkা anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
৫। aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৬। aিতিরk সিচব (বাঃ o ব ঃিনঃ) মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৭। যgু-সিচব (ব ঃিনঃ o pশাসন), মেহাদেয়র ব িkগত কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৮। aিফস কিপ। 
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রাTায়t pিত ানেক sানীয়/ বেদিশক 
মdায়ু  ঋণ pদান 
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sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং ু
পনঃলgীর শতর্াবলীু  

 
 
 

(LENDING AND RELENDING TERMS 
OF LOCAL CURRENCY/ FOREIGN 

LOANS) 
 
 
 
 
 

aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 

aথর্ মntণালয় 
[www.gobfinance.org] 
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sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং ু
পনঃলgীর শতর্াবলীু  

 
 
 

(LENDING AND RELENDING TERMS 
OF LOCAL CURRENCY/ FOREIGN 

LOANS) 
 
 
 
 
 

aথর্ িবভাগ 

unয়ন বােজট anিবভাগ 

aথর্ মntণালয় 
[www.gobfinance.org] 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
unয়ন বােজট anিবভাগ 

নং-aম/aিব/uঃ-১/িবিবধ-১৩/০৪/৩৬৮ তািরখ: ১৭/০৩/২০০৪ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা eবং পাবিলক েসkর কেপর্ােরশনসমহেকূ  sানীয়/ বেদিশক 

মdায়ু  ঋণ pদােনর সংেশািধত শতর্াবলী। 
 
 সরকার িবিভn sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা eবং পাবিলক েসkর কেপর্ােরশনসমহেক sানীয় মdায় pদt ূ ু
ঋণ, বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং পনঃলgীর sেদর হার eবং শতর্াবলী পনঃিবর্েবচনা কের eকিট সংেশািধত ু ু ু
নীিতমালা pণয়েনর িসdাn gহণ কেরেছন। 
 
২। সংেশািধত নীিতমালািট aিবলেm কাযর্কর হেব eবং চলিত o নতন uভয় ঋেণর েkেt pেযাজ  হেবু । তেব চলিত 
বেদিশক ঋেণর েkেt বেদিশক ঋণ চুিk anযায়ী সহায়ক ঋেণর শতর্াবলী পিরবতর্েনর জn unয়ন সহেযাগীর 
সmিতর pেয়াজন হেল সংি  unয়ন সহেযাগীর সmিতkেম তা কাযর্কর করা হেব। 

৩। ঋণ gহণকারী সংsাসমহ pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগ o aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভােগর মাধ েম সংি  unয়ন 
সহেযাগীর pেয়াজনীয় সmিত gহেণর uেদ াগ gহণ করেব eবং েস anযায়ী সংি  সহায়ক ঋণ চুিk সংেশাধেনর 
pেয়াজনীয় পদেkপ িনেব। 
 
৪। e িবষেয় পেবর্ ূ জািরকত সকল আেদশ eতdারা বািতল করা হৃ ’ল। 

 
 

েমাহাmদ আবdল মিজদ 
যgু-সিচব (unয়ন বােজট) 

িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৪। িহসাব মহা-িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫। েচয়ারম ান/ ব বsাপনা পিরচালক/ মহাপিরচালক (সকল সংsা) --------------------------------------। 
৬। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
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Lending and Relending Terms for Public Investment 
(Autonomous Bodies/Semi-Autonomous Bodies/ Sector Corporations) 

 
 

Sector/ 
Corporation 

Interest 
on Local 
Currency 
Loan (%)  

Interest on 
Foreign 

Currency 
Loan (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 
1. Industry 

a) Large Scale 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

i) For fertilizer industries the interest 
rate on relending of foreign loans 
will be 4.5%. 

 
ii) Debt: equity ratio shall be 67:33 to 

60:40 as may be determined by the 
Government. 

iii) Generally the government should 
not finance in any manufacturing 
unit except Research & Develop-
ment (R&D) purpose. For R&D 
project government may provide 
grant.  

b) Small Scale 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

i) For units producing goods 
exclusively for export, interest rate 
may be reduced to 3.5 on foreign 
loan. 

ii) Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

2. Transportation/ Communication  

a) Bangladesh 
Biman. 5 6 15 Years (Grace 

Period 2 Years)

Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

b) BRTC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years)

Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

c) B.S.C. 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years)

Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

d) BIWTC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years)

Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

e) BIWTA 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years)

i) BIWTA takes up projects on 
consideration of social welfare or 
public interests which may not be 
commercially viable all such 
projects should be financed on the 
basis of grants. However, when it 
executes revenue earning projects, 
the terms of financing should be 
the same as applicable to BIWTC. 

ii) Debt: equity ratio shall be 67:33 to 
60:40 as may be determined by the 
Government. 

f) Bangladesh 
Railway 2 --- --- 

According to the Railway Act, all 
Government investments are at a 
constant rate of return at 2%. For 
foreign currency loan, the rate of 
interest and other terms and conditions 
stipulated in the Cardit Agreements 
shall apply. 
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Sector/ 
Corporation 

Interest 
on Local 
Currency 
Loan (%)  

Interest on 
Foreign 

Currency 
Loan (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

g) T & T Board 2 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

 

3. Port 

a) Chittagong Port 
Authority 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years)

Government would encourage to 
finances all project from internally 
generated resources. 

b) Mongla Port 
Authority 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years)

Government would encourage to 
finances all project from internally 
generated resources. 

4. Utilities/ Service cum Commercial: 
a) Bangladesh 

Power 
Development 
Board 

3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

Debt: equity ratio shall continue to be 
40:60. 

b) Bangladesh 
Rural 
Electrification 
Board. 

0 

0.75% 
during 

moratorium 
period. 2% 

during 
repayment 

period. 

30 Years (Grace 
Period 5 Years)

Local currency investment will 
continue to be treated as grant unitl 
further orders. 

c) WASA, Dhaka 
(Sewerage and 
water Supply). 

4 5 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

Recovery of full cost should be 
justified (investment and operation). 
But because of Public interest in terms 
of urbanization/ human settlement, 
larger equity participation or limited 
grants by Government may be 
considered in appropriate cases.  

d) WASA, 
Chittagong 
(Sewerage and 
water Supply). 

4 5 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

Recovery of full cost should be 
justified (investment and operation). 
But because of Public interest in terms 
of urbanization/ human settlement, 
larger equity participation or limited 
grants by Government may be 
considered in appropriate cases. 

e) BOGMC and its 
subsidiaries 4 5 15 Years (Grace 

Period 3 Years)

i) These terms should apply only for 
transmission and distribution 
projects. 

ii) Debt: equity ratio shall be in the 
region of 60:40 and 67:33. 

5. Agriculture, Forest, Fisheries and Water Resources: 

a) Flood Control 
and Irrigation 
(BWDB) 

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

The present practice of financing on 
grant basis may continue. Loan 
financing may be considered in future 
in the context of administration of 
water rates e.g. collection procedures 
assessment rates, etc.  

b) Bangladesh 
Forest 
Industries 
Development 
Corporation. 

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

In principle the government should not 
finance in this sub-sector except 
Research & Development purpose. For 
R&D programme government may 
provide grant.  

c) Bangladesh 
Fisheries 
Development 
Corporation. 

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

In principle the government should not 
finance in this sub-sector except 
Research & Development purpose. For 
R&D programme government may 
provide grant.  
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Sector/ 
Corporation 

Interest 
on Local 
Currency 
Loan (%)  

Interest on 
Foreign 

Currency 
Loan (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

d) Agricultural co-
operative, and 
Rural 
Development 
projects 

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

i) For infrastructure projects 
financing should be no the basis of 
grants; 

ii) For credit programmes interest rate 
and other terms will depend on 
general interest rate policy of the 
Bangladesh Bank.  

6. Urban Development Projects: 

a) RAJUK 
b) CDA 
c) KDA 
d) RTDA 
e) DCC 
f) CCC 
g) KCC 
h) RCC 
i) BCC 
j) SCC 

5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years)

i) These conditions should apply to 
area/ residential estates 
development schemes which serve 
primarily/ mainly high income 
urban groups. Such schemes may 
be financed on 100% loan. 

ii) For infrastructure projects 
government should provide the 
entire amount as grant. 

iii) For projects with infrastructural 
and commercial components, 
Government may determine the 
proportions of grant and loan 
depending on their relative weights 
in the total project cost. 

iv) For low-income housing or 
projects having important social 
welfare implications, Government 
may consider appropriate mix of 
loan and grants.  

7. Exploration of Natural Resources: 

Exploration of 
Natural Resources --- --- --- 

These projects bear high risk and 
uncertainly. Such projects should, 
therefore, continue to be financed on 
grant basis. But the cost of exploration 
should be reflected in the sale price of 
such resources if and when 
commercially viable extraction/ 
production becomes possible.  

8. Tourism/ Service Industry: 

a) Parjatan 
Corporation. 5 6 15 Years (Grace 

Period 3 Years)

i) BPC’s projects should have short 

gestation period. 

ii) When projects for infrastructural 
development are undertaken at the 
instance of Government loan and 
grant may be mixed in proportions 
corresponding with the relative 
importance of infrastructural and 
commercial components in the 
total cost of the projects. 
Government will determine the 
appropriate mix.  

General Conditions: 

1) For Aided Projects relending terms (rates of interest, repayment period, grace period etc.) will be 
as agreed in the negotiated Credit Agreement. 
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2) Relending rates indicated here will not apply in case of Suppliers Credit where it could be arranged 
in more favourable terms and conditions. Concerned institution/ Corporation will bear foreign 
exchange risk to reply the loan as per Credit Agreement. 

3) Grace period may be varied when the gestation period of a Project is longer with or without 
changing the repayment period. 

4) Feasibility studies should normally be undertaken by Autonomous Bodies and Public corporations 
out of their own resources. In appropriate cases Government may also direct such agencies to 
undertake feasibility studies for various projects. In the later case, funds will be provided by the 
Government as grant. 

 
 

Muhammad Abdul Mazid 
Joint Secretary (Development Budget) 

Finance Division 
Ministry of Finance 
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sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং ু
পনঃলgীর শতর্াবলীু  

 
 

(LENDING AND RELENDING TERMS 
OF LOCAL/ FOREIGN CURRENCY 

LOANS) 
 
 
 
 
 
 

aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 

aথর্ মntণালয় 
[www.gobfinance.rog] 
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sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং ু
পনঃলgীর শতর্াবলীু  

 
 

(LENDING AND RELENDING TERMS 
OF LOCAL/ FOREIGN CURRENCY 

LOANS) 
 
 
 
 
 
 

aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 

aথর্ মntণালয় 
[www.mof.gov.bd] 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
oেয়বসাiট: www.mof.gov.bd 

০৭ চt, ১৪১৭ বঃ 
নং-০৭.১১৪.০৩১.৩৬.০০.০০৭.২০১১.৪৩ তািরখ: 

২১ মাচর্, ২০১১ ি ঃ 
 
িবষয়: িবিভn sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর কেপর্ােরশন eবং রাTায়াt েকাmানীসমহেক ূ

sানীয়/ বেদিশক মdায় ঋণ pদােনর সংেশািধত শতর্াবলীু । 
 
 সরকার িবিভn sায়tশািসত/ আধা-sায়tশািসত সংsা, পাবিলক েসkর কেপর্ােরশন eবং রাTায়াt 
েকাmানীসমহেক sানীয় মূ ুdায় pদt ঋণ, বেদিশক মdায় ঋেণর লgী eবং পনঃলgীর sেদর হার eবং শতর্াবলী ু ু
পনঃিনধর্ারণপবর্ক eকিট সংেশািধত নীিতমালা pণয়ন কেরেছু ূ । 
 
২। e পিরপt জািরর পবর্বতর্ী সমেয় সmািদত সকল ঋেণর লgীূ / পনঃলgীর েkেt aথর্ িবভােগর ু ১৭/০৩/২০০৪ 
তািরেখর aম/aিব/ uঃ-১/ িবিবধ-১৩/ ০৪/ ৩৬৮ নং পিরপেt বিণর্ত শতর্াবলী aপিরবিতর্ত থাকেব। 
 
৩। সংেশািধত নীিতমালািট aিবলেm কাযর্কর হেব eবং তা পিরপt জািরর পরবতর্ী সমেয় সmািদতব  নতন ঋেণর ু
লgী/ পনঃলgীর েkেt pেযাজ  হেবু । 
 
৪। যথাযথ কতর্পেkর anেমাদনkেম e পিরপtৃ  জাির করা হেলা। 

 
 

কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। বাংলােদশ মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। সিচব --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 
৫। সদস  (সকল), পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৬। িহসাব মহা-িনয়ntক, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৭। েচয়ারম ান/ ব বsাপনা পিরচালক/ মহাপিরচালক (সকল সংsা) --------------------------------------। 
 

০৭ চt, ১৪১৭ বঃ 
নং-০৭.১১৪.০৩১.৩৬.০০.০০৭.২০১১.৪৩ তািরখ: 

২১ মাচর্, ২০১১ ি ঃ 
 
সদয় aবগিত o কাযর্ােথর্: 
১। aিতিরk মহা পিরচালক (aথর্), বাংলােদশ েরলoেয়, েবল ভবন, ঢাকা। 
২। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৩। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া --------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ। 

 
 

িট, েক, eম েমাশেফkর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 
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Lending and Relending Terms for Public Investment 
(State Owned Enterprises/ Autonomous Bodies/ 

Semi-Autonomous Bodies/ State Owned Companies) 
 

A. State Owned Enterprises: 

1. Sector: Industry 
 

Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

BCIC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BJMC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BSEC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BSFIC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BTMC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BFIDC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

i) For fertilizer industries the interest 
rate on relending of foreign loans 
will be 4.5%. 

 
ii) Debt: equity ratio shall be ranged 

from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

Others ----- ----- ----- 

Government will determine lending/ 
relending terms on a case-by-case 
basis considering the above mentioned 
terms and conditions. 

2. Sector: Power, Gas and Water 

WASA 4 5 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Recovery of full cost should be 
justified (investment and operation). 
But because of Public interest in terms 
of urbanization/ human settlement, 
larger equity participation or limited 
grants by Government may be 
considered in appropriate cases.  

Bangladesh 
Power 

Development 
Board 

3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Debt: equity ratio shall continue to be 
40:60 

PETROBANG
LA and its 
subsidiaries 

4 5 15 Years (Grace 
Period 3 Years) 

i) Debt: equity ratio shall ranged 
from 67:33 to 60:40. 

ii) These terms should apply only for 
transmission, production, mining 
and distribution projects. 

3. Sector: Transportation and Communication  

BSC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

BIWTC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

BRTC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

Chittagong Port 
Authority 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years) 
Mongla Port 

Authority 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Government would encourage 
financing all projects from internally 
generated resources.  

4. Sector: Commercial 
BPC and 

its Subsidiaries 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
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Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

TCB 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

determined by the Government. 

5. Sector: Agriculture, Fisheries and Rural Development 

BADC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

i) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

ii) For infrastructural projects 
financing should be on the basis of 
grants. 

iii) For credit programs interest rate 
and other terms will depend on 
general interest rate policy of the 
Bangladesh Bank. 

Bangladesh 
Fisheries 

Development 
Corporation 

4 5 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

i) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

ii) For Research and Development 
Programme Government may 
provide grant. 

Others ----- ----- ----- 

Government will determine lending/ 
relending terms on a case-by-case 
basis considering the above mentioned 
terms and conditions. 

6. Sector: Infrastructure  

RAJUK 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

CDA 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

KDA 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

RDA 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Others 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

i) These conditions should apply to 
area/ residential estates 
development schemes which serve 
primarity/ mainly high income 
urban groups. Such schemes may 
be financed on 100% loan. 

ii) For projects with infrastructural 
and commercial components, 
Government may determine the 
proportions of grant and loan 
depending on their relative weights 
in the total project cost. 

National 
Housing 
Authority 

5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

iii) For low income housing, 
infrastructure or projects having 
important social welfare 
implications. Government may 
consider appropriate mix of loans 
and grants. 

7. Sector: Service 
Bangladesh 

Freedom 
Fighters 

Welfare Trust 

4 5 15 Years (Grace 
Period 3 Years) 

BFDC 5 6 15 Years (Grace 
Period 3 Years) 

Bangladesh 
Parjatan 

Corporation 
5 6 15 Years (Grace 

Period 3 Years) 

i) Projects should have short 
gestation period. 

ii) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

iii) When projects for infrastructural 
development are undertaken, for 
instance, Government loan and 
grant may be mixed in properties 
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Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

Bangladesh 
Civil Aviation 

Authority 
5 6 15 Years (Grace 

Period 3 Years) 

corresponding with the relative 
importance of infrastructural and 
commercial components in the 
total cost of the projects. 
Government will determine the 
appropriate mix. 

BIWTA 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

i) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

ii) When projects having important 
social welfare/ Public interests 
which may not be commercially 
viable, should be financed on the 
basis of grants. However, when it 
executes revenue earning projects, 
the terms of financing should be 
the same as applicable to BIWTC. 

BSCIC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

BEPZA 6 7 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

Bangladesh 
Water 

Development 
Board 

5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

The present practice of financial for 
Flood Control and Irrigation projects 
on grants basis may continue. Loan 
financing may be considered in future 
in the context of administration of 
water rates e.g. collection procedures 
assessment rates etc.  

Bangladesh 
Tea Board 5 6 15 Years (Grace 

Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

Bangladesh 
Handloom 

Board 
4 5 15 Years (Grace 

Period 2 Years) 

Bangladesh 
Sericulture 

Board 
4 5 15 Years (Grace 

Period 2 Years) 

BSRTI 4 5 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

i) Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

ii) When projects having important 
social welfare/ Public interests 
which may not be commercially 
viable, should be financed on the 
basis of grants. 

EPB 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Bangladesh 
Bridge 

Authority 
5 6 15 Years (Grace 

Period 2 Years) 

BTRC 6 7 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

BERC 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Bangladesh 
Rural 

Electrification 
Board 

2 

0.75% 
during 

moratoriu
m period. 
2% during 
repayment 

period 

33 Years (Grace 
Period 8 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 
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Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

Others ---- ---- ---- 
Government will determine lending/ 
relending terms on a case-by-case 
basis. 

B. Autonomous Bodies 

DCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

CCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

KCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

RCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

BCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

SCC 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Pourashave 
(Category-A) 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years) 
Pourashave 

(Category-B) 5 6 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Pourashave 
(Category-C) 5 6 20 Years (Grace 

Period 5 Years) 

i) These conditions should apply to 
area/ residential estates 
development schemes which serve 
primary/ mainly high income 
urban groups. Such schemes may 
be financed on 100% loan. 

ii) For projects with infrastructural 
and commercial components, 
Government may determine the 
proportions of grant and loan 
depending on their relative weights 
in the total project cost. 

iii) For low income housing, 
infrastructure or projects having 
important social welfare 
implications, Government may 
consider appropriate mix of loans 
and grants. 

Others ---- ---- --- 

Government will determine lending/ 
relending terms on a case-by-case 
basis considering the above mentioned 
terms and conditions.  

C. State Owned Companies 
1. Financial 

(Banks 
and 
others) 

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

i) For credit programmes interest rate 
and other terms will depend on 
general interest rate policy of the 
Bangladesh Bank. 

ii) Government will determine 
lending/ terms on a case-by-case 
basis. Terms mentioned will also 
be considered to determine 
relending terms.  

2. Non-Financial State Qwned Corporation 
Biman 

Bangladesh 
Airlines Ltd. 

5 6 
20 Years (Grace 
Period 2 Years) 

BTCL 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Tele Talk 5 6 15 Years (Grace 
Period 2 Years) 

Debt: equity ratio shall be ranged 
from 67:33 to 60:40 as may be 
determined by the Government. 

DPDC 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

DESCO 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

NWPDC 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

EGCB 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Debt: equity ratio shall continue to be 
40:60 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 398 • 

Corporation 
Interest on 

lending 
(GoB loan) 

(%)  

Interest on 
relending 
(Foreign 
loan) (%)  

Repayment 
period including 

grace period 
Remarks 

1 2 3 4 5 

PGCB 3 4 20 Years (Grace 
Period 5 Years) 

Others ---- ---- ---- 

Lending/ Relending rates for State 
Owned Companies as well as terms on 
repayment period will be determined 
by the Government on a case-by-case 
basis. For that, Government will 
consider company’s capital structure 
and its nature of business. Terms 
mentioned in loan agreements will 
also be considered to determine 
relending terms.  

General Conditions: 

a) For Aided Projects relending terms (rates of interest, repayment period, grace period etc.) will be 
as agreed in the negotiated Credit Agreement (if there is any). 

b) Relending rates indicated here will not apply in case of Suppliers Credit where it could be arranged 
in more favourable terms and conditions. Concerned institution/ Corporation will bear foreign 
exchange risk to reply the loan as per Credit Agreement. 

c) Grace period may be varied when the gestation period of a Project is longer with or without 
changing the repayment period. No principal or interest payment is to be made during grace 
period. But interest will accrue during the grace period and will be taken into consideration while 
fixing amortization schedule. 

d) Feasibility studies should normally be undertaken by Autonomous Bodies and Public corporations 
out of their own resources. In appropriate cases Government may also direct such agencies to 
undertake feasibility studies for various projects. In the later case, funds will be provided by the 
Government as grant. 

e) At present, the Lending & Relending terms are not applicable for Bangladesh Railway (BR) 
because it is considered as a Government Directorate and Foreign Loans are given to BR as grants 
from the Government. For possible future operation of BR as a Corporate Body, all Government 
investments will be at a constant rate of return at 2% according to the Railway Act. For Foreign 
currency loan, the rate of interest and other terms and conditions stipulated in the Credit 
Agreements shall apply. 

 
 

Kazi Shafiqul Azam 
Joint Secretary (Budget-1) 

Finance Division 
Ministry of Finance 
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Name of State Owned Enterprises/ Autonomous Bodies/ 
Semi-Autonomous Bodies/ State Owned Companies 

 
BADC : Bangladesh Agriculture Development Corporation  
BCC : Barisal City Corporation 
BCIC : Bangladesh Chemical Industries Corporation  
BEPZA : Bangladesh Export Processing Zone Authority  
BERC : Bangladesh Energy Regulation Commission  
BFDC : Bangladesh Film Development Corporation  
BFIDC : Bangladesh Forest Industries Development Corporation  
BIWTA : Bangladesh Inland Water Transport Authority 
BIWTC : Bangladesh Inland Water Transport Corporation 
BJMC : Bangladesh Jute Mills Corporation 
BPC : Bangladesh Petroleum Corporation  
BPDB : Bangladesh Power Development Board 
BR : Bangladesh Railway 
BREB : Bangladesh Rural Electrification Board 
BSE : Bangladesh Shipping Corporation 
BSCIC : Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation  
BSEC : Bangladesh Steel and Engineering Corporation 
BSFIC : Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation 
BSRTI : Bangladesh Sericulture Research and training Institute  
BTCL : Bangladesh Telecommunication Company Limited  
BTMC : Bangladesh Textile Mills Corporation  
BTRC : Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission  
CCC : Chittagang City Corporation 
CDA : Chittagang Development Authority  
DCC : Dhaka City Corporation 
DESCO : Dhaka Electric Supply Company Ltd. 
DPDC : Dhaka Power Distribution Company  
EGCB : Electricity Generation Company of Bangladesh 
EPB : Export Promotion Bureau  
KCC : Khulna City Corporation 
KDA : Khulna Development Authority 
NHA : National Housing Authority 
NWPDC : North West Power Distribution Company 
PGCB : Power Grid Company of Bangladesh Limited 
RCC : Rajshahi City Corporation 
RAJUK : Rajdhani Unnayan Kartipakkaha 
RDA : Rajshahi Development Authority 
SCC : Sylhet City Corporation 
TCB : Trading Corporation of Bangladesh 
WASA : Water and Sewerage Authority  
 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 400 • 

বােজট o মধ েময়ািদ বােজট 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 
২৭-০১-২০০৮ ি ঃ

নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩৬)/২০০৬/৬০ তািরখ: 
১৪-১০-১৪১৪ বঃ 

 
িবষয়: ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত eবং ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট anভর্ু িkর জn pশাসিনক 

মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক psািবত বােজট pাkলনসমেহর pাথিমক পরীkার েkেt anসরণীয় সাধারণ ৃ ূ
নীিতমালা eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর psািবত বােজেটর pথম সংsরণ চড়াnকরণূ । 

pিত aথর্ বছেরর nায় e বছরo সরকােরর সািবর্ক সmদ pাপ তা o agািধকার নীিতর িনরীেখ িবিভn মntণালয়/ 
িবভাগ/ সংsা কতর্ক psািবত pাkলন পরীkা করা হেবৃ । বতর্মােন রাজs pািpর হার িবেবচনায় চলিত ২০০৭-০৮ aথর্ 
বছেরর সংেশািধত eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর রাজs বােজেট anভর্িkর জn pশাসু িনক মntণালয়/ িবভাগ 
কতর্ক psািবত ব য় pাkলনসমহ সতকর্তার সােথ িনিবড়ভােব পযর্ােলাচনার িনিমt িনেmাk নীিতমালা anসত হেবৃ ূ ৃ :- 

২। সামি ক েpkাপট: 
ক) বােজট বরাd pদানকােল Value For Money নীিতর সেবর্া  pিতফলন িনি ত করেত হেব eবং িবিভn 

মntণালয়/ িবভাগ/ সংsা েথেক pাp psািবত pাkলন পরীkা-িনরীkাকােল বাংলােদশ সিচবালয় িনেদর্শমালার 
বােজট সংkাn িনেদর্শাবলী যথাযথভােব anসরণ করেত হেব। 

খ) National Strategy for Accelerated Poverty Reduction (NSAPR) -eর আoতায় গহীত ৃ
কমর্সিচসমেহূ ূ র িদেক লk  েরেখ agািধকারpাp খাতসমহ েযমন aথর্ৈনিতক unয়নূ , দািরd িবেমাচন o নারী 
unয়েনর জn েয সকল খাত রেয়েছ েস সকল খাতেক grt িদেত হেব। 

গ) Medium Term Macroeconomic Framework-eর িদেক লk  েরেখ বােজট ঘাটিত o সামি ক 
aথর্ৈনিতক সচেক েয িনূ েদর্শনা pদান করা হেয়েছ বােজট বরােdর েkেt তার pিতফলন েদখােত হেব। 

ঘ) সকল মntণালয়/ িবভােগর জn সংেশািধত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর 
সmাব  েমাট ব য় কী হেব তা গত কেয়ক বছেরর Trend o িবিভn খােত সরকােরর agািধকােরর িদেক লk  
েরেখ বরাd িনধর্ারণ করেত হেব। 

ঙ) সরকােরর আয় বিdর সহায়ক খাতসহ দািরd িনরসনমলক খাতgেলােক agািধকার িদেয় বােজট বরাd করেত ৃ ূ
হেব। 

চ) সরকােরর রাজs আয় বিdর লেk  pেয়াজনীয় ব বsা রাখেত হেবৃ । 

৩। সাংগঠিনক কাঠােমা o সর াম তািলকা (TO&E): 
ক) anেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমা o সর াম তািলকার (TO&E) -র িভিtেত েবতন-ভাতা o যানবাহন সংি  

খােত ন নতম pেয়াজন anযায়ী বরাd ধরেত হেব eবং ূ TO&E-েত anভর্kু / uেlখ েনi eমন েকান 
জনবল/যানবাহেনর জn েকানkেমi বরাd ধরা যােব না। jালানীখােত বরােdর েkেt েপেTাল িসeনিজ o 
িডেজল চািলত যানবাহেনর ধরন o সংখ া পথকভােব িনrপণপবর্ক তদnযায়ী বরাd pদােনর িবষয়িট ৃ ূ
িবেবচনায় রাখেত হেব। 

খ) ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট যানবাহন kয় বাবদ বরাd ধরার েkেt psািবত যানবাহন নতন না ু
pিতsাপন েস িবষেয় িনি ত হেত হেব। pিতsাপেনর েkেt পরাতন যানবাহনিট িবিধ েমাতােবক ু
aচল/aেকেজা েঘাষণার পর িবষয়িট িনি t করা হেয়েছ-e মেমর্ pামাণ  কাগজপt থাকেত হেব, িবেশষ কের 
ব য় িনয়ntণ anিবভােগর sপািরশ ব তীত নতন গাড়ী kয় িকংবা পরাতন গাড়ী pিতsাপেনর জn েকান বরাd ু ু
ধরা যােব না। 

৪। েবতন-ভাতািদ: 

কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন-ভাতািদ বরােdর েkেt sাভািবক aবসর/ জনবল sষমকরেণর ফেল hাসকত ৃ
জনবেলর েবতন/ভাতা বাবদ েকান aথর্ যােত pাkলেন anভর্k না হয় তা িনি ত করেত হেবু । েকান aবsােতi 
যথাযথ কতর্পেkর anেমাদন েনi eমৃ ন নতন জনবল িনেয়ােগর ankেল েকান aথর্ বরাd pদান করা যােব নাু । 
eছাড়াo িনেmাk ভাতািদর িবষেয় িনmrপ নীিত anসত হেবৃ : 
ক) কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন: সংি  িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্ক সরবরাহকত িবগত aথর্ বছেরর pকত ৃ ৃ ৃ

ব েয়র িনরীেখ pেয়াজনেবােধ ২০০৭-০৮ সংেশািধত বােজেট েবতন-ভাতা pাkলন hাস/ বিd eবং তার uপর ৃ
আেরা ৬% বিd ধের আগামী aথর্ বছেরর বােজট িনধর্ারণ করা েযেত পােরৃ । তেব eেkেt eলিপআর বাবদ 
বরাdকত aথর্ বাদ িদেয় তার uপর uিlিখত বিd েযাগ কের বরাd িনধর্ারণ করেত হেবৃ ৃ । 
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খ) aবসর ভাতা: চলিত ২০০৭-০৮ eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছের েয সব কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসর gহণ 
করেবন তােদর সংখ া সিঠকভােব িনrপণপবর্ক ছিট নগদায়ন বাবদ pেয়াজনীয় aথর্ মল েবতেনর সােথ েযাগ ূ ু ূ
করেত হেব। 

গ) েপনশন: মntণালয়/ িবভাগoয়ারী েপনশন সংkাn তথ ািদ হালনাগাদ করার কাজ r করা হেয়েছ। eর s  ু
বাsাবয়েনর িনিমt সংি  মntণালয়/ িবভাগ-eর pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া-েক িহসাব মহা-িনয়ntেকর 
কাযর্ালয় হেত তথ ািদ িনেয় eকিট পণর্া  বাsব চািহদা িনrপণ করেব eবং েসূ  মেত ২০০৮-০৯ aথর্ বছের 
বরাd pদশর্ন করেত হেব। 

ঘ) বাড়ী ভাড়া ভাতা: ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেটর েkেt চলিত বছেরর বাড়ী ভাড়া ভাতা খােত 
সবর্েশষ মাস পযর্n pাp তেথ র িভিtেত বােজট িনধর্ারণ করেত হেব। ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেটর 
েkেt সংেশািধত বােজেটর uপর ৫% বিd ধের বরাd িনধর্ারণ করেত হেবৃ । 

ঙ) ািn িবেনাদন ভাতা: ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট কমর্কতর্া o কমর্চারীর ধাযর্কত েবতেনর ৃ
১/৩৬ ভাগ eবং ২০০৮-০৯ aথর্ বছের কমর্কতর্া o কমর্চারীর ধাযর্কত েবতেনর ৃ ১/৩৬ ভাগ ািn িবেনাদন 
ভাতা িহসােব িনধারণ করা েযেত পাের। 

চ) uৎসব ভাতা: সংেশািধত ২০০৭-০৮ বােজেট কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর ধাযর্কত েবতেনর ৃ ১/৬ eবং আগামী 
২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর ধাযর্কত েবতেনর ৃ ১/৬ ভাগ uৎসব ভাতা বাবদ 
ধরেত হেব। 

ছ) িচিকৎসা ভাতা: কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর িবদ মান সংখ ার িভিtেত চলিত aথর্ বছেরর (২০০৭-০৮) 
সংেশািধত বােজেট মাথািপছ বািষর্ক ু ৬,০০০ টাকা হাের eবং আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট 
মাথািপছ বািষর্ক ু ৬,০০০ টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা বাবদ বরাd ধরেত হেব। 

জ) িটিফন ভাতা: কমর্চারীেদর িবদ মান সংখ ার িভিtেত বািষর্ক ১২০০ টাকা হাের বরাd ধরেত হেব। 
ঝ) যাতায়াত ভাতা: সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ার pিতsাkিরত িবগত aথর্ বছেরর (২০০৬-০৭) pকত ৃ

ব েয়র িভিtেত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট o ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজট িনধর্ারণ করেত 
হেব। 

ঞ) anাn ভাতা: জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-eর আoতায় নতন হাের ভাতা pচিলত িনয়েমু  pাপ  হার eবং 
িবগত aথর্ বছেরর (২০০৬-০৭) pকত ব েয়র িভিtেত ধরেত হেবৃ । 

৫। সরবরাহ o েসবা: 
১. ব য় সংেকাচেনর জn aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত পিরপt anযায়ী সরবরাহ o েসবা খােতর েয সকল ৃ ৃ

আiেটমgেলার বরাd ১০% কতর্ন করার কথা বলা হেয়েছ চলিত aথর্ বছেরর (২০০৭-০৮) সংেশািধত বােজট 
বরােdর েkেt তা আবিশ কভােব িনি ত করেত হেব। 

২. চলিত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত o আগামী ২০০৮-০৯ aথর্ বছেরর বােজেট সরবরাহ o েসবা 
খােতর বরাd বিdর sেযাগ খবi সীিমতৃ ু । পkাnের, সরবরাহ o েসবা খােতর েয েকান uপখােত বরাd আরo 
hােসর েযৗিkকতা দি েগাচর হেল তা িবেবচনায় আনেত হেবৃ । 

৩. বেকয়া দাবী পিরেশােধর জn aথর্ বরাd িবেবচনাকােল গত aথর্ বছর o পবর্বতর্ী বছরসমেহ বেকয়া ূ ূ
পিরেশােধর জn বরাdকত aেথর্র ব বহার িবেবচনায় রাখেত হেবৃ । 

৪. pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ aধীনs কমর্কতর্ােদর আয়কর পিরেশািধত হেয়েছ মেমর্ িন য়তা pদান করেব। 

৬। েমরামত o পতর্ ূ কাজ: 

চলিত aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট e খােত aিতিরk বরাd পিরহার করেত হেব। তেব েমরামত o পতর্ কােজর ূ
জn বরাd pদান/ ব েয়র িবষেয় বাsবািয়তব  িবিভn কমর্সিচর agািধকার িনধর্ারেণর িবষয়িট সিচূ বালয় 
িনেদর্শমালা eবং িজeফআর-eর সংি  িবিধ anযায়ী সিঠকভােব পরীkা করেত হেব। 

৭। নতন ব য়ু / aিতিরk বরাd: 

নতন ব য়ু / aিতিরk বরাd দাবী পথকভােব pদশর্ন করা না হেল eবং দাবীর পেk িবsািরত তথ  সিnেবিশত না ৃ
থাকেল বরাd ধরা যােব না। নতন ব েয়র ু psাব সিচবালয় িনেদর্শমালা eবং িজeফআর-eর সংি  িবিধ anযায়ী 
পরীkা করেত হেব। 

৮। apত ািশত ব য়ঃ 

apত ািশত ব য় ব বsাপনা খাত েথেক pদt aিতিরk বরাd চলিত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজেট 
সমnয়পবর্ক pদশর্ন িনি ত করেবূ । 
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৯। unয়ন কমর্সচীঃূ  

িবিভn মntণালয়/ িবভাগ eর ankেল রাজs বােজেটর আoতায় anেমািদত unয়ন কমর্সিচgেলার ankেল চলিত ূ
২০০৭-০৮ aথর্ বছের রাজs বােজট ৬৬০২ িবেশষ কমর্সিচ খােত েথাক বরাd হেত anেমািদত বরাd সংি  ূ
েকােডর িবপরীেত সংেশািধত বােজেট pিতফলন িনি ত করেত হেব। 

১০। চলিত aথর্ বছেরর (২০০৭-০৮) সংেশািধত eবং আগামী aথর্ বছেরর (২০০৮-০৯) বােজট pণয়েনর েkেt বিণর্ত 
নীিতমালা anসাের িবিভn মntণালয়/ িবভাগ েথেক pাp psািবত pাkলন পরীkা-িনরীkা o বােজেটর ১ম সংsরণ 
চড়াnকরেণর কাযর্াবলী সংি  মntূ ণালয়/ িবভােগর বােজট সভার ১৫িদন পেবর্ সmn কের তা pশাসিনক ূ
মntণালয়/ িবভােগ েpরণ িনি ত করার জn বােজট anিবভাগ-১ o বােজট anিবভাগ-২ eর সকল িসিনয়র 
সহকারী সিচব eবং pশাসিনক কমর্কতর্া-েক িনেদর্শ pদান করা হেলা। 

১১।  e িবষেয় আর েকান ব াখ া/তেথ র pেয়াজন হেল uপ সিচব (বােজট-১) eবং িসিনয়র সহকারী সিচব (বােজট-১) 
-eর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। 

 
 

আরাst খান 
যg সিচব ু (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ: কাযর্ােথর্ - 
১। uপ-সিচব (বােজট-১/২/৩/৪/৫/৬), বােজট anিবভাগ- ১/২, aথর্ িবভাগ 
২। uপ সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট শাখা ........, বােজট anিবভাগ-১/২, aথর্ িবভাগ 
৩। pশাসিনক কমর্কতর্া, বােজট শাখা ........, বােজট anিবভাগ-১/২, aথর্ িবভাগ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-১ 

 
২৯-০১-২০০৮ ি  

নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩৭)২০০৭/৭৩ তািরখ: 
১৬-১০-১৪১৪ ব 

িবষয়: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর ূ ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত 
বােজট pাkলন (annয়ন) pণয়ন। 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা চড়াn কের বােজূ ূ ট 
পিরপt-২ জাির eবং িবsািরত বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন িকছটা সময়ু  সােপk হেব। চলিত aথর্বছেরর 
বােজেটর s  o সময়মত বাsবায়ন িনি ত করার লেk  aিবলেm চলিত aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pণয়েনর কাজ ু
আরm করা pেয়াজন। ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েনর েkেt িনেmাk নীিতমালা/ পdিত 
anসরণ করেত হেব: 

২. সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর েkেt anসরণীয় নীিতমালা 

২.১ সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা 
১. ২০০৭-০৮ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন eমনভােব pstত করেত হেব যােত চলিত aথর্ বছেরর মল ূ

বােজেট pদিশর্ত েমাট annয়ন ব েয়র মেধ  মntণালয়/ িবভােগর সমদয় ব য় সংkলানেযাগ  হয়ু ; 
২. সংি  মntণালেয়র নীিত o uেdশ  aজর্েনর লেk  agািধকার pাp কাযর্kম বাsবায়েনর pেয়াজেন চলিত 

aথর্ বছেরর মল বােজেট pদিশর্ত েমাট annয়ন ব েয়র মেধ  সংkলান সােপেk সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ 
িবিভn aপােরশন iuিনট aথবা আiেটেমর বরাd hাস/ বিd করেত পারেবৃ । 

৩. ২০০৭-০৮ aথর্বছেরর সংেশািধত ব েয়র pাkলন pণয়নকােল মল বােজেট pদিশর্ত েমাট unূ য়ন ব েয়র মেধ  
েকান aথর্ aব িয়ত থাকেব বেল anিমত হেল uk aব িয়ত aথর্ annয়ন বােজেট sানাnর করা যােব না। 

২.২ রাজs pািpর ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন 
রাজs pািpর ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর জn ফরম-১ ব বহার করেত হেব। e 

েkেt সাধারণভােব গত di aথর্বছর eবং চলিত aথর্বছেরর pথম ছয় মােসর রাজs আদােয়র ধারা (Revenue 
Collection Trend) িবেবচনা করেত হেব eবং তার িভিtেত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন pstত করেত 
হেব। iেতামেধ  েকান আiেটেমর আদােয়র হার বিdৃ  করা হেয় থাকেল পনিনর্ধর্ািরত হাের সmাব  aিতিরk রাজs ু
আদােয়র িবষয়িটo িবেবচনায় রাখেত হেব eবং psািবত pাkলেন তা pিতফিলত করেত হেব। 

২.৩ annয়ন ব েয়র ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন (কমর্সিচ ব তীতূ ) 
annয়ন ব েয়র (কমর্সিচ ব তীতূ ) ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন pণয়েণর জn ফরম-২ ব বহার 

করেত হেব। e েkেt িনেmাk িদকিনেদর্শনা anসরণ করেত হেব: 
১) েবতন-ভাতার সংেশািধত pাkলন pণয়েনর েkেt সাধারণভােব িবগত aথর্ বছর (২০০৬-০৭) eবং চলিত 

aথর্ বছেরর (২০০৭-০৮) ১ম ৬ (ছয়) মােসর ব েয়র ধারা (Expenditure Trend) িবেবচনা করেত হেব eবং 
তার িভিtেত ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন pstত করেত হেব; 

২) মল  বিd ব িতেরেক সরবরাহ o েসবা খােতর anভর্k েকান আiেটেমর বরাd বিd করা যােব নাূ ুৃ ৃ ; 
৩) মল বােজেট সংsান িছলনা eমন েকান সmূ দ সংgেহর জn সংেশািধত বােজেট aথর্ বরাd চাoয়া যােব না; 
৪) চলিত aথর্ বছের apত ািশত ব য় ব বsাপনা খাত েথেক েকান aথর্ বরাd করা হেয় থাকেল e বছেরর 

সংেশািধত বােজেট তার pিতফলন িনি ত করেত হেব; 
৫) aথর্ িবভােগর anেমাদনkেম aথবা মntণালয়/ িবভােগর িনজs kমতাবেল েকান aথর্ পনঃuপেযাজন করা ু

হেয় থাকেল সংেশািধত বােজেট সংি  েকােড পনঃuপেযাজনকত aেথর্র pিতফলন িনি ত করেত হেবু ৃ ; 
৬) ব য় সংেকাচন o ক তাসাধন সংkাn aথর্ িবভােগর ৃ ০৮-০৯-২০০৫ তািরেখর aম/ aিব/ বা-১/ বােজট 

(৩১)/২০০৪/১৮৮০ নং পিরপেt কিতপয় আiেটেমর বরাd hাস করায় মল বােজট হেত hাসকত বরাd বাদ ূ ৃ
িদেয় সংি  আiেটমসমেহর সংেশািধত বরাd িনধর্ারণ করেত হেবূ । 

২.৪ রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর pাkলনৃ ূ  
রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর ৃ ূ ২০০৭-০৮ aথর্ বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর জn 

ফরম-৩ ব বহার করেত হেব। চলিত aথর্ বছেরর বােজেট anভর্k চলমান কমর্সিচ eবং iেতামেধ  anেমািদত নতন ু ুূ
কমর্সিচর জn aথর্ বরােdর psাব pাkলেন anভর্k করেত হেবূ ু । aনnেমািদত েকান কমর্সিচর জn aথর্ বরােdর ূ
psাব করা যােব না। সংি  কমর্সিচর সকল ব য় িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী pদশর্ন করেত হেবূ । সংি  



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৩ • 405 • 

মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ  o মধ েময়ািদ লk মাtা aজর্েনর লেk  anেমািদত ব য়সীমার মেধ  agািধকারpাp 
কমর্সিচর জn বরাd বিdর psাব করা েযেতূ ৃ  পাের। তেব, েস েkেt সংি  কমর্সিচর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা ূ
যােত aিতkাn না হয় তার pিত লk  রাখেত হেব। 

৩. বােজট pাkলেনর সে  pেদয় anাn তথ / কাগজপt 

aথর্ িবভাগ/ পিরকlনা কিমশেন েpরেণর পেবর্ বােজট pাkলন o pেkপণসমহ ূ ূ সংি  pশাসিনক মntণালেয়র 
বােজট ব বsাপনা কিমিট িবsািরতভােব পরীkা o anেমাদন করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত করেব েয, 
বােজট pাkলনসমহ েযন ei পিরপেt বিণর্ত নীিতমালাূ / পdিত যথাযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত করা হয়। 
psািবত pাkলেনর সে  বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবু । 

৪. s ীকরণ: 
বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদকিনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব খ ার pেয়াজন হেল aথর্ িবভােগ 

sািপত েহl েডs কমর্কতর্াগেদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। েহl েডs কমর্কতর্াগেণর নাম o েফান নং 
পিরিশ -১ e েদয়া হল। 

৫. বােজট pাkলন দািখল করার সময়সীমা 
চলিত ২০০৭-০৮ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলনসমহ আগামী ূ ১৫ েফbতয়ারী, ২০০৮ তািরেখর মেধ  aথর্ 

িবভােগর বােজট anিবভাগ-১/২, পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর 
িডিভশেন eক pসহ কের েpরণ করার জn anেরাধ করা হল। 

 
আরাst খান 

যgু-সিচব (বােজট-১) 
িবতরণ: 

১. সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩. সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪. সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫. সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬. সিচব, েযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭. সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সিচব, pাথিমক o গণ িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. সিচব, মৎস  o প  সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০. সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১. সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২. সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩. সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪. সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫. সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬. সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

২৯-০১-২০০৮ ি  
নং-aম/aিব/বা-১/বােজট(৩৭)২০০৭/৭৩ তািরখ: 

১৬-১০-১৪১৪ ব 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩. সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৪. সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৫. সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৬. সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭. যgু-সিচব (বােজট-১/২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সকল uপ-সিচব, বােজট anিবভাগ-১/২, aথর্ িবভাগ। 
৯. সংি  সকল িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট anিবভাগ-১/২, aথর্ িবভাগ। 

 
e.আর.eম. নজমস ছািকবু  

uপ-সিচব (বােজট-১) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
বােজট পিরপt-১ 

০৫/১১/২০০৯ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বােজট-৪৩/২০০৯/৯৯০ তািরখ: 

২১/০৭/১৪১৬ বঃ 
 

িবষয়: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা pণয়নূ । 

 সরকাির ব েয়র দkতা o কাযর্কািরতা বিd eবং সরকােরর েকৗশলগত লk  o uেdশ সমহ aজর্ন িনি ত করার ৃ ূ
লেk  মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত pবতর্ন করা হেয়েছ। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতেত বােজট pণয়ন 
pিkয়া িতনিট পযর্ােয় সmn হয়। egেলা হে : (১) েকৗশলগত পযর্ায়, (২) pাkলন পযর্ায় eবং (৩) বােজট anেমাদন 
পযর্ায়। বােজট pণয়ন pিkযায় e িতনিট pধান পযর্ায় কেয়কিট ধােপ িবভk। েকৗলশগত পযর্ােয়র pথম ধােপ সংি  
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহ কতর্ক eকিট বােজট কাঠােমা pণয়নূ ৃ / হালনাগাদ করেত হেব। e পিরপেt বিণর্ত 
নীিতমালা anযায়ী সংি / িবভাগ বােজট pণয়ন/ হালনাগাদ কের aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েপশ করেব। aথর্ 
িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশন সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর সে  আেলাচনা কের মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা ূ
পdিতর আoতাভk pিতিট মntণালয়ু / িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াn করেবূ । 

২. মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা (MBF) pণয়েনর uেdশ : মntণালয়/ িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা pণয়নূ / 
হালনাগাদ করার uেdশ সমহ হেূ : (১) সরকােরর েমৗিলক নীিত িনধর্ারণী দিললসমেহ pিতফিলত েকৗশলগত ূ
uেdশ , নীিত o agািধকােরর সে  বােজট বরােdর েযাগসt pিত া করাূ ; (২) মধ েময়ােদ pাpব  সmেদর 
িভিtেত সংি  মntণালয়/ িবভােগর জn eকিট বাsবসmত ব য় পিরকlনা pstত করা eবং (৩) বােজট বরাd 
eবং মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs দpর/ সংsাসমেহর কমর্সmাদগেনর মেধ  েযাগসt pিত া করাূ ূ । 

৩. pাথিমক সmাব  ব য়সীমা eবং আেয়র লk মাtা: সংি  মেntণালয়/ িবভাগসমেহর জn নাজs pািpর pাথিমকূ  
লk মাtা (Preliminary Revenue Target) o pাথিমক সmাব  ব য়সীমা (Preliminary Indicative 
Expenditure Ceiling) সংেযাজনী-১ e সংযk করা হলু । রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা িনধর্ারেণর uেdশ  
হে  সংি  মntণালয় কতর্ক রাজs আহরেনর মধৃ েময়ািদ লk মাtা সmেকর্ ধারণা pদান করা। pাথিমক সmাব  
ব য়সীমা িনধর্ারেণর uেdশ  হে  সংি  মধ েময়াদী কী পিরমাণ সmদ েপেত পাের েস সmেকর্ ধারনা pদান করা 
eবং pদt ব য়সীমার মেধ  যােত annয়ন uভয় pকার ব য় সmিলত eকিট সমিnত বােজট pstত করা যায় তা 
িনি ত করা। uেlখ , মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমােত pদিশর্ত ব য় পিরকlনা, বােজট বাsবায়েন দkতা 
eবং সািবর্ক সmদ pাপ তার িনিরেখ uেlিখত ব য়সীমা hাস/ বিd েপেত পােরৃ । 

৪. মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমার গঠন: মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা dিট pধান ভােগ (Parts) eবং 
৫িট aংেশ (Sections) িবভk থাকেব। pথম ভাগ (Part-A) সংি  মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক eবং িdতীয় ভাগ ৃ
(Part-B) সংি  মntণালয়/ িবভােগর িনয়ntণাধীন িবিভn aিধদpর/ সংsা কতর্ক pstৃ ত করেত হেব। বােজট 
কাঠােমার বণর্নামলক aংশ pstত করার েkেt anসরণীয় পdিতূ /িনেদর্শনা সংেযাজনী-২ সংযk করা হেলাু । 
মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমার pথম o িdতীয় ভােগ anভkর্ aংশসমহ eবং ফরমসমহ নীেচর ছেক ু ূ ূ
সংেkেপ েদখােনা হল: 

বােজট কাঠােমা-pথম ভাগ 
(মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ )  

বােজট কাঠােমা-িdতীয় ভাগ 
(aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ )  

aংশ-১: মntণালয়/ িবভােগর িমশন েsটেমন্ট o pধান 
কাযর্াবলী 

aংশ-২: মntণালয়/ িবভােগর েকৗশলগত uেdশ  o 
pধান কাযর্kমসমহূ 

aংশ-৩: দািরd িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  
aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহূ ূ  
ফরম-১: মntণালয়/ িবভােগর pধান কমর্কত ৃ

িনেদর্শকসমহ ূ (Key Performance 
Indicators) 

ফরম-২: রাজs pািpর pাথিমক pাকlন 
ফরম-৩: aিধদpর/ সংsাoয়ারী ব য়সীমা 

aংশ-৫.১: মntণালয়/ িবভােগর িনয়ntাধীন aিধদpর/ 
সংsার সাmpিতক aজর্ন 

aংশ-৫.২: pধান কাযর্kমসমহূ, কাযর্kেমর সmাব  
ফলাফল eবং েকৗশলগত uেdশ  

aংশ-৫.৩: ফলাফল িনেদর্শক eবং লk মাtা 
(Output Indicators and Targets) 

aংশ-৫.৪: বােজট pাkলন o pেkপন 
aংশ-৫.৫: aপােরশেন iuিনট/ pকl/ কমর্সিচর ূ

তািলকা 
ফরম-৪: aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o 

pেkপণ 

৫. মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা pণয়েনর pিkয়াঃ 

৫.১ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ pstত করা: মntণালয়/ িবভােগর বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগর 
pধান মধ েময়ািদ বােজট pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিকর দািয়t পালন করেবন। বােজট 
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ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগ কমর্রত কমর্কতর্াগণ মntণালয়/ িবভােগর খসড়া বােজট কাঠােমা eবং 
pাkলন pstত করেবন। েয সকল মntণালয়/ িবভােগ eখনo বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভাগ sাপন 
করা হয়িন েসখােন unয়ন eবং annয়ন বােজেটর সােথ ২/৩ জন কমর্কতর্ােক sিনিদর্ ভােব খসড়া বােজট 
কাঠােমা eবং pাkলন pstত করার দািয়t pদান করেত হেব। 

৫.২ রাজs pািpর লk মাtা eবং সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারণ: বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ ১-৪ eবং ফরম-
১ pstত করার পর ei পিরপেtর সে  uk মntণালয়/ িবভােগর জn pদt রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা 
eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমার (সংেযাজনী-১) িভিtেত মntণালয়/ িবভােগর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntাধীন 
aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o সরকাির anদান pাp েবসরকাির pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক ূ
লk মাtা (ফরম-২ anসরেণ) eবং pাথিমক ব য়সীমা (ফরম-৩ anসরেণ) িনধর্ারণ করেত হেব। িসিলং 
িনধর্ারেণর েkেt সংেযাজনী-৩ e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব। 

৫.৩ বােজট oয়ািকর্ং grপ কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkাৃ : রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং 
pাথিমক ব য় সীমা সহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ বােজট oয়ািকর্ং grপ িবsািরতভােব পরীkা করেব 
eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর জn তােদর sপািরশ pstত করেব। 

৫.৪ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদনৃ : বােজট oয়ািকর্ং grেপর 
sপািরশসহ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ (খসড়া) বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট 
ব বsাপনা কিমিট বােজট কাঠােমার pথম ভােগর anভর্k িবিভn aংশ eবং ফরমসমহু ূ , িবেশষ কের 
িমশনেsটেমন্ট, েকৗশলগত uেdশ , agািধকার খাত/ কমর্সিচ eবং রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o ূ
pাথিমক ব য়সীমা িবেsািরতভােব পরীkা করেব eবং pেয়াজন েবােধ সংেশাধন/ পিরমাজর্েনর পর anেমাদন 
করেব। 

৫.৫ aিধদpর/ সংsাসমেহর বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করার anেরাধ jাপনূ : বােজট ব বsাপনা কিমিট 
কতর্ক anেমাদেনর পর সংি  মntণালয়ৃ / িবভাগ বােজট কাঠােমার pথম aংশ (িবিভn দpর/ সংsার 
ব য়সীমাসহ) সকল aিধpর/ সংsার িনকট েpরণ করেব eবং বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ (ফরম-৪ anযায়ী 
pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) pstত কের মntণালেয় েpরণ করার জn anেরাধ জানােব। েবসরকাির 
pিত ানসমহেক েকবল ফরমূ -৪ পরণ কের মntণালেয় েপশ করার জn anেরাধ জানােত হেবূ । 

৫.৬ aিধদpর/ সংsাসমেহর বােজট কাূ ঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করা: aিধদpর/ সংsাসমেহর pধান বােজট ূ
কাঠােমার িdতীয় ভাগ pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিকর দািয়t পালন করেবন। খসড়া 
বােজট কাঠােমা eবং িবsািরত বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন সংkাn দািয়t পালেনর জn pেত ক 
aিধদpর/ সংsা annয়ন বােজট pণয়েনর সে  সংি  eকজন কমর্কতর্া eবং eিডিপ/ unয়ন বােজট 
pণযেনর সংে  সংি  eকজন কমর্কতর্ােক sিনিদর্ ভােব দািয়t pদান করেবন। uিlিখত কমর্কতর্াগণ বােজট 
কাঠােমার ১য় aংেশ ei পিরপেt pদt িদক িনেদর্শনা anসরেণ (সংেযাজনী-২) pstত করেবন। বােজট 
কাঠােমার ২য় aংেশ িচিhত মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্নূ / বাsবায়েনর জn pেয়াজনীয় 
কাযর্kমসমেহর মধ  েথেক pেত ক aিধদpরূ / সংsা uk aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kমসমহ িচিhত ূ
কের বােজট কাঠােমার ৫.২ aংেশ সিnেবশ করেব। বােজট কাঠােমার ৫.৫ aংেশ aিধদpর/ সংsার 
কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সে  সংি  কমর্সিচূ ূ / pকlসমেহর তািলকা agািধকােরর kম anযায়ী anভর্k ূ ু
থাকেব eবং ফরম-৪ e সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn pূ েয়াজনীয় বরােdর পিরমাণ 
pদশর্ন করেত হেব। uেlখ , বােজট কাঠােমার ৫.৫ aংশ eবং ফরম-৪ e anেমািদত কমর্সিচূ / pকl eবং 
aনnেমািদত/ সmাব  কমর্সিচূ / pকlসমেহর তািলকা পথকভােব েদখােত হেবূ ৃ । 

৫.৭ pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন: মntণালেয়র িনয়ntাধীন িবিভn দpর/ সংsা কতর্ক বােজট কাঠােমার ৃ
৫ম aংেশ pstত করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn ূ ২০১০-১১, ২০১১- ১২ 
o ২০১২-১৩ aথর্ বছেরর pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন করেত হেব। pাথিমক ব য় pাkলন o 
pেkপণ pণয়েনর েkেt সংেযাজনী-৪ e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব। 

৫.৮ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsার দািয়tpাp কমর্কতর্াবn খসড়া বােজট ৃ
কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত কের সংি  aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা কিমিটর anেমাদেনর জn 
েপশ করেবন। aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা কিমিট খসড়া বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ 
িবsািরতভােব পরীkা করেব, েকান kেt e পিরপেt pদt নীিতমালা যথাযথভােব anসরণ না করা হেয় 
থাকেল বােজট কাঠােমার সংি  aংশ সংেশাধন/ পিরমাজর্নপবর্ূ ক চড়াn করেবূ । 

৫.৯ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েpরণ: সংি  aিধদpর/ সংsার বােজট 
ব বsাপনা কিমিট aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকloযারী pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপনসহ বােজট 
কাঠােমার িdতীয় ভাগ চড়াn করার পর সংিূ  aিধদpর/ সংsার pধান তা pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ করেবন। 
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৫.১০বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsাসমহূ েথেক aপােরশন iuিনট/ 
কমর্সিচূ / pকloয়ারী pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপনসহ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পাoয়ার পর 
মntণালয়/ িবভােগর দািয়tpাp কমর্কতর্াবn তা িবsািরতভােব পরীkা করেবনৃ । aিধদpর/ সংsা কতর্ক ৃ
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করার েkেt e পিরপেt pদt নীিতমালা যথাযথভােব anসরণ করা 
হেয়েছ িকনা তা িনি ত করেত হেব। pেযাজ  েkেt যথাযথ সংেশাধন সmn হoয়ার পর দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবn মntণালেয়র িনয়ntাধীন সকল aিধদpরৃ / সংsা কতর্ক pstত বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ বােজট ৃ
oয়ািকর্ grেপর anেমাদেনর জn েপশ করেবন। 

৫.১১ মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ : বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ বােজট oয়ািকর্ grেপর 
anেমািদত হoয়ার পর বােজট কাঠােমার pথম ভাগসহ তা সংি  মntণালয়/ িবভােগর বােজট ব বsাপনা 
কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট মntণালয়/ িবভােগর সামিgক বােজট কাঠােমা 
anেমাদন করেব। 

৫.১২ বােজট কাঠােমা েpরণ: মntণালয়/ িবভােগর বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক মntণালেয়র বােজট কাঠােমা ৃ
anেমািদত হoয়ার পর তা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত হেব। মntণালয়/ িভবােগর 
বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত করেব েয, psািবত বােজট কাঠােমা eবং সংি  pাkলন o pেkপনসমহ ূ
েযন e পিরপেt বিণর্ত pিkয়া/ পdিত যথযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত করা হয়। psািবত বােজট 
কাঠােমার সে  বােজট ব বsাপনা কিমিটর সংি  সভাসমেহর কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবূ ু । 

৬. দািরd o নারী unয়ন সংkাn তথ : বােজট কাঠােমার pথম ভাগ (aংশ-৩) মntণালয়/ িবভােগর েকৗশলগত 
uেdশ সমহ দািরd eবং নারী unয়নেক কীভােব pভািবত করেব সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ েস িবষেয় আেলাকপাত 
করেব। কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৪ eর ৯ o ১০ কলােম যথাkেম দািরd িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
গহীত সকল কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর pভাব িনেদর্শ করেত হেবূ । মntণালয়/ িবভাগ eবং aিধদpর/ সংsাসমহ ূ
pিতিট pকl/ কমর্সিচর মাধ েম দািরd িনরসন o নারী unয়েন েমাট pকl ব েয়র কত শতাংশ ব বহার হেব তা ূ
uেlখ করেত হেব। দািরd o েজন্ডার সংkাn তথ  pদােনর িবষেয় িবsািরত িনেদর্শনা সংেযাজনী-৫ e pদান 
করা হেয়েছ। 

৭. সংি  কমর্কতর্ােদর জn pিশkণ: বােজট পিরপt-১ জািরর পরপরi aথর্ িবভাগ কতর্ক মntণালয়ৃ / িবভাগ/ 
aিধদpর/ সংsা পযর্ােয়র সংি  কমর্কতর্ােদরেক বােজট কাঠােমা pণয়েনর uপর pিশkণ pদান করা হেব যােত 
তােদর বােজট কাঠােমা pণয়েনর কাজ r করেত পােরন। 

৮. সভার কাযর্পt: বােজট oয়ািকর্ং grপ eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার িনধর্ািরত তািরেখর anত eকিদন 
আেগ সভার কাযর্পt বােজট ব বsাপনা কিমিট/ বােজট oয়ািকর্ং grেপর সকল সদস র িনকট েpরণ করেত হেব। 

৯. বােজট কাঠােমা তরীেত গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ূ : বােজট পিরপt-১ pািpর পর সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ eবং িনয়ntনাধীন aিধদpর/ সংsা কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমা সংেযাজনীৃ ৃ ূ -৬ e pদশর্ন 
করা হল eবং uk সময়সীমা কেঠারভােব anসরণ করার জn সংি  সকলেক anেরাধ জানােনা যাে । 

১০. s ীকরণ: বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদকিনেদর্শনার িবষেয় েকান ীকরণ বা ব াখ ার pেয়াজন হেল 
aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর েহl েডk কমর্কতর্ােদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেরত পাের। aথর্ িবভাগ 
eবং পিরকlনা কিমশেনর েহl েডk কমর্কতর্ােদর নাম o েফান নmর সংেযাজনী-৭ e েদয়া হল। 

১১. বােজট কাঠােমা েপশ করার সময়সীমা: আগামী ৩১ িডেসmর, ২০০৯ তািরেখর মেধ  মntণালয়/ িবভােগর বােজট 
কাঠােমা aথর্ িবভােগর সংি  anিবভাগ eবং পিনকlনা কিমশেনর কাযর্kম কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ 
aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক ps কের েpরণ করার জn anেরাধ করা হল। uেlখ , যিদ েকান 
মntণালয়/ িবভােগর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unেয়ন বােজেটর সে  eকািধক েসkর িডিভশন সংি  থােক তাহেল 
সংি  সকল েসkর িডিভশেন বােজট কাঠােমা েpরণ করেত হেব। িনধর্ািরত তািরেখর মেধ  যােত বােজট কাঠােমা 
aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করা হয় তা িনি ত করার জn সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর সিচব o ূ
মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ােদরেক িবু েশষভােব anেরাধ করা হল। 

 
কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৫২৯০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১। সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২। সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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৩। সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫। সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, সড়ক o েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭। সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮। সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯। সিচব, মৎস o প সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০। সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। সিচব, খাদ  o dেযর্াগ ব বsাপনা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২। সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩। সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪। সিচব, পিl unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬। সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭। সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮। সিচব, jালানী o খিনজ সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯। সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০। সিচব, েসত িবভাগু , েসত ভবনু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১। সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২। সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩। সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবনম মিতিঝল, ঢাকা। 
২৪। সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫। সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬। সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭। সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮। সিচব, যব o kীড়া মntু ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯। সিচব, মkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , eেলনবািড়, েতজগঁাo, ঢাকা। বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০। সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১। সিচব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২। সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 

০৫/১১/২০০৯ ি ঃ 
নং-aম/aিব/বােজট-৪৩/২০০৯/৯৯০ তািরখ: 

২১/০৭/১৪১৬ বঃ 
 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 
১. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
২. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৩. সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৪. সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৫. সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৬. সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৭. যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, পিরকlনা কিমশন, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
 

আবdর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬৮৯৮৯ 
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জrরী 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ 

 
বােজট পিরপt -১ 

২৮/১১/২০১০ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০-৭৩০ তািরখ: 

১৪/০৮/১৪১৭ বঃ 

িবষয়: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা pণয়নূ । 

 সরকাির ব েয়র দkতা o কাযর্কািরতা বিd eবং সরকােরর েকৗশলগত লk  o uেdশ সমহ aজর্ন িনি ত করার ৃ ূ
লেk  মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত pবতর্ন করা হেয়েছ। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতেত বােজট pণয়ন 
pিkয়া িতনিট পযর্ােয় সmn হয়। e gেলা হে : (১) েকৗশলগত পযর্ায়, (২) pাkলন পযর্ায় eবং (৩) বােজট anেমাদন 
পযর্ায়। বােজট pণয়ন pিkয়ার e িতনিট pধান পযর্ায় কেয়কিট ধােপ িবভk। েকৗশলগত পযর্ােয়র pথম ধােপ সংি  
pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগসমহূ কতর্ক eকিট বােজট কাঠােমা pণয়নৃ / হালনাগাদ করেত হেব। e পিরপেt বিণর্ত 
নীিতমালা anযায়ী সংি  মntণালয়/ িবভাগ বােজট কাঠােমা pণয়ন/ হালনাগাদ কের aথর্ িবভাগ o পিরকlনা 
কিমশেন েপশ করেব। aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশন সংি  মntণালয়/ িবভােগসমেহর সে  আেলাচনা কের ূ
মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভk pিতিট মntণালয়ু / িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা 
চড়াn করেবূ । 

২. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা (MBF) pণয়েনর uেdশ : মntণালয়/ িবভাগসমেহর ূ
বােজট কাঠােমা pণয়ন/ হালনাগাদ করার pধান uেdশ সমহ হেূ : (১) সরকােরর েমৗিলক নীিত িনধর্ারণী দিললসমেহ ূ
pিতফিলত েকৗশলগত uেdশ , নীিত o agািধকােরর সে  বােজট বরােdর েযাগst pিত া করা; (২) মধ েময়ােদ 
pাpব  সmেদর িভিtেত সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn eকিট বাsবসmত ব য় পিরকlনা 
pstত করা eবং (৩) বােজট বরাd eবং মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs দpর/ সংsাসমেহর কমর্সmাদেনর মেধ  েযাগst ূ
pিত া করা। 

৩. pাথিমক সmাব  ব য়সীমা eবং আেয়র লk মাtা: সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর জn রাজs pািpর pাথিমক ূ
লk মাtা (Preliminary Revenue Target) o pাথিমক সmাব  ব য়সীমা (Preliminary Indicative Expenditure 
Ceiling) সংেযাজনী-১ e সংযk করা হলু । রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা িনধর্ারেণর uেdশ  হে  সংি  মntণালয় 
কতর্ক রাজs আহরেণর মধ েময়ািদ লk মাtা সmেকর্ ধারণা pদান করাৃ । pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারেণর uেdশ  
হে  সংি  মntণালয় মধ েময়ােদ কী পিরমাণ সmদ েপেত পাের েস সmেকর্ ধারণা pদান করা eবং pদt ব য়সীমার 
মেধ  যােত annয়ন o unয়ন uভয় pকার ব য় সmিলত eকিট সমিnত বােজট pstত করা যায় তা িনি ত করা। 
uেlখ , মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমােত pদিশর্ত ব য় পিরকmনা, বােজট বাsবায়েন দkতা eবং সািবর্ক সmদ 
pাপ তার িনিরেখ uেlিখত ব য়সীমা hাস/ বিd েপেত পােরৃ । 

৪. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমার গঠন: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
বােজট কাঠােমা d’িট pধান ভােগ (Parts) eবং ৫িট aংেশ (Sections) িবভk থাকেব। pথম ভাগ (Part-A) সংি  
মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক eবং িdতীয় ভাগ ৃ (Part-B) সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন 
িবিভn aিধদpর/ সংsা কতর্ক pstত করেত হেবৃ । বােজট কাঠােমার বণর্নামলক aংশ pstত করারূ  েkেt anসরণীয় 
পdিত/ িনেদর্শনা সংেযাজনী-২ e সংযk করা হলু । মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমার pথম 
o িdতীয় ভােগ anভর্k aংশসমহ eবং ফরমসমহ নীেচর ছেক সংেkেপ েদখােনা হলু ূ ূ : 

বােজট কাঠােমা-pথম ভাগ 
(মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক ৃ পরণ করেত হেবূ ) 

বােজট কাঠােমা-িdতীয় ভাগ 
(aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 

aংশ-১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
িমশন েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবিল 

aংশ-২: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
েকৗশলগত uেdশ  o pধান কাযর্kমসমহূ 

aংশ-৩: দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  
aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহূ ূ  
ফরম-১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 

aংশ-৫.১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsার সাmpিতক aজর্ন 

aংশ-৫.২: pধান কাযর্kমসমহূ, কাযর্kেমর সmাব  
ফলাফল eবং েকৗশলগত uেdশ  

aংশ-৫.৩: ফলাফল িনেদর্শক eবং লk মাtা (Output 
Indicators and Targets) 

aংশ-৫.৪: বােজট pাkলন o pেkপন 
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বােজট কাঠােমা-pথম ভাগ 
(মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক ৃ পরণ করেত হেবূ ) 

বােজট কাঠােমা-িdতীয় ভাগ 
(aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 

pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (Key 
Performance Indicators) 

ফরম-২: রাজs pািpর pাথিমক pাkলন o pেkপণ 
ফরম-৩: aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা 

aংশ-৫.৫: aপােরশন iuিনট/ pকl/ কমর্সিচর তািলকাূ  
ফরম-৪: aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o 

pেkপণ 

৫. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা pণয়েনর pিkয়াঃ 

৫.১ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ pstত করা: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা 
aিধশাখা/ anিবভােগর pধান মধ েময়ািদ বােজট pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিকর দািয়t 
পালন করেবন। বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগ কমর্রত কমর্কতর্াগণ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn 
pিত ােনর খসড়া বােজট কাঠােমা eবং pাkলন pstত করেবন। েয সকল মntণালয়/ িবভােগ eখনo বােজট 
ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভাগ sাপন করা হয়িন েসখােন unয়ন eবং annয়ন বােজেটর সােথ সংি  ২/৩ 
জন কমর্কতর্ােক sিনিদর্ ভােব খসড়া বােজট কাঠােমা eবং pাkলন pstত করার দািয়t pদান করেত হেব। 

৫.২ রাজs pািpর লk মাtা eবং সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারণ: বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ ১-৪ eবং ফরম-
১ pstত করার পর ei পিরপেtর সে  uk মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn pদt রাজs 
pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমার (সংেযাজনী-১) িভিtেত মntণালয়/ িবভাগ eবং 
anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o সরকাির anদান pাp 
েবসরকাির pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা ূ (ফরম-২ anসরেণ) eবং pাথিমক ব য়সীমা 
(ফরম-৩ anসরেণ) িনধর্ারণ করেত হেব। িসিলং িনধর্ারেণর েkেt সংেযাজনী-৩ e বিণর্ত পdিত anসরণ 
করেত হেব। 

৫.৩ বােজট oয়ািকর্ং grপ কতর্ক বােজৃ ট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা: রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং 
pাথিমক ব য়সীমাসহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ বােজট oয়ািকর্ং grপ িবsািরতভােব পরীkা করেব 
eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর জn তােদর sপািরশ pstত করেব। 

৫.৪ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদনৃ : বােজট oয়ািকর্ং grেপর 
sপািরশসহ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ (খসড়া) বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট 
ব বsাপনা কিমিট বােজট কাঠােমার pথম ভােগর anভর্k িবিভn aংশ eবং ফরমসমহু ূ , িবেশষ কের িমশন 
েsটেমন্ট, েকৗশলগত uেdশ , agািধকার খাত/ কমর্সিচ eবং রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o pাথিমক ূ
ব য়সীমা িবsািরতভােব পরীkা করেব eবং pেয়াজন েবােধ সংেশাধন/ পিরমাজর্েনর পর anেমাদন করেব। 

৫.৫ aিধদpর/ সংsাসমহেক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাূ গ pstত করার anেরাধ jাপন: বােজট ব বsাপনা কিমিট 
কতর্ক anেমাদেনর পর সংি  মntণালয়ৃ / িবভাগ বােজট কাঠােমার pথম aংশ (িবিভn দpর/ সংsার 
ব য়সীমাসহ) সকল aিধদpর/ সংsার িনকট েpরণ করেব eবং বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ (ফরম-৪ 
anযায়ী pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) pstত কের মntণালেয় েpরণ করার জn anেরাধ জানােব। 
েবসরকাির pিত ানসমহেক েকবল ফরমূ -৪ পরণ কের মntণালেয় েপশ করার জn anেরাধ জানােত হেবূ । 

৫.৬ aিধদpর/ সংsাসমহ কতর্ক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করাূ ৃ : aিধদpর/ সংsার pধান বােজট 
কাঠােমার িdতীয় ভাগ pণয়ন সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিকর দািয়t পালন করেবন। খসড়া 
বােজট কাঠােমা eবং িবsািরত বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন সংkাn দািয়t পালেনর জn pেত ক 
aিধদpর/ সংsা annয়ন বােজট pণয়েনর সে  সংি  eকজন কমর্কতর্া eবং eিডিপ/ unয়ন বােজট 
pণয়েনর সে  সংি  eকজন কমর্কতর্ােক sিনিদর্ ভােব দািয়t pদান করেবন। uিlিখত কমর্কতর্াগণ বােজট 
কাঠােমার ২য় aংশ ei পিরপেt pদt িদক িনেদর্শনা anসরেণ (সংেযাজনী-২) pstত করেবন। বােজট 
কাঠােমার ২য় aংেশ িচিhত মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্নূ / বাsবায়েনর জn pেয়াজনীয় 
কাযর্kমসমেহর মধ  েথেক pেত ক aিধদpরূ / সংsা uk aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kমসমহ িচিhত ূ
কের বােজট কাঠােমার ৫.২ aংেশ সিnেবশ করেব। বােজট কাঠােমার ৫.৫ aংেশ aিধদpর/ সংsার 
কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সে  সংি  কমর্সিচূ ূ / pকlসমেহর তািলকা agািধকােরর kম anযায়ী anভর্k ূ ু
থাকেব eবং ফরম-৪ e সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn pেয়াজনীয় বরােdর পিরমাণ ূ
pদশর্ন করেত হেব। uেlখ , বােজট কাঠােমার ৫.৫ aংশ eবং ফরম-৪ e anেমািদত কমর্সিচূ / pকl eবং 
aনnেমািদত/ সmাব  কমর্সিচূ / pকlসমেহর তািলকা পথকভােব েদখােত হেবূ ৃ । 

৫.৭ pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন: মntণালেয়র িনয়ntণাধীন িবিভn দpর/ সংsা কতর্ক বােজট ৃ
কাঠােমার ৫ম aংশ pstত করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn ূ ২০১১-১২, 
২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন 
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করেত হেব। pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়েনর েkেt সংেযাজনী-৪ e বিণর্ত পdিত anসরণ 
করেত হেব। 

৫.৮ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsার দািয়tpাp কমর্কতর্াবn খসড়া বােজট ৃ
কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত কের সংি  aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা কিমিটর anেমাদেনর জn 
েপশ করেবন। aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা কিমিট খসড়া বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ 
িবsািরতভােব পরীkা করেব, েকান েkেt e পিরপেt pদt নীিতমালা যথাযথভােব anসরণ না করা হেয় 
থাকেল বােজট কাঠােমার সংি  aংশ সংেশাধন/ পিরমাজর্ন পবর্ক চড়াn করেবু ূ । 

৫.৯ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েpরণ: সংি  aিধদpর/ সংsার বােজট 
ব বsাপনা কিমিট aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকloয়াির pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ বােজট 
কাঠােমার িdতীয় ভাগ চড়াn করার পর সংি  aিধদpরূ / সংsার pধান তা pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ করেবন। 

৫.১০ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsাসমহ েথেক aপােরশন iuিনটূ / 
কমর্সিচূ / pকloয়াির pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পাoয়ার পর 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর দািয়tpাp কমর্কতর্াবn তা িবsািরতভােব পরীkা করেবনৃ । 
aিধদpর/ সংsা কতর্ক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করার েkেt e পিরপেt pদt নীিতমালা ৃ
যথাযথভােব anসরণ করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত করেত হেব। pেযাজ  েkেt যথাযথ সংেশাধন সmn 
হoয়ার পর দািয়tpাp কমর্কতর্াবn মntণালেয়র িনয়ntণাধীন সকল aিধদpরৃ / সংsা কতর্ক pstত বােজট ৃ
কাঠােমার িdতীয় ভাগ বােজট oয়ািকর্ং grেপর anেমাদেনর জn েপশ করেবন। 

৫.১১ মntণালয় িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ : বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ বােজট oয়ািকর্ং grপ কতর্ক ৃ
anেমািদত হoয়ার পর বােজট কাঠােমার pথম ভাগসহ তা সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn 
pিত ােনর সামিgক বােজট কাঠােমা anেমাদন করেব। 

৫.১২ বােজট কাঠােমা েpরণ: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক ৃ
মntণালেয়র বােজট কাঠােমা anেমািদত হoয়ার পর তা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত 
হেব। মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত করেব েয, psািবত বােজট 
কাঠােমা eবং সংি  pাkলন o pেkপণসমহ েযন e পিরপেt বিণর্ত pিkয়াূ / পdিত যথাযথভােব 
anসরেণর মাধ েম pstত করা হয়। psািবত বােজট কাঠােমার সে  বােজট ব বsাপনা কিমিটর সংি  
সভাসমেহর কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবূ ু । 

৬. দািরd  o নারী unয়ন সংkাn তথ : বােজট কাঠােমার pথম ভােগ (aংশ-৩) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn 
pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ দািরd  িনরসন eবং নারী unয়নেক কীভােব pভািবূ ত করেব সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ েস িবষেয় আেলাকপাত করেব। বােজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৪ eর ৯ o ১০ নং কলােম যথাkেম 
দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর গহীত সকল কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর pভাব িনেদর্শ করেত হেবূ । মntণালয়/ 
িবভাগ eবং aিধদpর/ সংsাসমহ pিতিট pকlূ / কমর্সিচর মাধ েম দািরd  িনরসন o নারী unয়েন েমাট pকl ব েয়র ূ
কত শতাংশ ব বহার হেব তা uেlখ করেত হেব। দািরd  o েজন্ডার সংkাn তথ  pদােনর িবষেয় িবsািরত িনেদর্শনা 
সংেযাজনী-৫ e pদান করা হেয়েছ। 

৭. সংি  কমর্কতর্ােদর জn pিশkণ: বােজট পিরপt-১ জািরর পরপরi aথর্ িবভাগ কতর্ক মntণালয়ৃ / িবভাগ eবং 
aিধদpর/ সংsা পযর্ােয়র সংি  কমর্কতর্ােদরেক বােজট কাঠােমা pণয়েনর uপর pিশkণ pদান করা হেব যােত তাঁরা 
aিবলেm বােজট কাঠােমা pণয়েনর কাজ r করেত পােরন। 

৮. সভার কাযর্পt: বােজট oয়ািকর্ং grপ eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার িনধর্ািরত তািরেখর anত eকিদন 
আেগ সভার কাযর্পt বােজট ব বsাপনা কিমিট/ বােজট oয়ািকর্ং grেপর সকল সদেস র িনকট েpরণ করেত হেব। 

৯. বােজট কাঠােমা তিরেত গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ূ : বােজট পিরপt-১ pািpর পর সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsা কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমা ৃ ৃ ূ সংেযাজনী-৬ e pদশর্ন করা হল 
eবং uk সময়সীমা কেঠারভােব anসরণ করার জn সংি  সকলেক anেরাধ জানােনা যাে । 

১০. s ীকরণ: বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদক িনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব খ ার pেয়াজন হেল 
aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs কমর্কতর্ােদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। aথর্ িবভাগ eবং 
পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম o েফান নmর সংেযাজনী-৭ e েদয়া হল। 

১১. বােজট কাঠােমা েপশ করার সময়সীমা: আগামী ৩১ জাnয়ারী, ২০১১ তািরেখর মেধ  মntণালয়/ িবভাগ eবং 
anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা aথর্ িবভােগর সংি  anিবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, 
সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক ps কের েpরণ করার জn anেরাধ করা হল। uেlখ , যিদ 
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েকান মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজেটর সে  eকািধক েসkর িডিভশন 
সংি  থােক তাহেল সংি  সকল েসkর িডিভশেন বােজট কাঠােমা েpরণ করেত হেব। িনধর্ািরত তািরেখর মেধ  যােত 
বােজট কাঠােমা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করা হয় তা িনি ত করার জn সংি  মntণালয়/ 
িবভাগসমেহর সিচব o মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ােদরেক িবেশষভােব anেরাধ করা হলূ ু । 

 
 

কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৫২৯০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১. মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২. মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, কাকরাiল, ঢাকা। 
৩. সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব  ভবন, ঢাকা। 
৪. সিচব, সংসদ সিচবালয়, েশের বংলানগর, ঢাকা। 
৫. সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
৬. সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৭. সিচব, সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সিচব, সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৯. সিচব, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০. সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১. সিচব, ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২. সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৩. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪. সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৫. সিচব, পিরসংখ ান িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৬. সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭. সিচব, পররাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮. সিচব, pিতরkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯. সিচব, আiন o িবচার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০. সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১. সিচব, েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২. সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩. সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪. সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫. সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬. সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭. সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮. সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯. সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০. সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১. সিটব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২. সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩. সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৪. সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৫. সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬. সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৩৭. সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৮. সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯. সিচব, কিষ মntৃ ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪০. সিচব, মৎস  o pািণসmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১. সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২. সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩. সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪. সিচব, খাদ  িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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৪৫. সিচব, dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬. সিচব, সড়ক o েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭. সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮. সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৯. সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০. সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫১. সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫২. েরিজ ার, spীম েকাটর্, ঢাকা। 
৫৩. সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , eেলনবাড়ী, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৫৪. সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৫. সিচব, dনর্ীিত দমন কিমশন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৬. সিচব, েসত িবভাগু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

২৮/১১/২০১০ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০-৭৩০ তািরখ: 

১৪/০৮/১৪১৭ বঃ 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১. সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২. সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩. সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৪. সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৫. সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৬. সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭. যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮. সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯. সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 

 
 

আবdর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 
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pাথিমক সmাব  ব য়সীমা 
(েকািট টাকায়) 

pাথিমক সmাব  ব য়সীমা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬

রাTপিতর কাযর্ালয়  
সংসদ সিচবালয়  
pধানমntীর কাযর্ালয়  
মিntপিরষদ িবভাগ  
িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়  
সংsাপন মntণালয়  
সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়  
aথর্ িবভাগ  
মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntকর কাযর্ালয়  
aভ nরীণ সmদ িবভাগ  
ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ  
aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ  
পিরকlনা িবভাগ  
বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ   
পিরসংখ ান িবভাগ  
বািণজ  মntণালয়  
পররাT মntণালয়  
pিতরkা মntণালয়  
আiন o িবচার িবভাগ  
sরাT মntণালয়  
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ  
pাথিমক o গণিশkা মntণালয়  
িশkা মntণালয়  
িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু   
sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়  
সমাজ কল াণ মntণালয়  
মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়  
ম o কমর্সংsান মntণালয়  

গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ   
তথ  মntণালয়  
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ   
ধমর্ িবষয়ক মntণালয়  
যব o kীড়া মntণালয়ু   
sানীয় সরকার িবভাগ  
পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ  
িশl মntণালয়  
বst o পাট মntণালয়  
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ  
কিষ মntণালয়ৃ   
মৎস  o pািণসmদ মntণালয়  
পিরেবশ o বন মntণালয়  
ভিম মntণালয়ূ   
পািন সmদ মntণালয়  
খাদ  িবভাগ  
dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ  
সড়ক o েরলপথ িবভাগ  
েনৗ-পিরবহণ মntণালয়  
েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়  
ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়  
পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়  
িবd ৎ িবভাগ  
spীম েকাটর্  
মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু   
pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়  
dনর্ীিত দমন কিমশন  
েসত িবভাগু   
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সংেযাজনী-২ 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমাঃ pথম ভাগ 

(সংি  মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 
 

মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 
 
aংশ-১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবিল 

১.১ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্টঃ 

মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্ট ei aংেশ সংেkেপ বণর্না করেত হেব। িমশন েsটেমেন্ট 
মntণালয় কী aজর্ন করেত চায়, কীভােব aজর্ন করেব eবং কার জn aজর্ন করেত চায়- e িতনিট িবষয় তেল ধরেত ু
হেব। 
 
১. ২ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর pধান কাযর্াবিলঃ 
সরকােরর কাযর্ বন্টন আেদশ (Allocation of Business) anযায়ী মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর pধান 
কাযর্াবিল সংেkেপ ei aংেশ িলিপবd করেত হেব। erপ কাযর্াবিলর সংখ া সেবর্া  ৮িট েত সীমাবd রাখেত হেব। 
 
aংশ-২: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ  eবং pধান কাযর্kমসমহূ 

 
েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  pধান কাযর্kমসমহ ূ (Key Activities)  বাsবায়নকারী aিধদpর/ সংsা 

১ ২ ৩ 

rপকl ২০২১, ৬  প  বািষর্ক 
পিরকlনা eবং/ aথবা 
মntণালেয়র নীিত িনধর্ারণী দিলল 
েথেক মntণালেয়র েকৗশলগত 
মধ েময়ািদ uেdশ সমহ িচিhত ূ
কের e কলােম িলিপবd করেত 
হেব। পরsর সmকর্যk ু
েকৗশলগত uেdশ সমহ eকিtত ূ
কের তািলকা সংিkp করা েযেত 
পাের।  

eখােন pধান কাযর্kম বলেত বােজেট 
বরাdকত aেথর্ েয কাজ করা হেব তার ৃ
বণর্নােক বঝােবু । 
েকৗশলগত uেdশ  aজর্ন/ বাsবায়েনর জn 
pেয়াজনীয় pধান কাযর্kমসমহ িচিhত কের ূ
ei কলােম সিnেবশ করেত হেব। e সকল 
কাযর্kম aবশ i মntণালেয়র মল কাযর্াবিলর ূ
সে  সাম স পণর্ হেত হেবূ । pিতিট 
েকৗশলগত uেdেশ র িবপরীেত েমাট 
কাযর্kেমর সংখ া সেবর্া  ৬িটর মেধ  সীমাবd 
রাখেত হেব।  

২ নং কলােম বিণর্ত কাযর্kমসমহ ূ
েয aিধদpর/ সংsা কতর্ক ৃ
বাsবািয়ত হেব তার নাম e 
কলােম uেlখ করেত হেব। 
pিতিট েকৗশলগত uেdেশ র 
িবপরীেত pদিশর্ত কাযর্kমসমহ ূ
বাsবায়েন pত k eবং grtপণর্ ূ
ভিমকা রাখেব েকবল ঐ সকল ূ
aিধদpর/ সংsার নাম uেlখ 
করেত হেব।  
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aংশ-৩: দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  

৩.১ দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর uপর েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাবূ : 

· uপেরর aংশ-২ eর ১ নং কলােম বিণর্ত েকৗশলগত uেdশ সমহ eবং e aংেশ বিণর্ত েকৗশলগত ূ
uেdশ সমহ যােত aিভn হয় ূ তা িনি ত করেত হেব; 

· pিতিট েকৗশলগত uেdশ  eবং সংি  কাযর্kমসমহ সরকােরর দািরd  িনরসন eবং নারী unয়ন সংkাn ূ
uেdশ  পরেণ কীভােব aবদান রাখেব তা পথকভােব বণর্না করেত হেবূ ৃ ; 

· দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর uপর েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব বূ ণর্নার েkেt সংেযাজনী-৫ e pদt 
িবsািরত িনেদর্শনা anসরণ করেত হেব। 

 

৩.২ দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত বরাd: 

চড়াn বােজট কাঠােমােত ূ (MBF) দািরd  িনরসন o নারী unয়েন মntণালয়/ িবভাগ িভিtক বরাd সmিলত eকিট সারিণ 
RCGP ডাটােবজ েথেক pstতপবর্ক ei aংেশ সংেযাজন করা হেবূ । বােজট কাঠােমা চড়াnকরেণর পর aথর্ িবভাগ ূ
কতর্ক ei সারিণ pstত করা হেবৃ । 

 
aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহ ূ ূ (Priority Spending Areas/ Programmes) 

agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহ ূ ূ  সংি  েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  

agািধকার খাত বলেত কেয়কিট sিনিদর্  কাজ বা কাযর্kেমর 
সমnেয় গিঠত কমর্সিচেক বঝায় যা েকান pিত ােনর েকৗশলগত ূ ু
uেdশ  aজর্েন grtপণর্ aবদান রােখূ । 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ ূ
বাsবায়েনর েkেt সবচাiেত েবশী aবদান রাখেব eমন ব য় খাত/ 
কমর্সিচসমহ িচিhত কের agািধকার anযায়ী e কলােম সিnেবশ ূ ূ
করেত হেব। 
e সকল ব য় খাত/ কমর্সিচ মntণালেয়র মল কাযর্াবিলর সে  ূ ূ
সাম স পণর্ হেত হেব agািধকােরর kমাnসাের সিnেবশ করেত ূ
হেব। 
agািধকার খাত/ কমর্সিচর সংখ া সেবর্াূ  ৬িটর মেধ  সীমাবd 
রাখেত হেব। 
eকিট agািধকার খাত/ কমর্সিচ সmেকর্ ূ ৪০-৬০ শেbর eকিট 
anে েদ সংিkp বণর্না pদান করেত হেব।  

e কলােম pেত ক agািধকার খাত/ 
কমর্সিচর িবপরীেত সংি  েকৗশলগত ূ
uেdশ / uেdশ সমহ uেlখ করেত হেবূ । 

 

১.  
২.  
৩.  
৪.  
৫.  
৬.  
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ফরম-১ 
মntণালয়/ িবভােগর pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (Key Performance Indicators) 

কলাম-১: মntণালয়/ িবভােগর জn pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (KPI) িচিhত কের e কলােম সিnেবশ করেত হেব। 
েকৗশলগত uেdশ  aজর্েন পিরমাপেযাগ  KPI (outcome or higher level output)সমহূ বণর্না করেত 
হেব। KPI’eর সংখ া ৪ েথেক ৬ িটর মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 

কলাম-২: aংশ-২ e বিণর্ত সংি  েকৗশলগত uেdেশ র kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৩: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শক পিরমােপর eকক ৃ (লk জন, িকেলািমটার, শতাংশ, লk টন iত ািদ) e কলােম 
uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৪: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০০৯-১০ aথর্বছেরর লk মাtা e কলােম uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৫: pিতিট িনেদর্শেকর িবপরীেত ২০০৯-১০ aথর্বছেরর pকত aজর্ন e কলােম uেlখ করেত হেবৃ । 
কলাম-৬: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০১০-১১ aথর্বছেরর লk মাtা e কলােম uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৭: ২০১০-১১ aথর্বছেরর জn িনধর্ািরত লk মাtা সবর্েশষ pাp তথ / agগিতর আেলােক পনিনর্ধর্ারণ করা ু

pেয়াজন হেল সংেশািধত লk মাtা e কলােম uেlখ কrন। ২০১০-১১ aথর্বছেরর মল লk মাtা সংেশাধন ূ
করার pেয়াজন নাi বেল pতীয়মান হেল মল লk মাtা e কলােম পনrেlখ করেত হেবূ ু । 

কলাম-৮ েথেক ১০: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত আগামী িতন বছেরর লk মাtা ধাযর্ কের কলাম ৃ ৮-১০ e 
সিnেবশ করেত হেব। 

 
লk মাtা pকত ৃ  লk মাtা সংেশািধ

ত 
লk মাtা

মধ েময়ািদ লk মাtা িনেদর্শ
ক 

সংি  
েকৗশলগ

ত 
uেdেশ  

পিরমা
েপর 

eকক 
২০০৯-
১০ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) 
১।             
২।             
৩।             
৪।             
৫।             
৬।             

 
িনেদর্শকসমহ ূ ৬  প  বািষর্ক পিরকlনা eবং/ aথবা মntণালেয়র নীিত িনধর্ারণী দিলেল িচিhত pভাব িনেদর্শকসমেহর ূ
(Outcome Indicators) সােথ সাম স পণর্ হেত হেব eবংূ  নীেচ বিণর্ত SMART criteria পরণ করেত হেবূ : 

১. Specific – the indicator is clearly defined. 
২. Measurable – information and data are available. 
৩. Achievable – the indicator targets are realistically set. 
৪. Relevant – the indicator is relevant to the objective 
৫. Time bound - there is a clear timeframe for achieving the target. 
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বােজট কাঠােমাঃ িdতীয় ভাগ 
(সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 

aিধদpর/ সংsার নাম -------------------------------------- 
 

aংশ-৫: aিধদpর/ সংsার সাmpিতক aজর্ন, pধান কাযর্kমসমহ eবং ফলাফল িনেদর্শক o লk মাtাূ  
 

৫.১ সাmpিতক aজর্ন: 
aিধদpর/ সংsার িবগত িতন বছেরর pধান aজর্নসমেহর uপর সংেkেপ বণর্না pদান করেত হেবূ । সাmpিতক aজর্ন 
সংkাn বণর্নায় pাসি ক তথ / পিরসংখ ান anভর্k থাকা বা নীু য় যােত uk বণর্না েথেক সংি  aিধদpর/ সংsার 
কােজর আoতা eবং aজর্েনর পিরমাণ সmেকর্ ধারণা পাoয়া যায়। e সংkাn বণর্না ১০০-১২০ শেbর মেধ  সীিমত 
রাখেত হেব। 

 
৫.২ pধান কাযর্kমসমহূ, কাযর্kেমর সmাব  ফলাফল eবং েকৗশলগত uেdশ : 

pধান কাযর্kমসমহূ 
(Key Activities)  

কাযর্kেমর সmাব  ফলাফল 
(Output Related to the Activity)  

সংি  েকৗশলগত uেdশ  

১ ২ ৩ 
বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ-২ e 
িচিhত কাযর্kমসমেহর মধ  েথেক সংি  ূ
aিধদpর/ সংsা কতর্ক বাsবািয়ত হয় eমন ৃ
কাযর্kমসমহ িচিhূ ত কের ei কলােম 
সিnেবশ করেত হেব। 
pধান কাযর্kমসমহ বেলট পেয়েন্টর পিরবেতর্ ূ ু
kিমক নmর dারা িচিhত করেত হেব।  

সংি  কাযর্kেমর aজর্নেযাগ  ফলাফল ei কলােম 
িলিপবd করেত হেব। 
ফলাফল (Output) হে  েকান aিধদpর/ সংsা 
কতর্ক গহীত কাযর্kেমর পিরৃ ৃ মাপেযাগ  ফল। pিতিট 
ফলাফল সংkাn বণর্না ১০-২০ শেbর মেধ  সীিমত 
থাকেব।  

বােজট কাঠােমার pথম 
ভােগর aংশ-২ e িচিhত 
সংি  েকৗশলগত 
uেdেশ র নmর e কলােম 
uেlখ করেত হেব।  

   

   

 
৫.৩ কাযর্kেমর ফলাফল িনেদর্শক eবং লk মাtা (Output Indicators and Targets) t 

মধ েময়ািদ ফলাফল িনেদর্শক eবং লk মাtাসমহ ei aংেশ িনেmাk সারিণেত সিnেবশ করেত হেবূ । সকল aিধদpর/ 
সংsা ei তথ  pদান করেব। 

aিধদpর/ সংsার pধান কাযর্kমেক সেবর্া  pিতফিলত কের erপ সবর্েমাট ৫িট ফলাফল িনেদর্শক িনণর্য়পবর্ক eূ i 
aংেশ সিnেবশ করেত হেব। তেব েয সকল aিধদpর/ সংsার কাযর্kেমর মাধ েম দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর 
uপর তাৎপযর্পণর্ pভাব পড়েব েস সকল েkেt দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত পথক ূ ৃ ২িট িনেদর্শক িনণর্য় 
করেত হেব তেব সবর্েমাট িনেদর্শেকর সংখ া ৫িটর aিধক হেব না। িনেদর্শকসমহ uপের ফরমূ -১ e বিণর্ত SMART 
criteria পরণ করেত হেবূ । ফলাফল িনেদর্শেকর ছক পরেণর েkেt aিধদpরূ / সংsাসমহেকঃূ  

• ফলাফল িনেদর্শকসমেহর সংিkp বণর্না pদান করেত হেবূ ; 
• pিতিট ফলাফল িনেদর্শক পিরমােপর eকক uেlখ করেত হেব; 
• pিতিট িনেদর্শেকর িবপরীেত ২০০৯-১০ aথর্বছেরর pকত aজর্ন uেlখ করেত হেবৃ ; 
• pিতিট ফলাফল িনেদর্শেকর িবপরীেত ২০১০-১১ aথর্বছেরর লk মাtা o সংেশািধত লk মাtা (যিদ 

থােক) uেlখ করেত হেব; 
• pিতিট ফলাফল িনেদর্শেকর িবপরীেত আগামী িতন বছেরর লk মাtা কলাম ৬-৮ e সিnেবশ করেত হেব। 
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লk মাtা pকত ৃ  লk মাtা সংেশািধত 

লk মাtা 
মধ েময়ািদ লk মাtা ফলাফল

িনেদর্শক 
পিরমােপর 

eকক 

২০০৯-
১০ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-১১ ২০১০-১১ ২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

১।            

২।            

৩।            

৪।            

৫।            

৬।            

 
৫.৪ বােজট pাkলন o pেkপন 

চড়াn বােজট কাঠােমােত ূ (MBF) aিধদpর/ সংsা িভিtক সংি  aথর্বছেরর pাkলন eবং পরবতর্ী চার aথর্বছেরর 
pেkপণ সmিলত বােজট বরােdর eকিট সারিণ ei aংেশ সংেযাজন করা হেব। বােজট কাঠােমা চড়াnকরেণর পর aথর্ ূ
িবভাগ কতর্ক ei সারিণ pstত করা হেবৃ । 

৫.৫ সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকেlর তািলকা 

aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kম বাsবায়েনর সােথ সmk aপােরশন iuিনটৃ / কমর্সিচূ / pকlসমেহর নাম ei ূ
aংেশ িলিপবd করেত হেব। aিধদpর/ সংsার agািধকােরর kমাnসাের কমর্সিচূ / pকেlর তািলকা িনেmর সারিণেত 
সংযk করেত হেবু । 

aপােরশনiuিনটকমর্সিচpকেlরনামূ  
১ 

সংি pধানকাযর্kম 
২ 

aপােরশন iuিনট (annয়ন) 
aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kম বাsবায়েনর লেk  annয়ন বােজেটর েকান aপােরশন 
iuিনেটর আoতায় বােজেট aথর্ বরাd pদান করা হেল aথবা aথর্ বরােdর pেয়াজন হেল 
সংি  aপােরশন iuিনেটর নাম uেlখ করেত হেব।  

· aিধদpর/ সংsার েকান কাযর্kেমর সােথ 
সmিকর্ত তা uেlখ করেত হেব (েসকশন-
৫.২ e বিণর্ত সংি  কাযর্kেমর kিমক 
নmর ei কলােম uেlখ করেত হেব)  

anেমািদত কমর্সিচূ / pকl * 

· anেমািদত কমর্সিচূ / pকl বলেত যথাযথ কতর্পk কতর্ক anেমািদত হেয়েছ eমন ৃ ৃ
চলিত কমর্সিচূ / pকlেক বঝােবু ।  

· েসকশন-৫.২ e বিণর্ত সংি  কাযর্kেমর 
kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত 
হেব 

aনnেমািদত কমর্সিচূ / pকl * 

· aনnেমািদত কমর্সিচূ / pকl বলেত কমর্সিচর ছকূ / pকেlর িডিপিপ pstত করা 
হেয়েছ eবং সংি  মntণালয় aথবা aথর্ িবভাগ/ পিরকlনা কিমশেন anেমাদেনর 
জn pিkয়াধীন রেয়েছ eমন কমর্সিচূ / pকlেক বঝােবু ।  

· েসকশন-৫.২ e বিণর্ত সংি  কাযর্kেমর 
kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত 
হেব 

সmাব  কমর্সিচূ / pকl * 

· সmাব  কমর্সিচূ / pকl বলেত aিধদpর/ সংsার সংি  কাযর্kম বাsবায়েনর জn 
pেয়াজনীয় বেল িচিhত হেয়েছ তেব eখেনা কমর্সিচর ছকূ / pকেlর িডিপিপ pstত 
করা হয় িন eমন কমর্সিচূ / pকlেক বঝােবু ।  

· েসকশন-৫.২ e বিণর্ত সংি  কাযর্kেমর 
kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত 
হেব 

* কমর্সিচ o pকl পথকভােব pদশর্ন করেত হেবূ ৃ । 
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রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারেণর েkেt anসরণীয় পdিত 

১) সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn pদt রাজs pািpর pাথিমক লk মাtার িভিtেত 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpরসমেহর জn রাজs pািpর ূ
pাথিমক লk মাtা িনধর্ারণ করেত হেব। সাmpিতক বছরসমেহ সংি  দpেরর িনজs আয় o আেয়র uৎসূ / 
আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেব pাথিমকভােব চলিত aথর্বছেরর বােজট বরাdূ েক রাজs pািpর লk মাtা 
িনধর্ারেণর িভিt িহসােব ধরা েযেত পাের। 

২) েকান sায়tশািসত সংsা কতর্ক সরকােরর pাপ  লভ াংশ জমা দােনর জn িনধর্ািরত থাকেল সংি  সংsা েথেক ৃ
pািpর লk মাtা ধাযর্ করেত হেব। 

৩) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ ূ ূ
বাsবায়েনর সে  সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn pিতবছর pেয়াজনীয় aেথর্র সmাব  ূ
পিরমাণ িবেবচনা কের সিচবালয় aংশ eবং িবিভn aিধদpর/ সংsা/ েবসরকাির pিত ােনর ব য়সীমা িনধর্ারণ 
করেত হেব। 

৪) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, সংsা o সরকাির 
anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর ূ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ 
aথর্বছেরর ব য়সীমা eমনভােব িনধর্ারণ করেত হেব েযন তা সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
জn pদt pাথিমক ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়। 

৫) বােজট বরােdর দkতা যােত ss ভােব দি েগাচর হয় েস জn যতdর সmব sিনিদর্  uেdশৃ / কাযর্kেমর 
িবপরীেত aথর্ বরাd করেত হেব। েসকারেণ েথাক বরােdর পিরমাণ ন নতম পযর্ােয় রাখার েচ া করেত হেবূ । তেব, 
aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা িনধর্ারেণর সমেয় িকছ aথর্ সিচবালয় aংেশ সংরিkত রাখা েযেত পাের যােত কের ু
পরবতর্ী পযর্ােয় aিধদpর/ সংsাসমহ কতর্ক েপশকত aিতিরk aেথর্রূ ৃ ৃ  চািহদা পরণ করা সmব হয়ূ । ei সংরিkত 
aথর্ সামিয়কভােব সিচবালয় aংেশ েথাক িহসােব রাখেত হেব eবং পরবতর্ীেত aিধদpর/ সংsাসমহ কতর্ক বােজট ূ ৃ
কাঠােমার aংশ-৫ o ফরম-৪ মntণালেয় দািখল করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn ূ
pিতবছর pেয়াজনীয় aেথর্র সmাব  পিরমাণ িবেবচনা কের aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা পনিনর্ধর্ারণ করার ু
pেয়াজন হেল েস েkেt ব বহার করেত হেব। 

৬) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন sায়tশািসত সংsাসমেহর মেধ  েযসকল সংsা সরকাির ূ
anদােন পিরচািলত হয় eবং চলিত (২০১০-১১) aথর্ বছেরর বােজেট েযসকল সংsার জn বরাd anভর্k রেয়েছ ু
েকবল েস সকল সংsােকi ব য়সীমা/ বরাd িনধর্ারেণর সময় িবেবচনা করা যােব। সরকাির anদােন পিরচািলত 
sায়tশািসত সংsাসমেহর জn ব য়সীমাূ / বরাd িনর্ধর্ারেণর সময় সাmpিতক বছরসমেহ সংি  সংsার িনজs আয় ূ
o আেয়র uৎস/ আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেব eবং আগামী পঁাচ বছের সmাব  িনজs আেয়র aথর্ বাদ ূ
িদেয় সংি  সংsার জn ব য়সীমা/ সরকাির anদােনর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব। 

৭) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন েয সকল sায়tশািসত সংsা বািণিজ ক িভিtেত পিরচািলত 
হয় eবং েয সকল সংsার বােজট psাব aথর্ িবভােগর মিনটিরং েসেল েpরণ করেত হয়, ব য়সীমা িনধর্ারেণর সময় 
েস সকল সংsােক িবেবচনা করার pেয়াজন নাi। তেব, e জাতীয় সংsার েকান unয়ন pকl বািষর্ক unয়ন 
কমর্সিচেত anভর্k থাকেল aথবা e জাতীয় েকান সংsার জn সরকার কতর্ক েকান ঋণূ ু ৃ / ik iিট/ ভতর্িক ু
pদােনর িবষেয় যথাযথ পযর্ােয় িসdাn গহীত হেয় থাকেল সংি  সংsার ankেল pেয়াজনীয় বরাd রাখেত হেবৃ । 

৮) চলিত (২০১০-১১) aথর্ বছেরর মলূ বােজেট anভর্k সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর েkেt ু ূ
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ ূ ূ
বাsবায়েনর সে  eসকল pিত ােনর সmkতার আেলােক eবং আগামী পঁাচ বছের সংিৃ  সংsার সmাব  িনজs 
আেয়র পিরমাণ িবেবচনায় িনেয় সরকাির anদান/ বরােdর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব। 

৯) দািরd  িনরসন েকৗশলপt eবং সরকােরর anাn নীিত িনধর্ারণী দিলেল uেlিখত েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্ন ূ
িনি ত করার লেk  িনধর্ািরত কাযর্kমসমহূ  বাsবায়নকেl সংি  pকl/ কমর্সিচ aথর্ায়েনর জn মntণালেয়র ূ
বােজট কাঠােমা চড়াn করার পর aিধদpরূ / সংsাoয়াির ব য়সীমা পনঃিনধর্ারেণর pেয়াজন হেত পােরু । েস েkেt, 
সামিয়ক ভােব সিচবালয় খােত েথাক বাবদ সংরিkত কের রাখা aথর্ পযর্ােলাচনাপবর্ক ূ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা পনঃিনধর্ারণ করা েযেত পাের ু
তেব লk  রাখেত হেব erপ পনঃিনধর্ািরত বরাd মntণালয়ু / িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn pদt সািবর্ক 
ব য়সীমা েযন aিতkম না কের। 
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aিধদpর/ সংsা কতর্ক pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়েনর েkেt anসরণীয় পdিতৃ  

১) দািরd  িনরসন েকৗশলপt eবং সরকােরর সংি  নীিত িনধর্ারণী দিলেল pিতফিলত েকৗশলগত uেdশ সমহ ূ
aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সেূ  সংি তার মাtা eবং drত বাsবায়েনর pেয়াজনীয়তা 
িবেবচনা কের কমর্সিচূ / pকlসমেহর agািধকার িনধর্ারণ করেত হেবূ ; 

২) aথর্ বরােdর েkেt চলমান anেমািদত কমর্সিচূ / pকlসমহেক agািধকার pদান করেত হেবূ । তেব, েকান 
anেমািদত কমর্সিচূ / pকl মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn ূ
pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সে  সংি  না হেল e জাতীয় pকlেক aথর্ বরােdর েkেt agািধকার ূ
pদান করা যােব না। 

৩) anেমাদেনর জn pিkয়াধীন unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন pকেlর িবপরীেতo বরাd pদশর্ন করা যােব। তেব, 
anেমািদত না হoয়া পযর্n e জাতীয় unয়ন কমর্সিচ বা pকেlর জn বােজেট aথর্ বরাd pািpর েকান িন য়তা ূ
থাকেব না। 

৪) pাথিমক ব য় pাkলেন anভর্k কমর্সিচু ূ / pকেlর জn বরাd িনধর্ারেণর সমেয় লk  রাখেত হেব েযন uk 
কমর্সিচূ / pকেlর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা aিতkাn না হয়। 

৫) ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছের সমাp হেয় যােব eমন েকান কমর্সিচূ / 
pকেlর জn বরাd যােত কমর্সিচূ / pকl সমািpর পরবতর্ী aথর্ বছেরর pাkলেন anভর্k না হয় তা িনি ত ু
করেত হেব। 

৬) েকান aিধদpর/ সংsার সকল কমর্সিচূ / pকেlর জn বরাd uk aিধদpর/ সংsার জn pদt ব য়সীমার মেধ  
সংkলান করা সmব না হেল েস েkেt pথেমi u  agািধকারসmn কমর্সিচূ / pকlসমেূহর aথর্ায়ন িনি ত 
করেত হেব eবং agািধকার তািলকার িভিtেত কম agািধকারসmn pকl/ কমর্সিচ বরােdর পিরমাণ hাস কের ূ
pদt ব য়সীমার মেধ  সংkলান করেত হেব। eেতo সmবপর না হেল aেপkাকত কম agািধকারসmn pকlৃ / 
কমর্সিচ বাদ িদেয় সংিূ  aিধদpর/ সংsার pদt েমাট ব য়সীমার মেধ  সংkলােনর জn পদেkপ gহণ করেত 
হেব। 
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সংেযাজনী-৫ 
দািরd  o েজন্ডার সংkাn ছক eবং ফরম পরণ সংkাn িবsািরত িনেদর্িশকাূ  

 িনেmাk িবষয়সমেহর pিত লk  েরেখ দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর মntূ ণালেয়র েকৗশলগত uেdেশ র pভাবসমহ ূ
সংেkেপ বণর্না করেত হেব (৫০ শেbর aিধক নয়)  

• দািরd  িনরসন েকৗশলপেt (eনeসeিপআর) বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত েকৗশলসমেহর ূ (uদাহরণ: 
eনeসeিপআর eর পিলিস ম ািTk) সােথ েযাগসtূ ; 

• েযখােন সহজলভ , দিরd জনেগা ীর সংখ া o শতকরা anপাত, িবেশষত দিরd নারীর সংখ া যারা েকৗশলসমেহর dারা ূ
pত k pভািবত; 

• uপযর্k pভাবসমহ sl েময়ািদ ু ূ (uদাহরণ: সামািজক িনরাপtা েব নী কমর্সিচর আoতায় eককালীন sিবধাূ ) নািক 
দীঘর্েময়ািদ (uদাহরণ: দkতা বিdৃ , pিশkণ, kdঋণু , সরকাির িবিনেয়াগ, যার মাধ েম দিরd জনেগা ী/ নারীসমাজ uপকত ৃ
হেব।) 

 
েনাট: 

১। দািরেd র সংjা িনrপেণর জn বাংলােদশ পিরসংখ ান ব েরা ু Basic Needs Method ব বহার কের থােক। ei Basic 
Needs Method anযায়ী জনেগা ীর েয aংশ Minimum Basic Need (২১২২ িক. ক ােলারী/ pিত জেন pিতিদন) 
সীমার নীেচ তােদরেক দিরd িহসােব আখ ািয়ত করা হয়। 

২। মানব দািরd  (Human Poverty) মানব unয়নসচক ূ (HDI) dারা িনধর্ারণ করা হয়। ei সচক িনধর্ারণ করেত িশkাূ , 
sাs , পি  iত ািদেক িবেবচনা করা হয়ু । িশkা, sাs  o পি  iত ািদ pািp মানব দািরd  hাস কেরু ।  

দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহ িনেm ূ ূ
বিণর্ত হেলা। e সকল মানদন্ড েকান েকৗশেলর মাধ েম যত েবশী pিতফিলত হেব, eর pভাব তত েবশী শিkশালী 
হেব। uেlখ , সকল মানদন্ড সকল মntণালেয়র জn pেযাজ  নাo হেত পাের। pেযাজ  মানদন্ডসমহ ব বহার কের ূ
বােজট কাঠােমার aংশ-৩ পরণ করার জn anেরাধ করা হেলাূ । যিদ দািরd  িনরসন aথবা/ o নারী unয়েনর uপর 
েকান মধ েময়ািদ েকৗশেলর pত k pভাব নাi বেল pতীয়মান হয়, তেব তাo uেlখ করেত হেব। 

ক) দািরd  িনরসেনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহঃূ ূ  

১। কমর্সংsান/ আয়বধর্ক কাযর্kমঃ দিরd জনেগা ীর জn িক কমর্সংsান/ আয় বধর্ক কাযর্kেমর sেযাগ সি  ৃ
হেব? হেল িকভােব? 

২। পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsাঃ ূ সরকার কতর্ক গহীত দািরd  hাস কমর্সিচর পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsা ৃ ৃ ূ ূ
বলবৎ আেছ িকনা, থাকেল তা েজারদার করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? যিদ না থােক তেব েকৗশলগত 
uেdশ সমহ aিজর্ত হেল পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsার pবতর্ন হেবূ ূ  িকনা? হেল তা িকভােব হেব? 

৩। সরকাির সmদ o েসবা pািpঃ দিরd জনেগা ীর ankেল সরকাির সmদ (েযমন: খাস জিম, জলাশয় o 
সামািজক বনায়ন iত ািদ) eবং েসবা (েযমন: িশkা, sাs , িবd ৎ, িব d পািন iত ািদ) pািpর sেযাগ বিd ৃ
পােব িকনা eবং েপেল তা িকভােব? 

৪। তথ  o pযিk pিpর sেযাগ বিdু ৃ / তথ  pযিkর unয়নঃু  কিষৃ , মৎস  eবং aকিষজাত কমর্কােন্ডর েkেt ৃ
তথ  o pযিk pািpর sেযাগ বিd পােব িকনা বা pযিkর ু ুৃ (আiিসিট সহ) unয়ন tরািnত করার pেয়াজনীয় 
পদেkপ eবং দিরd জনেগা ীর মােঝ তা pদশর্ন o সmpসারেণর ব বsা েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব 
েনয়া হেয়েছ? 

৫। মানব দkতা বিdৃ : aনাn ািনক aথর্ৈনিতক কমর্কােন্ড জিড়ত জনেগা ীর দkতা বিdর জn pেয়াজনীয় ৃ
কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৬। আiন o নীিতসমহ pণয়ন o unয়নূ : দিরd জনেগা ীর ankেল সামািজক িনরাপtা েব নী, সামািজক বীমা 
eবং মবাজাের pেবশ সহিজকরণ সmিকর্ত আiন o নীিতসমহ unয়েনর জn pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া ূ
হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৭। sাs , পি  o িশkা ু pদান/ unয়নঃ দিরd জনেগা ীর sাs , পি  o িশkার unয়ন কেl েকান কাযর্kম ু
েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৮। pিশkণ: দিরd জনেগা ীেক pেয়াজনীয় pিশkণ pদােনর কাযর্kম আেছ িকনা থাকেল তা িক eবং িকভােব 
েনয়া হেয়েছ? 

৯। িব d পািন o েসিনটারী েলিTন pািpঃ দিরd জনেগা ী িব d পািন o েসিনটারী েলিTন sিবধািদ pািpর 
লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব e sিবধািদ তারা পােব? 
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১০। সেচতনতা বিdৃ : দিরd জনেগা ীেক তােদর aিধকার o েসবা pািpেত সেচতনতা বিd o সেবর্াপির সামািজক ৃ
সেচতনতা বিd কেl pেয়াজনীয় পদেkপৃ / কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িকভােব/ েকান pিkয়ায় 
েনয়া হেয়েছ? 

১১। তথ  pযিkেত দিরdেদর ু pিশkণ: তথ  pযিkর েkেt দিরd জনেগা ীর pেয়াজনীয় ু pিশkণ pািp o 
ব বহার বিdর জn পদেkপৃ / কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

১২। দিরdেদর kমতায়নঃ সমােজ eবং কমর্েkেt িবিভn িসdাn gহেণ eবং রাজৈনিতক কাঠােমােত দিরdেদর 
aংশgহণ বিdর মাধ েম তােদর kমতায়ন pিkয়া uৃ nয়ন/ uৎসািহত করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা বা 
িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

খ) নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহূ ূ : 

১। sাs  েসবা pািp o পি র unয়নঃু  নারীর pজনন eবং সাধারণ sাs  sরkায় sিনিদর্  eবং কাযর্কর 
পদেkপ gহণ করা হেয়েছ িকনা? eছাড়াo গহীত ব বsািদর dারা মিহলােদর িবেশষতঃ গভর্বতী eবং ৃ
snদানকারী মােয়েদর পি র uিnিতসাধন হেব িকনাু ? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

২। সরকাির সmদ o েসবা লাভঃ নারীর ankেল সরকাির সmদ (েযমন: খাসজিম, জলাশয় o সামািজক 
বনায়ন) o েসবা (েযমন: িশkা, sাs , িবd ৎ, িব d পািন iত ািদ) pািpর sেযাগ সmpসািরত হেয়েছ 
িকনা? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

৩। িশkা o pিশkণ pািpঃ নারীর জn িশkা o pিশkণ pািpর sেযাগ সি  হেয়েছ িকনা বা sেযাগ ৃ
সmpসািরত হেয়েছ িকনা? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

৪। নারীর দিনক কমর্ঘন্টা hাসঃ নারীর দিনক সািবর্ক কমর্ঘন্টা hাস করেত সkম eমন পদেkপ/ কাযর্kম 
েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব কমর্ঘন্টা hাস করেত পাের? 

৫। ম বাজার eবং আয়বধর্ক কমর্কােন্ড নারীর aংশgহণঃ ম বাজার eবং আয়বধর্ক কমর্কােন্ড নারীর 
aংশgহণ বিd o সহজীকরেণর লেk  pেয়াজনীয় ব বsা েনয়া হেয়েছ িকনা eবং হেয় থাকেল িকভােব তা ৃ
েনয়া হেয়েছ? 

৬। নারীর সামািজক িনরাপtা বিdকরণ eবং সmাব  kিত o ঝুিঁক hাস করাঃৃ  নারীর সামািজক িনরাপtা 
বিdকরণ eবং সmাৃ ব  kিত o ঝুিঁক hাস করার লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা aথবা িক িক 
পদেkপ েনয়ার ফেল নারীর সামািজক িনরাপtা বিd পােব eবং িবেশষত pকিতক dেযর্ােগর কারেণ তােদর ৃ ৃ
সmাব  kিত o ঝঁুিক hাস পােব? 

৭। নারীর kমতায়নঃ পিরবাের, সমােজ eবং কমর্েkেt িবিভn িসdাn gহেণ eবং রাজৈনিতক কাঠােমােত 
নারীর aংশgহণ বিdর মাধ েম নারীর kমতায়ন pিkয়া unয়নৃ / uৎসািহত করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ 
িকনা েনয়া হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৮। িবিভn েফারােম নারীর aংশgহণঃ জাতীয় o আnজর্ািতক েফারামসমেহ নারী সmূ িকর্ত িবষয়সমহ utাপনূ / 
anভর্kকরেণর জn pেয়াজনীয় পদেkপু / কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা বা েনয়া হেয় থাকেল িকভােব তা 
েনয়া হেয়েছ? 

৯। নারীর িনরাপtা o aবাধ গিতিবিধ িনি ত করাঃ পাবিলক েsসসমেহ নারীর aবাধ গিতিবিধ িনি ত করা ূ
eবং পিরবাের, পাবিলক েsসসমহূসহ সমােজ নারীর িনরাপtা িবধান িনি তকরেণর জn pেয়াজনীয় 
পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা বা েনয়া হেয় থাকেল িকভােব তা েনয়া হেয়েছ? 

১০। পিরবীkণ o মল ায়ণঃূ  নারী-পrষ সমতা সংkাn িবষয়সমেহর েkেt পিরবীkণ o মল ায়ন েজারদার ু ূ ূ
করার জn pেয়াজনীয় ব বsা/ পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? েনয়া হেল িকভােব/ িক pিkয়ায় েনয়া হেয়েছ? 

১১। নারীর সামািজক মযর্াদা বিdৃ : নারীর সামািজক মযর্াদা বিdকেl pেয়াজনীয় ব বsাৃ / পদেkপ েনয়া হেয়েছ 
িকনা (uদাহারণ srপ, apাp বয়েস নারীর িববাহ/ বাল  িববাহ o েযৗতক pথা hাস পাু oয়া) ? হেল 
িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

১২। নারীর আiন o িবচার pািpঃ আiন o িবচার pািpেত নারীর ankেল sেযাগ সি  বা sেযাগ সmpসারেণর ৃ
জn ব বsা/ পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

১৩। তথ  pযিkর েkেt নারীর ু pিশkণ: তথ  pযিkু র েkেt নারীর pিশkণ pািp eবং তা ব বহােরর জn 
pেয়াজনীয় sেযাগ সি  হেয়েছ িকনা বা িকভােব ei pিশkণ pািp o তাৃ ’র ব বহার িনি ত হেব? 

১৪। সিহংসতা o িনযর্াতন hাসঃ নারীর uপর সিহংসতা o িনযর্াতন hাসকেl িক পদেkপ/ ব বsা েনয়া হেয়েছ 
বা িকভােব পািরবািরক o পাবিলক েsসসমেহ নারীর uপর সিহংসতাূ / িনযর্াতন hাস করা হেব? 
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ফরম ৪ eর কলাম ৯ eবং ১০ পরণ িনেদর্িশকাূ  
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৪ eর ৯ o ১০ নং কলােম যথাkেম দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
গহীত কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর pভাূ ব িনেদর্শ করেত হেব। ফরম ৪ ব বহার কের aিধদpর/ সংsাসমহ তােদর ূ সকল 
pকl o কাযর্kমসমেহর জn সmাব  ব েয়র pাkলন o pেkপণ তরী করেবূ । মntণালয়/ িবভাগ eবং aিধদpর/ 
সংsাসমহ pিতিট pকlূ / কমর্সিচর মাধ েম সরাসির দািরd  িনরসন ূ (uপের বিণর্ত ১২ িট মানদেন্ডর িভিtেত) eবং 
নারী unয়েন (uপের বিণর্ত ১৪ িট মানদেন্ডর িভিtেত) েমাট pকl ব েয়র কত শতাংশ ব বহার করা হেব তা uেlখ 
করেত হেব। দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন েকান pকl/ কমর্সিচর যিদ সরাসির েকান pভাব না থােক েসেkেt ূ
সংি  কলােম ‘০’ pদান করা েযেত পাের। িকn যিদ তা দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন লk িভিtক হেয় থােক ু
তেব সংি  কলােম ‘১০০’ pদান করেত হেব। anাn pকl/ কমর্সিচর েkেt দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন ূ
বরােdর িভিtেত ১-৯৯% eর মেধ  েযিট যিkযk তা pদান করেত হেবু ু । দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
pকl/ কমর্সিচর pভােবর মাtা ূ (Degree) িনেদর্শ করার েkেt িনেmাk িবষয়সমহ ূ (Factors) িবেবচনা করেত হেব: 

 
দািরd  িনরসন/ নারী 

unয়েনর uপর েমাট pকl 
ব েয়র কত শতাংশ (%) 

ব বহার হেব 

pভােবর মাtা (Degree) িনেদর্শ করার েkেt িবেবচ  িবষয়সমহ ূ  

‘০’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর ১২ eবং ১৪ িট মানদেন্ডর িভিtেত েয সকল 
pকl/ কমর্সিচ দিরd জনেগা ীূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত k েকান pভাব েফলেব না।  

‘১ - ৩৩’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / 
কমর্সিচসমহ দিরd জনেগা ীূ ূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব ন্যনতমূ / sl pভাব 
েফেল।  

‘৩৪ - ৬৬’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভূ িtেত েয সকল pকl/ 
কমর্সিচসমহ দিরd  জনেগা ীূ ূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব মধ ম pভাব েফেল।  

‘৬৭ - ৯৯’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / 
কমর্সিচ দিরd জনেগা ীূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব তাৎপযর্পণর্ o েটকসi pভাব ূ
েফেল।  

‘১০০’ pকl/ কমর্সিচসমহ েযgেলার দাির য hাসূ ূ / নারীর unয়ন tরািnত করার sিনিদর্  লk  রেয়েছ 
eবং নারী সমাজ/ িবিভn দিরd জনেগা ী pকl/ কমর্সিচর uপকারেভাগী িহসােব sপ ভােব ূ
িচিhত।  
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সংেযাজনী-৬ 
 

বােজট কাঠােমা pণয়েনর িবষেয় সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsা কতর্ক গহীতবৃ ৃ  
পদেkপসমহ eবং সময়সীমাূ  

 
kিমক গহীতব  পদেkপসমহৃ ূ  দািয়t সময়সীমা  

১. বােজট কাঠােমার pথম ভােগর (aংশ-১-৪ eবং ফরম-১) খসড়া 
pstত করা 

মntণালয়/ িবভােগর 
দািয়tpাp কমর্কতর্াগণ 

২০ িডেসmর 

২. িবিভn aিধদpর/ সংsা/ pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক ূ
লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমার খসড়া pstত করা (ফরম-২ o 
ফরম-৩)  

মntণালয়/ িবভােগর 
দািয়tpাp কমর্কতর্াগণ 

২০ িডেসmর 

৩. aিধদpর/ সংsা/ pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা ূ
o pাথিমক ব য়সীমাসহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ 
িবsািরতভােব পরীkা o বােজট ব বsাপনা কিমিটর জn sপািরশ 
pstত করা 

মntণালয়/ িবভােগর বােজট 
oয়ািকর্ং grপ 

২৩ িডেসmর 

৪. বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক aিধদpরৃ / সংsা/ pিত ানসমেহর ূ
রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o pাথিমক ব য়সীমাসহ বােজট 
কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদন 

মntণালয়/ িবভােগর বােজট 
ব বsাপনা কিমিট 

২৯ িডেসmর 

৫. বােজট কাঠােমার pথম ভাগ মntণালেয়র িনয়ntণাধীন pিতিট 
aিধদpর/ সংsায় েpরণ eবং বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত 
কের মntণালেয় েpরণ করার জn তােদরেক anেরাধ jাপন 

মntণালয়/ িবভােগর 
সংি  শাখা 

৩০ িডেসmর 

৬. সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক বাৃ েজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর 
(বােজট কাঠােমার aংশ-৫) খসড়া pstত করা 

সংি  aিধদpর/ সংsার 
দািয়tpাp কমর্কতর্াবnৃ 

১৬ জাnয়ারর্ী 

৭. মntণালয়/ িবভােগর িনয়ntণাধীন িবিভn দpর/ সংsা কতর্ক ৃ
aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকloয়াির খসড়া pাথিমক ব য় 
pাkলন o pেkপণ pণয়ন (ফরম-৪)  

সংি  aিধদpর/ সংsার 
দািয়tpাp কমর্কতর্াবnৃ 

১৬ জাnয়ারর্ী 

৮. সংি  aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ 
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ  

সংি  দpর/ সংsার 
বােজট ব বsাপনা কিমিট 

১৭ জাnয়ারর্ী 

৯. সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক pstত বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ৃ
(pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) pশাসিনক মntণালয়/ 
িবভােগ েpরণ 

সংি  aিধদpর/ সংsা  ২০ জাnয়ারর্ী 

১০. বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ  মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট oয়ািকর্ং grপ  

২৫ জাnয়ারর্ী 

১১. মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ  মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা কিমিট 

২৭ জাnয়ারর্ী 

১২. বােজট কাঠােমা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ সংি  মntণালয়/ িবভাগ ৩১ জাnয়ারর্ী 
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সংেযাজনী-৭ 
aথর্ িবভােগর েহl েডs* eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 

kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 
১.  রাTপিতর কাযর্ালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  

িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২.  সংসদ সিচবালয় জনাব রেমnd নাথ িব াস 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৩.  pধানমntীর কাযর্ালয় জনাব রেমnd নাথ িব াস 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৪.  মিntপিরষদ িবভাগ জনাব রেমnd নাথ িব াস 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৫.  িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

৬.  সংsাপন মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৭.  সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৮.  aথর্ িবভাগ জনাব খnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৯.  মহািহসাব িনরীkক o 
িনয়ntকর কাযর্ালয় 

জনাব খnকার eহেতশামুল কবীর 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১০.  aভ nরীণ সmদ িবভাগ েবগম iসমত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১১.  ব াংক o আিথর্ক pিত ান 
িবভাগ 

জনাব খnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১২.  aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ েবগম iসমত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৩.  পিরকlনা িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৪.  বাsবায়ন, পিরবীkণ o 
মল ায়ন িবভাগূ  

জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৫.  পিরসংখ ান িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৬.  বািণজ  মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

১৭.  পররাT মntণালয় েবগম িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

১৮.  pিতরkা মntণালয় জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৯.  আiন o িবচার িবভাগ ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২০.  sরাT মntণালয় েবগম iসমত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 
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kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 
২১.  েলিজসেলিটভ o সংসদ 

িবষয়ক িবভাগ 
ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২২.  pাথিমক o গণিশkা মntণালয় জনাব খnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৭১৬০৬৬৯ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৩.  িশkা মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৪.  িবjান eবং তথ  o 
েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু  

জনাব রেমnd নাথ িব াস 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

২৫.  sাs  o পিরবার কল াণ 
মntণালয় 

জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২৬.  সমাজ কল াণ মntণালয় জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

২৭.  মিহলা o িশ  িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

২৮.  ম o কমর্সংsান মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

২৯.  গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  জনাব েমাঃ খায়rল আমীন 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-১৮ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

 

৩০.  তথ  মntণালয় েবগম িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩১.  সংsিত িবষয়ক ৃ মntণালয় েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩২.  ধমর্ িবষয়ক মntণালয় েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৩.  যব o kীড়া মntণালয়ু  েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৪.  sানীয় সরকার িবভাগ জনাব েমাঃ মাহমdল হাসানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১১ 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৫.  পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৬.  িশl মntণালয় জনাব িট েক eম মশিফkর রহমানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৭.  বst o পাট মntণালয় জনাব িট েক eম মশিফkর রহমানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৮.  jালানী o খিনজ সmদ 
িবভাগ 

জনাব eম রায়হান আকতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৩৯.  কিষ মntণালয়ৃ  েবগম নাজমা েমাবারক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাব 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪০.  মৎস  o pািণসmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

জনাব 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪১.  পিরেবশ o বন মntণালয় েবগম নাজমা েমাবারক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

জনাব 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 
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kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 
৪২.  ভিম মntূ ণালয় জনাব েমাঃ খায়rল আমীন 

uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-১৮ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

 

৪৩.  পািন সmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

জনাব 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৪.  খাদ  িবভাগ জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

৪৫.  dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ 
িবভাগ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

৪৬.  সড়ক o েরলপথ িবভাগ জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৭.  েনৗ-পিরবহণ মntণালয় জনাব খ ম কবীrল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৮.  েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 
পযর্টন মntণালয় 

জনাব খ ম কবীrল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৯.  ডাক o েটিলেযাগােযাগ 
মntণালয় 

জনাব খ ম কবীrল iসলাম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫০.  পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫১.  িবd ৎ িবভাগ জনাব eম রায়হান আকতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫২.  spীম েকাটর্ ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৩.  মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু  েবগম িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

ড. েমাঃ জাফর udীন 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৫৪.  pবাসী কল াণ o বেদিশক 
কমর্সংsান মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫৫.  dনর্ীিত দমন কিমশন ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৬.  েসত িবভাগু  জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

* জনাব আবdর রuফ তালকদারু , uপ-সিচব (বােজট-১) েহl েডs eর সমnয়কারী (Coordinator) িহেসেব দািয়t পালন করেবন 
eবং েকান িবষেয় s ীকরণ/ সহায়তার pেয়াজন হেল তঁার aিধশাখার আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমহ ছাড়াo েয েকান মntণালয়ূ / 
িবভাগ কতর্ক তঁার সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পােরৃ । 
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পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর: 

 

kিমক নং নাম o পদবী 
 

িবভাগ েফান নং 

১.  জনাব বলাi ক  হাজরাৃ  
uপ-pধান 

কাযর্kম িবভাগ 
 

৯১১ ৭০৫৭ 

২.  জনাব মিশuর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ 
 

৮১১ ৫৪৪২ 

৩.  জনাব e. েক. eম আিনsর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ 
 

৮১১ ৫৪৪২ 

৪.  েবগম খািদজা পারিভন 
িসিনয়র সহকারী-pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৯১১ ৬৫৫৯ 

৫.  জনাব আblাহ খানু  
িসিনয়র সহকারী-pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৯১১ ৫৮২১ 

৬.  জনাব েমাঃ eনােয়ত েহােসন 
uপ-pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৯১১ ৪৬৬৭ 

৭.  জনাব pভাস চnd রায় 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৮১১ ৯৯৪১ 

৮.  জনাব েমাঃ েসিলম 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৯১১ ৭৪৮২ 

৯.  েবগম iসমাত জাহান 
সহকারী pধান 

কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ 
 

৯১১ ৭০৭৮ 

১০.  জনাব মতর্জা জলকারনাiন েনামানু ুু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ 
 

৯১১ ৪৬৫৭ 

১১.  জনাব মাহফজা রহমানু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১০০৬২৭ 

১২.  জনাব েমাঃ দীন iসলাম 
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৬৭৫৭ 

১৩.  ড. ম rল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৭১৩০ 
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সংেযাজনী-৮ 
 

ফরম-২ 
রাজs pািpর pাথিমক pাkলন o pেkপণ 
মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 
 

লk টাকায় েমাট রাজs আেয়র শতকরা হাের সংি  দpেরর িহস া 
pকত আয়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ দpরসংsা 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

ব াখ ামলক মnবূ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
রাজs আেয়র pাথিমক লk মাtা                               

সিচবালয়                               

aিধদpর-ক                               

aিধদpর-খ                               

aিধদpর-গ                               

সবর্েমাট                              
লk মাtার তলনাু য় কম (-)/ gবশী 
(+)                                
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ফরম-৩ 
মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 
aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা/ বরাd 
 

লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের সংি  দpর/ সংsার িহস া  
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpর/ সংsা/ aপােরশন iuিনট 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

ব াখ ামলক ূ
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
মntণালয়/ িবভােগর জn pদt 

pাথিমক সmাব  ব য়সীমা                               
                                
                                

সিচবালয়                               
annয়ন                              
unয়ন                               
  তnেধ                                
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত নতন pকেlর জn ু
েথাক                               
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                               
আnজর্ািতক সংsাসমেহর চাঁদাূ                                
                                

 aিধদpর-ক*                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর ূ
বরাd                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                               

 aিধদpর-খ*                               
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লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের সংি  দpর/ সংsার িহস া  
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpর/ সংsা/ aপােরশন iuিনট 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

ব াখ ামলক ূ
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহূ র 
বরাd                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               

                               
সংsা-ক                               

annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর ূ
বরাd                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               

সংsা-খ                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnমািদত/ সmাব  pকlসমেহর ূ
বরাd                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               

                                
েবসরকাির সংsা/ pিত ান-ক                               
েবসরকাির সংsা/ pিত ান-খ                               
                                
েমাট annয়ন                               
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লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের সংি  দpর/ সংsার িহস া  
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpর/ সংsা/ aপােরশন iuিনট 

২০০৮-
০৯ 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

ব াখ ামলক ূ
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
   তnেধ  কমর্সিচর জn বরাদূ                                
েমাট unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর ূ
বরাd                                
সবর্েমাট (annয়ন+unয়ন)                                
* েকান aিধদpেরর eকািধক aপারশন iuিনট থাকল pেত ক aপােরশন iuিনেটর বরাd পথকভাব pদশর্ন করেত হব eবং uk aিধদpেরর েমাৃ ট বরাdo pদশর্ন করেত হেব।।  
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বােজট anিবভাগ-১ 

 
বােজট পিরপt-২ 

৩০/০৩/২০১১ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.১৫.২০১০-৩৩৫ তািরখ: 

১৬/১২/১৪১৭ বঃ 
 
িবষয়: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 

২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর বােজট pেkপণ pণয়ন সংkাn। 

 সকল মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান কতর্ক pণীত বােজট কাঠােমা ৃ (Budget Framework) iেতামেধ  
aথর্ িবভাগ, পিরকlনা কিমশন o সংি  মntণালয়সমেহর মেধ  anি ত িtপkীয় সভায় পযর্ােলাচনা করা হেয়েছ eবং ূ
eকিট সmত খসড়া বােজট কাঠােমা pstত করা হে । মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতেত বােজট pণয়েনর পরবতর্ী 
ধাপ িহেসেব বােজট কাঠােমা চড়াnকরণ eবং সংি  মntণালয়ূ / িবভাগ eবং anাn pিত ানসমহ কতর্ক িবsািরত ূ ৃ
বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন করেত হেব। 

২. সmাব  ব য়সীমা: বােজট কাঠােমােত pদিশর্ত ব য় পিরকlনা, হালনাগাদকত মধ েময়ািদ সামি ক aথর্ৈনিতক ৃ
কাঠােমােত (MTMF) pেkিপত সবর্েমাট ব য় eবং pাসি ক anাn িবষয়ািদ িবেবচনা কের সংি  মntণালয়/ িবভাগ 
eবং anাn pিত ানসমেহর জn ূ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর জn 
সmাব  আয় o ব য়সীমা িনধর্ারণ করা হেয়েছ, যা পিরিশ -১ e সংযk করা হলু । সmাব  ব য়সীমার িভিtেত আগামী 
২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ 
pstত করেত হেব। pেত ক মntণালেয়র ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর েমাট 
annয়ন eবং unয়ন ব য় পিরিশ -১ e pদিশর্ত ব য়সীমার মেধ  সীমাবd থাকেব eবং unয়ন ব েয়র pাkলন/ 
pেkপেণ aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ কতর্ক আগামী ৃ ৫ aথর্বছেরর জn বেদিশক সহায়তার েয pেkপণ (পিরিশ  -২) 
pstত করা হেয়েছ, েস anযায়ী pকl সাহায  (PA) o পনভর্রণেযাগ  pকl সাহােয র ু (RPA) pিতফলন িনি ত 
করেত হেব। uেlখ , িনেmাk ধারণাসমেহর ূ (Assumptions) িভিtেত সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর জn ব য়সীমা ূ
িনধর্ারণ করা হেয়েছ: 

 িজিডিপ pবিdর সে  ব য় বিdর সাম স  রাখাৃ ৃ , যােত সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর ূ
বতর্মান কাযর্kেমর ধারাবািহকতা রিkত হয়; 

 সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমহ যােত মধ েময়ািদ েকৗশলগত uেdশ  eবং সরকােরর ূ
নীিত o agািধকােরর িভিtেত মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর কাযর্kম পিরচালনা eবং ূ
মধ েময়ািদ লk মাtাসমহ aজর্ন করেত সkম হয়ূ ; 

 সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমহ যােত েমৗিলক নীিত িনধর্ারণী দিললসমেহর সােথ ূ ূ
সাম স পণর্ভােব দািরd  িনরসন সহায়ক বরাd বিd করেত সkম হয় eবং দিরd জনেগা ীেক pেদয় েসবার ু ৃ
মান o পিরমাণ বিd পায়ৃ ; eবং 

 সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর বাsবায়ন সkমতার ূ (utilization capacity) 
সীমাবdতার কারেণ যােত বােজেট বরাdকত aথর্ aব বhৃ ত না থােক। 

৩. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpরূ , sায়tশািসত সংsা o 
সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর সmাবূ  ব য়সীমা সংেশাধন/ পনিনর্ধর্ারণঃু  aথর্ িবভাগ, পিরকlনা 
কিমশন o সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর মেধ  anি ত িtপkীয় সভায় মntণালয়ূ / িবভাগ eবং 
anাn pিত ান eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমেহর ব য়সীমা পযর্ােলাচনা কের কিতপয় িবষেয় পযর্েবkণ o ূ
পরামশর্/ িদকিনেদর্শনা pদান করা হয়। pেত ক মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর জn pদt েমাট সmাব  ূ
ব য়সীমা eবং uিlিখত িনেদর্শনার আেলােক মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, 
sায়tশািসত সংsা o সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর ব য়সীমা সংেশাধনূ / পনিনর্ধর্ারণ করেত হেবু । e 
েkেt সাধারণভােব িনেmাk পdিত anসরণ করেত হেব: 
১০) সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং দpর/ সংsার pকত বাsবায়ন kমতা িবেবচনা কের ৃ

ব য়সীমা পনিনর্ধর্ারণ করেত হেবু ; 
১১) বােজট বরােdর দkতা যােত ss ভােব দি েগাচর হয় েসজn sিনিদর্  uেdশৃ / কাযর্kেমর িবপরীেত aথর্ 

বরাd করেত হেব। সাধারণভােব বােজেট েকান pকার েথাক বরাd রাখা যােব না; 
১২) সরকাির anদােন পিরচািলত sায়tশািসত সংsাসমেহর জn ব য়সীমাূ / বরাd পনিনর্ধর্ারেণর সময় সংি  ু

সংsার চলিত aথর্বছেরর িনজs আয় o আেয়র uৎস/ আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেবূ । চলিত 
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aথর্বছেরর তলনায় pিত বছর কমপেk ু ১২ শতাংশ pবিd ধের আগামী পঁাচ বছেরর জn uk সংsার আেয়র ৃ
লk মাtা িনধর্ারণ করেত হেব eবং িনজs আেয়র aথর্ বাদ িদেয় সংি  সংsার জn ব য়সীমা/ সরকাির 
anদােনর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব; 

১৩) সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর েkেt pিত ােনর িনজs আেয়র পিরমাণ িবেবচনায় িনেয় ূ
ব য়সীমা পনিনর্ধর্ারণ করেত হেব eবং সরকাির anদােনর পিরমাণ ন নতম পযর্ােয় রাখেত হেবু ূ । 

৪. বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন কের মntণালয় েপশ করার জn aিধদpর/ সংsাসমহেক anূ েরাধ jাপনঃ 
সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান uিlিখত পdিত anসরণ কের সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন িবিভn 
দpর/ সংsার ব য়সীমা সংেশাধন/ পনিনর্ধর্ারেণর পর েযৗিkকতাসহ e সংkাn psাব বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় ু
েপশ করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক ব য়সীমা anেমাদেনর পর uিlিখত ব য়সীমার মেধ  ৃ ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর িবsািরত বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ 
pণয়ন কের েপশ করার জn িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমহেক anেরাধ জানােত ূ হেব। 

৫. pাkলন/ pেkপণ pstিতর েkেt anসরণীয় নীিতমালা: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার আoতায় ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়েনর েkেt 
িনেmাk নীিতমালা/ পdিত anসরণ করেত হেব: 

৫.১ বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়েণর েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা 
 সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ sায়tশািসত সংsা/ anদানpাp 

েবসরকাির pিত ান কতর্ক ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর annয়ন o unয়ন ব েয়র pাkলন eমনভােব pstত করেত 
হেব েযন তা মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং সংি  aিধদpর/ সংsা/ pিত ােনর জn uk 
মntণালেয়র বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক anেমািদত ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়ৃ ; 

 ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণo eমনভােব pstত করেত হেব যােত 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং সংি  aিধদpর/ সংsা/ pিত ােনর pেত ক aথর্বছেরর 
annয়ন o unয়ন ব য় সংি  aথর্বছেরর জn uk মntণালেয়র বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক anেমািদত ৃ
ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়; 

 ২০১১-১২ aথর্বছেরর annয়ন ব য়, annয়ন বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচ eবং unয়ন ব েয়র ৃ ূ
pাkলন ফরেম জনবল, পrষু / মিহলা কমর্কতর্া/ কমর্চারীর সংখ া, aিফস সর ামািদ eবং পrষু / মিহলা 
uপকারেভাগীর সংখ া - iত ািদ তথ  যথাযথভােব সিnেবশ করেত হেব। 

৫.২ রাজs pািpর pাkলন o pেkপণ pণয়ন: রাজs pািpর ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়েনর জn ফরম-১ ব বহার করেত হেব। e েkেt চলিত 
২০১০-১১ aথর্বছেরর সংেশািধত pাkলনেক িভিt িহসােব ধরেত হেব eবং চলিত aথর্বছেরর তলনায় pিত বছর ু
কমপেk ১২ শতাংশ pবিd ধের মntণালয়ৃ / িবভাগ eবং anাn pিত ান eবং িনয়ntণাধীন aিধদpরসমেহর জn ূ
আগামী পঁাচ বছেরর রাজs pািpর pাkলন/ pেkপণ pstত করেত হেব। iেতামেধ  েকান আiেটেমর আদােয়র হার 
বিd করা হেয় থাকেল পনঃিনধর্ািরত হাের সmাব  aিতিরk রাজs আদােয়র িবষয়িটo িবেবচনায় রাখেত হেব eবং ৃ ু
psািবত pাkলেন তার pিতফলন িনি ত করেত হেব। 

৫.৩ annয়ন ব েয়র pাkলন o pেkপণ pণয়ন 
৫.৩.১ annয়ন ব েয়র (কমর্সিচ ব তীতূ ) pাkলন eবং pেkপণ: সংি  aিধদpর/ aপােরশন iuিনেটর ২০১০-১১ 
aথর্বছেরর বােজেট anভর্kু / pদিশর্ত িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী ফরম-২ ব বহার কের uk aিধদpর/ 
aপােরশন iuিনেটর ২০১১-১২ aথর্বছেরর annয়ন বােজেটর pাkলন o ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ o 
২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pstত করেত হেব। aথর্ িবভােগর পবর্াnেমাদন ব িতেরেক ু ২০১০-১১ aথর্বছেরর 
বােজেট anভর্k েনi eমন েকান aথর্ৈনিতক েকােডর িবপরীেত বরাd pদশর্ন করা যােব নাু । ২০১১-১২ aথর্বছেরর 
annয়ন বােজেটর anভর্k আiেটমoয়ারী ব েয়র pাkলন pstত করার েkেt িনেmাk নীিতমালাু / পdিত anসরণ 
করেত হেব: 

ক) কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন ভাতা: aথর্ িবভাগ কতর্ক েpিরতৃ  ছেক pstত েবতন ভাতার িববরণীর িভিtেত 
pেত ক aপােরশন iuিনেটর আoতায় কমর্রত/ িবদ মান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর ২০১১-১২ aথর্বছেরর েবতন 
o ভাতািদর pাkলন pণয়ন করেত হেব। েয সকল েkেt uিlিখত িববরণী eখেনা pstত করা সmব হয়িন েস 
সকল েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কের কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন/ ভাতার pাkলন pণয়ন করেত হেব: 
১) কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন: কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতেনর pাkলন pণয়েনর েkেt চলিত 

aথর্বছেরর সংেশািধত বরােdর uপর ৩.৫ (িতন দশিমক পঁাচ) শতাংশ বিd ধের ৃ ২০১১-১২ aথর্ বছেরর 
pাkলন pণয়ন করা েযেত পাের। 

২) বাড়ী ভাড়া ভাতা: কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর বাড়ী ভাড়া pাkলন pণয়েনর েkেt চলিত aথর্বছেরর 
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সংেশািধত বরােdর uপর ৩.৫ (িতন দশিমক পঁাচ) শতাংশ বিd ধের ৃ ২০১১-১২ aথর্ বছেরর pাkলন 
pণয়ন করা েযেত পাের; 

৩) uৎসব ভাতা: কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর েবতন বাবদ ধাযর্কত বরােdরৃ  ১/৬ ভাগ aথর্ uৎসব ভাতা বাবদ 
বরাd িহসােব ধরেত হেব; 

৪) িচিকৎসা ভাতা: কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর িবদ মান সংখ ার িভিtেত মাথািপছ বািষর্ক ু ৮,৪০০ টাকা হাের 
িচিকৎসা ভাতা বাবদ বরাd ধরেত হেব; 

৫) িটিফন ভাতা: নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারীেদর িবদ মান সংখ ার িভিtেত মাথািপছ বািষর্ক ু ১,৮০০ 
টাকা হাের িটিফন ভাতা বাবদ বরাd ধরেত হেব। তেব, েয সকল কমর্চারী pিত ান হেত লা ভাতা 
aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তঁােদর েkেt িটিফনভাতা pেযাজ  হেব নাূ ু ; 

৬) যাতায়াত ভাতা: চলিত aথর্বছেরর সংেশািধত বরাd o pাপ  হার anসরণ কের ১১-২০ নং েsলভk ু
কমর্চারীগেণর জn যাতায়াত ভাতার pাkলন করেত হেব; 

৭) ািn িবেনাদন ভাতা: সাধারণভােব কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর েবতন বাবদ ধাযর্কত বরােdর ৃ ১/৩৬ ভাগ 
aথর্ ািn িবেনাদন ভাতা বাবদ বরাd িহসােব ধরা েযেত পাের; 

৮) anাn ভাতা: চলিত aথর্বছেরর সংেশািধত বরাd o pাপ  হার anসরণ কের anাn ভাতার ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর pাkলন pণয়ন করা েযেত পাের। 
uেlখ , সংি  aথর্বছরসমেহ েযসব কমর্কতর্াূ / কমর্চারী aবসর utর ছিটেতু  (িপআরeল) যােবন তােদর 
সংখ া o মল েবতন eবং eলিপআরকালীন েবতন ূ o ছিট নগদায়ন বাবদ pেয়াজনীয় aথর্ iত ািদ তথ  ু
সmিলত eকিট পথক িববরণী বােজট pাkলেনর সােথ সংেযাজন করেত হেবৃ । 

খ) aবসরভাতা o আnেতািষক: সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর pধান িহসাবরkণ ূ
কমর্কতর্া/ িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয় হেত তথ ািদ সংgহ কের aবসরভাতা o আnেতািষক বাবদ বরােdর 
বাsব চািহদা িনrপণ করেবন eবং েস েমাতােবক aবসরভাতা o আnেতািষক বাবদ ২০১১-১২ aথর্বছেরর 
pাkলন pণয়ন করেত হেব। 

গ) সরবরাহ o েসবা: সাধারণভােব ২০০৯-১০ aথর্বছেরর pকত ব য় eবং চলিত aথর্বছেরর pথম ৃ ৬ মােসর 
pকত ব েয়র িভিtেত ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর pাkলন pণয়ন করা েযেত পাের। সরবরাহ o েসবা খােতর 
anভর্k েকান আiেটেমর হারু / মল  বিd ব িতেরেক e খােত েকান বিধর্ত বরাd ধরা যােব নাূ ৃ । 

ঘ) েমরামত o সংরkণ: েমরামত o সংরkণ বাবদ ব েয়র pাkলেনর সে  সংি  sাপনার িনমর্াণ কাল, িনমর্াণ 
ব য়, আয়তন eবং যানবাহন/ যntপািত o সর াম সংgেহর বছর, সংখ া iত ািদ তথ  সmিলত eকিট তািলকা 
pstত কের (ফরম-৩ e pদিশর্ত ছক anযায়ী) pাkলেনর সােথ সংেযাজন করেত হেব। 

ঙ) সmদ সংgহ/ kয়: েয সকল সmদ সংgহ/ kয় aথবা pিতsাপন করা হেব তার আnমািনক মল সহ ূ
িবsািরত তািলকা সংযk করেত হেবু । স ঠন o সর াম তািলকায় anভর্k েনi eমন েকান যানবাহনু / 
যntপািত o সর াম kেয়র জn বরাd pাkলেন anভর্k করা যােব নাু । যানবাহন pিতsাপেনর েkেt পরুাতন 
যানবাহন pচিলত িবিধ anযায়ী aচল/ aেকেজা েঘাষণা o িন িtর pামাণ  কাগজপt eবং pিতsাপেনর 
িবষেয় aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ anিবভােগর ছাড়পt psােবর সে  সংেযাজন করেত হেব। 

চ) uপেরর িনেদর্শনা anসরেণ eবং ২০১১-১২ aথর্বছেরর pাkলেনর িভিtেত ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-
১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pstত করেত হেব। মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা eমনভােব pstত 
করেত হেব েযন সংি  pেত ক aথর্বছেরর annয়ন ব য় anেমািদত ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়। 

৫.৩.২ annয়ন বােজট হেত সাহায  ম ুরীpাp sায়tশািসত সংsা eবং েবসরকাির pিত ানসমেহর বােজট pাkলন ূ
o pেkপণ pণয়ন: annয়ন বােজট হেত সাহায  ম রীpাp sায়tশািসত সংsা eবং েবসরকাির pিত ানসমেহর ু ূ
২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলেন কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন/ ভাতা eবং anাn আiেটেমর চািহদা িনrপেণর 
েkেto uপেরর (ক) েথেক (ঙ) e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব eবং সংি  pিত ােনর িনজs আেয়র aথর্ বাদ 
িদেয় সাহায  ম রীর pাkলন pstত করেত হেবু । sায়tশািসত সংsাসমহ কতর্ক িনিদর্  ফাংশনাল eবং aপাূ ৃ েরশনাল 
েকােডর িবপরীেত িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী ফরম-২ ব বহার কের uk সংsার ২০১১-১২ aথর্বছেরর 
annয়ন বােজেটর pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ pstতপবর্ক ূ
বােজট ডাটােবেজ (iBAS) eিন্T করেত হেব। 

৫.৪ রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর pাkলন o pেkপণ ৃ ূ pণয়ন: রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত ৃ
unয়ন কমর্সিচর ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ 
aথর্বছেরর বােজট pেkপণ pণয়েনর জn ফরম-৪ ব বহার করেত হেব। চলিত aথর্বছেরর বােজেট anভর্k চলমান ু
কমর্সিচ eবং iেতামেধ  anেমািদত নতন কমর্সিচর জn aথর্ বরােdর psাব pাkলেন anভর্k করেত হেবূ ূু ু । ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর বােজট pাkলেন সাধারণভােব aনnেমািদত কমর্সিচর জn েকান aথর্ বরাd করা যােব নাূ । তেব, ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপেণ anেমাদেনর জn pিkয়াধীন unয়ন কমর্সিচর িবপরীেত ূ
বরাd pদশর্ন করা যােব। সংি  কমর্সিচর সকল ব য় িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী pদশর্ন করেত হেবূ । ২০১০-
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১১ েথেক ২০১৩-১৪ aথর্বছের সমাp হেয় যােব eমন েকান কমর্সিচর জn বরাd যােত কমর্সিচ সমািpর পরবতর্ী ূ ূ
aথর্বছেরর pাkলন/ pেkপেণ anভর্k না হয় তা িনি ত করেত হেবু । 

৫.৫ বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন ব েয়র pাkলন o pেkপণ 
৫.৫.১ বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন ব েয়র pাkলন/ pেkপণ pণয়েনর েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা: 
বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন ব েয়র pাkলন/ pেkপণ pণয়েনর েkেt সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ aিধদpর/ সংsা 
aথর্িবভােগ anি ত িtপkীয় সভায় িনধর্ািরত মান দেন্ডর িভিtেত pকloয়ারী বরাd পযর্ােলাচনা eবং pেয়াজনীয় 
েkেt পনিনর্ধর্ারণ করেত পারেবু । তেব e েkেt সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর জn pদt েমাট ূ
unয়ন ব য়সীমা aিতkম করা যােব না। uেlখ , মntণালয়/ িবভাগেক pদt ব য়সীমার মেধ  pকl সাহায  (িডিপe, 
আরিপe), নগদ বেদিশক মdা iত ািদ বাবদ ব য় anভর্k রেয়েছ িবধায় unয়ন ব েয়র pাkলনু ু / pেkপণ pstেতর 
সময় pকl সাহায , নগদ বেদিশক মdা iত ািদ ব য় anভর্k কের pাkলনু ু / pেkপণ pstত করেত হেব। e বাবদ 
aিতিরk েকান aথর্ বরাd pদান করা হেব না। েকান pকেlর জn বরাd িনধর্ারেণর সমেয় লk  রাখেত হেব েযন uk 
pকেlর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা aিতkাn না হয়। তাছাড়া uিlিখত aথর্বছরসমেহ ূ সমািpর জn িনধর্ািরত 
pকlসমেহর বছরoয়ারী eকিট তািলকা pদান করূ েত হেব। uেlখ , pকlসমেহর নাম agািধকােরর kম anযায়ী ূ
uেlখ করেত হেব। ২০১১-১২ aথর্বছেরর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত নতন pকl anভর্িkর িবষেয় সংি  মntণালয়ূ ু ু / 
িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর psাব পরীkা কের পিরকlনা কিমশন pচিলূ ত িনয়েম যথাসমেয় pেয়াজনীয় 
ব বsা gহণ করেব। 
৫.৫.২ ২০১১-১২ aথর্বছেরর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজেটর pাkলন o ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-
১৫ o ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণ: ২০১১-১২ aথর্বছেরর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন ব েয়র pাkলন pণয়েনর 
জn ফরম-৫, ফরম-৬ (েকবল খাদ  সাহায প  pকেlর েkেt pেযাজু ) eবং ফরম-৭ ব বহার করেত হেব eবং 
িনেmাk নীিতমালা/ পdিত anসরণ করেত হেব: 

১) িবদ মান anেমািদত pকlসমেহর মেধ  েয সকল pকl ূ ২০১১-১২ aথর্বছের চাল থাকেব েকবল ঐ ু
সকল pকেlর জn aথর্ বরােdর psাব uk aথর্বছেরর pাkলেন anভর্k করা যােবু ; 

২) ২০১১-১২ aথর্বছেরর unয়ন ব েয়র pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ 
aথর্বছেরর pেkপণ eমনভােব pstত করেত হেব েযন সংি  aথর্বছেরর েমাট unয়ন ব য় anেমািদত 
ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়; 

৩) ২০১০-১১ েথেক ২০১৩-১৪ aথর্বছের সমাp হেয় যােব eমন েকান pকেlর জn বরাd যােত pকl 
সমািpর পরবতর্ী aথর্বছেরর pাkলন o pেkপেণ anভর্k না হয় তা িনি ত করেত হেবু । ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপেণ anেমাদেনর জn pিkয়াধীন unয়ন 
pকেlর িবপরীেতo বরাd pদশর্ন করা যােব; 

৪) বেদিশক সাহায প  pকেlর েkেt aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ কতর্ক ু ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর জn 
বেদিশক সহায়তার েয pাkলন (পিরিশ -২) pstত করা হেয়েছ, েস anযায়ী pকl সাহায  (PA) o 
পনভর্রণেযাগ  pকl সাহােয র ু (RPA) pিতফলন িনি ত করেত হেব। তেব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ 
কতর্ক সংি  মntণালয়ৃ / িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর সােথ আেলাচনাkেম pকl সাহায  o ূ
পনভর্রণেযাগ  pকl সাহােযু র পিরমাণ িনধর্ারণ করা হেল েস েমাতােবক pকloয়ারী pকl সাহায  o 
পনভর্রণেযাগ  pকl সাহােয র pাkলন pstত করেত হেবু ; 

৫) যথাযথ কতর্পk কতর্ক anেমািদত aথবা eসিপiিসৃ ৃ / িডeসিপiিস কতর্ক anেমাদেনর জn sপািরশকত ৃ ৃ
eবং বেদিশক সাহায  চুিk সmািদত aথবা বেদিশক সাহায  pািpর sিনি ত a ীকারpাp pকl 
ব তীত েকান aনnেমািদত pকেlর জn বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত anভর্িkর psাব করা যােব নাূ ু ; 

৬) ২০১০-১১ সােলর eিডিপভk sিগত বা শn বরাd েদয়া aথবা বরাdহীনভােব সংযk aনnেমািদু ূ ু ত 
pকlসমহ ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর eিডিপেত sয়ংিkয়ভােব anভর্k হেব নাু । তেব agািধকার pকেlর 
েkেt িবেশষ েযৗিkকতা সােপেk ২০১১-১২ aথর্বছেরর eিডিপেত নতন pকl িহেসেব anভর্িkর জn ু ু
psাব করা যােব; 

৭) ধীরগিত সmn pকl হেত বরাd hাস/ সংেশাধন কের drত বাsবায়নগিত সmn pকেl pেয়াজনাnগ 
বরাd pদান করেত হেব। বরাd pদােনর েkেt বেদিশক সাহায pাp সরকােরর agািধকার সmn pকl 
eবং ২০১১-১২ aথর্বছের সমািpর জn িনধর্ািরত pকlেক agািধকার িদেত হেব; 

৮) চলিত pকlসমেহর anেমািদত pকl দিলেল uিlিখত pাkিলত ব য় eবং e পযর্n kমপ ীভত ব েয়র ূ ু ূ
িভিtেত যিkস ত o সmাব  ব য় িবেবচনায় িনেয় ু ২০১১-১২ aথর্বছেরর জn বরােdর পিরমাণ িনধর্ারণ 
করেত হেব। pকl সাহায  বরােdর েkেt unয়ন সহেযাগী েদশ/ সংsার সােথ sাkিরত চুিkর েময়ােদর 
িবষয়িট িবেবচনায় রাখেত হেব; 

৯) বেদিশক সাহায pাp (সাহায  চুিk sাkিরত/ সাহায  pািpর sিনি ত a ীকারpাp) pকেlর েkেt 
আেলাচ  aথর্বছের pাপ  বেদিশক সাহায  ব বহােরর জn পিরপরক sানীু য় মdা বরােdর ু (Matching 
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Taka coverage) সংsান রাখেত হেব; 
১০) ২০১১-১২ aথর্বছেরর eিডিপেত eলাকা/ a লিভিtক sষম unয়েনর লেk  গহীত pকlসমেহর জn ৃ ূ

বরাd pদান িনি ত করেত হেব; 
১১) ২০১১-১২ aথর্বছের সমািpর জn িনধর্ািরত pকেlর ankেল anেমািদত িডিপিপ/ আরিডিপিপ’র সংsান 

েমাতােবক pেয়াজনীয় বরাd pদান িনি ত করেত হেব eবং দািরd  িবেমাচেনর সােথ সরাসির সংি  
pকেl pেয়াজনীয় বরাd pদােনর িবষয়িট িবেবচনায় রাখেত হেব; 

১২) চলিত unয়ন pকেl সময়াnগ বাsবায়েনর লেk  pেয়াজনীয় sানীয় মdার বরাd িনি তকরণ সােপেk ু
ধ aপিরহাযর্ নতন pকেlর জn sানীয় মdার সংsান রাখেত হেবু ু ু ; 

১৩) সরকােরর আমদািন l o মল  সংেযাজন কেরর ূ (CD/ VAT) হার eবং আমদািন পণ  মেল র িনধর্ািরত ু
িবিনময় হার anযায়ী CD/ VAT বাবদ pেয়াজনীয় বরােdর সংsান রাখেত হেব; 

১৪) aনnেমািদত/ anেমাদেনর জn pিkয়াধীন pকেlর ankেল ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলেন 
সাধারণভােব েকান বরাd রাখা যােব না, তেব erপ pকl aথর্ায়েনর লেk  েমাট unয়ন বরােdর সেবর্া  
৫ শতাংশ মntণালেয়র বােজেটর সিচবালয় aংেশ েথাক বরাd রাখা েযেত পাের। 

১৫) চলিত aথর্বছের সমািpর জn িনধর্ািরত েকান pকl sীলoভার pকl িহসােব আগামী aথর্বছেরর বািষর্ক 
unয়ন কমর্সিচেত anভর্িkর psাব যথাযথ পযর্ােয় anেমািদত হেল সংি  pকেlর জn ূ ু ২০১১-১২ 
aথর্বছের aথর্ বরােdর psাব করা যােব; 

১৬) বেদিশক সাহায  pািpর sিবধােথর্ ২০১১-১২ সােলর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত নীিতগতভােব ূ
anভর্িkেযাগ  pকlসমেহর তািলকা ু ূ ফরম-৮ anযায়ী pদান করেত হেব। 

৫.৬ annয়ন o unয়ন ব েয়র সংিkp িববরণ o মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা: annয়ন ব য় eবং unয়ন ব েয়র 
pাkলন o pেkপণসমহ uপেরর anে দ ূ ৫.৩ েথেক ৫.৫ anযায়ী মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর ূ
সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমেহর িবপরীেত িনিদর্  েকােড যথাযথ তথূ / uপাt eিন্T করা হেল 
বােজট ডাটােবজ েথেক sয়ংিkয়ভােব ফরম-৯, ফরম-১০ eবং ফরম-১১ anযায়ী ২০১১-১২ েথেক ২০১৫-১৬ aথর্বছর 
পযর্n সমেয়র জn annয়ন ব য় eবং unয়ন ব েয়র সংিkp িববরণ eবং মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা (annয়ন o 
unয়ন) pstত হেব। 

৫.৭ বােজট pাkলন o pেkপণসমহ পরীূ kা o চড়াnকরণূ : িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমহ িনধর্ািরত তািরেখর মেধ  ূ
s s aিধদpর/ সংsার বােজট pাkলন o pেkপণ pণয়ন কের মntণালেয় েপশ করেব। বােজট oয়ািকর্ং grপ aিধদpর/ 
সংsাসমহ েথেক pাp pাkলন o pেkপণসমহ পরীkা করূ ূ েব eবং sপািরশসহ বােজট ব বsাপনা কিমিটর anেমাদেনর 
জn েপশ করেব। 

৬. ব য়সীমার aিতিরk বরােdর psাব: সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর জn aথর্ িবভােগ ূ
anি ত িtপkীয় সভার আেলাচনার িভিtেত েয ব য়সীমা িনধর্ারণ করা হেয়েছ তা-i সেবর্া  বরাd eবং e বরাd বিdর ৃ
েকান aবকাশ থাকেব না। মধ েময়ািদ েকৗশলগত uেdশ  eবং নীিত o agািধকার anযায়ী pেয়াজনীয় সকল 
কাযর্kম/ pকেlর জn বরাd ব য়সীমার মেধ  সংkলান করা সmব না হেল েস েkেt agািধকার তািলকার িভিtেত 
aেপkাকৃত কম agািধকারসmn কাযর্kম/ pকl বাদ িদেয় aথবা e জাতীয় কাযর্kম/ pকেlর বরােdর পিরমাণ 
hাস কের aেপkাকত u  agািধকারসmn কাযর্kমৃ / pকেlর জn pেয়াজনীয় aথর্সংsােনর ব বsা করেত হেব। 

৭. বােজট pাkলেনর সে  uপsািপতব  anাn তথ / কাগজপt 

৭.১ বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণী: aথর্ িবভাগ/ পিরকlনা কিমশেন েpরেণর পেবর্ বােজট ূ
pাkলন o pেkপণসমহ সংি  pশাসিনক মntণালেয়র বােজট ব বsাপনা কিমিট বােজট oয়ািকর্ং grেপর ূ
সহায়তায় িবsািরতভােব পরীkা o anেমাদন করেব। বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত করেব েয, বােজট 
pাkলন o pেkপণসমহ েযন ei পিরপেt বিণর্ত নীিতমালাূ / পdিত যথাযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত 
করা হেয়েছ। psািবত pাkলন/ pেkপণ aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণকােল eর সােথ বােজট 
ব বsাপনা কিমিটর সংি  সভাসমেহর কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবূ ু । 

৭.২ anেমািদত স ঠন o সর ােমর তািলকা: psািবত pাkলেনর সােথ সংি  দpর/ aপােরশন iuিনেটর 
anেমািদত স ঠন o সর াম eর তািলকা eবং aথর্ িবভাগ কতর্ক সরবরাহকত িনধর্ািরত ছৃ ৃ ক েমাতােবক 
জনবেলর হালনাগাদ তথ ািদ aবশ i েpরণ করেত হেব। anেমািদত স ঠন o সর াম eর তািলকায় 
পরবতর্ীেত েকান pকার সংেশাধন/ সংেযাজন হেয় থাকেল pামাণ  কাগজপt, স ঠন o সর াম eর তািলকার 
সােথ সংযk করেত হেবু । 

৮. সংি  মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক গহীতবৃ ৃ  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাূ : বােজট পিরপt-২ anসরেণ সংি  
মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমা ৃ ৃ ূ পিরিশ -৩ e pদশর্ন করা হল eবং uk সময়সীমা 
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যথাযথভােব anসরণ করার জn সংি  সকলেক anেরাধ করা হল। 

৯. s ীকরণঃ বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদকিনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব াখ ার pেয়াজন হেল 
aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেন sািপত েহl েডs কমর্কতর্ােদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। েহl েডs 
কমর্কতর্াগেণর নাম o েফান নাmার পিরিশ -৪ e েদয়া হল। 

১০. বােজট pাkলন দািখল করার সময়সীমা: ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, 
২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর pেkপণসমহ আগামী ূ ৩০ eিpল, ২০১১ তািরেখর মেধ  aথর্ িবভােগর বােজট 
anিবভাগ-১/২, পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক ps 
কের েpরণ করার জn anেরাধ জানােনা হল। uেlখ , যিদ েকান মntণালেয়র বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজেটর 
সে  eকািধক েসkর িডিভশন সংি  থােক তাহেল সংি  সকল েসkর িডিভশেন বােজট pাkলেনর সংি  aংশ 
েpরণ করেত হেব। িনধর্ািরত তািরেখর মেধ  যােত বােজট pাkলনসমহ aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করা ূ
হয় তা িনি ত করার জn সংি  মntণালয়/ িবভাগসমেহর সিচব o মখ  িহসাবরkণ কমর্কতর্ােদরেক িবেশষভােব ূ ু
anেরাধ করা যাে । 

 
 

কাজী শিফkল আযম 
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৫২৯০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১) মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, কাকরাiল, ঢাকা। 
৩) সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব  ভবন, ঢাকা। 
৪) সিচব, সংসদ সিচবালয়, েশের বংলানগর, ঢাকা। 
৫) সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, েতজগাঁo, ঢাকা। 
৬) সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৭) সিচব, সংsাপন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮) সিচব, সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
৯) সিচব, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১০) সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১) সিচব, ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২) সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৩) সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪) সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৫) সিচব, পিরসংখ ান িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৬) সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৭) সিচব, পররাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮) সিচব, pিতরkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯) িpিnপাল াফ aিফসার, সশst বািহনী িবভাগ, ঢাকা। 
২০) সিচব, আiন o িবচার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২১) সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২) সিচব, েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩) সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪) সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫) সিচব, িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬) সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭) সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৮) সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯) সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০) সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মৃ ূ ntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১) সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২) সিটব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩) সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৪) সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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৩৫) সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬) সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৭) সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৩৮) সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯) সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪০) সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১) সিচব, মৎস  o pািণসmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২) সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩) সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪) সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৫) সিচব, খাদ  িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬) সিচব, dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭) সিচব, সড়ক o েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮) সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৯) সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০) সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫১) সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫২) সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৩) েরিজ ার, spীম েকাটর্, ঢাকা। 
৫৪) সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , পিরবহন পল ভবনু , ঢাকা। 
৫৫) সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৬) সিচব, dনর্ীিত দমন কিমশন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৭) সিচব, েসত িবভাগু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

৩০/০৩/২০১১ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.১৫.২০১০-৩৩৫ তািরখ: 

১৬/১২/১৪১৭ বঃ 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১) সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২) সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩) সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৪) সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৫) সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৬) সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭) যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮) সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯) সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 

 
 

আবdর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 
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পিরিশ -১ 
রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা 

(েকািট টাকায়) 

রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

রাTপিতর কাযর্ালয়      
সংসদ সিচবালয়      
pধানমntীর কাযর্ালয়      
মিntপিরষদ িবভাগ      
িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়      
সংsাপন মntণালয়      
সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়      
aথর্ িবভাগ      
মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntকর কাযর্ালয়      
aভ nরীণ সmদ িবভাগ      
ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ      
aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ      
পিরকlনা িবভাগ      
বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ       
পিরসংখ ান িবভাগ      
বািণজ  মntণালয়      
পররাT মntণালয়      
pিতরkা মntণালয়      
সশst বািহনী িবভাগ      
আiন o িবচার িবভাগ      
sরাT মntণালয়      
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ      
pাথিমক o গণিশkা মntণালয়      
িশkা মntণালয়      
িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk ু
মntণালয় 

     

sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়      
সমাজ কল াণ মntণালয়      
মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়      
ম o কমর্সংsান মntণালয়      

গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ       
তথ  মntণালয়      
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ       
ধমর্ িবষয়ক মntণালয়      
যব o kীড়া মntণালয়ু       
sানীয় সরকার িবভাগ      
পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ      
িশl মntণালয়      
বst o পাট মntণালয়      
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ      
কিষ মntণালয়ৃ       
মৎস  o pািণসmদ মntণালয়      
পিরেবশ o বন মntণালয়      
ভিম মntণালয়ূ       
পািন সmদ মntণালয়      
খাদ  িবভাগ      
dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ      
সড়ক o েরলপথ িবভাগ      
েনৗ-পিরবহণ মntণালয়      
েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন 
মntণালয় 
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রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়      
পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়      
িবd ৎ িবভাগ      
spীম েকাটর্      
মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু       
pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান 
মntণালয় 

     

dনর্ীিত দমন কিমশন      
েসত িবভাগু       
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সmাব  ব য়সীমা 
 

পিরিশ -১ 
রাজs ব েয়র pাথিমক লk মাtা 

 
(েকািট টাকায়) 

রাজs ব েয়র pাথিমক লk মাtা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

রাTপিতর কাযর্ালয়      
সংসদ সিচবালয়      
pধানমntীর কাযর্ালয়      
মিntপিরষদ িবভাগ      
িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়      
সংsাপন মntণালয়      
সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়      
aথর্ িবভাগ      
মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntকর কাযর্ালয়      
aভ nরীণ সmদ িবভাগ      
ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ      
aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ      
পিরকlনা িবভাগ      
বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ       
পিরসংখ ান িবভাগ      
বািণজ  মntণালয়      
পররাT মntণালয়      
pিতরkা মntণালয়      
সশst বািহনী িবভাগ      
আiন o িবচার িবভাগ      
sরাT মntণালয়      
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ      
pাথিমক o গণিশkা মntণালয়      
িশkা মntণালয়      
িবjান eবং তথ  o েযাগােযাগ pযিk ু
মntণালয় 

     

sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়      
সমাজ কল াণ মntণালয়      
মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়      
ম o কমর্সংsান মntণালয়      

গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ       
তথ  মntণালয়      
সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ       
ধমর্ িবষয়ক মntণালয়      
যব o kীড়া মntণালয়ু       
sানীয় সরকার িবভাগ      
পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ      
িশl মntণালয়      
বst o পাট মntণালয়      
jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ      
কিষ মntণালয়ৃ       
মৎস  o pািণসmদ মntণালয়      
পিরেবশ o বন মntণালয়      
ভিম মntণালয়ূ       
পািন সmদ মntণালয়      
খাদ  িবভাগ      
dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ      
সড়ক o েরলপথ িবভাগ      
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রাজs ব েয়র pাথিমক লk মাtা মntণালয়িবভাগ 
২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

েনৗ-পিরবহণ মntণালয়      
েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন 
মntণালয় 

     

ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়      
পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়      
িবd ৎ িবভাগ      
spীম েকাটর্      
মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু       
pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান 
মntণালয় 

     

dনর্ীিত দমন কিমশন      
েসত িবভাগু       
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পিরিশ -২ 
সmাব  বেদিশক সহায়তার pাkলন 

 
** aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ e সংkাn pাkলন চড়াn করেল তা পরবতর্ীেত জানােনা হেবূ । 
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পিরিশ -৩ 

 
 

বােজট পিরপt-২ pািpর পর সংি  মntণালয়/ িবভাগ কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ৃ ূ  
 
 

গহীতব  পদেkপসমহৃ ূ  দািয়t সময়সীমা  

• মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানসমেহর সিচবালয় ূ
aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o 
সরকাির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর সmাব  ূ
ব য়সীমা সংেশাধন/ পনিনর্ধর্ারণু  

বােজট ব বsাপনা কিমিট 
 

০৩ eিpল, ২০১১ 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর 
pেkপণসমহ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়ন কের মntণালেয় ূ
েpরণ করার জn িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমহেক ূ
anেরাধ jাপন 

সংি  মntণালয়/ িবভাগ ০৫ eিpল, ২০১১ 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর 
pেkপণসমহ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়ন কের সংি  ূ
মntণালেয় েpরণ 

সংি  aিধদpর/ সংsা 

 

১৮ eিpল, ২০১১ 

• িনয়ntণাধীন aিধদpর/ সংsাসমহ কতর্ক েপশকত বােজট ূ ৃ ৃ
pাkলন o pেkপণসমহ পরীkাূ  

সংি  মntণালয়/ িবভাগ ২৫eিpল, ২০১১ 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর 
pেkপণসমহ aথর্বছেরর pেkপণসমহ anেমাদনূ ূ  

বােজট ব বsাপনা কিমিট ২৭ eিpল, ২০১১ 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর বােজট pাkলন eবং ২০১২-১৩, 
২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছেরর 
pেkপণসমহ aথর্বছেরর pেkপণ তথূ / uপাtসমহ ূ
বােজট ডাটােবেজ (iBAS) eিন্Tপবর্ক aথর্ িবভাগ o ূ
পিরকlনা কিমশেন েpরণ 

সংি  মntণালয়/ িবভাগ ৩০ eিpল, ২০১১ 
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পিরিশ -৪ 
aথর্ িবভােগর েহl েডs* eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 

 
kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

১) রাTপিতর কাযর্ালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২) সংসদ সিচবালয় সায়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৩) pধানমntীর কাযর্ালয় সায়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৪) মিntপিরষদ িবভাগ সায়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৫) িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

৬) সংsাপন মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৭) সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৮) aথর্ িবভাগ িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৯) মহািহসাব িনরীkক o 
িনয়ntকর কাযর্ালয় 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১০) aভ nরীণ সmদ িবভাগ েবগম iসমাত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১১) ব াংক o আিথর্ক pিত ান 
িবভাগ 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১২) aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ েবগম iসমাত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৩) পিরকlনা িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৪) বাsবায়ন, পিরবীkণ o 
মল ায়ন িবভাগূ  

জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৫) পিরসংখ ান িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৬) বািণজ  মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

১৭) পররাT মntণালয় জনাব েখাnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

১৮) pিতরkা মntণালয় জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 
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১৯) সশst বািহনী িবভাগ জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২০) আiন o িবচার িবভাগ ড. েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২১) sরাT মntণালয় েবগম iসমত মাহমদাু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২২) েলিজসেলিটভ o সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ 

ড. েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৩) pাথিমক o গণিশkা মntণালয় িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৪) িশkা মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৫) িবjান eবং তথ  o 
েযাগােযাগ pযিk মntণালয়ু  

সায়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট - aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

২৬) sাs  o পিরবার কল াণ 
মntণালয় 

জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২৭) সমাজ কল াণ মntণালয় জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

২৮) মিহলা o িশ  িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

২৯) ম o কমর্সংsান মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩০) গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ  জনাব েমাঃ মিহবর রহমানু ু  
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-১৮ 
েফান: ৭১৬০০৩১ 

 

৩১) তথ  মntণালয় জনাব খnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩২) সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৩) ধমর্ িবষয়ক মntণালয় েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৪) যব o kীড়া মntণালয়ু  েবগম রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৭১৬০০৩২ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৫) sানীয় সরকার িবভাগ জনাব েমাঃ মাহমdল হাসানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১১ 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৬) পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ জনাব শাh েমািমন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৭) িশl মntণালয় জনাব িট েক eম েমাশেফkর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 
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৩৮) বst o পাট মntণালয় জনাব িট েক eম েমাশেফkর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৯) jালানী o খিনজ সmদ 
িবভাগ 

জনাব eম রায়হান আখতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪০) কিষ মntণালয়ৃ  েবগম নাজমা েমাবারক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪১) মৎস  o pািণসmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪২) পিরেবশ o বন মntণালয় েবগম নাজমা েমাবারক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৩) ভিম মntণালয়ূ  জনাব েমাঃ মিহবর রহমানু ু  
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-১৮ 
েফান: ৭১৬০০৩১ 

 

৪৪) পািন সmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৫) খাদ  িবভাগ জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

৪৬) dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ 
িবভাগ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ সিচব, বােজট - aিধশাখা-৯ 
েফান: ৯৫৫৮৫৮৮ 

 

৪৭) সড়ক o েরলপথ িবভাগ জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৮) েনৗ-পিরবহণ মntণালয় জনাব সােরায়ার আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৪৯) েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 
পযর্টন মntণালয় 

জনাব সােরায়ার আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫০) ডাক o েটিলেযাগােযাগ 
মntণালয় 

জনাব সােরায়ার আলম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫১) পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব শাh েমািমন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫২) িবd ৎ িবভাগ জনাব eম রায়হান আখতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫৩) spীম েকাটর্ ড. েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৪) মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু  জনাব েখাnকার eহেতশামল কবীরু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৫৫) pবাসী কল াণ o বেদিশক 
কমর্সংsান মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rিবনা আিমন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫৬) dনর্ীিত দমন কিমশন ড. েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৭১৬৭৩১৪ 

জনাব আবদর রuফ তালকদারু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 
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kিমক  মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

৫৭) েসত িবভাগু  জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

* জনাব আবdর রuফ তালকদারু , uপ-সিচব (বােজট-১) েহl েডs eর সমnয়কারী (Coordinator) িহেসেব দািয়t 
পালন করেবন eবং েকান িবষেয় s ীকরণ/ সহায়তার pেয়াজন হেল তাঁর aিধশাখার আoতাভk মntণালয়ু / 
িবভাগসমহ ছাড়াo েয েকান মntণালয়ূ / িবভাগ কতর্ক তঁার সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পােরৃ । 

 
পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর: 

 

kিমক নং নাম o পদবী 
 

িবভাগ েফান নং 

১) জনাব বলাi ক  হাজরাৃ  
uপ-pধান 

কাযর্kম িবভাগ ৯১১ ৭০৫৭ 

২) জনাব মিশuর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ ৮১১ ৫৪৪২ 

৩) জনাব e. েক. eম আিনsর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ ৮১১ ৫৪৪২ 

৪) জনাব নিকব িবন মাহববু 
যgু-pধান 

সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ ৯১১ ৭৩৩৪ 

৫) েবগম খািদজা পারিভন 
িসিনয়র সহকারী-pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ ৯১১ ৬৫৫৯ 

৬) জনাব আblাহ খানু  
িসিনয়র সহকারী-pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ ৯১১ ৫৮২১ 

৭) জনাব েমাঃ eনােয়ত েহােসন 
uপ-pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ ৯১১ ৪৬৬৭ 

৮) জনাব pভাস চnd রায় 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ ৮১১ ৯৯৪১ 

৯) জনাব েমাঃ েসিলম 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ ৯১১ ৭৪৮২ 

১০) েবগম iসমাত জাহান 
সহকারী pধান 

কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ ৯১১ ৭০৭৮ 

১১) জনাব মতর্জা জলকারনাiন েনামানু ুু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ ৯১১ ৪৬৫৭ 

১২) জনাব মাহফজা রহমানু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১০০৬২৭ 

১৩) জনাব েমাঃ দীন iসলাম 
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৬৭৫৭ 

১৪) ড. ম rল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৭১৩০ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বােজট anিবভাগ 
 

বােজট পিরপt -১ 
০১.১১.২০১১ি ঃ 

নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০-৭৯২ তািরখ: 
১৭.০৭.১৪১৮বঃ 

িবষয়: মntণালয়/ িবভাগ o anাn pিত ানসমেহর মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদকরণূ । 

 সরকাির ব েয়র দkতা o কাযর্কািরতা বিd eবং সরকােরর েকৗশলগত লk  o uেdশ সমহ aজর্ন িনি ত ৃ ূ
করার লেk  মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিত pবতর্ন করা হেয়েছ। e পdিতেত বােজট pণয়ন pিkয়া িতনিট pধান 
পযর্ােয় িবভk। যথা- (১) েকৗশলগত পযর্ায়, (২) pাkলন পযর্ায়, eবং (৩) বােজট anেমাদন পযর্ায়। েকৗশলগত 
পযর্ােয়র pথম ধােপ pশাসিনক মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ানেক িবদ মান বােজট কাঠােমা হালনাগাদ করেত 
হয়। e পিরপেt িববত pিkয়াৃ / পdিত anসরেণর মাধ েম সকল মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান তােদর 
বােজট কাঠােমা সংেশাধন/ হালনাগাদ কের aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেব। পরবতর্ীেত aথর্ িবভাগ 
eবং পিরকlনা কিমশন সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সােথ আেলাচনাkেম বােজট কাঠােমা চড়াn ূ
করেব। 

২. মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা (MBF) সংেশাধন বা হালনাগাদকরেণর uেdশ : 
মntণালয়/ িবভাগসমেহর বােজট কাঠােমা সংেশাধনূ / হালনাগাদ করার pধান uেdশ  হে : (১) সরকােরর েমৗিলক নীিত 
িনধর্ারণী দিললসমেহ pিতফিলত েকৗশলগত নীিত o agািধকােরর সােথ বােজট বরােdর েযাগst pিত া করাূ ; (২) 
মntণালয়/ িবভাগ o aধীনs দpর/ সংsাসমেহর কমর্কিতর সােথ বােজট বরােdর েযাগসt aিধকতর শিkশালী করাূ ৃ ূ ; 
eবং (৩) মধ েময়ােদ pাpব  সmেদর িভিtেত সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn eকিট 
বাsবসmত ব য় পিরকlনা pstত করা। 

৩. রাজs pািpর লk মাtা eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমা: রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা িনধর্ারেণর uেdশ  হে  
িবিভn মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান কতর্ক রাজs আহরেণর মধ েময়ািদ লk মাtা সmর্েক ধারণা pদান করাৃ । 
pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারেণর uেdশ  হে  মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ানসমহ মধ েময়ােদ কী পিরমাণ ূ
সmদ েপেত পাের েস সmেকর্ ধারণা pদান করা eবং pদt ব য়সীমার মেধ  annয়ন o unয়ন ব য় সmিলত eকিট 
সমিnত বােজট কাঠােমা pstত করা। মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ানসমেহর জn রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা ূ
(Preliminary Revenue Target) o pাথিমক সmাব  ব য়সীমা (Preliminary Indicative Expenditure Ceiling) 
সংেযাজনী-১ e pদশর্ন করা হল। 

৪. বােজট কাঠােমার (MBF) গঠন: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমা d’িট pধান ভােগ (Parts) 
eবং ৬িট aংেশ (Sections) িবভk থাকেব। pথম ভাগ (Part-A) সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান eবং 
িdতীয় ভাগ (Part-B) সংি  মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন িবিভn aিধদpর/ সংsা pstত করেব। 
মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট কাঠােমার pথম o িdতীয় ভােগ anভর্ুk aংশসমহ eবং ফরমসমহ নীেচর ূ ূ
সারিণেত সংেkেপ েদখােনা হল: 

 
 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা-pথম ভাগ 
(মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান কতর্ক ৃ পরূণীয়)  

 
 

মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা-িdতীয় ভাগ 
(aিধদpর/ সংsা কতর্ক ৃ পরূণীয়)  

aংশ-১: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর িমশন 
েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবিল 

aংশ-২: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর 
েকৗশলগত uেdশ  o কাযর্kমসমহূ 

aংশ-৩: দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  
aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহূ ূ  
aংশ-৫: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর pধান 

কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (KPI) 
ফরম-১: রাজs pািpর pাথিমক pাkলন o pেkপণ 
ফরম-২: aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা 

aংশ-৬.১: aিধদpর/ সংsাসমেহর সাmpিতক aজর্নূ  
aংশ-৬.২: কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক eবং 

লk মাtা (Activities, Output Indicators 
and Targets) 

aংশ-৬.৩: aপােরশন iuিনট, কমর্সিচূ  eবং pকloয়াির 
মধ েময়ািদ ব য় pাkলন 

ফরম-৩: aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o 
pেkপণ 
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মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা সংেশাধন বা হালনাগাদ করার েkেt anসরণীয় ছক 
(Format) eবং পdিত/ িনেদর্শনা সংেযাজনী-২ e pদশর্ন করা হল। 

৫. বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদকরণ pিkয়াঃ 

৫.১ বােজট কাঠােমার pথম ভাগ সংেশাধন o হালনাগাদকরণ: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট 
ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগর pধান মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদ কােজর সািবর্ক 
সমnয় o তদারিক করেবন। বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ anিবভােগর কমর্কতর্াগণ খসড়া বােজট কাঠােমা 
pstত করেবন। েয সকল মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােন eখনo বােজট ব বsাপনা aিধশাখা/ 
anিবভাগ sাপন করা হয়িন েসখােন unয়ন eবং annয়ন বােজেটর সােথ সংি  ২/৩ জন কমর্কতর্ােক 
sিনিদর্ ভােব খসড়া বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদ করার দািয়t pদান করেত হেব। 

৫.২ রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমা িনধর্ারণ: বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ ১-৫ 
eর pেয়াজনীয় সংেশাধন o হালনাগাদ করার পর মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং 
িনয়ntণাধীন aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o সরকাির anদান pাp েবসরকাির pিত ানসমেহর রাজs pািpর ূ
pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমা িনধর্ারণ করেত হেব। aিধদpর, sায়tশািসত সংsা o সরকাির 
anদান pাp েবসরকাির pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমকূ  লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমা িনধর্ারেণর 
েkেt সংেযাজনী-৩ e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব। 

৫.৩ বােজট oয়ািকর্ং grপ কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkাকরণৃ : বােজট oয়ািকর্ং grপ (BWG) রাজs 
pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক ব য়সীমাসহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ প াnপ ভুােব ু ু
পরীkা করেব eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর (BMC) জn sপািরশমালা pstত করেব। 

৫.৪ বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক বােজট কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদনৃ : বােজট oয়ািকর্ং grেপর 
sপািরশসহ বােজট কাঠােমার pথম ভােগর খসড়া বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট 
ব বsাপনা কিমিট বােজট কাঠােমার pথম ভােগ anভর্k িবিভn aংশ eবং ফরমসমহু ূ , িবেশষ কের 
েকৗশলগত uেdশ  o কাযর্kম, pধান কমর্কিত িনেদর্শক o ফরমসমহ eবং রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা ৃ ূ
o pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িবsািরতভােব পরীkা করেব eবং pেয়াজনীয় সংেশাধন/ পিরমাজর্েনর পর 
anেমাদন করেব। 

৫.৫ aিধদpর/ সংsাসমহেক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত করার anেরাধ jাপনূ : বােজট ব বsাপনা 
কিমিট কতর্ক anেমািদত বােজট কাঠােমার ৃ (MBF) pথম ভাগ (িবিভn দpর/ সংsার রাজspািp o 
ব য়সীমাসহ) িনয়ntণাধীন সকল aিধদpর/ সংsার িনকট েpরণ করেত হেব। uk pথম ভােগর আেলােক 
aিধদpর/ সংsাসমহ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ূ (ফরম-৩ anযায়ী pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) 
pেয়াজনীয় সংেশাধন/ হালনাগাদ করেব। সরকােরর কাছ েথেক anদান/ সাহায  ম রী ু (Grants) gহণকারী 
েবসরকাির pিত ানসমূহ েকবল ফরম-৩ পরণ কের pশাসিনক মntণালেয় েpরণ করেবূ । 

৫.৬ aিধদpর/ সংsা কতর্ক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ সংেশাধনৃ / হালনাগাদকরণ: aিধদpর/ সংsার pধান 
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ সংেশাধন/ হালনাগাদ সংkাn কােজর সািবর্ক সমnয় o তদারিক করেবন। 
annয়ন eবং eিডিপ/ unয়ন বােজট pণয়েনর সে  সংি  eকজন কের কমর্কতর্ােক িবsািরত বােজট 
pাkলন o pেkপণসহ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর খসড়া pণয়েনর sিনিদর্  দািয়t pদান করেত হেব। 
uিlিখত কমর্কতর্াগণ ei পিরপেt pদt িদক িনেদর্শনা (সংেযাজনী-২) anসরণ কের বােজট কাঠােমার 
িdতীয় ভাগ pstত করেবন। 

৫.৭ pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়ন: aিধদpর/ সংsা কতর্ক মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ৃ
pstত করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn ূ ২০১২-১৩ aথর্বছেরর pাথিমক 
ব য় pাkলন eবং ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ o ২০১৬-১৭ aথর্বছেরর pেkপণ pণয়ন করেত হেব। 
pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়েনর েkেt সংেযাজনী-৪ e বিণর্ত পdিত anসরণ করেত হেব। 

৫.৮ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsার দািয়tpাp কমর্কতর্াবn বােজট ৃ
কাঠােমার িdতীয় ভােগর খসড়া pstত কের বােজট ব বsাপনা কিমিটর anেমাদেনর জn েপশ করেবন। e 
কিমিট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদক-িনেদর্শনা anযায়ী বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ eবং ২০১২-১৩ 
aথর্বছেরর pাথিমক ব য় pাkলনসহ ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ o ২০১৬-১৭ pেkপণসমহ ূ
প াnপ ভুােব পরীkাপবর্ক pেয়াজনীয় সংেশাধনু ু ু / পিরমাজর্নkেম চড়াn করেবূ । 

৫.৯ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েpরণ: aিধদpর/ সংsার বােজট ব বsাপনা 
কিমিট কতর্ক মৃ ধ েময়ািদ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ eবং pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ anেমাদেনর 
পর তা’ সংি  pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ েpরণ করেত হেব। 

৫.১০ বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ : aিধদpর/ সংsাসমহ েথেক বােজট কাঠােমার িdতীয় ূ
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ভাগসহ pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ পাoয়ার পর মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবn তা িবsািরতভােব পরীkা করেবন eবং eেkেt পিরপেt বিণর্ত নীিতমালা যথাযথভােব anসরণ ৃ
করা হেয়েছ িকনা তা িনি ত করেবন। pেযাজ  েkেt যথাযথ সংেশাধন/ পিরমাজর্ন কের দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবn বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ আেরা পরীkাৃ -িনরীkা (scrutiny) o বােজট ব বsাপনা কিমিটর 
জn sপািরশ pণয়েনর লেk  বােজট oয়ািকর্ং grেপর সভায় uপsাপন করেবন। 

৫.১১ মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ : বােজট oয়ািকর্ং grেপর sপািরশসহ সামিgক বােজট 
কাঠােমা মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভায় েপশ করেত হেব। বােজট 
ব বsাপনা কিমিট পযর্ােলাচনাkেম মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর সামিgক বােজট কাঠােমা 
anেমাদন করেব। 

৫.১২ বােজট কাঠােমা েpরণ: মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক বােজট ৃ
কাঠােমা anেমািদত হoয়ার পর তা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত হেব। বােজট ব বsাপনা 
কিমিট িনি ত করেব েয, psািবত বােজট কাঠােমা eবং সংি  pাkলন o pেkপণসমহ e পিরপেt বিণর্ত ূ
pিkয়া/ পdিত যথাযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত করা হেয়েছ। psািবত বােজট কাঠােমার সে  বােজট 
ব বsাপনা কিমিটর সংি  সভাসমেহর কাযর্িববরণী সংযk করেত হেবূ ু । 

৬. দািরd  o নারী unয়ন সংkাn তথ : মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ দািরd  ূ
িনরসন eবং নারী unয়নেক কীভােব pভািবত করেব sিনিদর্  তথ -uপাtসহ েস সmিকর্ত েযৗিkকতা বােজট 
কাঠােমার pথম ভােগর aংশ ৩-e িলিপবd করেত হেব। দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর oপর মntণালয়/ 
িবভাগ কতর্ক গহীতৃ ৃ / গহীতব  কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর েমাট বরােdর কত শতাংশ ব বহার হেব তাূ ’ বােজট 
কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৩ eর যথাkেম ১১ o ১২ নং কলােম uেlখ করেত হেব। দািরd  িনরসন o নারী 
unয়েন েকৗশলগত uেdেশ র pভাব িবে ষণ eবং pকl ব েয়র ব বহার িনণর্েয়র েkেt সংেযাজনী-৫ eর 
িনেদর্শনা anসরণ করেত হেব। 

৭. সংি  কমর্কতর্ােদর জn pিশkণ: aথর্ িবভাগ কতর্ক মntণালয়ৃ / িবভাগ/ anাn pিত ান eবং দpর/ সংsা 
পযর্ােয়র সংি  কমর্কতর্ােদরেক বােজট কাঠােমা সংেশাধন o হালনাগাদকরণ pিkয়ার oপর pিশkণ pদান করা 
হেব। 

৮. সভার কাযর্পt: বােজট oয়ািকর্ং grপ eবং বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার িনধর্ািরত তািরেখর anত eকিদন 
আেগ সভার কাযর্পt বােজট ব বsাপনা কিমিট/ বােজট oয়ািকর্ং grেপর সকল সদেস র িনকট েpরণ করেত হেব। 

৯. বােজট কাঠােমা তিরেত গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ূ : মntণালয়/ িবভাগ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর/ 
সংsা কতর্ক গহীতব  পদেkপসমহ eবং egেলা সmাদেনর সময়সীমা ৃ ৃ ূ সংেযাজনী-৬ e pদশর্ন করা হল eবং uk 
সময়সীমা কেঠারভােব anসরণ করেত হেব। 

১০. s ীকরণ: e পিরপেt িববত নীিতমালাৃ / িদক-িনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব াখ ার pেয়াজন হেল aথর্ 
িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs কমর্কতর্ােদর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। aথর্ িবভাগ eবং 
পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েফান নmর সংেযাজনী-৭ e েদয়া হল। 

১১. বােজট কাঠােমা েপশ করার সময়সীমা: আগামী ২৯ িডেসmর ২০১১ তািরেখর মেধ  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn 
pিত ােনর বােজট কাঠােমা aথর্ িবভােগর সংি  anিবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ 
aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক ps কের েpরণ করেত হেব। uেlখ , যিদ েকান মntণালয়/ িবভাগ 
eবং anাn pিত ােনর বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজেটর সে  eকািধক েসkর িডিভশন সংি  থােক 
তাহেল সংি  সকল েসkর িডিভশেন সংেশািধত/ হালনাগাদকত বাৃ েজট কাঠােমা েpরণ করেত হেব। 

১২. পিরপেtর িদক-িনেদর্শনা o সময়সীমা anসরণ: e পিরপেtর সকল িদক-িনেদর্শনা যথাযথভােব anসরণপবর্ক ু
বােজট কাঠােমা, রাজs pািp eবং ব য় pাkলন o pেkপণসমহ pণয়ন কের িনধর্ািরত তািরেখর ূ (২৯/১২/২০১১) 
মেধ  aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ িনি ত করার জn সংি  সকল মntণালয়/ িবভােগর সিচব o মখ  ু
িহসাবরkণ কমর্কতর্ােদরেক িবেশষভােব anেরাধ করা হল। 

 
 

শাহাবিdন আহমদু  
যgু-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৯৫১ ১০৫০ 

িবতরণ (েজ তার kমাnসাের নয়): 
১) মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২) মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntক, মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়, কাকরাiল, ঢাকা। 
৩) সিচব, জন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
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৪) সামিরক সিচব, আপন িবভাগ, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৫) সিচব, সংসদ সিচবালয়, েশের বাংলানগর, ঢাকা। 
৬) সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, েতঁজগাo, ঢাকা। 
৭) সিচব, িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
৮) সিচব, জনpশাসন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯) সিচব, সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। 
১০) সিচব, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১) সিচব, aভ nরীণ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১২) সিচব, ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩) সিচব, aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৪) সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৫) সিচব, বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ , েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৬) সিচব, পিরসংখ ান িবভাগ, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা। 
১৭) সিচব, বািণজ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮) সিচব, পররাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৯) সিচব, pিতরkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২০) িpিnপাল sাফ aিফসার, সশst বািহনী িবভাগ, ঢাকা। 
২১) সিচব, আiন o িবচার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২) সিচব, sরাT মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৩) সিচব, েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৪) সিচব, pাথিমক o গণিশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৫) সিচব, িশkা মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৬) সিচব, িবjান o pযিk িবভাগু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৭) সিচব, তথ  o েযাগােযাগ pযিk িবভাগু , ব ানসডক, আগারগঁাo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২৮) সিচব, sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২৯) সিচব, সমাজ কল াণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩০) সিচব, মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩১) সিচব, ম o কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩২) সিচব, গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৩) সিচব, তথ  মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৪) সিচব, সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৫) সিচব, ধমর্ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৬) সিচব, যব o kীড়া মntণালয়ু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৭) সিচব, sানীয় সরকার িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৮) সিচব, পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৩৯) সিচব, িশl মntণালয়, িশl ভবন, মিতিঝল, ঢাকা। 
৪০) সিচব, বst o পাট মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪১) সিচব, jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪২) সিচব, কিষ মntণালয়ৃ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৩) সিচব, মৎস  o pাণী সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৪) সিচব, পিরেবশ o বন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৫) সিচব, ভিম মntণালয়ূ , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৬) সিচব, পািন সmদ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৭) সিচব, খাদ  িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৮) সিচব, dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪৯) সিচব, সড়ক িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫০) সিচব, েরলপথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫১) সিচব, েনৗ-পিরবহণ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫২) সিচব, েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৩) সিচব, ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৪) সিচব, পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৫) সিচব, িবd ৎ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৬) সিচব, মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু , সরকাির পিরবহণ পলু, বাংলােদশ সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা। 
৫৭) সিচব, pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৫৮) সিচব, dনর্ীিত দমন কিমশন, েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৫৯) সিচব, েসত িবভাগু , বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৬০) েরিজTার, বাংলােদেশর spীম েকাটর্, ঢাকা। 
 

নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০৩১.২০১০-৭৯২ তািরখ: ০১.১১.২০১১ি ঃ
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১৭.০৭.১৪১৮বঃ 

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

১) সিচব, পিরকlনা িবভাগ, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
২) সদস , কাযর্kম িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৩) সদস , েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৪) সদস , কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৫) সদস , আথর্ সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৬) সদস , সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
৭) যgু-সিচব বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮) সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৯) সকল MTBF েহl েডs কমর্কতর্া, পিরকlনা কিমশন, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 

 
 

েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 
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সংেযাজনী-১ 
রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা 

 
(েকািট টাকায়) 

রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা kিম
ক নং মntণালয়িবভাগ ২০১২-

১৩ 
২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

১ রাTপিতর কাযর্ালয়      
২ সংসদ সিচবালয়      
৩ pধানমntীর কাযর্ালয়      
৪ মিntপিরষদ িবভাগ      
৫ িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়      
৬ জনpশাসন মntণালয়      
৭ সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়      
৮ aথর্ িবভাগ      
৯ মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়      
১০ aভ nরীণ সmদ িবভাগ      
১১ ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ      
১২ aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ      
১৩ পিরকlনা িবভাগ      
১৪ বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ       
১৫ পিরসংখ ান িবভাগ      
১৬ বািণজ  মntণালয়      
১৭ পররাT মntণালয়      
১৮ pিতরkা মntণালয়      
১৯ সশst বািহনী িবভাগ      
২০ আiন o িবচার িবভাগ      
২১ sরাT মntণালয়      
২২ েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ      
২৩ pাথিমক o গণিশkা মntণালয়      
২৪ িশkা মntণালয়      
২৫ িবjান eবং pযিk িবভাগু       
২৬ তথ  o েযাগােযাগ pযিk িবভাগু       
২৭ sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়      
২৮ সমাজ কল াণ মntণালয়      
২৯ মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়      
৩০ ম o কমর্সংsান মntণালয়      
৩১ গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ       
৩২ তথ  মntণালয়      
৩৩ সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ       
৩৪ ধমর্ িবষয়ক মntণালয়      
৩৫ যব o kীড়া মntণালয়ু       
৩৬ sানীয় সরকার িবভাগ      
৩৭ পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ      
৩৮ িশl মntণালয়      
৩৯ বst o পাট মntণালয়      
৪০ jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ      
৪১ কিষ মntণালয়ৃ       
৪২ মৎস  o pাণী সmদ মntণালয়      
৪৩ পিরেবশ o বন মntণালয়      
৪৪ ভিম মntণালয়ূ       
৪৫ পািন সmদ মntণালয়      
৪৬ খাদ  িবভাগ      
৪৭ dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ      
৪৮ সড়ক িবভাগ      
৪৯ েরলপথ িবভাগ      
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রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা kিম
ক নং মntণালয়িবভাগ ২০১২-

১৩ 
২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

৫০ েনৗ-পিরবহণ মntণালয়      
৫১ েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন 

মntণালয় 
     

৫২ ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়      
৫৩ পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়      
৫৪ িবd ৎ িবভাগ      
৫৫ spীম েকাটর্ aব বাংলােদশ      
৫৬ মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু       
৫৭ pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান 

মntণালয় 
     

৫৮ dনর্ীিত দমন কিমশন      
৫৯ েসত িবভাগু       
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pাথিমক সmাব  ব য়সীমা 
 

(েকািট টাকায়) 
pাথিমক সmাব  ব য়সীমা kিমক

নং মntণালয়িবভাগ 
২০১২-১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

১ রাTপিতর কাযর্ালয়      
২ সংসদ সিচবালয়      
৩ pধানমntীর কাযর্ালয়      
৪ মিntপিরষদ িবভাগ      
৫ িনবর্াচন কিমশন সিচবালয়      
৬ জনpশাসন মntণালয়      
৭ সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয়      
৮ aথর্ িবভাগ      
৯ মহািহসাব িনরীkক o িনয়ntেকর কাযর্ালয়      
১০ aভ nরীণ সmদ িবভাগ      
১১ ব াংক o আিথর্ক pিত ান িবভাগ      
১২ aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ      
১৩ পিরকlনা িবভাগ      
১৪ বাsবায়ন, পিরবীkণ o মল ায়ন িবভাগূ       
১৫ পিরসংখ ান িবভাগ      
১৬ বািণজ  মntণালয়      
১৭ পররাT মntণালয়      
১৮ pিতরkা মntণালয়      
১৯ সশst বািহনী িবভাগ      
২০ আiন o িবচার িবভাগ      
২১ sরাT মntণালয়      
২২ েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ      
২৩ pাথিমক o গণিশkা মntণালয়      
২৪ িশkা মntণালয়      
২৫ িবjান eবং pযিk িবভাগু       
২৬ তথ  o েযাগােযাগ pযিkু  িবভাগ       
২৭ sাs  o পিরবার কল াণ মntণালয়      
২৮ সমাজ কল াণ মntণালয়      
২৯ মিহলা o িশ  িবষয়ক মntণালয়      
৩০ ম o কমর্সংsান মntণালয়      
৩১ গহায়ন o গণপতর্ মntণালয়ৃ ূ       
৩২ তথ  মntণালয়      
৩৩ সংsিত িবষয়ক মntৃ ণালয়      
৩৪ ধমর্ িবষয়ক মntণালয়      
৩৫ যব o kীড়া মntণালয়ু       
৩৬ sানীয় সরকার িবভাগ      
৩৭ পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ      
৩৮ িশl মntণালয়      
৩৯ বst o পাট মntণালয়      
৪০ jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ      
৪১ কিষ মntণালয়ৃ       
৪২ মৎস  o pাণী সmদ মntণালয়      
৪৩ পিরেবশ o বন মntণালয়      
৪৪ ভিম মntণালয়ূ       
৪৫ পািন সmদ মntণালয়      
৪৬ খাদ  িবভাগ      
৪৭ dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ িবভাগ      
৪৮ সড়ক িবভাগ      
৪৯ েরলপথ িবভাগ      
৫০ েনৗ-পিরবহণ মntণালয়      
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pাথিমক সmাব  ব য়সীমা kিমক
নং মntণালয়িবভাগ 

২০১২-১৩ 
২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

৫১ েবসামিরক িবমান পিরবহণ o পযর্টন মntণালয়      
৫২ ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntণালয়      
৫৩ পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক মntণালয়      
৫৪ িবd ৎ িবভাগ      
৫৫ spীম েকাটর্ aব বাংলােদশ      
৫৬ মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু       
৫৭ pবাসী কল াণ o বেদিশক কমর্সংsান মntণালয়      
৫৮ dনর্ীিত দমন কিমশন      
৫৯ েসত িবভাগু       
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সংেযাজনী-২ 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমাঃ pথম ভাগ 

(সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ান কতর্ক পরণীয়ৃ ু ) 
 
মntণালয়/ িবভাগ: -------------------------------------- 
মধ েময়ািদ ব য় কাঠােমা 

(হাজার টাকায়) 
pেkপণ  বােজটঃ 

২০১২১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 
annয়ন      
unয়ন      
েমাট      
      
রাজs       
মলধনূ       
েমাট      

aংশ-১: মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্ট o pধান কাযর্াবিল 

১.১ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িমশন েsটেমন্টঃ 

সংjা - িমশন েsটেমন্ট: সংিkp o ss ভােব মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান সি  o চলমান রাখার uেdশ  ৃ
pকাশ করাi হেলা িমশন েsটেমন্ট।  

 
িমশন েsটেমন্ট খবi সংেkেপ uপsাপন করা বা নীয়ু । ss ভােব িমশন েsটেমন্ট ব k করার লেk  মntণালয়/ 
িবভাগ/ anাn pিত ানেক িনেm বিণর্ত িবষয়gেলা িবেবচনায় রাখেত হেব: 

• মntণালয়/ িবভােগর েমৗল uেdশ  কী aথর্াৎ কী aজর্ন করেত চায়; 
• কীভােব aজর্ন করেত চায়; eবং 
• কার জn aজর্ন করেত চায় aথ াৎ eর uপকারেভাগী (external beneficiary) েক/ কারা। 

১. ২ মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর pধান কাযর্াবিলঃ 

মntণালয়/ িবভােগর েkেt সরকােরর কাযর্বন্টন আেদশ (Allocation of Business) anযায়ী pধান কাযর্াবিলর 
তািলকা সংেkেপ ei aংেশ িলিপবd করেত হেব। erপ কাযর্াবিলর সংখ া সেবর্া  ৮িট েত সীমাবd রাখেত হেব। 

 
aংশ-২: েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  eবং কাযর্kমসমহ ূ (Activities) 
 

েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  কাযর্kমসমহ ূ (Activities) বাsবায়নকারী aিধদpর/ সংsা 

১ ২ ৩ 
েpিkত পিরকlনা ২০১০-২১, ৬  
প  বািষর্ক পিরকlনা eবং/ aথবা 
মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ােনর 
নীিত িনধর্ারণী দিলল েথেক েকৗশলগত 
মধ েময়ািদ uেdশ সমহ িচিhত করেত ূ
হেব। 
 
পরsর সmকর্যk েকৗশলগত ু
uেdশ সমহ eকিtত কের তািলকা ূ
সংিkp করা েযেত পাের।  

কাযর্kম হে  sিনিদর্  কাজ যা সংি  
pিত ােনর বাiেরর লk েগা ীেক (external to 
the orgranization) pত ািশত পণ  o েসবা 
(output) pদােনর জn gহণ করা হেয় থােক। 
লk েগা ী বলেত সাধারণত eকক o 
সমি গতভােব uপকারেভাগী জনগণেক বঝােবু । 

েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  aজর্েন সহায়ক 
o কাযর্কর pধান কাযর্kমসমহ িচিhত কের ei ূ
কলােম সিnেবশ করেত হেব। 

e সকল কাযর্kম aবশ i সংি  মntণালয়/ 
িবভাগ o anাn pিত ােনর মল কাযর্াবিলর ূ
সে  সাম স পণর্ হেত হেবূ ।  

২ নং কলােম বিণর্ত কাযর্kমসমহ ূ
েযসব aিধদpর/ সংsা কতর্ক ৃ
বাsবািয়ত হেব তােদর নাম e 
কলােম uেlখ করেত হেব। 
 
েয সকল aিধদpর/ সংsা 
কাযর্kমসমহ বাsবায়েন pত k ূ
eবং grtপণর্ ভিমকা রাখেব ূ ূ
েকবল তােদর নাম uেlখ করেত 
হেব। 
 

aংশ-৩: দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সংkাn তথ  

৩.১ দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর oপর মধ েময়ািদ েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাবঃূ  

· uপেরর aংশ-২ eর ১ নং কলােম বিণর্ত েকৗশলগত uেdশ সমহ eবং e aংেশ বিণর্ত েকৗশলগত ূ
uেdশ সমহ যােত aিভn হয় তা িনি ত ূ করেত হেব; 
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· pিতিট েকৗশলগত uেdশ  eবং তৎসংি  কাযর্kমসমহ সরকােরর দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন ূ
কীভােব aবদান রাখেব তা পথকভােব বণর্না করেত হেবৃ ; 

· দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর oপর েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব বণর্নার েkেt ূ সংেযাজনী-৫ e pদt 
িনেদর্শনা anসরণ করেত হেব। 

৩.২ দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত বরাd: 

চড়াn বােজট কাঠােমােত ূ (MBF) দািরd  িনরসন o নারী unয়েন মntণালয়/ িবভাগিভিtক বরাd সmিলত eকিট সারিণ 
RCGP ডাটােবজ েথেক pstত পবর্ক ei aংেশ সংেযাজন করা হেবু । বােজট কাঠােমা চড়াnকরেণর পর aথর্ িবভাগ ূ
কতর্ক ei সারিণ pstত করা হেবৃ । 

aংশ-৪: agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহ ূ ূ (Priority Spending Areas/ Programmes) 

agািধকার খাত/ কমর্সিচসমহূ ূ  সংি  েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  

agািধকার খাত বলেত কেয়কিট sিনিদর্  কাজ বা কাযর্kেমর সমnেয় গিঠত 
কমর্সিচেক বঝায় যা েকান pিত ােনর েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  aজর্েন ূ ু
grtপণর্ aবদান রােখূ । 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর ূ
েkেt সবচাiেত েবশী aবদান রাখেব eমন ব য় খাত/ কমর্সিচসমহ িচূ ূ িhত 
কের e কলােম সিnেবশ করেত হেব। 
e সকল ব য় খাত/ কমর্সিচ মntণালেয়র মল কাযর্াবিলর সে  সাম স পণর্ হেত ূ ূ ূ
হেব eবং agািধকােরর kমাnসাের সিnেবশ করেত হেব। 
agািধকার খাত/ কমর্সিচর সংখ া সেবর্া  ূ ৬িটর মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 
eকিট agািধকার খাত/ কমর্সিচ সmেকর্ ূ ৪০-৬০ শেbর eকিট anে েদ 
সংিkp বণর্না pদান করেত হেব।  

e কলােম pেত ক agািধকার খাত/ কমর্সিচর ূ
িবপরীেত সংি  েকৗশলগত uেdশ / 
uেdশ সমহ uেlখ করেত হেবূ । 

 

১.  
২.  
৩.  
৪.  
৫.  
৬.  
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aংশ-৫: মntণালয়/ িবভােগর pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (Key Performance Indicators) 
 
কলাম-১: মntণালয়/ িবভােগর জn pধান কমর্কিত িনেদর্শকসমহ ৃ ূ (KPI) িচিhত কের e কলােম সিnেবশ করেত হেব। 

েকৗশলগত uেdশ  aজর্েন পিরমাপেযাগ  KPI (outcome or higher level output) -সমহ বণর্না করেত ূ
হেব। KPI -eর সংখ া ৪ েথেক ৬ িটর মেধ  সীমাবd রাখেত হেব। 

কলাম-২: aংশ-২ e বিণর্ত সংি  েকৗশলগত uেdেশ র kিমক নmর ei কলােম uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৩: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শক পিরমােপর eকক ৃ (লk জন, িকেলািমটার, শতাংশ, লk টন iত ািদ) e কলােম 
uেlখ করেত হেব। 
কলাম-৪: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০১০-১১ aথর্বছেরর সংেশািধত লk মাtা e কলােম uেlখ করেত 
হেব। 
কলাম-৫: pিতিট িনেদর্শেকর িবপরীেত ২০১০-১১ aথর্বছেরর pকত aজর্ন e কলােম uেlখ করেত হেবৃ । 
কলাম-৬: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর মল লk মাtা e কলােম uেlখ করেত হেবূ । 
কলাম-৭: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর জn সংেশািধত লk মাtা e কলােম uেlখ 

কrন। 
কলাম-৮ েথেক ১২: pিতিট কমর্কিত িনেদর্শেকর িবপরীেত মধ েময়ািদ ৃ (আগামী পঁাচ বছেরর: ২০১২/১৩ হেত 

২০১৬/১৭ aথর্বছর) লk মাtা ধাযর্ কের কলাম ৮-১২ e সিnেবশ করেত হেব। 
 

মধ েময়ািদ লk মাtা িনেদর্শক সংি  
েকৗশল 
গত 

uেdেশ  

পিরমা
েপর 

eকক 

সংেশািধত 
লk মাtা 
২০১০-১১

pকতৃ  
২০১০-
১১ 

লk মাtা
২০১১-
১২ 

সংেশািধত 
লk মাtা 
২০১১-১২ ২০১২-

১৩ 
২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) 
১। ....            

২। ....            

৩। ....            

৪। ....            

৫। .....            

৬। ....            

 
 

িনেদর্শকসমহ ূ ৬  প  বািষর্ক পিরকlনা eবং/ aথবা মntণালেয়র নীিত িনধর্ারণী দিলেল িচিhত pভাব িনেদর্শকসমেহর ূ
(Outcome Indicators) সােথ সাম স পণর্ হেত হেব eবং নীেচ বিণর্ত ূ SMART criteria পরণ করেত হেবূ : 

· Specific – িনেদর্শকসমহ sিনিদর্  eবং সহজেবাধ  হেত হেবূ  
· Measurable – িনেদর্শকসমহ পিরূ মােপর জn pেয়াজনীয় তথ  o uপাt সহজpাপ  হেত হেব 
· Achievable – িনেদর্শকসমহ বাsবসmত o aজর্নেযাগ  হেত হেবূ  
· Relevant – িনেদর্শকসমহ েকৗশলগত মধ েময়ািদ uেdশ  eর সােথ স িতপণর্ হেত হেবূ ূ  
· Time bound - িনেদর্শকসমহ aজর্েনর িনিদর্  সময়সীমা থাকেত ূ হেব 
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বােজট কাঠােমাঃ িdতীয় ভাগ 
(সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক পরণ করেত হেবৃ ূ ) 

aিধদpর/ সংsার নাম  -------------------------------------- 
 

aংশ-৬: aিধদpর/ সংsার সাmpিতক aজর্ন, কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক o লk মাtা eবং ব য় pাkলন 
 

৬.১ সাmpিতক aজর্নঃ 
aিধদpর/ সংsার িবগত িতন বছেরর (২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ o ২০১০-১১) pধান aজর্নসমহ সংেkেপ বণর্না করেত ূ
হেব। সাmpিতক aজর্ন সংkাn বণর্নায় pাসি ক তথ / পিরসংখ ান anভর্k থাকা বা নীয় যােত সংি  aিধদpরু / 
সংsার কােজর আoতা eবং aজর্েনর পিরমাণ সmেকর্ s  ধারণা পাoয়া যায়। e সংkাn বণর্না ১০০-১২০ শেbর 
মেধ  সীিমত রাখেত হেব। 

 
৬.২ কাযর্kমসমহূ, ফলাফল িনেদর্শক eবং িনেদর্শেকর লk মাtাঃ 

মধ েময়ািদ লk মাtা ২০১০১১ ২০১১১২ কাযর্k
ম 

ফলাফল 
িনেদর্শ
ক 
 

সংি  
েকৗশলগত 
uেdশ  eর 
kিমক 

পিরমােপ
র eকক

 সংেশািধ
ত লk  
মাtা 

pকতৃ  
aজর্ন

লk মা
tা 

সংেশািধ
ত 

লk মাtা

২০১২১
৩ 

২০১৩১
৪ 

২০১৪১
৫ 

২০১৫১
৬ 

২০১৬১
৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
             
             
             

 
৬.৩ aপােরশন iuিনট, কমর্সিচূ  eবং pকloয়াির* মধ েময়ািদ ব য় pাkলনঃ 

মধ েময়ািদ ব য় pাkলন aপােরশন iuিনট 
কমর্সিচূ  eবং 
pকেlর নাম 

সংি  কাযর্kম 
 

pকতৃ  
২০১০
১১ 

বােজট 
২০১১
১২ 

সংেশা
িধত 

২০১১১
২ 

২০১২
-১৩ 

২০১৩
-১৪ 

২০১৪
-১৫ 

২০১৫
-১৬ 

২০১৬
-১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
aপােরশন iuিনট: aিধদpর/ সংsার 

সংি  কাযর্kম 
(aংশ ৬.২ e 

বিণর্ত কাযর্kেমর 
kিমক নং)  

        

২. anেমািদত 
কমর্সিচূ : 

         

কমর্সিচূ - ক ,         
কমর্সিচূ - খ  ,         

েমাট- annয়ন          

৩. anেমািদত 
pকl: 

         

pকl - ক ,         

pকl - খ ,         

pকl - গ ,         

েমাট- unয়ন           

েমাট ব য় (২+৩)           

* কমর্সিচ eবং pকেlর নােমর তািলকা agািধকার kম anযায়ী সিnেবশ করেত হেবূ । 
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সংেযাজনী-৩ 
aিধদpর o সংsার রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা eবং pাথিমক সmাব  ব য়সীমা িনধর্ারেণর 

েkেt anসরণীয় পdিত 

১) সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর জn pদt রাজs pািpর pাথিমক লk মাtার িভিtেত 
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpরসমূেহর জn রাজs pািpর 
pাথিমক লk মাtা িনধর্ারণ করেত হেব। সাmpিতক বছরসমেহ সংি  দpেরর িনজs আয় o আেয়র uৎসূ / 
আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেব eবং pাথিমকভােব চলিত aথর্বছেরর বােজট বরাdেক রাজs pািpর ূ
লk মাtা িনধর্ারেণর িভিt িহসােব ধরা েযেত পাের। 

২) েকান sায়tশািসত সংsা কতর্ক সরকােরর pাপ  লভ াংশ জমা দােনর জn িনধর্ািরত থাকেল সংি  সংsা েথেক ৃ
pািpর লk মাtা ধাযর্ করেত হেব। 

৩) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn pেয়াজনীূ য় কাযর্kমসমহ ূ
বাsবায়েনর সে  সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / pকlসমেহর জn pিতবছর pেয়াজনীয় aেথর্র সmাব  ূ
পিরমাণ িবেবচনা কের সিচবালয় aংশ eবং িবিভn aিধদpর/ সংsা/ েবসরকাির pিত ােনর ব য়সীমা িনধর্ারণ 
করেত হেব। 

৪) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর সিচবালয় aংশ eবং িনয়ntণাধীন aিধদpর, সংsা o সরকাির 
anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর ূ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ eবং ২০১৬-১৭ 
aথর্বছেরর ব য়সীমা eমনভােব িনধর্ারণ করেত হেব েযন তা সংি  মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর 
জn pদt pাথিমক ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  হয়। 

৫) বােজট বরােdর দkতা যােত ss ভােব দি েগাচর হয় েস জn যতdর সmব sিনিদর্  uেdশৃ / কাযর্kেমর 
িবপরীেত aথর্ বরাd করেত হেব eবং েথাক বরােdর পিরমাণ ন নতম পযর্ােয় রাূ খেত হেব। তেব, aিধদpর/ 
সংsাoয়াির ব য়সীমা িনধর্ারেণর সমেয় িকছ aথর্ সিচবালয় aংেশ সামিয়কভােব সংরিkত রাখা েযেত পাের যােত ু
কের পরবতর্ী পযর্ােয় েকােনা aিধদpর/ সংsা কতর্ক েপশকত aিতিরk aেথর্র চািহদা পরণ করা সmব হয়ৃ ৃ ূ । ei 
সংরিkত aথর্ সামিয়কভােব সিচবালয় aংেশ েথাক িহসােব রাখেত হেব eবং পরবতর্ীেত aিধদpর/ সংsাসমহ ূ
কতর্ক বােজট কাঠােমার aংশৃ -৬ o ফরম-৩ মntণালেয় দািখল করার পর সংি  aপােরশন iuিনট/ কমর্সিচূ / 
pকlসমেহর জn pিতবছর pেয়াজনীয় aেথর্র সmাব  পিরমাণ িবেবচনা কের aিধদpরূ / সংsাoয়াির ব য়সীমা 
পনিনর্ধর্ারণ করার pেয়াজন হেল েস েkেt ব বহার করেত হেবু । 

৬) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন sায়tশািসত সংsাসমেহর মেধ  েয সকল সংsা সরকাির ূ
anদােন পিরচািলত হয় eবং চলিত (২০১১-১২) aথর্বছেরর বােজেট েয সকল সংsার জn বরাd anভর্k রেয়েছ ু
েকবল েস সকল সংsােকi ব য়সীমা/ বরাd িনধর্ারেণর সময় িবেবচনা করা যােব। সরকাির anদােন পিরচািলত 
sায়tশািসত সংsাসমেহর জn ব য়সীমাূ / বরাd িনর্ধর্ারেণর সময় সাmpিতক বছরসমেহ সংি  সংsার িনজs আয় ূ
o আেয়র uৎস/ আiেটমসমহ পযর্ােলাচনা করেত হেব eবং আগামী পঁাচ বছের সmাব  িনজs আেয়র aথর্ বাদ ূ
িদেয় সংি  সংsার জn ব য়সীমা/ সরকাির anদােনর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব। 

৭) মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর িনয়ntণাধীন েয সকল sায়tশািসত সংsা বািণিজ ক িভিtেত পিরচািলত 
হয় eবং েয সকল সংsার বােজট psাব aথর্ িবভােগর sায়tশািসত pিত ান anিবভাগ/ মিনটিরং েসেল েpরণ 
করেত হয়, ব য়সীমা িনধর্ারেণর সময় েস সকল সংsােক িবেবচনায় আনার pেয়াজন নাi। তেব, e জাতীয় সংsার 
েকান unয়ন pকl বািষর্ক unয়ন কমর্সূিচেত anভর্k থাকেল aথবা e জাতীয় েকান সংsার জn সরকার কতর্ক ু ৃ
েকান ঋণ/ ik iিট/ ভতর্িক pদােনর িবষেয় যথাযথ পযর্ােয় িসdাn গহীত হেয় থাকেল সংি  সংsার ankেল ু ৃ
pেয়াজনীয় বরাd রাখেত হেব। 

৮) চলিত (২০১১-১২) aথর্বছেরর মল বােজেট anভর্k সরকাূ ু ির anদানpাp েবসরকাির pিত ানসমেহর েkেt ূ
মntণালয়/ িবভাগ eবং anাn pিত ােনর েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ ূ ূ
বাsবায়েনর সে  eসকল pিত ােনর সmkতার আেলােক eবং আগামী পঁাচ বছের সংি  সংsার সmাব  িনৃ জs 
আেয়র পিরমাণ িবেবচনায় িনেয় সরকাির anদান/ বরােdর পিরমাণ িনধর্ারণ করেত হেব। 
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সংেযাজনী-৪ 
pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ pণয়েনর েkেt anসরণীয় পdিত 

১) কমর্সিচ o pকlসমহেক সেবর্া  agািধকার ূ ূ (Top Priority), agািধকার (Medium Priority) o কম 
agািধকার (Low Priority) -e িতনিট ভােগ িবভk করেত হেব। pিতিট ভােগ/ grেপর মেধ র কমর্সিচ o ূ
pকlসমহেক আবার u  েথেক কম agািধকােরর kম anযায়ী তািলকাভk করেত হেবূ ু । anেমািদত, 
aনnেমািদত eবং সmাব  কমর্সিচ o pকlসমেহর তািলকা aৎলাদাভাূ ূ েব ফরম-৩ e uেlখ করেত হেব। 

২) agািধকােরর িভিtেত সmদ বন্টন করেত হেব। 

৩) anেমাদেনর জn pিkয়াধীন unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন pকেlর িবপরীেতo বরাd pদশর্ন করা েযেত পাের। তেব, 
anেমািদত না হেল e জাতীয় unয়ন কমর্সিচ বা pকেlর জn বােজেট aথর্ বূ রাd pািpর েকান িন য়তা থাকেব 
না। 

৪) pাথিমক ব য় pাkলেন anভর্k কমর্সিচু ূ / pকেlর জn বরাd িনধর্ারেণর সমেয় লk  রাখেত হেব েযন uk 
কমর্সিচূ / pকেlর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা aিতkাn না হয়। 

৫) ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ eবং ২০১৫-১৬ aথর্বছের সমাp হেয় যােব eমন েকান কমর্সিচূ / 
pকেlর জn বরাd যােত কমর্সিচূ / pকl সমািpর পরবতর্ী aথর্বছেরর pাkলেন anভর্k না হয় তা িনি ত ু
করেত হেব। 

৬) েকােনা aিধদpর/ সংsার সকল কমর্সিচূ / pকেlর জn pদt বরাd তার ব য়সীমার মেধ  সংkলান করা সmব না 
হেল pথমত u  agািধকার o agািধকারসmn কমর্সিচূ / pকlসমেহর aথর্ায়ন িনি ত করেত হেবূ । তারপর কম 
agািধকারসmn বা anনেমািদত pকl/ কমর্সিচ সmবপর হেল বাদ িদেত হেব aথবা বরােdর পিরমাণ hাস কের ূ
pদt ব য়সীমার মেধ  েমাট unয়ন ব য় সংkলান করেত হেব। 
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সংেযাজনী-৫ 
দািরd  o েজন্ডার সংkাn ছক eবং ফরম পরণ সংkাn িবsািরত িনেদর্িশকাূ  

িনেmাk িবষয়সমেহর pিত লk  েরেখ দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdেশ র ূ
pভাবসমহ সংেkূ েপ বণর্না করেত হেব (৫০ শেbর aিধক নয়)  

• দািরd  িনরসন েকৗশলপেt (eনeসeিপআর) বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়ন সmিকর্ত েকৗশলসমেহর ূ
(uদাহরণ: eনeসeিপআর eর পিলিস ম ািTk) সােথ েযাগst; 

• েযখােন সহজলভ , দিরd জনেগা ীর সংখ া o শতকরা anপাত, িবেশষত দিরd নারীর সংখ া যারা 
েকৗশলসমেহর dারা pত k pভািবতূ ; 

• uপযর্k pভাবসমহ sl েময়ািদ ু ূ (uদাহরণ: সামািজক িনরাপtা েব নী কমর্সিচর আoতায় eককালীন sিবধাূ ) 
নািক দীঘর্েময়ািদ (uদাহরণ: দkতা বিdৃ , pিশkণ, kdঋণু , সরকাির িবিনেয়াগ, যার মাধ েম দিরd জনেগা ী/ 
নারীসমাজ uপকত হেবৃ ।) 

 
েনাট: 
১। দািরেd র সংjা িনrপেণর জn বাংলােদশ পিরসংখ ান ব েরা ু Basic Needs Method ব বহার কের থােক। 

ei Basic Needs Method anযায়ী জনেগা ীর েয aংশ Minimum Basic Need (২১২২ িক. ক ােলারী/ 
pিত জেন pিতিদন) সীমার নীেচ তােদরেক দিরd িহসােব আখ ািয়ত করা হয়। 

২। মানব দািরd  (Human Poverty) মানব unয়নsচক (HDI) dারা িনধর্ারণ করা হয়। ei সচক িনধর্ারণ করেত ূ
িশkা, sাs , পি  iত ািদেক িবেবচনা করা হয়ু । িশkা, sাs  o পি  iত ািদ pািp মানব ু দািরd  hাস কের।  

দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহ িনেm ূ ূ
বিণর্ত হেলা। e সকল মানদন্ড েকান েকৗশেলর মাধ েম যত েবশী pিতফিলত হেব, eর pভাব তত েবশী শিkশালী 
হেব। uেlখ , সকল মানদন্ড সকল মntণালেয়র জn pেযাজ  নাo হেত পাের। pেযাজ  মানদন্ডসমহ ব বহার কের ূ
বােজট কাঠােমার aংশ-৩ পরণ করার জn anেরাধ করা হেলাূ । যিদ দািরd  িনরসন aথবা/ o নারী unয়েনর uপর 
েকান মধ েময়ািদ েকৗশেলর pত k pভাব নাi বেল pতীয়মান হয়, তেব তাo uেlখ করেত হেব। 

ক) দািরd  িনরসেনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহঃূ ূ  

১। কমর্সংsান/ আয়বধর্ক কাযর্kমঃ দিরd জনেগা ীর জn িক কমর্সংsান/ আয় বধর্ক কাযর্kেমর sেযাগ সি  ৃ
হেব? হেল িকভােব? 

২। পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsাঃ ূ সরকার কতর্ক গহীত দািরd  hাস কমর্সিচর পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsা বলবৎ ৃ ৃ ূ ূ
আেছ িকনা, থাকেল তা েজারদার করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? যিদ না থােক তেব েকৗশলগত 
uেdশ সমহ aিজর্ত হেল পিরবীkণ o মল ায়ন ব বsার pবতর্ন হেব িকনাূ ূ ? হেল তা িকভােব হেব? 

৩। সরকাির সmদ o েসবা pািpঃ দিরd জনেগা ীর ankেল সরকাির সmদ (েযমন: খাস জিম, জলাশয় o 
সামািজক বনায়ন iত ািদ) eবং েসবা (েযমন: িশkা, sাs , িবd ৎ, িব d পািন iত ািদ) pািpর sেযাগ বিd ৃ
পােব িকনা eবং েপেল তা িকভােব? 

৪। তথ  o pযিk pিpর ু sেযাগ বিdৃ / তথ  pযিkর unয়নঃু  কিষৃ , মৎস  eবং aকিষজাত কমর্কােন্ডর েkেt তথ  ৃ
o pযিk pািpর sেযাগ বিd পােব িকনা বা pযিkর ু ুৃ (আiিসিট সহ) unয়ন tরািnত করার pেয়াজনীয় 
পদেkপ eবং দিরd জনেগা ীর মােঝ তা pদশর্ন o সmpসারেণর ব বsা েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব 
েনয়া হেয়েছ? 

৫। মানব দkতা বিdৃ : aনাn ািনক aথর্ৈনিতক কমর্কােন্ড জিড়ত জনেগা ীর দkতা বিdর জn pেয়াজনীয় ৃ
কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৬। আiন o নীিতসমহ pণয়ন o unয়নূ : দিরd জনেগা ীর ankেল সামািজক িনরাপtা েব নী, সামািজক বীমা 
eবং মবাজাের pেবশ সহিজকরণ সmিকর্ত আiন o নীিতসমহ unয়েনর জn pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া ূ
হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৭। sাs , পি  o িশkা pদানু / unয়নঃ দিরd জনেগা ীর sাs , পি  o িশkার unয়ন কেl েকান কাযর্kম েনয়া ু
হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৮। pিশkণ: দিরd জনেগা ীেক pেয়াজনীয় pিশkণ pদােনর কাযর্kম আেছ িকনা থাকেল তা িক eবং িকভােব 
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েনয়া হেয়েছ? 

৯। িব d পািন o েসিনটারী েলিTন pািpঃ দিরd জনেগা ী িব d পািন o েসিনটারী েলিTন sিবধািদ pািpর 
লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব e sিবধািদ তারা পােব? 

১০। সেচতনতা বিdৃ : দিরd জনেগা ীেক তােদর aিধকার o েসবা pািpেত সেচতনতা বিd o ৃ সেবর্াপির সামািজক 
সেচতনতা বিd কেl pেয়াজনীয় পদেkপৃ / কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল তা িকভােব/ েকান pিkয়ায় 
েনয়া হেয়েছ? 

১১। তথ  pযিkেত দিরdেদর ু pিশkণ: তথ  pযিkর েkেt দিরd জনেগা ীর pেয়াজনীয় pিশkণ pািp o ু
ব বহার বিdরৃ  জn পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

১২। দিরdেদর kমতায়নঃ সমােজ eবং কমর্েkেt িবিভn িসdাn gহেণ eবং রাজৈনিতক কাঠােমােত দিরdেদর 
aংশgহণ বিdর মাধ েম তােদর kমতায়ন pিkয়া unয়নৃ / uৎসািহত করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা বা 
িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

খ) নারী unয়েনর uপর মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ সমেহর pভাব যাচাiেয়র মানদন্ডসমহঃূ ূ  

১। sাs  েসবা pািp o পি র unয়নঃ নারীর pজনন eবং সাধারণ sাs  sরkায় sিনিদর্  eবং কাযর্কর পদেkপ ু
gহণ করা হেয়েছ িকনা? eছাড়াo গহীত ব বsািদর dারা মিহলােদর িবেশষতঃ গভর্বতী eবং snদানকারী ৃ
মােয়েদর পি র uিnিতসাধন হেব িকনাু ? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

২। সরকাির সmদ o েসবা লাভঃ নারীর ankেল সরকাির সmদ (েযমন: খাসজিম, জলাশয় o সামািজক বনায়ন) 
o েসবা (েযমন: িশkা, sাs , িবd ৎ, িব d পািন iত ািদ) pািpর sেযাগ সmpসািরত হেয়েছ িকনা? হেল তা 
িকভােব হেয়েছ? 

৩। িশkা o pিশkণ pািpঃ নারীর জn িশkা o pিশkণ pািpর sেযাগ সি  হেয়েছ িকনা বা sেযাগ সmpসািরত ৃ
হেয়েছ িকনা? হেল তা িকভােব হেয়েছ? 

৪। নারীর দিনক কমর্ঘন্টা hাসঃ নারীর দিনক সািবর্ক কমর্ঘন্টা hাস করেত সkম eমন পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া 
হেয়েছ িকনা? হেল তা িক eবং িকভােব কমর্ঘন্টা hাস করেত পাের? 

৫। ম বাজার eবং আয়বধর্ক কমর্কােন্ড নারীর aংশgহণঃ ম বাজার eবং আয়বধর্ক কমর্কােন্ড নারীর 
aংশgহণ বিd o সহজীকরেণর লেk  pেয়াজনীয় ব বsা েনয়া হেয়েছ িকনা eবং হেয় থাকেল িকভােব তা ৃ
েনয়া হেয়েছ? 

৬। নারীর সামািজক িনরাপtা বিdকরণ eবং সmাব  kিত o ঝুিঁক hাস করাঃৃ  নারীর সামািজক িনরাপtা বিdকরণ ৃ
eবং সmাব  kিত o ঝুিঁক hাস করার লেk  pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা aথবা িক িক পদেkপ 
েনয়ার ফেল নারীর সামািজক িনরাপtা বিd পােব eবং িবেশষত pকিতক dেযর্ােগর কারেণ তােদর সmাব  ৃ ৃ
kিত o ঝুিঁক hাস পােব? 

৭। নারীর kমতায়নঃ পিরবাের, সমােজ eবং কমর্েkেt িবিভn িসdাn gহেণ eবং রাজৈনিতক কাঠােমােত নারীর 
aংশgহণ বিdর মাধ েম নারীর kমতায়ন pিkয়া unয়নৃ / uৎসািহত করার পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা েনয়া 
হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 

৮। িবিভn েফারােম নারীর aংশgহণঃ জাতীয় o আn�জর্ািতক েফারামসমেহ নারী সmিকর্ূ ত িবষয়সমহ utাপনূ / 
anভর্kু করেণর জn pেয়াজনীয় পদেkপ/ কাযর্kম েনয়া হেয়েছ িকনা বা েনয়া হেয় থাকেল িকভােব তা েনয়া 
হেয়েছ? 

৯। নারীর িনরাপtা o aবাধ গিতিবিধ িনি ত করাঃ পাবিলক sটসমেহ নারীর aবাধ গিতিবিধ িনি ত করা eবং ূ
পিরবাের, পাবিলক sটসমেহ সমােজ নারীর িনরাপtা িবধান িনিূ তকরেণর জn pেয়াজনীয় পদেkপ েনয়া 
হেয়েছ িকনা বা েনয়া হেয় থাকেল িকভােব তা েনয়া হেয়েছ? 

১০। পিরবীkণ o মল ায়ণঃূ  নারী-পrষ সমতা সংkাn িবষয়সমেহর েkেt পিরবীkণ o মল ায়ন েজারদার করার ু ূ ূ
জn pেয়াজনীয় ব বsা/ পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? েনয়া হেল িকভােব/ িক pিkয়ায় েনয়া হেয়েছ? 

১১। নারীর সামািজক মযর্াদা বিdৃ : নারীর সামািজক মযর্াদা বিdকেl pেয়াজনীয় ব বsাৃ / পদেkপ েনয়া হেয়েছ 
িকনা (uদাহারণ srপ, apাp বয়েস নারীর িববাহ/ বাল  িববাহ o েযৗতক pথা hাস পাoয়াু ) ? হেল িকভােব 
েনয়া হেয়েছ? 

১২। নারীর আiন o িবচার pািpঃ আiন o িবচার pািpেত নারীর ankেল sেযাগ সি  বা sেযাগ সmpসারেণর ৃ
জn ব বsা/ পদেkপ েনয়া হেয়েছ িকনা? হেল িকভােব েনয়া হেয়েছ? 
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১৩। তথ  pযিkর েkেt নারীর ু pিশkণ: তথ  pযিkর েkেt নারীর pিশkণ pািp ু eবং তা ব বহােরর জn 
pেয়াজনীয় sেযাগ সি  হেয়েছ িকনা বা িকভােব ei pিশkণ pািp o তাৃ ’র ব বহার িনি ত হেব? 

১৪। সিহংসতা o িনযর্াতন hাসঃ নারীর uপর সিহংসতা o িনযর্াতন hাসকেl িক পদেkপ/ ব বsা েনয়া হেয়েছ বা 
িকভােব পািরবািরক o পাবিলক sটসমেহূ  নারীর uপর সিহংসতা/ িনযর্াতন hাস করা হেব? 

ফরম ৩ eর কলাম ১১ eবং ১২ পরেণর সহায়ক িনেদর্িশকাূ  
 
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভােগর ফরম-৩ eর ১১ o ১২ নং কলােম যথাkেম দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
গহীত কমর্সিচৃ ূ / pকlসমেহর pভাব িনেদর্শ করেত হেবূ । ফরম ৩ ব বহার কের aিধদpর/ সংsাসমহ তােদর ূ সকল 
pকl o কাযর্kমসমেহর জn সmাব  ব েয়র pাkলন o pেkপণ তরী করেবূ । মntণালয়/ িবভাগ eবং aিধদpর/ 
সংsাসমহ pিতিট pকlূ / কমর্সিচর মাধ েম সরাসির দািরd  িনরসন ূ (uপের বিণর্ত ১২ িট মানদেন্ডর িভিtেত) eবং 
নারী unয়েন (uপের বিণর্ত ১৪ িট মানদেন্ডর িভিtেত) েমাট pকl ব েয়র কত শতাংশ ব বহার করা হেব তা uেlখ 
করেত হেব। দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন েকান pকl/ কমর্সিচর যিদ সরাসির েকান pভাব না থােক েসেkেt ূ
সংি  কলােম ‘০’ pদান করা েযেত পাের। িকn যিদ তা দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন লk িভিtক হেয় থােক ু
তেব সংি  কলােম ‘১০০’ pদান করেত হেব। anাn pকl/ কমর্সিচর েkেt দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েন ূ
বরােdর িভিtেত ১-৯৯% eর মেধ  েযিট যিkযk তা pদান করেতু ু  হেব। দািরd  িনরসন eবং নারী unয়েনর uপর 
pকl/ কমর্সিচর pভােবর মাtা ূ (Degree) িনেদর্শ করার েkেt িনেmাk িবষয়সমহ ূ (Factors) িবেবচনা করেত হেব: 
 

দািরd  িনরসন/ নারী 
unয়েনর uপর েমাট 

pকl ব েয়র কত শতাংশ 
(%) ব বহার হেব 

pভােবর মাtা (Degree) িনেদর্শ করার েkেt িবেবচ  িবষয়সমহূ  

‘০’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর ১২ eবং ১৪ িট মানদেন্ডর িভিtেত েয সকল 
pকl/ কমর্সিচ দিরd জনেগা ীূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত k েকান pভাব েফলেব না।  

‘১ - ৩৩’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / 
কমর্সিচসমহ দিরd জনেগা ীূ ূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব nয্নতম/ sl pভাব েফেল।  

‘৩৪ - ৬৬’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / 
কমর্সূিচসমহ দিরd  জনেগা ীূ / নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব মধ ম pভাব েফেল।  

‘৬৭ - ৯৯’ uপের বিণর্ত দািরd  িনরসন o নারী unয়েনর মানদন্ডসমেহর িভিtেত েয সকল pকlূ / কমর্সিচ ূ
দিরd জনেগা ী/ নারীর সামিgক কল ােণ pত kভােব তাৎপযর্পণর্ o ূ েটকসi pভাব েফেল।  

‘১০০’ pকl/ কমর্সিচসমহ েযgেলার দাির য hাসূ ূ / নারীর unয়ন tরািnত করার sিনিদর্  লk  রেয়েছ 
eবং নারী সমাজ/ িবিভn দিরd জনেগা ী pকl/ কমর্সিচর uপকারেভাগী িহসােব sপ ভােব ূ
িচিhত।  
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সংেযাজনী-৬ 
বােজট কাঠােমা সংেশাধন/ হালনাগাদ িবষেয় মntণালয়/ িবভাগ/ anাn pিত ান eবং aিধদpর/ সংsা কতর্কৃ 
গহীতব  পদেkপসমহ eবং সময়সীমাৃ ূ  
 
kিমক 
নং 

গহীতব  পদেkপসমহৃ ূ  দািয়t সময়সীমা 

১) বােজট কাঠােমার pথম ভােগর aংশ-১ েথেক aংশ ৫ সংেশাধন o 
হালনাগাদকরণ 

মntণালয়/ িবভােগর 
দািয়tpাp কমর্কতর্াগণ 

২৪ নেভmর 
২০১১ 

২) িবিভn aিধদpর/ সংsা/ pিত ােনর রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা 
eবং pাথিমক ব য়সীমার খসড়া pstত করা (ফরম-১ o ফরম-২)  

মntণালয়/ িবভােগর 
দািয়tpাp কমর্কতর্াগণ 

২৪ নেভmর 
২০১১ 

৩) aিধদpর/ সংsা/ pিত ানসমেহর রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o ূ
pাথিমক ব য়সীমাসহ খসড়া বােজট কাঠােমার pথম ভাগ 
প াnপ ভােব পরীkা o বােজট ব বsাপনা কিমিটর জn sপািরশ ু ু ু
pstত করা 

মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট oয়ািকর্ং grপ 

২৮ নেভmর 
২০১১ 

৪) বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক aিধদpরৃ / সংsা/ pিত ানসমেহর ূ
রাজs pািpর pাথিমক লk মাtা o pাথিমক ব য়সীমাসহ বােজট 
কাঠােমার pথম ভাগ পরীkা o anেমাদন 

মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা 

কিমিট 

৩০ নেভmর 
২০১১ 

৫) বােজট কাঠােমার pথম ভাগ মntণালেয়র িনয়ntণাধীন pিতিট 
aিধদpর/ সংsায় েpরণ eবং বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ pstত 
কের মntণালেয় েpরণ করার জn তােদরেক anেরাধ jাপন 

মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা 

aিধশাখা/ anিবভাগ 

০১ িডেসmর 
২০১১ 

৬) সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ৃ (aংশ 
৬) pstতকরণ 

সংি  aিধদpর/ 
সংsার দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবnৃ 

১৩ িডেসmর 
২০১১ 

৭) মntণালয়/ িবভােগর িনয়ntণাধীন িবিভn দpর/ সংsা কতর্ক aপােরশন ৃ
iuিনট/ কমর্সিচূ / pকloয়াির খসড়া pাথিমক ব য় pাkলন o 
pেkপণ pণয়ন (eমিবeফ -eর িdতীয় aংেশর ফরম ৩)  

সংি  aিধদpর/ 
সংsার দািয়tpাp 
কমর্কতর্াবnৃ 

১৫ িডেসmর 
২০১১ 

৮) সংি  aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ 
বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ / anেমাদন 

সংি  দpর/ সংsার 
বােজট ব বsাপনা 

কিমিট 

১৮ িডেসmর 
২০১১ 

৯) সংি  aিধদpর/ সংsা কতর্ক pstত বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ ৃ
(pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণসহ) pশাসিনক মntণালয়/ িবভােগ 
েpরণ 

সংি  aিধদpর/ 
সংsা 

২০ িডেসmর 
২০১১ 

১০) বােজট কাঠােমার িdতীয় ভাগ পরীkা o চড়াnকরণূ  মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট oয়ািকর্ং grপ 

২৬ িডেসmর 
২০১১ 

১১) মntণালয়/ িবভােগর বােজট কাঠােমা চড়াnকরণূ  মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা 

কিমিট 

২৭ িডেসmর 
২০১১ 

১২) বােজট কাঠােমা aথর্ িবভাগ o পিরকlনা কিমশেন েpরণ মntণালয়/ িবভােগর 
বােজট ব বsাপনা 

aিধশাখা/ anিবভাগ 

২৯ িডেসmর 
২০১১ 
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সংেযাজনী-৭ 
aথর্ িবভােগর েহl েডs* eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর 
 
kিমক নং মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

১) রাTপিতর কাযর্ালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২) সংসদ সিচবালয় জনাব সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৩) pধানমntীর কাযর্ালয় জনাব সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৪) মিntপিরষদ িবভাগ জনাব সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

৫) িনবর্াচন কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

৬) জনpশাসন মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৭) সরকাির কমর্কিমশন সিচবালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৮) aথর্ িবভাগ িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৯) মহািহসাব িনরীkক o 
িনয়ntেকর কাযর্ালয় 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১০) aভ nরীণ সmদ িবভাগ েবগম uিমর্ তামাnা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১১) ব াংক o আিথর্ক pিত ান 
িবভাগ 

িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

১২) aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ েবগম uিমর্ তামাnা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৩) পিরকlনা িবভাগ জনাব eস eম মঈন udীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬ ৭৩১৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৪) বাsবায়ন, পিরবীkণ o 
মল ায়ন িবভাগূ  

জনাব eস eম মঈনudীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬৭১৩৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৫) পিরসংখ ান িবভাগ জনাব eস eম মঈন udীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬৭১৩৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

১৬) বািণজ  মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

১৭) পররাT মntণালয় ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

১৮) pিতরkা মntণালয় জনাব eস eম মঈন udীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬৭১৩৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 
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kিমক নং মntণালয়/ িবভাগ েহl েডs কমর্কতর্ােদর নাম,পদবী o েটিলেফান নmর 

১৯) সশst বািহনী িবভাগ জনাব eস eম মঈন udীন আহেmদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৭ 
েফান: ৭১৬৭১৩৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২০) আiন o িবচার িবভাগ জনাব েমাঃ তািরkল iসলাম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২১) sরাT মntণালয় েবগম uিমর্ তামাnা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৬ 
েফান: ৭১৬২৮০৩ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২২) েলিজসেলিটভ o সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ 

জনাব েমাঃ তািরkল iসলাম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৩) pাথিমক o গণিশkা মntণালয়  িদলারা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১ 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৪) িশkা মntণালয় জনাব েমাহাmদ oয়ািলদ েহােসন 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২ 
েফান: ৯৫৫০৩০৮ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

২৫) িবjান o pযিk িবভাগু  েবগম সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

২৬) তথ  o েযাগােযাগ pযিk ু
িবভাগ  

েবগম সােয়মা শাহীন sলতানা 
uপ-সিচব, বােজট aিধশাখা-৫ 
েফান: ৭১৬০০৫৯ 

 

২৭) sাs  o পিরবার কল াণ 
মntণালয় 

জনাব েমাহাmদ সাiফল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৪ 
েফান: ৭১৭২১৮৪ 

জনাব েমাঃ জািহdল হক 
uপ-সিচব (বােজট-২) 
েফান: ৭১৬ ৮৫৬২ 

২৮) সমাজ কল াণ মntণালয় জনাব েবগম জাnাতল েফরেদৗসু  
বােজট শাখা-৯ 
েফান: ৭১৬ ০০ ৩২ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

২৯) মিহলা o িশ  িবষয়ক 
মntণালয় 

েবগম জাnাতল েফরেদৗসু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৯ 
েফান: ৭১৬ ০০ ৩২ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩০) ম o কমর্সংsান মntণালয় জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩১) গহায়ন o গণপতর্ মntণালয় ৃ ূ  জনাব eস eম মাহবব আলমু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট -১৮ 
েফান: ৭১৬০০৩১ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৩২) তথ  মntণালয় ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৩) সংsিত িবষয়ক মntণালয়ৃ  রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৯৫৫ ৮৫ ৮৮ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৪) ধমর্ িবষয়ক মntণালয় রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৯৫৫ ৮৫ ৮৮ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৫) যব o kীড়া মntণালয়ু  রিহমা েবগম 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১০ 
েফান: ৯৫৫ ৮৫ ৮৮ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৩৬) sানীয় সরকার িবভাগ জনাব েমাঃ মাহমdল হাসানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১১ 
েফান: ৯৫৫৭২০৩ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৭) পlী unয়ন o সমবায় িবভাগ জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১২ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 
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৩৮) িশl মntণালয় জনাব িট েক eম মশেফkর রহমানু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৩৯) বst o পাট মntণালয় জনাব িট েক eম মশেফkু র রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৪ 
েফান: ৯৫৬৫৪৯৬ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৪০) jালানী o খিনজ সmদ িবভাগ জনাব eম রায়হান আখতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৯৫৬৫১৮৪ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৪১) কৃিষ মntণালয় েবগম নাজমা েমাবােরক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪২) মৎস  o pাণীসmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

জনাব ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৩) পিরেবশ o বন মntণালয় েবগম নাজমা েমাবােরক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ২০ 
েফান: ৯৫৬৯৭৫৩ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৪) ভিম মntণালয়ূ  জনাব eস eম মাহবব আলমু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট -১৮ 
েফান: ৭১৬০০৩১ 

ড. ক া গােয়ৃ ন 
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৫) পািন সmদ মntণালয় েবগম uেm েরহানা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৯ 
েফান: ৯৫৫৬৬৭৬ 

ড. ক া গােয়নৃ  
uপ-সিচব (বােজট-৬) 
েফান: ৭১৬৮৬৭৯ 

৪৬) খাদ  িবভাগ েবগম জাnাতল েফরেদৗসু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৯ 
েফান: ৭১৬ ০০ ৩২ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৪৭) dেযর্াগ ব বsাপনা o tাণ 
িবভাগ 

েবগম জাnাতল েফরেদৗসু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৯ 
েফান: ৭১৬ ০০ ৩২ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 

৪৮) সড়ক িবভাগ জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৪৯) েরলপথ িবভাগ জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৫০) েনৗ-পিরবহণ মntণালয় জনাব e,eন,eম ফয়জল হকু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৫১) েবসামিরক িবমান পিরবহণ o 
পযর্টন মntণালয় 

জনাব e,eন,eম ফয়জল হকু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৫২) ডাক o েটিলেযাগােযাগ 
মntণালয় 

জনাব e,eন,eম ফয়জল হকু  
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৭ 
েফান: ৯৫৬৮৮২১ 

েবগম আরিফন আরা 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৭১৬৮৩৯৫ 

৫৩) পাবর্ত  চTgাম িবষয়ক 
মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১২ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫৪) িবd ৎ িবভাগ জনাব eম রায়হান আখতার 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৫ 
েফান: ৭১৬৮৭৯১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

৫৫) spীম েকাটর্ জনাব েমাঃ তািরkল iসলাম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমানু  
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৬) মিkযd িবষয়ক মntণালয়ু ু  ডঃ েমাঃ েগালাম ফাrক 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৮ 
েফান: ৭১৬৮৩০৬ 

জনাব সত িজত কমর্কার 
uপ-সিচব (বােজট-৩) 
েফান: ৭১৬ ০২১০ 
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৫৭) pবাসী কল াণ o বেদিশক 
কমর্সংsান মntণালয় 

জনাব e েক eম িমজাnর রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৩ 
েফান: ৭১৬০৬৭৮ 

েবগম rবীনা আমীন 
uপ-সিচব (বােজট-৪) 
েফান: ৭১৬ ৯৭৮৭ 

৫৮) dনর্ীিত দমন কিমশন জনাব েমাঃ তািরkল iসলাম খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ৩ 
েফান: ৯৫৬৩১৮৬ 

জনাব েমাঃ হািববর রহমাু ন 
uপ-সিচব (বােজট-১) 
েফান: ৭১৬ ৮৯৮৯ 

৫৯) েসত িবভাগু  জনাব sমন েরজা 
িসিনয়র সহকারী সিচব, বােজট - ১৬ 
েফান: ৯৫৫৪৫১১ 

েবগম আরিফন আরা েবগম 
uপ-সিচব (বােজট-৫) 
েফান: ৯৫১১০৪৯ 

* জনাব েমাঃ হািববর রহমানু , uপ-সিচব (বােজট-১) েহl েডs eর সমnয়কারী (Coordinator) িহেসেব দািয়t পালন করেবন 
eবং েকান িবষেয় s ীকরণ/ সহায়তার pেয়াজন হেল তঁার aিধশাখার আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমহ ছাড়াo েয েকান মntণালয়ূ / 
িবভাগ কতর্ক তঁার সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পােরৃ । 
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পিরকlনা কিমশেনর েহl েডs eর কমর্কতর্ােদর নাম, পদবী o েটিলেফান নmর: 
 

kিমক 
নং 

নাম o পদবী িবভাগ েফান নং 

১) েমাঃ আলমগীর েহাসাiন 
uপ-pধান 

কাযর্kম িবভাগ ৯১১ ৭০৫৭ 

২) জনাব e. েক. eম আিনsর রহমান 
িসিনয়র সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ ৮১১ ৫৪৪২ 

৩) জনাব মিশuর রহমান 
সহকারী pধান  

কাযর্kম িবভাগ ৮১১ ৫৪৪২ 

৪) েবগম নাiমা rবােয় ৎ 
সহকারী pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ ৮১২৫৯৪৮ 

৫) জনাব ভiয়া েমাহাmদ েরজাuর রহমান িসিdকীু  
সহকারী pধান 

েভৗত aবকাঠােমা িবভাগ  

৬) জনাব মinল iসলাম িততাস 
uপ-pধান 

Pamstec, 
আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 

৯১১ ৪৬৬৭ 

৭) জনাব pভাস চnd রায় 
িসিনয়র সহকারী pধান 

আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ 
 

৮১১৯৯৪১ 

৮) জনাব েতৗিহদ আহেমদ সজল 
সহকারী pধান 

িশkা, 
আথর্-সামািজক aবকাঠােমা িবভাগ  

৯১০০৬৩৩ 

৯) েশখ শািকল uিdন আহমদ 
িসিনয়র সহকারী pধান 

পlী pিত ান uiং; কিষৃ , পািন সmদ 
o পlী pিত ান িবভাগ  

৯১১৭০৭৮ 
০১১৯১৫২৪০৮৫ 

১০) জনাব e. eiচ. eম কামrjামান 
িসিহয়র সহকারী pধান 

েসচ uiং, 
কিষৃ , পািন সmদ o পlী pিত ান 
িবভাগ 

৯১১৭৫৪১ 
০১৫৫২৪০০০২০ 

১১) জনাব তািরফল বারীু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৬৭৫৭ 

১২) ড. ম rল iসলামু  
িসিনয়র সহকারী pধান 

িশl o শিk িবভাগ ৯১১৭১৩০ 
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সংেযাজনী-৮ 

ফরম-১ 
রাজs pািpর pাথিমক pাkলন o pেkপণ 

মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 
 

লk টাকায় েমাট রাজs আেয়র শতকরা হাের দpর/ সংsার িহস া 
pকত আয়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ দpরসংsা 

২০০৯-১০ ২০১০-
১১ 

২০১১-১২ ২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১১-১২ ২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

ব াখ ামলকমnবূ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
মntণালয়/ িবভােগর রাজs আেয়র 
pাথিমক লk মাtা                               
সিচবালয়                               
aিধদpর-ক                               
aিধদpর-খ                               
aিধদpর-গ                               

সবর্েমাট                              
লk মাtার তলনায়ু  
কম (-)/ েবশী (+)                                
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ফরম-২ 
মntণালয়/ িবভাগঃ -------------------------------------- 

aিধদpর/ সংsাoয়াির ব য়সীমা 
 

লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের দpর/ সংsার িহস া 
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpরসংsা 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

ব াখ ামলকমnবূ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
মntণালয়/ িবভােগর pাথিমক সmাব  ব য়সীমা                               
                                
সিচবালয়                               
annয়ন                              
unয়ন                               
তnেধ                                 
anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
aনnেমািদত নতন pকেlু র জn েথাক                               
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                              
আnজর্ািতক সংsাসমেহর চাঁদাূ                                
                                
aিধদpর-ক*                               
annয়ন                               
unয়ন                               
তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                               
 aিধদpর-খ*                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
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লk টাকায় েমাট বরােdর শতকরা হাের দpর/ সংsার িহস া 
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ বােজট pাkলন pেkপণ aিধদpরসংsা 

২০০৯-
১০ 

২০১০-
১১ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

২০১১-
১২ 

২০১২-
১৩ 

২০১৩-
১৪ 

২০১৪-
১৫ 

২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ 

ব াখ ামলকমnবূ  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
সংsা-ক                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
সংsা-খ                               
annয়ন                               
unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
েমাট (annয়ন+unয়ন)                               
                                

েবসরকাির সংsা/ pিত ান-ক                               
েবসরকাির সংsা/ pিত ান-খ                               
                                

েমাট annয়ন                               
   তnেধ  কমর্সিচর জn বরাদূ                                
েমাট unয়ন                               
  তnেধ                                 
   anেমািদত pকlসমেহর বরাd ূ                                
   aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমেহর বরাd ূ                                
সবর্েমাট (annয়ন+unয়ন)                                
* েকান aিধদpেরর eকািধক aপােরশন iuিনট থাকেল pেত ক aপােরশন iuিনেটর বরাd পথকভােব pদশর্ন করেত হেব eবংuk aিধদpেরর েমাট বরাdo pদশর্ন করেত হেবৃ ।  
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ফরম-৩ 
aিধদpর/ সংsার pাথিমক ব য় pাkলন o pেkপণ 

মntণালয়/ িবভাগ: ------------------------------------- 
aিধদpর/ সংsা: ------------------------------------- 

লk টাকায় 
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ 

দpরসংsা aংশ ৬২ e 
বিণর্ত 

কাযর্kেমর 
kিমক নmর 

২০০৯-
১০ 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-
১৭ 

বরােdর কত % 
দািরd িনরসেন 
ব বহার হেব 

বরােdর কত 
% নারী 
unয়েন 

ব বহার হেব 

ব াখ া মলূক 
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
সংি  দpর/ সংsার জn িনধর্ািরত ব য়সীমা                         
 annয়ন ব য়                         
১-সাধারণ annয়ন ব য়***                         
aিফসারেদর েবতন                         
কমর্চারীেদর েবতন                         
ভাতািদ                         
সরবরাহ o েসবা                         
েমরামত o সংরkণ                         
সাহায , ম রীু                          
সmদ সংgহ/ kয়                         
                          
২-রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচৃ ূ                          
anেমািদত কমর্সিচসমহ ূ ূ *                         
কমর্সিচূ -ক                         
কমর্সিচূ -খ                         
uপেমাট                      
anেমাদেনর জn pিkয়াধীন/ সmাব  কমর্সিচসমহ ূ ূ                       
কমর্সিচূ -ক                         
কমর্সিচূ -খ                         

uপেমাট                      
েমাট annয়ন ব য় (১+২)                      

                       
৩-unয়ন ব য়                         
anেমািদত pকlসমহ ূ *                         
pকl-ক                         
pকl-খ                         

uপেমাট                      
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লk টাকায় 
pকত ব য়ৃ  বােজট pাkলন pেkপণ 

দpরসংsা aংশ ৬২ e 
বিণর্ত 

কাযর্kেমর 
kিমক নmর 

২০০৯-
১০ 

২০১০-১১ ২০১১-১২ ২০১২-১৩ ২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-
১৭ 

বরােdর কত % 
দািরd িনরসেন 
ব বহার হেব 

বরােdর কত 
% নারী 
unয়েন 

ব বহার হেব 

ব াখ া মলূক 
মnব  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
aনnেমািদত/ সmাব  pকlসমহ ূ                       
pকl-ক                         
pকl-খ                          

uপেমাট                      
েমাট unয়ন ব য়                      

সবর্েমাট ব য়                      
*রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচ eবং unয়ন বােজটভk pকlসমেহর নাম agািধকােরর kম anযায়ী uেlখ করেত হেবৃ ূ ু ূ । কমর্সিচূ / pকlসমেহর agািধকার িনধর্ারেণর েkেt েকৗশলগত uেdশ সমহ aজর্েনর ূ ূ
জn pেয়াজনীয় কাযর্kমসমহ বাsবায়েনর সংূ ি তার মাtা eবং drত বাsবায়েনর pেয়াজনীয়তা িবেবচনায় রাখেত হেব।  
** মntণালয়/ িবভাগ eবং aিধদpর/ সংsাসমহ pিতিট pকlূ / কমর্সিচর মাধ েম দািরd  িনরসন o নারী unয়েন ূ ২০১১-১২ aথর্বছের বরাdকত aেথর্র কত শতাংশ সরাসির ব বহার করা হেব তা ৃ িনিদর্  কের ০ েথেক ১০০ eর 
মেধ  uেlখ করেত হেব। erপ মল ায়েনর েkেt সংেযাজনীূ -৫ eর িনেদর্শনা anসরণ করেত হেব।  
*** েকান aিধদpেরর আoতায় eকািধক aপােরশন iuিনট থাকেল pেত ক aপােরশন iuিনেটর বরাd পথকভােব pদশর্ন করেত হেবৃ ।  

িব.d. pকl/ কমর্সিচূ  agািধকার kম anযায়ী িলিপবd করেত হেব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

www.mof.gov.bd 
বােজট anিবভাগ-১, শাখা-১ 

বােজট পিরপt 
২৮/১১/২০১১ ি ঃ

নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১৫.২০১১-৮১৬ তািরখ: 
১৪/০৮/১৪১৮ বঃ 

 
িবষয়: মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতাভk মntণালয়ু / িবভাগসমেহর ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত 

বােজট pাkলন (annয়ন eবং unয়ন) pণয়ন। 

 মধ েময়ািদ বােজট কাঠােমা পdিতর আoতায় সকল মntণালয়/ িবভােগর চলিত aথর্বছেরর বােজট s  o ু
সময়মত বাsবায়ন িনি ত করার লেk  চলিত aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট সttর pণয়ন করা pেয়াজন। ২০১১-১২ 
aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pstেতর েkেt িনেmাk নীিতমালা/ পdিত anসরণ করেত হেব: 

১.১ সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েনর েkেt anসরণীয় সাধারণ নীিতমালা 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন aবশ i চলিত aথর্ বছেরর মল বােজেট pদিশর্ত েমাট ূ
ব য়সীমার মেধ  সংkলানেযাগ  করেত হেব; 

• সংি  মntণালেয়র নীিত o uেdশ  aজর্েনর লেk  agািধকার pাp কাযর্kম বাsবায়েনর pেয়াজেন চলিত 
aথর্ বছেরর মল বােজেট pদিশর্ত েমাট ব য়সীমাূ র মেধ  সংkলান সােপেk সংি  মntণালয়/ িবভাগ িবিভn 
aপােরশনাল iuিনট aথবা আiেটেমর বরাd hাস/ বিd করেত পারেবৃ । 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত ব েয়র pাkলন pণয়নকােল anেমািদত মল বােজেট pদিশর্ত েমাট unয়ন ূ
ব েয়র মেধ  েকান aথর্ aব িয়ত থাকেব বেল anিমত হেল uk aব িয়ত aথর্ েকানkেমi annয়ন বােজেট 
sানাnর করা যােব না। 

১.২ ২০১১-১২ aথর্ বছেরর রাজs pািpর সংেশািধত pাkলেনর পdিত 

২০১১-১২ aথর্ বছেরর রাজs pািpর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর জn ফরম-১ ব বহার করেত হেব। e েkেt 
সাধারণভােব গত di aথর্বছেরর pথম ছয় মােসর eবং চলিত aথর্বছেরর pথম িতন মােসর রাজs আদােয়র ধারা 
(Revenue Collection Trend) িবেবচনা করেত হেব eবং তার িভিtেত ২০১১-১২ aথর্ বছেরর সংেশািধত pাkলন 
pstত করেত হেব। iেতামেধ  েকান আiেটেমর আদােয়র হার বিd করাৃ  হেয় থাকেল পনিনর্ধর্ািরত হাের সmাব  aিতিরk ু
রাজs আদােয়র িবষয়িটo িবেবচনায় রাখেত হেব eবং psািবত pাkলেন তা pিতফিলত করেত হেব। 

১.৩ ২০১১-১২ aথর্বছেরর annয়ন ব েয়র সংেশািধত pাkলন (কমর্সিচ ব তীতূ ) -eর পdিত 

annয়ন ব েয়র (কমর্সিচ ব তীূ ত) ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত pাkলন pণয়েণর জn ফরম-২ ব বহার করেত 
হেব। e েkেt িনেmাk িদকিনেদর্শনা anসরণ করেত হেব: 

• সাধারণভােব িবগত di aথর্বছেরর (২০০৯-১০ eবং ২০১০-১১) pথম ছয় মােসর eবং চলিত aথর্বছেরর 
(২০১১-১২) pথম িতন মােসর pকত ব েয়র ধাৃ রা (Expenditure Trend) িবেবচনা করেত হেব eবং তার 
িভিtেত ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত pাkলন pstত করেত হেব; 

• েকবলমাt aিফসারেদর েবতন ভাতা eবং pিত ান কমর্চারীেদর েবতন ভাতা খােত ২০১১-১২ aথর্বছেরর ৩ 
মােসর pকত ব েয়র িভিtেত ৃ ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত pাkলন pstত করেত হেব। তেব eরদপ 
pাkলন তরীর েkেt সংি  pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্ার পরামশর্ gহণ করা েযেত পাের; 

• মল  বিd ব িতেরেক সরবরাহ o েসবা খােতর anভর্k েকান আiেটেমর বরাd বিd করা যােব নাূ ুৃ ৃ ; 
• মল বােজেট সংsান িছলনা eমনূ  েকান সmদ সংgেহর জn সংেশািধত বােজেট aথর্ বরাd করা যােব না; 
• চলিত aথর্ বছের apত ািশত ব য় ব বsাপনা খাত েথেক েকান aথর্ বরাd করা হেয় থাকেল সংেশািধত 

বােজেট তার pিতফলন িনি ত করেত হেব; 
• aথর্ িবভােগর anেমাদনkেম aথবা মntণালয়/ িবভােগর aিপর্ত kমতাবেল েকান aথর্ পনঃuপেযাজন করা ু

হেয় থাকেল সংেশািধত বােজেট সংি  েকােড পনঃuপেযাজনকত aেথর্র pিতফলন িনি ত করেত হেবু ৃ ; 
১.৪ রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর pাkলেনর পdিতৃ ূ  

রাজs বােজট হেত aথর্ায়নকত unয়ন কমর্সিচর ৃ ূ ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলন pণয়েণর জn ফরম-
৩ ব বহার করেত হেব। চলিত aথর্ বছেরর বােজেট anভর্k চলমান কমর্সিচ eবং iেতামেধ  anেমািদত নতন কমর্সিচর ু ুূ ূ
জn aথর্ বরােdর psাব pাkলেন anভর্k করেত হেবু । aনnেমািদত েকান কমর্সিচর জn aথর্ বরােdর psাব কূ রা 
যােব না। সংি  কমর্সিচর সকল ব য় aবশ i িবsািরত aথর্ৈনিতক েকাড anযায়ী pদশর্ন করেত হেবূ । সংি  
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মntণালেয়র েকৗশলগত uেdশ  o মধ েময়ািদ লk মাtা aজর্েনর লেk  anেমািদত ব য়সীমার মেধ  agািধকারpাp 
কমর্সিচর জn বরাd বিdর pূ ৃ sাব করা েযেত পাের। তেব, েস েkেt সংি  কমর্সিচর জn anেমািদত েমাট ব য়সীমা ূ
যােত aিতkাn না হয় তার pিত লk  রাখেত হেব। 

১.৫ সংেশািধত বািষর্ক unয়ন কমর্সিচূ / unয়ন বােজট pণয়েনর পdিত 

২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বািষর্ক unয়ন কমর্সিচ ূ (িবিনেয়াগ কমর্সিচ o কািরগির সহায়তা কমর্সিচূ ূ )/ unয়ন 
বােজট pণয়েনর জn ফরম-৪ o ফরম-৫ (েকবল খাদ  সাহায প  pকেlর েkেt pেযাজু ) eবং ফরম-৬ (unয়ন 
ব েয়র pাkলন o pেkপণ) যথাযথভােব পরণ করেত হেবূ ।: 

• সংেশািধত eিডিপেত pকl সংখ া সীিমত রাখেত হেব। সরকােরর agািধকার pকl anভর্k করার জn ু
সরকােরর েকৗশলগত লk  o uেdশ সমেহর আেলােক agািধকার িঠক কের pেয়াজেন anাn কম ূ
grtপণর্ pকl বাদ িদেত হেবূ । আরeিডিপ’র মল aংেশ বরাdিবহীনভােব েকান pকl রাখা যােব নাূ ; 

• eকi সংsার আoতায় বাsবািয়তব  eকi uেdশ / pকিতর eকািধক kd pকl psাব পথকভােব pণয়ন ৃ ু ৃ
না কের eকেt eকিট pকেlর (g  pকl) আoতায় psাব করা যথাযথ হেব। সংেশািধত eিডিপেত 
দািরd িবেমাচেন সহায়ক o মানবসmদ unয়েনর সােথ সmk খাতসমহেক grt িদেত হেবৃ ূ । 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর eিডিপ বিহভর্ত েযসব pকl iেতামেধ  anেমািদত হেয়েছ eবং তােদর ankেল ূ
বরাd pদান করা হেয়েছ েসসব pকl আরeিডিপেত বরাdসহ anভর্k করেত হেবু ; 

• বেদিশক সাহায প  pকlু , ঘিণর্ঝড় o বnা utর পনবর্াসন সmিকর্ত pকl eবং ূ ু ২০১১-১২ aথর্বছের 
সমািpর জn িনধর্ািরত pকlেক agািধকার িদেত হেব; বেদিশক সাহায  চুিk সmািদত হেয়েছ eমন সব 
pকl সংেশািধত eিডিপেত anভর্িkর েkেt agািধকার পােবু ; 

• ‘যথাযথ কতর্পk কতর্ক anেমািদতৃ ৃ ’ aথবা ‘eসিপiিস কতর্ক anেমাদেনর জn sপািরশকতৃ ৃ ’ eবং 
‘ বেদিশক সাহায  চুিk সmািদত aথবা বেদিশক সাহায  pািpর sিনি ত aংগীকারpাp pকl’ ব তীত 
েকান aনnেমািদত কািরগির সহায়তা pকl সংেশািধত বািষর্ক unয়ন কমর্সিচেত anভর্িkর psাব করা যােব ূ ু
না; 

• সংেশািধত eিডিপেত নতন pকlু / eিডিপেত বরাdিবহীনভােব সংযk েযসব pকেlর িডিপিপ জাnয়ারীু , 
২০১২ eর মেধ  পিরকlনা কিমশেন েpরণ করা সmব হেব না েসসব pকl আরeিডিপেত anভর্k করা ু
যােব না; 

• ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত eিডিপেত eলাকা/ a লিভিtক sষম unয়েনর লেk  গহীত ৃ
pকlসমেহর বরাূ d pদান িনি ত করেত হেব; 

• চলিত pকlসমেহর anেমািদত pকl দিলেল uেlিখত pাkিলত ব য় eবং e পযর্n kমপি ভত ব েয়র ূ ু ূ
িভিtেত যিkস ত o সmাব  ব য়েনর িবেবচনায় সংেশািধত eিডিপেত aথর্ বরােdর psাব করেত হেবু । 
pকl সাহায  বরােdর েkেt aথর্ৈনিতক সmকর্ িবভাগ কতর্ক িনধর্ািরত বরাd চড়াn বেল গণ  করা হেবৃ ূ ; 

• বেদিশক সাহায প  ু (সাহায চুিk sাkিরত/ সাহায  pািp sিনি ত) pকেlর েkেt ২০১১-১২ aথর্বছের 
pাপ  বেদিশক সাহায  ব বহােরর িনিমেt পিরপরক sানীয় মdাূ ু  বরােdর (Matching Taka Cover) দাবী/ 
psাবেক agািধকার িদেত হেব; 

• ধীর গিত সmn pকl হেত বরাd কতর্ন কের drতত বাsবায়ন গিত সmn grtপণর্ pকেl pেয়াজনাnগ ূ
বরাd pদান করেত হেব। eছাড়া বরাd pদােনর েkেt কিষৃ , কিষিভিtক িশৃ l, িবd ৎ uৎপাদন, বnা utর 
পনবর্াসন eবং ঘিণর্ঝড় o জেলা ােসর kয়kিত পনবর্াসন সংkাn pকlেক agািধকার িদেত হেবু ুূ ; 

• চলিত unয়ন pকেlর সময়াnগ বাsবায়েনর লেk  pেয়াজনীয় sানীয় মdার বরাd িনি তকরণ সােপেki ু
ধমাt aপিরহাযর্ নতু ুন pকেlর জn sানীয় মdার বরাd psাব করেত হেবু ; 

• সরকােরর আমদানী l o মল  সংেযাজন কেরর ূ (CD/ VAT) হার eবং আমদানী পণ  মেল র িনধর্ািরত ূ
িবিনময় হার anসাের িসিডভ াট বাবদ pেয়াজনীয় বরােdর psাব করেত হেব। 

২. বােজট pাkলেনর সে  pেদয় anাn তথ / কাগজপt 

বােজট pাkলন o pেkপণসমহ pশাসিনক মntণালয়ূ / িবভাগসমেহর বােজট ব বsাপনা কিমিট কতর্ক িবsািরতভােব ূ ৃ
পরীkা o anেমাদনপবর্ক aথর্ িবভাগ eবং পিরকlনা কিমশেন েpরণ করেত হেবূ । বােজট ব বsাপনা কিমিট িনি ত 
করেব েয, বােজট pাkলনসমহ ei পিরপেt বিণর্ত নীিতমালাূ / পdিত যথাযথভােব anসরেণর মাধ েম pstত করা 
হেয়েছ। psািবত pাkলেনর সে  বােজট ব বsাপনা কিমিটর সভার কাযর্িববরণী aবশ i সংযk করেত হেবু । 

৩. s ীকরণ 

বােজট পিরপেt pদt নীিতমালা/ িদকিনেদর্শনার িবষেয় েকান s ীকরণ বা ব াখ ার pেয়াজন হেল aথর্ িবভােগ sািপত 
েহl েডs কমর্কতর্াগেণর সােথ েযাগােযাগ করা েযেত পাের। েহl েডs কমর্কতর্াগেণর নাম o েফান নং পিরিশ -১ e 
েদয়া হল। 
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৪. বােজট pাkলন দািখল করার সময়সীমা 

চলিত ২০১১-১২ aথর্বছেরর সংেশািধত বােজট pাkলনসমহ আগামী ূ ৩১ িডেসmর, ২০১১ তািরেখর মেধ  aথর্ িবভােগর 
বােজট anিবভাগ-১/২, পিরকlনা কিমশেনর কাযর্kম িবভাগ, সাধারণ aথর্নীিত িবভাগ o সংি  েসkর িডিভশেন eক 
pসহ কের েpরণ করার জn anেরাধ করা হল। 

 
 

শাহাবিdন আহমদু  
যg সিচব ু (বােজট-১) 
েফান: ৯৫১১০৫০ 

 
সিচব 
--------------------------------------মntণালয়/ িবভাগ/ pিত ান 
 

২৮/১১/২০১১ ি ঃ
নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০১৫.২০১১-৮১৬ তািরখ: 

১৪/০৮/১৪১৮ বঃ 
সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn anিলিপ েpরণ করা হল: 

১) uপ-সিচব (বােজট-১/২/৩), বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
২) uপ-সিচব (বােজট-৪/ ৫/৬), বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৩) uপ সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ-১, aথর্ িবভাগ। 
৪) uপ সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), বােজট anিবভাগ-২, aথর্ িবভাগ। 
৫) aথর্ সিচব মেহাদেয়র eকাn সিচব, aথর্ িবভাগ। 
৬) aিতিরk সিচব (বােজট o ব য় িনয়ntণ), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৭) যgু-সিচব (বােজট-১), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৮) যgু-সিচব (বােজট-২), aথর্ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 

 
িদলারা েবগম 

িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫১৪১৪৬ 
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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



 aথর্ িবভােগর i-বুক  • XV • 

  ি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 
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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 
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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 

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 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৪ • 495 • 

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

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-৪ • 504 • 

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----. 
 



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

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



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

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। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 514 • 

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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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।) 
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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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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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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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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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aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

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

www.mof.gov.bd 

নং-০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০-৩৫ 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)}। 
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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-০৭.১৪৩.০৪৬.০০.০০.০০৫.২০০২-৯৪ 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)। 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 560 • 

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-০৭.১৪৫.০৪১.০০.০০.০৪৯.২০১০-০৩ 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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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
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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। 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 574 • 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

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 
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ে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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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
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 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

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) 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 598 • 

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 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 602 • 

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 

‘‘ 
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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। 
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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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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-০৭.১৪৪.০৩১.০১.২০.০৫১.২০০৮-৬৯ 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 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
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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-০৭.১৪৪.০৪৪.০৩.০০.০৭০.২০০৮-৪৪ 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। 

 
 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XIX  

ধযায়- ৫: ক্ষফতন- ক্ষের 

 

বূিত্র 
 

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

০১  অআন    

 ০১ িাকবয (ুনগথঠন  তথাফরী) অআন, ১৯৭৫   ৬৩১ 

০২  োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৭৩    

 ০১ NATIONAL SCALES OF PAY, 1973 MF(IC)-2/73/1 07-09-1973 ৬৩৫ 

০৩  োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৭৭    

 ০১ 
SERVICES (GRADES, PAY AND ALLOWANCES) ORDER, 

1977 
MF(ID)-I-3/77/850 20-12-1977 ৬৪১ 

 ০২ Notification No. MF(ID)1-3/77/850, dated 20.12.77 MF(ID)III/B-1/78/538  ৬৪৯ 

 ০৩ 
The Services (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay 

and Allowances) Order, 1978 MF(ID)-1-5/78/1187 30-10-1978 ৬৯৩ 

০৪  োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৮৫    

 ০১ 
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985  

(Government Sector-General) 

S.R.O.354-L/85/MF/FD(Impl.)-

/M.N.S.-16/85-58 
05-08-1985 ৬৫২ 

 ০২ 
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985  

(Government Sector-  Police Department) 

S.R.O.-358-L/85/MF/FD(Imp)-I/MNS-

19/85/61. 
07-08-1985 ৬৬২ 

 ০৩ 
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985  

(Government Sector-Bangladesh Rifles) 

S.R.O.-359-L/85/MF/FD(IMP)-

1/MNS/20/85/62. 
08-08-1985 ৬৭৪ 

 ০৪ 
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985  

(Banks And Financial Institutions) 

S.R.O.-356-L/85/MF/FD(Imp)-

1/MNS-18/85/60 
06-08-1985 ৬৯৪ 

 ০৫ 
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985  

(Public Bodies And Nationalised Enterprises) 

S.R.O.-355-L/85/MF/FD(Imp)-

1/MNS-17/85/59 
05-08-1985 ৬৮৪ 

 ০৬ 
যকাবয/ অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা  কভথিাযীগদয কবতয় অবথথক সুবফধা প্রদান। 

ভ/বফ/(ফাস্তফায়ন)- ১/ব-
১/৮৯/১১৫(৩০০) 

16-07-1989 ৭০৩ 

০৫  োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১    

 ০১ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১ 
(যকাবয- ক্ষফাভবযক) 

২৭৫- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ২/৯১/৫৭ 

14-09-1991 ৭০৫ 

 ০২ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১ 
(ফাংরাগদ ুবর) 

৩২৮- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ৫/৯১/৬৮। 

14-09-1991 ৭১৪ 

 ০৩ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১ 
(ফাংরাগদ যাআগপর) 

৩২৯- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ৬/৯১/৬৯। 

14-09-1991 ৭২৪ 

 ০৪ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১ 
(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) 

৩২৫- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ৪/৯১- ৬৭। 

26-10-1991 ৭৩৩ 

 ০৫ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১ 
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] 

৩২৪- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ৩/৯১- ৬৬। 

26-10-1991 ৭৪৩ 

০৬  োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭    

 ০১ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭ 
(যকাবয- ক্ষফাভবযক) 

২৪২- অআন/৯৭আং/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/২১৭ 

21-10-1997 ৭৫৩ 

 ০২ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭ 
(ফাংরাগদ ুবর) 

২৬৬- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ৫/৯৭/২৪৭ 

18-11-1997 ৭৬৪ 

 ০৩ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭ 
(ফাংরাগদ যাআগপরস্ ) 

২৬৭- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/২৫১ 

18-11-1997 ৭৭৪ 

 ০৪ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭ 
(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) 

২৬৪- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ৪/৯৭/২৪৬ 

01-11-1997 ৭৮৪ 

 ০৫ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭ 
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] 

২৬৩- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ৩/৯৭/২৪৫ 

18-11-1997 ৭৯৪ 

 ০৬ 

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ (১) 
এয দপা (খ) এয ক্ষগল নতূন দপা (গ) ংগমাবেত, নুগচ্ছদ ১৯ প্রবতস্থাবত, 
নুগচ্ছদ ২০ এয (৬) ঈ- নুগচ্ছদ বফরপু্ত 

২৬১- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/২৩৭। 

16-11-1997 ৮০৫ 

 ০৭ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ 
(১) এয দপা (গ) এয ক্ষগল নতূন দপা (ঘ) ংগমাবেত 

৬- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১৪। 

14-01-1998 ৮০৬ 
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  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ০৮ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ 
(১) এয দপা (গ) এয ক্ষগল নতূন দপা (ঘ) ংগমাবেত 

১০- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ৬/৯৭/১৫। 

14-01-1998 ৮০৭ 

 ০৯ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ 
(১) এয দপা (গ) এয ক্ষগল নতূন দপা (ঘ) ংগমাবেত 

৬- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ)-
১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১৬। 

14-01-1998 ৮০৮ 

 ১০ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ 
(৮) এয য নূতন ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত 

১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৫। 

25-05-1999 ৮০৯ 

 ১১ 

িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন  
বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ (৮) এয য নতূন 
ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত 

১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৬ 

25-05-1999 ৮১০ 

 ১২ 
িাকবয [ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান] (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ 
নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ (৮) এয য নতূন ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত 

১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৭ 

25-05-1999 ৮১১ 

 ১৩ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ 
(৮) এয য নূতন ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত 

১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৮ 

25-05-1999 ৮১২ 

 ১৪ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ 
(৮) এয য নূতন ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত 

১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৯ 

25-05-1999 ৮১৩ 

 ১৫ 

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ১৪(২) এয য ঈ-
নুগচ্ছদ (৩) ংগমাবেত, নুগচ্ছদ ১৫(৫) এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৬) 
ংগমাবেত, ১৭(৩) এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৪)  (৫) ংগমাবেত, ১৮। ক।-
এয য নুগচ্ছদ ১৮। খ। বন্নগফবত 

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

08-07-1999 ৮১৪ 

 ১৬ 

িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন  
বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ১৩(২) এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৩) 
ংগমাবেত, নুগচ্ছদ ১৪(৫) এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৬) ংগমাবেত, ১৬(৩) 
এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৪)  (৫) ংগমাবেত 

২০০ অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৩/৯৭/১৭০ 

08-07-1999 ৮১৫ 

 ১৭ 

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ১৮ এযয 
নুগচ্ছদ-   
‘১৮। ১রা েুরাআ, ১৯৯৮ আগত প্রায ঈৎফ বাতা’ বন্নগফবত 

২৯৭- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭- ২৯১ 

28-12-1998 ৮১৬ 

 ১৮ 

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ১৮ এযয 
নুগচ্ছদ-   
‘১৮। ১রা েুরাআ, ১৯৯৮ আগত প্রায ঈৎফ বাতা’ বন্নগফবত 

২৯৮- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)োঃগফঃগের- ৫/৯৭- ২৯৪ 

28-12-1998 ৮১৭ 

 ১৯ 
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 
 বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ ংগাধন 

১৮৯- অআন/২০০০/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৩/৯৭/১৫৪ 

25-06-2000 ৮১৮ 

 ২০ 
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 
 বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ বধকতয ংগাধন  

২৫- অআন/৯৯/ভ/বফ(ফাস্ত-
১)/োঃগফঃগের- ৩/৯৭/০৯ 

27-01-2000 ৮১৯ 

 ২১ 
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 
 বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ বধকতয ংগাধন  

২৭ অআন/৯৯/ভ/বফ(ফাস্ত-
১)/োঃগফঃগের- ৪/৯৭/১০ 

27-01-2000 ৮২০ 

০৭  োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫    

 ০১ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫ 
(যকাবয- ক্ষফাভবযক) 

১১৯- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/২০০৫/৭৩। 

28-05-2005 ৮২১ 

 ০২ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫ 

(ফাংরাগদ ুবর) 
১২২- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৪/২০০৫/৭৬। 

28-05-2005 ৮৩৩ 

 ০৩ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫ 

(ফাংরাগদ যাআগপরস্) 
১২৩- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৫/২০০৫/৭৭। 

28-05-2005 ৮৪৭ 

 ০৪ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫  
(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) 

১২১- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৩/৭৫। 

28-05-2005 ৮৬০ 

 ০৫ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫  
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] 

১২০- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ২/২০০৫/৭৪ 

28-05-2005 ৮৭২ 

 ০৬ 
িাকবয (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ 
এয ংগাধন 

২১২- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৩/২০০৫/১১৭ 

10-07-2005 ৮৮৪ 

 ০৭ 

ভাননীয় স্পীকায, ক্ষডুবট স্পীকায, বফগযাধীদরীয় ক্ষনতা, িীপ হুআ, 

বফগযাধীদরীয় ঈগনতা, হুআগণ এফং ংদ দস্যগদয াবযগতাবলক 

ুনঃাগয বনধথাযণ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের-
১/২০০৫/১২৯ 

21-07-2005 ৮৮৫ 

 ০৮ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ এয ংগাধন 
২৬১/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-

১)/োঃগফঃগের-৫/২০০৫ 
17-08-2005 ৮৮৬ 

 ০৯ 
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 
 বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ এয ংগাধন 

৩১১- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ২/২০০৫/১৯৯ 

14-11-2005 ৮৮৭ 

 ১০ 
িাকবয (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ 
এয ংগাধন 

৩১২- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ২/২০০৫/২০০ 

14-11-2005 ৮৮৮ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XXI  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ১১ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ এয ংগাধন 
৩১৯/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৪/২০০৫/২১২ 

29-11-2005 ৮৮৯ 

 ১২ 
িাকবয (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ 
এয ংগাধন 

৩৯- অআন/২০০৬/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৫/২০০৫ 

01-03-2006 ৮৯০ 

 ১৩ 

যীট ববটন নম্বয-  ২২৫৬/ ২০০২ এ ৫/১১/২০০৩ তাবযগখ প্রদত্ত যাগয়য 
অগরাগক ভাভান্য াআগকাটথ বফবাগগয বএ কাভ ক্ষিগনাগ্রাপাযগদয ন্যায় 
ভাভান্য সুবপ্রভ ক্ষকাগটথয অীর বফবাগগয কভথযত ব,এ কাভ 
ক্ষিগনাগ্রাপাযগদয ক্ষফতন ক্ষের, ১৯৯৭ টাঃ ৩৪০০–৬৬২৫/-  (২০০৫ এয টাঃ 
৫১০০–১০৩৬০/- ) প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ (ফাস্ত-২)বযট ববটন-২/২০০২/২৮ 05-02-2008 ৮৯১ 

 ১৪ 

ফাংরাগদ সুবপ্রভ ক্ষকাটথ, াআগকাটথ বফবাগগয বাফযক্ষক গদয ক্ষফতন ক্ষের 
ঈন্নীতকযণ প্রগে যীট ববটন নং- ৬১২৭/ ২০০১ গত ঈিতু বব নং -  
১৫৭২/ ২০০৪ এয ঈয ভাভান্য সুবপ্রভ ক্ষকাগটথয অীর বফবাগগয যায় 
ফাস্তফায়ন প্রগে। 

ভ/বফ (ফাস্ত- ২)ক্ষফঃগেঃবনঃ(অআন)-
২৭/৯৯/৩৭ 

13-02-2008 ৮৯২ 

০৮  োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯    

 ০১ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯ 

(যকাবয-  ক্ষফাভবযক) 
২৫৫ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-

১)/োঃগফঃগের-১/২০০৯/২৩২ 
02-12-2009 ৮৯৪ 

 ০২ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯ 

(ফাংরাগদ ুবর) 
২৫৬ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-

১)/োঃগফঃগের-২/২০০৯/২৩৩ 
02-12-2009 ৯০৭ 

 ০৩ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯ 

(ফাংরাগদ যাআগপরস্) 
২৫৭ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-

১)/োঃগফঃগের-৩/২০০৯/২৩৪ 
02-12-2009 ৯২২ 

 ০৪ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯ 

(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) 
২৫৮ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৪/২০০৯/২৩৫। 

02-12-2009 ৯৩৪ 

 ০৫ 
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯ 

[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] 
২৫৯ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ৫/২০০৯/২৩৬। 

02-12-2009 ৯৪৫ 

 ০৬ ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ ক্ষফতনগের, ২০০৯ 
২৬০ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/ফাঃেুঃাঃগফতনগের- ৬/২০০৯/২৩৭। 

02-12-2009 ৯৫৭ 

 ০৭ োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রগে। 
ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের-
১/২০০৯/২৬১ 

09-12-2009 ৯৬৭ 

 ০৮ 

এভববুক্ত ক্ষফযকাবয বক্ষা প্রবতষ্ঠাগনয বক্ষক  ন্যান্য 
কভথিাযীগগণয োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ এ যকাবয নুদান প্রদান ফৃবদ্ধ 
প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের-
১/২০০৯/২৬৬ 

30-12-2009 ৯৬৮ 

 ০৯ 
ভাননীয় স্পীকায, ক্ষডবুট স্পীকায  ংদ- দস্যগগণয াবযগতাবলক, 

বাতা  ন্যান্য ফযয়/ সুবফধাবদ ফৃবদ্ধ প্রগে। 
ভ/বফ/ফাস্ত- ১/োঃগফঃগের- ১/২০০৯/৩৩ 18-02-2010 ৯৬৯ 

 ১০ 
ভাননীয় স্পীকায, ক্ষডবুট স্পীকায  ংদ-দস্যগগণয াবযগতাবলক, 

বাতা  ন্যান্য ফযয়/ সুবফধাবদ ফৃবদ্ধ প্রগে। 
ভ/বফ/ফাত-১/োঃগফঃগের-১/২০০৯/৩৩ 18-02-2010 ৯৬৯ 

 ১১ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (যকাবয- ক্ষফযকাবয) এয 
ংগাধন 

৭৯- অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগেরঃ- ৪/২০১০ 

15-03-2010 ৯৭১ 

 ১২ 
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 
 বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এয ংগাধন 

৮৪- অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগেরঃ৫/২০১০ 

15-03-2010 ৯৭২ 

 ১৩ 

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ িাকবয [স্ব- াবত (Public 

Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ 
(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান), িাকযী (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ 
(ফাংরাগদ ুবর), িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফাংরাগদ 
যাআগপর) এয ংগাধন 

১১২-অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ-

১)/োঃগফঃগের-১/২০১০/৮৩ 
20-04-2010 ৯৭৩ 

 ১৪ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয় 
ভতাভত প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ১/৩ব- ৫/২০০৫/(ং-
১)/৭৯ 

05-05-2010 ৯৭৪ 

 ১৫ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয় 
ভতাভত প্রদান। 

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০- ১৭৫ 17-06-2010 ৯৭৬ 

 ১৬ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয় 
ভতাভত প্রদান। 

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০- ২৯৩ 22-09-2010 ৯৭৬ 

 ১৭ 

োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ এ ফাংরাগদ ুবর ক্ষগগেগট প্রকাবত ঝুাঁবকবাতা, 
িুরকাটা  ক্ষধারাআবাতা, বকট  বাতা, োবপক বাতা, ফাড়ী বাড়া বাতায ায 
ংগাধন প্রংগগ। 

এঅয ৭৭০- অআন/২০১১/ 
০৭.১৭৩.০২২.১৪.০০.০০২.২০০৭(ং) 

09-01-2011 ৯৭৬ 

 ১৮ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এ ংগাধন 
১৫- অআন/২০১১/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/২০১০। 

17-01-2011 ৯৭৬ 

 ১৯ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফাংরাগদ ুবর) এ 
ংগাধন 

১৬- অআন/২০১১/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগের- ১/২০১০। 

17-01-2011 ৯৭৬ 
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 ২০ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এ ংগাধন 
৩০২ অআন/২০১১/০৭. 
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৪। 

29-09-2011 ৯৭৭ 

 ২১ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফাংরাগদ ুবর) এ 
ংগাধন 

৩০৩ অআন/২০১১/০৭. 
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৫। 

01-09-2011 ৯৭৭ 

 ২২ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফাংরাগদ যাআগপর) এ 
ংগাধন 

৩০৪অআন/২০১১/ 
০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৬। 

01-09-2011 ৯৮৫ 

 ২৩ 
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) 
এ ংগাধন 

৩০৫অআন/২০১১/০৭. 
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৭। 

01-09-2011 ৯৮৬ 

 ২৪ 
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 
 বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এ ংগাধন  

৩০৬ অআন/২০১১/০৭. 
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৮। 

01-09-2011 ৯৮৮ 

 ২৫ 
ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এ 
ংগাধন 

৩০৭ অআন/২০১১/০৭. 
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৯। 

01-09-2011 ৯৯০ 
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চাকির (পনগর্ঠন o শতর্াবলীু ) আiন, ১৯৭৫ 
 

ACT NO. XXXIi of 1975 

An Act to provide for the reorganization of the services of the Republic and Public bodies and 
nationalised enterprises, and for prescribing unified grades and scales of pay and other terms and 
conditions of service for persons employed in such services. 

Whereas it is expedient to provide for the reorganizations of the services of the Republic and of 
public bodies and nationalised enterprises and for prescribing unified grades and scales of pay and 
other terms and conditions of service for persons employed in such services; 

It is hereby enacted as follows:- 

1. Short title and commencement.– 

1) This Act may be called the Services (Reorganisation and Conditions) Act, 1975. 

2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 1973. 

2. Definitions.– 

In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:- 

a) ‘Nationalised Enterprise’ includes any industrial or commercial concern which is owned, 
controlled or managed by, or vested in, the Government or any public body; 

b) ‘Pay’ includes salary, allowance and any other emoluments by whatever name called: 

c) ‘Public body’ means any body authority, corporation or institution constituted or established 
by or under any law and includes any other body, authority or institution owned, controlled, 
managed or set up by the Government: 

d) ‘Service’ includes any post or office. 

3. Act to override all other laws, etc.–The provisions of this Act or any order made there under 
shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law or in 
any rule, regulation, by-law, agreement, award, settlement or term of condition of services. 

4. Power of Government of reorganise services of the Republic and of public bodies and 
nationalised enterprises.–The Government may, by order notified in the official Gazette, 
reorganise the service of the Republic or of any public body or nationalies enterprise and for the 
purpose create new services or amalgamate or unify existing services. 

5. Power of Government to prescribe unified grades and scales of pay, etc– 

1) The Government may, with a view to bringing uniformity in the grades and scales of pay of 
different persons or classes of persons employed in the service of the Republic or of any 
public body or nationalised enterprise, by order notified in the official Gazette, prescribe 
grades and scales of pay and other terms and conditions of service for all or any such persons 
or classes of persons. 

2) No persons whose grade or scale of pay is prescribed under sub-section (1) shall receive, and 
no person shall allow such person, any benefit of a grade or scale of pay which is higher than 
the grade or scale of pay prescribed for him. 

6. Retrospective effect to order.– 

1) An order under section 4 or 5 may be made so as to be retrospective to any date not earlier 
than the date of commencement of this Act. 

2) Nothing in this section shall have the effect of creating any offence retrospectively. 

7. Variation and revocation of conditions of service permitted.–An order under section 4 or 5 
may vary or revoke any condition of service of a person employed in the service of the Republic or 
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of any public body or nationalised enterprise, and no such person shall be entitled to any 
compensation for such variation or revocation of any condition of his service to his disadvantage. 

8. Indemnity.–No order made under section 4 or 5 shall be called in question in any court, and no 
suit or other legal proceeding shall lie against the Government or any person for anything done or 
intended to be done in pursuance of this Act or any order made there under. 

9. Penalty.–Whoever contravenes any provision of section 5(2) shall be punishable with fine which 
may extend to five thousand taka, and with a further fine which may extend to five hundred taka 
for each month after the first during which such contravention continues. 

10. Cognizance of offence.–No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act 
except on a compliant in writing made by the Government or by a person authorised by it in this 
behalf. 

11. Repeal and savings.– 

1) The services (Reorganization and Conditions) Ordinance, 1975 (Ord. XXII of 1975), is hereby 
repealed. 

2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or any order made under the 
said ordinance shall be deemed to have been done, taken or made, as the case may be, under 
the corresponding provision of this Act. 
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জাতীয় েবতনেsল, ১৯৭৩ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 

(Implementation Cell) 

OFFICE MEMORANDUM 
No.MF(IC)-2/73/1, Dated- Dacca, the 7th September, 1973 

Subject- Introduction of National Scales of Pay in respect of Class IV, Class III and certain Class 
II-posts under the Government. 

 
The undersigned is directed to say that the Government of the People’s Republic of Bangladesh 

have, in pursuance of the recommendations of the National Pay Commission, decided to introduce the 
National Scales of Pay to replace the existing scales. The four national scales shown below shall 
replace the existing scales of Class IV, Class III and certain Class II posts: 

 
National Seales Grades 

(i) 130–Conf–135–5–180–EB–6–240  X 
(ii) 145–Conf–151–6–205–EB–7–275  IX 
(iii) 220–Conf–228–8–268–EB–10–348–EB–12–420  VIII 
(iv) 310–Conf–325–15–400–EB–18–544–EB–21–670 VII 

 
2. a) Annexures A to D of this memorandum show the existing posts and scales of pay of the Class 

IV, Class III and certain Class II employees of the Government and their corresponding 
national grades and scales. 

b) Application of national scales in respect of such categories if employees in the Autonomous, 
Semi-Autonomous Bodies including Universities and the nationalised sector will issue 
separately. 

 Similar orders regarding application of the other six national scales will also issue in due 
course. 

3. Any omission of posts and scales from the Annexures to this memorandum should be brought to the 
notice of the Ministry of Finance (Implementation Cell) promptly by the Heads of Departments/ 
Offices with full particulars of pay scales etc. for their placement in appropriate grades. 

4. For the purpose of implementation of the National Pay Scales, unless there is anything repugnant in 
the subject or context:- 
a) ‘Present Pay’ means pay in the existing scales including such special pay, technical pay, 

personal pay which the incumbent enjoys because of his qualifications and includes the 
general ad-hoc pay increases and reliefs sanctioned by Government, but does not include any 
special pay specifically attached to his post. 

b) ‘National Scales of Pay’ means the scales of pay recommended by the National Pay 
Commission and accepted by the Government, as shown in (i) to (iv) of para I above. 

c) ‘Existing Scales’ means the scales of pay, applicable to an employee in respect of his 
substantive or officiating post under the Government of Bangladesh on the date preceding the 
date from which his pay is refixed in the national scales. 

d) ‘Emoluments’ means the present pay plus all allowances admissible to an incumbent on 30th 
June, 1973. 

5. The National Scales of Pay shall apply to all existing Class IV, Class III and certain Class II posts 
under the Government (including employees of the Railways, Posts and Telegraph Department and 
Government Press) paid from the civil estimates and to civilian employees paid from the Defense 
Services estimates (including employees of the Ordinance Factory). These scales shall not, 
however apply to Apprentices, Trainees, Part-time employees, employees on contract and workers 
whose wages fall within the purview of the Industrial Wages Commission. 

6. The initial pay of an employee shall be fixed in the national scale applicable to him according to 
the following principles: 
a) A minimum benefit of Tk. 16 shall be added to the present pay of the employees shown in 

annexures A and B and Tk. 24 in cases of employees shown in annexures C and D, and then, 
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if the amount so arrived at is less than the minimum of the national scale, his pay shall be 
fixed at the minimum of the national scale; 

b) Where the amount arrived at is equal to or more than the minimum of the national scale, his 
pay shall be fixed at the next higher stage in the national scale; 

c) In case the amount of pay arrived at is more than the maximum of the national scale, his pay 
shall be fixed at the maximum of the national scale. 

7. The date of the next increment of the employees whose pay is fixed in the national scales 
according to the provisions of this memorandum shall fall on the 1st July, 1974 and on the 1st July 
each year thereafter, subject to crossing of efficiency bar where applicable. 

8. In cases of Government employees on deputation to Autonomous, Semi-Autonomous Bodies or 
Corporations, etc. pay will be fixed on the basis of his present pay to which he would have been 
entitled under the Government but for his deputation. 

9. i) In addition to the pay in the national scales, the employees whose pay is fixed under this 
memorandum shall be entitled to a consolidated fringe benefit at the following rates:- 

National Scale 
No. 

Grade In 5 big Cities (Dacca, 
N’ganj, Khulna, Rajshahi 

and Chittagong) 

In other Municipal 
and Town committee 
areas and thana Hqs. 

In other 
places of the 

country 
1 2 3 4 5 

(i) X  70 60 45 
(ii) IX  75 65 48 
(iii) VIII  90 80 55 
(iv) VII  120 110 70 

ii) Dacca Cantonment and Chittagong Cantonment will be treated as ‘Big City’ areas and the 
other cantonments will be treated as ‘Municipal’ areas for the purpose of drawal of fringe 
benefits. 

iii) With the introduction of the fringe benefits mentioned above all existing allowances will cease 
to be admissible. Washing allowance and Overtime allowance where admissible at present 
will, however, continue 

10. Where an employee is in occupation of residential accommodation provided by the Government, 
his fringe benefit shall be as follows:- 

National 
Scale No. 

Grade In 5 big Cities (Dacca, N’ganj, 
Khulna, Rajshahi and 

Chittagong) 

In other Municipal 
and Town committee 
areas and thana Hqs. 

In other places of 
the country 

1 2 3 4 5 
(i) X  30 30 25 
(ii) IX  30 30 25 
(iii) VIII  30 30 25 
(iv) VII  30 30 25 

11. Employees who may be provided with Government accommodation will deduct from their pay 
house rent at the following rates:- 
For the national scales (i) and (ii) (Grades X and IX) Nil. 
For the national scales (iii) and (iv) (Grades VIII and VII) 5% of pay per month. 

Provided that employees who under rules or Government orders are entitled to rent-free 
accommodation shall not be required to deduct any house rent from their pay on account of 
Government accommodation, and they will be allowed to draw fringe benefit at full rates. 

12. The pay fixed in the national scales and the fringe benefits under this memorandum shall be free of 
income tax and finance tax. 

13. The Government have accepted the recommendation of the Pay Commission that the 
implementation of the monetary benefit accruing to the employees as a result of fixation of their 
pay in the national scales shall be phased out in three years as follows:- 
i) 60% of the total monetary benefit (difference between the pay fixed in the national scale plus 
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fringe, and his emoluments in the existing scale) shall be paid in the first year, i.e., during the 
period from 1-7-73 to 30-6-74. 

ii) 75% of the total monetary benefit shall be paid in the 2nd year, i.e., from 1-7-74 to 30-6-75. 
(iii) Full benefit shall be paid in the 3rd year, and thereafter, i.e., from 1st July, 1975. 

14. These orders shall take effect from 1st of July, 1973. 
 
 

OSMAN GHANI KHAN, 
Officer on Special Duty, 

(Secretary), 
Ministry of Finance. 

No.MF(IC)-2/73/1, Dated Dacca, the 7th September, 1973 

Copy forwarded to: 

i) All Ministries/ Divisions/ Departments/ Directorates. 
ii) The Comptroller and Auditor-General of Bangladesh, Dacca. 
iii) The Accountant-General of Bangladesh, Dacca. 
iv) The Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bangladesh Railway, Chittagong. 
(v) The Controller of Military Accounts, Dacca. 

They are requested to please fix the pay of all employees concerned in the national scales 
corresponding to Grades X-VII according to the above Government orders. All Heads of Departments 
and Drawing and Disbursing Officers should after fixation of pay of the concerned employees working 
under them, send the statement showing the fixation of pay with the related bills for necessary checking 
by the Audit office. All Accounts and Audit offices concerned will duly check and verify the fixation 
statements as soon as possible. Any objection in the matter of fixation of pay should be settled in 
consultation with the Heads of Departments concerned as soon as possible. In case of any doubt about 
the application of the above Government orders, reference should be made to the Audit officers 
concerned as usual. 

2. Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers are authorised to make provisional 
payment according to pay fixed in the national scales subject to verification by the Audit officers 
except in the following case:- 

Provisional payment of pay in the national scale should not be made in cases of employees 
who are likely to retire on superannuation within one year from the date of issue of this 
memorandum. In such cases payment should be made only after verification of the fixation of pay 
by the Audit officer. 

3. Increments in the national scales should be allowed only after verification of the pay fixation by the 
Audit officer. 

4. All provisional payments should be made after obtaining undertaking from the employees to the 
effect that any overpayment will be refundable and recoverable from them. Drawing and 
Disbursing Officers should keep a record of such undertakings in their offices. They should 
endorse a certificate of having received the undertaking, on the pay bills. 

5. All Heads of Departments/ Drawing and Disbursing Officers and the Accounts and Audit Officers 
concerned may please furnish a report to the Ministry of Finance (Implementation Cell) within a 
fortnight and they should also report fortnight progress of implementation of the national pay 
scales every fortnight there after till the national scales are fully implemented. 

 
 

OSMAN GHANI KHAN 
Officer on Special Duty, 

(Secretary), 
Ministry of Finance. 
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National Pay Scales of July 1973 (in full) 
*1. Tk 2000.00 (fixed) 
*2. Tk. 1475–75–1850 
*3. Tk. 1150–60–1570 
*4. Tk. 800–45–1070–EB–40–1005–45–1275 
5. Tk. 475–conf–510–35–685–EB–40–1005–45–1275 
6. Tk. 375–conf–400–25–525–EB–30–765–EB–35–975 
7. Tk. 310–conf–325–15–400–EB–18–544–EB–21–670 
8. Tk. 220–conf–228–8–268–EB–10–348–EB–12–420 
9. Tk. 145–conf–151–6–205–EB–7–275 
10. Tk. 130–conf–135–5–180–EB–6–240 
 *Not implemented. 
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জাতীয় েবতনেsল, ১৯৭৭ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 

 

 
 
 
 
 
 

Services (Grades, pay and Allowances) Order, 1977 
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[published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated. the 20tli December 1977] 
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 
(Implementation Division) 

NOTIFICATION 
Dated the 20th December, 1977. 

No. MF (ID)-I-3/77/850–In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services 
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the 
following Order, namely:- 

1. Short title, commencement and application– 

l) This Order may be called the Services (Grades, pay and Allowances) Order, 1977. 

2) It shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977. 

3) It applies to all persons in the service of the Republic holding the posts mentioned in the 
Annexure, except- 
a) persons employed in the defence services excluding civilians paid out of the defence 

estimates; 
b) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing 

Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 (X of 1974); 
c) persons employed as apprentices or trainees; and 
d) persons employed on contract or part-time basis. 

2. Definitions– 

 In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,- 
a) ‘Annexure’ means Annexure to this Order; 
b) ‘Commencing day’ means the first day of July, 1977; 
c) ‘National Grade and Scale’ means the grade and scale of pay introduced with effect from the 

first day of July, 1973; 
d) ‘New National Grade and Scale’ means the grade and scale of pay specified in paragraph 3. 

3. New National Grades and Scales of Pay– 

l) On the commending day all the grade and scales of pay in force, immediately before that day, 
in respect of the posts mentioned. Annexure shall cease to exist and on and from that day there 
shall come into force the following New National Grades and Scales of Pay, namely:- 

Grades Scales 
I Tk. 3000 (Fixed). 
II Tk. 2850 (Fixed). 
III Tk. 2350–100–2750. 
IV Tk. 2100–100–2600. 
V Tk. 1850–75–2375. 
VI Tk. 1700–75–2225. 
VII Tk. 1400–75–2000. 
VIII Tk. 1150–65–1800. 
IX Tk. 900–55–1285–65–1610. 
X Tk. 750–50–900–E.B.–55–1230–60–1470.  
XI Tk. 625–45–985–E.B.–55–1315. 
XII Tk. 470–35–645–E.B.–45–9 1 5–55–1135. 
XIII Tk. 425–30–575–E.B.–40–735–50–1035.  
XIV Tk. 400–25–525–E.B.–30–825.  
XV Tk. 370–20–470–E.B.–25–745.  
XVI Tk. 325–l5–430–E.B.–20–610.  
XVII Tk. 300–l2–396–E.B.–18–540.  
XVIII Tk.. 275–10–375–E.B.–15–480.  
XIX Tk. 250–6–280–E.B.–8–360.  
XX Tk. 240–6–282–E.B.–7–345.  
XXI Tk. 225–6–315. 
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2) The posts in different offices and organisation shall be on such New National Grades and Scales as 
are specified in the Annexure. 

Explanation⎯The inclusion of a post in the Annexure does not constitute sanction for the 
post. 

3) The New National Grade and Scale shown against any post in the Annexure shall not be effective 
if the National Grade and Scale shown against it in the Annexure is not the same as that in which 
the post was placed by the orders issued by the Implementation Division of the Ministry of 
Finance. 

4) In the case of the posts against which the word ‘Special Selection’ occurs in the remark column of 
the Annexure, the New National Grade and Scale shall apply only if the Government specifically 
applies that scale to the persons holding those posts. 

4. Special Provision for Doctors⎯ 

 Notwithstanding anything contained in this Order, a doctor who is not debarred from private 
practice or to whom a part of fees charged for radiological, pathological and similar services rendered 
by any Government hospital, clinic, health centre or Institute is payable, shall draw as pay (i) 10% less 
than the full pay admissible to him if he is on New National Grade and Scale X, IX or VIII and (ii) 
20% less than the full pay admissible if he is on New National Grade and Scale VII or above:- 

Provide that if he gives up private practice, the Government may, on his application in writing, 
permit to draw the full pay with effect from the date he gives up private practice: 

Provided further that in the case if a doctor who draws such less pay, pension, death-cum-
retirement benefit, contribution to provident fund and rent payable by him for residential 
accommodation provided by the Government shall be calculated on the basis of the full pay that would 
otherwise have been admissible to him. 

Explanation⎯A doctor means a person who has a diploma or degree in medicine or surgery, but 
does not include a person who is a licentiate of any Medical Faculty. 

5. Meaning of Present Pay⎯ 

Unless anything to the contrary is specifically provided hereinafter, ‘Present Pay’ shall, for the 
purposes of this Order, mean– 

a) in respect of a person in the National Grade and Scale VII, VIII, IX or X, the pay admissible to 
him on 30th June, 1977, in the Grade and Scale applicable to him plus the Compensatory 
Allowance of Tk. 25 sanctioned under Government Order No. MFIR-II1Allowance, dated 9-2-
1976 plus the Special Allowance or Supervisory Allowance as indicated in Explanation III; 

b) in respect of a person in the National Grade and Scale V or VI, the pay admissible to him on 30th 
June, 1977, in the Grade and Scale applicable to him plus the Personal Pay in terms of paragraph 5 
of the Ministry of Finance Office Memorandum No. MF(IC)-V52/ 74/ 261, dated 12-8-1974 plus 
the Special Allowance or Supervisory Allowance as indicated in Explanation III; 

c) in respect of a person not falling under clauses (a) and (b), the pay admissible to him on 30th June, 
1977, plus the Technical pay and the Special Pay as indicated in Explanation IV the total being 
subject to the provisions of the Bangladesh Government and Semi-autonomous Organisations 
(Regulation of Salary of Employees) order, 1972 (P.O No. 79 of 1972), plus the ad-interim. relief 
sanctioned under Government Order No. MF (1C)-17/ 75/ 895, dated 2-6-1975. 

Explanation I–If in any case the order regarding the National Grades and Scales issued by the 
Government have not been implemented and the employees are being remunerated on the basis of 
the grades and scales which have been superseded by the National Grades and Scales, the pay of 
the old concerned persons shall first be refixed with effect from 1st July, 1973 in the National 
Grade and Scale according to the relevant orders and then the present pay shall be worked out on 
the basis of pay in the National Grade and Scale as on 30th June, 1977. 

Explanation II–If any post should have been included in the National Grade and Scale V, VI, 
VII, VIII, IX or X before the commencing day but has not been included in that Grade and Scale 
for any reason, that post shall be included in that Grade and Scale before working out of the 
present pay of the person holding that post. 

Explanation III–For working out present pay of a person mentioned in clause (a) or (b), 
Special Allowance or Supervisory Allowance shall form a part of the present pay only if (a) the 
post carrying the Special Allowance or Supervisory Allowance is a higher post in the sense that 
appointment to it is made on promotion from among persons holding the next lower posts so that 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 643 • 

the Special Allowance or Supervisory Allowance becomes personal to the incumbent and cannot 
be taken away unless he is demoted and (b) such Special Allowance or Supervisory Allowance is 
not admissible to the. post under paragraph II. When appointment to a post carrying Special 
Allowance or Supervisory Allowance is made from among persons belonging to a grade or cadre 
without involving any promotion of the person so appointed or supersession by him of others, so 
that the person so appointed continues to belong to the same grade or cadre as before and draws 
Special Allowance or Supervisory Allowance during the period he holds that post and may at any 
time be transferred to his old post or other post without any right to the continuance of the Special 
Allowance or Supervisory Allowance, the Special Allowance or Supervisory Allowance shall not 
be taken into account in calculating the present pay. 

Explanation IV–For working out present pay of a person mentioned in clause (c), Special Pay 
shall, subject to the decision of the Government regarding Deputy Secretaries, form a part of the 
Present Pay only if (a) the post earring the special pay is a higher post in the sense that 
appointment to it is made on promotion from among persons holding the next lower posts so that 
the Special Pay becomes personal to the incumbent and cannot be taken away unless he is demoted 
and (b) no Special Allowance is admissible to the post under paragraph II. When appointment to a 
post carrying special pay is made from among persons belonging to a grade or cadre without 
involving any promotion of the person so appointed or supersession by him of others, so that the 
person so appointed continues to belong to the same grade or cadre as before and draws Special 
Pay during the period he holds that post and can at any time be transferred to his old post or other 
post without any right to the continuance of the Special Pay, the Special Pay shall not be taken into 
account in calculating the present pay. 

Explanation V–As an interim arrangement and until further orders the Present Pay of a person 
holding the post of Deputy Secretary shall be worked out in terms of clause (c) taking into account 
the Special Pay drawn by him as Deputy Secretary. On his ceasing to hold the post of Deputy 
Secretary, his pay shall be refixed in such manner as the Government may direct. 

6. Fixation of Initial Pay⎯ 

l) The initial pay in the New National Grade and Scale of a person shall be fixed in accordance with 
the following principles- 
a) Pay in the New National Grade and Scale shall be fixed at the stage equivalent to the total of 

the Present Pay plus 10% thereof subject to a maximum of Tk. 125: 
Provided that if such total is less than the minimum of the relevant New National Grade 

and Scale, pay shall be fixed at such minimum: 
Provided further that if such total exceeds the minimum of the relevant New National 

Grade and Scale and there is no stage in that Grade and Scale equal to that total, pay shall be 
fixed at a stage in that Grade and Scale which is next above the total. 

b) To the amount worked out under clause (a) one increment in the New National Grade and 
Scale shall be added for every three years of service up to 30th June, 1977, in the same post or 
posts carrying the same scale of pay. The maximum number of such increments shall be two 
in cases where the amount worked out as per (a) above does not exceed Tk. 1500. In other 
cases only one increment shall be added. 

Explanation–For the purposes of this clause the scale of pay in force on 30th June, 1973, 
for a post and the National Grade and Scale of pay in which that post was placed with effect 
from 1st July, 1973 shall be deemed to be the same scale. 

c) If the amount arrived at under clauses (a) and (b) exceeds the maximum of the New National 
grade and Scale, pay shall be fixed at the maximum of that Grade and Scale and the excess 
shall be allowed as Personal Allowance. The Personal Allowance shall be gradually reduced 
by the amount of subsequent increments on promotion. The Personal Allowance shall not 
count as emoluments for the purpose of pension and death-cum-retirement benefits or 
contribution to Provident Fund. 

2) The initial pay in the New National Grade and Scale of a person promoted from one post to 
another carrying a higher scale of pay on or after 1st July, 1977, shall first be fixed on the New 
National Grade and Scale applicable to the lower post in accordance with the provisions of sub-
paragraph (1) and then on the basis of the pay so fixed in the New National Grade and Scale his 
pay in the higher post as on the date of promotion shall be fixed in the applicable New National 
Grade and Scale in accordance with the normal rules. If the pay so arrived at is less than the 
existing pay and the ad-interim relief sanctioned under O.M. No. MF(IC)-17/ 75/ 895, dated 2-6-
1976 or Compensatory Allowance sanctioned under No. MF/ R-II/ Allowance, dated 9-2-1976, as 
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the case may be, plus the Special Pay if it is includible in the Present Pay of the higher post in 
terms of clause (c) of paragraph 5, the difference shall be protected as personal Allowance to be 
reduced by the amount of subsequent increment or higher pay on promotion, but such Personal 
Allowance shall not count as emoluments for the purposes of pension, death-cum-retirement 
benefit or Provident Fund contributions. 

3) If the maximum of the New National Grade and Scale in which a post is placed is lower than the 
maximum of the National Grade and Scale for the post, the incumbent shall have the option to 
retain the National Grade and Scale as personal to him. Unless otherwise provided elsewhere in 
this Order, a person opting to retain the National Grade and Scale shall be allowed a 10% increase 
over his Present Pay. 

4) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his present pay to which he would 
have been entitled in his ‘parent office of organisation but for such deputation. 

5) The pay of a person who was on leave on 1st July, 1977, shall be fixed on the basis of his present 
payor what would have been his present pay had he not been on leave on 30th June, 1977, but the 
monetary benefit accruing from the fixation of his pay in the New National Grade and Scale shall 
not be admissible for the period of the leave. 

Explanation–In the case of a person who was on leave preparatory to retirement on 1st July, 
1977 and who retired on a date subsequent to 1st July, 1977 his pension shall be calculated on the 
basis of what would have been his pay on the date of his retirement as per sub-paragrahp (5) but 
his leave salary shall not be recalculated. 

6) If a person was under suspension on 1st July, 1977, his pay in the New National Grade and Scale 
shall not be fixed unless he is re-instated and actually resumes duty. The pay of such a re-instated 
person shall first be fixed on the existing grade and scale in accordance with the rules and 
principles in force on 30th June, 1977, and then on the basis of such pay his pay in the New 
national Grade and Scale shall be fixed in accordance with the provisions of this Order. 

7. Increment After Initial Fixation⎯ 

1) Subject to the principles governing the crossing of efficiency bar as indicated by EB in the New 
National Grade and Scale and other principles governing grant of increment, the first increment of 
pay after its refixation in accordance with the provisions of paragraph 6 shall fall due– 
a) on 1st January, 1978, in the case of a person whose date of increment under orders in force on 

30th June, 1977, falls on any date between 1st July, 1977 and 31st December, 1977 (both 
dates inclusive); 

b) on 1st July, 1978, in the case of a person whose date of increment under orders in force on 
30th June, 1977, falls between 1st January, 1978, and 30th June, 1978 (both dates inclusive). 

2) Subject to the principles governing the crossing of efficiency bar as indicated by EB in the New 
National Grade and Scales and the principles governing the grant of increment, the second and 
subsequement shall be due on 1st January every year in the case of a person mentioned in sub-
paragraph (1) (a) and on 1st July every year in the case of a person mentioned in sub-paragraph (1) 
(b). 

8. Pay on first Appointment⎯ 

The pay of a person on first appointment otherwise than on promotion or transfer on or after 1st 
July, 1977, shall be fixed at the minimum of the New National Grade and Scale applicable to the post 
to which he is appointed: 

Provide that on such first appointment to a post in the New National Grade and Scale X or 
above⎯ 
a) one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S or Bachelor of Architecture 

degree or a degree recognized by the Government as equivalent to it, if such degree is the 
prescribed minimum qualification for the post; 

b) two advance increment shall be given to a person who, in addition to having a degree in 
engineering, Law or Architecture or a master degree, holds another degree in physical planning 
from an institute recognized for this purpose by the Government, if such degree is the prescribed 
minimum qualification for the post; 

c) two advance increments shall be given to a person appointed to the post of Assistant Judge if he 
has to his credit two years of legal practice in a court of law on the date of appointment; 
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d) one advance increment shall be given to a person appointed as a Lawyer Magistrate, if he has to 
his credit 3 years of actual practice as a lawyer and is not below 30 years of age at the time of his 
appointment; two advance increments shall be given to such a person, if he has to his credit 4 years 
of such practice and is not below 31 years of age at such time; three advance increment shall be 
given to such a person if he has to his credit 5 years of such practice and is not below 32 years of 
age at such time and four advance increments shall be given to such a person, if he has to his credit 
6 years or more of such practice and is not below 33 years of age at such time: 

Provided further that one advance increment shall be given to a person who is licentiate of any 
Medical Faculty, if such a license is the prescribed minimum qualification for the post: 

Provided further that the Education Department Memorandum No. SIV/ 832-EDN, dated 18-
7-1970 and SIV/ 831- EDN, dated 18-7-1970 shall continue to be in force only in so far as they 
relate to the grant of advance increments to Head Moulanas, Additional Head Moulanas, Assistant 
Moulanas, Head Masters, Assistant Head Masters Teachers, Chief Instructors, Instructors, 
Principals, Vice-Principals, Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Lecturers of 
Madrassas, Schools, Colleges, Polytechnics, Vocational Training Institutes, Institute of Glass and 
Ceramic, Institute of Leather Technology and Institute of Graphic Arts. 

9. Increment after new appointment or on promotion⎯ 

Subject to the principle governing the crossing of efficiency bar as indicated by EB in the New 
National Grade and Scale and other principles governing grant of increment, the date of increment of 
pay of a person who is appointed or promoted on or after 1st July, 1977, shall be- 

a) 1st January next year, if he joins his post on any date between 1st January and 30th June in any 
year; 

b) 1st July next year, if he joins his post on any date between 1st July and 31st December in any year. 

10. Conditions for full pay of a post⎯ 

1) Full pay shall be admissible to a promoted to a higher grade and scale if the person has completed 
the number of years of service as shown in the table below:- 

Grade Scale Minimum number of years 
service required for full pay 

I Tk. 3000 (Fixed) 20 years. 
II Tk. 2850 (Fixed) 17 years. 
III Tk. 2350–100–2750  14 years. 
IV Tk. 2100–100–2600  12 years. 
V Tk. 1850–75–2375  10 years. 
VI Tk. 1700–75–2225  10 years. 
VII Tk. 1400–75–2000  8 years. 
VIII Tk. 1150–65–1800  5 years. 
IX Tk. 900–55–1285–65–1610  5 years. 

Explanation: 
For the purpose of this sub-paragraph the years of service shall be the total of- 

i) the actual period of service in a post which was classified as Class-I or in a post which 
was placed in National Grade V between 1st July, 1973 and 30th June, 1977 or in a post 
placed in the New National Grade X or above after 1st July, 1977, plus 

ii) half the actual period of service in a post which was classified as Class-II (Gazetted) 
before 30th June, 1973 or in a post placed in National Grade VI between 1st July, 1973 
and 30th June, 1977 or in a post placed in New National Grade XI, XII or XIII after 1st 
July, 1977, plus 

iii) one-fourth of the actual period of service in other posts. 

2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the New National Grade and 
Scale determined to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of service 
falls short of the required period: 

Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case. 
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11. Special Pay, etc. to cease to be admissible– 

Fringe Benefit, Special Pay, Technical Pay, Non-practing Allowance, Special Allowance, 
Supervising Allowance, Deputation Allowance, Dearness Allowance, Ad-interim Relief and all other 
extra remunerations, by whatever name called, except the following, where admissible, shall case to be 
admissible with effect from the commencing day:- 
a) Washing Allowance; 
b) Overtime Allowance for working extra hours beyond normal working hours of the concerned 

office as may be approved by the Ministry of Finance from time to time; 
c) Field Allowance where admissible in lieu of Travelling Allowance and Daily Allowance; 
d) Travelling Allowance and Daily Allowance on tour or on transfer including fixed Travelling 

Allowance; 
e) Entertainment Allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the 

Ministry of Finance, issued from time to time; 
f) Chittagong Hill Tracts Allowance sanctioned under Ministry of Finance Memo No.aঃমঃ/ pিব-২/ 

ভাতা-৫৫/৭৬-৬০৪, তাং ১-১০-৭৬; 
g) Grainshop Allowance in the case of employees of the Bangladesh Railway, sanctioned under 

Implementation Cell, Ministry of Finance letter No. MF(IC)-34/ 73-39, dated 28-3-1974; 
h) Special Allowance and Supervisory Allowance in the case of employees of Bangladesh Railway 

other than Typists, Stenotypists and Stenographers, sanctioned under Implementation Cell, 
Ministry of Finance Corrigendum/ Addendum No. MF(IC-)-2/ 73/ 3, dated 23-3-1974; 

i) Good Conduct Allowance, Operational Allowance, Telecommunication Allowance, Cycle 
Maintenance Allowance, Fixed Conveyance Allowance, Pie Allowance and Desk System 
Allowance in the case of employees of Post Office Department sanctioned under Implementation 
Cell, Ministry of Finance, Memo No. MF(IC)-V/ I/ 77/ 139, dated 25-3-1977; 

J) Special Allowance and Supervisory Allowance in the case of employees of post Office Department 
other than Typist, Stenotypists and Stenographers, sanctioned under Implementation Cell, Ministry 
of Finance Memo No. MF(IC)-277/ 3, dated 23-3-1974; and 

k) Allowance specifically mentioned in this Order. 

12. Allowance for Ansars⎯ 

Notwithstanding anything contained in paragraph 11, the following Allowance shall be payable to 
the employees of the Directorate of Ansars:- 

a) Kit Allowance:   
Initial Grant  Tk. 2500 on first appointment District Adjutants 
Renewal Grant  Tk. 600 per year thereafter.  
Initial Grant  Tk. 400 per year thereafter.  Sub-divisional Adjutants other than Sub-

divisional Adjutants of Ansar Battalion  Renewal Grant  Tk. 400 per year thereafter. 
b) Washing and Hair-cutting Allowance:  

Ansars, Section Leaders, Assistant Platoon 
Commanders, Platoon Commanders, Instructors, 
Assistant Company Commanders, Company 
Commanders and Assistant Adjutants. 

Tk. 15 per month 

c) Command Allowance:   
District Adjutants Tk. 100 per month 

13. Allowance for National Security Intelligence⎯ 

1) Notwithstanding anything contained in paragraph 11, the following allowances shall be payable to 
persons working in the National Security Intelligence:- 

a) Washing and Hair-cutting Allowance:  
Constables, Head Constables, Junior Field Officers and 
Field Officers 

Tk. 15 per month 

b) Unconditional Conveyance Allowance:   
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Field Officers and Deputy Assistant Directors deployed 
on outdoor duty in the cities of Dacca and Chittagong. 

Tk. 50 per month 

a) Kit Allowance:   
Initial Grant  Tk. 350 on first appointment  Constables, Head Constables, and 

Junior Renewal Grant  Tk. 200 per year thereafter.  
Initial Grant  Tk. 500 per year thereafter.  Field Officers 

Field Officers Renewal Grant  Tk. 200 per year thereafter. 

2) Notwithstanding anything contained in paragraph 17 the employees of the Police Department on 
deputation to the National Security Intelligence, will be governed in the matter of House Rent 
Allowance by the Order applicable to the Police Department. 

14. Allowance for Nurses⎯ 

Notwithstanding anything contained in paragraph 11, the following Allowances shall be payable to 
the nurses:- 

a) Uniform Allowance Tk. 300 per year. 
b) Dhobi Allowance Tk. 10 per month. 

15. Notwithstanding anything contained⎯ 

In this Order, in respect of any existing incumbent of a post for which Special Pay, Special 
Allowance, or Supervisory Allowance will cease to be admissible as per paragraph 11 and is not also 
included in Present Pay as per Explanation III or IV below paragraph 5, if the amount of pay in the 
New National Grade and Scale fixed in terms of paragraph 6 is less than the actual amount of Pay and 
Special Pay, Special Allowance or Supervisory Allowance which he has been actually drawing before 
the date of the issue of this Order, the difference shall be drawn by him as Temporary Personal 
Allowance for so long as he holds the post and the difference is not absorbed in future increments. 

16. Medical Allowance⎯ 

All persons shall be paid a fixed Medical Allowance of Tk. 30 per month. 

17. House-rent Allowance⎯ 

l) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons shall be paid a house-rent allowance 
at the following monthly rate:- 

 Rate of House rent allowance (per month). 
Basic Pay For cities of Dacca, 

Narayangonj, Chittagong 
and Khulna 

For other District 
Towns. 

For other places 

Up to Tk. 1000  35% of basic pay 30% of basic pay 
subject to a minimum 

of Tk. 75. 

25% of basic pay 
subject to a minimum 

of Tk. 60. 
Tk. 1001 to 2000  30% of basic pay subject 

to a minimum of Tk. 
350. 

25% of basic pay 
subject to a minimum 

of Tk. 300 

20% of basic pay 
subject to a minimum 

of Tk. 250. 
Above Tk. 2000 25% of basic pay subject 

to a minimum of Tk. 
600. 

20% of basic pay 
subject to a minimum 

of Tk. 500. 

15% of basic pay 
subject to a minimum 

of Tk. 400 

2) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall not be entitled 
to house rent allowance under sub-paragraph (1). 

3) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall pay to the 
Government by deduction from pay bills monthly rent at the following rates:- 

a) if he is in any New National Grade and Scale from I to XIII-71
2 % of pay. 

b) if he is in any New National Grade and Scale from XIV to XVIII-5% of pay. 
c) if he is in any New National Grade and Scale from XIX to XXI-Nil. 
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Provided that a person who, under the rules in force from time to time, is entitled to rent-free 
accommodation shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation 
provided by the Government: 

Provided further that if a person is allotted an accommodation of a class higher or lower than 
the one he is entitled to under the Government orders in force from time to time, he shall pay in the 
case of higher class accommodation the minimum rent payable by a person entitled to that class of 
accommodation and in the case of lower class accommodation the maximum rent payable by a 
person entitled to that class of accommodation. 

4) If both the husband and wife are person in the service of the Republic and are posted at the same 
station, and residential accommodation is provided to one of them, the rent shall be recovered from 
the pay bill of the spouse in whose name the residence is allotted and the other spouse shall neither 
be entitled to residential accommodation nor the house rent allowance under this paragraph, unless 
the husband and wife live separately. 

Explanation I-Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit 
house, dormitory or dakbunglow or in improvised accommodation at or near the place of work 
given by the Department concerned in the interest of public service (such as accommodation in 
gang, huts, godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as 
provision of accommodation by the Government for purposes of this paragraph. In such cases, the 
person concerned shall be entitled to receive House-Rent Allowance under this paragraph and shall 
pay rent and other charges, if any, levied for the single seat or single room or for the improvised 
accommodation. 

18. Conveyance allowance– 

A person in any New National Grade and Scale from XIV to XXI posted to any office located in 
the cities of Dacca, Narayanganj, Chittagong or Khulna shall be entitled to a conveyance allowance of 
Tk. 10 per month. 

19. Income Tax– 

Income-tax on pay and allowances admissible under this Order shall be deemed to have been paid 
by the Government. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 
No. MF(ID)III/B-1/78/538 Dated 17th May, 77 
 
Subject: Notification No. MF(ID)1-3/77/850, dated 20.12.77 
 

Government having reviewed various gestions received have been pleased to make following 
modifications in the Services (Grades, Pay & Allowance) Order 1977 vide Notification No. MF(ID)1-
3/77/850, dated 20.12.77. 
 
1. The ‘New National Grades and Scales of Pay’ will be called ‘New National Scales of Pay’ without 

the numbers I to XXI prefixed to them.  
 
2. The Scale- 
 XX. Tk. 240-6-282-EB-7-345 
 XIX. Tk. 250-6-280-EB-8-360 
 

Will be modified as below  
 XX. Tk. 240-7-282-EB-7-345 
 XIX. Tk. 250-8-280-EB-8-362 
 
3. The principles for fixation of initial pay in the New National Scales (vide para 6 of the Notification 

dated 20.12.77) will be modified to the following exten in respect only of the present incumbents 
of posts on scales Tk. 225-315, Tk. 240-345, Tk. 250-362, Tk. 275-480, Tk. 300-540, Tk. 325-640, 
370-745 & Tk. 400-825: 

 
a) The maximum number of increments under clause (b) of para 6 of the said notification will be 

3 (three) instead of 2; 
b) After fixation of pay under para 6 of the said notification (modified as per (a) above) a lump 

sum benefit of Tk. 30 is to be added in the case of employees no scales Tk. 225-315 and of Tk. 
22 in the case of employees on the scales Tk. 240-345 to Tk. 400-825. To the extent this lump 
sum benefit is divisible by the applicable rate of increment, benefit will be allowed by any of 
increment and pay ………….. the appropriate stage in the scale. (Future increments ………… 
be allowed on the pay so fixed) The remainder of the lump sum will be treated as Personal Pay 
but this will not be absorbed in the future increments. If by additional of the lump sum benefit, 
the maximum of the New National Scales is exceeded, the excess will also be treated as 
Personal Pay. 

 
Examples: 

   1) Scales : 240-7-345 
 Pay after adding 10% to present pay and allowing one increments for every 3 years of 

service of service (subject to a maximum of 3 increment) …..     Tk. 261 
Lump sum to be added Tk. 22          Add.  21 

 = 3 x 3 + 1              Pay  282 
                Personal Pay    1 
               Total Pay  283 
 
 On next increment pay will be Tk. 289 plus 

Personal Pay Tk. 1 so on. 
    
   2) Scale 300-12-396-EB-18-540 
 Pay after adding 10% to present pay and allowing one increment for every 3 years of 

service (subject to a maximum of 3 increments) …      Tk. 522 
  Lump sum to be added Tk. 22 = 18 x 1 + 4       Add.  18 

              Maximum Scale Tk.  540 
                Personal Pay    4 
               Total Pay  544 
 
Note: House Rent Allowance and rent payable for occupying Govt accommodation will be 

calculated at the applicable rate on the total pay.  
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c) In no case the total fixed as above should be less than 120% of the ‘Present Pay’ (as defined in 
para 5 of the notification dated 20.12.77). In case the benefit is less than 20% of the ‘present 
pay’ the pay will be fixed at such a stage in the relivant scale of pay ….. would ensure that pay 
together with personal pay (referred to at (b) above is 20%) or marginally 20% of the present 
pay.  

 
When a person holding a post in the scale of Tk. 225-315 reaches the maximum of that scale, 
he may be allowed from the date of the next anniversary to draw pay in the next higher scale 
of Tk. 240-345 and in such a case his post in the higher scale will be treated as a selection 
grade post.  

 
5. When a person holding a post in the scale of Tk. 240-345 reaches the maximum of the scale, he 

may be allowed from the date of the next anniversary to draw pay in the next higher scale of Tk. 
250-362. In such a case his post in the higher scale will be treated as a selection grade post.  

 
6. Till such time the Public Service Commission helds the required test, the Stenographers and 

Typists having completed five years or more service as such will be allowed on Selection the 
Selection Grade/higher scale (Tk. 470-1133 and Tk. 325-610) respectively shown in Part II of the 
Annexure to the Services (Grades, Pay and Allowance) Order, 1977, against not more that 25% of 
sanctioned posts of Stenographers/Typists on the basis of their service records in lieu of the 
prescribed test to be conducted the P.S.C. 

 
7. The Stenographers will working as PA to the Joint Secretary and above will be allowed a Special 

Allowance at the following rates in addition to his grade pay as Stenographer- 
 i) For working as PA to Joint Secy, ……… Tk. 50 p.m. 
 ii) For working as PA to Addl, Secy,  
  Secy, Minister/Adviser …………………. Tk. 85 p.m. 
 
8. Paragraphs 7 and 9 of the Notification No. MF(ID)1-3/77/850, dated 20.12.77 releting to the date 

of increment  will be daleted. Subject to the principles governing the crossing of efficiency bar and 
other principles governing grant of increments the first increment of pay after its rofixation in 
accordance with para 6 of the Notification will be due on the date on which it would have been 
admissible in the scale in force on 30.6.77 and the increment of a person appointed or promoted on 
or after 1.7.77 will be due on the anniversary of appointment/ promotion according to the normal 
rules.  

 
9. These orders take effect from 1st July, 1977. 
 
10. Necessary amendments to the Service (Grade, Pay and Allowance) Order, 1977 will be made in 

due course. In the meantime, the pay of the Government servants concerned may be refixed and 
disbursed accordingly. 

 
 

S.G. Mustafa 
Deputy Secretary 

Implementation Division 
Ministry of Finance 

 
Distribution: 
1. All Ministries/Divisions/Departments/Directorates 
2. The Comptroller & Auditor General of Bangladesh, Dacca. 
3. The Accountant General (Civil), Bangladesh, Dacca. 
4. The Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dacca. 
5. The Accountant General, P.T. & T, Dacca. 
6. The Additional Accountant General, Foreign Affairs, Dacca. 
7. Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bangladesh Railway, Chittagong. 
8. Ministry Accountant General, Dacca. 
9. Controller of Ministry Accounts, Bogra (Now at Dacca) 
10. Controller of Ministry Accounts, Dacca. 
11. Controller of Air Force Accounts, Dacca. 
12. Controller of Naval Accounts, Dacca. 
13. Controller of Ordinance …………………….. 
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জাতীয় েবতনেsল ১৯৮৫ 
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[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 5th August, 1985.] 
 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 

 
Finance Division 

(Implementation Branch) 
 

ORDER 
 

Dhaka, the 5th August, 1985 
 

 No. S.R.O. 354-L/ 85/ MF/ FD(Impl.)-/ M.N.S.-16/ 85-58−In exercise of the powers conferred by 
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government 
is pleased to make the following order, namely:− 

1. Short title, Commencement and application.– 

1) This order may be called the Services (Pay and Allowances) order, 1985. 

2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1985. 

3) It shall apply to all persons in the service of the Republic, except− 
a) persons employed in the defence service excluding civilians paid out of defence estimates; 
b) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing 

Industries Workers (Terms and Conditions of Services) Ordinance, 1979 (XIX of 1979); 
c) persons employed as apprentices or trainees; and 
d) persons employed on contract or part-time basis. 

2. Definitions.⎯ 

In this order, unless there is anything repugnant in the subject or context, − 
a) ‘commencing day’ means the first day of June, 1985; 
b) ‘Existing Scale’ means the New national Scale of pay introduced with effect on and from the first 

day of July, 1977; 
c) ‘Modified new Scale’ means the Modified new Scale of pay specified in paragraph 3; 
d) ‘Original Scale’, ‘Selection Grade Scale’, Senior Scale’. or ‘Higher Scale (TimeScale)’ means the 

original scale of the post, selection grade scale of the post senior scale of the post or the higher 
scale of pay commonly known as time scale, as the case may be, in the Existing Scale. 

3. Modified new Scale of pay.⎯ 

On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the 
posts placed in the Existing Scales of Pay shall cease to exist and on and from that day, there shall 
come into force the following Modified New Scales of pay, corresponding to the Existing Scales of pay 
as shown against each, namely:− 

 

Existing Scales. 
(Taka) 

Modified New Scales. 
(Taka) 

1. 3000 (Fixed) 1. 6000 (Fixed) 
2. 2850 (Fixed) 2. 5700 (Fixed) 

3. 2350–100–2750 3. 4750–150–5500 

4. 2100–100–2600 4. 4200–150–5250 

5. 1850–75–2375 5. 3700–125–4825 

6. 1400–75–2225 6. 2800–125–4425 

7. 1150–65–1800 7. 2400–120–3600 

8. 900–55–1285–65–1610 8. 1850–110–2620–120–3220 
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Existing Scales. 
(Taka) 

Modified New Scales. 
(Taka) 

9. 750–50–900–EB–55–1230–60–1470 9. 1650–100–2250–EB–110–3020 

10. 625–45–985–EB–55–1315 10. 1350–90–2250–EB–100–2750 

11. 470–35–645–EB–45–915–55–1135 11. 1000–70–1560–EB–90–2280 

12. 425–30–575–EB–40–735–50–1035 12. 900–65–1550–EB–75–2075 

13. 400–25–525–EB–30–825 13. 850–55–1400–EB–60–1700 

14. 370–20–470–EB–25–745 14. 800–50–1300–EB–55–1630 

15. 325–15–430–EB–20–610 15. 750–45–1200–EB–50–1550 

16. 300–12–396–EB–18–540 16. 700–40–1100–EB–45–1415 

17. 275–10–375–EB–15–480 17. 650–35–1000–EB–40–1280 

18. 250–8–282–EB–8–362 18. 600–30–900–EB–35–1110 

19. 240–7–282–EB–7–345 19. 550–25–725–EB–30–965 

20. 225–6–315 20. 500–20–860 

4. Admissibility of Modified New Scales.⎯ 

The Modified new Scales corresponding th the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be 
admissible on and from the commencing day against the Original Scale, Selection Grade Scale, Senior 
Scale and Higher Scale (Time Scale) of a person in the relevant post as on the 31st May, 1985. In case 
where the Existing Scale has been allowed to an incumbent of a post as personal to him, the 
corresponding Modified New Scale of such personal scale shall be admissible to that incumbent under 
the same terms and conditions: 

Provided that, in the cases of non-gazetted employees, the Modified New Scales corresponding to 
the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the commencing day 
against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st May, 1985: 

Provided further that in the cases of Class II Gazetted Officers enjoying one Higher Scale (Time 
Scale) after completion of 8 years’ of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher 
Scale (Time-Scale) shall be admissible, and if they are enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or 
Third Higher Scale (Time Scale) on Completion of 12 years’ of service or 15 years’ of service, the 
Modified New Scale corresponding only to the Second Higher Scale (Time-Scale) shall be admissible: 

Provided further that in the cases of Class I Officers enjoying one or more than one Higher Scale 
(Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to First Higher Scale (Time-Scale) only shall be 
admissible: 

Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May, 
1985, but could not be allowed the same on the due date, shall be allowed to draw the same 
retrospectively in the Existing Scale of pay up to 31st May, 1985. 

5. Meaning of Present Pay.– 

‘Present Pay’ shall, for the purposes of this Order, mean- 
a) basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985; 

Plus 
b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985 under Government Order No. aথর্ ম/ pিব-২/ 

ভাতা-১/৮৪/১০২, তািরখ ২১-৫-১৯৮৪; 
Plus 

c) Compensatory allowance of Tk. 25.00 p. m. admissible on the 31st May, 1985 under Government 
Order Nos. MF/ R-II/ Allow-8/ 80/ 107(700), dated the 6th May, 1980 and MF/ R-II/ Allow-8/ 80/ 
193, dated the 4th September 1981; 

Plus 
d) personal allowance, personal pay, protected pay or temporary personal allowance where 

admissible, on the 31st May, 1985 under Orders issued by the Government from time to time. 
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6. Fixation of pay in the Modified New Scale.– 

1) The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the original scale 
of the post, Selection Grade Scale, Scale allowed to an incumbent as personal to him, which was 
duly approved by the Ministry of Finance of Higher Scale (Time-Scale), as the case may be, 
subject to the conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the following 
principles:- 
a) i) if the Present Pay of a person is less than the minimum of the relevant Modified New 

Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale; 
ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified New Scale and 

coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of the Modified New 
Scale and, if there is no such stage in the Modified New Scale, the pay shall be fixed at 
the next higher stage of the Modified New Scale; 

iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale, his pay 
shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between the 
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale shall be allowed to him as 
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his 
past services in the same post or inter-changeable posts held upto 31st May, 1985, at the 
highest rate of increment of the relevant Modified New Scale in the manner specified in 
clause (b) and such amount shall be added to his personal pay which shall be treated as 
pay for all purposes; 

b) to the amount worked out under clause (a) there shall be added in the Modified New Scale, for 
service up to 31st May, 1985, in the same post or inter-changeable posts- 
i) one increment for such service for any period less than three years on the 31st May, 1985; 
ii) one increment for every three years of such service and one increment for any fraction of 

such service over three years or any multiple thereof on the 31st May, 1985; 
Provided that the maximum number of such increment shall not exceed- 
1) three, in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale 

(Time-Scale), and 
2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (Time-

Scale). 
Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding posts in the Modified New 

Scale of Tk. 6000 (Fixed) and Tk. 5700 (Fixed). 
2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of 

pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the 
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the 
provisions of sub-paragraph (1) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the 
relevant Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in 
accordance with the normal rules. 

3) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his Present Pay to which he would 
have been entitled in his parent office or organisation but for such deputation. 

4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant 
Modified New Scale on the basis of his Present Payor what would have been his Present Pay had 
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in 
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave. 

Explanation.–In the case of a person who was on leave preparatory to retirement on the commencing 
day and retired on a date subsequent to that date, his pension shall be calculated on the basis of 
what would have been his pay on the date of retirement in accordance with the provisions of sub-
paragraph (4) but his leave salary shall not be re-calculated. 

5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant 
Modified New Scale unless he is re-instated and actually resumes duty. The pay of such are 
instated person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles 
in force on the 31st May, 1985, and then on the basis of such pay, his pay in the Modified New 
Scale shall be fixed in accordance with the provisions of this Order. 

7. Continuation of Selection Grade Scale, Senior Scale and Personal Scale.⎯ 

The Selection Grade Scale, Senior Scale or Personal Scale under the Existing Scale shall become 
the Selection Grade Scale, Senior Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding 
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Modified New Scale on the commencing day under the same terms and conditions and allowing of the 
Selection Grade Scale and Senior Scale in the manner admissible on the 31st May, 1985, shall continue 
in the corresponding Modified New Scale under the same terms and conditions. 

8. Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯ 

l) For non gazetted employees belonging to any of the Modified New Scales of Tk. 500–860 to Tk. 
1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher scale of pay shall be 
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, on satisfactory 
service records: 

Provided that none shall move to more than three higher scales than the scales of the post he 
would actually be holding except on promotion to a higher post: 

Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scale (Time-Scales) 
in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together except on promotion. 

2) For Class II Gazetted Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible 
on satisfactory service records and one year after reaching the maximum of the scale of the post 
and that none shall be allowed to move to more than two Higher Scales (Time-Scales) in the 
Existing Scale and the Modified New Scale taken together than the scale of the post except on 
promotion to a higher post. 

3) For Class I Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible one year 
after reaching the maximum of the scale on satisfactory service records and selection by the 
Departmental Promotion Committee or Superior Selection Board, as the case may be, and that 
none shall be allowed to move to more than one Higher Scale (Time-Scale) in the Existing Scale 
and the Modified New Scale taken together than the scale of the post he would actually be holding 
except on promotion to a higher post and that none shall move beyond the scale of pay of Tk. 
4750–5500: 

Provided that Class I Officers in any of the Modified New Scales of pay of Tk. 1650–3020, 
Tk. 1850–3220 and Tk. 2400–3600 (corresponding to the Existing Scales of pay of Tk. 750–1470, 
Tk. 900–1610 and Tk. 1150–1800) shall move to the Higher Scale (Time-Scale) of Tk. 2800–
4425 (corresponding to the Existing Scale of Tk. 1400–2225) one year after reaching the 
maximum of the scale or one year after the maximum pay in the Modified New Scale of pay of Tk. 
1650–3020 or Tk. 1850–3220 would have been due, had they not been promoted to posts in 
higher scale of Tk. 1850–3220 or Tk. 2400–3600, whichever is earlier. 
Explanation.–Class I Officers in other Scales of pay under the Modified New Scales excepting the 

Scales of pay referred to in the proviso to paragraph 8(3) shall be allowed to move to the next 
higher scale subject to the conditions laid down in paragraph 8(3). 

9. Increment after fixation of pay.⎯ 

l) Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ in the Modified 
New Scale and other rules governing the grant or drawal of increment, the first increment of. pay 
after fixation of pay in the Modified New Scales in accordance with the provisions of paragraph 6 
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale, and the 
increment of pay of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be due 
on the date of anniversary of the promotion or appointment, as the case may be. 

2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the 
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in the Modified New Scale. 

3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scales Nos. 10 to 20 (Tk. 1350–2750 to 
Tk. 500–860), whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant 
Modified New Scale in terms of paragraph 6(1) (a) (iii) and would remain stuck up there, shall be 
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to 
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such 
personal pay shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6(1) (a) (iii) and 
such total shall be treated as pay for all purposes. 
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10. Pay on first appointment.⎯ 

The pay of a person of first appointment, otherwise than on promotion or transfer on or after the 
commencing day, shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale applicable to the post 
to which he is appointed: 

Provided that, on such first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk. 1650–
100–2250–EB–110–3020 and above- 

a) one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S. or Bachelor of Architecture 
degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as equivalent to it, if 
such degree is the prescribed minimum qualification for the post; 

b) two advance increment shall be given to a person who is addition to having a degree in 
Engineering, Law or Architecture or a Master degree, holds another degree in Physical Planning 
from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such degree is the prescribed 
minimum qualification for the post; 
Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding posts in the Modified New Scale of Tk. 

6000 (Fixed) and Tk. 5700 (Fixed). 

c) one advance increment shall be given to a person appointed to the post of Munsif if he was 
enrolled to the Bar before joining as Munsif; 

d) one advance increment shall be given to a person appointed as a Lawyer Magistrate, if he has to 
his credit three years of actual practice as a lawyer and is not below thirty years of age at the time 
of his appointment; two advance increments shall be given to such a person, if he has to his credit 
four years of such practice and is not below thirty-one years of age at such time; three advance 
increments shall be given to such a person, if he has to his credit five years of such practice and is 
not below thirty-two years of age at such time; and four advance increments shall be given to such 
a person, if he has to his credit six years or more of such practice and is not below thirty-three 
years of age at such time: 

Provided further that one advance increment shall be given to a person who is a licentiate of 
any Medical Faculty, if such a license is the prescribed minimum qualification for the post: 

Provided further that the Education Department Memorandum Nos. SIV/ 830-Edn., dated 18th 
July, 1970, SIV/ 831-Edn., dated 18th July, 1970, 832-Edn., dated 17th July, 1970 and 833-Edn., 
dated 17th July, 1970 shall continue to be in force only in so far as they relate to the grant of 
advance increments for higher qualifications: 

Provided further that the conditions laid down in Finance Ministry’s O.M. No. MF(ID)-I-3/ 
77/ 522, dated 13th May, 1978, MF/ (ID)/ P-I/ 811457, dated 16th April, 1981 and MF(ID)-II-
1181/ 800, dated 29th June, 1981, shall continue to be in force only in so far as they relate to the 
grant of increments. 

11. Conditions for full pay of a post.⎯ 

l) Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher grade and scale if the person has 
completed the number of years of service as shown in the table below:- 

No. Scale Minimum number of years of service 
required for full pay 

1. Tk. 6000 (Fixed) 20 years 
2. Tk. 5700 (Fixed) 17 years 
3. Tk.4750–150–5500  14 years 
4. Tk.4200–150–5250  12 years 
5. Tk. 3700–125–4825  10 years 
6. Tk.2800–125–4425  7 years 
7. Tk. 2400–120–3600 4 years 

Explanation.–For the purposes of this sub-paragraph, the years of service shall be the total of- 
i) the actual period of service in a post which was classified as Class-I or in a post which was 

placed in National Grade-V between 1st July, 1973, and 30th June, 1977 or in a post placed in 
the Existing Scale of pay of Tk. 750–1470 or above on or after 1st July, 1977 or in a post in 
the Modified New Scale of pay of Tk. 1650–3020 on or after 1st June, 1985; 

Plus 
ii) half the actual period of service in a post which was classified as Class-II (Gazetted) before 
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the 30th June, 1973, or in a post placed in National Grade-VI between 1st July, 1973, and 30th 
June, 1977, or in a post placed in the Existing Scale of Pay of Tk. 625–1315, Tk. 470–1135 or 
Tk. 425–1035 on or after the 1st July, 1977 or in a post in the Modified New Scale of pay of 
Tk. 1350–2750, Tk. 1000–2280 or Tk. 900–2075 on or after the 1st June, 1985; 

Plus 
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts. 

2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the Modified New Scale 
determined according to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of 
service full short of the required period: 

Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case. 

12. Allowances, etc., to cease to be admissible.⎯ 

Dearness allowance, compensatory allowance, personal allowance, personal pay excepting that 
mentioned a paragraph 6(1) (a) (iii), temporary personal allowance and all other extra remunerations, 
by whatever name called, except the following, where admissible up to 31st May, 1985, shall cease to 
be admissible with effect on and from the commencing day: 

a) washing allowance; 

b) overtime allowance for working extra hours beyond normal working hours of the concerned office 
as may be approved by the Ministry of Finance from time to time; 

c) field allowance where admissible in lieu of travelling allowance and daily allowance; 

d) travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling 
allowance; 

e) entertainment allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the 
Ministry of Finance issued from time to time; 

f) Chittagong Hill Tracts allowance sanctioned by the Ministry of Finance from time to time; 

g) grainshop allowance in the case of employees of the Bangladesh Railway sanctioned under 
Ministry of Finance letter No. MF(IC)-34/ 73-39, dated 28th March, 1974; 

h) special allowance and supervisory allowance in the case of employees of the Bangladesh Railway 
other than typists, Stenotypists and Stenographers, sanctioned under Ministry of Finance 
Corrigendum/ Addendum No. MF(IC)-2/ 73/ 3, dated 23rd March, 1974; 

i) special allowance admissible to stenographers working as personal assistant to Joint Secretary, 
Additional Secretary, Secretary, Minister or Adviser under Ministry of Finance M. No. MF(ID)-
IIVB-1I78/ 538, dated 17th May, 1978; 

j) good conduct allowance, operational allowance, telecommunication allowance, cycle maintenance 
allowance, fixed conveyance allowance, pie allowance and desk system allowance in the case of 
employees of Post Office Department sanctioned under Ministry of Finance Memo. No. MF(IC)-
VIII77/ 139, dated 25th March, 1977; 

k) special allowance and supervisory allowance in the case of employees of Post Office Department 
other than Typists, Stenotypists and Stenographers, sanctioned under Ministry of Finance Memo. 
No. MF(IC)-2/ 77/ 3, dated 23rd March, 1974; 

l) other allowances specifically sanctioned by the Government from 1st July, 1977 to 31st May, 1985 
excepting those which case under this Order; and 

m) allowances specifically mentioned in this Order: 
Provided that where the rates have been expressed in terms of percentage the amount drawn 

on the 31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in 
the Modified New Scale. 
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13. Allowances for Ansars.⎯ 

Notwithstanding anything contained in paragraph 12, allowances specifically admissible to the 
employees of the Directorate of Ansars on the 31st May, 1985, shall be admissible to such employees 
at that rate, and, where the rate has been expressed in terms of percentage, the amount drawn on the 
31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in the Modified 
New Scale. 

14. Allowances for National Security Intelligence.⎯ 

l) Notwithstanding anything contained in paragraph 12, allowances specifically admissible to the 
employees working in the National Security Intelligence, on the 31st May, 1985, shall be 
admissible to such employees at that rate and where the rates have been expressed in terms of 
percentage, the amount drawn on the 31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount 
without reference to the pay in the Modified New Scale. 

2) Notwithstanding anything contained in paragraph 17, the employees of the Police Department on 
deputation to National Security Intelligence shall be governed in the matter of the house rent 
allowance by the order applicable to the Police Department. 

15. Allowance for Nurses.⎯ 

Notwithstanding anything contained in paragraph 12, allowances specifically admissible to the 
Nurses on the 31st May, 1985, shall be admissible to them at that rate, and where the rate has been 
expressed in terms of percentage, the amount drawn on the 31st May, 1985, shall remain the same in 
absolute amount without reference to the pay in the Modified New Scale. 

16. Medical Allowance.⎯ 

All persons shall be paid a fixed medical allowance of Tk. 100 per month. 

17. House Rent Allowance.⎯ 

l) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons shall be paid a house rent allowance at 
the following monthly rates:- 
 

Rate of House rent allowance (per month). Basic Pay 
For cities of Dhaka, Narayangonj, 
Chittagong, Khulna and Rajshahi 

For other places 

Up to Tk. 800  55% of basic pay 50% of basic pay 

Tk. 801 to 1250  50% of bacis pay. subject to a 
minimum of Tk. 440 

45% of basic pay, subject 
to a minimum of Tk. 400. 

Tk. 1251 to Tk. 2500 45% of basic pay, subject to a 
minimum of Tk. 625 

40% of basic pay, subject 
to a minimum of Tk. 563. 

Tk. 2501 and above 40% of basic pay, subject to a 
minimum of Tk. 1125 

35% of basic pay, subject 
to a minimum of Tk. 1000.

2) A person who is provided with residential accomodation by the Government shall not be entitled to 
house rent allowance under sub-paragraph (l). 

3) A person who is provided with residential accomodation by the Government shall pay to the 
Government by deduction from pay bills monthly rent at the following rates;- 

(a) if he is in any Modified New Scale from No. 1 to 12 
[Tk. 6000 (Fixed) to Tk. 900–2075], 

71
2 % of basic pay; 

(b) if he is in any Modified New Scale from No. 13 to 17 
(Tk. 850–1700 to Tk. 650–1280), 

5% of basic pay; 

(c) if he is in any Modified New Scale from No. 18 to 20 
(Tk. 600–1110 to Tk. 500–860), 

Nil; 

Provided that a person who, under the rules in force time to time, is entitled to rent free 
accommodation shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation 
provided by the Government; 

Provided further that if a person is allowed an accommodation of a class higher or lower than 
the one he is entitled to under the Government rules in force from time to time, he shall pay in the 
case of higher class accommodation, the minimum rent payable by a person entitled to that class of 
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accommodation and in case of lower class accommodation, the maximum rent payable by a person 
entitled to that class of accommodation. 

4) If both the husband and wife are employees in any office of the Government to any public body 
and nationalised enterprise including banks and financial institutions or any office of the 
Government and public body and nationalised enterprise including banks and financial institutions 
and are posted at the same station, and residential accommodation is provided to one of them, the 
rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the residence is allotted and 
the other spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house rent 
allowance under this paragraph unless the husband and wife live separately. 

5) The Government orders issued from time to time relation to the allotment of residential 
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their 
dependants shall continue. 

Explanation.–Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit 
house, dormitory or dakbungalow or in improvised accommodation at or near the place of work 
given by the Department concerned in the interest of public service (such as, accommodation in 
gang, huts, godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as 
provision of accommodation by the Government for purposes of this paragraph; and in such cases, 
the person concerned shall be entitled to receive house rent allowance under this paragraph and 
shall pay rent and other charges, if any, levied for the single seat or single room or for the 
improvised accommodation. 

18. House rent ceiling.⎯ 

The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the 
31st May, 1985, may continue or the persons who were enjoying house rent ceiling at the same rate (in 
absolute amount) as on the 31st May, 1985, without reference to their basic pay in the Modified New 
Scale with the usual deduction at the rates specified in paragraph 17(3), No person in future other than 
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However, 
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance. 

19. Conveyance allowance.⎯ 

1) A person in any of the Modified New Scale Nos. 11 to 20 (Tk. 1000–2280 to Tk. 500–860)
 posted to any office located in the cities of Dhaka, Narayangonj, Chittagong, Rajshahi and 
Khulna shall be entitled to a conveyance allowance of Tk. 40 per month. Conveyance allowance of 
Tk. 40 per month shall also be admissible to a person who is drawing pay in the Modified New 
Scale of pay of Tk. 1350–2750 or Tk. 1650–3020 or Tk. 1850–3220 as Higher Scale (Time-
Scale). 

2) The benefit of full time use of car on payment under existing Government order shall continue. 

20. Festival allowance and rest and recreation allowance.⎯ 

Annual festival allowance and rest and recreation allowance shall be allowed in accordance with 
the provisions of the Government Order No. MFP/ FD(IMP)-IV/ FB/ 12184178, dated the 2nd June, 
1984, and the Bangladesh Service (Recreation Allowance) Rules, 1979. 

21. Procedure for payment.⎯ 

l) The Self Drawing Officer shall fix their pay in the Modified New Scale according to the provisions 
of this Order and send a statement showing the fixation of pay to the respective Audit Officer who 
shall check and verify the fixation statement and issue necessary Pay Slip as early as possible. If 
there is delay in verifying the fixation, provisional payment shall be allowed on furnishing writing 
undertaking by the officers along with the pay bill to the effect that any overpayment made shall be 
refundable. 

2) The Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers shall, after fixation of pay of the 
concerned employees working under them, send the statement showing the fixation of pay with the 
related bills for necessary checking by Audit Office. All Audit and Accounts Offices concerned 
shall duly check and verify the fixation statements as soon as possible and any objection in the 
matter of fixation of pay shall be settled in consultation with the Heads of Department concerned. 

3) Heads of Department and Drawing and Disbursing Officers are authorised to make provisional 
payment according to pay fixed in the Modified New Scale subject to verification by the Audit and 
Accounts Officers except in the case of employees who are likely to retire on superannuation 
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within one year from the date of issue of this Order. In such cases, payment should be made only 
after verification of the fixation of pay by the Audit and Accounts Officer. 

4) Increments in the Modified New Scale shall be allowed only after verification of the pay fixation 
by the Audit and Accounts Officer. 

5) Provisional payments shall be made after obtaining written undertaking from the employees to the 
effect that any overpayment will be refundable and recoverable from them. Drawing and 
Disbursing Officers shall keep a record of such undertaking in their offices. They should endorse a 
certificate of having received the undertaking in the pay bills. 

6) All amounts paid by way of pay and allowance under the Ministry of Finance O. M. No. eম/ eফ 
িড/ pশাসন-৬/ r-২/৮৩/১০৯(২০০০), dated the 9th June, 1985, from 1st June, 1985, and thereafter 
shall be adjusted against the amounts of pay and allowances admissible under this-Order. 

22. Income Tax.⎯ 

Income tax on pay and allowances admissible under this Order shall be deemed to have been paid 
by the Government. 

23. Repeal, etc.⎯ 

l) The Services (Pay and Allowances) Order, 1977, hereinafter referred to as the said Order, is 
hereby repealed. 

2) All notifications, orders, office memoranda and circulars amending the said Order are hereby 
rescinded. 

 
By order of the President 

 
 

M. MUSTAFIZUR RAHMAN 
Secretary. 

No. MFIFD(imp)-IMNS-16/ 85-58. dated the 5th August, 1985. 

Copy forwarded for information and necessary action to:- 
1) CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 
2) President’s Secretariat, Personal Divisional Public Division, Dhaka. 
3) All Ministries/ Divisions/ Divisions/ Departments/ Directorates with the request to circulate it to 

the Subordinate offices under them (sufficient copies of the Order are enclosed). 
4) Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 
5) Controller General, Defence Finance (former M.A.G.), Dhaka. 
6) Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 
7) Accountant General (Works and WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 
8) Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka. 
9) Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bangladesh Railway, Chittagong. 
10) Director, Railway Audit, C.R.B., Chittagong. 
11) Director General, Local and Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka. 
12) Accountant General, P.T. and T, Bangladesh, Dhaka. 
13) Additional A.G., Foreign Affairs, Dhaka. 
14) Chief Accounts Officers of all Ministries/ Divisions. 
15) All District Accounts Officers. 
16) All Upazila Accounts Officers. 
17) E.C. and R. Wing, Finance Division, Dhaka. 
18) Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 
19) Deputy Controller, Bangladesh Government Press, for publication in the official Gazette. 
20) All officers of Implementation Branch. 

 
 

H.R.DATTA, 
Deputy Secretary. 

 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 662 • 

 
 
 
 

 
 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
 

MINISTRY OF FINANCE 
FINANCE DIVISION 

(IMPLEMENTATION BRANCH) 
 
 
 

MODIFIED NEW SCALES OF 
PAY, 1985 

 
(GOVERNMENT SECTOR –POLICE 

DEPARTMENT) 
 
 
 

(For official use only) 
 
 
 

August 7, 1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deputy Controller 
Bangladesh Government Press, Dhaka 

1985 
 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 663 • 

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 7th August, 1985.] 
 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 
MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 
(Implementation Branch) 

 
ORDER 

Dhaka, the 7th August, 1985 

No. S. R. O.–358-L/ 85/ MF/ FD(Imp)-I/ MNS-19/ 85/ 61.–In exercise of the powers conferred by 
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government 
is pleased to make the following Order, namely:- 

1. Short title, commencement and application.⎯ 

l) This Order may be called The Services (Pay and Allowances) Order, 1985. 

2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1985. 

3) It shall apply to all persons in the service of the Republic under the Police Department (including 
offices under it), except- 

a) persons employed in the defence services excluding civilians paid out of Defence estimates; 

b) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing 
Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 1979 (XIX of 1979) ; 

c) persons employed as apprentices or trainees; and 

d) persons employed on contract or part-time basis. 

2. Definitions.⎯ 

In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,- 

a) ‘commencing day’ means the first day of June, 1985; 

b) ‘Existing Scale’ means the New National Scale of pay introduced with effect on and from the first 
day of July, 1977; 

c) ‘Modified New Scale’ means the Modified New Scale of pay specified in paragraph 3; 

d) ‘Original Scale’, ‘Selection Grade Scale’, ‘Senior Scale’ or ‘Higher Scale (Time-Scale)’ means the 
original scale of the post, selection grade scale of the post, senior scale of the post or the higher 
scale of pay commonly known as time scale. as the case may be. in the Existing Scale. 

3. Modified New Scales of pay.⎯ 

l) On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the 
posts placed in the Existing Scales of pay shall cease to exist and on and from that day, there shall 
come into force the following Modified New Scales of pay, corresponding to the Existing Scales 
of pay as shown against each, namely- 

 Existing Scales. 
(Taka)  Modified New Scales. 

(Taka) 
l.  3000 (Fixed) 1.  6000 (Fixed) 
2.  2850 (Fixed) 2.  5700 (Fixed) 
3.  2350–100–2750 3. 4750–150–5500 
4.  2100–100–2600 4. 4200–150–5250 
5.  1850–75–2375 5, 3700–125–4825 
6.  1400–75–2225 6. 2800–125–4425 
7.  1150–65–1800 7. 2400–120–3600 
8.  900–55–1285–65–1610 8. 1850–110–2620–120–3220 
9.  750–50–900–EB–55–1230–60–1470. 9. 1650–100–2250–EB–110–3020 
10.  625–45–985–EB–55–1315. 10. 1350–90–2250–EB–100–2750 
11.  470–35–645–EB–45–915–55–1135. 11. 1000–70–1560–EB–90–2280 
12.  425–30–575–EB–40–735–50–1035. 12. 900–65–1550–E8–75–2075 
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13.  400–25–525–EB–30–825 13. 850–55–1400–EB–60–1700 
14.  370–20–470–EB–25–745 14. 800–50–1300–EB–55–1630 
15.  325–15–430–EB–20–610 15. 750–45–1200·–EB–50–1550 
16.  300–12–396–EB–18–540 16. 700–40–1100–EB–45–1415 
17.  275–10–375–EB–15–480 17. 650–35–1000–EB–40–1280 
18.  250–8–282–EB–8–362 18. 600–30–900–EB–35–1110 
19.  240–7–282–EB–7–345 19. 550–25–725–EB–30–965 
20.  225–6–315 20. 500–20–860 

4. Admissibility of Modified New Scales.⎯ 

The Modified New Scales corresponding to the Existing Scales, as shown in Paragraph 3, shall be 
admissible on and from the commencing day against the Original Scale, Selection Grade Scale, Senior 
Scale and Higher Scale (Time-Scale) of a person in the relevant post as on tile 31st May, 1985. In case 
where the Existing Scale has been allowed to an incumbent of a post as personal to him, the 
corresponding Modified New Scale of such personal scale shall be admissible to that incumbent under 
the same terms and conditions: 

Provided that in the cases of non-gazetted employees, the Modified New Scales corresponding to 
the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the commencing day 
against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st May, 1985: 

Provided further that in the case of Class it gazetted Officers enjoying one Higher Scale (Time-
Scale) after completion of eight years of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher 
Scale (Time-Scale) shall be admissible, and if they are enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or 
Third Higher Scale (Time-Scale) on completion of twelve years service or fifteen years service, the 
Modified New Scales corresponding only to the Second Higher Scale (Time-Scale) shall be admissible: 

Provided further that in the case of Class I Officers enjoying one or more than one Higher Scale 
(Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to first Higher Scale (Time-Scale) only shall be 
admissible: 

Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May, 
1985, but could not be allowed the same on the due date shall be allowed to draw the same 
retrospectively in the Existing Scale of pay up to 31st May, 1985. 

5. Meaning of Present Pay.⎯ 

‘Present Pay’ shall, for the purposes of this Order, mean- 

a) basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985; 
plus 

b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985, under Government Order No, aথর্ম/pিব-
২/ভাতা-১/৮৪/১০২, তািরখ ২১েশ েম ১৯৮৪; 

plus 

c) compensatory allowance of Tk.25·00 p.m. admissible on the 31st May, 1985, under Government 
Order Nos. MF/R-II/Allow-8/80/107(700), dated the 6th May, 1980 and MF/ R-II/ Allow-8/ 80/ 
193, dated the 4th September, 1981; 

plus 
d) personal allowance, personal pay, protected pay or temporary personal allowance, where 

admissible, on the 31st May, 1985, under Orders issued by the Government from time to time. 

6. Fixation of pay in the Modified New Scale.⎯ 

l) The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the Original Scale, 
Selection Grade Scale, Senior Scale, Personal Scale, Higher Scale (Time-Scale), as the case may 
be, subject to the conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the following 
principles:- 

a) i) if the Present Pay of a person is less than the minimum of the relevant Modified New 
Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale; 

ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified. New Scale and 
coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of Modified New 
Scale and, if there is no such stage in the Modified New Scale, the pay shall be fixed at 
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the next higher stage of the Modified New Scale; 

iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale, his pay 
shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between the 
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale shall be allowed to him as 
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his 
past services in the same post or inter-changeable posts held up to the 31st May, 1985, at 
the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale in the manner specified 
in clause (b), and such amount shall be added to his personal pay which shall be treated as 
pay for all purposes; 

b) to the amount worked out under clause (a), there shall be added in the Modified New Scale, 
for service up to the 31st May, 1985, in the same post or inter-changeable posts- 
i) one increment for such service for any period less than three years on the 31st May, 1985; 
ii) one increment for every three years of such service and one increment for any fraction of 

such service over three years or any multiple thereof on the 31st May, 1985: 
Provided that the maximum number of such increment shall not exceed- 

1) three in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale 
(Time-Scale), and 

2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (Time-
Scale). 

Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding posts in the Modified New Scales 
of Tk. 6000 (Fixed) and Tk. 5700 (Fixed). 

2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of 
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the 
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the 
provisions of sub-paragraph (1) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the relevant 
Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in accordance with 
the normal rules. 

3) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his present pay to which he would 
have been entitled in his parent office or organisation but for such deputation. 

4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant 
Modified New Scale on the basis of his present pay or what would have been his present pay had 
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in 
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave. 

Explanation.–In the case of a person who was’ on leave preparatory to retirement on the 
commencing day and retired on a date subsequent to that date, his pension shall be calculated 
on the basis of what would have been his pay on the date of retirement in accordance with the 
provisions of sub-paragraph (4) but his leave salary shall not be recalculated. 

5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant 
Modified New Scale unless he is reinstated and actually resumes duty. The pay of such reinstated 
person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles in force 
on the 31st May, 1985, and then on the basis of such pay, his pay in the Modified New Scale shall 
be fixed in accordance with the provisions of this Order. 

7. Continuation of Selection Grade Scale, Senior Scale and Personal Scale.⎯ 

The Selection Grade, Scale, Senior Scale or Personal Scale under the Existing Scale shall become 
the Selection Grade Scale, Senior Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding 
Modified New Scale on the commencing day under the same terms and conditions and allowing of the 
Selection Grade Scale and Senior Scale in the manner admissible on the 31st May, 1985, shall continue 
in the corresponding Modified New Scale under the same terms and conditions. 

8. Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯ 

1) For non-gazetted employees belonging to any of the Modified New Scale of Tk 500–860 to Tk. 
1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher scale of pay shall be 
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, on satisfactory 
service records: 
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Provided that none shall move to more than three higher scales than the scale of the post he 
would actually be holding except on promotion to a higher post: 

Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scale (Time-Scale) 
in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together except on promotion:- 

2) For Class II gazetted officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible 
on satisfactory service records and one year after reaching the maximum of the scale of the post 
and that none shall be allowed to move to more than two Higher Scale (Time-Scale) in the Existing 
Scale and the Modified New Scale taken together than the scale of the post except on promotion to 
a higher post. 

3) For Class I Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible one year 
after reaching the maximum of the scale on satisfactory service records and selection by the 
Departmental Promotion Committee or Superior Selection Board, as the case may be, and that 
none shall be allowed to move to more than one Higher Scale (Time-Scale) in the Existing Scale 
and the Modified New Scale taken together than the scale of the post he would actually be holding 
except on promotion to a higher post and that none shall move beyond the scale of pay of Tk. 
4750–5500 

Provided that Class I Officers in any of the Modified New Scales of pay Tk. 1650–3020, Tk. 
1850–3220 and Tk. 2400–3600 (corresponding to the Existing Scale of pay of Tk. 750–1470, Tk. 
900–1610 and Tk 1150–1800) shall move to the Higher Scale (Time-Scale) of Tk. 2800–4425 
(corresponding to Existing Scale of Tk. 1400–2225) one year after reaching the maximum of the 
scale or one year after the maximum pay in the Modified New Scale of pay of Tk. 1650–3020 or 
Tk. 1850–3220 would have been due, had they not been promoted to posts in higher scale of pay 
of Tk, 1850–3220 or Tk. 2400–3600, whichever is earlier. 

Explanation.–Class I officers in other scales of pay under Modified New Scales excepting the scales of 
pay referred to in the proviso to paragraph 8(3) shall be allowed to move to the next higher scale 
subject to the conditions laid down in paragraph 8(3). 

9. Increment after fixation of pay.⎯ 

1) Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ of the Modified 
New Scale and other rules governing the grant or drawal of increment, the first increment of pay 
after fixation of pay in the Modified New Scale in accordance with the provisions of paragraph 6 
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale, and the 
increment of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be due on the 
date of anniversary of the promotion or appointment, as the case may be. 

2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the 
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in the Modified New Scale. 

3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scales Nos. 10 to 20 (Tk. 1350–2750 to 
Tk. 500–850), whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant 
Modified New Scale in terms of paragraph 6(1)(a)(iii) and would remain stuck up there, shall be 
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to 
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such 
personal pay Shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6(1)(a)(iii) and 
such total shall be treated as pay for all purposes. 

10. Pay on first appointment.⎯ 

1) The pay of a person on first appointment, otherwise than on promotion or transfer on or after the 
commencing day, shall be fixed at the minimum of the modified New Scale applicable to the post 
to which he is appointed: 

Provided that. on such first appointment to a post in the Modified New scale of Tk. 1650–
100–2250–EB–110–3020 and above- 

a) one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S. or Bachelor of 
Architecture degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as 
equivalent to it, if such degree is the prescribed minimum qualification for the post; 

b) two advance increments shall be given to a person who, in addition to having a degree in 
Engineering, Law or Architecture or Master Degree, holds another degree in physical planning 
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from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such degree is the 
prescribed minimum qualification for the post: 

Provided further that one advance increment shall be given to a person who is a licentiate 
of any Medical Faculty, if such a licence is the prescribed minimum qualification for the post. 

11. Conditions for full pay of a post.– 

l) Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the 
number of years of service as shown in the table below:- 

No. Scale. Minimum number of years of service 
required for full pay. 

l. Tk. 6000 (Fixed) 20 years. 
2. Tk. 5700 (Fixed) 17 years. 
3. Tk. 4750–150–5500  14 years. 
4. Tk. 4200–150–5250  12 years. 
5. Tk. 3700–125–4825  10 years. 
6. Tk. 2800–125–4425  7 years. 
7. Tk. 2400–120–3600  4 years. 

Explanation.–For the purposes of this sub-paragraph, the years of service shall be the total of- 

i) the actual period of service ill a post which was classified as Class-I or in a post which was 
placed in National Grade V between the 1st July, 1973 and the 30th June, 1977, or in a post 
placed in the Existing Scale of pay of Tk. 750–1470 or above on or after the 1st July, 1977, or 
in a post in the Modified New Scale of pay of Tk, 1650–3020 on or after the 1st June, 1985; 

plus 
ii) half the actual period of service in a post which was classified as Class-II (Gazetted) before 

the 30th June, 1973, or in a post placed in National Grade VI between the 1st July, 1973, and 
the 30th June, 1977, or in a post placed in the Existing Scale of pay of Tk. 625–1315, Tk. 
470–1135 or Tk, 425–1035 on or after the 1st July, 1977, or in a post in the Modified New 
Scale of pay of Tk. 1350–2750, Tk. 1000–2280 or Tk. 900–2075 on or after the 1st June, 
1985; 

plus 
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts. 

2) 20% of the difference between the present pay and the initial pay in the Modified New Scale 
determined according to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of 
service falls short of the required period: 

Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case. 

12. Allowances, etc., to cease to be admissible.⎯ 

Dearness allowance, compensatory allowance, personal allowance, personal pay excepting that 
mentioned in paragraph (6)(1)(a)(iii) and temporary personal allowance and all other extra 
remunerations by whatever name called except the following, where admissible up to the 31st May, 
1985, shall cease to be admissible with effect on and from the commencing day:- 

a) Washing allowance; 

b) Overtime allowance for working extra hours beyond normal working hours of the concerned office 
as may be approved by the Ministry of Finance from time to time; 

c) field allowance where admissible in lieu of travelling allowance and daily allowance; 

d) travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling 
allowance; 

e) entertainment allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the 
Ministry of Finance issued from time to time; 

f) Chittagong Hill Tracts allowance sanctioned by the Ministry of Finance from time to time; 

g) Other allowances specifically sanctioned by the Government from 1st July 1977 to 31st May 1985, 
excepting those which ceased under this order; and 

h) allowances specifically mentioned in this Order: 
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Provided that where the rates have been expressed in terms of percentage, the amount drawn 
on the 31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in 
the Modified New Scale. 

13. Other allowances.⎯ 

Subject to rules, orders and instructions governing them, the following allowances shall be 
admissible to the persons holding the posts shown in column 1 of the table below at the rates shown in 
column 2. 

TABLE 

Name of the post. Rate of the Allowance. 
(1) (2) 

A.  Special Allowance:   

 i) Armed Police Battalion:   

  Deputy Superintendent of Police (as Quarter Master). Tk. 75.00  

  D.S.P. (as Adjutant) Tk. 75.00  

  Head Constable as Hav. Major and Q.M. Tk. 15.00  

 ii) District Police:   

  D.S.P. holding charge of a Sub-Division. Tk. 75·00  

 iii) Special Branch and District S.B.   

  D.S.P. Tk. 100·00  

  Inspector Tk. 75.00  

  S.I./Sgt. Tk. 50.00  

  A.S.I./H.C. Tk. 20.00  

  Constable Tk. 10.00  

  Guard Constable Tk. 10.00  

 iv) Metropolitan Police (M.P. Allowance):   

  S.I./Sgt. Tk. 15.00  

  A.S.I. Tk. 15.00  

  H.C. Tk. 15.00  

  Naik  Tk. 15.00  

  Constable Tk. 15.00  

 v) C.I.D.   

  D.S.P. Tk. 100.00  

  Inspector  Tk. 75.00  

  S.I. Tk. 50.00  

   Tk. 10.00  

  H.C. Tk. 10.00  

  Constable Tk. 10.00  

 vi) Training Institutions:   

  Police Academy:   

  D.S.P. Tk. 100.00 
  Inspector Tk. 75.00 
  S.I.  Tk. 50.00 
  A.S.I./H.C. Tk. 20.00 

Against authorised 
vocancy of 

Instructor only. 

 vii) Detective Training School:   

  D.S.P. Tk. 100.00  

  Inspector Tk. 75.00  

  S.I. Tk. 50.00  

  A.S.I Tk. 10.00  

 viii) Armed Police Battalion:   

  S.P. Tk. 250.00  

  Additional S.P. Tk. 200.00  

  D.S.P. Tk. 150.00  
     

B.  Acting Allowance: (For Armed Police Battalion only)   

  Inspector Tk. 50.00 
  H.C. Tk. 12.00 

When acting in 
place of an S.I. for 
over 30 days. 

     

C.  Unconditional Conveyance Allowance: Special Branch and 
District S.B. 
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Name of the post. Rate of the Allowance. 
(1) (2) 

  Inspector  Tk. 50.00 

  S.I/ Sergeant Tk. 50.00 

Only for such 
Inspector and S.I. at 
Dhaka and 
Chittagong who are 
deployed on out-
door duty. 

  C.I.D:   

  Inspector Tk. 50.00 
  S.I./Sergeant Tk. 50.00 Ditto 

     

D.  Telecom. Allowance:   

  D.S.P. Tk. 100.00  

  Inspector Tk. 75.00  

  S.I. Tk. 50.00  

  A.S.I. Tk. 30.00  

  H.C. Tk. 30.00  

  Constable Tk. 25.00  
     

E.  Mounted Police Allowance: Metropolitan Police:   

  H.C. Tk. 12.00  

  Constable Tk. 10.00  
     

F.  P.B.X. Allowance:   

  A. S. I. Tk. 20.00  

  Constable Tk. 10.00  
     

G.  Motor Cycle Allowance:   

  S. I. and Sgts. of all Units Tk. 60.00  
     

H.  Armed Branch Allowance:   

  Constables of Armed Branches Tk. 4.00  
     

I.  Kit Allowance (for all Uniformed Branches):   

  Additional S. P. and above Renewal Grant every year. Tk. 900.00  
  A.S.P./D.S.P. Initial grant 

Renewal grant every year. 
Tk. 3000.00* 

Tk. 900.00 
 

  Inspector (excluding Inspector 
of Armed Police Battalion). 

Initial grant 
Renewal grant 

Tk. 1500.00 
Tk. 600.00 

 

* Notes.-(1) Initial grant shall be admissible only once during the career of an officer. An officer who 
has drawn initial grant earlier shall not be entitled to draw it again. However, if an officer on 
promotion is entitled to a higher initial grant, he may draw the difference between the lower 
and the higher rate on promotion. 

(2) A police Officer (Inspector and upwards) when posted to a plain clothes branch (D.S.B. and 
S.B./CID) shall be entitled to– 

a) Kit Allowance as usual, that is, at the rates admissible to his counterpart in any 
Uniformed Branch; and 

b) renewal grant of half the rate admissible to his counterpart in any Uniformed Branch but 
if he is transferred to any Uniformed Branch during the year for which he has drawn the 
renewal grant at half the rate, he shall be entitled to draw the balance of the renewal grant 
which would have been admissible to him had he not been posted to a plain clothes 
branch during that year. 

 
Name of the post. Rate of the Allowance. 

(1) (2) 
  Kit Allowance   
J.  S.B./D.S.B./C.l.D./D.T.S.:   
  S.I. Initial  Tk. 500.00
   Annual Tk. 250.00
  A.S.I./H.C./Constable of all units Initial  Tk. 350.00
   Annual Tk. 200.00
K.  Washing and Hair Cutting Allowance:  
  S.I./Sgt. to constable of all units  Tk. 15.00
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L.  Traffic Allowance:  
  H.C. of Traffic  Tk. 10.00
  Constables of Traffic  Tk. 6.00
    

M.  Driving Allowance:  
  All Driver Constables  Tk. 15.00
    

N.  Cleaner Allowance:  
  All Cleaner Constables  Tk. 7.00
    

O.  Armourer Allowance:  
  All Armourer Constables  Tk. 5.00
    

P.  Bugler Allowance:  
  All Bugler Constables  Tk. 4.00
    

Q.  Nursing Allowance:  
  All Nursing Constables  Tk. 7.00
    

R.  House Rent Allowance (for Constables):  

a) Married Constables who are not provided with married accommodation and not provided with 
accommodation in barracks also, shall be paid house rent allowance at the following monthly 
rate:- 

Rate of House rent allowance (per month). Basic Pay 
For cities of Dhaka, 

Narayanganj, Chittagong, 
Rajshahi and Khulna 

For other places 

Up to Tk. 800 55% of basic pay 50% of Basic pay. 
Tk. 801 to Tk. 1250 50% of Basic pay, 

Subject to a minimum of Tk. 440. 
45% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 400. 

Tk. 1251 to Tk. 2500 45% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 625. 

40% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 563. 

b) Married Constables who are not provided with married accommodation but residing in 
barracks shall be paid house rent allowance at 40 per cent of basic pay. 

c) Unmarried Constables shall be paid house rent allowance at 20 per cent of basic pay. 

14. Allowances for Nurses.⎯ 

Notwithstanding anything contained in paragraphs 12 and 13, allowance specifically admissible to 
the Nurses on the 31st May, 1985, shall be admissible to them at that rate and will be the rate has been 
expressed in terms of percentage, the amount drawn on the 31st May, 1985, shall remain the same in 
absolute amount without reference of the pay in the Modified New Scale. 

15. Medical allowance.⎯ 

All persons shall be paid a fixed medical allowance of Tk. 100 per month. 

16. House rent allowance.⎯ 

1) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons except constables shall be paid a 
house rent allowance at the following monthly rates:- 

Rate of House rent allowance (per month). Basic Pay 
For cities of Dhaka, 

Narayanganj, Chittagong, 
Rajshahi and Khulna 

For other places 

Up to Tk. 800 55% of basic pay 50% of Basic pay. 
Tk. 801 to Tk. 1250 50% of Basic pay, 

Subject to a minimum of Tk. 440. 
45% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 400. 

Tk. 1251 to Tk. 2500 45% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 625. 

40% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 563. 

Tk. 2501 and above 40% of Basic pay, Subject to a 
minimum of Tk. 1125. 

35% of Basic pay, Subject to a 
minimum of Tk. 1000. 
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2) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall not be entitled 
to house rent allowance under sub-paragraph (I). 

3) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall pay to the 
Government by deduction from pay bills monthly rent at the following rates:- 

a) if he is in any Modified New Scale from Nos. 1 to 12 
[Tk.6000 (fixed) to Tk.900–2075 

7 ½% of basic pay; 

b) if he is in any Modified New Scale from Nos. 13 to 17 
(Tk.850–1700 to 650–1280) 

5% of basic pay; 

c) if he is in any Modified New Scale from Nos. 18 to 20 
(Tk.600–1110 to Tk.500–860) 

Nil: 

Provided that a person who, under the rules in force from time to time is entitled to rent free 
accommodation shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation 
provided by the Government: 

Provided further that if a person is allowed an accommodation of a class higher or lower than 
the one he is entitled to under the Government rules in force from time to time, he shall pay in the 
case of higher class accommodation, the minimum rent payable by a person entitled to that class of 
accommodation and, in case of lower class accommodation, the maximum rent payable by a 
person entitled to that class of accommodation. 

4) If both the husband and wife are employees in any office of the Government or any public body 
and nationalised enterprise including banks and financial institutions or any office of the 
Government and public body and nationalised enterprises including banks and financial 
institutions and are posted at the same station, and residential accommodation is provided to one of 
them, the rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the residence is 
allotted and the other spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house 
rent allowance under this paragraph, unless the husband and wife live separately. 

5) The Government orders issued from time to time relating to the allotment of residential 
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their 
dependants shall continue. 

Explanation–Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit house, 
dormitory or dak-bangalow or in improvised accommodation at or near the place of work 
given by the Department concerned in the interest of public service (such as, accommodation 
in gang, huts, godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as 
provision of accommodation by the Government for purposes of this paragraph; and in such 
cases, the person concerned shall be entitled to receive house rent allowance under this 
paragraph and shall pay rent and other charges, if any, levied for the single seat or single room 
or for the improvised accommodation. 

17. House Rent ceiling.⎯ 

The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the 
31st May, 1985 may continue for the persons who were enjoying house rent ceiling at the same rate (in 
absolute amount) as on the 31st May, 1985, without reference to his basic pay in the Modified New 
Scale with the usual deduction at the rates specified in paragraph 16(3). No person in future other than 
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However, 
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance. 

18. Conveyance allowance.⎯ 

1) A person in any of the Modified New Scale Nos. 11 to 20 (Tk. 1000–2280 to Tk. 500–860) posted 
to any office located in the cities of Dhaka, Narayanganj, Chittagong, Rajshahi and Khulna shall 
be entitled to a conveyance allowance of Tk. 40 per month. Conveyance allowance of Tk, 40 per 
month shall also be admissible to a person who is drawing pay in the Modified New Scale of Tk. 
1350–2750 or Tk. 1650–3020 or Tk. 1850–3220 as Higher Scale (Time-Scale). 

2) The benefit of full-time use of car on payment under existing Government order shall continue. 

19. Festival allowance and rest and recreation allowance.⎯ 

Annual festival allowance and rest and recreation allowance shall be allowed in accordance with 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 672 • 

the provisions of the Government Order No. MFP/ FD(IMP)-IV/ FB/ 12/ 84/ 78. dated the 2nd June, 
1984 and the Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979. 

20. Procedure for payment.⎯ 

l) The Self-Drawing Officers shall fix their pay in the Modified New Scale according to the 
provisions of this Order and send a statement showing the fixation of pay to the respective Audit 
Officer who shall check and verify the fixation statement and issue necessary Pay Slip as early as 
possible. If there is delay in verifying the fixation, provisional payment shall be allowed on 
furnishing written undertaking by the Officers along with the pay bill to the effect that any 
overpayment made shall be refundable. 

2) The Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers shall, after fixation of pay of the 
concerned employees working under them, send the statement showing the fixation of pay with the 
related bills for necessary checking by Audit Office. All Audit and Accounts Offices concerned 
shall duly check and verify the fixation statements as soon as possible and any objection in the 
matter of fixation of pay shall be settled in consultation with the Heads of Departments concerned. 

3) Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers are authorised to make provisional 
payment according to pay fixed in the Modified New Scale subject to verification by the Audit and 
Accounts Offices except in the case of employees who are likely to retire on superannuation within 
one year from the date of issue of this Order. In such cases, payment should be made only after 
verification of the fixation of pay by the Audit and Accounts Officer. 

4) Increments in the Modified New Scale shall be allowed only after verification of the pay fixation 
by the Audit and Accounts Officer. 

5) Provisional payments shall be made after obtaining written undertaking from the employees to the 
effect that any overpayment shall be refundable and recoverable from them. Drawing and 
Disbursing Officers shall keep a record of such undertaking in their Offices. They should endorse a 
certificate of having received the undertaking in the pay bills. 

6) All amounts paid by way of pay and allowance under Finance Division O.M. No. MF/ Admn. VI/ 
R-2/ 83/ 109 (2000), dated the 9th June, 1985, from 1st June. 1985 and thereafter shall be adjusted 
against the amounts of pay and allowances admissible under this Order. 

21. Income tax.⎯ 

Income tax on pay and allowances admissible under this Order shall be deemed to have been paid 
by the Government. 

22. Repeal, etc.⎯ 

l) The Ministry of Finance Notification No. MF(ID)- M-3/ 77/ 854, dated the 20th December, 1977, 
hereinafter referred to as the said Notification, is hereby repealed. 

2) All notifications, orders, office memoranda and circulars amending the said Notification, are 
hereby rescinded. 

 
By order of the President 

 
 

M. MUSTAFIZUR RAHMAN  
Secretary. 

No. MF/FD(Imp)-l/MNS-19/85/61, dated the 7th August, 1985. 

Copy forwarded for information and necessary action to:– 

1. CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 
2. President’s Secretariat, Personal Division/Public Division, Dhaka, 
3. Secretary, Cabinet Division, Dhaka. 
4. Secretary, Establishment Division, Dhaka. 
5. Secretary, Ministry of Home Affairs, Dhaka. 
6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 
7. Inspector General of Police, Dhaka. 
8. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 
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9. Chief Accounts Officers, Ministry of Home Affairs, Dhaka. 
10. All District Accounts Officers. 
11. All Upazila Accounts Officers. 
12. E.C.&R. Wing, Finance Division, Dhaka. 
13. Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 
14. Deputy Controller, Bangladesh Government Press for publication in the official Gazette. 

 
 

H. R. DATTA 
Deputy Secretary. 

BGP-85/86-2638G-3,525-11.8.86. 
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[Published in the Bangladesh Gazette. Extraordinary, dated the 8th August, 1985.] 
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPU BUC OF BANGLADESH MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 
(Implementation Branch) 

 
ORDER 

 
Dhaka, the 8th August, 1985 

 
No. S.R.O.–359-L/ 85/ MF/ FD(IMP)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62.–In exercise of the powers conferred by 

section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975). the Government 
is pleased to make the following Order, namely: 

l. Short title, commencement and application.⎯ 

1) This Order may be called The Services (Pay and Allowances) Order, 1985. 

2) It shall be deemed to have come into force on the first day or June, 1985. 

3) It shall apply to all persons in the service 01 the Republic in the Bangladesh Rifles except- 

a) persons employed in the defence services excluding civilians paid out of defence estimates; 

b) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing 
Industries Workers (Terms and Conditions (Services) Ordinance, 1979 (XIX of 1979); 

c) persons employed as apprentices or trainees; and 

d) persons employed on contract or part-time basis. 

2. Definitions.⎯ 

In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or contexts– 
a) ‘commencing day’ means the first day of June, 1985; 
b) ‘Existing Scale’ means the New National Scale of pay introduced with effect on and from the first 

day of July, 1977; 
c) ‘Modified New Scale’ means the Modified New Scale of pay specified in paragraph 3 ; 
d) ‘Original Scale’, ‘Selection Grade Scale’ or ‘Higher Scale (Time-Scale)’ means the original scale 

of the post, selection grade scale of the post or the higher scale of pay commonly known as time 
scale, as the case may be, in the Existing Scale. 

3. Modified New Scales of pay.⎯ 

On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the 
post placed in the Existing Scales of pay shall cease to exist and on and from that day, there shall come 
into force the following Modified New Scales of pay, corresponding to the Existing Scales of pay as 
shown against each, namely:- 

Sl. 
No. 

Existing Scales 
(Taka). 

Sl. 
No. 

Modified New Scales. 
(Taka). 

1. 1850–75–2375  1. 3700–125–4825  
2. 1400–75–2225  2. 2800–125–4425  
3. 1150–65–1800  3. 2400–20–3600  
4. 750–50–900–EB–55–1230–60–1470  4. 1650–100–2250–EB–110–3020  
5. 625–45–985–EB–55–1315 5. 1350–90–2250–EB–100–2750  
6. 645–45–825  6. 1350–90–1710 
7. 540–35–645–EB–45–780  7. 1100–70–1170–EB–90–1620  
8. 470–35–645–45–735  8. 1000–70–1280–EB–90–1550  
9. 370–20–470–EB–25–620  9. 800–50–1150–EB–55–13 70  

10. 400–25–525–EB–30–825  10. 850–55–1400–EB–60–1700  
11. 370–20–470–EB–25–745  11. 800–50–1300–EB–55–1630  
12. 325–15–430–EB–20–610  12. 750–45–1200–EB–50–1550  
13. 325–15–430–EB–20–510  13. 750–45–1200  
14. 300–12–396–EB–18–540  14. 700–40–1100–EB–45–1415  
15. 275–10–375–EB–15–405  15. 650–35–860–EB–40–1060  



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 676 • 

Sl. 
No. 

Existing Scales 
(Taka). 

Sl. 
No. 

Modified New Scales. 
(Taka). 

16. 275–10–375–EB–15–480  16. 650–35–1000–EB–40–1280  
17. 250–8–282–EB–8–362  17. 600–30–900–EB–35–1110  
18. 240–6–282–EB–7–359  18. 550–25–750–EB–30–990  
19. 240–7–282–EB–7–345  19. 550–25–725–EB–30–965  
20. 225–6–315  20. 500–20–860  

4. Admissibility of Modified New Scales.⎯ 

The Modified New Scales corresponding to the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be 
admissible on and from the commencing day against the Original Scale, Selection Grade Scale and 
Higher Scale (Time-Scale) of a person in the relevant post as on the 31st May, 1985. In case where the 
existing scale has been allowed to an incumbent of a post as personal to him, the corresponding 
Modified New Scale of such personal scale shall be admissible to that incumbent under the same terms 
and conditions: 

Provided that, in the cases of non-gazetted employees, the Modified New Scales corresponding to 
the Existing scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the commencing day 
against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st May, 1985: 

Provided further that in the case of Class II Gazetted Officers enjoying one Higher Scale (Time-
Scale) after completion of eight years of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher 
Scale (Time-Scale) shall be admissible, and if they are enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or 
Third Higher Scale (Time-Scale) on completion of twelve years of service or fifteen years of service. 
the Modified New Scale corresponding only to the second Higher Scale (Time-Scale) shall be 
admissible: . 

Provided further that in the case of Class I Officers enjoying one or more than one Higher Scale 
(Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to the first Higher Scale (Time-Scale) only shall 
be admissible: 

Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May, 
1985, but could not be allowed the same on the due date shall be allowed to draw the same 
retrospectively in the Existing Scale of pay up to 31st May, 1995. 

5. Meaning of Present Pay.⎯ 

‘Present Pay’ shall, for the purposes of this Order, mean- 

a) basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985 ; 
plus 

b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985, under Government Order No. aথর্ম/ pিব-২/ 
ভাতা-১/ ৮৪/ ১০২ dated the 21st May 1984; 

plus 
c) compensatory allowance of Tk. 25.00 p.m. admissible on the 31stMay, 1985 under Government 

Order Nos. MF/R-II/AlIow-8/80/107(700), dated the 6th May, 1980 and MF/ R-II/ Allow-8/ 80/ 
193, dated the 4th September, 1981; 

plus 
d) personal allowance, personal pay, protected pay or temporary personal allowance, where 

admissible, on the 31st May, 1985, under Orders issued by the Government from time to time. 

6. Fixation of pay in the Modified New Scale.⎯ 

1) The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the original scale 
of the post, Selection Grade Scale or Higher Scale (Time-Scale), as the case may be, subject to the 
conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the following principles:- 
a) i) if the Present Pay of a person, is less than the minimum. of the relevant Modified New 

Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale; 
ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified New Scale and 

coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of the Modified New 
Scale and, if there is no such stage in the Modified New Scale, the pay shall be fixed at 
the next higher stage of the Modified New Scale; 

iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale, his pay 
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shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between the 
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale shall be allowed to him as 
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his 
past services in the same post or inter-changeable posts held up to 31st May, 1985, at the 
highest rate of increment of the relevant Modified New Scale in the manner specified in 
clause (b) and such amount shall be added to his personal pay which shall be treated as 
pay, for all purposes: 

b) to the amount worked out under clause (a), there shall be added in the Modified New Scale, 
for service up to the 31st May, 1985, in the same post or inter-changeable posts- 
i) one increment for such service for any period less than three years on the 31st May, 1985 

; 
ii) one increment for every three years of such service and one increment for any fraction of 

such service over three years or any multiple thereof on the 31st May, 1985: 
Provided that the maximum number of such increment shall not exceed- 

1) three, in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale 
(Time-Scale), and 

2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (Time-
Scale). 

2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of 
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the 
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the 
provisions of sub-paragraph (1) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the relevant 
Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in accordance with 
the normal rules. 

3) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his Present Pay to which he would 
have been entitled in his parent office or organisation but for such deputation. 

4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant 
Modified New Scale On the basis of his Present Pay or what. would have been his present pay had 
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in 
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave. 

Explanation–the case of a person who was on leave preparatory to retirement on the commencing 
day and retired on a date subsequent to that date, his pension shall be calculated on the basis 
of what would have been his pay on the date of retirement in accordance with the provisions 
of sub-paragraph (4) but his leave salary shall not be recalculated. 

5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant 
Modified New Scale unless he is reinstated and actually resumes duty. The pay of such a reinstated 
person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles in force 
on the 31st May, 1985, and then on the basis of such pay, his pay in the Modified New Scale shall 
be fixed in accordance with the provision of this Order. 

7. Continuation of Selection Grade Scale and Personal Scale.⎯ 

The Selection Grade Scale or Personal Scale under the Existing Scale shall become the Selection 
Grade Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding Modified New Scale on the 
commencing day under the same terms and conditions and allowing of the Selection Grade Scale in the 
manner admissible on the 31st May, 1985, shall continue in the corresponding Modified New Scale 
under the same terms and conditions. 

8. Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯ 

1) For non-gazetted employees belonging to any of the Modified New Scales of Tk. 500–860 to Tk. 
1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher scale of pay shall be 
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, on satisfactory 
service records: 

Provided that none shall move to more than three higher scales than the scale of the post he 
would actually be holding except on promotion to a higher post: 

Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scales (Time-Scale) 
in the Existing scale and the Modified New Scale taken together except on promotion. 
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2) For Class II Gazetted Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible 
on satisfactory service records and one year after reaching the maximum of the scale of the post 
and that none shall be allowed to move to more than two Higher Scales (Time-Scales) in the 
Existing Scale and the Modified New Scale taken together than the scale of the post except on 
promotion to a higher post. 

3) For Class I Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall hence forth be admissible one year 
after reaching the maximum of the scale on satisfactory record of service and selection by the 
departmental promotion committee or superior selection Board, as the case may be, and that none 
shall be allowed to move to more than one Higher Scale (Time-Scale) in the Existing scale and the 
Modified New Scale taken together than the scale of the post he would actually be holding except 
on promotion to a higher post: 

Provided that Class I Officers in any of the Modified New Scales of pay Tk, 1650–3020 and Tk. 
2400–3600 (corresponding to the Existing Scales of pay of Tk.750–1470 and Tk. 1150–1800) shall 
move to the Higher Scale (Time-Scale) of Tk. 2800–4425 (corresponding to Existing Scale of Tk. 
1400–2225) one year after reaching the maximum of the scale or one year after the maximum pay in 
the Modified New Scale of pay of Tk. 1650–3020 would have been due, had they not been promoted to 
posts in higher scale of Tk. 2400-3600, whichever is earlier. 

Explanation–Class I Officers in other scales of pay under the Modified New Scales excepting the 
scales of pay referred to in the proviso to paragraph 8(3) shall be allowed to move to the next 
higher scale subject to the conditions laid down in paragraph 8(3). 

9. Increment after fixation of pay.⎯ 

1) Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ in the Modified 
New Scale and other rules governing the grant or drawal of increment, the first increment or pay 
after fixation of pay in the Modified New Scale in accordance with the provisions of paragraph 6 
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale; and the 
increment of pay of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be due 
on the date of anniversary of the promotion or appointment. as the case may be. 

2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the 
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in the Modified New Scale. 

3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scale Nos. 5 to 20 (Tk. 1350–2750 to 
Tk. 500–860) whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant 
Modified New Scale in terms of paragraph 6(1) (a) (iii) and would remain stuck up there, shall be 
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to 
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such 
personal pay shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6(1) (a) (iii) and 
such total shall be treated as pay for all purposes. 

10. Pay on first appointment.⎯ 

The pay of a person on first appointment, otherwise than. on promotion or transfer on or after the 
commencing day, shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale applicable to the post to 
which he is appointed; 

Provided that, on such first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk. 1650–100–
2250–EB–110–3020 and above- 

a) one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S. or Bachelor of Architecture 
degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as equivalent to it, if 
such degree is the prescribed minimum qualification for the post; 

b) two advance increments shall be given to a person who, in addition to having a degree in 
Engineering, Law or Architecture or a Master degree, holds another degree in Physical Planning 
from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such degree is the prescribed 
minimum qualification for the post: 

Provided further that one advance increment shall be given to a person who is a licentiate of 
any Medical Faculty, if such a licence is the prescribed minimum qualification for the post: 

Provided further that the-conditions laid down in Finance Ministry’s O.M. Nos. MF(ID)-I-3/ 
77/ 522, dated 13th May, 1978, MF(ID)-II/ P-I/ 8l/ 457, dated 16th April, 1981 and MF(FD)-II/ I-
1/ 81/ 800, dated 29th June, 1981, shall continue in force only in so far as they relate to the grant of 
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increments. 

11. Conditions for full pay of a post.⎯ 

1) Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the 
number of years of service as shown in the table below: 

No. Scale. Minimum number of years of 
service required for full pay. 

1. Tk. 3700–125–4825 10 years 
2. Tk. 2800–125–4425 7 years 
3. Tk. 2400–120–3600 4 years 

Explanation–In the purposes of this sub-paragraph, the years of service shall be the total of- 
i) the actual period of service in a post which was classified as Class-I or in a post which was 

placed in National Grade-V between the 1st July, 1973 and the 30th June, 1977 or in a post 
placed in the Existing Scale of pay of Tk. 750–1470 or above on or after the 1st July, 1977 or 
in a post in the Modified New Scale or pay of Tk. 1650–3020 on or after the 1st June, 1985; 

Plus 
ii) half the actual period of service in a post which was classified as Class-II (Gazetted) before 

the 30th June, 1973, or in a post placed in National Grade-VI between the 1st July, 1973 and 
the 30th June, 1977 or in a post placed in the Existing Scale of pay of Tk. 625–1315 on or 
after the 1st July, 1977 or in a post in the Modified New Scale of pay of Tk. 1350–2750 on or 
after the 1st June, 1985; 

Plus 
iii) one-fourth of the actual period of service in other pests. 

2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the Modified New Scale 
determined according to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of 
service falls short of the required period: 

Provided that not more than. 60% of the difference shall be withheld in any case. 

12. Allowances, etc., to cease to be admissible.⎯ 

Dearness allowances, compensatory allowance, personal allowance, personal pay. rank pay 
excepting that mentioned in paragraph 6(1) (a) (iii), temporary personal allowance. and all other extra 
remunerations. by whatever name called except the following. where admissible up to the 31st May, 
1985, shall cease to be admissible with effect on and from the Commencing day:- 

a) travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling 
allowance; 

b) Chittagong Hill Tracts allowance sanctioned by the Ministry of Finance from time to time; 

c) allowances specifically mentioned in this Order: 
Provided that where the rates have been expressed in terms of percentage, the amount drawn on the 

31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in the Modified 
New Scale. 

13. Medical allowance.⎯ 

All persons shall be paid. a fixed medical allowance of Tk. 100 per month. 

l4. House rent allowance.⎯ 

l) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons other than JCOs and ORs shall be 
paid a house rent allowance at the following monthly rates:- 

Rates of house rent allowance (per month). Basic pay. 
For cities of Dhaka, 

Narayangang, Chittagong, 
Khulna and Rajshahi, 

For other places. 

Up to Tk. 800 55% of basic pay 50% of basic pay 
Tk. 801 10 Tk. 1250. 50% of basic pay, Subject to a 

minimum of Tk 440 
45% of basic pay, Subject to a 
minimum of Tk 400 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 680 • 

Tk. 1251 to Tk. 2500. 45% of basic pay, Subject to a 
minimum of Tk 625 

40% of basic pay, Subject to a 
minimum of Tk 563 

Tk. 2501 and above  40% of basic pay, Subject to a 
minimum of Tk 1125 

35% of basic pay, Subject to a 
minimum of Tk 1000 

2) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall not he entitled 
to house rent allowance under sub-paragraph (1). 

3) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall pay to the 
Government by deduction from pay tills monthly rent at the following rates: 

(a) if he is in any Modified New Scale from Nos. 1 to 5 
(Tk. 3700–4825 to Tk. 1350–2750). 

71
2 % of basic pay; 

(b) if he is in any Modified New Scale from Nos. 10 to 16 
(Tk. 850–1700 to Tk. 650–1280) 

5% of basic pay; 

(c) if he is in any Modified New Scale from Nos. 17 to 20 
(Tk. 600–1110 to Tk. 500–860) 

Nil 

Provided that an officer of the rank of Deputy Assistant Director and above who is provided 
with residential accommodation by the Government hall not be required to pay to the Government 
any rent on account of residential accommodation provided to him: 

Provided that a person who, under the rules in force from time to time, is entitled to rent-free 
accommodation shall net be required to pay rent on account of the residential accommodation 
provided by the Government: 

Provided further that if a person is allowed an accommodation of a class higher or lower than 
the one he is entitled to under the Government rules in force from time to time, he shall pay in the 
case of higher class accommodation, the minimum rent payable by a person entitled to that class of 
accommodation and, in case of lower class accommodation, the maximum rent payable by a 
person entitled to that class of accommodation, 

(4) If both the husband and wife are employees in any office of the Government of any public body 
and nationalised enterprise including banks and financial institutions or any office of the 
Government and public body and nationalised enterprise including banks and financial institutions 
and are posted at the Game station, and residential accommodation is provided to one of them, the 
rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in Whose name the residence is allotted and 
the ether spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house lent 
allowance under this paragraph, unless the husband and wife live separately. 

(5) The Government orders issued from time to time relating to the allotment of residential 
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their 
dependants shall continue. 

15. House rent ceiling.⎯ 

The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the 
31st May, 1985, may continue for the persons who were enjoying house rent ceiling at the same rate (in 
absolute amount) as on the 31st may, 1985, without reference to his basic pay in the Modified New 
Scale with the usual deduction at the rates specified in paragraph 14(3). No person in future other than 
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However, 
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance. 

16. Allowances for certain class of officers.⎯ 

Officers of and above the ranks of Deputy Assistant Directors shall be paid the following 
allowances: 

Outfit allowance on first appointment only  Tk. 3,500 
Kit allowance  Tk. 125 p.m. 
Special allowance  Tk. 75 p.m. 
Batman allowance  Tk. 150 p.m.  

17. Allowances for the JCOs and ORs.⎯ 

JCOs and ORs of the Bangladesh Rifles ‘shall be given, the following allowances at the rates, 
noted against each subject to the instructions or rules governing the grant of such allowance: 
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  Rate per month
(Taka)

 

A.  Appointment Allowance:   

 (a) Qr. Master Havildar, HQ, BDR, Sector and 
Wing. 

20.00  

  Company Signal and Hospital 15.00  

 (b) Havildar Major, HQ, BDR, Company Signal 
and Hospital 

25.00  

  Company Signal and Hospital 15.00  

 (c) Pay Havildar/ Naik 10.00  

B.  Special Allowance:  

 (a) Vehicle Machanic and Electrician (All Units)  

  Sepoy and Lance Naik 20.00  

  Naik and Havildar 30.00  

  HQ:  

  Naib Subedar 35.00  

  Subedar 40.00  

 (b) Armourer Staff  

  Sepoy/Lance Naik 20.00  

  Naik 30.00  

  Havildar 35.00  

  Naib Subedar/Subedar 40.00  

  Inspector of Small Arms (Subedar) 75.00  

 (c) Radio Mechanic and Fitter:  

  Grade-I 75.00  

  Grade-II 65.00  

  Grade-III 40.00  

 (d) Operators  

  Grade-I 45.00  

  Grade-II 40.00  

  Grade-III 30.00  

 (e) Draughtsman/Surveyor 20.00  

 (f) Bands-in-Charge (not below the rank of 
Havildar and JCOs) 

45.00  

 (g) Enrolled Assistants:  

  Sepoy/Lanoe Naik 25.00* *This allowance shall be given only to 
those who are HSC or Inter mediate. 

  Naik Assistant 30.00  

  Havildar Assistant 45.00  

  Naib Subedar Assistant 45.00  

  Subedar Assistant 45.00  

  Sub-Major Assistant 45.00  

 (h) Stenographer 45.00* *This allowance shall not be 
admissible to Stenographers recruited 
directly. Enrolled Assistants 
remustered as Stenographers Shall not 
draw Enrolled Assistants Allowance. 

 (i) Laborarory Technician  

  Grade-I 75.00  

  Grade-II 65.00  

  Grade-III 50.00  

 (j) Operation Theatre Assistant  

  Grade-I 75.00  

  Grade-II 65.00  

  Grade-III 40.00  

 (k) Radiographer  

  Grade-I 40.00  

  Grade-II 30.00  

 (l) Instructional Allowance  
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  Naik/ HaviIdar/ Naik Subedar/ Subedar/ 
Subedar Major. 

30.00* * Instructional allowance shall be 
admissible only to those Instructors 
who art employed against authorised 
and specified vacancies of Instructors, 
It shall not be admisaible to those 
personnel who are recruited/enrolled 
as Instructors in the service.  

C.  House rent allowance:  

  Married JCOs/ORs not provided with free 
married accommodation. 

30 per cent of basic pay, subject to a 
minimum of Tk. 75.00. 

  Unmarried JCOs/ORs. 20% per cent of basic pay subject to a 
minimum of Tk. 50·00. 

D.  Acting allowance:  

  JCOs  50.00 Acting allowance snail not be 
admissible against vacaucies of staff 
officerffieer in the Ban glad esh Rifles. 

  Havildar 15.00  

E.  Batman allowance:  
  JCOs  150.00  
F.  Hair cutting and washing allowance  15.00  
G.  Leave ration money  2.50 Per day when on earned leave. 
H.  Conveyance allowance:  
  JCOs and ORs if residing beyond 2 miles 

from the place of duty and not provided with 
free service conveyance.  

40.00  

I.  Rif1e Police 10.00  
J.  Family ration allowance:  
  Firewood allowance As per existing rules. 
  Compensation for dearness of provision  

18. Festival allowance and rest and recreation allowance⎯ 

Annual festival allowance and rest and recreation allowance shall be allowed in accordance with 
the provisions of the Government Order No. MFP/ FD(Imp)-IV/ FB/ 12/ 84/ 78, dated the 2nd June, 
1984, and the Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules. 1979. 

19. Procedure for-payment⎯ 

(l) The Self Drawing Officers shall fix their pay in the Modified New Scale according to the 
provisions of this Order and send a statement showing the fixation of pay to the respective Audit 
Officer who shall check and verify the fixation statement and issue necessary pay-slip as early as 
possible. If there is delay in verifying the fixation, provisional payment shall be allowed on 
furnishing written undertaking by the Officers along with the pay bill to the effect that any 
overpayment made shall be refundable. 

(2) The Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers shall, after fixation of pay of the 
concerned employees working under them, send the statement showing the fixation of pay with the 
related bills for necessary checking by Audit Office. All Audit and Accounts Offices concerned 
shall duly check and verify the fixation statements as Soon as possible and any objection in the 
matter of fixation of pay shall be settled in consultation with the Heads of Departments concerned. 

(3) Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers are authorised to make provisional 
payment according to pay fixed in the Modified New Scale subject to verification by the Audit and 
Accounts Offices except in case, of employees who are likely to retire on superannuation within 
one year from the date of issue of this Order. In such cases, payment should be made only after 
verification of the fixation of pay by the Audit and Accounts Officer. 

(4) Increments in the Modified New Scale shall be allowed only after unification of the pay fixation 
by the Audit and Accounts Officer. 

(5) Provisional payments shall be made after obtaining written undertaking from the employees to the 
effect that any overpayment shall be refundable and recoverable from them. Drawing and 
Disbursing Officers shall keep a record of such undertaking in their offices. They should endorse a 
certificate of having received the undertaking in the pay bills. 
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(6) All amounts paid by way of pay and allowance under Ministry of Finance O. M. No. 
eমeফ/pশাসন-৬/r-২/৮৩/১০৯(২০০০) dated 9th June, 1985, from 1st June, 1985, and thereafter 
shall be adjusted against the amounts of pay and allowances admissible under this Order. 

20. Income tax.⎯ 

Income tax on pay and allowances admissible under this Order shall be deemed to have been paid 
by The Government. 

21. Repeal, etc.⎯ 

(l) The Ministry of Finance Notification No. MF (ID)- P-II/ 77/ 852, dated the 20th December, 1977, 
hereinafter referred to as the said Notification, is hereby repealed. 

(2) All Notifications. Orders, Office Memoranda and Circulars amending the said Notification, arc 
hereby rescinded. 

 
By order of the President 

 
 

MD MUSTAFIZUR RAHMAN 
Secretary. 

No. MF/FD(Imp)-1/MNS-20/85/62, dated the 8th August, 1985. 

Copy forwarded for information and necessary action to:- 

1) C.M.L.A.’s Secretariat, Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 
2) President’s Secretariat, Personal Division/Public Division, Dhaka. 
3) Secretary, Cabinet Division: Dhaka. 
4) Secretary, Establishment Division, Dhaka. 
5) Secretary, Ministry of Home Affairs, Dhaka. 
6) Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka 
7) Director General, Bangladesh Rifles, Dhaka. 
8) Accountant General Civil), Bangladesh, Dhaka. 
9) Chief Accounts Officer, Ministry of Home Affairs, Dhaka 
10) All District Accounts Officers. 
11) All Upazila Accounts Officers. 
12) E.C. & R. Wing, Finance Division, Dhaka. 
13) Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 
14) Deputy Controller, Bangladesh Government Press for publication in the official Gazette. 

 
 

H. R. DATTA 
Deputy Secretary. 
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[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary. dated the 5th August, 1985.] 
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 
Finance Division 

(Implementation Branch) 
 

ORDER 
Dhaka, the 5th August, 1985 

No. S.R.O.–355-L/ 85/ MF/ FD(Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59–1n exercise of the powers conferred by 
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government 
is pleased to make the following Order, namely:- 

1. Short title, commencement and application.⎯ 

1) This Order may be called the Services (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay and 
Allowances) Order, 1985. 

2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1985. 

3) It shall apply to all persons in the service of the Public Bodies and Nationalised Enterprises, 
except- 
a) Local bodies. such as. Municipal Corporations, Paurashavas, Zila Parishads, Upazila 

Parishads, Union Parishads ; 
b) Bangladesh Biman Corporation; 
c) Bangladesh Shipping Corporation; 
d) banks and financial institutions, namely, Bangladesh Bank, Sonali Bank, Agrani Bank, Janata 

Bank, Rupali Bank, Bangladesh Shilpa Bank, Bangladesh Krishi Bank, Bangladesh Shilpa Rin 
Sangstha, Investment Corporation of Bangladesh and Bangladesh House Building Finance 
Corporation: 

c) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing 
Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance. 1979 (XIX of 1979): 

f) persons employed as apprentices or trainees; 
g) persons employed on contract or part-time basis; and 
h) persons will Government service on deputation to any Public Body or Nationalised 

Enterprises. 

2. Definitions.⎯ 

In this Order. unless there is anything repugnant In the subject or context.- 

a) ‘commencing day’ means the first day of June, 1985; 

b) ‘Existing Scale’ means the New Scale of pay introduced with effect on and from first day of July, 
1977: 

c) ‘Modified New Scale’ means the Modified New Scale of pay specified in paragraph 3: 

d) ‘Organisation’ means a public body or nationalised enterprise; 

e) ‘Original Scale’ ‘Selection Grade Scale’ or ‘Higher Scale (Time-Scale)’ means the original scale 
of the post, selection grade scale of the post or the higher scale of pay commonly known as time 
scale, as the case may be, in the Existing Scale. 

3. Modified New Scales of pay.⎯ 

1) On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the 
posts placed in the Existing Scales of pay shall cease to exist and, on and from that day, there shall 
come into force the following Modified New Scales of pay corresponding to the Existing Scales of 
pay as shown below against each, namely;– 

Existing Scales 
(Taka) 

Modified New Scales 
(Taka) 

1. 3000 (Fixed). 1. 6000 (Fixed). 
2. 2850 (Fixed). 2. 5700 (Fixed). 
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Existing Scales 
(Taka) 

Modified New Scales 
(Taka) 

3. 2350–100–2750. 3. 4750–150–5500. 
4. 2100–100–2600. 4. 4200–150–5250. 
5. 1850–75–2375. 5. 3700–125–4825. 
6. 1400–75–2225. 6. 2800–125–4425. 
7. 1150–65–1800. 7. 2400–120–3600. 
8. 900–55–1285–65–1610. 8. 1850–110–2620–120–3220 
9. 750–50–900–EB–55–1230–60–1470. 9. 1650–100–2250–EB–110–3020. 

10. 625–45–985–EB–55–1315. 10. l350–90–2250–EB–100–2750. 
11. 470–35–645–EB–45–915–55–1135. 11. 1000–70–1560–EB–90–2280. 
12. 425–30–575–EB–40–735–50–1035. 12. 900–65–1550–EB–75–2075. 
13. 400–25–525–EB–30–825. 13. 850–55–1400–EB–60–1700. 
14. 370–20–470–EB–25–745. 14. 800–50–1300–EB–55–1630. 
15. 325–15–430–EB–20–·610. 15. 750–45–1200–EB–50–1550. 
16. 300–12–396–E8–18–540. 16. 700–40–1100–EB–45–1415. 
17. 275–10–375–EB–15–480. 17. 650–35–1000–EB–40–1280 
18. 250–8–282–EB–8–362. 18. 600–30–900–EB–35–1110 
19. 140–7–282–E8–7–345. 19. 550–25–725–EB–30–965. 
20. 225–6–315. 20. 500–20–860. 

4. Admissibility of Modified New Scales⎯ 

The Modified New Scales corresponding to the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be 
admissible on and from the commencing day against the original scale, Selection Grade Scale which 
was duly approved by the Ministry of Finance and Higher Scale (Time-Scale) of a person in the 
relevant post as on the 31st May, 1985. In case where the Existing Scale has been allowed to an 
incumbent of a post as personal to him, the corresponding Modified New Scale of such personal scale 
shall be admissible to that incumbent under the same terms and conditions: 

Provided that, in the cases of employees, other than officers, the Modified New Scales 
corresponding to the Existing scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the 
commencing day against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st 
May. 1985: 

Provided further that in the case of officers in any of the Existing Scales of Tk. 425–1035, Tk. 
470–1135 and Tk. 625–1315 enjoying the Higher Scale (Time-Scale) after completion of eight years’ 
of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher Scale (Time-Scale) shall be 
admissible, and if they arc enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or Third Higher Scale (Time-
Scale) on completion of twelve years’ service or fifteen years’ service, the Modified New Scales 
corresponding only to the Second Higher Scale (Time-Scale) shall be admissible: 

Provided further that in the cases of officers in the Existing Scale of Tk. 750–1470 and above 
enjoying one or more than one Higher Scale (Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to 
first Higher Scale (Time-Scale) only shall be admissible: 

Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May, 
1985, but could not be allowed the same on the due date shall be allowed to draw the same 
retrospectively in the Existing Scale of pay up to 31st May, 1985. 

5. Meaning of Present Pay.⎯ 

‘Present Pay’ shall, or the purposes of this Order, mean- 

a) basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985; 
plus 

b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985, under Government Order No. aথর্ম/ pিব-২/ 
ভাতা-১/ ৮৪/ ১০২ dated the 21st May, 1984; 

plus 
c) compensatory allowance of Tk. 25·00 p.m. admissible on the 31st May, 1985, under Government 

Order Nos. MF/ R-II/ Allow-8/80/l07 (700), dated the 6th May, 1980, and MF/R-II/Allow-
8/80/193, dated the 4th September, 1981; 

plus 
d) personal allowance, personal pay, protected payor temporary personal allowance, where 
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admissible, on the 31st May, 1985, under Orders issued by the Government from time to time. 

6. Fixation of pay in the Modified New Scale.⎯ 

l) The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the Original Scale 
of the post, Selection Grade Scale of the post, Scale allowed to an incumbent as personal to him, 
which was duly approved by the Ministry of Finance or Higher Scale (Time-Scale), as the case 
may be, subject to the conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the 
following principles:- 

a) i) if the Present Pay of a person is less than the minimum of the relevant Modified New 
Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale; 

ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified New Scale, and 
coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of the Modified New 
Scale and if there is no such stage in the Modified New Scale, the pay shall be fixed at the 
next higher stage of the Modified New Scale: 

iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale. his pay 
shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between tile 
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale shall be allowed to him as 
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his 
past services in the same post or inter-changeable posts held up to 31st May, 1985 at the 
highest rate of increment of the relevant Modified New Scale ill the manner specified in 
clause (b) and such amount shall be added to the personal pay which shall he treated as 
pay for all purposes: 

b) to the amount worked out under clause (a). there shall be added in the Modified New Scale, 
for service up to 31st May. 1985, in the same post or inter-changeable posts- 

i) one increment for such service for any period less than three years of the 31st May, 1985: 

ii) one increment for every three years of such service and one increment for any fraction of 
such service over three years or any multiple thereof on the 31st May, 1985: 

Provided that the Maximum number of such increments shall not exceed– 

1) three, in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale 
(Time-Scale). and 

2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (Time-
Scale), 

Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding posts in the Modified 
New Scales of Tk. 6000 (Fixed) and Tk 5700 (Fixed) 

2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of 
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the 
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the 
provisions of sub-paragraph (I) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the relevant 
Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in accordance with 
the normal rules. 

3) The pay of a person on depuration shall be fixed on the basis of his Present Pay to which he would 
have been entitled in his parent office or Organisution but for such deputation. 

Explanation.–For the purpose of this sub-paragraph, the term ‘deputation’ means temporary 
transfer of a person from one Organisation to another. 

4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant 
Modified New Scale on the basis of his Present Pay or what would have been his Present Pay had 
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in 
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave. 

Explanation.–In the case of a person who was on leave preparatory to retirement on the 
commencing date and retired on a date subsequent to that date, his pension and other 
retirement benefits shall be calculated on the basis’ of what would have been his pay on the 
date of retirement in accordance with the provisions to sub-paragraph (4) but his leave salary 
shall not be recalculated. 
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5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant 
Modified New Scale unless he is re-instated and actually resumes duty. The pay of such a re-
instated person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles 
in force on the 31st May. 1985, and then on the basis of such pay. his pay in the Modified New 
Scale shall be fixed in accordance with the provisions of this Order. 

7. Continuation of Selection Grade Scale and Personal Scale.⎯ 

The Selection Grade Scale or Personal Scale under the Existing Scale shall become the Selection 
Grade Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding Modified New Scale from the 
commencing day on the same terms and conditions and allowing of the Selection Grade Scale in the 
manner admissible on the 31st May, 1985, shall continue in the corresponding Modified New Scale on 
the same terms and conditions. 

8. Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯ 

1) For employees other than officers’ belonging to any of the Modified New Scales of Tk. 500–860 
to Tk. 1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher scale shall be 
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, on satisfactory 
service records: 

Provided that none shall move to more than three higher scales than the scales of the post he 
would actually be holding except on promotion to a higher post: 

Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scales (Time-Scale) 
in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together except on promotion. 

2) For officers belonging to any of the Existing Scales of Pay of Tk. 425–1035, Tk. 470–1135 and 
Tk. 625–1315, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible on satisfactory 
service records and one year after reaching the maximum of the scale of the post and that none 
shall be allowed to move to more than two Higher Scales (Time-Scale) in the Existing Scale and 
the Modified New Scale taken together than the scale of the post except on promotion to a higher 
post. 

3) For officers belonging to Existing Scale of Tk. 750–1470 and above, the next Higher Scale (Time· 
Scale) shall henceforth be admissible one year after reaching the maximum of the scale on 
satisfactory service records and selection by the departmental promotion committee or other 
competent authority, as the case may be, and that none shall be allowed to move to more than one 
Higher Scale (Time-Scale) in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together than 
the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post and that 
none shall move beyond the scale of pay of Tk. 4750–5500: 

Provided that officers in any of the Modified New Scales of Pay of Tk. 1650–3020, Tk. 
1850–3220 and Tk. 2400–3600 (corresponding to Existing Scales of Pay of Tk. 750–1470, Tk. 
900–1610 and Tk. 1150–1800) shall move to the Higher Scale (Time-Scale) of. Tk. 2800–4425 
(corresponding to Existing Scale of Tk. 1400–2225) one year after reaching maximum of the scale 
or one year after the maximum pay in the Modified New Scale of Pay of Tk. 1650–3020 or Tk.· 
1850–3220 would have been due, had they not been promoted to post in higher scale of pay of Tk. 
1850–3220 or Tk. 2400–3600, whichever is earlier. 

Explanation–Officers belonging to other scales of pay under the Modified New Scales excepting 
the Scales of pay referred to in the proviso to paragraph 8 (3) shall be allowed to move to the 
next higher scale subject to the conditions laid down in paragraph 8 (3). 

9. Increment after fixation of pay.⎯ 

1) Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ in the Modified 
New Scales and other rules governing the grant or drawal of increment, the first Increment of pay 
after fixation of pay in the Modified New Scales in accordance with provisions of paragraph 6 
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale and the 
increment of pay of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be due 
on the date of anniversary of the promotion or appointment, as the case may be. 

2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the 
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in Modified New Scale. 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 689 • 

3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scales Nos. 10 to 20 (Tk. 1350–2750 to 
Tk. 500–860), whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant 
Modified New Scale in terms of paragraph 6(1) (a) (iii) and would remain stuck up there, shall be 
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to 
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such 
personal pay shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6 (1) (a) (iii) and 
such total shall be treated as pay for all purposes. 

10. Pay on first appointment.⎯ 

1) The pay of a person on first appointment, otherwise than on promotion or transfer on or after the 
commencing day, shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale applicable to the post 
to which he is appointed: 

Provided that, on such first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk. 1650–
100–2250–EB–110–3020 and above- 

a) one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S. or a Bachelor of 
Architecture degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as 
equivalent to it, if such degree is the prescribed minimum qualification for the post; 

b) two advance increments shall be given to a person who, in addition to having a degree in 
Engineering, Law or Architecture or a Master degree, holds another degree in Physical Planning 
from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such degree is the prescribed 
minimum qualification for the post; 

 Explanation.-For the purpose of this clause, a Bachelor’s degree in Agriculture, Agricultural 
Economics, Agricultural Engineering, Animal Husbandry and Veterinary Science means a degree 
of four years course after Higher Secondary Certificate; 

c) on appointment to a post to be specified by the competent authority in consultation with Ministry 
of Finance, the Assistant Engineer and Executive Engineers engaged exclusively in Planning and 
Design work shall be given three increments in their respective scale. They shall be entitled to the 
benefit of the increments only for so long as they hold the posts of Assistant Engineer or Executive 
Engineer in Design or Planning. Promotion to the post of Executive Engineer in Design or 
Planning shall be from amongst the eligible Assistant Engineers specialised in the field. An 
Assistant Engineer, Design, Planning, who is not spared in the public interest by the competent 
authority for taking up appointment on promotion as Sub-Divisional Engineer shall be entitled to 
draw pay in the Modified New Scale of Tk. 2400-3600 while holding the post of Assistant 
Engineer, Design or Planning; 

d) on first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk.1650–3020 in the Bangladesh 
Atomic Energy Commission, Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research, 
Bangladesh Agriculture Research Institute, Bangladesh Rice Research Institute, Bangladesh 
Agricultural Research Council, Bangladesh Jute Research Institute and Bangladesh Tea Research 
Institute, an officer shall be granted two advance increments if- 

a) the post is specified as research post; 

b) the person concerned has at least one of the following qualifications: 

i) 1st class degree in Engineering with no 3rd class or 3rd Division at any stage in the 
educational career; 

ii) 1st class degree in Agriculture (4 years’ course after H.S.C.) with no 3rd class or 3rd 
Division at any stage in the educational career; 

iii) 1st class Master’s degree in Science subjects with no 3rd class or 3rd Division at any 
stage in the educational career; 

iv) 2nd class Master’s degree in Science subjects with 1st class Honours degree with no 3rd 
class or 3rd Division at any stage in the educational career; 

v) Bachelor’s degree in Medicine with at least 60% marks with 1st Division in S. S. C. and 
H. S. C.: 

Provided further that persons who are given increment under clause (d) shall not be 
entitled to any increment under clauses (a) to (c): 

Provided further that one advance increment shall be given to a person Will is a 
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licentiate of any Medical Faculty, if such a licence is the prescribed minimum 
qualification for the post. 

11. Conditions for full pay of a post.⎯ 

l) Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the 
number of years of service as shown in the table below: 

No. Scale. Minimum number of years of service 
required for fill pay. 

1. Tk. 6000 (Fixed) 20 years. 
2. Tk. 5700 (Fixed) 17 years. 
3. Tk. 4750–150–5500  14 years. 
4. Tk. 4200–150–5250  12 years. 
5. Tk. 3700–125–4825  10 years. 
6. Tk. 2800–125–4425  7 years. 
7. Tk. 2400–120–3600  4 years. 

Explanation.–For the purpose of this sub-paragraph, the years of service shall be the total of- 

i) the actual period of service in a post Which was placed in National. Grade-V, between the 1st 
July, 1973 and tile 30tl June, 1977, or in; post placed in the Existing Scale of pay of Tk. 750–
1470 on or after the 1st July, 1977 or in a post in the Modified New Scale of pay of Tk. 1650–
3020 on or after the 1st June, 1985. 

Plus 
ii) half the actual period of service in a. post which was placed in National Grade-VI between the 

1st July, 1973 and the 30th June, 1977or in post placed in the Existing Scale of pay of Tk. 
625–1315 Tk. 470–1135 or Tk. 425–1035 on or after the 1st July, 1977 or in a post in the 
Modified New Scale of pa) of Tk. 1350–2750, Tk. 1000–2280 or 900–2075 on or after the 
1st June, 1985; 

plus 
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts. 

2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the Modified New Scale 
determined according to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of 
service falls short of the required period: 

Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case. 

12. Allowances, etc. to cease to be admissible.⎯ 

Dearness allowance, compensatory allowance, personal allowance, personal pay excepting that 
mentioned in paragraph 6(l)(a)(iii), temporary personal allowance, and all other extra remuneration by 
whatever name called, except the following, where admissible up to 31st May, 1985, shall cease to be 
admissible with effect on and from the commencing day:- 

a) washing allowance; 

b) over time allowance payable to employees other than officers for W0iking extra hours beyond 
normal working hours of the concerned Organisation as nay be approved by the competent 
authority from time to time; 

c) travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling 
allowance; 

d) entertainment allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the 
Ministry of Finance, issued from time to time; 

e) Chittagong Hill Tracts allowance, if any, sanctioned by the Ministry of Finance from time to time; 

f) charge allowance given to the officer for temporarily discharging, in addition to his own duties, the 
responsibility of a higher post sanctioned on higher scale of pay; 

g) power house allowance and rotating shift duty allowance of the employees of the Power 
Development Board as admissible on the 31st May, 1985; 

h) power house allowance and rotating shift duty allowance (If the employees of the Water 
Development Board as admissible on the 31st May, 1985; 
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i) other allowances specifically sanctioned by the Government from 1-7-1977 to 31-5-1985 
excepting those which cease under this Order. 

13. Medical facilities⎯ 

1) All persons shall be paid a fixed Medical Allowance of Tk. 100 per month. The existing facility of 
reimbursement of expenditure on account of hospitalisation, charges for specialists services, for 
example X-ray Pathological test, n w enjoyed by persons shall be discontinued with effect on and 
from the commencing day. Facilities of treatment in Government Hospitals shall, however, apply 
to all persons. Charges, if any, paid to the Government Hospitals shall be reimbursed excepting 
dietary charges. 

2) Where the facilities of free Medical advice by doctors (full or part-time) and the facilities of 
dispensaries exist in an organisation, the same shall continue, Such dispensaries shall provide first 
aid and supply medicines strictly limited to the items of maicines which are normally supplied by 
the Central Medical Stores to the Government Hospitals and dispensaries. The medicines to be 
supplied shall also be limited to the budget allocation approved by the Ministry of Finance 
(Finance Division). 

14. House Rent Allowance.⎯ 

1) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons shall be paid a house rent allowance at 
the following monthly rates:– 

Rate of House rent allowance (per month). Basic Pay 
For cities of Dhaka, 

Narayanganj, Chittagong, 
Rajshahi and Khulna 

For other places 

Up to Tk. 800 55% of basic pay 50% of Basic pay. 
Tk. 801 to Tk. 1250 50% of Basic pay, 

Subject to a minimum of Tk. 440. 
45% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 400. 

Tk. 1251 to Tk. 2500 45% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 625. 

40% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 563. 

Tk. 2501 and above 40% of Basic pay, Subject to a 
minimum of Tk. 1125. 

35% of Basic pay, Subject to a 
minimum of Tk. 1000. 

2) A person who is provided with residential accommodation by the Organisation shall not be entitled 
to house rent allowance under sub-paragraph (1). 

3) A person who is provided with residential accommodation by the Organisation shall pay to the 
Organisation by deduction from pay bills monthly rent at the following rates:- 

a) Officers 7 ½% of basic pay 
b) Staff in the Modified New Scales   
 Tk. 500–860 
 Tk. 550–965 
 Tk. 600–1110 

Nill 

c) Other staff including those on the Modified New Seale–  
 Tk. 1000–2280 5% of basic pay 

Provided that a person who, under the rules in force from time to time, is entitled to rent-free 
accommodation shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation 
provided by the Organisation, but future appointees in the post held by such an employee shall be 
required to pay rent for the residential accommodation provided to him. 

4) If both the husband and wife are employees in any office of the Government or any public body 
and nationalised enterprise including banks and financial institutions or any office of the 
Government and public body and nationalised enterprise including banks and financial institutions 
and are posted at the same station, and residential accommodation is provided to one of them, the 
rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the residence is allotted and 
the other spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house rent 
allowance under this paragraph, unless the husband and wife live separately. 

5) The Government Orders issued from time to time relating to the allotment of residential 
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their 
dependants shall continue. 
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Explanation.–Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit house, 
dormitory or dale-bungalow or in improvised accommodation at or near the place of work 
given by the Organisation concerned in the interest of public service (such as, accommodation 
in gang, huts. godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as 
provision of accommodation by the Organisation for purposes of this paragraph and in such 
cases, the person concerned shall be entitled to receive house-rent allowance under this 
paragraph and shall pay rent and other charges, if any, levied for the single seat or single room 
or for the improvised accommodation. 

15. House rent calling.⎯ 

The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the 
31st May, 1985 may continue for the persons who were enjoying home rent ceiling’ at the same rate (in 
absolute amount) as on the 31st May, 1985, without reference to their basic pay in the Modified New 
Scale with the usual deduction at the rate specified m paragraph 14(3). No person in future other than 
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However, 
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance: 

Provided that houses Shall be hired in the name of the Organisation concerned and in no case the 
rent shall be paid ill Cash or by cheque to he person concerned: 

Provided further that where residential accommodation is provided to a person (irrespective of 
whether it is hired or owned by an Organisation) it Shall be unfurnished and no furniture or Curtain 
shall be supplied. The owner of the house shall pay municipal taxes and other taxes. The occupant shall 
pay charges for gas, electricity and water. No Chowkider, Mali, Cook shall be provided by the 
Organisation at the residence of the occupant. 

16. Conveyance allowance⎯ 

l) A person in any of the Modified New Scale Nos. 11 to 20 (Tk. 1000–2280 to Tk. 500–860) posted 
to any office located in the cities of Dhaka, Narayanganj, Chiuagong, Rajshahi and Khulna shall be 
entitled to a conveyance allowance of Tk. 40 per month. Conveyance allowance of Tk 40 per 
month shall also be admissible to a person who is drawing pay in the Modified New Scale of pay 
of Tk. 1350–2750 or Tk. 1650–3020 or Tk. 1850–3220 as Higher Scale (Time-Scale). 

2) The benefit of full-time use of car on payment under existing Government Order shall continue. 

17. Festival allowance or festival bonus⎯ 

Annual festival allowance or festival bonus shall be allowed in accordance with the provision of 
existing Government Order Nos. MFP/ FD(Imp)-IV/ FB/ 12/ 84/ 78, dated the 2nd June, 1984 and 
MF(IO)-IV/ IND(A)-7/ 80/ l057, dated the 6th August. 1980. 

18. Procedure of payment.⎯ 

1) The Organisations shall get the ray and emoluments of the persons fixed in the Modified New 
Scales of pay as soon as possible and submit a report to the Implementation Branch of the Finance 
Division. They are also requested to take steps to get the fixation of pay duly audited and verified 
by the Audit and Accounts Office concerned under intimation to Implementation Branch of 
Finance Division. 

2) Heads of Organisations are authorised to make provisional payment according to pay fixed in the 
Modified New Scale subject to verification by the relevant Audit and Accounts Office except in 
the cases of employees who are likely to retire within one year from the date of issue of this Order. 
In such cases payment should be made only after verification of the fixation of pay by the relevant 
Audit and Accounts Office. 

3) Provisional payments shall be made after obtaining ‘written under taking from all the persons to 
the effect that any overpayment will be refundable and recoverable from them. The Organisation 
concerned shall keep a record of such undertaking in their custody and shall endorse a certificate 
of having received the undertaking on the pay bills. 

4) Increment in the Modified New Scale shall be allowed after verification of pay fixation in the 
Audit and Accounts Office. 

5) All amounts paid. by way of pay and allowances paid as per Ministry of Finance, Finance division 
O.M. No. eমeফ/ eফিড/ pশাসন-৬/ r-২/ ৮৩/ ১০৯(২০০০) dated the 9th June, 1985 from 1st June, 
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1985, and thereafter shall be adjusted against the amounts of pay and allowances admissible under 
this Order.- 

19. Repeal, etc.⎯ 

1) The Services (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1978 
hereinafter referred to as the. Said Order, is hereby repealed. 

2) All notifications orders office; memoranda and circulars amending’ the said Order, are hereby 
rescinded. 

 
By order the President 

 
 

M. MUSTAFIZUR RAHMAN 
Secretary, 

No. MF/FD(Imp)-1/MNS-17/85/59, dated the 5th August, 1985 

Copy forwarded for information and necessary action to:- 

1) CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhubau, Tejguon, Dhaka. 
2) President’s Secretariat, Personal Division, Banga Bhanan, Dhaka. 
3) All Ministries/Divisions. 
4) All Autonomous Bodies/Nationalised Enterprises. 
5) Tue Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Audit House, Moghbazar, Dhaka. 
6) Accountant General, Works and WAPDA, Dhaka, 
7) Accountant General, Posts, Telegraph and Telephone, Dhaka, 
8) Director General, Commercial Audit, Dhaka. 
9) Director General, Local and Revenue Audit, Dhaka. 
10) A. B. A.B. Wing/ Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Division, Dhaka. 
11) Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 
12) Deputy Controller, Bangladesh Government Press, Tejgaon, Dhaka, with the request to publish 

it in the official Gazette. 
 
 

H. R. DATTA 
Deputy Secretary. 
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[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 6th August, 1985.] 
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 
(Implementation Branch) 

 
ORDER 

Dhaka, the 6th August, 1985 

 No. S.R.O.–356-L/85/MF/FD(Imp)-1/MNS-18/85/59–In exercise of the powers conferred by 
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government 
is pleased to make the following Order, namely:- 

1. Short title, commencement and application.⎯ 

1) This Order may be called the Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) 
Order, 1985. 

2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1985. 

3) It shall apply to all persons in the service of the banks and financial institutions, except- 
a) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing 

Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 1979 (XIX of 1979); 
b) persons employed as apprentices or trainees; 
c) persons employed on contract or part-time basis; and 
d) persons in Government service on deputation to any bank or financial institution. 

2. Definitions⎯ 

In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,- 

a) ‘bank’ means- 
i) Bangladesh Bank; 
ii) Agrani Bank; 
iii) Janata Bank; 
iv) Rupali Bank; and 
v) Sonali Bank. 

b) ‘commencing day’ means the 1st day of June, 1985; 

c) ‘Existing Scale’ means the New Scale of pay introduced with effect on and from the first day of 
July, 1977 ; 

d) ‘financial institution’ means- 
i) Bangladesh Krishi Bank; 
ii) Bangladesh Shilpa Bank; 
iii) Bangladesh Shilpa Rin Sangstha ; 
iv) Investment Corporation of Bangladesh.; and 
v) Bangladesh House Building Finance Corporation; 

e) ‘Modified New Scale’ means the Modified New Scale of pay specified in paragraph 3 ; 

f) ‘Organisation’ means a bank or a financial institution; 

g) ‘Original Scale’, ‘Selection Grade Scale’ or ‘Higher Scale (Time-Scale)’ means the original scale 
of the post, selection grade scale of the post, or the higher scale of pay commonly known as time 
scale as the case may be, in the Existing Scale. 

3. Modified New Scales of pay.⎯ 

i) On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the 
posts placed in the Existing Scales of pay shall cease to exist and on and from that day there shall 
come into force the following Modified New Scales of pay, corresponding to the Existing Scales 
of pay as shown below against each namely:- 

 Existing Scales.(Taka)  Modified New Scales.(Taka) 
1. 3000 (Fixed) 1. 6000 (Fixed) 
2. 2850 (Fixed) 2. 5700 (Fixed) 
3. 2350–100–2750  3. 4750–150–5500 
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4. 2100–100–2600  4. 4200–150–5250 
5. a) 1850–75–2375  5. a) 3700–125–4825 
 b) 1700–75–2225 

(for Bangladesh Bank only) 
 b) 3400–125–4525 

(for Bangladesh Bank only) 
6. a) 1400–75–2225  6. a) 2800–125–4425 
 b) 1400–75–2000 

(for Bangladesh Bank only) 
 b) 2800–125–4050 

(for Bangladesh Bank only) 
7. 1150–65–1800  7. 2400–120–3600 
8. 900–55–1285–65–1610  8. 1850–110–2620–120–3220 
9. 750–50–900–EB–55–1230–60–1470 9. 1650–100–2250–EB–I10–3020 
10. 625–45–985–EB–55–1315  10. 1350–90–2250–EB–100–2750 
11. 470–35–645–EB–45–915–55–1135. 11. 1000–70–1560–EB–90–2280  
12. 425–30–575–EB–40–735–50–1035. 12. 900–65–1550–EB–75–2075 
13. 400–25–525–EB–30–825  13. 850–55–1400–EB–60–1700 
14. 370–20–470–EB–25–745  14. 800–50–1300–EB–55–1630 
15. 325–15–430–EB–610  15. 750–45–1200–EB–50–1550 
16. 300–12–396–EB–18–540  16. 700–40–1100–EB–45–1415 
17. 275–10–375–EB–15–480  17. 650–35–1000–EB–40–1280 
18. 250–8–282–EB–8–362  18. 600–30–900–EB–35–1110 
19. 240–7–282–EB–7–345  19. 550–25–725–EB–30–965 
20. 225–6–315  20. 500–20–860 

4. Admissibility of Modified New Scales.⎯ 

The Modified New Scales corresponding to the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be 
admissible on and from the commencing day against the Original Scale, Selection Grade Scale as 
approved by the Ministry of Finance and Higher Scale (Time-Scale) of a person in the relevant post as 
on the 31st May, 1985. In case where the Existing Scale has been allowed to an incumbent of a post as 
personal to him, the corresponding Modified New Scale of such personal scale shall be admissible to 
the, incumbent under the same terms and conditions: 

Provided that, in the cases of employees, other than Officers, the Modified New Scales 
corresponding to the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the 
commencing day against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st 
May, 1985: 

Provided further that in the case of Officers in any of the Existing Scales of Tk. 425–1035, Tk. 
470–1135 and Tk. 625–1315 enjoying the Higher Scale (Time-Scale) after completion of eight years’ 
of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher Scale (Time-Scale) shall be 
admissible, and if they are enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or Third Higher Scale (Time-
Scale) on completion of twelve years of service or fifteen years of service the Modified New Scale 
corresponding only to the Second Higher Scale (Time-Scale) shall be admissible: 

Provided further that in the case of Officers in the Existing Scale of Tk. 750–1470 and above 
enjoying one or more than one Higher Scale (Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to 
the first Higher Scale (Time-Scale) only shall be admissible: 

Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May, 
1985, but could not be allowed the same on the due date shall be allowed to draw the same 
retrospectively in the Existing scale of pay up to 31st May, 1985. 

5. Meaning of Present Pay.⎯ 

‘Present Pay’ shall, for the purposes of this Order, mean- 

a) basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985; 
plus 

b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985, under Government Order No.aথর্ম/ pিব-২/ 
ভাতা-১/ ৮৪/ ১০২, তািরখ ২১েশ েম ১৯৮৪; 

plus 
c) compensatory allowance of Tk. 25·00 pm admissible on the 31st May, 1985, as per Government 

Order Nos. MF/ R-II/ Allow-8/ 80/ 107(700), dated the 6th May, 1980, and MF/ R-II/ Allow-8/ 80/ 
193, dated the 4th September, 1981 ; 

plus 
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d) personal allowance, personal pay, protected pay or temporary personal allowance, where 
admissible, on the 31st May, 1985, under Orders issued by the Government from time to time. 

6. Fixation of pay in the Modified New Scale.⎯ 

1) The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the Original Scale 
and Selection Grade Scale of the post, Scale allowed to an incumbent as personal to him, which 
was duly approved by the Ministry of Finance, Higher Scale (Time-Scale), as the case may be. 
subject to the conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the following 
principles:- 

a) i) if the Present Pay of a person is less than the minimum of the relevant Modified New 
Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale; 

ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified New Scale and 
coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of the Modified New 
Scale and, if there is no such stage in Modified New Scale, the pay shall be fixed at the 
next higher stage of the Modified New Scale; 

iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale, his pay 
shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between the 
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale will be allowed to him as 
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his 
past services in the same post or interchangeable posts held up to 31st May, 1985, at the 
highest rate of increment of the relevant Modified New Scale in the manner, specified in 
clause (b) and such amount shall be added to his personal pay which shall be treated as 
pay for all purposes; 

b) to the amount worked out under clause (a), there shall be added in the Modified New Scale, 
for service up to 31st May, 1985, in the same post or interchangeable posts- 
i) one increment for such service for any period less than three years on the 31st May, 1985; 
ii) one increment for every three years’ of such service and one increment for any fraction of 

such service over three years or multiple thereof on the 31st May, 1985: 

Provided that the maximum number of such increments shall not exceed- 

1) three, in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale 
(Time-Scale) and 

2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (Time-
Scale). 

Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding post in the Modified 
New Scales of Tk. 6000 (Fixed) and Tk. 5700 (Fixed). 

2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of 
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the 
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the 
provisions of sub-paragraph (1) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the relevant 
Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in accordance with 
the normal rules. 

3) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his Present Pay to which he would 
have been entitled in his parent office or Organisation but for such deputation. 

Explanation.–The term ‘deputation’ used in this sub-paragraph means temporary transfer of a 
person from one Organisation to another. 

4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant 
Modified New Scale on the basis of his Present Pay or what would have been his Present Pay had 
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in 
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave. 

Explanation.–In the case of a person who was on leave preparatory to retirement on the 
commencing day and retired on a date subsequent to that date, his pension and other retirement 
benefits shall be calculated on the basis of what would have been his pay on the date of retirement 
in accordance with the provisions of sub-paragraph (4) but his leave salary shall not be 
recalculated. 
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5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant 
Modified New Scale unless he is reinstated and actually resumes duty. The pay of such a reinstated 
person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles in force 
on the 31st May, 1985, and then on the basis of such pay, his pay in the Modified New Scale shall 
be fixed in accordance with the provisions of this Order. 

7. Continuation of Selection Grade Scale and Personal Scale.⎯ 

The Selection Grade Scale, or Personal Scale under the Existing Scale shall become the Selection 
Grade Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding Modified New Scale on the 
commencing day under the same conditions and allowing of the Selection Grade Scale in the manner 
admissible on the 31st May. 1985, shall continue in the corresponding Modified New Scale under the 
same terms and conditions. 

8. Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯ 

1) For employees, other than officers belonging to any of the Modified New Scale of Tk. 500–860 to 
Tk. 1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher Scale shall be 
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post on satisfactory 
service records: 

Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scales (Time-Scale) 
in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together, except on promotion. 

2) For officers, belonging to the Existing Scales of Tk. 425–1035, Tk.470–1135 and Tk.625–1315, 
the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible on satisfactory service records 
and one year after reaching the maximum of the scale of the post and that none shall be allowed to 
move to more than two higher scales (Time-Scale) in the Existing Scale and the Modified New 
Scale taken together than the Scale of the post except on promotion to a higher post. 

3) For Officers belonging to the Existing Scale of Tk. 750—1470 and above, the next higher Scale 
(Time Scale) shall henceforth be admissible one year after reaching the maximum of the scale on 
satisfactory service records and selection by the Departmental Promotion Committee or other 
competent authority, as the case may be, and that none shall be allowed to move to more than one 
Higher Scale (Times Scale) in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together than 
the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post and that 
none shall move beyond the scale of pay of Tk. 4750—5500: 

Provided that Officers in the Modified New Scales of pay Tk. 1650—3020, Tk. 1850—3220 
and Tk. 2400—3600 (corresponding to Existing Scale of pay of Tk. 750—1470, Tk. 900—1610 
and Tk. 1150—1800) shall move to the Higher Scale (Time Scale) of Tk. 2800—4425 
(corresponding to Existing Scale of Tk. 1400—2225) one year after reaching the maximum of the 
scale or one year after the maximum pay in the Modi New Scale of pay of Tk. 1650— 3020 or Tk. 
1850—3220 would have been due, had they not been promoted to posts in higher scale of Tk. 
1850—3220 or Tk. 2400—3600 whichever is earlier. 

Explanation.—Officers belonging to other Scales of pay under the Modified New Scale 
excepting the Scales of pay referred to in the proviso to paragraph 8(3) shall be allowed to move to 
the next higher scale subject to the conditions laid down in paragraph 8(3). 

9. Increment after fixation of pay.— 

l) Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ in the Modified 
New Scales and other rules governing the grant or drawal of increment, the first increment of pay 
after fixation of pay in the Modified New Scales in accordance with the provisions of paragraph 6 
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale; and the 
increment of pay of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be duo 
on the date of anniversary of the promotion or appointment, as the case may be. 

2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the 
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in the Modified New Scale. 

3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scale Nos. 10 to 20 (Tk. 1350—2750 to 
Tk. 500—860), whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant 
Modified New Scale in terms of paragraph 6 (l) (a) (iii) and would remain stuck up there, shall be 
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to 
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such 
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personal pay shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6(1)(a)(iii) and 
such total shall be treated as pay for all purposes. 

10. Pay on first appointment.⎯ 

The pay of a person on first appointment, otherwise than on promotion or transfer on or after the 
commencing day, shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale applicable to the post to 
which he is appointed: 

Provided that, on such first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk. 1650–100–
2250–EB–110–3020 and above- 

a) one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S or Bachelor of Architecture 
degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as equivalent to it, if 
such a degree is the prescribed minimum qualification for the post; 

b) two advance increments shall be given to a person who, in addition to having a degree in 
Engineering, Law or Architecture or a Master degree, holds another degree in Physical Planning 
from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such a degree is the prescribed 
minimum qualification for the post. 

Explanation–For the purpose of this clause, a Bachelor’s degree in Agriculture, Agricultural 
Economics, Agricultural Engineering, Animal Husbandry and Veterinary Science means a 
degree of four years course after Higher Secondary Certificate: 

Provided that one advance increment shall be given to a person who is a licentiate of any 
Medical Faculty, if such a license is the prescribed minimum qualification for the post. 

11. Conditions for full pay of a post.⎯ 

1) Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the 
number of years of service as shown in the table below:- 

No. Scale. Minimum number of years of 
service required for full pay. 

1.  Tk. 6000 (Fixed) 20 years.  
2.  Tk. 5700 (Fixed) 17 years 
3.  Tk. 4750–150–5500 14 years 
4.  Tk. 4200–150–5250 12 years 
5  Tk. 3700–125–4825 10 years 
6.  Tk. 3400–125–4525 8 years 
7.  Tk. 2800–125–4425 7 years 
8.  Tk. 2400–120–3600 4 years 

Explanation.–For the purposes of this sub-paragraph, the years of service shall be the total of- 

i) the actual period of service in a post which was placed in the National Grade-V between the 
1st July, 1973 and the 30th June, 1977 or in a post placed in the Existing Scale of pay of Tk. 
750–1470 or above on or after the 1st July, 1977 or in a post in the Modified New Scale of 
pay of Tk. 1650–3020 on or after the 1st June, 1985; 

plus 
ii) half the actual period of service in a post which was placed in National Grade-VI between the 

1st July, 1973 and the 30th June, 1977 or in a post placed in New National Scale of Pay Tk. 
625–1315, Tk. 470–1135 or Tk. 425–1035 on or after the 1st July, 1977 or in a post in the 
Modified New Scale of pay of Tk. 1350–2750, Tk. 1000–2280 or Tk. 900–2075 on or after 
the 1st June, 1985 ; 

plus 
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts. 

2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the Modified New Scale 
determined according to paragraph 6 shall be with held for every year by which the length of 
service falls short of the required period: 

Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case. 
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12. Allowances, etc., to cease to be admissible.⎯ 

Dearness allowance, compensatory allowance, personal allowance, personal pay excepting that 
mentioned in paragraph 6(I)(a)(iii), temporary personal allowance, and other allowances, by whatever 
name called, admissible up to the 31st May, 1985, shall cease to exist with effect on and from the 
commencing day except the following:- 

a) washing allowance; 

b) overtime allowance for working extra hours beyond normal working hours of the concerned 
Organisation as may be approved by the competent authority from time to time; 

c) travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling 
allowance and fixed conveyance allowance ; 

d) entertainment allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the 
Ministry of Finance issued from time to time; 

e) Chittagong Hill Tracts allowance, if any, sanctioned by the Ministry of Finance from time to time; 

f) Charge allowance given to an officer for temporarily discharging, in addition to his own duties, the 
responsibility of higher post sanctioned on a higher scale of pay; 

g) other allowances specificially sanctioned by the Government from 1st July, 1977 to 31st May, i985 
excepting those which cease under this Order: 

Provided that where the rates have been expressed in terms of percentage the amount drawn 
on the 31st May, 1985. shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in 
the Modified New Scale. 

13. Special provision for highly technical and professional person.⎯ 

Notwithstanding anything contained in this Order, if a highly technical and professional person is 
not available for a post placed in the Modified New Scale of Tk. 3700–125–4825 and above, in a 
technology oriented Organisation requiring technicians, technocrats and professionals with market 
premium on his skill, on the scale of pay fixed in this Order, the managing authority, by whatever name 
called, of the Organisation concerned may, with the previous approval of the Government, allow the 
selected person on his appointment to the post a professional allowance at a rate not exceeding Tk. 
1000 per month, in addition to the pay in the relevant scale. 

14. Medical Facilities.⎯ 

l) All persons shall be paid a fixed medical allowance of Tk. 100 per month. The existing facility of 
re-imbursement of expenditure on account of hospitalisation, charges for specialists’ services, for 
example, X-ray, Pathological test now enjoyed by all categories of employees shall be 
discontinued with effect from the commencing day. Facilities of treatment in Government 
Hospitals shall, however, apply to all categories of employees. Charges, if any, paid to the 
Government Hospitals shall be reimbursed excepting dietary charges. 

2) Where the facilities of free medical advice by doctors (full or part-time) and the facilities of 
dispensaries exist in an Organisation, the same shall continue. Such dispensaries shall provide first 
aid and supply medicines strictly limited to the items of medicines which are normally supplied by 
the Central Medical Stores to the Government Hospitals and dispensaries. The medicines to be 
supplied shall also be limited to the budget allocation approved by the Ministry of Finance 
(Finance Division). 

15. House rent allowance.⎯ 

1) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons shall be paid a house rent allowance at 
the following monthly rates;- 

Rate of House rent allowance (per month). Basic Pay 
For cities of Dhaka, 

Narayanganj, Chittagong, 
Rajshahi and Khulna 

For other places 

Up to Tk. 800 55% of basic pay 50% of Basic pay. 
Tk. 801 to Tk. 1250 50% of Basic pay, 

Subject to a minimum of Tk. 440. 
45% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 400. 
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Tk. 1251 to Tk. 2500 45% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 625. 

40% of Basic pay, 
Subject to a minimum of Tk. 563. 

Tk. 2501 and above 40% of Basic pay, Subject to a 
minimum of Tk. 1125. 

35% of Basic pay, Subject to a 
minimum of Tk. 1000. 

2) A person who is provided with residential accommodation by the Organisation shall not be entitled 
to house rent allowance under sub-paragraph (1). 

3) A person who is provided with residential accommodation by the Organisation shall pay by 
deduction from pay bills, monthly rent at the following rates:- 

a) Officer 7 ½% of basic pay 
b) Staff in the Modified New Scales  
 Tk. 500–850 
 Tk. 550–965 
 Tk. 600–1110 

Nil 

c) Other staff including those on the Modified New Scale Tk. 1000·-2280 5% of basic pay 

Provided that a person who, under the rules ill force from time to time, is entitled to rent free 
accommodation’ shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation 
provided by the Organisation but future appointees to the post shall be required to pay rent for the 
residential accommodation provided to him. 

4) If both the husband and wife are employees in the office of the Government or any public body 
and nationalised enterprises including banks and financial institutions or any office of the 
Government and public body and nationalised enterprises including banks and financial 
institutions and ‘are posted at the same station, and residential accommodation is provided to on e 
of them, the rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the residence is 
allotted and the other spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house 
rent allowance under this paragraph, unless the husband and wife live separately. 

5) The Government orders issued from time to time relating to the allotment of residential 
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their 
dependants, shall continue. 

Explanation.-Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit house, 
dormitory or dak-bangalow or in improvised accommodation at or near the place of work 
given by the Organisation concerned in the interest of public service (such as, accommodation 
in gang, huts, godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as 
provision of accommodation by the organisation for purposes of this paragraph and in such 
cases, the persons concerned shall be entitled to receive house rent allowance under this 
paragraph and shall pay rent and other Charges, if any, levied for the single seat or single 
room or for the improvised accommodation. 

16. House rent ceiling.⎯ 

The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the 
31st May, 1985, may continue for the persons who were enjoying house rent ceiling at the same rate (in 
absolute amount) as on the 31st May, 1985, without reference to his basic pay in the Modified New 
Scale with the usual deduction at the rate specified in paragraph 15(3). No person in future other than 
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However, 
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance: 

Provided that houses shall be hired in the name of the Organisation concerned and in no case the 
rent shall be paid in cash or by cheque to the person concerned: 

Provided further that where residential accommodation is provided to a person (irrespective of 
whether it is hired or owned by a bank or financial institution) it shall be unfurnished and no furniture 
or curtain shall be supplied. The owner of the house shall pay municipal taxes and other taxes. The 
occupant shall pay charges for gas, electricity and water. No Chowkider, Mali or Cook shall be 
provided by the bank M financial institution at the residence of the occupant. 

17. Conveyance allowance.⎯ 

l) A person in any of the Modified New Scale Nos. 11 to 20 (Tk. 1000–2280 to Tk. 500–860) posted 
to any office located in the cities of Dhaka, Narayanganj, Khulna, Chittagong and Rajshahi shall 
be entitled to conveyance allowance of Tk. 40 per month and such a person when posted in other 
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places shall he entitled to conveyance allowance of Tk. 20 per month. Conveyance allowance of 
Tk. 40 or Tk. 20 per month, as the case may be, shall also be admissible to a person who is 
drawing pay in the Modified New Scale of Pay of Tk. 1350–2750 or Tk. 1650–3020 or Tk. 1850–
3220 as Higher Scale (Time-Scale). 

2) The benefit of full time use of car on payment under existing Government order shall continue. 

18. Procedure for payment.⎯ 

l) The Organisation shall get the pay and emoluments of the persons fixed in the Modified New 
Scales of pay as soon as possible and submit a report to the Implementation Branch of the Finance 
Division. They are also requested to take steps to get the fixation of pay duly audited and verified 
by the Audit and Accounts Office concerned under intimation to Implementation Branch of 
Finance Division. 

2) Heads of Organisation are authorised to make provisional payment according to pay fixed in the 
Modified New Scale subject to verification by the relevant Audit and Accounts Office except in 
the cases of employees who are likely to retire within one year from the date of issue of this Order. 
In such cases payment should be made only after verification of the fixation of pay by the relevant 
Audit and Accounts Office. 

3) Provisional payment shall be made after obtaining written undertaking from all persons to the 
effect that any overpayment will be refundable and recoverable from them. The Organisation 
concerned shall keep a record of such undertaking in their custody and shall endorse a certificate 
of having received the undertaking on the pay bills. 

4) Increment in the Modified New Scale shall be allowed after verification of pay fixation by the 
Audit and Accounts office. 

5) All amounts paid by way of pay and allowances paid as per Ministry of Finance, Finance Division 
O. M. No.eমeফ/ eফিড/ pশাসন-৬/ r-২/ ৮৩/ ১০৯(২০০০) dated the 9th June, 1985 from 1st June, 
1985, and thereafter shall be adjusted against the. amounts of pay and allowances admissible under 
this Order. 

19. Repeal etc.⎯ 

l) The Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1978, hereinafter 
referred to as the said Order, is hereby repealed. 

2) All notifications, orders, office memoranda and circulars amending the said Order, arc hereby 
rescinded. 

By order of the President 
 
 

M. MUST AFIZUR RAHMAN 
Secretary. 

No. MF/FD/(Imp)-1/MNS-18/85/60, dated the 6th August, 1985, 

Copy forwarded for information and necessary action to:- 

1. CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 
2. President’s Secretariat, Personal Division/Public Division, Bangabhaban, Dhaka. 
3. Secretary, Cabinet Division, Dhaka. 
4. Secretary, Establishment Division, Dhaku. 
5. Finance Division, Banking Wing, Dhaka. 
6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 
7. Governor, Bangladesh Bank, Dhaka. 
8. Director General, Commercial Audit, Dhaka, 
9. Managing Director, all Nationalised Banks and Financial Institutions, Dhaka. 
10. Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 
11. Deputy Controller, Bangladesh Government Press. Tejgaon, Dhaka, with the request to publish it 

in the official Gazette. 
12. All Officers of Implementation Branch, Finance Division, Dhaka: 

 
H. R. DATTA 

Deputy Secretary. 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন anিবভাগ 

aিফস sারক 

১লা াবণ ১৩৯৬ বাংলা 
নং-aম/aিব/(বাsবায়ন)-১/িস-১/৮৯/১১৫(৩০০) তািরখ: 

১৬ জলাiু , ১৯৮৯iং 
 

aিফস sারক 
 

িবষয়: সরকাির/ আধা-সরকাির/ sায়tশািসত সংsা/ রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ানসমেহর কমর্কতর্া o ূ
কমর্চারীেদর কিতপয় আিথর্ক sিবধা pদান। 

 
 dব মল  বিdর েpিkেতূ ৃ , সরকার anবর্তর্ীকালীন ব বsা িহসােব, সরকাির/ আধা-সরকাির/ sায়tশািসত সংsা/ 
রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ানসমেহর কমর্কতর্া o কমর্চারীগণেক িনm িলিখত আিথর্ক sিবধা pদােনর িসdাn gহণ ূ
কিরয়ােছন: 

১) মহাঘর্ ভাতা: 

ক) uপেরাk aিফস/ সংsার কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১-৭-৮৯iং তািরখ হiেত তাঁহােদর মল েবতেনর শতকরা ূ
১০ ভাগ হাের মহাঘর্ ভাতা pাপ  হiেবন। 

খ) কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ েবতন িবহীন ছিট ব তীত aিজর্ত ছিটেত বা aবসরpstিত ছিটেত থাকালীন সমেয় uk ু ু ু
মহাঘর্ ভাতা, ছিটর পবর্কালীন েশষ pাপ  মল েবতেনর uপর uপেরাkু ূ ূ  হাের pাপ  হiেবন। সামিরক 
বরখাsকালীন সমেয়, সংি  কমর্কতর্া/ কমর্চারী, সামিয়ক বরখােsর aব বিহত পবর্ মল েবতেনর uপর pাপ  ূ ূ
মহাঘর্ ভাতার aেধর্ক, মহাঘর্ ভাতা িহসােব pাপ  হiেবন। 

গ) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী িবেদেশ কমর্রত (েপাে ড) রিহয়ােছন, তাহারা ei মহাঘর্ ভাতা pাপ  হiেবন না। 

ঘ) সকল েপনশনেভাগীগণ তাঁহােদর ‘নীট েপনশন’ eর uপর ১০% হাের uপেরাk মহাঘর্ ভাতা pাপ  হiেবন। 

ঙ) চুিkিভিtক িনেয়ািজত কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ চুিkিভিtক িনেয়ািজত পেদর িনধর্ািরত মল েবতেনর ূ ১০% হাের 
মহাঘর্ ভাতা pাপ  হiেবন। তেব শতর্ ei েয তাঁহারা হয় েপনশনেভাগী িহসােব aথবা চুিkিভিtক কমর্কতর্া/ 
কমর্চারী িহসােব ei মহাঘর্ ভাতা pাপ  হiেবন, uভয় েkt হiেত নেহ। 

২) aিতিরk iনিkেম ট: 

ক) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১-৭-৮৯iং তািরেখ যঁাহারা েয পেদ aিধি ত আেছন তঁাহারা তাঁহােদর িনজ িনজ 
েবতন েsেলর েয হাের বািষর্ক iনিkেম ট পাiেতেছন েসi হাের ১-৭-৮৯iং তািরেখ eকিট aিতিরk 
iনিkেম ট pাপ  হiেবন। ei aিতিরk iনিkেম ট pািp সেtto তঁাহারা তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেলর 
মধ  সাধারণ বািষর্ক iনিkেম ট (Normal Annual Increment) িনধর্ািরত তািরেখ pাপ  হiেবন। 

খ) ১-৭-৮৯iং তািরেখ eকিট aিতিরk iনিkেম ট পাoয়ার কারেণ, যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী তাঁহার িনজ 
েবতন েsেলর সেবা র্ সীমায় েপৗিছয়া যান, তেব েসi েkেt িতিন ১-৭-৮৯iং তািরেখর পরবতর্ী তাঁহার 
সাধারণ বািষর্ক iনিkেম ট (eকিটর aিধক নেহ) ব িkগত েবতন (Personal Pay) িহসােব pাপ  হiেবন। 

গ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১-৭-৮৯iং তািরেখ বা তৎপেবর্ তাহার েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপৗিছয়া ূ
থােকন, তেব েসi েkেt িতিন সবেশষ pাp বাৎসিরক iনিkেমে টর হাের ei aিতিরk iনিkেম ট, 
ব িkগত েবতন (Personal Pay) িহসােব pাপ  হiেবন। 

ঘ) েয সকল পেদ েবতন িনিদর্  (Fixed) রিহয়ােছ, েসi সকল েkেt সংি  কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ তাঁহােদর 
aব বিহত িনmতর েবতন েsেলর (েয েsেল বািষর্ক েবতন বিdর হার রিহয়ােছৃ ) েশষ বািষর্ক iনিkেমে টর 
সােথ, uk iনিkেমে টর ১০% েযাগ কিরয়া eকিট aিতিরk iনিkেম ট ব িkগত েবতন (Personal Pay) 
িহসােব pাপ  হiেবন। 

ঙ) uপেরাk (খ), (গ) o (ঘ) e বিণর্ত ব িkগত েবতন, সরকার কতর্ক pবিতর্ত েবতন েsেলর সােথ সমিnত ৃ
হiেব। 

৩) েধালাi ভাতা: 

েয সকল কমর্চারী েধালাi ভাতা pাপ  হন, তাহারা pচিলত শতর্ পরণ সােপেk বতর্মােন েয হাের পাiেতেছন uহার ূ
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পিরবেতর্ মািসক ২০/- (িবশ) টাকা হাের েধালাi ভাতা পাiেবন। 

৪) িটিফন ভাতা: 

িটিফন ভাতা pদান সmিকর্ত pচিলত শতর্াবলী পরণ সােপেkূ , কমর্চারীেদর aিফস সমেয়র aিতিরk বা ছিটর িদেন ু
৩ ঘ টা কােজর জn বতর্মােন েয হাের পাiেতেছন, uহা পিরবেতর্ দিনত ৮/- (আট) টাকা eবং ৩ ঘ টার েবশী aিতিরk 
কােজর জn দিনক ১০/- (দশ) টাকা হাের িটিফন ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) বাড়ী ভাতা ভাতা: 

সরকাির/ আধা-সরকাির/ sায়tশািসত সংsা/ রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ানসমেহ চাকিররত sামীূ -stী, সরকার 
বা সংsার বরাdকত বাসার eকেt বসবাস কিরেল তঁাহার নােম বাসা বরাd করা হiয়ােছৃ , িতিন বাড়ী ভাড়া কতর্ন করা 
হiেব, তেব যঁাহার নােম বাসার বরাd করা হয় নাi, িতিন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাতা ভাতা pাপ  হiেবন। যিদ েকান 
চাকিরজীবী sামীর eকািধক চাকিরজীবী stী থােকন eবং তঁাহারা সরকার বা সংsার বরাdকত বাসায় sামীর সে  eকেt ৃ
বসবাস কেরন, তেব েস েkেt ধমাt eকজন stী ু (sামী কতর্ক মেনানীতৃ ) uপেরাk sিবধা pাপ  হiেবন। ei ব াপাের 
pেযাজ  ‘সািভর্েসহ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ১৯৮৫’-eর সংি  anে দ যথাসমেয় সংেশাধন করা হiেব। 

 
২। ei আেদশ ১লা জলাiু , ১৯৮৯iং হiেত কাযর্কর হiেব। 

 
 

eiচ, আর, দt 
যgু-সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(সরকাির-েবসামিরক) 

 
 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

েসেpmর ১৪, ১৯৯১ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯১ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৪ েসেpmর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 

আেদশ 
ঢাকা, ২৯েশ ভাd, ১৩৯৮/১৪iং েসেpmর, ১৯৯১ 

 
eস.আর.o নং–২৭৫-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-২/৯১/৫৭–The Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)–eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরেলন, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ নােম aিভিহত হiেব। 
২) ক) ei আেদশ uপ-anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর 

হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব; 
খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk 

ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর িবধান 
েমাতােবক ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকi pেদয় হiেব। 

৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) পিলশ বািহনীু েত o বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ; 
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)-eর সংjাধীন িমক িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।⎯ 
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt, ১লা জলাiু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt ১লা জনু, ১৯৯২; 

খ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর aধীেন সংেশািধত নতন ূ
েবতন েsল; 

গ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

ঘ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ eবং ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, 
যথাkেম পেদর মল েsলূ , পেদর িসেলকশন েgড েsল, পেদর িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯ 

১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহূ ূ র বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং ু ঐ তািরখ 
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর 
হiেব; যথা:- 

বতর্মান েবতন েsল 
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর) 

১। ৬০০০ (িনধর্ািরত) ১। ১০০০০ (িনধর্ািরত) 
২। ৫৭০০ (িনধর্ািরত) ২। ৮৬০০–৪×২২৫–৯৫০০ 
৩। ৪৭৫০–১৫০–৫৫০০ ৩। ৭৮০০–৬×২০০–৯০০০ 
৪। ৪২০০–১৫০–৫২৫০ ৪। ৭১০০–৮×২০০–৮৭০০ 
৫। ৩৭০০–১২৫–৪৮২৫ ৫। ৬৩০০–১০×১৭৫০–৮০৫০ 
৬। ২৮০০–১২৫–৪৪২৫ ৬। ৪৮০০–১৪×১৭৫৪–৭২৫০ 
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বতর্মান েবতন েsল 
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর) 

৭। ২৪০০–১২০–৩৬০০ ৭। ৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০ 
৮। ১৮৫০–১১০–২৬২০–১২০–৩২২০ ৮। ৩২০০–১৬×১৪০–৫৪৪০ 
৯। ১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১১০–৩০২০ ৯। ২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫ 
১০। ১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০ ১০। ২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০ 
১১। ১০০০–৭০–১৫৬০–iিব–৯০–২২৮০ ১১। ১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–১১×১১৫–৩৭২৫ 
১২। ৯০০–৬৫–১৫৫০–iিব–৭৫–২০৭৫ ১২। ১৫৫০–৭×১০০–২২৫০–iিব–১১×১০৫–৩৪০৫ 
১৩। ৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০ ১৩। ১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০ 
১৪। ৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০ ১৪। ১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০ 
১৫। ৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০ ১৫। ১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫ 
১৬। ৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫ ১৬। ১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫ 
১৭। ৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০ ১৭। ১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০ 
১৮। ৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০ ১৮। ১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫ 
১৯। ৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫ ১৯। ৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০ 
২০। ৫০০–২০–৮৬০ ২০। ৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০ 

২) বতর্মােন েয সকল পেদর েবতন েsল টাকা ৬,৫০০ (িনধর্ািরত) রিহয়ােছ, েসi সকল পেদর েবতন েsল জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ১০,৫০০ (িনধর্ািরত) হiেব। 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড, িসিনয়র েsল 
eবং u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pারm তািরখ হiেত anে দ ৩-e 
বিণর্ত তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ পযর্n u তর 
েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা হয় নাi, তাঁহারা সংি  
আেদশ anযায়ী uহা ভতােপূ kভােব pাপ  হiেবন। 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন ু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt 
মহাঘর্ ভাতা; 

২) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা 
pদt মহাঘর্ ভাতা; 

৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)- ৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২-
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা; 

তৎসহ 
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নংৃ ৃ -aম/ aিব (বাsবায়ন)-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ 

eর aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং 
তৎসহ 

ঘ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাৃ ৃ ের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতনৃ , 
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding 
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) ১) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয়, তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
২) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 
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জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান 
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

৩) যিদ তাঁহার বতর্মান েবতন, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯১ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহােক িনেmর দফা ূ ূ (খ) anসাের pাপ  
েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতন বিdর হাের pদান করা হiেব eবং ৃ
uহা তাঁহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু । 

খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ পযর্n েমাট 
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন 
বিdৃ র aংক েযাগ কিরেত হiেব― 
১) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
২) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
 তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ াৃ  
১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর 

aিধক হiেব না; eবং 
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাঁহােদর েkেt ২িটর 

aিধক হiেব না। 

ব াখ া―েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১০,৫০০ (িনধর্ািরত) eবং 
টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তাঁহােদর েkেt দফা (খ) 
pেযাজ  হiেব না। 

২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর 
পেদ পেদাnিত হiেল, তাঁহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান 
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি  জাতীয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব 
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি  জাতীয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম 
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠূ েন িতিন েয েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত 
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্ু মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটকালীন সমেয়র জn pাপ  হiেবন ু
না। 

৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান ু
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্হালকত ব িkর েবতন ূ ৃ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত 
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 

৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপ-
anে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt 
aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk েবতন বিdo ৃ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk হiেবু , তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় uk 
ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 
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৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 

বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক 
না েকন, pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ 
েবতন েsেলর আoতাভুk, তাঁহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্র ূ
পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , 
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk পরবতর্ী ূ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক, েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল ূ
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন তাঁহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-
েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ৭১০০-৮৭০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫, টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pাপ  হiেবন eবং টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর 
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eর বা 
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন যাহাi পেবর্ ঘেটূ  েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল 
(টাiম-েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ  হiেবন। 

ব াখ া।―anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন pথম 
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক uk anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় 
হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd মৃ িুর aথবা 
আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর 
পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক েবতন 
বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল 
ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনূ ৃ । 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ pারm তািরেখৃ i পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
১৫৩০) eর আoতাভk eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anেু দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি  
েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তাঁহারা 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া 
বািষর্ক েবতন বিdর ব িkগত েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৃ ৬(১)(ক)(৩)-
eর িবধান anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 
pারm তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর ৃ

জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ন নতম েবতন ূ pদান করা হiেব: 
তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsেলর ূ

হয়, তাহা হiেল- 
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ক) eকজন eম.িব.িব.eস, িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক sীকত ৃ ৃ
সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদ ন নতম িশkাগত ূ
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার 
কতর্ক eতdৃ  েd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ, েসi 
সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত ূ
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) সহকারী জজ পেদ িনেয়াগpাp ব িkেক ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা যাiেবৃ , যিদ সহকারী জজ পেদ িনেয়াগ 
লােভর পেবর্ িতিন আiনজীবী িহসােব ূ ‘বাের’ তািলকাভk হiয়া থােকনু ; 

ঘ) েকান ব িk Lawyer Magistrate িহসােব িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স িtশ বৎসেরর কম না হয় eবং 
eকজন আiনজীবী িহসােব তাঁহার িতন বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন িনেয়ােগর লােভর 
সময় ১িট aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ , িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স eকিtশ বৎসেরর নীেচ না হয় eবং 
যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার চার বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন ২িট aিgম েবতন বিd ৃ
পাiেবন; িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তাঁহার বয়স বিtশ বৎসেরর কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তাঁহার 
বয়স বিtশ বৎসেরর কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার পঁাচ বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, 
তাহা হiেল িতিন ৩িট aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ , eবং িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তাঁহার বয়স েতিtশ বৎসেররর 
কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার ছয় বৎসর বা তেতািধক সমেয়র েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা 
হiেল িতিন ৪িট aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ ; 

ঙ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তাঁহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd ৃ
পাiেবন: আরo শতর্ থােক েয 
১) Education Department Memorandum Nos. SIV/ 830-Edn., dated 18th July, 1970, SIV/ 831-

Edn., dated 18th July, 1970, 832 Edn., dated 17th July, 1970 eবং 833-Edn., dated 17th July, 
1970 anযায়ী u তর িশkাগত েযাগ তা, যাহা aিgম েবতন বিdৃ র ম িরর সিহত সmকর্যkু ু  তাহা বলবৎ 
থািকেব; eবং 

২) Ministry of Finance O.M. No. MF (ID)-I-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, MF(ID)-II-/ P-
I/81/457, dated 16th April, 1981 eবং MF(ID)-II/81/800, dated 29th June, 1981-েত আেরািপত 
শতর্সমহ যাহা েবতন বিd মূ ৃ রুীর সিহত সmকর্যkু তাহা বলবৎ থািকেব। 

১১। পেদর পণর্ েবতনূ  pািpর শতর্াবলী।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনূ েmর 
সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ

ন নতম চাকিরর েমূ য়াদ 
১। টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) ২০ বৎসর 
২। টাকা ৮৬০০–২২৫–৯৫০০ ১৭ বৎসর 
৩। টাকা ৭৮০০–২০০–৯০০০ ১৪ বৎসর 
৪। টাকা ৭১০০–২০০–৮৭০০ ১২ বৎসর 
৫। টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০ ১০ বৎসর 
৬। টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০ ৫ বৎসর 
৭। টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০ ৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভk পেদ চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ু ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 

জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্k িছল aথবা েয সকল পদ ু ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের 
নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ ূ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১লা জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভkূ ু , েসi সকল পেদর েয-
েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১লা জলাiু , 
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১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ হiেত নতন জাতীয় েবতনু  েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা ৪২৫–
১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতনু  েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, টাকা 
১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভkু , েসi সকল 
পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালৃ ; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক 
িনণর্য়কৃত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 

১) The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, 
eবং ১লা জনু, ১৯৮৫ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশবেল েযi সকল ভাতা ম ুর করা 
হiয়ােছ েসi সকল ভাতা {uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা ব তীত} জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব। 

২) uk ভাতািদ ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd পাiেব eবং eirপ বিdর পর বিধর্ত aংক ৃ ৃ ৫-eর 
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব। 

৩) সরকার কতর্ক ৃ ১লা জনু, ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi সকল মহাঘর্ ভাতা 
১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ হiেত রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত 
anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ, 
uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগেণর (Nurses) জn ভাতািদ।⎯ 

১) The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১৩, ১৪ o ১৫ anে দ anযায়ী আনসার, জাতীয় 
িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগণ (Nurses) েযi সকল ভাতা ৩০ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহরণ কিরয়ােছন, েসi 
সকল ভাতা তঁাহারা eকi শেতর্, eবং ৩০ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ 
পযর্n আহরণ কিরেবন। 

২) uk ভাতািদ ১লা জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd পাiেব eবং eirপ বিdর পর বিধর্ত aংক ৃ ৃ ৫-
eর gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব। 

৩) পিলশ িবভােগর েযi সকল ব িk জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা িবভােগ েpষেণ িনেয়ািজত রিহয়ােছন বা থািকেবনু , 
তঁাহারা পিলশ িবভােগর েkেt pু েযাজ  eতদসংkাn আেদশ anযায়ী বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৪। িচিকৎসা ভাতা।⎯ 

১) সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা 
জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা বহাল থািকেব। 

১৫। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত িনm-সারণীেত uিlিখত হাের 
মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন: 

সারণী 
বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক) 

মল েবতনূ  ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা o ু
রাজশাহী anাn sােনর জn 

টাকা ১২০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫৫% মল েবতেনর ূ ৫০% 
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ ৬৬০ মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ৬৬০
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টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ
১২৫০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ১১২৫

টাকা ৯০০১ eবং তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নূ তম টাকা 
২৭০০ 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের ন নতম টাকা ূ
২৪০০ 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরেখ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া ভাতা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
aংেকi pেদয় হiেব। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১)-e uিlিখত বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

৪) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বাড়ী 
ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ‘িবেশষ েবতন েsল’ টাকা ১০,৫০০ (িনধর্ািরত) eবং ১নং হiেত 

১২নং [টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ১৫৫০–৩৪০৫]-eর আoতাভk হন তাঁহার েkেt মল ু ূ
েবতেনর ৭১২ %; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৩নং হiেত ১৭নং (টাকা ১৪৭৫–৩১৫০ হiেত টাকা ১১২৫–
২১৭০)-eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর ূ ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১০৫০–১৯১৫ হiেত ৯০০–
১৫৩০)-eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী তাঁহােক 
সরকার কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব নাৃ : 

আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বাড়ী পাiবার aিধকারী, তদেপkা 
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বাড়ী তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বাড়ীর জn 
uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বাড়ীর ৃ
জn uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmৃ েকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ । 

ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন-গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা 
লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংৃ ি  ব িk বাড়ী 
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised 
accommodation-eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 

The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে দ ১৮-েত pদt বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn 
আেদশাবলী ঐ anে েদ বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ হiেত টাকা ৯০০–১৫৩০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায় aবু িsত হiেল িতিন ১লা 
জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ হiেত 
৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ পযর্n িতিন pচিলত মািসক ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ২৩০০–৪৪৮০ aথবা টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা 
pাপ  হiেবন। 
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৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা 
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা eকiভােব বলবৎ থািকেব। 

১৮। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯ 

সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাiু , ১৯৮৮ eবং বাংলােদশ চাকির 
(িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা, ১৯৭৯-eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। 
তেব ei সকল ভাতা ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n, ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল েবতেনর ূ
িভিtেত pেদয় হiেব। 

১৯। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা 
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী  সmব েবতনপt জাির কিরেবন। 
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায় 
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  হiেব ei মেমর্ সংি  কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর সে  
eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ 
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি  সকল িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয় 
যথাশী  সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ ূ
সmিকর্ত েকান আপিt থােক, তেব তাহা সংি  িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন। 

৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তাঁহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন সােপেkৃ , 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o 
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক ৃ
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pাু িp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প া নৃ  কিরেবন। 

২০। আয়কর।⎯ 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর pেদয় আয়কর সরকার কতর্ক পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া ৃ
গণ  হiেব। 

২১। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) The Services (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর uk Order বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত 
করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order–eর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ, ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

েখারেশদ আলম 
মখ  ু aথর্ সিচব। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
 

(বাংলােদশ পিলশু ) 
 
 
 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

aেkাবর ২৭, ১৯৯১ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯১ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৭ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 

আেদশ 
ঢাকা, ২৯েশ ভাd, ১৩৯৮/১৪iং েসেpmর, ১৯৯১ 

 
eস.আর.o নং–৩২৮-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৫/৯১/৬৮।–The Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর Section-5 e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরেলন, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ক) ei আেদশ uপ-anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর 
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব; 

খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk 
ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n ৭i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-
19/ 85/ 61-eর মাধ েম জািরকত ৃ The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর িবধান 
েমাতােবক ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকi pেদয় হiেব। 

৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ পিলশ বািহনীু েত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব, 
যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয়, তাঁহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ; 
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)-eর সংjাধীন িমক িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
ঘ) িশkানিবস (apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।⎯ 
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt, ১লা জলাiু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt ১লা জনু, ১৯৯২; 

খ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ ৭i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)- 1/MNS-19/ 85/ 
61-eর মাধ েম জািরকত ৃ The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর aধীন সংেশািধত nতন 
েবতন েsল; 

গ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

ঘ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ eবং ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, 
যথাkেম পেদর মল েsলূ , পেদর িসেলকশন েgড েsল, পেদর িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯ 

১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং ূ ূ ু ঐ তািরখ 
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর 
হiেব; যথা:- 

বতর্মান েবতন েsল 
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর) 

১। ৬০০০ (িনধর্ািরত) ১। ১০০০০ (িনধর্ািরত) 
২। ৫৭০০ (িনধর্ািরত) ২। ৮৬০০–৪×২২৫–৯৫০০ 
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বতর্মান েবতন েsল 
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর) 

৩। ৪৭৫০–১৫০–৫৫০০ ৩। ৭৮০০–৬×২০০–৯০০০ 
৪। ৪২০০–১৫০–৫২৫০ ৪। ৭১০০–৮×২০০–৮৭০০ 
৫। ৩৭০০–১২৫–৪৮২৫ ৫। ৬৩০০–১০×১৭৫০–৮০৫০ 
৬। ২৮০০–১২৫–৪৪২৫ ৬। ৪৮০০–১৪×১৭৫৪–৭২৫০ 
৭। ২৪০০–১২০–৩৬০০ ৭। ৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০ 
৮। ১৮৫০–১১০–২৬২০–১২০–৩২২০ ৮। ৩২০০–১৬×১৪০–৫৪৪০ 
৯। ১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১১০–৩০২০ ৯। ২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫ 
১০। ১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০ ১০। ২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০ 
১১। ১০০০–৭০–১৫৬০–iিব–৯০–২২৮০ ১১। ১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–১১×১১৫–৩৭২৫ 
১২। ৯০০–৬৫–১৫৫০–iিব–৭৫–২০৭৫ ১২। ১৫৫০–৭×১০০–২২৫০–iিব–১১×১০৫–৩৪০৫ 
১৩। ৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০ ১৩। ১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০ 
১৪। ৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০ ১৪। ১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০ 
১৫। ৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০ ১৫। ১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫ 
১৬। ৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫ ১৬। ১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫ 
১৭। ৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০ ১৭। ১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০ 
১৮। ৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০ ১৮। ১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫ 
১৯। ৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫ ১৯। ৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০ 
২০। ৫০০–২০–৮৬০ ২০। ৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র 
েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pারm তািরখ হiেত anে দ ৩-
e বিণর্ত তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ পযর্n u তর 
েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা হয় নাi, তাঁহারা সংি  
আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন ু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt 
মহাঘর্ ভাতা; 

২) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা 
pদt মহাঘর্ ভাতা; 

৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)- ৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২-
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা; 

তৎসহ 
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নংৃ ৃ -aম/ aিব (বাsবায়ন)-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ 

eর aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং 
তৎসহ 

ঘ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmkৃ ৃ ৃ  ব িkগত েবতন, 
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding 
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব; যথা:- 
ক) ১) যিদ তাহার বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয়, তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
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২) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান 
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

৩) যিদ তাঁহার বতর্মান েবতন, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯১ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহােক িনেmর দফা ূ ূ (খ) anসাের pাপ  
েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতন বিdর হাের pদান করা হiেব eবং ৃ
uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু । 

খ) eকi পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ পযর্n েমাট চাকিরকােলর জn 
দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন বিdর aংক েযাগ ৃ
কিরেত হiেব― 
১) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
২) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
 তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ াৃ – 
১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর 

aিধক হiেব না; eবং 
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন, তঁাহােদর েkেt ২িটর 

aিধক হiেব না। 

ব াখ া―েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর 
পেদ িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর েkেt দফা (খ) pেযাজ  হiেব না। 

২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর 
পেদ পেদাnিত হiেল, তাঁহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান 
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি  জাতীয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব 
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি  জাতীয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম 
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত 
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান েবতন যাহা হiতু , েসi িভিtেত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন, তাহা তঁাহার ছিটকালীন সমেয়র জn pাপ  হiেবন ু
না। 

৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবংু  বাsেব কােজ েযাগদান 
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত 
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 

৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপ-
anে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt 
aবসরpstিতমলক ূ ছিটু কালীন সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk েবতন বিdo ৃ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk হiেবু । তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় uk 
ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 
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৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 

বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক 
না েকন, pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ 
েবতন েsেলর আoতাভkু , তাঁহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিূতর্র 
পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , 
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk পরবতর্ী ূ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক, েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল 
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন তাঁহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-
েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ৭১০০–৮৭০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা ২৮৫০–
৫১৫৫, টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ 
বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন; eবং 
টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, পেদাnিতpাp না 
হiেল, েযi তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eর বা পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  
সীমায় েপঁৗিছেতন–যাহাi পেবর্ ঘেটূ –েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ  
হiেবন। 

ব াখ া।–anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন pথম ে ণীর anাn 
েsেলর কমর্কতর্াগণেক uk anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd মৃ িুর 
aথবা আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন 
িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক 
েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন, েসi 
সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  ূ ৃ
হiেবন। 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ pারm তািরেখৃ i পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
১৫৩০) eর আoতাভk eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ু ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি  
েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তাঁহারা 
সংেশািধত জাতীয় েবতন েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন 
বিdর ব িkগত েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anৃ ে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান 
anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 
pারm তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর ৃ

জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ন নতম েবতূ ন pদান করা হiেব: 
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তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsেলর ূ
হয়, তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস, িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক sীকত ৃ ৃ

সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদ ন নতম িশkাগত ূ
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার 
কতর্ক eতdৃ  েd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ েসi 
সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদ ন নতম িশkাগত েযাগ তা ূ
িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

আরo শতর্ থােক েয, যিদ েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn 
তঁাহার পেদর জn ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ , তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় 
১িট aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ । 

১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনূ েmর 
সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ :- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) ২০ বৎসর 
২। টাকা ৮৬০০–২২৫–

৯৫০০ 
১৭ বৎসর 

৩। টাকা ৭৮০০–২০০–
৯০০০ 

১৪ বৎসর 

৪। টাকা ৭১০০–২০০–৮৭০০ ১২ বৎসর 
৫। টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০ ১০ বৎসর 
৬। টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০ ৫ বৎসর 
৭। টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০ ৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভkু  পেদ চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 

জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্k িছল aথবা েয সকল পদ ু ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের 
নতূন জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ ূ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১লা জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছলূ , eবং ১লা জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভkূ ু , েসi সকল পেদর েয-
েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১লা জলাiু , 

১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ হiেত nতন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা ৪২৫–
১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত nতন েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, টাকা 
১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভkু , েসi সকল 
পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালৃ ; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক 
িনণর্য়কৃত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না। 
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১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 

১) ৭i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)- 1/MNS-19/ 85/ 61-eর মাধ েম জািরকত ৃ The 
Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১২নং anে দ eবং ১৩নং anে েদর সারণীর uপ-
anে দ-R ব তীত anাn সকল uপ-anে দ eবং ১৪ নং anে েদ েসিবকাগেণর জn েযi সকল ভাতা বহাল 
রাখা হiয়ােছ eবং ১লা জনু, ১৯৮৫ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশবেল েযi সকল ভাতা 
ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা ব তীত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব। 

২) uk ভাতািদ ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd পাiেব eবং eirপ বিdর পর বিধর্ত aংক ৃ ৃ ৫-eর 
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব। 

৩) সরকার কতর্ক ৃ ১লা জনু, ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi সকল মহাঘর্ ভাতা 
১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ হiেত রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত 
anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ, 
uহা েয নােমi aিভিহত থাkক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। বািড় ভাড়া ভাতা (কেন বলেদর জn)।⎯ 

ক) েয সকল িববািহত কনে বলেদরেক িববািহেতর বাসsান (married accommodation) বরাd করা হয় নাi বা 
ব ারােকo বাসsান বরাd করা হয় নাi, তাঁহােদরেক িনm সারণীেত uিlিখত হাের মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pদান 
করা হiেব: 

সারণী 
বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মলূ েবতন 

ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা o রাজশাহীু  anাn sােনর জn 
টাকা ১২০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫৫% মল েবতেনর ূ ৫০% 
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ ৬৬০ মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ

টাকা ৬০০ 
টাকা ২৫০১ eবং তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ১২৫০ মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ

টাকা ১১২৫ 

(খ) েয সকল িববািহত কনে বলেদরেক িববািহেতর বাসsান (married accommodation) বরাd েদoয়া হয় নাi িকn ু
তঁাহােদর মেধ  যাঁহারা ব ারােক বসবাস কেরন, তঁাহােদরেক তাঁহােদর মল েবতেনর ূ ৪০% হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pদান করা হiেব। 

গ) aিববািহত কনে বলেদরেক তাঁহােদরেক েবতেনর ২০% হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pদান করা হে । 

ঘ) কনে বলগণ uপেরাk uপ-anে দ (ক), (খ) o (গ) e uিlিখত হাের o শতর্াধীেন বাড়ী বাড়া ভাতা ১লা জনু, 
১৯৯২ হiেত pাপ  হiেবন। তেব তাঁহােদরেক ১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া 
ভাতা, ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকi pেদয় হiেব। 

১৪। কনেsবলগণ ব তীত anাnেদর জn বাড়ী ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কন বল ব তীত, সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত িনm সারণীেত 
uিlিখত হাের মািসক বাড়ী ভাড়া pাপ  হiেবন: 

সারণী 
বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  

ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা o রাজশাহীু  anাn sােনর জn 
টাকা ১২০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫৫% মল েবতেনূ র ৫০% 
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ ৬৬০ মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 

ন নতম টাকা ূ ৬০০ 
টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ১২৫০ মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 

ন নতম টাকা ূ ১১২৫ 
টাকা ৬০০১ eবং তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ২৭০০ মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 

ন নতম টাকা ূ ২৪০০ 

(২) ১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী বাড়া ভাতা, ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
aংেকi pেদয় হiেব। 
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৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

৪) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বাড়ী 
ভাড়া ভাতা কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ :- 
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১নং হiেত ১২নং [টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ১৫৫০–

৩৪০৫)] eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মলেবতেনর ূ ৭১২ %; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ১৪৭৫–৩১৫০ হiেত টাকা 
১১২৫–২১৭০)-eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt মল েবতেনর ূ ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১০৫০–১৯১৫ হiেত টাকা 
৯০০–১৫৩০)-eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 
তেব শতর্ থােক েয, েয ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক সরকার 

কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব নাৃ : 
আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বাড়ী পাiবার aিধকারী, তদেপkা 

u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বাড়ী তাঁহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বাড়ীর জn uk 
ে ণীর বাড়ী বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বাড়ীৃ র জn uk 
ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, রাTায়t ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন 
eবং তাঁহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যাঁহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৃ ৃ ৎ থািকেব। 

ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs হাuস, 
ডরিমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন (improvised 
accommodation) যাহা সিত কােরর বাসsান নেহ, (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগাড়ীর বিগ, েকান িsমার বা 
লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd ei anে েদর uেdেশ  সরকার কতর্ক ৃ
বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বাড়ী ভাড়া ভাতা 
পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা ukrপ pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান হাসােব 
ব বhত আবাসন (improvised accommodation) eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক, তাঁহােক 
তাহা pদান কিরেত হiেব। 

১৫। িচিকৎসা ভাতা।⎯ 

১) সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা 
জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সৃ ময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ
eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা বহাল থািকেব। 

১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 

SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)- 1/MNS-19/ 85/ 61-তািরখ ৭i আগ , ১৯৮৫-eর মাধ েম জািরকতৃ  The 
Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে দ ১৭-েত pদt বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী 
ঐ anে েদ বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ হiেত টাকা ৯০০–১৫৩০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায় aবু িsত হiেল িতিন ১লা 
জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ হiেত 
৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ পযর্n িতিন pচিলত মািসক ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ২৩০০–৪৪৮০ aথবা টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা 
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pাপ  হiেবন। 
৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা 

পাiবার aিধকারী েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা eকiভােব বলবৎ থািকেব। 

১৮। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯ 

সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফ িব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rule, 1979-eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন 
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n, ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক 
মল েবতেনর িভিtেত pেদয় হiেবূ । 

১৯। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা 
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী  সmব েবতনপt জাির কিরেবন। 
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায় 
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  হiেব ei মেমর্ সংি  কমর্কতর্াগণেক েবতন িবেলর 
সে  eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ 
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি  সকল িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয় 
যথাশী  সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ ূ
সmিকর্ত েকান আপিt থােক, তেব তাহা সংি  িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন। 

৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ, তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন ৃ
সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং 
আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া 
কতর্ক েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেবৃ । 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারু পt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প া নৃ  কিরেবন। 

২০। আয়কর।⎯ 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর pেদয় আয়কর সরকার কতর্ক পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া ৃ
গণ  হiেব। 

২১। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) ৭i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)- I/ MNS-19/ 85/ 61-eর মাধ েম জািরকত ৃ The 
Services (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর uk Order বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা 
হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ, ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 
 

েখারেশদ আলম 
মখ  ু aথর্ সিচব। 

 

১১-০৭-১৩৯৮ বাং 
নং-aম/ aিব (বাs)-১/জাঃ েবঃ েsল-৫/ ৯১/ ৬৮ তািরখ:

২৭-১০-১৯৯১ iং। 
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anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , aথর্ িবভাগ, ঢাকা। 
৩। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। সিচব, pধানমntীর দpর, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৫। সিচব, sরাT মntণালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা। 
৭। মহা-পিলশ পিরদশর্কু , সদর দpর, ঢাকা। 
৮। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা 

তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৯। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা। 

তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
১০। িবভাগীয় কিমশনার, –––––––––––––––––––িবভাগ। 
১১। েজলা pশাসক (সকল েজলা)। 
১২। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১৩। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল েজলা)। 
১৪। uপ-েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল uপ-েজলা)। 
১৫। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৬। aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৭। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা।  

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ েগেজট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৮। গাডর্ নিথ/ সংকলন। 

 
eiচ আর দt 

যgু-সিচব (বাsঃ o pিবিধ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
 

(বাংলােদশ রাiেফলs ) 
 
 
 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

aেkাবর ২৭, ১৯৯১ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯১ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৭ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 

আেদশ 
ঢাকা, ১১ কািতর্ক, ১৩৯৮/ ২৭ aেkাবর, ১৯৯১ 

 
eস.আর.o নং–৩২৯-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৬/৯১/৬৯।–The Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর Section-5 e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরেলন, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ক) ei আেদশ uপ-anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর 
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব; 

খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk 
ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n ৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-I/ MNS/ 
20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত ৃ The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর িবধান 
েমাতােবক ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকi pেদয় হiেব। 

৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ রাiেফলs -e কমর্রত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল 
ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) পিলশ বািহনীু েত িনেয়ািজত ব িkগণ; 
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)-eর সংjাধীন িমক িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
ঘ) িশkানিবস (Apprentice) বা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।⎯ 
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt, ১লা জলাiু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt ১লা জনু, ১৯৯২; 

খ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ ১৯৮৫ সেনর ১লা জন হiেত pবিতর্ত ু ৮i আগ , তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ 
FD/ (Imp)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত ৃ The Services (Pay and Allowances) Order, 
1985-eর aধীেন সংেশািধত নতন েবতনূ  েsল; 

গ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

ঘ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, aথবা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম 
পেদর মল েsলূ , পেদর িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯ 

১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হূ ূ ু iেব eবং ঐ তািরখ 
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর 
হiেব; যথা:- 

বতর্মান েবতন েsল 
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর) 

১। ৩৭০০–১২৫–৪৮২৫ ১। ৬৩০০–১০×১৭৫–৮০৫০ 
২। ২৮০০–১২৫–৪৪২৫ ২। ৪৮০০–১৪×১৭৫–৭২৫০ 
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বতর্মান েবতন েsল 
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর) 

৩। ২৪০০–১২০–৩৬০০ ৩। ৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০ 
৪। ১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১০০–৩০২০ ৪। ২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–

৫১৫৫ 
৫। ১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০ ৫। ২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–

৪৪৮০ 
৬। ১৩৫০–৯০–১৭১০ ৬। ২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫ 
৭। ১১০০–৭০–১১৭০–iিব–৯০–১৬২০ ৭। ১৮৯৫–৫×১০৫–২৪২০–iিব–৩×১১৫–২৭৬৫ 
৮। ১০০০–৭০–১২৮০–iিব–৯০–১৫৫০ ৮। ১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–২×১১৫–২৬৯০ 
৯। ৮০০–৫০–১১৫০–iিব–৫৫–১৩৭০ ৯। ১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–৬×৮৫–২৪৪৫ 
১০। ৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০ ১০। ১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০ 
১১। ৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০ ১১। ১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০ 
১২। ৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০ ১২। ১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫ 
১৩। ৭৫০–৪৫–১২০০ ১৩। ১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–৪×৭৫–২০৯০ 
১৪। ৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫ ১৪। ১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫ 
১৫। ৬৫০–৩৫–৮৬০–iিব–৪০–১০৬০ ১৫। ১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–৫×৬০–১৮১০ 
১৬। ৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০ ১৬। ১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০ 
১৭। ৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০ ১৭। ১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫ 
১৮। ৫৫০–২৫–৭৫০–iিব–৩০–৯৯০ ১৮। ৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১২৪৫–১৭৯৫ 
১৯। ৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫ ১৯। ৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০ 
২০। ৫০০–২০–৮৬০ ২০। ৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল eবং 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pারm তািরখ হiেত anে দ ৩-e বিণর্ত 
তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ পযর্n u তর 
েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা হয় নাi, তাঁহারা সংি  
আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন ু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt 
মহাঘর্ ভাতা; 

২) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা 
pদt মহাঘর্ ভাতা; 

৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)- ৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২-
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা; 

তৎসহ 
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নংৃ ৃ -aম/ aিব (বাsবায়ন)-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ 

eর aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং 
তৎসহ 

ঘ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতনৃ ৃ ৃ , 
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) 
পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding scale) জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব:- 
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ক) ১) যিদ ‘তাহার বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয়, তাহা হiেল 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 

২) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান 
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

৩) যিদ তাঁহার বতর্মান েবতন, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯১ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহােক িনেmূ ূ র দফা (খ) anসাের pাপ  
েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতন বিd হাের pদান করা হiেব eবং uহা ৃ
তাঁহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু ।– 

খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯১ পযর্n েমাট চাকিরকােলর 
জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন বিdর aংক েযাগ ৃ
কিরেত হiেব― 
১) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
২) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
 তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ াৃ – 
১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর 

aিধক হiেব না; eবং 
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাঁহােদর েkেt ২িটর 

aিধক হiেব না। 

২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর 
পেদ পেদাnিত হiেল, তাঁহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান 
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি  জাতীয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব 
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি  জাতীয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম 
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত 
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান েবতন যাহা হiতু , েসi িভিtেত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটকালীন সমেয়র জn pাপ  হiেবন ু
না। 

৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান ু
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্হালকত ব িkর েবতন ূ ৃ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত 
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। 

৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপ-
anে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt 
aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk েবতন বিdo ৃ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk হiেবু । তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় uk 
ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 

বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, 
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pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ 
েবতন েsেলর আoতাভkু , তাঁহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্র ূ
পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , 
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক, েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল ূ
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫, টাকা eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ 
বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন; 
eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, পেদাnিতpাp না হiেল, েযi 
তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ eর বা পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন–যাহাi পেবর্ ঘেটূ –
েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ  হiেবন। 

ব াখ া।―anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন pথম 
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় 
হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd মৃ িুর aথবা 
আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন 
িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক 
েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi 
সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  ূ ৃ
হiেবন। 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ pারm তািরেখৃ i পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ৫ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
১৫৩০) eর আoতাভk eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ু ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি  
েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তাঁহারা 
সংি  জাতীয় েবতন েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর ৃ
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী 
pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 
pারm তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর ৃ

জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ন নতম েবতন ূ pদান করা হiেব: 
তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsেলর ূ

হয়, তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস, িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক sীকত ৃ ৃ



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 729 • 

সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদ ন নতম িশkাগত ূ
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার 
কতর্ক eতdৃ  uেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ 
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত ূ
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn 
তঁাহার পেদর জn ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ , তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় 
১িট aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ । 

আরo শতর্ থােক েয Finance Ministry’s O.M. No. MF (ID)-1-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, 
MF(ID)-II-/ P-1/ 81/ 457, dated 16th April, 1981 eবং MF(ID)-II/ 81/ 800, dated 29th June, 1981-
েত আেরািপত শতর্সমহূ, যাহা েবতন বিd মৃ রুীর সিহত সmকর্যkু তাহা বলবৎ থািকেব। 

১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবূ লী।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনূ েmর 
সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০ ১০ বৎসর 
২। টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০ ৫ বৎসর 
৩। টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০ ৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভk পেদ চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ু ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 

জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্k িছল aথবা েয সকল পদ ু ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের 
নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ ূ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১লা জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১লা জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভkূ ু , েসi সকল পেদর েয-
েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১লা জলাiু , 

১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ হiেত nতন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫ েsলভk aথবা ু ১লা জনু, ১৯৮৫ হiেত 
সংেশািধত nতন েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০ েsলভk aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ েsলভkু , েসi সকল পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত ৃ
সমেয়র aধর্কাল; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক 
িনণর্য়কৃত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 

১) ৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত ৃ
The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, 
eবং ১লা জনু, ১৯৮৫ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশবেল েযi সকল ভাতা ম ুর করা 
হiয়ােছ, েসi সকল ভাতা {uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা ব তীত} জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব। 
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২) uk ভাতািদ ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd পাiেব eবং eirপ বিdর পর বিধর্ত aংক ৃ ৃ ৫-eর 
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব। 

৩) সরকার কতর্ক ৃ ১লা জনু, ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi সকল মহাঘর্ ভাতা 
১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ হiেত রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত 
anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ, 
uহা েয নােমi aিভিহত থাkক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। িচিকৎসা ভাতা।⎯ 

১) সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা 
জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করাৃ ৃ  হiয়ােছ 
eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা বহাল থািকেব। 

১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার যর্ কস ু (JCO’s and (Ors) 
ব তীত সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত িনm-সারণীেত uিlিখত হাের মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন: 

সারণী 
বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  

ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা o রাজশাহীু  anাn sােনর জn 
টাকা ১২০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫৫% মল েবতেনর ূ ৫০% 
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাূ কা ৬৬০ মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ

টাকা ৬০০ 
টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ১২৫০ মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ

টাকা ১১২৫ 
টাকা ৬০০১ eবং তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ২৭০০ মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের ন নতম ূ

টাকা ২৪০০ 

(২) ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরেখ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া ভাতা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
aংেকi pেদয় হiেব। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

৪) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বাড়ী 
ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ :- 
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১নং হiেত ৫নং (টাকা ৬৩০০–৮০৫০ হiেত টাকা ২৩০০–

৪৪৮০)-eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt মল েবতেনূ র ৭১২ %; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১০নং হiেত ১৬নং (টাকা ১৪৭৫–৩১৫০ হiেত টাকা ১১২৫–
২১৭০)-eর আoতাভk হন তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর ু ূ ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৭নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১০৫০–১৯১৫ হiেত ৯০০–
১৫৩০)-eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:- 

তেব শতর্ থােক েয, uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদ র্ পেদর কমর্কতর্াগেণর মেধ  যঁাহােদরেক সরকার ূ
কতর্ক আবািসক বাসsান বরাd করা হiয়ােছৃ , তঁাহােদরেক ঐ বাসsান বরােdর জn সরকারেক েকান ভাড়া 
pদান কিরেত হiেব না: 

তেব শতর্ থােক েয, েয ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক 
সরকার কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব নাৃ : 

আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বাড়ী পাiবার aিধকারী, তদেপkা 
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বাড়ী তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বাড়ীর জn 
uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বাড়ীর ৃ
জn uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
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তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

১৫। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 

৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত ৃ
The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে দ ১৫-েত pদt বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn 
আেদশাবলী ঐ anে েদ বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

১৬। কিতপয় ে ণীর aিফসার, JCOs eবং ORs eর জn ভাতাসমহূ।⎯ 

১) ৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মেলূ  জািরকতৃ  The 
Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১৭নং anে েদ uপ-anে েদ F e pদt ভাতা (যাহা 
aথর্ িবভােগর ২২ নেশ নেভmর, ১৯৮৯ তািরেখর pjাপন নং- eমeফ/ eফিড (iমিp)-৪ িপ(িজ)-৫৮/ ৮৩/ ৮৯ 
dারা aবলp করা হiয়ােছু ) ব তীত anে দ ১৬ eবং ১৭ e anাn েয সকল ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi 
সকল ভাতািদ ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i eবং eকi শতর্াধীেন ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n 
pেদয় হiেব। 

২) uk ভাতািদ ১ জনু, ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ হাের বিd পাiেব eবং eirপ বিdর ৃ ৃ পর বিধর্ত aংক ৫-eর 
gিণতক না হiেল uহা পরবতর্ী ৫ eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব। 

১৭। uৎসব ভাতা eবং ািn ঐ িবেনাদন ভাতা।⎯ 

সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাsঃ)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন 
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n, ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক 
মল েবতেনর িভিtেতূ  pেদয় হiেব। 

১৮। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা 
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী  সmব েবতনপt জাির কিরেবন। 
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায় 
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  হiেব ei মেমর্ সংি  কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর সে  
eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ 
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি  সকল িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয় 
যথাশী  সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহ পরীkাূ  o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ 
সmিকর্ত েকান আপিt থােক, তেব তাহা সংি  িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন। 

৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তাঁহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন সােপেkৃ , 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o 
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক ৃ
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt ু প ৃ া ন কিরেবন। 
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১৯। আয়কর।⎯ 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর pেদয় আয়কর সরকার কতর্ক পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া ৃ
গণ  হiেব। 

২১। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) ৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-ঞ/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকতৃ  
The Services (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর uk Order বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত 
করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ, ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

েখারেশদ আলম 
মখ  ু aথর্ সিচব। 

 

১১-০৭-১৩৯৮ বাং 
নং-aম/aিব (বাs)-১/জাঃ েবঃ েsল-৫/৯১/৬৯ তািরখ: 

২৭-১০-১৯৯১ iং। 

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , aথর্ িবভাগ, ঢাকা। 
৩। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। সিচব, pধানমntীর দpর, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৫। সিচব, sরাT মntণালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা। 
৭। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা 

তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৮। মহা-পিরচালক, বাংরােদশ রাiেফলs , ঢাকা। 
৯। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা। 

তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
১০। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১১। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল েজলা)। 
১২। uপ-েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল uপ-েজলা)। 
১৩। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪। aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৫। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা।  

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তাঁহােক anেরাধ করা হiল। 
১৬। গাডর্ নিথ/ সংকলন। 

 
 

eiচ আর দt 
যgু-সিচব (বাsঃ o pিবিধ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

 

aথর্ মntণালয় 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
 

(ব াংক o aথর্লgী pিত ান) 
 
 
 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

aেkাবর ২৬, ১৯৯১ 
 
 
 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯১ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৬ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 

আেদশ 
ঢাকা, ১০i কািতর্ক, ১৩৯৮/ ২৬েশ aেkাবর, ১৯৯১ 

 
eস.আর.o নং–৩২৫-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৪/৯১-৬৭।–The Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫-e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরেলন, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 
১) ei আেদশ চাকির (ব াংক o লথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ নােম aিভিহত হiেব। 
২) ক) ei আেদশ anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ 

বিলয়া গণ  হiেব; 
খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk 

ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n The Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and 
Allowances) Order, 1985-eর িবধান েমাতােবক ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকi 
pেদয় হiেব। 

৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত ব াংক eবং aথর্লgী pিত ানসমেহূ  চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর 
েkেt pেযাজ  হiেব– 
ক) The State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) eর সংjাধীন িমক িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
খ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
গ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঘ) ব াংক o aথর্লgী pিত ােন েpষেণ িনযkু  সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত ব িkগণ। 

২। সংjা।⎯ 
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদশ– 

ক) ‘aথর্লgী pিত ান’ aথর্- 
১) বাংলােদশ কিষ ব াংকৃ ; 
২) বাংলােদশ িশl ব াংক; 
৩) বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা; 
৪) iনেভsেম ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ; 
৫) বাংলােদশ হাuজ িবিlং ফাinাn কেপর্ােরশন; 
৬) রাজশাহী কিষ unয়ন ব াংকৃ ; 

খ) ‘ব াংক’ aথর্- 
১) বাংলােদশ ব াংক; 
২) agণী ব াংক; 
৩) জনতা ব াংক; 
৪) েসানালী ব াংক; 

গ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ The Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) 
Order, 1985-eর aধীন সংেশািধত নতন ূ েবতন েsল; 

ঘ) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt ১লা জলাiু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt, ১লা জন ু ১৯৯২; 

ঙ) ‘pিত ান’ aথর্ ব াংক aথবা aথর্লgী pিত ান; 

চ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 
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ছ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম পেদর 
মল েsলূ , পেদর িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯ 

১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং ূ ূ ু ঐ তািরখ 
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর 
হiেব; যথা:- 

বতর্মান েবতন েsল 
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর) 

১। ৬০০০ (িনধর্ািরত) ১। ১০০০০ (িনধর্ািরত) 
২। ৫৭০০ (িনধর্ািরত) ২। ৮৬০০–৪×২২৫–৯৫০০ 
৩। ৪৭৫০–১৫০–৫৫০০ ৩। ৭৮০০–৬×২০০–৯০০০ 
৪। ৪২০০–১৫০–৫২৫০ ৪। ৭১০০–৮×২০০–৮৭০০ 
৫। ক) ৩৭০০–১২৫–৪৮২৫ ৫। ক) ৬৩০০–১০×১৭৫০–৮০৫০ 
 খ) ৩৪০০–১২৫–৪৫২৫ 

 ( ধমাt বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 
 খ) ৫৮০০–১০×১৭৫–৭৭২৫ 

 ( ধমাt বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 
৬। ক) ২৮০০–১২৫–৪৪২৫ ৬। ক) ৪৮০০–১৪×১৭৫৪–৭২৫০ 
 খ) ২৮০–১২৫–৪০৫০ 

 ( ধমাt বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 
 খ) ৪৮০০–১২×১৭৫–৬৯০০ 

 ( ধমাt বাংলােদশু  ব াংেকর জn) 
৭। ২৪০০–১২০–৩৬০০ ৭। ৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০ 
৮। ১৮৫০–১১০–২৬২০–১২০–৩২২০ ৮। ৩২০০–১৬×১৪০–৫৪৪০ 
৯। ১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১১০–৩০২০ ৯। ২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫ 
১০। ১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০ ১০। ২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০ 
১১। ১০০০–৭০–১৫৬০–iিব–৯০–২২৮০ ১১। ১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–১১×১১৫–৩৭২৫ 
১২। ৯০০–৬৫–১৫৫০–iিব–৭৫–২০৭৫ ১২। ১৫৫০–৭×১০০–২২৫০–iিব–১১×১০৫–৩৪০৫ 
১৩। ৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০ ১৩। ১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০ 
১৪। ৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০ ১৪। ১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০ 
১৫। ৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০ ১৫। ১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫ 
১৬। ৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫ ১৬। ১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫ 
১৭। ৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০ ১৭। ১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০ 
১৮। ৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০ ১৮। ১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫ 
১৯। ৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫ ১৯। ৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০ 
২০। ৫০০–২০–৮৬০ ২০। ৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pাপ তা।⎯ 

 ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল aথর্ মntণালয় কতর্ক anেমািদতৃ  
িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারm 
তািরখ হiেত anে দ ৩-e বিণর্ত তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
pাপ  হiেবন: 
 তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ পযর্n 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তাঁহািদগেক pদান করা যায় নাi, তাঁহারা 
সংি  আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন ু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 

তৎসহ 
খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt 

মহাঘর্ ভাতা; 
২) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব)বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা pদt 

মহাঘর্ ভাতা; 
৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব)বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)-৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২-

১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা; 
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তৎসহ 
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব)বাsবায়ন-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ eর 

aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং 
তৎসহ 

ঘ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন বা ৃ ৃ ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding 
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব:- 
ক) ১) যিদ তাহার বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
২) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান 
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

৩) যিদ তাঁহার বতর্মান েবতন, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯১ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহােক িনেmর দফা ূ ূ (খ) anসাের pাপ  
েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতন বিdর হাের pদান করা হiেব eবং ৃ
uহা তাঁহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু ; 

খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ পযর্n েমাট 
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন 
বিdর aংক েযাগ কিরেত হiেবৃ ― 
১) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
২) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ াৃ – 

১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt 
৩িটর aিধক হiেব না; eবং 

২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন, তঁাহােদর েkেt ২িটর 
aিধক হiেব না। 

ব াখ া―েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ 
িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর েkেt দফা (খ) pেযাজ  হiেব না। 

২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর 
পেদ পেদাnিত হiেল, তাঁহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান 
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি  জািতয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব 
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি  জািতয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম 
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল aিফস aথবা pিত ােন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া―ei uপ anে েদ ‘েpষণ’ aথর্ েকান ব িkর eক pিত ান েথেক an pিত ােন সামিয়ক বদিল বা 
িনেয়াগ। 
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৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত 
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান েবতনু  যাহা হiত, েসi িভিtেত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন, তাহা তঁাহার ছিটকালীন সমেয়র জn pাপ  হiেবন নাু । 

৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান ু
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত 
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 

৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপ-
anে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt 
aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk েবতন বিdo ৃ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk হiেবু । তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় uk 
ছিটর েবু তন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 

বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, 
pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) কমর্কতর্া ব িতেরেক েয সব কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–
৪৪৮০ েবতন েsেলর আoতাভkু , তাঁহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির 
পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সূ েnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk ূ
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব। 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ বা পরsর বদিলেযাগ  পেদ সমg চাকির 
জীবেন ৩িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১৫৫০–৩৪০৫, টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ eবং টাকা ২৩০০–৪৪৮০ েবতন 
েsেলর anভর্k ু কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং 
তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর 
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) জাতীয় েবতন েsল, টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ eবং তদ র্ েবতন েsলভk ূ ু কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  
সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত 
শতর্ািদ পরণ সােপেk তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল u তর েsলূ , u তর েsল (টাiম-েsল) 
িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ৪থর্ 
েsেলর (টাকা ৭১০০–৮৭০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫, টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pাপ  হiেবন; eবং টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর 
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eর বা 
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন―যাহাi পেবর্ ঘেটূ ―েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর 
েsল (টাiম-েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ  হiেবন। 

ব াখ া।―anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন 
anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd মৃ িুর 
aথবা আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন 
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িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক 
েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi 
সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  ৃ
হiেবন। 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ pারm তািরেখৃ i পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
১৫৩০) eর আoতাভk eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ু ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি  
েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তাঁহারা 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া 
বািষর্ক েবতন বিd ব িkগত েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৃ ৬(১)(ক)(৩)-
eর িবধান anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 
pারm তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর ৃ

জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ন নতম েবতন ূ pদান করা হiেব: 
 তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsেলর ূ
হয়, তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা eিgকালচার বা eিনেমল 

হাজব ানিD বা েভেটিরনারী সােয়n িডিg (u  মাধ িমক সািটর্িফেকট পরীkার পর ৪ বৎসেরর েকাসর্ সmn) বা 
সরকার কতর্ক sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ৃ ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  
পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার 
কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ, েসi 
সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর নূ নতম িশkাগত 
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তাঁহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd ৃ
পাiেবন। 

১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনূ েmর 
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জnূ  

pেয়াজনীয় ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) ২০ বৎসর 
২। টাকা ৮৬০০–২২৫–

৯৫০০ 
১৭ বৎসর 

৩। টাকা ৭৮০০–২০০–
৯০০০ 

১৪ বৎসর 

৪। টাকা ৭১০০–২০০–৮৭০০ ১২ বৎসর 
৫। টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০ ১০ বৎসর 
৬। টাকা ৫৮০০–১৭৫–৭৭২৫ ৮ বৎসর 
৭। টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০ ৫ বৎসর 
৮। টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০ ৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্k িছল ু

aথবা েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা 
তদ র্ ূ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জনু, ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা 
১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা 
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২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভkূ ু , েসi সকল পেদর েয েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত ৃ
সময়কাল। 

তৎসহ 
খ) েয সকল পদ ১লা জলাiু , ১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর 

৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ জলাiু , ১৯৭৭ হiেত নতন জাতীয় েবতনু  েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–
১১৩৫, বা টাকা ৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতনু  েsেল টাকা 
১৩৫০–২৭৫০, টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ 
েsলভkু , েসi সকল পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকৃত সমেয়র aধর্কাল; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক 
িনণর্য়কৃত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 
 তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 

১) ৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60-e জািরকত ৃ The 
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১২ anে েদ েযi 
সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১লা জনু, ১৯৮৫ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  
আেদশবেল েযi সকল ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা [uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা eবং 
ি  েবিনিফট বা সংরিkত ি  েবিনিফট ব তীত] জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯১ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকi ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব। 

২) uk ভাতািদ ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd পাiেব eবং eirপ বিdর পর বিধর্ত aংক ৃ ৃ ৫-eর 
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব। 

৩) সরকার কতর্ক ৃ ১লা জনু, ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা eবং ১লা জলাiু , ১৯৭৭ সেনর পর েযসব 
pিত ােনর ি  েবিনিফট বা সংরিkত ি  েবিনিফট ৩০েশ জনু, ১৯৯১ পযর্n pদান করা হiয়ােছ, েসi সকল 
মহাঘর্ ভাতা o uপেরাk ি  েবিনিফট বা সংরিkত সংরিkত ি  েবিনিফট ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ হiেত 
রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, 
ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত 
থাkক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। u  কািরগির jানসmn o েপশাগত দkতাসmn ব িkেদর জn িবেশষ িবধান।⎯ 

 ৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60-e জািরকত ৃ The 
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে েদ ১৩-e pদt 
u  কািরগির jানসmn o েপশাগত দkতাসmn ব িkেদর জn িবেশষ িবধান সংkাn আেদশাবলী ঐ anে েদ 
বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

১৪। িচিকৎসা ভাতা।⎯ 

১) সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা 
জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) ৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60-e জািরকতৃ  The 
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে দ ১৪-e 
বিণর্ত anাn িবধানাবলী eবং িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত ৃ ৃ
আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা eকi শতর্াধীেন 
বহাল থািকেব। 

১৫। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত িনm-সারণীেত uিlিখত হাের 
মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন:– 
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সারণী 
বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  

ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা o রাজশাহীু  anাn sােনর জn 
টাকা ১২০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫৫% মল েবতেনর ূ ৫০% 

টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ ৬৬০ মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নূ তম টাকা ৬৬০
টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ১২৫০ মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ১১২৫
টাকা ৬০০১ eবং তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ২৭০০ মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের ন নতম টাকা ূ

২৪০০ 

(২) ১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া ভাতা, ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
aংেকi pেদয় হiেব। 

৩) েয সকল ব িk pিত ান কতর্ক বরাdকতৃ ৃ  বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত 
বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৪) েয সকল ব িk pিত ান কতর্কৃ বরাdকতৃ  বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত 
হাের মািসক বাড়ী ভাড়া কতর্নপবর্ক ূ সংি  pিত ানেক pদান কিরেত হiেব, যথা:- 

ক) কমর্কতর্ার েkেt তঁাহার মল েবতেনর ূ ৭১২ %; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত e টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ েবতন েsেলর কমর্চারীগণসহ anাn েsেলর 
কমর্চারীগেণর েkেt তাঁহােদর মল েবতেনর ূ ৫%; 

গ) কমর্চারীেদর েkেt- যাহার জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ৯০০–১৫৩০, টাকা ৯৭৫–১৭৫০ o টাকা 
১০৫০–১৯১৫-eর আoতাভkু , তঁাহােদর েkেt েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

৫) েয ব িk, সমেয় সমেয় জািরকত িবিধ anযায়ী ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারীৃ , তঁাহােক pিত ান কতর্ক ৃ
pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না িকn ভিবষ েত যঁাহারা ঐসব পেদ িনেয়াগpাp ু
হiেবন তাঁহারা বাড়ী ভাড়া pদান কিরেবন। 

৬) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt pিত ােনর বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৭) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsাৃ ন বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ । 

ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন, যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার 
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান)-e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  pিত ান 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ৃ ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বাড়ী 
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation 
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক, তাঁহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 

৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60 -e জািরকতৃ  The 
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে েদ ১৬-েত pদt 
বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী ঐ anে েদ বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯ 

১) ক) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ হiেত টাকা ৯০০–
১৫৩০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায় aবু িsত 
হiেল িতিন ১লা জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , 
১৯৯১ তািরখ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ পযর্n িতিন pচিলত মািসক ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা পাiেত 
থািকেবন। 

খ) anাn কমর্sেল uপেরাk েsেলর কমর্রত ব িkগণ ১লা জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৩০ টাকা 
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যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n anাn 
কমর্sেল কমর্রত ঐ সকল ব িk pচিলত মািসক ২০ টাকা যাতায়াতা ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ২৩০০–৪৪৮০ aথবা টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (১)-eর (ক) o (খ)-েত বিণর্ত 
যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা 
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা eকiভােব বলবৎ থািকেব। 

১৮। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) সংি  pিত ান ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত ব িkগেণর েবতন িনধর্ারণ কিরেব 
eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eকিট িববরণী েpরণ কিরেব। সংি  pিত ান তাহােদর 
সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী যথাযথভােব িনরীkা o pিতপাদন ৃ
করাiেব eবং ei ব াপাের aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক aবিহত কিরেত হiেব। 

২) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন ৃ
সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা pিত ান pধানগণেক 
aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt সংি  িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারেণর ৃ
িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৩) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর সকল ব িkেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। সংি  pিত ান ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর েহফাজেত রািখেবন eবং েবতন 
িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প া নৃ  কিরেবন। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

১৯। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) ৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60-e জািরকতৃ  The 
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর uk Order 
বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ, ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ o sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

েখারেশদ আলম 
মখ  ু aথর্ সিচব। 

 
১০-০৭-১৩৯৮ বাং 

নং-aম/aিব (বাs)-১/জাঃ েবঃ েsল-৪/৯১-৬৭ তািরখ: 
২৬-১০-১৯৯১ iং। 

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , aথর্ িবভাগ, ঢাকা। 
৩। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। সিচব, pধানমntীর দpর, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৫। সিচব, সংsাপন মntণালয়। 
৬। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা। 
৭। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা। 
৮। ব বsাপনা পিরচালক, –––––––––––––––সকল রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ান। 
৯। মহা-পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা। 
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১০। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। aথর্ িবভােগর ব াংিকং anিবভাগ/মলধন িবিনেয়াগ anিবভাগূ /unয়ন ব াংিকং anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১২। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ 

েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৩। গাডর্ নিথ/ সংকলন। 

 
 

eiচ আর দt 
যgু-সিচব (বাsঃ o pিবিধ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
 
 

[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] 
 
 
 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কাু েজ ব বহােরর জn) 
 

aেkাবর ২৬, ১৯৯১ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯১ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৬ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 

আেদশ 
ঢাকা, ১০ কািতর্ক, ১৩৯৮/ ২৬ aেkাবর, ১৯৯১ 

 
eস.আর.o নং–৩২৪-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৩/৯১-৬৬।–The Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫-e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরেলন, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 
১) ei আেদশ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ 

নােম aিভিহত হiেব। 
২) ক) ei আেদশ uপ-anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর 

হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব; 
খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk 

ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n The Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay 
and Allowances) Order, 1985-eর িবধান েমাতােবক ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
aংেকi pেদয় হiেব। 

৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত anাn সকল s-শািসত (Public Bodies) o রাTায়t pিত ােন িনেয়ািজত 
সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব– 
ক) sানীয় pিত ানসমহূ, যথা, িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, uপেজলা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ; 
খ) বাংলােদশ িবমান করেপােরশন; 
গ) বাংলােদশ িশিপং করেপােরশন; 
ঘ) ব াংকসমহ o aথর্লgী pিত ানসমহূ ূ , যথা, বাংলােদশ ব াংক, েসানালী ব াংক, agণী ব াংক, জনতা ব াংক, 

বাংলােদশ িশl ব াংক, বাংলােদশ কিষ ব াংকৃ , রাজশাহী কিষৃ  unয়ন ব াংক, বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা, 
বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেপােরশন (ICB) eবং বাংলােদশ গহ িনমর্াণ ঋণদান করেপােরশনৃ ; 

ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 
1985 (XXXIX of 1985) e সংjাধীন িমক িহসােব িনযk ব িkগণু  

চ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
ছ) চুিk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু ; eবং 
জ) s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ েpষেণ কমর্রত সরকাির ব িkগণূ । 

২। সংjা।⎯ 
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt, ১লা জলাiু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt ১লা জনু, ১৯৯২; 

খ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ ৫i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-355-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59 
eর aধীন জািরকত eবং ৃ ১৯৮৫ সেনর ১লা জন হiেত pবিতর্ত ু The Services (Public Bodies and 
Nationalized Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর aধীেন সংেশািধত নতন েবতনূ  েsল; 

গ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

ঘ) ‘সংsা বা pিত ান’ aথর্ s-শািসত (Public Bodies) pিত ান বা রাTায়t pিত ান; 

ঙ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ eবং ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম পেদর 
মল েsলূ , পেদর িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)। 
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯ 

১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং ূ ূ ু ঐ তািরখ 
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর 
হiেব; যথা:- 

বতর্মান েবতন েsল 
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ 
(১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর) 

 (টাকা)  (টাকা) 
১। ৬০০০ (িনধর্ািরত) ১। ১০০০০ (িনধর্ািরত) 
২। ৫৭০০ (িনধর্ািরত) ২। ৮৬০০–৪×২২৫–৯৫০০ 
৩। ৪৭৫০–১৫০–৫৫০০ ৩। ৭৮০০–৬×২০০–৯০০০ 
৪। ৪২০০–১৫০–৫২৫০ ৪। ৭১০০–৮×২০০–৮৭০০ 
৫। ৩৭০০–১২৫–৪৮২৫ ৫। ৬৩০০–১০×১৭৫০–৮০৫০ 
৬। ২৮০০–১২৫–৪৪২৫ ৬। ৪৮০০–১৪×১৭৫০–৭২৫০ 
৭। ২৪০০–১২০–৩৬০০ ৭। ৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০ 
৮। ১৮৫০–১১০–২৬২০–১২০–৩২২০ ৮। ৩২০০–১৬×১৪০–৫৪৪০ 
৯। ১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১১০–৩০২০ ৯। ২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫ 
১০। ১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০ ১০। ২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০ 
১১। ১০০০–৭০–১৫৬০–iিব–৯০–২২৮০ ১১। ১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–১১×১১৫–৩৭২৫ 
১২। ৯০০–৬৫–১৫৫০–iিব–৭৫–২০৭৫ ১২। ১৫৫০–৭×১০০–২২৫০–iিব–১১×১০৫–৩৪০৫ 
১৩। ৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০ ১৩। ১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০ 
১৪। ৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০ ১৪। ১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০ 
১৫। ৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০ ১৫। ১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫ 
১৬। ৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫ ১৬। ১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫ 
১৭। ৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০ ১৭। ১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০ 
১৮। ৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০ ১৮। ১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫ 
১৯। ৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫ ১৯। ৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০ 
২০। ৫০০–২০–৮৬০ ২০। ৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক anেমািদত ৃ
িসেলকশন েgড eবং u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pারm তািরখ হiেত 
anে দ ৩-e বিণর্ত তাঁহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯১ পযর্n u তর 
েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা হয় নাi, তাঁহারা সংি  
আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন ু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt 
মহাঘর্ ভাতা; 

২) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা 
pদt মহাঘর্ ভাতা; 

৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নং aমৃ ৃ (aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)- ৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২-
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা; 

তৎসহ 
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত sারক নংৃ ৃ -aম/ aিব (বাsবায়ন)-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ 

eর aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং 
তৎসহ 

ঘ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলীৃ ৃ  anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতনৃ , 
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 
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৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক anেমািদত ৃ ব িkগত 
েsল aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ 
(corresponding scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত 
িনধর্ািরত হiেব:- 
ক) ১) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয়, তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
২) যিদ তাঁহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান 
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

৩) যিদ তাঁহার ‘বতর্মান েবতন’, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা 
হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান 
েবতন eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা 
তাঁহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ 
৩০েশ জনু, ১৯৯১ পযর্n তঁাহার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহােক িনেmর দফা ূ (খ) anসাের pাপ  
েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া  েবতন বিdর হাের pদান করা হiেব eবং ৃ
uহা তাঁহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু । 

খ) eকi পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরখ পযর্n েমাট চাকিরকােলর জn 
দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন বিৃdর aংক েযাগ 
কিরেত হiেব― 
১) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
২) ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
 তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ াৃ  
১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর 

aিধক হiেব না; eবং 
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন, তঁাহােদর েkেt ২িটর 

aিধক হiেব না। 

ব াখ া―১) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন 
েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তাঁহােদর েkেt দফা (খ) pেযাজ  হiেব না। 

২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর 
পেদ পেদাnিত হiেল, তাঁহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান 
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি  জািতয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব 
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি  জাতীয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম 
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া।–ei uপ-anে েদ uিlিখত ‘েpষণ’ বিলেত েকান ব িk eক pিত ান হiেত an pিত ােন asায়ী 
বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেবু । 

৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত 
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত েসi িভিtেত ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটকালীন সমেয়র জn pাপ  হiেবন ু
না। 

৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান ু
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০েশ 
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জনু, ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত 
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 

৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপ-
anে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt 
aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk েবতন বিdo ৃ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk হiেবু । তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় uk 
ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

৭। িসেলকশন েgড েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 

বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, 
pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–
৪৪৮০ েবতন েsেলর আoতাভkু , তাঁহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির 
পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সূ েnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , 
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব। 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ  পেদ সমg চাকির 
জীবেন ৩িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১৫৫০–৩৪০৫, টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ eবং ২৩০০–৪৪৮০ -eর anভর্k ু
কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং তাঁহােদর চাকিরর 
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) 
pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল 
(টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ eবং তদ র্ েsলভk ূ ু কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর িনজ েবতন 
েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং 
eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর 
েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর 
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯১ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ৭১০০-৮৭০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫, টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pাপ  হiেবন eবং টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp কমর্কতর্াগণ, 
পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eর বা পেদাnিতpাp 
পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ —েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-
েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ  হiেবন। 

ব াখ া।―anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন pথম 
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক uk anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় 
হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd মৃ রুী 
aথবা আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন 
িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক 
েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi 
সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  ূ ৃ
হiেবন। 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ pারm তািরেখৃ i পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 
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৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
১৫৩০) eর আoতাভk eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ু ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি  
েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তাঁহারা 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া 
বািষর্ক েবতন বিdর ব িkগত েবতন িহৃ সােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-
eর িবধান anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 
pারm তািরেখ aথবা uহার পর িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদৃ র জn 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ন নতম েবতন ূ pদান করা হiেব: 
তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsেলর ূ

হয়, তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী aথবা u  মাধ িমক 

সািটর্িফেকট পরীkা পাশ করার পর ৪ বৎসর েময়াদী েকাসর্ পাশ করতঃ eিgকালচার বা eিgকালচারাল 
iেকানিমk স বা eিgকালচারাল iি িনয়ািরং বা eিনম াল হাজব াি ড বা েভেটিরনারী সােয়n-e েয িডgী aজর্ন 
করা হয় েসi িডgীধারীেক aথবা বা সরকার কতর্ক sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ৃ ১িট aিgম েবতন বিd pদান ৃ
করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার 
কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ, েসi 
সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত ূ
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) uপযk কতর্পk কতর্ক aথর্ মntণালেয়র সিহত আেলাচনাkেমু ৃ ৃ , িনিদর্  েকান পেদ সmণর্rেপ পিরকlনা o নkা ূ
কােজ িনেয়ািজত সহকারী pেকৗশলী eবং িনবর্াহী pেকৗশলী তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেল ৩িট েবতন বিd ৃ
pাপ  হiেবন। তঁাহারা যতিদন পিরকlনা o নkা কােজ সহকারী pেকৗশলী বা িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত 
থািকেবন, ততিদন পযর্n ei েবতন বিdর sিবধা pাপ  হiেবনৃ । পিরকlনা বা নkা কােজ িবেশষj, েযাগ  
সহকারী pেকৗশলীেদর মধ  হiেত পিরকlনা বা নkার িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ পেদাnিত েদoয়া হiেব। uপ-
িবভাগীয় pেকৗশলী পেদ পেদাnিতpাp েকান পিরকlনা বা নkা কােজ িনেয়ািজত েকান সহকারী pেকৗশলীেক 
জনsােথর্ uপযk কতর্পk কতর্ক uk পেদ েযাগদােনর জn aব াহিত pদান করা না হiেলু ৃ ৃ , যতিদন িতিন 
পিরকlনা বা নkার সহকারী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত থািকেবন ততিদন িতিন জাতীয় েবতন েsল টাঃ ৪১০০–
৬৫০০/- েত েবতন আহরণ কিরেবন। 

ঘ) বাংলােদশ পরমাণ শিk কিমশনু , বাংলােদশ বjািনক eবং িশl গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ কিষ গেবষণা ৃ
iনি িটuট o বাংলােদশ ধান গেবষণা iনি িটuট, বাংলােদশ কিষ গেবষণা পিরষদৃ , বাংলােদশ পাট গেবষণা 
iনি িটuট eবং বাংলােদশ চা গেবষণা iনি িটuট জাতীয় েবতন েsল টাকা ২৮৫০–৫১৫৫/-eর েকান পেদ pথম 
িনেয়াগpাp eকজন কমর্কতর্ােক ২িট aিgম েবতন বিd ম র করা হiেব যিদৃ ু – 
১) পদিট গেবষণামলক পদ িহসােব িনিদর্  থােকূ ; eবং 
২) সংি  ব িkর িনmিলিখত েযাগ তাgিলর মেধ  কমপেk েয েকান eকিট থােক- 

ক) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং iি িনয়ািরং e 
১ম ে ণীর িডgীধারী হiয়া থােকন; 

খ) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং কিষেত ৃ ১ম ে ণীর 
িডgীধারী (u  মাধ িমক সািটর্িফেকট লােভর পর ৪ বৎসেরর েকাসর্ সmিলত) হiয়া থােকন। 

গ) িতিন িশkা জীবেন েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং িবjান িবষেয় ১ম 
ে ণী মা াসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন; 

ঘ) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং ১ম ে ণীর সmান 
িডgীসহ িবjান িবষয় ২য় ে ণীর মা াসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন; 

ঙ) মাধ িমক sল সািটর্িফেকট eবং u  মাধ িমক sল সািটর্িফেকট পরীkার ু ু ১ম িবভােগ utীণর্ হiয়া 
থােকন eবং কমপেk ৬০% নmরসহ িচিকৎসা িবষেয় sাতক িডgীধারী হiয়া থােকন; 

তেব আরo শতর্ থােক েয, uপেরর দফা ১ (ঘ) anসাের যঁাহােদরেক েবতন বিd ম র করা হiেবৃ ু , 
তাঁহারা ১(ক) হiেত ১(গ) uপ-দফা anসাের েকান েবতন বিd pাপ  হiেবন নাৃ : 

তেব আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হiয়া থােকন 
eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত হiয়া থােকূ , তাহা 
হiেল িতিন ১িট েবতন বিd পাiেবনৃ । 
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১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনূ েmর 
সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) ২০ বৎসর 
২। টাকা ৮৬০০–২২৫–

৯৫০০ 
১৭ বৎসর 

৩। টাকা ৭৮০০–২০০–
৯০০০ 

১৪ বৎসর 

৪। টাকা ৭১০০–২০০–৮৭০০ ১২ বৎসর 
৫। টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০ ১০ বৎসর 
৬। টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০ ৫ বৎসর 
৭। টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০ ৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১লা জলাiু , ১৯৭৩ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় ৫ম gডভk ু চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয ৃ

সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ ূ
েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জনু, ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–
৩০২০ বা তদ র্ েsেলূ  িছল eবং ১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–
৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভkূ ু , েসi সকল পেদর েয-েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) ১লা জলাiু , ১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk ু

িছল aথবা ১ জলাiু , ১৯৭৭ হiেত নতন জাতীয় েবতনু  েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা 
টাকা ৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতনু  েsেল টাকা ১৩৫০–
২৭৫০, টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk েসi ু
সকল পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালৃ ; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক 
িনণর্য়কৃত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 

১) ৫i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-355-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59 eর aধীন জািরকতৃ  eবং 
১৯৮৫ সেনর ১লা জনু হiেত pবিতর্ত The Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay 
and Allowances) Order, 1985-eর ১২নং anে েদ েযi সব ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১লা জনু, ১৯৮৫ 
হiেত ৩০ জনু, ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশবেল েযi সকল ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা 
{uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা ব তীত} জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯১ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব। 

২) uk ভাতািদ ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd পাiেব eবং eirপ বিdর পর বিধর্ত aংক ৃ ৃ ৫-eর 
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব। 

৩) সরকার কতর্ক ৃ ১লা জনু, ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi সকল মহাঘর্ ভাতা 
১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ হiেত রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত 
anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ, uহা 
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। িচিকৎসা sিবধািদ।⎯ 
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১) সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা 
জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) ৫i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-355-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59-e জািরকত ৃ The 
Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর 
anে দ ১৩েত বিণর্ত িচিকৎসা সংkাn িবধানাবলী eবং anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় ৃ
জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ eবং যাহা ৃ ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা, 
তৎসংkাn eকi শতর্াধীেন বহাল থািকেব। 

১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk সকল ব িk ১লা জনু, ১৯৯২ হiেত িনm-সারণীেত uিlিখত হাের 
মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন: 

সারণী 
বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  

ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা o রাজশাহীু  anাn sােনর জn 
টাকা ১২০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫৫% মল েবতেনর ূ ৫০% 
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ ৬৬০ মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ

টাকা ৬০০ 
টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ১২৫০ মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ

টাকা ১১২৫ 
টাকা ৯০০১ eবং তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ২৭০০ মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের ন নতম ূ

টাকা ২৪০০ 

(২) ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরেখ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া ভাতা, ৩০েশ জনু, ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
aংেকi pেদয় হiেব। 

৩) েয সকল ব িk সংsার বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন না। 

৪) েয সকল ব িk সংsার বাসsােন বসবাস কেরন, তাঁহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বাড়ী 
ভাড়া কতর্নপবর্ক সংূ sােক pদান কিরেত হiেব, যথা:- 

ক) কমর্কতর্ােদর েkেt মল েবতেনর ূ ৭১২ %; 

খ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ১১২৫–২১৭০ eবং তদ র্ েবতন েsেলর anভর্ূ ুk, 
তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর ূ ৫%; 

গ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsেলর ১৮নং হiেত ২০নং (টাকা ১০৫০–১৯১৫ হiেত ৯০০–১৫৩০)-
eর anভর্ুk, তঁাহার েkেt সংsােক েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

তেব শতর্ থােক েয, েয ব িk সরকাির pচিলত িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, 
তঁাহােক সংsা কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব নাৃ , তেব ভিবষ েত uk 
ব িkর পেদ িনেয়াগpাpেদর েkেt anrপ বাসsােনর জn বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব: 

আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk সংsার িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বাড়ী পাiবার aিধকারী, তদেপkা 
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বাড়ী তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বাড়ীর জn 
uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বাড়ীর ৃ
জn uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সংsার বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, সািকর্ট হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা 
সিত কােরর বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, 
েকান িsমার বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd ei anে েদর 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 751 • 

uেdেশ  সরকার কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় ৃ
সংি  ব িk বাড়ী ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised 
accommodation eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

১৫। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 

The Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর 
anে দ ১৫-েত pদt বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী ঐ anে েদ বণর্ীত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

১৬। যাতায়াত ভাতা।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ হiেত টাকা ৯০০–১৫৩০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায় aবু িsত হiেল িতিন ১লা 
জনু, ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাi ু ১৯৯১ তািরখ হiেত 
৩১শ েম, ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯১ তািরখ 
হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ পযর্n িতিন pচিলত মািসক ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ২৩০০–৪৪৮০ aথবা টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা 
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা eকiভােব বলবৎ থািকেব। 

১৭। uৎসব ভাতা eবং uৎসব েবানাস।⎯ 

সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬-২৯, তািরখ ৩রা জলাiু , ১৯৮৮-eর িবধান anসাের 
বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং aথবা েবানাস pেদয় হiেব। তেব ঐ সকল ভাতা ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n, ৩০েশ জনু, ১৯৯১ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল েবতেনর িভিtেত pেদয় হiেবূ । 

১৮। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত সংsার সকল ব িkর েবতন যথাশী  সmব 
িনধর্ারণ কিরেত হiেব eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eতদসংkাn eকিট িববরণী েpরণ 
কিরেত হiেব। iহা ছাড়া সংি  িনরীkা o িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী ৃ পরীkা o 
pিতপাদেনর ব বsা কিরেত হiেব o aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক uহা aবিহত কিরেত হiেব। 

২) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত eক বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তাঁহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন সােপেkৃ , 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা সংsা pধানগণেক aপর্ণ করা হiল। 
ukrপ aবসর gহণকারীেদর েkেt িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর ৃ
পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৩) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর সকল ব িkেক সামিয়কভােব 
েবতন pদান করা যাiেব। সংsা ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথাযথভােব েরকডর্ভk কিরেব eবং ু
েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প া নৃ  কিরেব। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

১৯। আয়কর।⎯ 

ei আেদেশর aধীেন সংি  কমর্কতর্া কমর্চারীেদর pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর pেদয় আয়কর তাঁহােদর িনজ 
িনজ সংsা o pিত ান কতর্ক পিরেশাধ করা হiেবৃ । 

২০। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) ৫i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-355-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59–e জািরকত ৃ The 
Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর 
uk Order বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
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pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ, ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

েখারেশদ আলম 
মখ  ু aথর্ সিচব। 

 

১০-০৭-১৩৯৮ বাং 
নং-aম/ aিব (বাs)-১/জাঃ েবঃ েsল-৩/ ৯১/ ৬৬ তািরখ: 

২৬-১০-১৯৯১ iং। 

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , aথর্ িবভাগ, ঢাকা। 
৩। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৪। সিচব, pধানমntীর দpর, পরুাতন সংসদ ভবন, ঢাকা। 
৫। সিচব/ ভারpাp aিতিরk সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। 
৬। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা। 
৭। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা। 
৮। সকল s-শািসত/ রাTায়t pিত ােনর pধানগণ। 
৯। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, পতর্ূ , পািন o িবজলী, কাকরাiল, ঢাকা। 
১০। পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা। 
১১। পিরচালক, sানীয় o রাজs িহসাব িনরীkা, ঢাকা। 
১২। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক, তার o dরালাপনী, ঢাকা। 
১৩। aথর্ িবভােগর sায়tশািসত anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, ঢাকা। 
১৪। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা।  

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তাঁহােক anেরাধ করা হiল। 
১৬। গাডর্ নিথ/ সংকলন। 

 
 

eiচ আর দt 
যgু-সিচব (বাsঃ o pিবিধ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 
(সরকাির-েবসামিরক) 

 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

aেkাবর ২১, ১৯৯৭ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯৭ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২১ aেkাবর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
আেদশ 

ঢাকা, ৬ কািতর্ক, ১৪০৪ বাংলা/২১ aেkাবর ১৯৯৭ iংেরজী 
 

eস.আর.o নং–২৪২-আiন/৯৭iং/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/২১৭⎯Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk, 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt ু েবতন 

বিd বাবদ েমাট aে র ৃ (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) 
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ৪০ ভাগ 
১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব; 

খ) aথর্ িবভােগর ২৯েশ িডেসmর, ১৯৯৪ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব(বাs-১)/ িবিবধ-১৭/ ৯৪/১৮০-েত 
uিlিখত েবতন বিdসহ চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা 
(uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n 
pেদয় হiেব eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত ei আেদেশর aধীেন, anে দ ১৯-e বিণর্ত িটিফন 
ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, সরকাির েগেজেট pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কের, 
েসirপ হাের pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) পিলশ বািহনী o বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণু ; 
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’; 
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।⎯ 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) 
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কাযর্কর হiেব, যথা:– 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 
(১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ১০০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ৮৬০০–২২৫×৪–৯৫০০ টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০ 
৩। টাকা ৭৮০০–২০০×৬–৯০০০ টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০ 
৪। টাকা ৭১০০–২০০×৮–৮৭০০ টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০ 
৫। টাকা ৬৩০০–১৭৫×১০–৮০৫০ টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০ 
৬। টাকা ৪৮০০–১৭৫×১৪–৭২৫০ টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০ 
৭। টাকা ৪১০০–১৫০×১৬–৬৫০০ টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০ 
৮। টাকা ৩২০০–১৪০×১৬–৫৪৪০ টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০ 
৯। টাকা ২৮৫০–১২৫×৭–৩৭২৫–iিব–১৩০×১১–৫১৫৫ টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–

৭৭৪০ 
১০। টাকা ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–iিব–১২৫×১১–৪৪৮০ টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–

৬৬২৫ 
১১। টাকা ১৭২৫–১০৫×৭–২৪৬০–iিব–১১৫×১১–৩৭২৫ টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–

৫৫০৫ 
১২। টাকা ১৫৫০–১০০×৭–২২৫০–iিব–১০৫×১১–৩৪০৫ টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–

৫১৩০ 
১৩। টাকা ১৪৭৫–৯০×৭–২১০৫–iিব–৯৫×১১–৩১৫০ টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–

৪৭৩৫ 
১৪। টাকা ১৩৭৫–৮০×৭–১৯৩৫–iিব–৮৫×১১–২৮৭০ টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–

৪৩১৫ 
১৫। টাকা ১৩০০–৭০×৭–১৭৯০–iিব–৭৫×১১–২৬১৫ টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
১৬। টাকা ১২০০–৬০×৭–১৬২০–iিব–৬৫×১১–২৩৩৫ টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫ 
১৭। টাকা ১১২৫–৫৫×৭–১৫১০–iিব–৬০×১১–২১৭০ টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০ 
১৮। টাকা ১০৫০–৪৫×৭–১৩৬৫–iিব–৫০×১১–১৯১৫ টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫ 
১৯। টাকা ৯৭৫–৪০×৭–১২৫৫–iিব–৪৫×১১–১৭৫০ টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫ 
২০। টাকা ৯০০–৩৫×১৮–১৫৩০ টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০ 

(২) বতর্মােন েয সকল পেদর েবতন টাকা ১০,৫০০ (িনধর্ািরত) রিহয়ােছ, েসi সকল পেদর েবতন ১লা জলাiু , 
১৯৯৭ তািরেখ টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) হiেব। 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড, িসিনয়র েsল 
বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি  
বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তাঁহািদগেক pদান করা যায় নাi, তাঁহারা 
সংি  আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 
ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জনু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন বা ৃ ৃ ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding 
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
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(আ) যিদ তাঁহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ 
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

(i) যিদ তাঁহার বতর্মান েবতন, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান 
পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহােক িনেmর দফা ূ ূ (খ) 
anসাের pাপ  েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতন বিdর হাের pদান করা ৃ
হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু ; 

খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জন ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট 
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন 
বিdর aংক েযাগ কিরেত হiেবৃ , তেব েয সকল ব িkর েবতন েsল টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) eবং যাঁহারা 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তাঁহােদর 
েkেt দফা (খ) pেযাজ  হiেব না, যথা- 
(a) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
(আ) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
 তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল ৃ (টাi-েsল)-
eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল 
(টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না। 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব: 
 তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ূ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা 
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, তাহা ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত 
পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকর সে  যk কিরয়া ূ ু ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi ু
১৯৯৮ হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 
uদাহরণ: 

েয েkt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ েsেলর আoতাভk েকান কমর্কতর্া ু ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল েবতন পাiতনূ , েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত 
anযায়ী তাঁহার েবতন ১লা জলাi ু ১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব 
(৪৩০০+৭ বৎসর চাকির পিতর্র জn ূ ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাiু , 
১৯৯৭ তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–
৩৭২৫) × ৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তাঁহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা 
৭২০০–১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব। 
তেব িতিন পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  ূ
েবতন o পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা–৪৪০৩ টাকা) 
শতকরা ৬০ ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তাঁহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্ আহিরত বা pাপ  aংেকর ূ
সিহত েযাগ কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ 
পযর্n pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pাপ  ূ
হiেবন। 

৩) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ 
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 757 • 

৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৫) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান েবতন যাহা ু
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটকালীন সমেয়র ু
জn pাপ  হiেবন না। 

৬) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেলু  eবং বাsেব 
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব। 

৭) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার 
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk 
েবতন বিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন 
সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর 
েপনশন o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । eবং িবিধ 
েমাতােবক pাপ  সmণর্ টাকা পিরেশাধ করাূ  হiেব। 

৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক 

না েকন, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভkু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ 
বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সূ েnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ 
পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল 
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন তাঁহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-
েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন 
না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর েবতন েsল টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০, টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pাপ  হiেবন eবং টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর 
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা, 
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল 
(টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ pাপ  হiেবন। 
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ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীতূ , জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
aধীেন pথম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল 
pেদয় হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd ৃ
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান 
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk ১লা জলাু i, ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা 
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী ূ
বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনৃ । 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা 
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk eবং ু ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর 
িবধান anযায়ী সংি  েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যাঁহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) 
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ 
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর ব িkগত েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন ৃ
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

৪) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdরৃ  (iনিkেম ট-eর) পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জn ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন anে েদূ র (৩) uপ-
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo 
সরকার কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী 
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

গ) সহকারী জজ পেদ িনেয়াগpাp ব িkেক ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা যাiেবৃ , যিদ সহকারী জজ পেদ 
িনেয়াগ লােভর পেবর্ িতিন আiনজীবী িহসােব বাংলােদশ বার কাuিnল হiেত সনদ pাp হiয়া েকান ূ ‘বার’ e 
তািলকাভk হiয়া থােকনু ; 

ঘ) েকান ব িk Lawyer Magistrate িহসােব িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স িtশ বৎসেরর কম না হয় 
eবং eকজন আiনজীবী িহসােব তাঁহার িতন বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন িনেয়ােগর 
লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ ; িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স eকিtশ বৎসেরর নীেচ 
না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার চার বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন ২িট 
aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ ; িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স বিtশ বৎসেরর কম না হয় eবং যিদ 
আiনজীবী িহসােব তঁাহার বয়স বিtশ বৎসেরর কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার পঁাচ বৎসেরর 
েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন ৩িট aিgম েবতন বিd পাiেবন eবং িনেয়াগ লােভর সময় যিদ ৃ
তঁাহার বয়স েতিtশ বৎসেররর কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার ছয় বৎসর বা তেতািধক 
সমেয়র েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন ৪িট aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ ; 

ঙ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd ৃ
পাiেবন। 
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২) তদািনnন Education Department Memorandum Nos. SIV/ 830-Edn., dated 18th July, 1970, SIV/ 
831-Edn., dated 18th July, 1970, 832 Edn., dated 17th July, 1970 eবং 833-Edn., dated 17th July, 
1970 anযায়ী u তর িশkাগত েযাগ তা, যাহা aিgম েবতন বিd ম িরর সিহৃ ু ত সmকর্যkু, Ministry of 
Finance O.M.No. MF (ID)-1-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, MF(ID)-II-/ P-1/ 81/ 457, dated 
16th April, 1981 eবং MF(ID)-II/ 81/ 800, dated 29th June, 1981-েত আেরািপত শতর্সমহূ, যাহা েবতন 
বিd মৃ িুরর সিহত সmকর্যkু, eবং sাs  o পিরবার কল াণ মntণালেয়র ২২ জাnয়াির, ১৯৯৪iং তািরেখর sারক 
নং-পার-৩/ িট-৩/৯৩/৬১-েত, যাহা িবিসeস (sাs ) ক াডােরর pেবশ পেদর কমর্কতর্ােদর u তর pারিmক েবতন 
pদান সmিকর্ত, বলবৎ থািকেব। 

৩) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt ূ
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল তঁাহার েয েবতন 
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বdসহৃ ) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ 
তািরেখ pাপ  মল েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৮ হiেত 
নতন জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর পণর্ sিবধা িতিন pাপ  হiেবনু ৃ ূ । uৎসব ভাতাসহ anাn ভাতািদ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pাপ  aংেক ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত 
৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ কিরেত হiেব 
েয চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত পেদর ৃ
েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব। 

১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ১২,৯০০-১৪,৩০০ 
টাকা ১১,৭০০-১৩,৫০০ 
টাকা ১০,৭০০-১৩,১০০ 
টাকা ৯,৫০০-১২,১০০ 
টাকা ৭,২০০-১০,৮৪০ 
টাকা ৬,১৫০-৯,৭৫০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভk পেদ চাকু িরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 

জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্k িছল aথবা েয সকল পদ ু ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের 
নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ ূ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় ূ ু
েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsলভk েসi সকল পেদর েযূ ু -েকান eক বা 
eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , 

১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতুন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা 
৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতনু  েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, 
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk িছল eবং ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০ 
েsলভk েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালু ৃ ; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 
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২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd বাবদ েয a  aথর্াৎ শতকরা ৃ ৬০ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 
১) চাকিরর (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১ 

জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৭ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল েয সকল ভাতা ম রু করা হiয়ােছ 
েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i 
৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

২) anে দ ৬(১)(ক)(i) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগেণর (Nurses) জn ভাতািদ।⎯ 

১) চাকিরর (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ১৩ anে দ anযায়ী আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o 
েসিবকাগণ (Nurses) েযi সকল ভাতা ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহরণ কিরয়ােছন েসi সকল ভাতা তাঁহারা 
eকirপ শেতর্ eবং ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n আহরণ 
কিরেবন। 

২) পিলশ িবভােগরু  েযi সকল ব িk জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা িবভােগ েpষেণ িনেয়ািজত রিহয়ােছন বা থািকেবন, 
তঁাহারা পিলশ িবভােগর েkেt pেযাজ  eতদসংkাn আেদশ anযায়ী বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবনু । 

১৪। িচিকৎসা ভাতা।⎯ 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n 
িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব। 

১৫। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক ৩০ জনু, ১৯৯৭ 
তািরেখ pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৯ পযর্n 
িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত িবেশষ েবতন টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) eবং জাতীয় েবতন 

েsল, ১৯৯৭-eর ১নং হiেত ১২নং েsল [টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ২৩৭৫-৫১৩০]-eর 
আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক 
pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ২২৫০–৪৭৩৫ হiেত টাকা 
১৭৫০–৩৩০০)-eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ 
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১৬২৫–২৯০৫ হiেত ১৫০০–
২৪০০)-eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক 
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সরকার কতর্ক pদt বাসsাৃ েনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না: 
আেরা শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা 

u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তাঁহােক u তর ে ণীর বািড়র জn 
uk ে ণীর বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn ৃ
uk ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জাৃ িরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ । 

ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার 
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংিৃ  ব িk বািড় 
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation 
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তাঁহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ ১৬-েত uিlিখত বািড় ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী 

pেযাজ  েkেt বলবৎ থািকেব। 

১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯ 
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০–২৪০০ 

পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায় aবু িsত হiেল িতিন ৩০ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ১৯৯৯ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ পযর্n uপ-
anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা 
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেবু । 

১৮। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯ 

সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন 
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল েবতেনর িভিtেত ূ
৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

১৯। িটিফন ভাতা।⎯ 

১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের িটিফন ভাতা ধ ননু -েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারীগণ 
pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ েসেpmর, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pাপ  বেকয়া িটিফন ভাতা 
স য়পেtর মাধ েম pদান করা হiেব। েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা  ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর ূ ু
খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ  হiেব না। 

২০। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা 
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী  সmব েবতনপt জাির কিরেবন। 
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায় 
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aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরতেযাগ  হiেব ei মেমর্ সংি  কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর 
সে  eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ 
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি  িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয় যথাশী  
সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ সmিকর্ত েকান ূ
আপিt থােক, তেব তাহা সংি  িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন। 

৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন সােপেkৃ , 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o 
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক ৃ
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt ু প া নৃ  কিরেবন। 

৬) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ েসেpmর, ১৯৯৭ তািরখ পযর্nজাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত pাপ  
বেকয়া েবতন সকল ে ণীর সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর স য় পেtর মাধ েম pদান করা হiেব, যা pচিলত 
িনয়ম anযায়ী যখন খশী ভা ােনা যাiেবু । স য়পেtর মাধ েম বেকয়া েবতন পিরেশাধ সmেকর্ sতntভােব 
িবsািরত পিরপt জাির করা হiেব। 

২১। আয়কর।⎯ 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর সরকার কতর্ক পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া গণ  ৃ
হiেব। 

২২। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 

 
০৬/০৭/১৪০৪ বাং 

নং-aম/aিব/(বাsঃ)-১/জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ: 
২০/১০/১৯৯৭ iং 

 
anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়। 
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ), তঁাহােদর আoতাভk সকল aিধদpরু / পিরদpর/ 

িহসাব শাখাসমেহ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiলূ । 
৫। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা, তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার 

anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৬। কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinাn (pাkন eম,e,িজ), েসgনবািগচা, ঢাকা। 

তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৭। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা। 

তঁাহার aধীনs aিফসসমেহূ  iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
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৮। িবভাগীয় কিমশনার, –––––––িবভাগ। 
তঁাহার aধীনs সকল দpের iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 

৯। েজলা pশাসক,––––––(সকল েজলা)। 
তঁাহার aধীনs aিফসসমেহূ  iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 

১০। থানা িনবর্াহী aিফসার, সকল থানা। 
১১। aথর্ uপেদ া o pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, বাংলােদশ েরলoেয় (পবর্ূ ) িস, আর, িব, ভবন, চTgাম। 
১২। aথর্ uপেদ া o pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, বাংলােদশ েরলoেয় (পি ম) রাজশাহী। 
১৩। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, পতর্ূ , পািন o িবজলী, কাকরাiল, ঢাকা। 
১৪। পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা। 
১৫। পিরচালক, েরলoেয় aিডট, িস,আর,িব, ভবন, চTgাম। 
১৬। পিরচালক, sানীয় o রাজs িহসাব িনরীkা ভবন, ঢাকা। 
১৭। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক, তার o dরালাপনী, ঢাকা। 
১৮। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া,––––––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। 
১৯। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, (সকল েজলা)। 
২০। থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, (সকল থানা)। 
২১। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
২২। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
২৩। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ আেদশিট বাংলােদশ 

েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
২৪। গাডর্ নিথ/ সংকলন। 

 
 

মািনক লাল সমdার 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 
(বাংলােদশ পিলশু ) 

 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

নেভmর ১৮, ১৯৯৭ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯৭ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৮ নেভmর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
আেদশ 

ঢাকা, ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা/১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী 
 

eস.আর.o নং–২৬৬-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৫/৯৭/২৪৭।–Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk, 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt ু েবতন 

বিd বাবদ েমাট aে র ৃ (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) 
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১লা জলাiু , 
১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ৪০ 
ভাগ ১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব; 

খ) aথর্ িবভােগর ২৯েশ িডেসmর, ১৯৯৪ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব(বাs-১)/ িবিবধ-১৭/ ৯৪/ ১৮০-েত 
uিlিখত েবতন বিdসহ ৃ ২৭েশ aেkাবার, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং–৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ 
aিব (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/ ৯১/৬৮-eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-
eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা 
pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত ei আেদেশর 
aধীেন, anে দ ১৯-e বিণর্ত িটিফন ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, সরকাির েগেজেট 
pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কের, েসirপ হাের pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ িনেয়ািজত eবং িনেmািlিখত ূ ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ পিলশ বািহনীর ু
চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয়, তাঁহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) বাংলােদশ রাiেফলs-e িনেয়ািজত ব িkগণ; 
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’; 
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।⎯ 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ eবং ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 766 • 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদূ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 

েsল 
বতর্মান েবতন েsল 

(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১) 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 

(১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর) 
১। টাকা ১০০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ৮৬০০–২২৫×৪–৯৫০০ টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০ 
৩। টাকা ৭৮০০–২০০×৬–৯০০০ টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০ 
৪। টাকা ৭১০০–২০০×৮–৮৭০০ টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০ 
৫। টাকা ৬৩০০–১৭৫×১০–৮০৫০ টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০ 
৬। টাকা ৪৮০০–১৭৫×১৪–৭২৫০ টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০ 
৭। টাকা ৪১০০–১৫০×১৬–৬৫০০ টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০ 
৮। টাকা ৩২০০–১৪০×১৬–৫৪৪০ টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০ 
৯। টাকা ২৮৫০–১২৫×৭–৩৭২৫–iিব–১৩০×১১–৫১৫৫ টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–৭৭৪০
১০। টাকা ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–iিব–১২৫×১১–৪৪৮০ টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–৬৬২৫
১১। টাকা ১৭২৫–১০৫×৭–২৪৬০–iিব–১১৫×১১–৩৭২৫ টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–৫৫০৫
১২। টাকা ১৫৫০–১০০×৭–২২৫০–iিব–১০৫×১১–৩৪০৫ টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–৫১৩০
১৩। টাকা ১৪৭৫–৯০×৭–২১০৫–iিব–৯৫×১১–৩১৫০ টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–৪৭৩৫ 
১৪। টাকা ১৩৭৫–৮০×৭–১৯৩৫–iিব–৮৫×১১–২৮৭০ টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–৪৩১৫ 
১৫। টাকা ১৩০০–৭০×৭–১৭৯০–iিব–৭৫×১১–২৬১৫ টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০ 
১৬। টাকা ১২০০–৬০×৭–১৬২০–iিব–৬৫×১১–২৩৩৫ টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫ 
১৭। টাকা ১১২৫–৫৫×৭–১৫১০–iিব–৬০×১১–২১৭০ টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০ 
১৮। টাকা ১০৫০–৪৫×৭–১৩৬৫–iিব–৫০×১১–১৯১৫ টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫ 
১৯। টাকা ৯৭৫–৪০×৭–১২৫৫–iিব–৪৫×১১–১৭৫০ টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫ 
২০। টাকা ৯০০–৩৫×১৮–১৫৩০ টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড, িসিনয়র েsল 
বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি  
বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তাঁহািদগেক pদান করা যায় নাi, তাঁহারা 
সংি  আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জনু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন বা ৃ ৃ ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding 
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
(আ) যিদ তাঁহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ 
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
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হiেব; 
(i) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা 

হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান 
েবতন eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা 
তাঁহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর 
বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ূ ূ ক তাঁহােক 
িনেmর দফা (খ) anসাের pাপ  েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতন বিdর ৃ
হাের pদান করা হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু ; 

খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জন ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট 
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন 
বিdর aংক েযাগ কিরেত হiেবৃ , তেব েয সকল ব িkর েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) 
েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তাঁহােদর েkেt দফা pেযাজ  হiেব না, যথা:- 
(a) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
(আ) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল ৃ (টাi-েsল)-eর 

sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল (টাi-
েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাঁহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না। 

গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্রতর্া বা কমর্চারীর ১লা 
েজালাi, ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর পণর্ sিবধাসহ pাপ  েবতন ৃ ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd পাiয়ােছৃ , তাহা হiেল ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার 
বতর্মান েবতেনর সে  েযাগ কিরয়া eবং pেযাজ  েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত ধােপর sিবধা pদান 
কিরয়া (aথর্াৎ uk ১২% বিdসহ সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭ eর সংি  েsেলর েকান 
ধােপর সমান হiেল ঐ ধােপ eবং uহার মান েকান ধাপ না থািকেল পরবর্তী u তর ধােপ) তাঁহার েবতন 
িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব ei েবতন বিdর sিবধা ei আেদেমর anে দ ৃ ১-eর uপ-anে দ (৩) eর 
দফা (ক) eবং (খ) eর িবধান সােপেk pেদয় হiেব। 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ূ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা 
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, তাহা ১লা জলাi ু ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত 
পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকর সে  যূ ুk কিরয়া ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাiু , 
১৯৯৮ হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 
uদাহরণ: 

েয েkt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫/- েsেলর আoতাভk েকান কমর্কতর্া ু ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল েবূ তন পাiেতন, েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত 
anযায়ী তাঁহার েবতন ১লা জলাi ু ১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব 
(৪৩০০+৭ বৎসর চাকির পিতর্র জn ূ ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাু i, 
১৯৯৭ তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–
৩৭২৫) × ৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তাঁহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা 
৭২০০–১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব। 
তেব িতিন পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  ূ
েবতন o পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা - ৪৪০৩ টাকা) 
শতকরা ৬০ ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তাঁহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্ আহিরত বা pাপ  aংেকর ূ
সিহত েযাগ কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ 
পযর্n pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pাপ  ূ
হiেবন। 

৩) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ 
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তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিনূ  েয েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৫) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহারু  বতর্মান েবতন যাহা 
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটকালীন সমেয়র ু
জn pাপ  হiেবন না। 

৬) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব ু
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব। 

৭) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার 
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk 
েবতন বিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু । তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন 
সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর 
েপনশন o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পণূর্ sিবধা pেদয় হiেব eবং িবিধ 
েমাতােবক pাপ  সmণর্ টাকা পিরেশাধ করা হiেবূ । 

৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক 

না েকন, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভkু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ 
বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সূ েnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ 
পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ 
সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর 
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর 
পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi 
পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল 
(টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  
হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েবতন েsল টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০, টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pাপ  হiেবন eবং টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর 
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কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা, 
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল 
(টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ pাপ  হiেবন। 

ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীতূ , জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
aধীেন pথম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল 
pেদয় হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd ৃ
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান 
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা 
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী ূ
বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনৃ । 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা 
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk eবং ু ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর 
িবধান anযায়ী সংি  েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যাঁহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) 
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ 
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর ব িkগত েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন ৃ
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

৪) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdরৃ  (iনিkেমে টর) পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন ূ ei anে েদর (২) uপ-
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo 
সরকার কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী 
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হiয়া থােকন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর 
জn ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত হiয়া তােকূ , তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট 
aিgম েবতন বিd পাiেবনৃ । 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt ূ
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল তঁাহার েয েবতন 
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বdসহৃ ) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ 
তািরেখ pাপ  মল েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৮ হiেত 
নতন জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdরু ৃ  পণর্ sিবধা িতিন pাপ  হiেবনূ । uৎসব ভাতাসহ anাn ভাতািদ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pাপ  aংেক ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত 
৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ কিরেত হiেব 
েয চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত পেদর ৃ
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েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব। 

১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাূ হােক িনেmর 
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 

kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ
ন নতম চাকিরর েময়াদূ  

১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ১২,৯০০–১৪,৩০০ 
টাকা ১১,৭০০–১৩,৫০০ 
টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০ 
টাকা ৯,৫০০–১২,১০০ 
টাকা ৭,২০০–১০,৮৪০ 
টাকা ৬,১৫০–৯,৭৫০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভk পেদ চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ু ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 

জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্k িছল aথবা েয সকল পদ ু ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের 
নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ ূ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেলূ  িছল eবং ১ জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় ূ ু
েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsলভk েসi সকল পেদর েয েকান eক বা eকািধক ূ ু
পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , 

১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন জাতীয় েবতনু  েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা 
৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতনু  েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, 
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk িছল eবং ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০ 
েsলভk েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালু ৃ ; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক 
িনণর্ীয়কৃত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd বাবদ েয a  aথর্াৎ শতকরা ৃ ৬০ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 
১) ২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-

৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত চাকিরর ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা 
বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৭ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল েয সকল 
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

২) anে দ ৬(১)(ক)(i) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
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েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। বাড়ী ভাড়া ভাতা (কনেsবলেদর জn)।⎯ 

২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত চাকিরর ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৩ anে েদ uিlিখত হাের o 
শতর্াধীেন কনেsবলগণ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০েম জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বাড়ী 
ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

১৪। কনেsবলগণ ব তীত anাnেদর জn বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) ২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত চাকিরর ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৪ anে েদ uিlিখত হাের o 
শতর্াধীেন কনেsবলগণ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০েম জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বাড়ী 
ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩১েশ জনু, ১৯৯৯ পযর্n 
িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১নং হiেত ১২নং [টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ২৩৭৫–

৫১৩০)] eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মলেবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) 
েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ২২৫০–৪৭৩৫ হiেত টাকা 
১৭৫০–৩৩০০)-eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ 
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১৬২৫–২৯০৫ হiেত টাকা 
১৫০০–২৪০০) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক 
সরকার কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব নাৃ ; 

আেরা শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা 
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তাঁহােক u তর ে ণীর বািড়র জn 
uk ে ণীর বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn ৃ
uk ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয সকল ব িkর িনজ নােম aথবা তাঁহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তাঁহার 
েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসৃ িnকেট েমস, েহােsল, েরs 
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার 
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় ৃ
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised 
accommodation- eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 
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১৫। বাড়ী বাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 

২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত চাকিরর ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৪ anে েদ ১৬েত uিlিখত বাড়ী 
ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী pেযাজ  েkেt বলবৎ থািকেব। 

১৬। িচিকৎসা ভাতা।⎯ 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n 
িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব। 

১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০–২৪০০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায় aবু িsত হiেল িতিন ৩০ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ১৯৯৯ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ পযর্n uপ-
anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা 
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেবু । 

১৮। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯ 

সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬-২৯, তািরখ ৩রা জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন 
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল েবতেনর িভিtেত ূ
৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

১৯। িটিফন ভাতা।⎯ 

১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের িটিফন ভাতা ধ ননু -েগেজেটড পিলশ কমর্চারীগণ pাপ  ু
হiেবন। েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা  ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহারাূ ু  uk ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

২০। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা 
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী  সmব েবতনপt জাির কিরেবন। 
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায় 
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরতেযাগ  হiেব ei মেমর্ সংি  কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর 
সে  eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ 
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি  সকল িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয় 
যথাশী  সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ ূ
সmিকর্ত েকান আপিt থােক, তেব তাহা সংি  িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন। 

৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন সােপেkৃ , 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o 
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক ৃ
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 
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৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt ু প া নৃ  কিরেবন। 

২১। আয়কর।⎯ 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর সরকার কতর্ক পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া গণ  ৃ
হiেব। 

২২। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) ২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া 
uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 

০৪/০৮/১৪০৪ বাং 
নং-aম/aিব/(বাsঃ)-১/জাঃ েবঃ েsল-৫/৯৭/২৪৭ তািরখ: 

১৮/১১/১৯৯৭ iং 
 
anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৪। সিচব, sরাT মntণালয়। 
৫। সিচব, সংsাপন মntণালয়। 
৬। মহা-পিলশ পিরদশর্কু , সদর দpর, ঢাকা। 
৭। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, ৪৩, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। 

তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৮। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা। 

তঁাহার aধীনs aিফসসমেহূ  iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৯। িবভাগীয় কিমশনার, –––––––িবভাগ। 
১০। েজলা pশাসক,––––––(সকল েজলা)। 
১১। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস,িজ,e ভবন (৩য় তলা) েসgনবািগচা, ঢাকা। 
১২। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, (সকল েজলা)। 
১৩। থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, (সকল থানা)। 
১৪। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৬। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ আেদশিট বাংলােদশ 

েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৭। গাডর্ নিথ/ সংকলন। 

 
 

মািনক লাল সমdার 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 
(বাংলােদশ রাiেফলs ) 

 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

নেভmর ১৮, ১৯৯৭ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯৭ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৮i নেভmর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
আেদশ 

ঢাকা, ৪ agহায়ন, ১৪০৪ বাংলা/১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী 
 

eস.আর.o নং–২৬৭-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/২৫১⎯Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk, 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt ু েবতন 

বিd বাবদ েমাট aে র ৃ (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) 
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ৪০ ভাগ 
১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব; 

খ) aথর্ িবভােগর ২৯েশ িডেসmর, ১৯৯৪ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব(বাs-১)/ িবিবধ-১৭/ ৯৪/ ১৮০-েত 
uিlিখত েবতন বিdসহ ৃ ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব 
(বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর 
িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত ei আেদেশর 
aধীেন, anে দ ১৮-েত বিণর্ত িটিফন ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, সরকাির 
েগেজেট pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কের, েসirপ হাের pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ রাiেফলs -e pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর 
েkেt pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) পিলশ বািহনীু -েত িনেয়ািজত ব িkগণ; 
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’; 
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkু গণ। 

২। সংjা।⎯ 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ ১৯৯১ সেনর ১লা জলাi হiেত pবিতর্তু , ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, 
নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o 
ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 
(১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর) 

১। ৬৩০০–১০×১৭৫–৮০৫০ টাকা ৯৫০০–১০×২৬০–১২১০০ 
২। ৪৮০০–১৪×১৭৫–৭২৫০ টাকা ৭২০০–১৬×২৬০–১০৮৪০ 
৩। ৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০ টাকা ৬১৫০–১৬×২২৫–৯৭৫০ 
৪। ২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫ টাকা ৪৩০০–৭×১৮৫–৫৫৯৫–iিব–১১×১৯৫–

৭৭৪০ 
৫। ২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০ টাকা ৩৪০০–৭×১৭০–৪৫৯০–iিব–১১×১৮৫–

৬৬২৫ 
৬। ২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫ টাকা ৩৪০০–৭×১৭০–৪৫৯০ 
৭। ১৮৯৫–৫×১০৫–২৪২০–iিব–৩×১১৫–২৭৬৫ টাকা ২৮০০–৫×১৫৫–৩৫৭৫–iিব–৩×১৭০–৪০৮৫ 
৮। ১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–২×১১৫–২৬৯০ টাকা ২৫৫০–৭×১৫৫–৩৬৩৫–iিব–২×১৭০–৩৯৭৫ 
৯। ১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–৬×৮৫–২৪৪৫ টাকা ২১০০–৭×১২০–২৯৪০–iিব–৬×১২৫–৩৬৯০ 
১০। ১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০ টাকা ২২৫০–৭×১৩৫–৩১৯৫–iিব–১১×১৪০–

৪৭৩৫ 
১১। ১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০ টাকা ২১০০–৭×১২০–২৯৪০–iিব–১১×১২৫–

৪৩১৫ 
১২। ১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫ টাকা ১৯৭৫–৭×১০৫–২৭১০–iিব–১১×১১০–৪৯২০ 
১৩। ১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–৪×৭৫–২০৯০ টাকা ১৯৭৫–৭×১০৫–২৭১০–iিব–৪×১১০–৩১৫০ 
১৪। ১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫ টাকা ১৮৭৫–৭×৯০–২৫০৫–iিব–১১×১০০–৩৬০৫ 
১৫। ১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–৫×৬০–১৮১০ টাকা ১৭৫০–৭×৮০–২৩১০–iিব–৫×৯০–২৭৬০ 
১৬। ১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০ টাকা ১৭৫০–৭×৮০–২৩১০–iিব–১১×৯০–৩৩০০ 
১৭। ১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫ টাকা ১৬২৫–৭×৬৫–২০৮০–iিব–১১×৭৫–২৯০৫ 
১৮। ৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১২৪৫–১৭৯৫ টাকা ১৫৬০–৭×৬০–১৯৮০–iিব–১২×৬৫–২৭৬০ 
১৯। ৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০ টাকা ১৫৬০–৭×৬০–১৯৮০–iিব–১১×৬৫–২৬৯৫ 
২০। ৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০ টাকা ১৫০০–১৮×৫০–২৪০০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড, িসিনয়র েsল 
বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি  
বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তাঁহািদগেক pদান করা যায় নাi, তাঁহারা 
সংি  আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 
ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জনু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সৃ ৃ mk ব িkগত েবতন বা ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding 
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
(আ) যিদ তাঁহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 
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জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ 
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

(i) যিদ তাঁহার বতর্মান েবতন, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান 
পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহােক িনেmর দফা ূ ূ (খ) 
anসাের pাপ  েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতন বিdরৃ  হাের pদান করা 
হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু ; 

খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জন ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট 
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন 
বিdর aংক ৃ েযাগ কিরেত হiেব, যথা- 
(a) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
(আ) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
 তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল ৃ (টাi-েsল)-
eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল 
(টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না। 

গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১লা 
জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর পণর্ sিবধাসহ pাপ  েবতন ৃ ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd পাiয়ােছৃ , তাহা হiেল ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার 
আহিরত বা pাপ  aংেকর uপর ১২% বিd কিরয়া েয aংক pাপ  হয় uহা তাঁহার বতর্মান েবতেনর সে  েযাগ ৃ
কিরয়া eবং pেযাজ  েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ধােপর sিবধা pদান কিরয়া (aথর্াৎ uk ১২% 
বিdসহ সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-eর সংি  েsেলর েকান ধােপর সমান হiেল ঐ ধােপ 
eবং uহার সমান েকান ধাপ না থািকেল পরবতর্ী u তর ধােপ) তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব ei 
েবতন বিdর sিবধা ei আেদেশর anে দ ৃ ১-eর uপ-anে দ (৩) eর দফা (ক) eবং (খ) eর িবধান 
সােপেk pেদয় হiেব। 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব: 
 তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ূ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা 
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi ু ১৯৯৮ হiেত 
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 
uদাহরণ: 

েয েkt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ েsেলর আoতাভk েকান কমর্কতর্া ু ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল েবতন পাiতনূ , েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত 
anযায়ী তাঁহার েবতন ১লা জলাi ু ১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব 
(৪৩০০+৭ বৎসর চাকির পিতর্র জn ূ ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাiু , 
১৯৯৭ তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–
৩৭২৫) × ৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তাঁহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা 
৭২০০–১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব। 
তেব িতিন পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  ূ
েবতন o পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা–৪৪০৩ টাকা) 
শতকরা ৬০ ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তাঁহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্ আহিরত বা pাপ  aংেকর ূ
সিহত েযাগ কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ 
পযর্n pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pাপ  ূ
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হiেবন। 

৩) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ 
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৫) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান েবতন যাহা ু
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটকালীন সমেয়র ু
জn pাপ  হiেবন না। 

৬) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব ু
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব। 

৭) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার 
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk 
েবতন বিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন 
সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর 
েপনশন o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । eবং িবিধ 
েমাতােবক pাপ  সmণর্ টাকা পিরেশাধ করা হiেবূ । 

৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক 

না েকন, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভkু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ 
বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সূ েnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ 
পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল 
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন তাঁহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-
েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন 
না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর েবতন েsল টাকা 
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৪৩০০–৭৭৪০, টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pাপ  হiেবন eবং টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর 
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা, 
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল 
(টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ pাপ  হiেবন। 

ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীতূ , জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
aধীেন pথম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল 
pেদয় হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd ৃ
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান 
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর তাৃ িরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা 
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী ূ
বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনৃ । 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১লা জলুাi, ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা 
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk eবং ু ১লা জলাু i, ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর 
িবধান anযায়ী সংি  েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যাঁহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) 
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাৃ ের pিত ২ 
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর ব িkগত েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন ৃ
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

৪) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdরৃ  (iনিkেম ট-eর) পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন anে েদূ র (৩) uপ-
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo 
সরকার কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী 
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিdৃ  pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd ৃ
পাiেবন। 

ঘ) Finance Ministry’s O.M.No. MF (ID)-1-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, MF(ID)-II-/ P-1/ 
81/ 457, dated 16th April, 1981 eবং MF(ID)-II/ 81/ 800, dated 29th June, 1981-েত আেরািপত 
শতর্সমহূ, যাহা েবতন বিd মৃ িুরর সিহত সmকর্যk ু তাহা বলবৎ থািকেব। 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt ূ
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ 
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জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল তঁাহার েয েবতন 
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বdসহৃ ) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ 
তািরেখ pাপ  মল েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৮ হiেত 
নতন জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর পণর্ sিবধা িতিন pাপ  হiেবনু ৃ ূ । uৎসব ভাতাসহ anাn ভাতািদ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pাপ  aংেক ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত 
৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ কিরেত হiেব 
েয চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত পেদর ৃ
েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব। 

১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় 

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। 
২। 
৩। 

টাকা ৯,৫০০-১২,১০০ 
টাকা ৭,২০০-১০,৮৪০ 
টাকা ৬,১৫০-৯,৭৫০ 

১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভk পেদ চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ু ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 

জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্k িছল aথবা েয সকল পদ ু ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের 
নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ ূ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় ূ ু
েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsলভk েসi সকল পেদর েযূ ু -েকান eক বা 
eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , 

১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন জাতীয় েবতনু  েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা 
৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতনু  েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, 
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk িছল eবং ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০ 
েsলভk েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালু ৃ ; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd বাবদ েয a  aথর্াৎ শতকরা ৃ ৬০ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 
১) ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ 

eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২নং anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা 
হiয়ােছ, eবং ১লা জলাু i, ১৯৯১ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল েয সকল 
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 
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২) anে দ ৬(১)(ক)(i) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। িচিকৎসা ভাতা।⎯ 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n 
িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব। 

১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার ু র য্াংকস (JCOs and ORs) 
ব তীত সকল ব িk ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ 
েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ eর ১৪ নং anে েদর eকi শতর্াধীেন ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  
৩০েশ জনু, ১৯৯৯ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৯ পযর্n 
িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১লা জলাiু , ১৯৯৭ eর ১নং হiেত ৫নং (টাকা ৯৫০০–১২১০০ হiেত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫) eর 

আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  
েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১০নং হiেত ১৬নং েsল (টাকা ২২৫০–৪৭৩৫ হiেত টাকা 
১৭৫০–৩৩০০)-eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ 
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১৬২৫–২৯০৫ হiেত ১৫০০–
২৪০০)-eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক 
সরকার কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব নাৃ : 

আেরা শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা 
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তাঁহােক u তর ে ণীর বািড়র জn 
uk ে ণীর বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn ৃ
uk ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

১৫। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 
২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ 

eর মাধ েম জািরকত ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ ১৫-েত uিlিখত বািড় ভাড়া িসিলং 
সংkাn আেদশাবলী pেযাজ  েkেt বলবৎ থািকেব। 

১৬। কিতপয় ে ণীর aিফসার, JCOs eবং ORs eর জn ভাতাসমহূ। 
২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ 

eর মাধ েম জািরকত ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৬নং anে েদ েয সকল ভাতা বহাল রাখা 
হiয়ােছ েসi সকল ভাতািদ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকi eবং eকi শতর্াধীেন ৩০েশ জনু, 
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১৯৯৯ পযর্n pেদয় হiেব। 

১৭। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯ 

সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন 
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল েবতেনর িভিtেত ূ
৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

১৮। িটিফন ভাতা।⎯ 

১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের িটিফন ভাতা ধ ননু -েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারীগণ 
pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ েসেpmর, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pাপ  বেকয়া িটিফন ভাতা 
স য়পেtর মাধ েম pদান করা হiেব। েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা  ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর ূ ু
খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ  হiেব না। 

১৯। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা 
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী  সmব েবতনপt জাির কিরেবন। 
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায় 
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরতেযাগ  হiেব ei মেমর্ সংি  কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর 
সে  eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ 
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি  িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয় যথাশী  
সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ সmিকর্ত েকান ূ
আপিt থােক, তেব তাহা সংি  িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন। 

৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন সােপেkৃ , 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o 
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক ৃ
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরু েবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প া নৃ  কিরেবন। 

২০। আয়কর।⎯ 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর সরকার কতর্ক পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া গণ  ৃ
হiেব। 

২১। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯-
eর মাধ েম জািরকতৃ  চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১, 
aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 
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ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 

 
০৪-০৮-১৪০৪ বাং 

নং-aম/aিব/(বাsঃ)-১ জাঃ েবঃ েsল-৬/৯৭/২৫১ তািরখ:
১৮-১১-১৯৯৭ iং 

 
anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভু বন, ঢাকা। 
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৪। সিচব sরাT মntণালয়, ঢাকা। 
৬। সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা। 
৭। মহাপিরচালক, বাংলােদশ রাiেফলস, ঢাকা। 
৮। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪৩, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। 

তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৯। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা। 

তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
১০। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল েজলা)। 
১১। থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল uপ-েজলা)। 
১২। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৩। aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৪। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা।  

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তাঁহােক anেরাধ করা হiল। 
১৫। গাডর্ নিথ/ সংকলন। 

 
 

মািনক লাল সমdার 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান) 

 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

নেভmর ১৮, ১৯৯৭ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯৭ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় নেভmর ১৮, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
আেদশ 

ঢাকা, ৪ঠা agহায়ন, ১৪০৪ বাংলা/ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী 
 

eস.আর.o নং–২৬৪-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৪/৯৭/২৪৬⎯Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 

১) ei আেদশ চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk, 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt ু েবতন 

বিd বাবদ েমাট aে র ৃ (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) 
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ৪০ ভাগ 
১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব; 

খ) aথর্ িবভােগর ১৯েশ িডেসmর, ১৯৯৫ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব (বাs-১)/ েবতন বিdৃ -১/ ৯৫/ ০৯-েত 
uিlিখত েবতন বিdসহ ৃ চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান 
েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক 
৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত ei আেদেশর aধীেন, 
anে দ ১৮-েত বিণর্ত িটিফন ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, সরকাির েগেজেট 
pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কিরেব, েসirপ হাের pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহূ  িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনেmািlিখত ব িkবগর্ ব তীত ব াংক eবং aথর্লgী 
pিত ানসমেহূ  চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’; 
খ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
গ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঘ) ব াংক o aথর্লgী pিত ােন েpষেণ িনযk সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত ব িkগণু । 

২। সংjা।⎯ 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘aথর্লgী pিত ান’ aথর্- 
১) বাংলােদশ কিষ ব াংকৃ ; 
২) বাংলােদশ িশl ব াংক; 
৩) বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা; 
৪) iনেভsেম ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ; 
৫) বাংলােদশ হাuজ িবিlং ফাinাn কেপর্ােরশন; eবং 
৬) রাজশাহী কিষ unয়ন ব াংকৃ । 

খ) ‘ব াংক’ aথর্- 
১) বাংলােদশ ব াংক; 
২) agণী ব াংক; 
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৩) জনতা ব াংক; eবং 
৪) েসানালী ব াংক; 

গ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ আেদশ চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর 
aধীন েবতন েsল; 

ঙ) ‘pিত ান’ aথর্ ব াংক aথবা aথর্লgী pিত ান; 

চ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

ছ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম, পেদর 
মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 

েsল 
বতর্মান েবতন েsল 

(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১) 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 

(১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর) 
১। টাকা ১০০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ৮৬০০–২২৫×৪–৯৫০০ টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০ 
৩। টাকা ৭৮০০–২০০×৬–৯০০০ টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০ 
৪। টাকা ৭১০০–২০০×৮–৮৭০০ টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০ 
৫। ক) টাকা ৬৩০০–১৭৫×১০–৮০৫০ 

খ) টাকা ৫৮০০–১৭৫×১০–৭৭২৫ 
( ধমাt বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 

ক) টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০ 
খ) টাকা ৮৮০০–২৬০×১১–১১৬৬০ 

( ধমাt বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 
৬। ক) টাকা ৪৮০০–১৭৫×১৪–৭২৫০ 

খ) টাকা ৪৮০০–১৭৫×১২–৬৯০০ 
( ধমাt বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 

ক) টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০ 
খ) টাকা ৭২০০–২৬০×১২–১০৩২০ 

( ধমাt বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 
৭। টাকা ৪১০০–১৫০×১৬–৬৫০০ টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০ 
৮। টাকা ৩২০০–১৪০×১৬–৫৪৪০ টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০ 
৯। টাকা ২৮৫০–১২৫×৭–৩৭২৫–iিব–১৩০×১১–৫১৫৫ টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–

৭৭৪০ 
১০। টাকা ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–iিব–১২৫×১১–৪৪৮০ টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–

৬৬২৫ 
১১। টাকা ১৭২৫–১০৫×৭–২৪৬০–iিব–১১৫×১১–৩৭২৫ টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–

৫৫০৫ 
১২। টাকা ১৫৫০–১০০×৭–২২৫০–iিব–১০৫×১১–৩৪০৫ টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–

৫১৩০ 
১৩। টাকা ১৪৭৫–৯০×৭–২১০৫–iিব–৯৫×১১–৩১৫০ টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–

৪৭৩৫ 
১৪। টাকা ১৩৭৫–৮০×৭–১৯৩৫–iিব–৮৫×১১–২৮৭০ টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–

৪৩১৫ 
১৫। টাকা ১৩০০–৭০×৭–১৭৯০–iিব–৭৫×১১–২৬১৫ টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
১৬। টাকা ১২০০–৬০×৭–১৬২০–iিব–৬৫×১১–২৩৩৫ টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫ 
১৭। টাকা ১১২৫–৫৫×৭–১৫১০–iিব–৬০×১১–২১৭০ টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০ 
১৮। টাকা ১০৫০–৪৫×৭–১৩৬৫–iিব–৫০×১১–১৯১৫ টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫ 
১৯। টাকা ৯৭৫–৪০×৭–১২৫৫–iিব–৪৫×১১–১৭৫০ টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫ 
২০। টাকা ৯০০–৩৫×১৮–১৫৩০ টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক anেমািদত ৃ
িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ 
e বিণর্ত তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তাঁহািদগেক pদান করা যায় নাi, তাঁহারা 
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সংি  আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 
ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জনু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন বা ৃ ৃ ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক ৃ
anেমািদত ব িkগত েsল aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন 
েsেলর anrপ (corresponding scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত 
পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
(আ) যিদ তাঁহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ 
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

(i) যিদ তাঁহার বতর্মান েবতন, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান 
পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহাূ ূ েক িনেmর দফা (খ) 
anসাের pাপ  েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতন বিdর হাের pদান করা ৃ
হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু ; 

খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জন ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট 
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন 
বিdর aংক েযাগ কিরেত হiেবৃ , তেব েয সকল ব িkর েবতন েsল টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) eবং যাঁহারা 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তাঁহােদর 
েkেt দফা (খ) pেযাজ  হiেব না, যথা- 
a) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
আ) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 

 তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল ৃ (টাi-েsল)-eর 
sিবধা gহণ কেরন নাi, তাঁহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-
েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাঁহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না। 

গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১লা 
জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর পণর্ sিবধাসহ pাপ  েবতন ৃ ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd পাiয়ােছৃ , তাহা হiেল ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার 
আহিরত বা pাপ  aংেকর uপর ১২% বিd কিরয়া েয aংক pাপ  হয় uহা তাঁহার বতর্মান েবতেনর সে  েযাগ ৃ
কিরয়া eবং pেযাজ  েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ধােপর sিবধা pদান কিরয়া (aথর্াৎ uk ১২% 
বিdসহ সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-eর সংি  েsেলর েকান ধােপর সমান হiেল ঐ ধােপ 
eবং uহার সমান েকান ধাপ না থািকেল পরবতর্ী u তর ধােপ) তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব ei 
েবতন বিdৃ র sিবধা ei আেদেশর anে দ ১-eর uপ-anে দ (৩) eর দফা (ক) eবং (খ) eর িবধান 
সােপেk pেদয় হiেব। 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
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হiেব: 
 তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ূ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা 
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, তাহা ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্র ূ
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকর সে  যk কিরয়া ু ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi ু ১৯৯৮ 
হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 
uদাহরণ: 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ েsেলর আoতাভk েকান কমর্কতর্া ু ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ 
তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল েবতন পাiতনূ , েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত anযায়ী তাঁহার 
েবতন ১লা জলাi ু ১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব (৪৩০০+৭ 
বৎসর চাকির পিতর্র জn ূ ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–৩৭২৫) × 
৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তঁাহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ 
হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ৭২০০–
১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব। তেব িতিন 
পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতন o ূ
পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা–৪৪০৩ টাকা) শতকরা ৬০ 
ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তাঁহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্ আহিরত বা pাপ  ূ aংেকর সিহত েযাগ 
কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pাপ  
হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pাপ  হiেবনূ । 

৩) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ 
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 
 ব াখ া।–ei uপ-anে েদ uিlিখত েpষণ বিলেত েকান ব িkর eক pিত ান হiেত an pিত ােন asায়ী 
বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেবু । 

৫) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান েবতন যাহা ু
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটকালীন সমেয়র ু
জn pাপ  হiেবন না। 

৬) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব ু
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব। 

৭) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার 
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk 
েবতন বিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব িতিন aবসরpstিতমলকূ  ছিটু কালীন 
সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর 
েপনশন (pেযাজ  েkেt) o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পণূর্ sিবধা pেদয় হiেব 
eবং িবিধ েমাতােবক pাপ  সmণর্ টাকা পিরেশাধ করা হiেবূ । 

৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১লা 

জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব। 
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৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভkু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ 
বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সূ েnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ 
পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ২৩৭৫–৫১৩০, টাকা ২৫৫০−৫৫০৫ eবং ৩৪০০−৬৬২৫ েবতন েsেলর 
anভর্kু  কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং তাঁহােদর 
চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর েsল 
(টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪৩০০–৭৭৪০ eবং তদ র্ েsলভkূ ু  কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  
সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত 
শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) 
িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪থর্ 
েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর েবতন েsল টাকা ৪৩০০–৭৭৪০, 
টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর 
পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং 
টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, 
েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা, পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  
সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ 
pাপ  হiেবন। 

ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীতূ , জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
aধীেন ১ম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল 
pেদয় হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd ৃ
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান 
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা 
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী ূ
বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনৃ । 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা 
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk eবং ু ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর 
িবধান anযায়ী সংি  েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যাঁহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) 
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ 
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর ব িkগত েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন ৃ
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

৪) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdরৃ  (iনিkেম ট-eর) পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 
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১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন ূ ei anে েদর (২) uপ-
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী বা eিgকালচার বা 

eিনম াল হাজব াি D বা েভেটিরনারী সােয়n িডgী (u  মাধ িমক সািটর্িফেকট পরীkা পাস করার পর ৪ 
বৎসেরর েকাসর্ সmn) বা সরকার কতর্ক sীকতৃ ৃ  iহার সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd pদান ৃ
করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থাূ েক; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo 
সরকার কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী 
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd ৃ
পাiেবন। 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkূ েt 
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল তঁাহার েয েবতন 
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বিdসহৃ ) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ 
তািরেখ pাপ  মল েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৮ হiেত 
নতন জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর পণর্ sিবধা িতিন pাপ  হiেবনু ৃ ূ । uৎসব ভাতা েবানাসসহ anাn ভাতািদ 
৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pাপ  aংেক ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ 
হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ 
কিরেত হiেব েয, ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত পেদর েবতন o ভাতািদ ৃ pেদয় হiেব। 

১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ারূ  জn pেয়াজনীয় 

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 

 
৬। 

 
৭। 

টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ১২,৯০০-১৪,৩০০ 
টাকা ১১,৭০০-১৩,৫০০ 
টাকা ১০,৭০০-১৩,১০০ 
ক) টাকা ৯,৫০০-১২,১০০ 
খ) টাকা ৮,৮০০-১১,৬৬০ 
ক) টাকা ৭,২০০-১০,৮৪০ 
খ) টাকা ৭,২০০-১০,৩২০ 
টাকা ৬,১৫০-৯,৭৫০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৮ বৎসর 
৫ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্k িছল ু

aথবা েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা 
তদ র্ ূ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জনু, ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা 
১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভkূ ু  িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ ূ
েsলভk েসi সকল পেদর েযু -েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , 

১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন জাতীয় েবতনু  েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা 
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৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতনু  েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, 
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk িছল eবং ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০ 
েsলভk েসi সকল eক বাু  eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালৃ ; 

তৎসহ 
গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিdৃ  বাবদ েয a  aথর্াৎ শতকরা ৬০ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 
১) চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল 

রাখা হiয়ােছ, eবং ১লা জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৭ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল েয সকল 
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর পেরo ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

২) anে দ ৬(১)(ক)(i)-e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। u  কািরগির jানসmn o েপশাগত দkতাসmn ব িkেদর জn িবেশষ িবধান।⎯ 

 চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৩ anে েদ eতদসংkাn েয িবধান 
বহাল রাখা হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েম জনু, ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা eকi শতর্াধীেন বহাল থািকেব। 

১৪। িচিকৎসা ভাতা।⎯ 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n 
িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ ১৪(২)েত uিlিখত sিবধা 
eবং িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা ৃ ৃ
হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব। 

১৫। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক ৩০ জনু, ১৯৯৭ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n 
বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল ব িk pিত ান কতর্ক বরাdকতৃ ৃ  বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত 
বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল ব িk pিত ান কতর্ক বরাdকতৃ ৃ  বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, 
১৯৯৯ পযর্n িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক ূ সংি  pিত ানেক pদান কিরেত হiেব, যথা:- 
ক) কমর্কতর্ােদর েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  

েবতেনর ৭.৫%; 
খ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৭৫০–৩৩০০ eবং তদ র্ েবতন েsেলর anভর্ূ ুk, 

তঁাহােদর েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর 
৫%; 

গ) কমর্চারীেদর েkেt যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০, টাকা ১৫৬০–২৬৯৫ o 
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টাকা ১৬২৫–২৯০৫-eর আoতাভk হনু , তঁাহােদর েkেt েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

৪) েয ব িk, সমেয় সমেয় জািরকত িবিধ anযায়ীৃ  ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক pিত ান কতর্ক ৃ
pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না িকn ভিবষ েত যঁাহারা ঐসব পেদ িনেযাগpাp ু
হiেবন তাঁহারা বাড়ী ভাড়া pদান কিরেবন। 

৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, রাTায়t ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন 
eবং তাঁহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যাঁহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার 
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় ৃ
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation 
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তাঁহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 
চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ ১৬-েত pদt বািড় ভাড়া 

িসিলং সংkাn আেদশাবলী pেযাজ  েkেt eকi শতর্াধীেন পনরােদশ না েদয়া পযর্nু  বলবৎ থািকেব। 

১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯ 
১) ক) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০–

২৪০০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায় aবু িsত 
হiেল িতিন ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ১৯৯৯ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত 
থািকেবন। 

খ) uপ-anে দ (১) eর (ক)েত uিlিখত েsেলর েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা 
খলনাু র বািহের aবিsত হiেল িতিন ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ১৯৯৯ পযর্n 
যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ পযর্n uপ-
anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা 
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেবু । 

১৮। িটিফন ভাতা।⎯ 

সকল ততীয় o চতথর্ৃ ু  ে ণীর কমর্চারী ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ (eকশত) টাকা হাের িটিফন 
ভাতা pাপ  হiেবন, িকn েয সকল কমর্চারীু  তঁাহােদর pিত ান হiেত লা  ভাতা পান তাঁহারা uk ভাতা pাপ  হiেবন 
না। 

১৯। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) সংি  pিত ান ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ব িkগেণর েবতন িনধর্ারণ কিরেব 
eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eকিট িববরণী েpরণ কিরেব। সংি  pিত ান তাহােদর 
সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী যথাযথভাৃ েব িনরীkা o pিতপাদন 
করাiেব eবং ei ব াপাের aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক uহা aবিহত করাiেব। 

২) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ  যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তাঁহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন সােপেkৃ , 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o 
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ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক ৃ
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৩) আহিরত aিতিরk েবতন pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব েবতন 
পিরেশাধ করা যাiেব। সংি  pিত ান ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথাযথভােব েরকডর্ভk কিরেব ু
eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প া নৃ  কিরেবন। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

২০। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, 
eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 

 
০৪-০৮-১৪০৪ বাং 

নং-aম/ aিব/ (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২৪৬ তািরখ: 
১৮-১১-১৯৯৭ iং 

 
anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৪। সিচব সংsাপন মntণালয়। 
৫। সিচব, ব াংিকং িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
৬। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, ৪৩, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। 
৭। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা। 
৮। ব বsাপনা পিরচালক, –––––––––––––––– সকল রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ান। 
৯। মহা-পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা। 
১০। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। ব াংিকং িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১২। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o 

ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তাঁহােক anেরাধ করা হiল। 
 
 

মািনক লাল সমdার 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 
[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] 

 
 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

নেভmর ১৮, ১৯৯৭ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

১৯৯৭ 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৮ নেভmর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
আেদশ 

ঢাকা, ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা/১৮ নেভmর, ১৯৯৭ iংেরজী 
 

eস.আর.o নং–২৬৩-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৩/৯৭/২৪৫⎯Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯ 
১) ei আেদশ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ 

নােম aিভিহত হiেব। 
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩)-eর িবধান সােপেk, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব; 
৩) ei আেদশ anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk 

কাযর্কর হiেব; 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt ু েবতন 

বিd বাবদ েমাট aে র ৃ (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) 
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ৪০ ভাগ 
১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব; 

খ) aথর্ িবভােগর ১৯েশ িডেসmর, ১৯৯৫ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব(বাs-১)/ েবতন বিdৃ -১/ ৯৫/ ০৯-েত 
uিlিখত েবতন বিdসহ ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত 
ei আেদেশর aধীেন, anে দ ১৮-e বিণর্ত িটিফন ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, 
সরকাির েগেজেট pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কের, েসirপ হাের pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদেশর িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ িনেয়ািজতূ  ব িkবগর্ eবং িনেmািlিখত ব িkবগর্ ব তীত anাn সকল s-
শািসত (Public Bodies) o রাTায়t pিত ােন িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব যথা:- 
ক) sানীয় pিত ানসমহূ, যথা, িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, থানা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ; 
খ) বাংলােদশ িবমান করেপােরশন; 
গ) বাংলােদশ িশিপং করেপােরশন; 
ঘ) ব াংকসমহ ূ o aথর্লgী pিত ানসমহূ, যথা, বাংলােদশ ব াংক, েসানালী ব াংক, agণী ব াংক, জনতা ব াংক, 

বাংলােদশ িশl ব াংক, বাংলােদশ কিষ ব াংকৃ , রাজশাহী কিষ unয়ন ব াংকৃ , বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা, 
বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেপােরশন eবং বাংলােদশ গহ িনমর্াণ ঋণদান করেপােরশৃ ন; 

ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 
1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’; 

চ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
ছ) চুিk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু ; eবং 
জ) s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ েpষেণ কমর্রত সরকাির ব িkগণূ । 

২। সংjা।⎯ 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ১৯৯১ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 
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গ) ‘সংsা বা ‘pিত ান’ aথর্ s-শািসত (Public Bodies) pিত ান বা রাTায়t pিত ান; 

ঘ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১) 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ 
(১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ১০০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ৮৬০০–২২৫×৪–৯৫০০ টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০ 
৩। টাকা ৭৮০০–২০০×৬–৯০০০ টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০ 
৪। টাকা ৭১০০–২০০×৮–৮৭০০ টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০ 
৫। টাকা ৬৩০০–১৭৫×১০–৮০৫০ টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০ 
৬। টাকা ৪৮০০–১৭৫×১৪–৭২৫০ টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০ 
৭। টাকা ৪১০০–১৫০×১৬–৬৫০০ টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০ 
৮। টাকা ৩২০০–১৪০×১৬–৫৪৪০ টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০ 
৯। টাকা ২৮৫০–১২৫×৭–৩৭২৫–iিব–১৩০×১১–৫১৫৫ টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–

৭৭৪০ 
১০। টাকা ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–iিব–১২৫×১১–৪৪৮০ টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–

৬৬২৫ 
১১। টাকা ১৭২৫–১০৫×৭–২৪৬০–iিব–১১৫×১১–৩৭২৫ টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–

৫৫০৫ 
১২। টাকা ১৫৫০–১০০×৭–২২৫০–iিব–১০৫×১১–৩৪০৫ টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–

৫১৩০ 
১৩। টাকা ১৪৭৫–৯০×৭–২১০৫–iিব–৯৫×১১–৩১৫০ টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–

৪৭৩৫ 
১৪। টাকা ১৩৭৫–৮০×৭–১৯৩৫–iিব–৮৫×১১–২৮৭০ টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–

৪৩১৫ 
১৫। টাকা ১৩০০–৭০×৭–১৭৯০–iিব–৭৫×১১–২৬১৫ টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
১৬। টাকা ১২০০–৬০×৭–১৬২০–iিব–৬৫×১১–২৩৩৫ টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫ 
১৭। টাকা ১১২৫–৫৫×৭–১৫১০–iিব–৬০×১১–২১৭০ টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০ 
১৮। টাকা ১০৫০–৪৫×৭–১৩৬৫–iিব–৫০×১১–১৯১৫ টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫ 
১৯। টাকা ৯৭৫–৪০×৭–১২৫৫–iিব–৪৫×১১–১৭৫০ টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫ 
২০। টাকা ৯০০–৩৫×১৮–১৫৩০ টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯ 

৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় েথেক িসেলকশন 
েgড anেমািদত u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাু i, ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত 
তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যঁাৃ ৃ হারা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তাঁহািদগেক pদান করা যায় নাi, তাঁহারা 
সংি  আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯ 
ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জনু তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; 
তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন বা ৃ ৃ ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)। 
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৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯ 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding 
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 
(আ) যিদ তাঁহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং 

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ 
ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তাঁহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ 
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব; 

(i) যিদ তাঁহার বতর্মান েবতন, সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান 
পেদ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্ক তঁাহােক িনেmর দফাূ ূ  (খ) 
anসাের pাপ  েবতন বিd সংি  ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া  েবতন বিdর হাের pদান করা ৃ
হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk হiেবু ; 

খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  েকান পেদ ৩০েশ জন ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট 
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন 
বিdর aংক েযাগ কিরেত হiেবৃ , তেব েয সকল ব িkর েবতন েsল টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) eবং যাঁহারা 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তাঁহােদর 
েkেt দফা (খ) pেযাজ  হiেব না, যথা- 
(a) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিdৃ ; 
(আ) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd eবং ৃ ৩ বৎসেরর 

aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn 
১িট েবতন বিdৃ ; 
 তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর সেবর্া  সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল ৃ (টাi-েsল)-
eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল 
(টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না। 

গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১লা 
জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর পণর্ sিবধাসহ pাপ  েবতন ৃ ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd পাiয়ােছৃ , তাহা হiেল ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার 
আহিরত বা pাপ  aংেকর uপর ১২% বিd কিরয়া েযৃ , aংক pাপ  হয় uহা তাঁহার বতর্মান েবতেনর সে  
েযাগ কিরয়া eবং, pেযাজ  েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ধােপর sিবধা pদান কিরয়া (aথর্াৎ, uk 
১২% বিdসহ সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭ eর সংি  েsেলর েকান ধােপর সমান হiেল ঐ 
ধােপ eবং uহার সমান েকান ধাপ না থািকেল পরবতর্ী u তর ধােপ) তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, 
তেব ei েবতন বিdর sিবধাৃ  ei আেদেশর anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩) eর দফা (ক) eবং (খ) eর 
িবধান সােপেk pেদয় হiেব। 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব: 
 তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ূ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা 
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, তাহা ১লা জলাi ু ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত 
পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেকর সে  যk কিরয়া ূ ু ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi ু
১৯৯৮ হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 
uদাহরণ: 

েয েkt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ েsেলর আoতাভk েকান কমর্কতর্া ু ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল েবতন পাiতনূ , েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত 
anযায়ী তাঁহার েবতন ১লা জলাi ু ১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব 
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(৪৩০০+৭ বৎসর চাকির পিতর্র জn ূ ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাiু , 
১৯৯৭ তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–
৩৭২৫) × ৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তাঁহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ 
তািরখ হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা 
৭২০০–১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব। 
তেব িতিন পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  ূ
েবতন o পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা–৪৪০৩ টাকা) 
শতকরা ৬০ ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তাঁহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্ আহিরত বা pাপূ  aংেকর 
সিহত েযাগ কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ 
পযর্n pাপ  হiেবন। তেব ১লা জলাiু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pাপ  ূ
হiেবন। 

৩) ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ 
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া।–ei uপ-anে েদ uিlিখত েpষণ বিলেত েকান ব িkর eক pিত ান হiেত an pিত ােন asায়ী 
বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেবু । 

৫) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান েবতন যাহা ু
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকn ু জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯৭-েত তাঁহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটকালীন সমেয়র ু
জn pাপ  হiেবন না। 

৬) েয ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব ু
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব। 

৭) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধমুাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার 
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটূ ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk 
েবতন বিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব িতিন aবসরpstিতমলূক ছিটু কালীন 
সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতনু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

৮) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর 
েপনশন o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পণর্ sিবধা pেদয় হূ iেব। eবং িবিধ 
েমাতােবক pাপ  সmণর্ টাকা পিরেশাধ করা হiেবূ । 

৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯ 
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক 

না েকন, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব। 

৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯ 

১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভুk, তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ 
বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সূ েnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ 
পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ 
সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 
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২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ২৩৭৫–৫১৩০, টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ eবং টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ েবতন 
েsেলর anভর্k ু কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং 
তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর 
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ eবং তদ র্ েsলভkূ ু  কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর িনজ েবতন 
েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং 
eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর 
েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর 
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯৭ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর েবতন েsল টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০, টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্kু , s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pাপ  হiেবন eবং টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর 
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা, 
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল 
(টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ pাপ  হiেবন। 

ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীতূ , জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
aধীেন pথম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল 
pেদয় হiেব। 

৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিdৃ ।⎯ 

১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd ৃ
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান 
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা 
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্েত পরবতর্ী ূ
বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনৃ । 

২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা 
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk eবং ু ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর 
িবধান anযায়ী সংি  েsেলর সেবর্া  সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) 
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেল বািষর্ক েবতন বিdর সেবর্া  হাের pিত ৃ ২ 
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর ব িkগত ৃ েবতন িহসােব pাপ  হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন 
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ  ব িkগত েবতেনর সে  সংেযািজত হiেব। 

৪) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdরৃ  (iনিkেম ট-eর) পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯ 

১) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন ূ ei anে েদর (২) uপ-
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর 
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী aথবা u  

মাধ িমক সািটর্িফেকট পরীkা পাশ করার পর ৪ বৎসর েময়াদী েকাসর্ পাশ করতঃ eিgকালচার বা 
eিgকালচারাল iেকানিমk স বা eিgকালচারাল iি িনয়ািরং বা eিনম াল হাজব াি D বা েভেটিরনারী সােয়n-
e েয িডgী aজর্ন করা হয় েসi িডgীধারীেক aথবা বা সরকার কতর্ক sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ৃ ১িট 
aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব ূ
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িনধর্ািরত থােক; 
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo 

সরকার কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী 
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত ূ েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) uপযk কতর্পk কতর্ক aথর্ মntণালেয়র সিহত আেলাচনাkেমু ৃ ৃ , িনিদর্  েকান পেদ সmণর্rেপ পিরকlনা o ূ
নkা কােজ িনেয়ািজত সহকারী pেকৗশলী eবং িনবর্াহী pেকৗশিল তাঁহােদর িনজ িনজ েবতন েsেল ৩িট েবতন 
বিd pাপ  হiেবনৃ । তঁাহারা যতিদন পিরকlনা o নkা কােজ সহকারী pেকৗশলী বা িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ 
িনেয়ািজত থািকেবন, ততিদন পযর্n ei েবতন বিdর sিবধা pাপ  হiেবনৃ । পিরকlনা বা নkা কােজ 
িবেশষjা, েযাগ  সহকারী pেকৗশলীেদর মধ  হiেত পিরকlনা বা নkার িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ পেদাnিত 
েদoয়া হiেব। uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী পেদ পেদাnিতpাp েকান পিরকlনা বা নkা কােজ িনেয়ািজত েকান 
সহকারী pেকৗশলীেক জনsােথর্ uপযk কতর্পk কতর্ক uk পেদ েযাগদােনর জn aব াহিত pদান করা না ু ৃ ৃ
হiেল, যতিদন িতিন পিরকlনা বা নkার সহকারী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত থািকেবন ততিদন িতিন জাতীয় 
েবতন েsল ১৯৯৭ eর টাঃ ৬১৫০–৯৭৫০/–েত েবতন আহরণ কিরেবন। 

ঘ) বাংলােদশ পরমাণ শিk কিমশনু , বাংলােদশ বjািনক eবং িশl গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ কিষ গেবষণা ৃ
iনি িটuট o বাংলােদশ ধান গেবষণা iনি িটuট, বাংলােদশ কিষ গেবষণা পিরৃ ষদ, বাংলােদশ পাট গেবষণা 
iনি িটuট eবং বাংলােদশ চা গেবষণা iনি িটuট জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ৪৩০০–৭৭৪০/-eর 
েকান পেদ pথম িনেয়াগpাp eকজন কমর্কতর্ােক ২িট aিgম েবতন বিd ম র করা হiেব যিদৃ ু - 
(a) পদিট গেবষণামলক পদ িহসােব িনিদর্  থােকূ ; eবং 
(আ) সংি  ব িkর িনmিলিখত েযাগ তাgিলর মেধ  কমপেk েয েকান eকিট থােক- 

১) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং iি িনয়ািরং 
e ১ম ে ণীর িডgীঘারী হiয়া থােকন; 

২) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং কিষেত ৃ ১ম 
ে ণীর িডgীধারী (u  মাধ িমক সািটর্িফেকট লােভর পর ৪ বৎসেরর েকাসর্ সmিলত) iয়া থােকন। 

৩) িতিন িশkা জীবেন েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং িবjান িবষেয় 
১ম ে ণী মা াসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন; 

৪) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং ১ম ে ণীর 
সmান িডgীসহ িবjান িবষয় ২য় ে ণীর মা াসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন। 

৫) মাধ িমক sল সািটর্িফেকট eবং u  মাধ িমক sল সািটর্িফেকট পরীkার ু ু ১ম িবভােগ utীণর্ হiয়া 
থােকন eবং কমপেk ৬০% নmরসহ িচিকৎসা িবষেয় sাতক িডgীধারী হiয়া থােকন; 

তেব আরo শতর্ থােক েয, uপেরর দফা ১ (ঘ) anসাের যঁাহােদরেক েবতন বিd ম র করা ৃ ু
হiেব, তঁাহারা ei uপ-anে েদর দফা (ক) (খ) o (গ) anসাের েকান েবতন বিd pাপৃ  হiেবন 
না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হiয়া 
থােকন eবং যিদ ঐ লাiেসn তাঁহার পেদর জn ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত হiয়া ূ
তােক, তাহা হiেল িতিন ১িট েবতন বিd পাiেবনৃ । 

২) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt ূ
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি  েsেল তঁাহার েয েবতন 
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বdসহৃ ) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ 
তািরেখ pাপ  মল েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ূ ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৮ হiেত 
নতন জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর পণর্ sিবধা িতিন pাপ  হiেবনু ৃ ূ । uৎসব ভাতাসহ anাn ভাতািদ ৩০েশ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ pাপ  aংেক ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত 
৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ কিরেত হiেব 
েয চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত পেদর ৃ
েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব। 

১১। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।⎯ 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
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সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ১২,৯০০-১৪,৩০০ 
টাকা ১১,৭০০-১৩,৫০০ 
টাকা ১০,৭০০-১৩,১০০ 
টাকা ৯,৫০০-১২,১০০ 
টাকা ৭,২০০-১০,৮৪০ 
টাকা ৬,১৫০-৯,৭৫০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় ৫ম েgডভর্k ু চাকিরর pকত সময়কালৃ  aথবা েয সকল 

পদ ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ ূ েsেল 
িছল aথবা েয সকল পদ ১ জনু, ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ 
বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা 
তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলূ ু , ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsলভk েসi ূ ু
সকল পেদর েয-েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ । 

তৎসহ 
খ) ১ জলাiু , ১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk ু

িছল িকংবা ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন জাতীয় েবতনু  েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, 
বা টাকা ৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতনু  েsেল টাকা 
১৩৫০–২৭৫০, টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ 
েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলু , ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা 
২৩৭৫–৫১৩০ েsলভk েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালু ৃ ; 

তৎসহ 
গ) anাn পেদ pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd বাবদ েয a  aথর্াৎ শতকরা ৃ ৬০ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯ 
১) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২ 

anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৭ পযর্n সরকােরর 
sিনিদর্  আেদশ বেল েয সকল ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর 
পেরo ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

২) anে দ ৬(১)(ক)(i) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১৩। িচিকৎসা sিবধািদ।⎯ 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n 
িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ eর anে দ 
১৩(২)েত uিlিখত িচিকৎসা সংkাn িবধানাবলী eবং anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত ৃ ৃ
আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ 
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তািরখ পযর্n বহাল থািকেব। 

১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯ 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, ১৯৯৯ পযর্n 
িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) কমর্কতর্ােদর েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  

েবতেনর ৭.৫%; 
খ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৭৫০–৩৩০০ eবং তদ র্ েবতন েsেলর anভর্kূ ু , 

তঁাহােদর েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর 
৫%; 

গ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১৬২৫–২৯০৫ হiেত 
১৫০০–২৪০০) েবতন েsেলর আnভর্ুk হন, তঁাহােদর েকান বািড় ভাড়া সংsােক pদান কিরেত হiেব না; 

তেব শতর্ থােক েয, েয ব িk pচিলত িবধান anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক 
সংsা কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান ভাড়াৃ  pদান কিরেত হiেব না, তেব ভিবষ েত uk ব িkর পেদ 
িনেয়াগpাpেদর েkেt anrপ বাসsােনর জn বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব: 

আেরা শতর্ থােক েয, েকান ব িk সংsার িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা 
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তাঁহােক u তর ে ণীর বািড়র জn 
uk ে ণীর বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn ৃ
uk ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া ৃ pদান কিরেত হiেব। 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩০ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার 
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
কতর্কৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় 
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation 
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তাঁহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

১৫। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯ 
চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ 

১৫-েত uিlিখত বািড় ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী pেযাজ  েkেt eকi শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

১৬। যাতায়াত ভাতা।⎯ 
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০–২৪০০ 

পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায় aবু িsত হiেল িতিন ৩০ 
জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ১৯৯৯ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo ৩০েশ জনু, ১৯৯৯ পযর্n uপ-
anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 
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৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা 
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেবু । 

১৭। uৎসব ভাতা aথবা uৎসব েবনাস।⎯ 

সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাiু , ১৯৮৮ eর িবধান anসাের 
বািষর্ক uৎসব ভাতা aথবা uৎসব েবানাস pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা 
pাপ  মািসক মল েবতেনর িভিtেত ূ ৩০ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

১৮। িটিফন ভাতা।⎯ 

সকল ততীয় o চতথর্ ে ণীর কমর্চারীগণ ৃ ু ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের িটিফন ভাতা 
pাপ  হiেবন, িকn েয সকল ু কমর্চারী তাঁহােদর pিত ান হiেত লা  ভাতা পান তাঁহারা uk ভাতা pাপ  হiেবন না। 

১৯। েবতন pদান পdিত।⎯ 

১) ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত সংsার সকল ব িkর েবতন যথাশী  সmব 
িনধর্ারণ কিরেত হiেব eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eতd সংkাn eকিট িববরণী েpরণ 
কিরেব। iহা ছাড়া সংি  িনরীkা o িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্কৃ েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o 
pিতপাদেনর ব বsা কিরেত হiেব o aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক uহা aবিহত কিরেত হiেব। 

২) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত eক বৎসেরর মেধ  যঁাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর 
সmাবনা রিহয়ােছ তাঁহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক pিতপাদন সােপেkৃ , 
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা সংsা pধানগণেক aপর্ণ করা হiল। 
ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর ৃ
পেরi েবতন pদান করা যাiেব। 

৩) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর সকল ব িkেক সামিয়কভােব 
েবতন pদান করা যাiেব। সংsা ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথাযথভােব েরকডর্ভk কিরেব eবং ু
েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প া নৃ  কিরেব। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd েকবল িহসাবৃ  o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

২০। আয়কর।⎯ 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর তঁাহােদর িনজ িনজ সংsা o pিত ান কতর্ক ৃ
পিরেশাধ করা হiেব। 

২২। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯ 

১) ২৬েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o নং–৩২৪-আiন/ ৯১/ aম/ aিব(বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-৩/ ৯১-
৬৬ e জািরকত ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, 
১৯৯১, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমূহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 

 
০৪-০৮-১৪০৭ বাং 

নং-aম/aিব/(বাsঃ)-১/জাঃ েবঃ েsল-৩/২৪৫ তািরখ: 
১৮-১১-১৯৯৭ iং 

 
anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
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২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা। 
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। 
৫। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪৩, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা। 
৭। সকল s-শািসত/রাTায়t pিত ােনর pধানগণ। 
৮। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, পতর্ূ , পািন o িবজলী, কাকরাiল, ঢাকা। 
৯। পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা। 
১০। পিরচালক, sানীয় o রাজs িহসাব িনরীkা, ঢাকা। 
১১। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক, তার o dরালাপনী, ঢাকা। 
১২। aথর্ িবভােগর sায়tশািসত anিবভাগ/মিনটিরং েসল-eর সকল কমর্কতর্া, ঢাকা। 
১৩। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ আেদশিট বাংলােদশ 

েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৫। গাডর্ নিথ/ সংকলন। 

 
 

মািনক লাল সমdার 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৬ নেভmর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
pjাপন 

ঢাকা, ২রা agহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা/ ১৬ নেভmর, ১৯৯৭ iংেরজী 
 

eস.আর.o নং–২৬১-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/২৩৭।⎯Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ১৯৯৭ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

uপিরuk আেদেশর- 

১। anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (খ) eর েশেষ দঁািড়র পিরেতর্ েসিমেকালন pিতsািপত হiেব eবং 
তৎপর িনmrপ নতন দফা ূ (গ) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১লা 
জলাiু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর পণর্ sিবধাৃ ূ সহ pাপ  েবতন ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ  
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd পাiয়ােছৃ , তাহা হiেল ৩০েশ জনু, ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার 
আহিরত বা pাপ  aংেকর uপর ১২% বিd কিরয়া েয aংক pাপ  হয় uহা তাঁহার বতর্মান েবতেনর সে  েযাগ ৃ
কিরয়া eবং pেযাজ  েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ধােপর sিবধা pদান কিরয়া (যথা, uk ১২% 
বdসহ সবর্েমাট েবতন ৃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি  েsেলর েকান ধােপর সমান হiেল ঐ ধােপ 
eবং uহার সমান েকান ধাপ না থািকেল পরবতর্ী u তর ধােপ) তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব ei 
েবতন বিdর sিবধা ei আেদেশর anে দ ৃ ১ eর uপ-anে দ (৩) eর দফা (ক) eবং (খ) eর িবধান 
সােপেk pেদয় হiেব।’; 

২। anে দ ১৯ eর পিরবেতর্ িনmrপ anে দ ১৯ pিতsািপত হiেব, যথা:- 

‘১৯। িটিফন ভাতা।―১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী মািসক ১০০ টাকা হাের 
িটিফন ভাতা pাপ  হiেবন, িকn েয সকল কমর্চারী তাঁহােদর pিত ান হiেত লা  ভাতা পান তাঁহােদর েkেt ু
িটিফন ভাতা pেযাজ  হiেব না।’ 

৩। anে দ ২০ eর (৬) uপ-anে দ িবলp হiেবু । 
 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , জাnয়ারী ১৫, ১৯৯৮ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন anিবভাগ 

pjাপন 
ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৪০৪ বাং/১৪ জাnয়ারী, ১৯৯৮ iং 

 
eস.আর.o নং–৬-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১৪।―Services (Reorganization and 

Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৪২-
আiন/৯৭iং/ aম/ aিব(বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ ২১ aেkাবর ১৯৯৭ iংেরজী eর মাধ েম জািরকত ৃ
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (গ) eর েশেষ দঁািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ূ (ঘ) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ঘ) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখর পবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন gড েsল, িসিনয়র েsল বা 
ব িkগত েবতন েsল eর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা 
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯৭েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ 
পেদাnিতpাp পেদর সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ত eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi 
তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, 
তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর 
েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসiেkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন 
বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেবৃ । ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sবািধ 
pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ  হiেব না।’ 

 
২। ei আেদশ ১-৭-১৯৯৭iং তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , জাnয়ারী ১৫, ১৯৯৮ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন anিবভাগ 
 

pjাপন 
 

ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৪০৪ বাং/১৪ জাnয়ারী, ১৯৯৮ iং 
 

eস.আর.o নং–১০-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৬/৯৭/১৫।―Services (Reorganization and 
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৬৭-
আiন/৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃেবঃেsল-৬/৯৭/২৫১ তািরখ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী eর মাধ েম জািরকত ৃ
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (গ) eর েশেষ দঁািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ূ (ঘ) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ঘ) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখর পবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন gড েsল, িসিনয়র েsল বা 
ব িkগত েবতন েsল eর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা 
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯৭েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ 
পেদাnিতpাp পেদর সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ 
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত uহার সমান েকান ধাপ না 
থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp 
পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসiেkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত ৃ
থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sবািধ pদােনর েkেt েকান েকাটা 
সীমা pেযাজ  হiেব না।’ 

 
২। ei আেদশ ১-৭-১৯৯৭iং তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , জাnয়ারী ১৫, ১৯৯৮ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন anিবভাগ 
 

pjাপন 
 

ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৪০৪ বাং/১৪ জাnয়ারী, ১৯৯৮ iং 
 

eস.আর.o নং–৯-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৫/৯৭/১৬।―Services (Reorganization and 
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৬৬-
আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃেবঃেsল-৫/ ৯৭/ ২৪৭ তািরখ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী eর মাধ েম জািরকত ৃ
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (গ) eর েশেষ দঁািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ূ (ঘ) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ঘ) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখর পবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন gড েsল, িসিনয়র েsল বা 
ব িkগত েবতন েsল eর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা 
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯৭েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ 
পেদাnিতpাp পেদর সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ 
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত uহার সমান েকান ধাপ না 
থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp 
পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসiেkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত ৃ
থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sবািধ pদােনর েkেt েকান েকাটা 
সীমা pেযাজ  হiেব না।’ 

 
২। ei আেদশ ১-৭-১৯৯৭iং তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশৃ ৃ ত 

বহsিতবারৃ , েম ২৭, ১৯৯৯ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

pjাপন 
 

ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬ বাং/২৫েশ েম, ১৯৯৯ 
 

eস.আর.o নং–১০৮-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১২৫।―Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং–২৪২-আiন/৯৭/ aম/ aিব(বাsঃ-১)জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ ৬i কািতর্ক, ১৪০৪ বাং 
েমাতােবক ২১ aেkাবর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন 
কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eরপর িনmrপ নতন uপূ -anে দসমহ সংেযািজত ূ
হiেব, যথা:- 

‘(৯) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  মত বরণকারী েকান কমর্কতর্া বাৃ ু  
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ 
(৮) েমাতােবক, pেযাজ  েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব। 

১০) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্ েয সকল ব িk ূ
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপূ ু -anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ  হiেব, 
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক ছিটকালীন লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধূ ু -িবধান/ সরকাির 
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’ 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , েম ২৭, ১৯৯৯ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

pjাপন 
 

ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬/ ২৫েশ েম, ১৯৯৯ 
 

eস.আর.o নং–১১১-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১২৬―Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং ২৬৩ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং 
েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] 
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eর পর িনmrপ নতন uপূ -anে দসমহ সংেযািজত ূ
হiেব, যথা:- 

‘(৯) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  মত বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা ৃ ু
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ 
(৮) েমাতােবক, pেযাজ  েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব। 

১০) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্ েয সকল ব িk ূ
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপূ ু -anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ  হiেব, 
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক ছিটকালীন লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধূ ু -িবধান/ সরকাির 
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’ 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , েম ২৭, ১৯৯৯ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

pjাপন 
 

ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬/ ২৫েশ েম, ১৯৯৯ 
 

eস.আর.o নং–১১০-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১২৭―Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং ২৬৩ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং 
েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ [ব াংক o aথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, 
১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eর পর িনmrপ নতন uপূ -anে দসমহ সংেযািজত ূ
হiেব, যথা:- 

‘(৯) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  মত বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা ৃ ু
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ 
(৮) েমাতােবক, pেযাজ  েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব। 

১০) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্ েয সকল ব িk ূ
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপূ ু -anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ  হiেব, 
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক ছিটকালীন লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধূ ু -িবধান/ সরকাির 
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’ 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , েম ২৭, ১৯৯৯ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

pjাপন 
 

ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬/ ২৫েশ েম, ১৯৯৯ 
 

eস.আর.o নং–১১২-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৫/৯৭/১২৮―Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং ২৬৬ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃেবঃেsল-৫/ ৯৭/ ২৪৭ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং 
েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন 
কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eর পর িনmrপ নতন uপূ -anে দসমহ সংেযািজত ূ
হiেব, যথা:- 

‘(৯) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  মত বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা ৃ ু
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ 
(৮) েমাতােবক, pেযাজ  েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব। 

১০) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্ েয সকল ব িk ূ
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপূ ু -anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ  হiেব, 
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক ছিটকালীন লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধূ ু -িবধান/ সরকাির 
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’ 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , েম ২৭, ১৯৯৯ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

pjাপন 
 

ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬/ ২৫েশ েম, ১৯৯৯ 
 

eস.আর.o নং–১১৩-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৬/৯৭/১২৯―Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং ২৬৭ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃেবঃেsল-৬/ ৯৭/ ২৫১ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং 
েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন 
কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eর পর িনmrপ নতন uপূ -anে দসমহ সংেযািজত ূ
হiেব, যথা:- 

‘(৯) ১লা জলাiু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জনু, ১৯৯৮ তািরেখর মেধ  মত বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা ৃ ু
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ 
(৮) েমাতােবক, pেযাজ  েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব। 

১০) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্ েয সকল ব িk ূ
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপূ ু -anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ  হiেব, 
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক ছিটকালীন লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধূ ু -িবধান/ সরকাির 
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’ 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

aিতিরk সংখ া 
কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

রিববার, জলাi ু ৮, ১৯৯৯ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১। 

pjাপন 
তািরখ, ২৪-৩-১৪০৬ বাং/৮-৭-১৯৯৯ iং 

 
eস.আর.o নং–১৯৮-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১৬৯―Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং–২৪২-আiন/৯৭iং/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ ৬i কািতর্ক, ১৪০৪ বাং 
েমাতােবক ২১ aেkাবর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrপ aিধকতর 
সংেশাধন কিরল, যাহা ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব, যথা:- 

uপির-uk আেদেশর― 

১) anে দ ১৪ eর uপ-anে দ (২) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৩) সংেযািজত হiেব, যথা:- 
‘(৩) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ২০০ টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন।’; 

২) anে দ ১৫ eর uপ-anে দ (৫) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৬) সংেযািজত হiেব, যথা:- 
‘(৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, সকল ব িk িনm সারণীেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া 

ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 
বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক) 

মল েবতনূ  ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী- eর েমেTাপিলটন/ েপৗর 

eলাকার জn 
anাn sােনর জn 

টাকা ১৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম টাকা ূ ৮৫০ মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ ৮০০ 

টাকা ১৮০১ হেত ৩৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নূ তম টাকা ৯৯০ মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ৯০০ 

টাকা ৩৮০১ হেত ৯০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ১৯০০ মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ১৭১০ 

টাকা ৯০০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ৪০৫০ মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের ন নতম টাকা ূ ৩৬০০ 

৩) anে দ ১৭ eর uপ-anে দ (৩) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৪) o (৫) সংেযািজত হiেব, যথা:- 
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১নং েsল হiেত ২০নং েsেলর (টাকা ২৫৫০-৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০-

২৪০০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , বিরশাল, 
িসেলট-eর িসিট কেপর্ােরশন/ েপৗর eলাকায় aবিsত হiেল িতিন মািসক ৮০ টাকা হাের যাতায়াত ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

৫) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০-৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (৪) e 
িবণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন।’; 

৪) anে দ ১৮ ক eর পর িনmrপ anে দ ১৮ খ সিnেবিশত হiেব, যথা:- 
‘১৮। খ। ািn িবেনাদন ভাতা।―pেত ক সরকাির কমর্কতর্া o কমর্াচারী Bangladesh Services (Recreation 

Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anযায়ী ািn/ িবেনাদন ভাতা pাপ  হiেবন।’ 

রাTপিতর আেদশkেম 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

রিববার, জলাi ু ১১, ১৯৯৯ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

pjাপন 
তািরখ, ২৪-৩-১৪০৬ বাং/৮-৭-১৯৯৯ iং 

 
eস.আর.o নং–২০০-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৩/৯৭/১৭০―Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং ২৬৩-আiন/ ৯৭iং/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ 
বাং েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত চাকিরৃ  [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t 
pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrপ aিধকতর সংেশাধন কিরল, যাহা ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ 
হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব, যথা:- 

uপির-uk আেদেশর― 

১। anে দ ১৩ eর uপ-anে দ (২) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৩) সংেযািজত হiেব, যথা:- 
‘(৩) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ২০০ টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন।’; 

২। anে দ ১৪ eর uপ-anে দ (৫) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৬) সংেযািজত হiেব, যথা:- 
‘(৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, সকল ব িk িনm সারণীেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া 

ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 
সারণী 

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক) 

মল েবতনূ  ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী- eর েমেTাপিলটন/ েপৗর 

eলাকার জn 
anাn sােনর জn 

টাকা ১৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম টাকা ূ ৮৫০ মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ ৮০০ 

টাকা ১৮০১ হেত ৩৮০০ পযর্n মল েবূ তেনর ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ ৯৯০ মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ৯০০ 

টাকা ৩৮০১ হেত ৯০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ ১৯০০ মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ১৭১০ 

টাকা ৯০০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ ৪০৫০ মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের ন নূ তম টাকা ৩৬০০ 

৩। anে দ ১৬ eর uপ-anে দ (৩) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৪) o (৫) সংেযািজত হiেব, যথা:- 
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১নং েsল হiেত ২০নং েsেলর (টাকা ২৫৫০-৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০-

২৪০০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , বিরশাল, 
িসেলট-eর িসিট কেপর্ােরশন/ েপৗর eলাকায় aবিsত হiেল িতিন মািসক ৮০ টাকা হাের যাতায়াত ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

৫) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা 
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০-৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (৪) e 
িবণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন।’; 

রাTপিতর আেদশkেম 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৯ িডেসmর, ১৯৯৮ তািরেখ pকািশত] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১। 

pjাপন 
তািরখ, ১৪i েপৗষ ১৪০৫/২৮ িডেসmর ১৯৯৮ 

 
eস.আর.o নং–২৯৭-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭-২৯১―Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং–২৪২-আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ ২১ aেkাবর ১৯৯৭ eর 
মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ১৮ eর পর anে দ সিnেবিশত হiেব, যথা:- 

‘১৮ ক। ১লা জলাiু , ১৯৯৮ হiেত pাপ  uৎসব ভাতা।―(১) anে দ ১(৩)(খ), ১২ বা ১৮ েত uৎসব ভাতা 
সmেকর্ িভnrপ যাহা িকছi থাkক না েকনু , ei আেদশ pেযাজ  হয় eirপ সকল ব িkেক ১লা জলাi ু
১৯৯৮ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত তাহােদর pাপ  মূল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব। 

২) ১লা জলাi ু ১৯৯৮ তািরখ হiেত ৩১েশ িডেসmর, ১৯৯৮ তািরেখর মেদ  েকান ব িk uৎসব ভাতা 
uেtালন কিরয়া থািকেল eবং uk ভাতা uপ-anে দ (১) anসাের তাহার pাপ  uৎসব ভাতা aেপkা 
কম হiেল aবিশ াংশ বেকয়া িহসােব তাহােক pেদয় হiেব। 

৩) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভােগর sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব১২/ ৮৬/ ২৯, 
তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সময় সময় সরকার কতর্ক জািরকত eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী ৃ ৃ
anসরণ কিরেত হiেব।’ 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  
 

ম লবার, িডেসmর ২৯, ১৯৯৮ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

pjাপন 
তািরখ, ১৪i েপৗষ ১৪০৫/ ২৮ িডেসmর ১৯৯৮ 

 
eস.আর.o নং–২৯৮-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৫/৯৭-২৯৪―Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o ২৬৬ আiন/ ৯৭iং/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃ েবঃ েsল-৫/ ৯৭/ ২৪৭ তািরখ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ eর 
মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ১৮ eর পর anে দ সিnেবিশত হiেব, যথা:- 

‘১৮ ক। ১লা জলাiু , ১৯৯৮ হiেত pাপ  uৎসব ভাতা।―(১) anে দ ১(৩)(খ), ১২ বা ১৮ েত uৎসব ভাতা 
সmেকর্ িভnrপ যাহা িকছi থাkক না েকনু , ei আেদশ pেযাজ  হয় eirপ সকল ব িkেক ১লা জলাi ু
১৯৯৮ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত তাহােদর pাপ  মল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেবূ । 

২) ১লা জলাi ু ১৯৯৮ তািরখ হiেত ৩১েশ িডেসmর, ১৯৯৮ তািরেখর মেদ  েকান ব িk uৎসব ভাতা 
uেtালন কিরয়া থািকেল eবং uk ভাতা uপ-anে দ (১) anসাের তাহার pাপ  uৎসব ভাতা aেপkা 
কম হiেল aবিশ াংশ বেকয়া িহসােব তাহােক pেদয় হiেব। 

৩) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভােগর sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব১২/ ৮৬/ ২৯, 
তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সময় সময় সরকার কতর্ক জািরকত eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী ৃ ৃ
anসরণ কিরেত হiেব।’ 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  
 

েসামবার, জন ু ২৬, ২০০০ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

আেদশ 
তািরখ, ১১i আষাঢ় ১৪০৭/ ২৫েশ জনু ২০০০ 

 
eস.আর.o নং ১৮৯-আiন/২০০০/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৩/৯৭/১৫৪―Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন 
নং eস.আর.o নং ২৬৩/ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১)/ জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ eর 
মাধ েম জািরকত চাকিরৃ  [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ 
িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

 uপির-uk আেদেশর anে দ ১০ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঘ) eর ‘eবং বাংলােদশ চা গেবষণা 
iনি িটuট’ শbgিলর পিরবেতর্ ‘বাংলােদশ চা গেবষণা iনি িটuট eবং বাংলােদশ মৎস  গেবষণা iনি িটuট’ কমা o 
শbgিল pিতsািপত হiেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

ডঃ আকবর আিল খান 
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

রিববার, জাnয়াির ৩০, ২০০০ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

 
আেদশ 

 
তািরখ, ১৪i মাঘ ১৪০৬/ ২৭েশ জাnয়ারী ২০০০ 

 
 eস.আর.o. নং ২৫-আiন/৯৯/aম/aিব (বাs-১)/জাঃেবঃেsল-৩/৯৭/০৯-Services (Reorganization and 
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন নং 
eস.আর.o নং ২৬৩/ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১)/ জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং 
েমাতােবক ১৮ নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত চাকিরৃ  [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] 
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ aিধকতর সংেশাধন কিরল, যাহা ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত কাযর্কর 
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব, যথা:- 
 

uপির-uk আেদেশর– 
১) anে দ-১৩ eর uপ-anে দ (২) eর ‘৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব’ সংখ াgিল, 

শbgিল o কমার পিরবেতর্ ‘পরবতর্ী আেদশ না েদoয়া পযর্n বহাল থািকেব’ শbgিল pিতsািপত হiেব; 
২) anে দ-১৪ eর- 

ক) uপ-anে দ (৩) eর- 
a) ‘৩০েশ জনু, ১৯৯৯ পযর্n’ সংখ াgিল, শbgিল o কমা িবলp হiেবু ; 
আ) দফা (ক) eবং (খ) eর ‘aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩) (ক) েমাতােবক pাপ  

েবতেনর’ শbgিল, সংখ াgিল o বnনীgিল িবলp হiেবু ; 
খ) uপ-anে দ (৪) eর ‘৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n’ সংখ াgিল, শbgিল o কমার পর ‘eবং 

১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের’ শbgিল, কমা o বnনীgিল 
সিnেবিশত হiেব। 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

ডঃ আকবর আলী খান 
সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বধবারু , েফbrয়াির ২, ২০০০ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

 
আেদশ 

 
তািরখ, ১৪i মাঘ ১৪০৬/ ২৭েশ জাnয়ারী ২০০০ 

 
 eস.আর.o. নং ২৭ আiন/৯৯/aম/aিব (বাs-১)/জাঃেবঃেsল-৪/৯৭/১০-Services (Reorganization and 
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন নং 
eস.আর.o নং ২৬৪/ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১)/ জাঃেবঃেsল-৪/ ৯৭/ ২৪৬ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং 
েমাতােবক ১৮ নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত চাকিরৃ  [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] 
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ aিধকতর সংেশাধন কিরল, যাহা ১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত কাযর্কর 
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব, যথা:- 
 

uপির-uk আেদেশর– 
১) anে দ-১৪ eর uপ-anে দ (২) eর ‘৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব’ সংখ াgিল, 

শbgিল o কমার পিরবেতর্ ‘পরবতর্ী আেদশ না েদoয়া পযর্n বহাল থািকেব’ শbgিল pিতsািপত হiেব; 
২) anে দ-১৫ eর- 

ক) uপ-anে দ (৩) eর- 
a) ‘৩০েশ জনু, ১৯৯৯ পযর্n’ সংখ াgিল, শbgিল o কমা িবলp হiেবু ; 
আ) দফা (ক) eবং (খ) eর ‘aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩) (ক) েমাতােবক pাপ  

েবতেনর’ শbgিল, সংখ াgিল o বnনীgিল িবলp হiেবু ; 
খ) uপ-anে দ (৫) eর ‘৩০েশ জনু, ১৯৯৯ তািরখ পযর্n’ সংখ াgিল, শbgিল o কমার পর ‘eবং 

১লা জলাiু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৭) e uিlিখত হাের’ শbgিল, কমা o বnনীgিল 
সিnেবিশত হiেব। 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

ডঃ আকবর আলী খান 
সিচব। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 

(সরকাির-েবসামিরক) 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

২৮ েম, ২০০৫ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৫ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।] 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
আেদশ 

ঢাকা, ১৪ জ  ১৪১২ ব াb/২৮ েম ২০০৫ ি sাb। 
 

নং eস.আর.o–১১৯-আiন/২০০৫/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৫/৭৩।–Services 
(Reorganization and Conditions) Act, ১৯৭৫ (XXXII of 1975)-eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার 
িনmrপ আেদশ জাির কিরল, যথা:- 
 
১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।― 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ 
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েবতন বিd ৃ

বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) শতকরা 
৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, ২০০৫ 
তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ২৫ ভাগ ১ 
জলাiু , ২০০৫ তািরখ হiেত pদান করা হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত 
সমnয় কিরেত হiেব; 

গ) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা o 
েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব 
eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িk (কমর্কতর্া/ কমর্চারী)’র েkেt 
pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তাঁহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) পিলশ বািহনী o বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণু ; 
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 

1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’; 
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।― 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।― 

১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) 
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কাযর্কর হiেব, যথা:- 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০ টাকা ১৯৩০০–৭০০×৪–২২১০০ 
৩। টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০ টাকা ১৬৮০০–৬৫০×৬–২০৭০০ 
৪। টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০ টাকা ১৫০০০–৬০০×৮–১৯৮০০ 
৫। টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০ টাকা ১৩৭৫০–৫৫০×১০–১৯২৫০ 
৬। টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০ টাকা ১১০০০–৪৭৫×১৪–১৭৬৫০ 
৭। টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০ টাকা ৯০০০–৪০৫×১৬–১৫৪৮০ 
৮। টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০ টাকা ৭৪০০–৩৬৫×১৬–১৩২৪০ 
৯। টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–

৭৭৪০ 
টাকা ৬৮০০–৩২৫×৭–৯০৭৫–iিব–৩৬৫×১১–১৩০৯০ 

১০। টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–
৬৬২৫ 

টাকা ৫১০০–২৮০×৭–৭০৬০–iিব–৩০০×১১–১০৩৬০ 

১১। টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–
৫৫০৫ 

টাকা ৪১০০–২৫০×৭–৫৮৫০–iিব–২৭০×১১–৮৮২০ 

১২। টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–
৫১৩০ 

টাকা ৩৭০০–২৩০×৭–৫৩১০–iিব–২৫০×১১–৮০৬০ 

১৩। টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–
৪৭৩৫ 

টাকা ৩৫০০–২১০×৭–৪৯৭০–iিব–২৩০×১১–৭৫০০ 

১৪। টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–
৪৩১৫ 

টাকা ৩৩০০–১৯০×৭–৪৬৩০–iিব–২১০×১১–৬৯৪০ 

১৫। টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০ টাকা ৩১০০–১৭০×৭–৪২৯০–iিব–১৯০×১১–৬৩৮০ 
১৬। টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫ টাকা ৩০০০–১৫০×৭–৪০৫০–iিব–১৭০×১১–৫৯২০ 
১৭। টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০ টাকা ২৮৫০–১৩০×৭–৩৭৬০–iিব–১৫০×১১–৫৪১০ 
১৮। টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫ টাকা ২৬০০–১২০×৭–৩৪৪০–iিব–১৩০×১১–৪৮৭০ 
১৯। টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫ টাকা ২৫০০–১১০×৭–৩২৭০–iিব–১২০×১১–৪৫৯০ 
২০। টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০ টাকা ২৪০০–১০০×৭–৩১০০–iিব–১১০×১১–৪৩১০ 

(২) বতর্মােন েয সকল পেদর েবতন টাকা ১৫৭৫০ (িনধর্ািরত), েসi সকল পেদর েবতন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ 
টাকা ২৪৫০০ (িনধর্ািরত) হiেব। 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।― 

৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, 
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত 
তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pু দান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।― 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ  মল ূ েবতন; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন বা ৃ ৃ ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।― 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsূ ল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding scale) 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয় 

েবতন েsল, ২০০৫ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
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খ) যিদ েকান ব িkর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় ধােপর 
মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 
pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা 
হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না থােক, 
তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 
uদাহরণ ১: 

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫–৯০ × ৭–২৫০৫ iিব-১০০ × ১১–৩৬০৫ টাকার 
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । ei েkেt ০১-০১-২০০৫ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০–১৫০ × ৭–৪০৫০-iিব - ১৭০ × ১১–৫৯২০ টাকার 
anrপ েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তঁাহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ । 
uদাহরণ ২: 

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান ১৮৭৫–৯০ × ৭–২৫০৫ iিব-১০০ × 
১১–৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৩০০০–১৫০ × ৭–৪০৫০ - iিব- ১৭০ × ১১–৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৩৫৪০ 
টাকা। 

(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধাূ েপর েবতন িবেয়াগ কিরেল 
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ২৪১৫–১৮৭৫=৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ েsেলর 
pারিmক ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ +৫৪০=৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না 
থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব); 

গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী টাকা ২৩০০০ eবং টাকা ২৪৫০০ িনধর্ািরত 
তঁাহােদর েkেt দফা (ক) o (খ) pেযাজ  হiেব না; 

ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা 
হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন 
eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঙ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা 
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-e েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা 
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৫ e pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ 
পেদাnিতpাp পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল 
uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, 
যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ ৃ
aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt 
েকান েকাটাসীমা pেযাজ  হiেব না। 

২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ anে দ ূ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৭৫ ভাগ 
িহসােব েয a  pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্র তািরেখ ূ
আহিরত বা pাপ  aে র সােথ যk কিরয়া ু ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৫ হiেত 
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  েকান ব িk জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd ৃ (Incriment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তঁাহার েবতন 
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতনবিd ব তীত আহিরত েবতন ৃ
িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক  িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a  aিজর্ত 
েবতনবিdসহ uেtািলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেবৃ । 

৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাঁহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ 
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তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিনূ  েয েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তঁাহাু র বতর্মান েবতন যাহা 
হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর সমেয়র জn ু
pাপ  হiেবন না। 

৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব ু
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  anrপ েsেল 
িনধর্ারণ করা হiেব। 

৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধ েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতন ু
uপ-anে দ (৬) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ থােকূ ু ৃ , তাহা হiেল uk 
েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় ূ ু
uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবনু । 

৯) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  যাঁহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর েপনশন 
o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ sিবধা ূ pেদয় হiেব। 

১০) টাকা ১০০০ পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ব িkর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% হাের eবং টাকা 
১০০১ হiেত তদ র্ পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ূ ২৫% হাের বিd করা ৃ হiল: 

তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt বিdসহ নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমiৃ  টাকা ১৪০০ eর িনেm হiেব 
না। 

১১) সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব। 

১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  কমর্রত েকান ব িk মত বরণ কিরেল uk ৃ ু
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯) 
েমাতােবক, pেযাজ  েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ  হiেব। 

১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর িবধান anযায়ী ু ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছুিট পাoনা থাকা সােপেk, ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ছিট েভাগ কিরেত পািরেবন ূ ু
eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয সকল ব িk 
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবনূ ু । 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।― 

১) েয সকল নন-েগেজেটড সরকাির কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০–৪৩১০ হiেত টাকা 
৫১০০–১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk তাঁহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ু ৮, 
১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত ূ
শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pেদয় হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না: 

আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, 
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e 
বহাল থািকেব: 

আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব pদান সংkাn aথর্ ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং 
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sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 

২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক ukrপ েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির 
জীবেন ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল 
u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১৫০০০–১৯৮০০) ঊে র্ েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা 
৬৮০০–১৩০৯০, টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০-eর anভর্kু , তঁাহারা s s েবতন েsেলর 
সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০, u তর েsল (টাiম-
েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp 
pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ aথবা টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ 
েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা 
১১০০০–১৭৬৫০ pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীূ ত, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন pথম 
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় 
হiেব। 

৫) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর 
েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , pেদয় পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% 
িসেলকশন েgড pদােনর ব বsা বলবৎ থািকেব। 

৬) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn 
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পেদর মল েsেলর পরবতর্ী েsেল ূ ৫০% িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন। ei sিবধা 
১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। 

৭) িবিসeস ক াডারসমেহর কমর্কতর্ােদর জnূ , জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬  েsল বা টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ 
েবতন েsলভk পেদর িবপরীেত ু ১ম ে ণীর পেদ ১০ বৎসর সেnাষজনক চাকিরর েরকেডর্র িভিtেত েয িসেলকশন 
েgড েদoয়ার িবধান রিহয়ােছ, যথাযথ মল ায়েনর িভিtেত যঁাহারা েযাগ  িবেবিচত হiেবন তঁাহােদর সকেলi ূ
(১০০%) eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , িসেলকশন েgড েsল বা পরবতর্ী u তর েsল টাকা 
১৩৭৫০–১৯২৫০ pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। 

৮) pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্র শতর্াধীেন বলবৎ থািকেবূ ূ । 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (increment)।― 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd ম ির ৃ ু
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী 
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৫ eর pথম বািষর্ক 
েবতনবিdর তািরখ হiেব েয সকল ব িk ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন 
েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  ূ ৃ
হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব নাৃ । 

২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতন বিdর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবৃ ূ । 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk ৃ ু
েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতনবিdর তািরখ কিনে র েবতনবিdর তািরেখ আনয়ন ৃ ৃ
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কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।― 

১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে দ (৩) বিণর্ত শতর্ 
সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ বা 
তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১িট aিgম েবতনবিdৃ  pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার 
কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিতৃ ৃ ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, 
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) সহকারী জজ পেদ িনেয়াগpাp ব িkেক ১িট aিgম েবতনবিdৃ  pদান করা যাiেব, যিদ সহকারী জজ পেদ 
িনেয়াগ লােভর পেবর্ িতিন আiনজীবী িহসােব বাংলােদশ বার কাuিnল হiেত সনদ pাp হiয়া েকান বার e ূ
তািলকাভk হiয়া থােকনু ; 

ঘ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd ৃ
পাiেবন। 

২) তদািনnন Eduction Department Memorandum Nos. SIV/ 830-Edn., dated 18th July, 1970, SIV/ 831-
Edn., dated 18th July, 1970, 832 Edn., dated 17th July, 1970 eবং 833-Edn., dated 17th July, 1970 
anযায়ী u তর িশkাগত েযাগ তা, যাহা aিgম েবতনবিd মৃ িুরর সিহত সmকর্যkু, Ministry of Finance 
O.M.No. MF (ID)-1-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, MF(ID)-II-/ P-1/ 81/ 457, dated 16th April, 
1981 eবং MF(ID)-II/ 81/ 800, dated 29th June, 1981 েত আেরািপত শতর্সমহূ, যাহা েবতনবিd ম িরর ৃ ু
সিহত সmকর্যkু, eবং sাs  o পিরবার কল াণ মntণালেয়র ২২ জাnয়াির, ১৯৯৪ তািরেখর sারক নং-পার-৩/ িট-
৩/৯৩/৬১, যাহা িবিসeস (sাs ) ক াডােরর pেবশ পেদর কমর্কতর্ােদর u তর pারিmক েবতন pদান সmিকর্ত, 
বলবৎ থািকেব। 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেtূ  
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত uk তািরেখ তাঁহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত হiেব। 

৪) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধ pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবৃ ু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।― 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ন নতম চাকিরর ূ ূ

েময়াদ 
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ১৯৩০০–২২১০০ 
টাকা ১৬৮০০–২০৭০০ 
টাকা ১৫০০০–১৯৮০০ 
টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০ 
টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ 
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভk পেদ চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ু ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 
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জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্kু  িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তঁাহার পের 
নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ্ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ূ ১ জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদ্ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ্ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় ূ ু
েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ্ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলূ ু , ২০০৫ e 
টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদ্ র্ েsলভk েসi সকল পেদর েযূ ু -েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত ৃ
সময়কাল; তৎসহ 

খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , 
১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ু ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা 
৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতন েsেল টাকা ু ১৩৫০–২৭৫০, 
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk িছল eবং ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০ 
েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা 
৩৭০০–৮০৬০ েsলভkু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্ৃ কাল; তৎসহ 

গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তাঁহারা uk সমেয় েবতনবিd বাবদ েয a  aথর্াৎ শতকরা ৃ ৭৫ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১১। ভাতািদর pাপ তা।― 

১) ১ জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল 
ভাতা ম র ু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
pেযাজ  েkেt বিধর্ত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

২) anে দ ৬(১)(ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত 
ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১২। আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগেণর (Nurses) জn ভাতািদ।― 

১) বতর্মান েবতন েsেলর anে দ ১৩ anযায়ী আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগণ (Nurses) েযi 
সকল ভাতা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহরণ কিরয়ােছন েসi সকল ভাতা তাঁহারা eকirপ শেতর্ eবং ৩১ 
িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন। ১ জলাiু , ২০০৬ 
তািরখ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে র uপর ৩০% বিধর্ত হাের uk ভাতা pেদয় 
হiেব। 

২) পিলশ িবভােগর েযi সকল ব িk জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা িবভােগ েpষেণ িনেয়ািজত রু িহয়ােছন বা থািকেবন, 
তঁাহারা পিলশ িবভােগর েkেt pেযাজ  eতৎসংkাn আেদশ anযায়ী বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবনু । 

১৩। িচিকৎসা ভাতা।― 

১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং ১ 
জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িk (aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ  
হiেবন। 
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১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।― 

১) সকল ব িk চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ 
েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনmিলিখত হাের 
মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত িবেশষ েবতন টাকা ২৪৫০০ (িনধর্ািরত) eবং জাতীয় েবতন েsল 

২০০৫ eর ১নং হiেত ১২নং েsল (টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৩৭০০–৮০৬০) eর আoতাভk ু
হন, তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর 
৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৩৫০০–৭৫০০ হiেত টাকা 
২৮৫০–৫৪১০) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ 
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৬০০–৪৮৭০ হiেত ২৪০০–
৪৩১০) eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

ঘ) েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক pদt ৃ
বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

ঙ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা িনmতর 
ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় বরাd 
পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র বরাd ৃ
পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n 
eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, 
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

(ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার 
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiৃ েব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় 
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation 
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তাঁহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।) 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত 
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 

সারিণ 
বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  

ঢাকা েমেTাপিলটন 
eলাকার জn 

নারায়ণগম , ট ী, চTgাম, খলনাু , রাজশাহী, 
িসেলট, বিরশাল eর েমেTাপিলটন/ েপৗর 

eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ২৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৫৯০ 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম টাকা ূ
১৩৭০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১২৫০ 

টাকা ২৮০১ হiেত 
টাকা ৬০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৮২০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ
১৫৪০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৪০০ 

টাকা ৬০০১ হiেত 
টাকা ১২০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ
৩০০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকাূ  ২৭০০ 
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বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  
ঢাকা েমেTাপিলটন 

eলাকার জn 
নারায়ণগম , ট ী, চTgাম, খলনাু , রাজশাহী, 
িসেলট, বিরশাল eর েমেTাপিলটন/ েপৗর 

eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ১২০০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ
৫৪০০ 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০ 

(৭)  aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং-aম/ aিব/ pিব-৪/ বাড়ী ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তািরখ: ০১-১১-২০০৩ 
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত বহাল থািকেব। 

১৫। যাতায়াত ভাতা।― 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–৪৩১০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , িসেলট বা বিরশাল িসিট 
কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ তঁাহার আহিরত বা pাপ  aে  
৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা ূ
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেবু । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–
৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , বিরশাল বা 
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাiু , ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের 
যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।― 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব, তেব ei সকল ভাতা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল ূ
েবতেনর িভিtেত ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাiু , ২০০৬ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত 
তঁাহােদর pাপ  মল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেবূ । 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪) eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ ৃ ৃ
কিরেত হiেব। 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২, তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১ 
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব 
ভাতা বলবৎ থািকেব। 

১৭। িটিফন ভাতা।― 

সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারীর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেব, িকn েয ু
সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা ূ ু
pেযাজ  হiেব না। 

১৮। েধালাiভাতা।― 

েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা িবদ মান হােরর পিরবেতর্ ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
৫০ টাকা হাের েধালাiভাতা pাপ  হiেবন। 

১৯। কাযর্ভার ভাতা।― 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ৫% হাের সেবর্া  ১০০০ টাকা কাযর্ভার ভাতা ১ জলাiু , ২০০৬ 
তািরখ হiেত pাপ  হiেবন। 

২০। িবচারকগেণর েপাষাকভাতা।― 

িবচারকগণ সমg চাকির জীবেন, বিনয়াদী pিশkণকালীন pাp িনধর্ািরত ভাতা ব তীতু , বতর্মােনর ৩ বােরর sেল ৫ 
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বার eবং বতর্মােনর ২৫০০ টাকার sেল ৩৫০০ টাকা হাের েপাষাকভাতা pাপ  হiেবন। ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
বিধর্ত হাের ei ভাতা pেদয় হiেব। 

২১। েডােমিsক eiড eলাun।― 

েডােমিsক eiড eলাun eর িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত মািসক 
১০০০ টাকা হাের ei ভাতা pেদয় হiেব। 

২২। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।― 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিল জিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং 
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

২৩। পাহািড় ভাতা।― 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযkূ ু  সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্মান হার বলবৎ 
থািকেব, তেব সেবর্া  সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

২৪। আপ ায়নভাতা।― 

মিntপিরষদ সিচব, মখ  সিচবু , সিচব, aিতিরk সিচব, যgু-সিচব o anাn pািধকারভkু  কমর্কতর্াগেণর 
আপ ায়নভাতা সmিকর্ত িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব o ei ভাতার বতর্মান হার হiেত ৩০% বিd পাiেবঃৃ  

তেব শতর্ থােক েয, ei হার বিdর েkেt aেথর্র পিরমাণ িনধর্ারেণ িনকটবতর্ী ঊ র্সীমায় ৃ ১০ eর gিণতক হiেব। 
১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত বিধর্ত হাের ei ভাতা pেদয় হiেব। 

২৫। েবতন pদান পdিত।― 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব 
eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবনূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাবরkণ aিফস uk েবতন 
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ 
চড়াn কিরেবূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবনু । 

২৬। আয়কর।― 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা: 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া o ু
কমর্চারী বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তাঁহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ ূ
িনধর্ারণ কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া o কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেকু , আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত 
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anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেত ু
হiেব; 

ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব। 

২৭। রিহতকরণ o েহফাজত।― 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

জািকর আহেমদ খান 
aথর্ সিচব 

১৪-২-১৪১২ ব াb 
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/২০০৫/৭৩ তািরখ: 

২৮-৫-২০০৫ ি sাb 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪, আ মান মিফdল iসলাম সড়কু , ঢাকা। তঁাহার 

আoতাভk সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiলু । 
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। তঁাহার আoতাভk সকল aিধদpরু / পিরদpর/ িহসাব 

শাখাসমেহ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiলূ । 
৫। িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ চTgাম/ খলনাু / রাজশাহী/ িসেলট/ বিরশাল িবভাগ। তঁাহার আoতাভk সকল aিফেস ু

iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তাঁহার আoতাভkু  সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ 

করা হiল। 
৭। কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinাn, েসgনবািগচা, ঢাকা। তাঁহার আoতাভk সকল aিফেস iহার anিলিপ ু

েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৮। aিতিরk মহাপিরচালক, aথর্, বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, ঢাকা। তাঁহার আoতাভk সকল aিফেস iহার ু

anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৯। েজলা pশাসক,––––––(সকল েজলা)। তাঁহার আoতাভk সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ ু

করা হiল। 
১০। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া,––––––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। 
১১। uপেজলা িনবর্াহী aিফসার, ––––––––––––(সকল uপেজলা)। 
১২। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, –––––––––––––-(সকল িবভাগ)। 
১৩। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––––(সকল েজলা)। 
১৪। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––(সকল uপেজলা)। 
১৫। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৬। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ২০০৫ বাংলােদশ 

েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৭। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাহাmদ আলী খান 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 

(বাংলােদশ পিলশু ) 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

২৮ েম ২০০৫ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৫ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
ঢাকা, ১৪ জ  ১৪১২ ব াb/ ২৮ েম ২০০৫ ি াb 

 
 নং eস.আর.o–১২২-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/ ২০০৫/ ৭৬।–Services 
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ 
আেদশ জাির কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ 
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েবতন বিd ৃ

বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) শতকরা 
৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, ২০০৫ 
তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ২৫ ভাগ ১ 
জলাiু , ২০০৫ তািরখ হiেত pদান করা হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত 
সমnয় কিরেত হiেব; 

গ) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা o 
েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব 
eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িk (কমর্কতর্া/ কমর্চারী)’র েkেt 
pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক কমর্কতর্া বা কমর্চারীেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয়, তাঁহারা ব তীত 

pিতরkা সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ; 
গ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 

1985 (XXXIX of 1985)-e সংjািয়ত ‘worker’; 
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু  

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থাু িকেল, ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৫’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মলেsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়রেsল’ eবং ‘u তরেsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)। 
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।– 

১ জাnয়াির ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding scale) কাযর্কর 
হiেব, যথা: 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০ টাকা ১৯৩০০–৭০০×৪–২২১০০ 
৩। টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০ টাকা ১৬৮০০–৬৫০×৬–২০৭০০ 
৪। টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০ টাকা ১৫০০০–৬০০×৮–১৯৮০০ 
৫। টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০ টাকা ১৩৭৫০–৫৫০×১০–১৯২৫০ 
৬। টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০ টাকা ১১০০০–৪৭৫×১৪–১৭৬৫০ 
৭। টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০ টাকা ৯০০০–৪০৫×১৬–১৫৪৮০ 
৮। টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০ টাকা ৭৪০০–৩৬৫×১৬–১৩২৪০ 
৯। টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–

৭৭৪০ 
টাকা ৬৮০০–৩২৫×৭–৯০৭৫–iিব–৩৬৫×১১–১৩০৯০ 

১০। টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–
৬৬২৫ 

টাকা ৫১০০–২৮০×৭–৭০৬০–iিব–৩০০×১১–১০৩৬০ 

১১। টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–
৫৫০৫ 

টাকা ৪১০০–২৫০×৭–৫৮৫০–iিব–২৭০×১১–৮৮২০ 

১২। টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–
৫১৩০ 

টাকা ৩৭০০–২৩০×৭–৫৩১০–iিব–২৫০×১১–৮০৬০ 

১৩। টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–
৪৭৩৫ 

টাকা ৩৫০০–২১০×৭–৪৯৭০–iিব–২৩০×১১–৭৫০০ 

১৪। টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–
৪৩১৫ 

টাকা ৩৩০০–১৯০×৭–৪৬৩০–iিব–২১০×১১–৬৯৪০ 

১৫। টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–
৩৯২০ 

টাকা ৩১০০–১৭০×৭–৪২৯০–iিব–১৯০×১১–৬৩৮০ 

১৬। টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫ টাকা ৩০০০–১৫০×৭–৪০৫০–iিব–১৭০×১১–৫৯২০ 
১৭। টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০ টাকা ২৮৫০–১৩০×৭–৩৭৬০–iিব–১৫০×১১–৫৪১০ 
১৮। টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫ টাকা ২৬০০–১২০×৭–৩৪৪০–iিব–১৩০×১১–৪৮৭০ 
১৯। টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫ টাকা ২৫০০–১১০×৭–৩২৭০–iিব–১২০×১১–৪৫৯০ 
২০। টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০ টাকা ২৪০০–১০০×৭–৩১০০–iিব–১১০×১১–৪৩১০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।– 

৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, 
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত 
তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জাংরকত আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৃ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pদান করা যায় নাiু , তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক)  ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতনৃ ৃ ৃ , 
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding scale) 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
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ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 

খ) যিদ েকান ব িkর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় ধােপর 
মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 
pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা 
হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না থােক 
তাহা হiেল পরবতর্ী ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 
uদাহরণ ১: 

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-৩৬০৫ টাকার 
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল েবতন পাiূ েতন। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার anrপ 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তাঁহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ ; 
uদাহরণ ২: 

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-
৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৩৫৪০ টাকা। 

(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsূ েলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল 
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ২৪১৫ – ১৮৭৫ =৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ 
েsেলর pারিmক ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ + ৫৪০ = ৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ েsেল eirপ 
ধাপ না থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব); 

গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী টাকা ২৩০০০ িনধর্ািরত তাঁহােদর েkেt দফা 
(ক) o (খ) pেযাজ  হiেব না; 

ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা 
হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন 
eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঙ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
ব িkর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা হiেল িনmতর 
পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত েবতন 
েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়, তেব 
েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e 
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp 
পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী 
u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর 
পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত ৃ
থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান 
েকাটাসীমা pেযাজ  হiেব না। 

২) ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন ু ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ anে দ ূ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৭৫ ভাগ 
িহসােব েয a  pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্র তািরেখ ূ
আহিরত বা pাপ  aে র সােথ যk কিরয়া ু ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৫ হiেত 
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  েকান ব িk জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ 
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd ৃ (increment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তাঁহার েবতন 
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতনবিd ব তীত আহিরত েবতন ৃ
িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক  িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a  aিজর্ত 
েবতনবিdসহ uেtািলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেবৃ । 
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৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাঁহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ 
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিনূ  েয েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্ু মান েবতন যাহা 
হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর সমেয়র জn ু
pাপ  হiেবন না। 

৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব ু
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  anrপ েsেল 
িনধর্ারণ করা হiেব। 

৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধ েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতন ু
uপ-anে দ (৬) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ থােকূ ু ৃ , তাহা হiেল uk 
েবতন বিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় ূ ু
uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবনু । 

৯) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  যাঁহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর েপনশন 
o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ sিবধা pেদয়ূ  হiেব। 

১০) ১০০০ টাকা পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ব িkর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% হাের eবং ১০০১ 
টাকা হiেত তদ র্ পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ূ ২৫% হাের বিd করা হiলৃ । তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt 
বিdসহ নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi ৃ ১৪০০ টাকার িনেm হiেব না। 

১১) সরকাির কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব। 

১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  কমর্রত েকান ব িk মত বরণ কিরেল uk ৃ ু
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯) 
েমাতােবক, pেযাজ  েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ  হiেব। 

১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর িবধান anযায়ী ু ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছিট পাoনাু  থাকা সােপেk, ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ছিট েভাগ কিরেত পািরেবন ূ ু
eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব, aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয সকল ব িk 
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবনূ ু । 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।– 

১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০-৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–
১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভkু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ 
বৎসর চাকির পিতর্র পর ূ eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ 
পরণ সােপেk যথাkেম ূ ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না: 

আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, 
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e 
বহাল থািকেব: 

আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব pদান সংkাn aথর্ ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং 
sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 
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২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ  তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল, 
u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১৫০০০–১৯৮০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা 
৬৮০০–১৩০৯০, টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০-eর anভর্kু , তঁাহারা s s েবতন েsেলর 
সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০, u তর েsল (টাiম-
েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp 
pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ aথবা টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ 
েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা 
১১০০০–১৭৬৫০ pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীতূ , জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন pথম 
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় 
হiেব। 

৫) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর 
েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , pেদয় পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% 
িসেলকশন েgড pদােনর ব বsা বলবৎ থািকেব। 

৬) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn 
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পেদর মল েsেলর পরবতর্ী েsেল ূ ৫০% িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন। ei sিবধা 
১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। 

৭) িবিসeস ক াডারসমেহর কমর্কতর্ােদর জnূ , জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬  েsল বা টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ 
েবতন েsলভk পেদর িবপু রীেত ১ম ে ণীর পেদ ১০ বৎসর সেnাষজনক চাকিরর েরকেডর্র িভিtেত েয িসেলকশন 
েgড েদoয়ার িবধান রিহয়ােছ, যথাযথ মল ায়েনর িভিtেত যঁাহারা েযাগ  িবেবিচত হiেবন তঁাহােদর সকেলi ূ
(১০০%) eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , িসেলকশন েgড েsল বা পরবতর্ী u তর েsল টাকা 
১৩৭৫০–১৯২৫০ pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। 

৮) pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্র শতর্াধীেন বলবৎ থািকেবূ ূ । 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (Increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েয sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতা সীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd মৃ িুর 
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী 
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল েবতন বিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৫ eর pথম বািষর্ক 
েবতনবিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp 
হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক ূ
েবতনবিd pাপ  হiেবনৃ , তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর েকান ৃ
পিরবতর্ন হiেব না। 

২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ পেড়, তাঁহার েkেt জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তঁাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতনবিdর পণর্ sৃ ূ িবধা pেদয় হiেব। 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk ৃ ু
েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতনবিdর তািরখ কিনে র েবতনবিdর তািরেখ আনয়ন ৃ ৃ
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 839 • 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ বা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত ৃ
পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপ anে দ ূ (২) বিণর্ত শতর্ সােপেk 
pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদ র্ ূ
েsেলর হয়, তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদ 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার 
কতর্ক eতdেdেশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ 
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদ ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd ৃ
পাiেবন; 

২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt ূ
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব: 

 তেব শতর্ থােক েয, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর িভিtেত uk তািরেখ তঁাহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত হiেব। 

৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধ pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবৃ ু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ন নতম চাকিরর ূ ূ

েময়াদ 
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ১৯৩০০–২২১০০ 
টাকা ১৬৮০০–২০৭০০ 
টাকা ১৫০০০–১৯৮০০ 
টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০ 
টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ 
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

ব াখ া- ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভk পেদ চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ু ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 

জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্k িছল aথবা েয সকল পদ ু ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তঁাহার পের 
নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ্ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ূ ১ জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০-৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৮৫০-৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন ূ ু
েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলূ ু , ২০০৫ e টাকা 
৬৮০০–১৩০৯০ বা তদ র্ূ  েsলভk েসi সকল পেদর েযু -েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত ৃ
সময়কাল; তৎসহ 

খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , 
১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভুk িছল িকংবা ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ু ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা 
৪২৫-১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতন েsেল টাকা ু ১৩৫০-২৭৫০, 
টাকা ১০০০-২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, 
১৯৯১ e টাকা ২৩০০-৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫-৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০-৩৪০৫ েsলভk িছল eবং জাতীয় ু
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েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০-৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫-৫১৩০ েsলভk িছল ু
eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা ৩৭০০-৮০৬০ 
েsলভkু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালৃ ; তৎসহ 

গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তাঁহারা uk সমেয় েবতনবিd বাবদ েয aংক aথর্াৎ শতকরা ৃ ৭৫ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) ১ জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল 
ভাতা ম র করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জন ু ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
pেযাজ  েkেt বিধর্ত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

২) ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনmবিণর্ত পদধারীগণ তাঁহােদর পেদর িবপরীত পাে র্ uিlিখত হাের িনmবিণর্ত 
ভাতাসমহ pাপ  হiেবনূ , যথা:- 

  পেদর নাম মািসক ভাতার হার 
(টাকা)  

ক)  িবেশষ ভাতা:   
 ১) আমর্ড পিলশ ব াটাু িলয়ানঃ   
  e eস িপ (েকায়াটর্ার মাsার িহসােব) ১৬০  
  e eস িপ (e াডজেট ট িহসােবু ) ১৬০  
  েহড কনেsবল ৩৪  
  (হািবলদার েমজর o েকায়াটর্ার মাsার িহসােব)   
 ২) েজলা পিলশঃু  ১৬০  
  e eস িপ (সােকর্েলর দািয়t্ pাp)   
 ৩) িবেশষ শাখা eবং েজলা eস,িবঃ   
  e eস িপ ২১১  
  পিরদশর্ক ১৬০  
  eস আi/ সােজর্ ট ১৬০  
  e eস আi/ েহড কনেsবল ৪২  
  কনেsবল ২৫  
  গাডর্ কনেsবল ২৫  
 ৪) েমেTাপিলটন পিলশঃু    
  (eম,িপ eলাun)   
  eস আi/ সােজর্ ট ৩৪  
  e eস আi ৩৪  
  েহড কনেsবল ৩৪  
  নােয়ক ৩৪  
  কনেsবল ৩৪  
 ৫) িস আi িডঃ   
  e eস িপ ২১১  
  পিরদশর্ক ১৬০  
  eস আi ১১০  
  e eস আi ২৫  
  েহড কনেsবল ২৫  
  কনেsবল ২৫  
 ৬) pিশkণ pিত ানসমহঃূ    
  পিলশ eকােডমীঃু    
  e eস িপ ২১১ 
  পিরদশর্ক ১৬০ 

ধ anেমািদত ু
inTাkর পেদর 
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  পেদর নাম মািসক ভাতার হার 
(টাকা)  

  eস আi ১১০ 
  e eস আi/ েহড কনেsবল ৪২ 

িবপরীেত pাপ  

 ৭) িডেটকিটভ েTিনং sলঃু    
  e eস িপ ২১১  
  পিরদশর্ক ১৬০  
  eস আi ১০০  
  e eস আi ২৫  
 ৮) আমর্ড পিলশ ব াটািলয়ানঃু    
  eস িপ ৫৩২  
  aিতিরk eস িপ ৪২৩  
  e eস িপ ৩২২  
     

খ) * e াকিটং eলাunঃ   
  (আমর্ড পিলশ ব াটািলয়ান eর জnু )   
  পিরদশর্ক ১১০  
  েহড কনেsবল ২৫  
  *eকজন eস আi যখন eকজন পিরদশর্েকর sেল eবং eকজন েহড 

কনেsবল যখন eকজন eস আi eর sেল ৩০ িদেনর aিধক দািয়t 
পালন কিরেবন তখন ei ভাতা pাপ  হiেবন। 

  

     

গ)  িনঃশতর্ যাতায়াত ভাতা:   
  (েsশাল bা  eবং েজলা eস,িব)   
  পিরদশর্ক ১১০*  
  eস আi/ সােজর্ ট ১১০*  
  * (ঢাকা eবং চTgােমর পিরদশর্ক eবং eস,আi-গেণর জn যাহােদর 

েকবল বিহরা ন দািয়t েদoয়া হয়) 
  

  িস আi িডঃ   
  পিরদশর্ক ১১০*  
  eস আi/ সােজর্ ট ১১০*  
  *(ঢাকা eবং চTgােমর পিরদশর্ক eবং eস,আiগেণর জn যাহােদর েকবল 

বিহরা ন দািয়t েদoয়া হয়) 
  

     

ঘ)  েটিলকম eলাunঃ   
  e eস িপ ২১১  
  পিরদশর্ক ১৬০  
  eস আi ১১০  
  e eস আi ৬৮  
  েহড কনেsবল ৬৮  
  কনেsবল ৫৯  
     

ঙ)  মাuে টড পিলশ eলাunঃু    
  মেTাপিলটন পিলশঃু    
  েহড কনেsবল ২৫  
  কনেsবল ২৫  
     

চ)  িপ,িব,ek eলাunঃ   
  e eস আi ৪২  
  কনেsবল ২৫  
     

ছ)  েমাটর সাiেকল ভাতা:   
  eস আi eবং সকল iuিনেটর সােজর্ টগণ ১২৭  
     

জ)  সশst শাখা ভাতা:   
  সশst শাখার কনেsবল ৮  
     

ঝ)  িকট ভাতা:   
  (সকল েপাশাকধারী শাখার জn)   
  aিতিরk eস িপ eবং তদ র্ূ  ১৯০০  
  (বাৎসিরক নবায়ন ম িরু )   
  e, eস, িপ   
  (pারািmক ম িরু ) ৬৩৩৮*  
  (বাৎসিরক নবায়ন ম িরু ) ১৯০০  
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  পেদর নাম মািসক ভাতার হার 
(টাকা)  

  পিরদশর্ক (আমর্ড পিলশ ব াটািলয়ােনরু  পিরদশর্ক ব তীত)   
  pারিmক ম ুির ৩১৬৮*  
  বাৎসিরক নবায়ন ম ুির ১২৬৮  

ব াখ া: *১) eকজন কমর্কতর্া সমg চাকির জীবেন ধ eকবারi pারিmক ম ির pাপ  হiেবনু ু । eকজন কমর্কতর্া িযিন পেবর্ iহা gহণ ূ
কিরয়ােছন িতিন পনরায় uহা pাপ  হiেবন নাু , তেব যিদ eকজন কমর্কতর্া পেদাnিতর কারেণ u তর pারিmক ম ির ু
pাপ  হন, তঁাহা হiেল িতিন u  o িনm হােরর পাথর্ক টk পেদাnিতর পর gহণ কিরেত পািরেবনু । 

২) eকজন পিলশ কমর্কতর্া ু (পিরদশর্ক eবং তদ র্ূ ) যখন েকান সাধারণ েপাশাকধারী শাখায় (িড,eস,িব eবং eস,িব/ 
িস,আi,িড) িনযk হন তখন িতু িন- 

ক) সচরাচর pাপ  িকট ভাতা (kit Allowance) যাহা েপাশাকধারী শাখায় তাহার সমপযর্ােয়র সহকমর্ী পাiয়া থােকন 
তাহা pাপ  হiেবন; eবং 

খ) েপাশাকধারী শাখায় তঁাহার সমপযর্ােয়র কমর্কতর্ার pাপ  নবায়ন েপাশাক ভাতার aেধর্ক িতিন pাপ  হiেবন। তেব 
যিদ বৎসেরর েয েকান সময় সাধারণ েপাশাক শাখা হiেত েপাশাকধারী শাখায় বদিল হন তাহা হiেল েপাশাকধারী 
শাখায় pাপ  নবায়ন ভাতা o সাধারণ ভাতা o সাধারণ েপাশােক uেtািলত ভাতার পাথর্ক টk pাপ  হiেবনু । 

(ঞ)  িকট ভাতা:   
  eস, িব/ িড, eস, িব/ িস, আi, িড/ িড, িট, eস, eস আi   
  pারিmক ম ুির ১০৫৫  
  বাৎসিরক নবায়ন ম িরু  ৫৩২  
  e, eস, আi/ েহড কনেsবল/    
  সকল iuিনেটর কনেsবল pারিmক ৭৪৪  
  সকল iuিনেটর কনেsবল বাৎসিরক ৪২২  
     

(ট)  েধালাi o চুল কাটা ভাতা:   
  সকল iuিনেটর eস, আi/ সােজর্ ট হiেত কনেsবল পযর্n ৩৪  
     

(ঠ)  Tািফক eলাunঃ   
  Tািফেকর েহড কনেsবল ২৫  
  Tািফক কনেsবল ১৭  
     

(ড)  Dাiিভং eলাunঃ   
  সকল Dাiভার কনেsবল ৩৪  
     

(ঢ)  িkনার eলাunঃ   
  সকল িkনার কনেsবল ১৭  
     

(ণ)  আমর্রার eলাunঃ   
  সকল আমর্রার কনেsবল ১৭  
     

(ত)  িবuগলার eলাunঃ   
  সকল িবuগলার কনেsবল ৮  
(থ)  নািসর্ং eলাunঃ   
  সকল নািসর্ং কনেsবল ১৭  

(৩) anে দ ৬(১)(ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত 
ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল 
২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১২। বািড় ভাড়া ভাতা (কনেsবলেদর জn)।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর ১২নং anে েদ uিlিখত হাের o শতর্াধীেন কনেsবলগণ ৩১ 
িডেসmর ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জন ু ২০০৬ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল িববািহত কনেsবলেক িববািহত বাসsান বরাd করা হয় নাi eবং ব ারােকo aবsান কেরন না, তাঁহারা 
১ জলাiু , ২০০৬ তািরেখ িনm সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 

সারিণ 
বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) 

মল েবতনূ  ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার 
জn 

নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 

েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
anাn sােনর জn 
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টাকা ২৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৫৯০ 

মলূ েবতেনর ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৩৭০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ১২৫০ 

টাকা ২৮০১ হiেত টাকা 
৬০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৮২০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৫৪০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৪০০ 

টাকা ৬০০১ হiেত 
তদ র্ূ  

মল েবতেনরূ  ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৩০০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৭০০ 

(৩) েয সকল িববািহত কনেsবলেক িববািহত বাসsান বরাd েদoয়া হয় নাi িকn ব ারােক aবsান কেরনু , তঁাহারা মল ূ
েবতেনর ৪০% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন; 

৪) aিববািহত কনেsবল তঁাহােদর মল েবতেনর ূ ২০% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন; 

১৩। কনেsবলগণ ব তীত anাnেদর জn বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) কনেsবল ব তীত সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী, চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক ৩১ 
িডেসmর ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জন ু ২০০৬ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাঁহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩১ িডেসmর, 
২০০৪ তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১নং হiেত ১২নং েsল [টাকা 

২৩০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৩৭০০-৮০৬০)] eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt pাপ  মলেবতেনর aথর্াৎ ূ
anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৩৫০০-৭৫০০ হiেত টাকা 
২৮৫০-৫৪১০)-eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ 
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৬০০-৪৮৭০ হiেত টাকা 
২৪০০-৪৩১০) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

ঘ) েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক pদt ৃ
বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

ঙ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা 
িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনৃ m ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n eবং 
১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয সকল ব িkর িনজ নােম aথবা তাঁহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তাঁহার 
েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান ৃ বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ । 

(ব াখ া: যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার 
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anেৃ েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় 
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation 
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তাঁহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।) 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কনেsবল ব তীত সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১ জলাiু , ২০০৬ 
তািরখ হiেত িনm সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 
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সারিণ 

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  
ঢাকা েমেTাপিলটন 

eলাকার জn 
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 

েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ২৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৫৯০ 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৩৭০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ১২৫০ 

টাকা ২৮০১ হiেত 
টাকা ৬০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৮২০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৫৪০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৪০০ 

টাকা ৬০০১ হiেত 
টাকা ১২০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৩০০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৭০০ 

টাকা ১২০০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ৫৪০০ 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৪৮০০ 

(৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং-aম/ aিব/ pিব-৪/ বাড়ী ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তািরখ: ০১-১১-২০০৩ 
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত বহাল থািকেব। 

১৪। িচিকৎসা ভাতা।– 

িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং ১ জলাiু , 
২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িkর (aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৫। যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০-৪৩১০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , িসেলট বা বিরশাল িসিট 
কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ তঁাহার আহিরত বা pাপ  aে  
৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা ূ
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেবু । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০-
৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , বিরশাল বা 
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাiু , ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের 
যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allownance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব, তেব ei সকল ভাতা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল ূ
েবতেনর িভিtেত ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাiু , ২০০৬ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত 
তঁাহােদর pাপ  মল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেবূ । 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪) eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ ৃ ৃ
কিরেত হiেব। 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২ তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১ 
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব 
ভাতা বলবৎ থািকেব। 

১৭। িটিফন ভাতা।– 

ধ ননু -েগেজেটড পিলশ কমর্চারীগেণর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বু লবৎ থািকেব, িকn েয ু
সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা ূ ু
pেযাজ  হiেব না। 
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১৮। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্ূ ু মান হার বলবৎ 
থািকেব, তেব সেবর্া  সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

১৯। বদিলজিনত মালামাল পিরবহন ব য়।– 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব বদিলজিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং 
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

২০। কাযর্ভার ভাতা।– 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ৫% হাের সেবর্া  ১০০০ টাকা কাযর্ভার ভাতা ১ জলাiু , ২০০৬ 
তািরখ হiেত pাপ  হiেবন। 

২১। েবতন pদান পdিত।– 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব 
eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাবরkণ aিফস uk েবতন 
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ 
চড়াn কিরেবূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmু েকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন। 

২২। আয়কর।– 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা: 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া o ু
কমর্চারী বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তাঁহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ ূ
িনধর্ারণ কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া o কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেকু , আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত 
anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেত ু
হiেব; 

ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব। 

২৩। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
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িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 
 

জািকর আহেমদ খান 
aথর্ সিচব 

১৪-২-১৪১২ ব াb 
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/২০০৫/৭৬ তািরখ: 

২৮-৫-২০০৫ িখsাb 
 
anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ৪, আ মান মিফdল iসলাম সড়কু , ঢাকা। তঁাহার 

aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ সিচব, sরাT মntণালয়/ সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা। 
৫। মহাপিলশ পিরদশর্কু , পিলশ সদর দpরু , ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn 

anেরাধ করা হiল। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তাঁহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা 

হiল। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৮। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ––––––––(সকল িবভাগ)। 
৯। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া,–––––––- (সকল েজলা)। 
১১। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ––––––(সকল uপেজলা)। 
১২। aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ/ ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৩। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ বাংলােদশ 

েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়। 
১৫। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাহাmদ আলী খান 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
 

(বাংলােদশ রাiেফলs) 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

২৮ েম, ২০০৫ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৫ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
ঢাকা, ১৪ জ  ১৪১২ ব াb/২৮ েম ২০০৫ ি sাb 

 
নং eস.আর.o–১২৩-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/ ২০০৫/ ৭৭।–Services 

(Reorganization and Conditions) Act, ১৯৭৫ (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার 
িনmrপ আেদশ জাির কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ 
সােপেk কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধ েবতন ু

বিd বাবদ েমাট aে র ৃ (জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) 
শতকরা ৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, 
২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৫ তািরখ হiেত 
েমাট aে র aবিশ  ২৫ভাগ pদান করা হiেব। 

খ) জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ ভাতা, pাপ  বেকয়ার সিহত 
সমnয়েযাগ  হiেব। 

গ) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা o 
েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জন ু ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব 
eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ রাiেফলs-e কমর্রত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল 
ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) পিলশ বািহনীেত িনেয়ািজত ব িkগণু ; 
গ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 

1985 (XXXIX of 1985)- e সংjািয়ত ‘worker’; 
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৫’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মলেsলূ ’, ‘ িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়রেsল’ eবং ‘u তরেsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)। 
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।– 

১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding scale) কাযর্কর 
হiেব, যথা: 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ৯৫০০-২৬০×১০-১২১০০ টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০ 
২। টাকা ৭২০০-২৬০×১৪-১০৮৪০ টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ 
৩। টাকা ৬১৫০-২২৫×১৬-৯৭৫০ টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০ 
৪। টাকা ৪৩০০-১৮৫×৭-৫৫৯৫ -iিব- ১৯৫×১১-৭৭৪০ টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫×১১-১৩০৯০ 
৫। টাকা ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০ -iিব- ১৮৫×১১-৬৬২৫ টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০ -iিব- ৩০০×১১-১০৩৬০ 
৬। টাকা ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০ টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০ 
৭। টাকা ২৮০০-১৫৫×৫-৩৫৭৫-iিব ১৭০×৩-৪০৮৫ টাকা ৪৪০০-২৫০×৫-৫৬৫০-iিব ২৭০×৩-৬৪৬০ 
৮। টাকা ২৫৫০-১৫৫×৭-৩৬৩৫ -iিব- ১৭০×২-৩৯৭৫ টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০ -iিব- ২৭০×২-৬৩৯০ 
৯। টাকা ২১০০-১২০×৭-২৯৪০-iিব ১২৫×৬-৩৬৯০ টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০×৬-৫৮৯০ 
১০। টাকা ২২৫০-১৩৫×৭-৩১৯৫ -iিব- ১৪০×১১-৪৭৩৫ টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০×১১-৭৫০০ 
১১। টাকা ২১০০-১২০×৭-২৯৪০ -iিব- ১২৫×১১-৪৩১৫ টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০×১১-৬৯৪০ 
১২। টাকা ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০ -iিব- ১১০×১১-৩৯২০ টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০×১১-৬৩৮০ 
১৩। টাকা ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০ -iিব- ১১০×৪-৩১৫০ টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০×৪-৫০৫০ 
১৪। টাকা ১৮৭৫-৯০×৭-২৫০৫ -iিব- ১০০×১১-৩৬০৫ টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০×১১-৫৯২০ 
১৫। টাকা ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০ -iিব- ৯০×৫-২৭৬০ টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০ -iিব- ১৫০×৫-৪৫১০ 
১৬। টাকা ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০ -iিব- ৯০×১১-৩৩০০ টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০ -iিব- ১৫০×১১-৫৪১০ 
১৭। টাকা ১৬২৫-৬৫×৭-২০৮০ -iিব- ৭৫×১১-২৯০৫ টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০ -iিব- ১৩০×১১-৪৮৭০ 
১৮। টাকা ১৫৬০-৬০×৭-১৯৮০ -iিব- ৬৫×১২-২৭৬০ টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০ -iিব- ১২০×১২-৪৭১০ 
১৯। টাকা ১৫৬০-৬০×৭-১৯৮০ -iিব- ৬৫×১১-২৬৯৫ টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০ -iিব- ১২০×১১-৪৫৯০ 
২০। টাকা ১৫০০-৫০×১৮-২৪০০ টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০ -iিব- ১১০×১১-৪৩১০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।– 

৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, 
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত 
তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরৃ কত আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত ৃ ৃ ৃ
েবতন, ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তাঁহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding scale) 
জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয় 

েবতন েsল, ২০০৫ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
খ) যিদ েকান ব িkর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় ধােপর 

মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 
pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা 
হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না থােক 
তাহা হiেল পরবতর্ী ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 
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uদাহরণ ১: 
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-৩৬০৫ টাকার 

বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । ei েkেt ০১-০১-২০০৫ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার anrপ 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তাঁহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ ; 
uদাহরণ ২: 

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-
৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৩৫৪০ টাকা। 
(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল পাথর্েক র ূ
পিরমাণ হয় ২৪১৫-১৮৭৫=৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ েsেলর pারিmক 
ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ + ৫৪০=৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় 
পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব); 

গ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা 
হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন 
eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব। 

ঘ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা 
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তাঁহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা 
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৫ e pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ 
পেদাnিতpাp পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল 
uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, 
যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ ৃ
aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt 
েকান েকাটাসীমা pেযাজ  হiেব না; 

২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ anে দ ূ ১ (৩) (ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৭৫ ভাগ 
িহসােব েয a  pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্র তািরেখ ূ
আহিরত বা pাপ  aে র সােথ যk কিরয়া ু ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৫ হiেত 
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  েকান ব িk জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd ৃ (increment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তাঁহার েবতন 
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতনবিd ব তীত আহিরত েবতন ৃ
িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক  িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a  aিজর্ত 
েবতনবিdসহ uেtাৃ িলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। 

৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাঁহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ 
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন ূ
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান েবতন যাহা ু
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হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর সমেয়র জn ু
pাপ  হiেবন না। 

৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eু বং বাsেব 
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  anrপ েsেল 
িনধর্ারণ করা হiেব। 

৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধ েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতন ু
uপ-anে দ (৬) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ থােকূ ু ৃ , তাহা হiেল uk 
েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় ূ ু
uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেতু  পাiেত থািকেবন। 

৯) ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন ু ২০০৫ তািরেখর মেধ  যাঁহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর েপনশন 
o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

১০)  ১০০০ টাকা পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ব িkর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% হাের eবং ১০০১ 
টাকা হiেত তদ র্ পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ূ ২৫% হাের বিd করা ৃ হiল: 

তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt বিdসহ নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi ৃ ১৪০০ টাকার িনেm হiেব 
না। 

১১) সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব। 

১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  কমর্রত েকান ব িk মত বরণ কিরেল uk ৃ ু
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯) 
েমাতােবক, pেযাজ  েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ  হiেব। 

১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর িবধান anযায়ী ু ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছিট পাoনা থাকা সােপেk ু ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ছিট েভাগ কিরেত পািরেবন ূ ু
eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয সকল ব িk 
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবনূ ু । 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।– 

১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০-৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–
১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ু ৮, ১২ o ১৫ 
বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত ূ শতর্ািদ 
পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না: 

আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, 
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e 
বহাল থািকেব: 

আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব pদান সংkাn aথর্ ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং 
sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 

২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
eবং তাঁহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক ukrপ েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল, 
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u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন 
তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ যাঁহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা 
৬৮০০–১৩০৯০ eর anভর্kু , তঁাহারা s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার eক বৎসর পর জাতীয় েবতন 
েsল ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন, eবং টাকা ৯০০০–
১৫৪৮০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–
১৩০৯০ eর বা, পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁািছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর eক 
বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন pথম 
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদর বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় 
হiেব। 

৫) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ 
o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , pেদয় পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন 
েgড বলবৎ থািকেব। 

৬) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn 
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পেদর মল েsেলর পরবতর্ী েsেল ূ ৫০% িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন। ei sিবধা 
১ জাnয়াির ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। 

৭) pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্র শতর্াধীেন বলবৎ থািকেবূ ূ । 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (Increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েয sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতা সীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd মৃ িুর 
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী 
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতনবিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৫ eর pথম বািষর্ক 
েবতনবিdর তািরখ হiেবৃ , তেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp 
হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক ূ
েবতনবিd pাপ  হiেবনৃ , তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর েকান ৃ
পিরবতর্ন হiেব না। 

২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ পেড়, তাঁহার েkেt জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তঁাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতনবিdর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবৃ ূ । 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk ৃ ু
েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতনবিdর তািরখ কিনে র েবতনবিdর তািরেখৃ ৃ  আনয়ন 
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ বা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত ৃ
পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপ anে দ ূ (২) বিণর্ত শতর্ সােপেk 
pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদ র্ ূ
েsেলর হয়, তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধাৃ রীেক ১িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদ 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার 
কতর্ক eতdেdেশ  sীৃ কত েকান িশkা pিত ান ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-e িডgী রিহয়ােছ 
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদ ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
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িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd ৃ
পাiেবন; 

ঘ) Finance Ministry’s O. M. No. MF (ID)-3/ 77/ 522, dated 13th May, 1978, MF (ID)-II/ P-1/ 81/ 
457, dated 16th April, 1981 eবং MF (ID)-II/ P-1/ 81/ 800, dated 29th June 1981 েত আেরািপত 
শতর্সমহ যাহা েবতন বিd ম িরর সিহত সmকর্যk তাহা বলবৎ থািকেবূ ৃ ু ু । 

২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  uহার ূ
সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর িভিtেত uk তািরেখ তাঁহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত, 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত 
হiেব। 

৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধ pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবৃ ু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ন নতম চাকংরর েময়াদূ ূ  

১। 
২। 
৩। 

টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০ 
টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ 
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ 

১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

ব াখ া - ei uপ anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) ১ম ে ণীভk পেদ চাকিরর pকত সময়কাল aথবা েয সকল পদ ু ৃ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n 

জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্k িছল aথবাু  েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তঁাহার পের 
নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা তদ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ূ ১ জনু, ১৯৮৫ 
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০-৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , 
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৮৫০-৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন ূ ু
েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলূ ু , ২০০৫ e টাকা 
৬৮০০–১৩০৯০ বা তদ র্ েsলভk েসi সকল পেদর েযূ ু -েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত ৃ
সময়কাল; তৎসহ 

খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , 
১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন েবতন েsেল টাকা ু ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা ৪২৫-
১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতন েsেল টাকা ু ১৩৫০-২৭৫০, টাকা 
১০০০-২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল 
১৯৯১-e টাকা ২৩০০-৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫-৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০-৩৪০৫ েsলভk িছল eবংু  জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০-৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫-৫১৩০ েsলভk িছল ু
eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা ৩৭০০-৮০৬০ 
েsলভkু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালৃ ; তৎসহ 

গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 

তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তাঁহারা uk সমেয় েবতনবিd বাবদ েয aংক aথর্াৎ শতকরা ৃ ৭৫ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 
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১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) ১ জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল 
ভাতা ম র করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতাু  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জন ু ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
pেযাজ  েkেt বিধর্ত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

২) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১২। িচিকৎসা ভাতা।– 

িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরৃ কত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং ১ জলাiু , 
২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িk (aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার ু র য্াংকস (JCOs and ORs) 
ব তীত সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা 
pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার ু র য্াংকস (JCOs and ORs) 
ব তীত সকল ব িk ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন, যথা:- 

সারিণ 
বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবূ তন 

ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার 
জn 

নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 
েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার 

জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ২৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৫৯০ 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
নূ নতম টাকা ১৩৭০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১২৫০ 

টাকা ২৮০১ হiেত টাকা 
৬০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৮২০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৫৪০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৪০০ 

টাকা ৬০০১ হiেত টাকা 
১২০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩০০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৭০০ 

টাকা ১২০০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৫৪০০ 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০ 

(৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না। 

৪) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩১ িডেসmর, 
২০০৪ তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১নং হiেত ৫ নং (টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০ হiেত টাকা ৫১০০–

১০৩৬০) eর আoতাভk হন তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াু ূ ৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ ৩ (ক) 
েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১০ নং হiেত ১৬ নং (টাকা ৩৫০০-৭৫০০ হiেত টাকা ২৮৫০-
৫৪১০) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ ৩ (ক) 
েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৭ নং হiেত ২০ নং (টাকা ২৬০০-৪৮৭০ হiেত টাকা ২৪০০-
৪৩১০) eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt সরকারেক েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; 

ঘ) uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদ র্ পেদর কমর্কতর্াগেণর মেধ  যঁাহােদরেকূ  সরকার কতর্ক আবািসক বাসsান ৃ
বরাd করা হiয়ােছ, তঁাহােদরেক ঐ বাসsান বরােdর জn সরকারেক েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না: 
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ঙ) েয ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক সরকার কতর্ক pদt ৃ
বাসsােনর জn েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না: 

চ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা 
িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সৃ বর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেব হiেবৃ । 

৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক o aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা 
হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n 
বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (২) e uিlিখত হাের বািড় 
ভাড়া pাপ  হiেবন। 

৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তাঁহার েkেt 
সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরৃ কত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ । 

৭) েয সকল িববািহত জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার র য্াু স-েক িবনাভাড়ায় বাসsান বরাd করা হয় নাi 
eবং যাহারা ব ারােকo aবsান কেরন না, তাহারা ei anে েদর uপ-anে দ (১ক) েমাতােবক বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন; 

৮) েয সকল িববািহত জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার ু র য্া সেক িবনা ভাড়ায় বাসsান বরাd করা হয় নাi 
িকnু তঁাহারা ব ারােক aবsান কেরন, তঁাহারা মল েবতেনর ূ ৫০% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন; 

৯) aিববািহত জিনয়র কিমশ ড aিফসাু র eবং আদার র য্া স তাঁহােদর মল েবতেনর ূ ৩০% হাের মািসক বািড় ভাড়া 
ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৪। কিতপয় ে ণীর aিফসার, েজিসo eবং আদারস র য্া স eর জn ভাতাসমহূ।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর anে দ ১৬ নং anে েদ (২৮ জলাi ু ১৯৯৯ তািরেখর eস আর o 
নং ২২৯-আiন/৯৯-eর সংেশাধনীসহ) েয সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ েসi সকল ভাতািদ ৩১ িডেসmর, 
২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i eবং eকi শতর্াধীেন ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাiু , 
২০০৬ হiেত pেযাজ  েkেt ভাতািদর বিধর্ত হার কাযর্কর হiেব। 

২) ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদ র্ মযর্াদার কমর্কতর্াগণ িনmিলিখত ভাতািদ pাূ p 
হiেবন, যথা:- 

 টাকা 
আuটিফট ভাতা (চাকিরেত ১ম িনযিkেতু ) ৭৩৯৪.০০ 
িকট ভাতা ২৭১.০০ pিত মােস 
িবেশষ ভাতা ১৬২.০০ 
ব াটম ান ভাতা ৩২২.০০ 

(৩) ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত েজিসo eবং oআর (আদার র য্া ) গণ িনmিলিখত মািসক ভাতাসমহ pাপ  ূ
হiেবন, যথা:- 

ক.  িনযিk ভাতাু : 
 ১) েকায়াটর্ার মাsার হািবলদার, েহড েকায়াটর্ার িবিডআর, েসkর ব ােটিলয়ান eবং আরিটিস 

e ডeস 
৪২.০০

  েকাmানী িসগnাল eবং হাসপাতাল ৩৪.০০
 ২) হািবলদার েমজর, েহড েকায়াটর্ার িবিডআর, েসkর, ব ােটিলয়ান eবং আরিটিস e ডeস ৬০.০০
  েকাmানী িসগnাল eবং হাসপাতাল ৩৫.০০
 ৩) েপ-হািবলদার/ নােয়ক ২৫.০০
   

খ.  িবেশষ ভাতা: 
 ১) েভিহেকল েমকািনক eবং iেলকেTিশয়ানঃ (সকল iuিনট) 
  িসপাi eবং ল াn নােয়ক ৪২.০০
  নােয়ক eবং হািবলদার ৬৮.০০
  েহড েকায়াটর্ারঃ 
  নােয়ব sেবদার ৭৬.০০
  sেবদার ৮৫.০০
 ২) আরমরার sাফঃ 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 856 • 

  িসপাi/ ল াn নােয়ক ৪২.০০
  নােয়ক ৬৮.০০
  হািবলদার ৭৬.০০
  নােয়ব sেবদার/ sেবদার ৮৫.০০
  inেপkর aব sল আমর্স (sেবদার) ১৬২.০০
 ৩) েরিডo েমকািনক eবং িফটারঃ 
  েgড-১ ১৬২.০০
  েgড-২ ১৪৩.০০
  েgড-৩ ৮৫.০০
 ৪) aপােরটরঃ 
  েgড-১ ১০২.০০
  েgড-২ ৮৫.০০
  েgড-৩ ৭৬.০০
 ৫) Dাফটসম ান/ সােভর্য়ার  ৪২.০০
 ৬) ব া ড iনচাজর্ (হািবলদার eবং েজিসo 
  পদ মযর্াদার িনেচ নয়): ১০২.০০
 ৭) তািলকাভkু  সহকারী 
  িসপাi/ ল াn নােয়ক *৬০.০০
  *(যঁাহারা u  মাধ িমক পাশ ধ তঁাহােদর জn pেযাজু ) 
  নােয়ক e ািসসেট ট ৬৮.০০
  হািবলদার e ািসসেট ট ১০২.০০
  নােয়ব sেবদার e ািসসেট ট ১০২.০০
  sেবদার e ািসসেট ট ১০২.০০
  sেবদার-েমজর e ািসসেট ট ১০২.০০
 ৮) সঁাট-িলিপকারঃ *১০২.০০
 * (সরাসির িনেয়াগpাp সঁাট-িলিপকারেদর জn pেযাজ  নয়, eনেরালড e ািসs া ট যঁাহারা সঁাট-

িলিপকার িহসােব পনঃতািলকাভk হiয়ােছন তঁাহারা eনেরালড ু ু e ািসেs ট eলাun pাপ  
হiেবন না) 

 ৯) ল াবেরটরী েটকিনিশয়ানঃ 
  েgড-১  ১৬২.০০
  েgড-২  ১৪৩.০০
  েgড-৩  ১১০.০০
 ১০) aপােরশন িথেয়টার e ািসসেট টঃ 
  েgড-১  ১৬২.০০
  েgড-২  ১৪৩.০০
  েgড-৩ ৮৫.০০
 ১১) েরিডogাফারঃ 
  েgড-১ ৮৫.০০
  েgড-২ ৬৮.০০
  েgড-৩ ৮৫.০০
 ১২) inTাকশনাল eলাunঃ 
  নােয়ক/ হািবলদার/ নােয়ব sেবদার/ sেবদার/ sেবদার েমজর ৬৮.০০*
  *(ei ভাতা ধ inTাকটর eর sিনিদর্  খািল পেদর িবপরীেত িনেয়ািজত inTাকটরগণi ু

পাiেবন। যঁাহারা inTাকটর িহসােব িনযkু / তািলকাভk হiয়ােছন তাহারা ei ভাতা পাiেবন ু
না)। 

   

গ.  e াকিটং eলাunঃ 
  েজিসo ১১০.০০
  হািবলদার ৩৪.০০
  (িবিডআর-eর sাফ aিফসারেদর শnূ পেদর জn e াকিটং eলাun pেদয় নেহ)। 
   

ঘ.  ব াটম ান ভাতা: 
  েজিসo ৩২২.০০
   

ঙ.  চুলকাটা eবং েধালাiভাতা ৬৮.০০
  (েজিসo, eনিসo eবং িসপাiেদর জn) 
   

চ.  ছিটকাু লীন েরশন মািন ৯.০০
  (pিতিদন যখন aিজর্ত ছিটেত থািকেবনু ) 
   

ছ.  যাতায়াত ভাতা: ৮৫.০০
  েজিসo eবং anাn পদবীধারী যখন কমর্sল হiেত di মাiেলর aিধক দরেt বাস কিরেবন ূ
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eবং যখন েকান ভাড়ামk যানবাহন েদoয়া হiেব নাু । 
   

জ.  রাiেফল পিলশ ভাতাু  ২৫.০০
   

ঝ.  পািরবািরক েরশন ভাতা 
  jালানী কাঠ ভাতা 
  কমেপনেসশন ফর িডয়ারেনস aব pিভশন  pচিলত 

িবিধ 
েমাতােবক 

   

ঞ.  jালানী কাঠ ভাতা ৪০.০০
  (সীমাn ফঁািড়েত কর্মরত িবিডআর সদেস র জn) 

১৫। uৎসব ভাতা eবং ািn িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাsঃ)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল ূ
েবতেনর িভিtেত ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাiু , ২০০৬ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত 
তাহােদর pাপ  মল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেবূ । 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯ তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ ৃ ৃ
কিরেত হiেব। 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২ তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১ 
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব 
ভাতা বলবৎ থািকেব। 

১৬। িটিফন ভাতা।– 

সকল ততীয় o চতথর্ ে ণীর কমর্চারীর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেবৃ ু , তেব েয 
সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা ূ ু
pেযাজ  হiেব না। 

১৭। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।– 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং 
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

১৮। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্মান হার বলবৎ ূ ু
থািকেব, তেব সেবর্া  সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

১৯। সীমাnভাতা।– 

৩০ মাঘ ১৪১২/১২ েফbrয়াির ২০০৪ তািরেখ জািরকত eসআরo নংৃ - ৩৩-আiন/২০০৪ anযায়ী pেদয় 
সীমাnভাতা ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n বতর্মান হাের বলবৎ থািকেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত ৩০% বিd করা ৃ
হiল। 

২০। মসলাভাতা।– 

মসলাভাতা বতর্মােন pচিলত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

২১। েবসামিরক কমর্চারীেদর যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৮ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০-৬৩৯০ হiেত টাকা ২৪০০-৪৩১০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , িসেলট বা বিরশাল িসিট 
কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর ২০০৪ তািরেখ তাঁহার আহিরত বা pাপ  aে  
৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 
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২) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা ূ
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেবু । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৮ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০-৬৩৯০ হiেত টাকা ২৪০০-
৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , বিরশাল বা 
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাiু , ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের 
যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

২২। sাফ নর্াসেদর েপাষাক o েধৗতভাতা।– 

বতর্মােন pচিলত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

২৩। ৪থর্ ে ণীর কমর্চারীেদর েধৗতভাতা।– 

েয সকল কমর্চারীেদর েkেt েধৗতভাতা pেযাজ , তঁাহােদর িবদ মান হােরর পিরবেতর্ ১ জলাi ু ২০০৬ তািরখ 
হiেত ৫০ টাকা হাের েধৗতভাতা pাপ  হiেবন। 

২৪। েবতন pদান পdিত।– 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারণীর িববরণী (Pay Fixation Statement) 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব 
eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবনূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণ িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাবরkণ aিফস uk েবতন 
িনধর্ারণী িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ 
চড়াn কিরেবূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত aংগীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল aংগীকার পt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei aংগীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়ন পt pদান কিরেবনু । 

২৫। আয়কর।– 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা:- 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী 
বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ ূ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজ হiেত pেদয় আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ কমর্কতর্ার কাযর্ালয় হiেত uেtালন 
কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেকু , আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত 
anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেত ু
হiেব; 

ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব। 

২৬। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
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pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

জািকর আহেমদ খান 
aথর্ সিচব 

১৪-২-১৪১২ ব াb 
নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-৫/২০০৫/৭৭ তািরখ: 

২৮-৫-২০০৫ ি াb 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ৪, আ মান মিফdল iসলাম সড়কু , ঢাকা। তাঁহার 

aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ sরাT মntণালয়/ সংsাপন মntণালয়, ঢাকা। 
৫। মহাপিরচালক, বাংলােদশ রাiেফলস, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ 

করা হiল। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তাঁহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা 

হiল। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৮। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ––––––––––––-(সকল িবভাগ)। 
৯। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া,––––––––––––(সকল েজলা)। 
১০। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ––––––––––(সকল uপেজলা)। 
১১। aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ/ ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১২। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ বাংলােদশ 

েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
েমাহাmদ আলী খান 

যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 

(ব াংক o aথর্লgী pিত ান) 
 
 
 

( ধ সরকাির ু কােজ ব বহােরর জn) 
 

২৮ েম ২০০৫ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৫ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
ঢাকা, ১৪ জ , ১৪১২ ব াb/২৮ েম, ২০০৫ ি sাb 

 
নং eস.আর.o–১২১-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৩/ ৭৫।–Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির 
কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ 
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েবতনবিd ৃ

বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) শতকরা 
৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, ২০০৫ 
তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ২৫ ভাগ ১ 
জলাiু , ২০০৫ তািরখ হiেত pদান করা হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত 
সমnয় কিরেত হiেব; 

গ) চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক সকল ভাতা 
(uৎসব ভাতা o েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ 
পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমূেহ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনmিlিখত ব িkবগর্ ব তীত ব াংক eবং aথর্লgী 
pিত ানসমেহ চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেবূ , যথা:- 
ক) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 

1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’; 
খ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
গ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু , eবং 
ঘ) ব াংক o aথর্লgী pিত ােন েpষেণ িনযk সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত ব িkগু ণ। 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘aথর্লgী pিত ান’ aথর্- 

১) বাংলােদশ কিষ ব াংকৃ ; ২) বাংলােদশ িশl ব াংক; 
৩) বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা; ৪) iনেভsেম ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ; 
৫) বাংলােদশ হাuজ িবিlং ফাinাn কেপর্ােরশন; ৬) রাজশাহী কিষ unয়ন ব াংকৃ ; 
৭) কমর্সংsান ব াংক; ৮) আনসার o িভিডিপ unয়ন ব াংক; 

খ) ‘ব াংক’ aথর্- 
১) বাংলােদশ ব াংক; ২) েসানালী ব াংক; 
৩) জনতা ব াংক; ৪) agণী ব াংক; 
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(গ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন 
েবতন েsল; 

ঘ) ‘pিত ান’ aথর্ ব াংক aথবা aথর্লgী pিত ান; 

ঙ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

চ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম, পেদর 
মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।– 

১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং ঐ ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding scale) কাযর্কর 
হiেব, যথা: 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০ টাকা ১৯৩০০–৭০০×৪–২২১০০ 
৩। টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০ টাকা ১৬৮০০–৬৫০×৬–২০৭০০ 
৪। টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০ টাকা ১৫০০০–৬০০×৮–১৯৮০০ 
৫। ক) টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০ 

খ) টাকা ৮৮০০–২৬০×১১–১১৬৬০ 
( ধ বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 

ক) টাকা ১৩৭৫০–৫৫০×১০–১৯২৫০ 
খ) টাকা ১২৮০০–৫৫০×১১–১৮৮৫০ 
( ধ বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 

৬। ক) টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০ 
খ) টাকা ৭২০০–২৬০×১২–১০৩২০ 
( ধ বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 

ক) টাকা ১১০০০–৪৭৫×১৪–১৭৬৫০ 
খ) টাকা ১১০০০–৪৭৫×১২–১৬৭০০ 
( ধ বাংলােদশ ব াংেকর জnু ) 

৭। টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০ টাকা ৯০০০–৪০৫×১৬–১৫৪৮০ 
৮। টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০ টাকা ৭৪০০–৩৬৫×১৬–১৩২৪০ 
৯। টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–৭৭৪০ টাকা ৬৮০০–৩২৫×৭–৯০৭৫–iিব–৩৬৫×১১–১৩০৯০ 
১০। টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–৬৬২৫ টাকা ৫১০০–২৮০×৭–৭০৬০–iিব–৩০০×১১–১০৩৬০ 
১১। টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–৫৫০৫ টাকা ৪১০০–২৫০×৭–৫৮৫০–iিব–২৭০×১১–৮৮২০ 
১২। টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–৫১৩০ টাকা ৩৭০০–২৩০×৭–৫৩১০–iিব–২৫০×১১–৮০৬০ 
১৩। টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–৪৭৩৫ টাকা ৩৫০০–২১০×৭–৪৯৭০–iিব–২৩০×১১–৭৫০০ 
১৪। টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–৪৩১৫ টাকা ৩৩০০–১৯০×৭–৪৬৩০–iিব–২১০×১১–৬৯৪০ 
১৫। টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০ টাকা ৩১০০–১৭০×৭–৪২৯০–iিব–১৯০×১১–৬৩৮০ 
১৬। টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫ টাকা ৩০০০–১৫০×৭–৪০৫০–iিব–১৭০×১১–৫৯২০ 
১৭। টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০ টাকা ২৮৫০–১৩০×৭–৩৭৬০–iিব–১৫০×১১–৫৪১০ 
১৮। টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫ টাকা ২৬০০–১২০×৭–৩৪৪০–iিব–১৩০×১১–৪৮৭০ 
১৯। টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫ টাকা ২৫০০–১১০×৭–৩২৭০–iিব–১২০×১১–৪৫৯০ 
২০। টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০  টাকা ২৪০০–১০০×৭–৩১০০–iিব–১১০×১১–৪৩১০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।– 

৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক ৃ
anেমািদত িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত 
anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pদাু ন করা যায় নাi, তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবূ তন; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্কৃ, সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন ৃ ৃ
বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 
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৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsূ ল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন তাঁহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding Scale) 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয় 

েবতন েsল, ২০০৫-eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
খ) যিদ েকান ব িkর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় ধােপর 

মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান 
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না 
থােক তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 
uদাহরণ ১: 

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-৩৬০৫ টাকার 
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । ei েkেt ০১-০১-২০০৫ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার anrপ 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তাঁহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ ; 
uদাহরণ ২: 

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-
৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৩৫৪০ টাকা। 

(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধাূ েপর েবতন িবেয়াগ কিরেল 
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ২৪১৫-১৮৭৫=৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ েsেলর 
pারিmক ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ +৫৪০=৩৫৪০ টাকায়। িকn anrপ েsেল eirপ ধাপ না ু
থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব); 

গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী টাকা ২৩০০০ িনধর্ািরত তাহােদর েkেt দফা 
(ক) o (খ) pেযাজ  হiেব না; 

ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা 
হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন 
eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঙ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্ূ  aথর্াৎ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা 
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তাঁহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা 
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৫ e pথেম aব বিহত িনmপেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ 
পেদাnিতpাp পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল 
uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, 
যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ ৃ
aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt 
েকান েকাটাসীমা pেযাজ  হiেব না। 

২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন 
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ anে দ ূ ১ (৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৭৫ ভাগ 
িহসােব েয a  pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্র তাূ িরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে র সােথ যk কিরয়া ু ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৫ হiেত 
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 
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৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  েকান ব িk জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd ৃ (increment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তাঁহার েবতন 
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতন বিd ব তীত আহিরত েবতন ৃ
িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক  িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a  aিজর্ত েবতন 
বিdসহ uেtািলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেবৃ । 

৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাঁহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ 
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তরেsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিনূ  েয েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া।–ei uপ-anে েদ uিlিখত েpষণ বিলেত েকান ব িkর eক pিত ান হiেত an pিত ােন asায়ী 
বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেবু । 

৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তাঁহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা ু
হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর সমেয়র জn ু
pাপ  হiেবন না। 

৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব ু
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব। 

৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধ েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতন ু
uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdূ ু ৃ র তািরখ থােক, তাহা হiেল uk 
েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় ূ ু
uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবনু । 

৯) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  যাঁহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর েপনশন 
o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 

১০) ১০০০ টাকা পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% 
হাের eবং ১০০১ টাকা হiেত তদধর্ব পযর্াূ েয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ২৫% হাের বিd হiেবৃ : 

তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt বিdসহ নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi টাকা ৃ ১৪০০ eর িনেm হiেব 
না। 

১১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব। 

১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  কমর্রত েকান ব িk মত বরণ কিরেল uk ৃ ু
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯) 
েমাতােবক, pেযাজ  েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ  হiেব। 

১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর িবধান anযায়ী ু ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছিট পাoনা থাকা সােপেk ু ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ছিট েভাগ কিরেত পািরেবন ূ ু
eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব aথর্াৎ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয সকল ব িk 
aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবনূ ু । 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsল eর pাপ তা।– 

১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০-৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–
১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ু ৮, ১২ o ১৫ 
বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ ূ
পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় 
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হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না: 

আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, 
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e 
বহাল থািকেব: 

আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব pদান সংkাn aথর্ ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং 
sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৩৭০০-৮০৬০, টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং টাকা ৫১০০–১০৩৬০ েবতন 
েsেলর anভর্k কমর্কতর্াগণু , তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং 
তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর 
েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক ukrপ েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির 
জীবেন ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) জাতীয় েবতন েsল ২০০৫-eর টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদ র্ েsলভk কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর িনজ েবতন ূ ু
েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পিতর্র পর তাঁহােদর চাকির সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং ূ
eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsলূ , u তর েsল (টাiম-
েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর 
৪থর্ েsেলর (টাকা ১৫০০০–১৯৮০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

 তেব শতর্ থােক েয, কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা ৬৮০০–১৩০৯০, 
টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০-eর anভর্kু , তঁাহারা s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব 
pাপ  হiেবন eবং টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp কমর্কতর্াগণ 
পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ aথবা টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ েsেলর সেবর্া  সীমায় 
েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ pাপ  
হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীতূ , জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন anাn 
েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় হiেব। 

৫) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-eর টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদ র্ েsলভk কমর্কতর্াগণ ূ ু ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , 
সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , pেদয় পরবতর্ী 
u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর ব বsা বলবৎ থািকেব। 

৬) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৩৭০০-৮০৬০, টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং টাকা ৫১০০–১০৩৬০ েবতন 
েsেলর anভর্k কমর্কতর্াগণু , ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত 
eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পেদর মল েsেলর পরবতর্ী েsেল ূ ৫০% িসেলকশন েgড pাপ  
হiেবন। ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। 

৭) আেরা শতর্ থােক েয, pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা বলবৎ থািকেবূ । 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd ম ির ৃ ু
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী 
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল েবতনবিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৫ eর pথম বািষর্ক 
েবতনবিdর তািরখ ৃ হiেব; তেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp 
হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত পরবতর্ী ূ
বািষর্ক েবতনবিd pাপ  হiেবনৃ : 

তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব নাৃ । 

২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ হয়, তঁাহার েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 866 • 

e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anসাের যঁাহােদর 
বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তঁাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতনবিdর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবৃ ূ । 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাৃ ভk ু
েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতনবিdর তািরখ কিনে র েবতনবিdর তািরেখ আনয়ন ৃ ৃ
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে েদ (৩) বিণর্ত 
শতর্ সােপেk pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ 
বা তদধবর্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস, িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iিjিনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার 
কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং িডgীo রিহয়ােছ, 
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd ৃ
পাiেবন। 

২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt ূ
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব: 

 তেব শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯৭ eর িভিtেত uk তািরেখ তাঁহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত হiেব। 

৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdৃ র sিবধা ধ pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান ব িkর েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তাঁহােক ূ
িনেmর সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
 
৬। 
 
৭। 

টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ১৯৩০০–২২১০০ 
টাকা ১৬৮০০–২০৭০০ 
টাকা ১৫০০০–১৯৮০০ 
ক) টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০ 
খ) টাকা ১২৮০০–১৮৮৫০ 
ক) টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ 
খ) টাকা ১১০০০–১৬৭০০ 
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৮ বৎসর 
৫ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

 ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্k িছল ু

aথবা েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ু ৭৫০–১৪৭০ বা 
তদ্ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ূ ১ জনু, ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা 
১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা 
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২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলূ ু , ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ ূ
েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৫ e টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদ র্ েsলভk েসi সকল ূ ু
পেদর েয েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ ; তৎসহ 

খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , 
১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ু ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা 
৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবতন েsেল টাকা ু ১৩৫০–২৭৫০, 
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল 
১৯৯১ e টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk িছল eু বং জাতীয় 
েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০ েsলভk িছল ু
eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা ৩৭০০–৮০৬০ 
েsলভkু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালৃ ; তৎসহ 

গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ-৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 
 তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 
 তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তাঁহারা uk সমেয় েবতনবিd বাবদ েয aংক aথর্াৎ শতকরা ৃ ৭৫ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) ১ জলাi ু ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল 
ভাতা ম র করা হiয়ােছ েসi সকল ভাু তা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
pেযাজ  েkেt বিধর্ত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

২) anে দ ৬ (১)(ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত 
ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১২। u  কািরগরী jানসmn o েপশাগত দkতাসmn ব িkেদর জn িবেশষ িবধান।– 

চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর ১৩ anে েদ eতদৎসংkাn েয 
িবধান বহাল রাখা হiয়ােছ eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা eকi শতর্াধীেন বহাল থািকেব। 

১৩। িচিকৎসা ভাতা।– 

িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং ১ জলাi ু
২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িk (aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী, চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান 
েমাতােবক ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী pিত ান কতর্ক বরাdকত বাসsােন বসবাস কিরেতেছনৃ ৃ , তঁাহারা uপ-anে দ (১) e 
uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী pিত ান কতর্ক বরাdকত বাসsােন বসবাস কেরনৃ ৃ , তাঁহােদর মািসক েবতন িবল 
হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাiু , 
২০০৬ তািরখ হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক pিত ানেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১নং হiেত ১২নং েsল (টাকা 

২৩০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৩৭০০–৮০৬০) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর ূ
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aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৩৫০০–৭৫০০ হiেত টাকা 

২৮৫০–৫৪১০) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ 
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৬০০–৪৮৭০ হiেত ২৪০০–
৪৩১০) eর আoতাভkু  হন, তাঁহার েkেt pিত ানেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না: 

ঘ) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক pিত ান 
কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব নাৃ ; 

ঙ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা 
িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ৃ ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির কাযর্ালেয় বা s-শািসত সংsা, রাTায়t ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর 
চাকিরজীবী হন eবং তঁাহারা eকেt সংsার বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম 
বাসsান বরাd করা হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান 
বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ২০০৬ 
তািরখ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন। 

৫) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তাঁহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় 
আেছ, তঁাহার েkেt সরকার কতর্কৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ । 
[ব াখ া–যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs হাuস, 
ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর বাসsান 
নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান sীমার বা লে র 
বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার/ pিত ান 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না ৃ eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  কমর্কতর্া o 
কমর্চারী বািড় ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised 
accommodation-eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।] 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীর ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত 
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 

সারিণ 
বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  

ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার 
জn 

নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 

েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ২৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৫৯০ 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৩৭০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১২৫০ 

টাকা ২৮০১ হiেত টাকা 
৬০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৮২০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৫৪০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৪০০ 

টাকা ৬০০১ হiেত টাকা 
১২০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৩০০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতূ ম টাকা ২৭০০ 

টাকা ১২০০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ৫৪০০ 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০ 

১৫। যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–৪৩১০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান কমর্কতর্া o কমর্চারীর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , িসেলট বা 
বিরশাল িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ তাঁহার আহিরত বা 
pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ূ
ব বহােরর sিবধা পাiবার aিধকারী, েসi সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া ু
পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব। 
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৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–
৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , বিরশাল বা 
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাi ু ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের 
যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৬। uৎসব ভাতা/ েবানাস eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allownance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব, তেব ei সকল ভাতা eবং েবানাস (pেযাজ  েkেt) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  মািসক মল েবতেনর িভিtেত ূ ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ২০০৬ 
তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত তঁাহােদর pাপ  মল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতাূ / েবানাস eবং ািn o িবেনাদন 
ভাতা pেদয় হiেব। 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪) eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত eতৃ ৃ ৎসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ 
কিরেত হiেব। 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২ তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১ 
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব 
ভাতা বলবৎ থািকেব। 

১৭। িটিফন ভাতা।– 

সকল নন-েগেজেটড কমর্চারীর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেব, িকn েয সকল ু
কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা বা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ  ূ ু
হiেব না। 

১৮। েধালাiভাতা।– 

েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা িবদ মান হােরর পিরবেতর্ ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
৫০ টাকা হাের েধালাiভাতা pাপ  হiেবন। 

১৯। কাযর্ভার ভাতা।– 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ৫% হাের সেবর্া  ১০০০ টাকা কাযর্ভার ভাতা ১ জলাiু , ২০০৬ 
তািরখ হiেত pাপ  হiেবন। 

২০। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।– 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং 
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

২১। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্াূ ু / কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্মান হার বলবৎ থািকেব, 
তেব সেবর্া  সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

২২। েবতন pদান পdিত।– 

১) সংি  pিত ান ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e সংি  কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর 
েবতন িনধর্ারণ কিরেব eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eতৎসংkাn eকিট িববরণী েpরণ 
কিরেব। সংি  pিত ান তঁাহােদর সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী ৃ
যথাযথভােব িনরীkা o pিতপাদন করাiেব eবং ei ব াপাের aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক uহা 
aবিহত করাiেব। সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর সামিয়কভােব েবতন 
পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন 
পিরেশাধ হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 
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২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় uk 
েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন 
িনধর্ারণ চড়াn কিরেবনূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pু ত য়নপt pদান কিরেবন। 

২৩। আয়কর।– 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা:- 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী 
বাধ তামলূকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ 
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া o কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল pিত ান হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন-িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেকু , আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত 
anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেত ু
হiেব; 

ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব। 

২৩। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির [ব াংক o aথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, 
eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

জািকর আহেমদ খান 
aথর্ সিচব 

১৪-২-১৪১২ ব াb 
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৩/২০০৫/৭৫ তািরখ: 

২৮-৫-২০০৫ ি sাb 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪, আ মান মিফdল iসলাম সড়কু , ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা। 
৫। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ সংsাপন মntণালয়, ঢাকা। 
৬। ব বsাপনা পিরচালক, ––––––––, সকল রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ান। তাঁহার আoতাভk সকল ু

aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৭। মহাপিরচালক, বািণিজ ক aিডট aিধদpর, ঢাকা। 
৮। aথর্ িবভােগর ব াংিকং pশাসন o ব াংিকং নীিত anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 871 • 

৯। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগাঁo, ঢাকা। চাকির [ব াংক o aথর্লgী pিত ান] (েবতন o 
ভাতািদ) আেদশ ২০০৫ বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 

১০। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাহাmদ আলী খান 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
 
 
 

[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

২৮ েম ২০০৫ 
 
 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৫ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
ঢাকা, ১৪ জ  ১৪১২ ব াb/২৮ েম ২০০৫ ি sাb 

 
নং eস.আর.o–১২০-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-২/ ২০০৫/ ৭৪–Services 

(Reorganization and Conditions) Act, ১৯৭৫ (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার 
িনmrপ আেদশ জাির কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ, চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ 
নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ 
সােপেk কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েবতনবিd ৃ

বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) শতকরা 
৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, ২০০৫ 
তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ  শতকরা ২৫ ভাগ ১ 
জলাiু , ২০০৫ তািরখ হiেত pদান করা হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত 
সমnয় কিরেত হiেব; 

গ) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান 
েমাতােবক সকল ভাতা (uৎসব ভাতা o েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ 
জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের 
ভাতািদ pেদয় হiেব; 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনূ mিlিখত ব িkবগর্ ব তীত anাn সকল s-
শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমেহ িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেবূ , যথা:- 
ক) sানীয় pিত ানসমহ যথাূ :- িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, uপেজলা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ; 
খ) বাংলােদশ িবমান করেপােরশন; 
গ) বাংলােদশ িশিপং করেপােরশন; 
ঘ) ব াংকসমহ o aথর্লgী pিত ানসমহ যথাূ ূ :- বাংলােদশ ব াংক, েসানালী ব াংক, agণী ব াংক, জনতা ব াংক, 

কমর্সংsান ব াংক, আনসার o িভিডিপ unয়ন ব াংক, বাংলােদশ িশl ব াংক, বাংলােদশ কিষ ব াংকৃ , 
রাজশাহী কিষ unয়ন ব াংকৃ , বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা, বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেপােরশন (ICB) eবং 
বাংলােদশ গহ িনমর্াণ ঋণদান করেপােরশনৃ ; 

ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 
1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’ 

চ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
ছ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু ; eবং 
জ) s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমেহূ  েpষেণ কমর্রত সরকাির ব িkগণ। 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 
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ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৫’aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘সংsা’ বা ‘pিত ান’ aথর্ s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ; 

ঘ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsল, যথাkেম, পেদর মল ূ
েsল, িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।– 

১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং ঐ ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding Scale) 
কাযর্কর হiেব, যথা: 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০ টাকা ১৯৩০০–৭০০×৪–২২১০০ 
৩। টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০ টাকা ১৬৮০০–৬৫০×৬–২০৭০০ 
৪। টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০ টাকা ১৫০০০–৬০০×৮–১৯৮০০ 
৫। টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০ টাকা ১৩৭৫০–৫৫০×১০–১৯২৫০ 
৬। টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০ টাকা ১১০০০–৪৭৫×১৪–১৭৬৫০ 
৭। টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০ টাকা ৯০০০–৪০৫×১৬–১৫৪৮০ 
৮। টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০ টাকা ৭৪০০–৩৬৫×১৬–১৩২৪০ 
৯। টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–৭৭৪০ টাকা ৬৮০০–৩২৫×৭–৯০৭৫–iিব–৩৬৫×১১–১৩০৯০ 
১০। টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–৬৬২৫ টাকা ৫১০০–২৮০×৭–৭০৬০–iিব–৩০০×১১–১০৩৬০ 
১১। টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–৫৫০৫ টাকা ৪১০০–২৫০×৭–৫৮৫০–iিব–২৭০×১১–৮৮২০ 
১২। টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–৫১৩০ টাকা ৩৭০০–২৩০×৭–৫৩১০–iিব–২৫০×১১–৮০৬০ 
১৩। টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–৪৭৩৫ টাকা ৩৫০০–২১০×৭–৪৯৭০–iিব–২৩০×১১–৭৫০০ 
১৪। টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–৪৩১৫ টাকা ৩৩০০–১৯০×৭–৪৬৩০–iিব–২১০×১১–৬৯৪০ 
১৫। টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০ টাকা ৩১০০–১৭০×৭–৪২৯০–iিব–১৯০×১১–৬৩৮০ 
১৬। টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫ টাকা ৩০০০–১৫০×৭–৪০৫০–iিব–১৭০×১১–৫৯২০ 
১৭। টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০ টাকা ২৮৫০–১৩০×৭–৩৭৬০–iিব–১৫০×১১–৫৪১০ 
১৮। টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫ টাকা ২৬০০–১২০×৭–৩৪৪০–iিব–১৩০×১১–৪৮৭০ 
১৯। টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫ টাকা ২৫০০–১১০×৭–৩২৭০–iিব–১২০×১১–৪৫৯০ 
২০। টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০ টাকা ২৪০০–১০০×৭–৩১০০–iিব–১১০×১১–৪৩১০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।– 

৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক ৃ
anেমািদত িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ 
হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত তাঁহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর 
পবর্ পযর্n u তর েsল ূ (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pদান করা যায় নাiু , তাঁহারা 
সংি  আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশর uেdেশ  ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেবু - 

ক) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদৃ ৃ র বা কােজর সিহত সmk ব িkগত ৃ
েবতন বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা 
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u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding 
scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, 
যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
যিদ েকান ব িkর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় 

ধােপর মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৫) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান 
ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র 
সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 

uদাহরণ ১: 

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫–৯০ × ৭–২৫০৫ iিব-১০০ × ১১–৩৬০৫ টাকার 
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । eiেkেt ০১-০১-
২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০–১৫০ × ৭–৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১–৫৯২০ 
টাকার anrপ েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তঁাহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ । 

uদাহরণ ২: 
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান ১৮৭৫–৯০ × ৭–২৫০৫ iিব-১০০ 

× ১১–৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল 
িহসােব ৩০০০–১৫০ × ৭–৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১–৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব ৩৫৪০ টাকা। 

(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ ূ
কিরেল পাথর্েক র পিরমাণ হয় ২৪১৫–১৮৭৫=৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত 
হiেব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ +৫৪০=৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ 
েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব); 

গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী টাকা ২৩০০০ িনধর্ািরত তাহােদর েkেt 
দফা (ক) o (খ) pেযাজ  হiেব না; 

ঘ) যিদ েকান ব িkর ‘বতর্মান েবতন’ সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, 
তাহা হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান 
েবতন eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা 
তাঁহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঙ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp ূ
েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন যিদ িতিন পেদাnিত না 
পাiেতন, তাহা হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, 
িসিনয়র েsল বা ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েয েবতন 
িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-
২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e pথেম aব বিহত িনmপেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং 
ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান 
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার 
সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 
eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, 
তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেবৃ । ukrপ েবতন িনধর্ারেণ 
িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটাসীমা pেযাজ  হiেব না; 

২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর 
েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তাঁহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ 
কিরেত হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা 
পেদাnিতর aব বিহত পেবর্ূ র তািরেখ anে দ ১ (৩) (ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ  েবতেনর পাথর্েক র 
শতকরা ৭৫ ভাগ িহসােব েয a  pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর 
aব বিহত পেবর্র তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে র সােথ যk কিরয়া ূ ু ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং 
১ জলাiু , ২০০৫ হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ sিবধা pেদয় হiেবূ । 
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৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  েকান ব িkর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd ৃ (increment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তঁাহার েবতন 
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতন বিd ব তীত আহিরত ৃ
েবতন িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক  িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a  
aিজর্ত েবতনবিdসহ uেtািলত েবতেনর সােথৃ  েযাগ কিরেত হiেব। 

৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাঁহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ 
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তরেsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন, তাঁহােদর 
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান 
anসত হiেবৃ । 

৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফস aথবা স ঠেন িতিনূ  েয েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া: ei uপ-anে েদ uিlিখত েpষণ বিলেত েকান ব িkর eক pিত ান হiেত an pিত ােন 
asায়ী বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেবু । 

৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল, েসi কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন, 
তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তঁাহার ু
বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, 
তেব জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তাঁহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা 
তঁাহার ছিটু র সমেয়র জn pাপ  হiেবন না। 

৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং ু
বাsেব কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। 
eirপ পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 

৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধ েপনশনু  িনধর্ারেণর জn 
(pেযাজ  েkেt) তাঁহার েবতন uপ-anে দ (৬) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর 
সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতন ূ ু
বিdর তািরখ থােকৃ , তাহা হiেল uk েবতনবিdৃ o েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk হiেবু , 
তেব িতিন aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত ূ ু ু
থািকেবন। 

৯) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তাঁহােদর 
েপনশন (pেযাজ  েkেt) o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ sিবধা pেদয় ূ
হiেব। 

১০) ১০০০ টাকা পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর (pেযাজ  েkেt) নীট 
েপনশেনর পিরমাণ ৪০% হাের eবং টাকা ১০০১ হiেত তদ র্ ূ পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ২৫% হাের 
বিd করা ৃ হiল: 

তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt বিdসহ নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi ৃ ১৪০০ টাকা eর িনেm হiেব 
না। 

১১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব। 

১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  কমর্রত েকান ব িk মত বরণ কিরেল uk ৃ ু
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯) 
েমাতােবক, pেযাজ  েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ  হiেব। 

১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর িবধান anযায়ী ু ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছিট পাoনা থাকা সােপেk ু ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ছিট েভাগ কিরেত ূ ু
পািরেবন eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব, aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয 
সকল ব িkর aবসরpstিতমলক ছিটেত গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবনূ ু । 

৭। জাতীয় েবতন েsল ২০০৫-e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsল-eর pাপ তা।– 

১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০–৪৩১০ হiেত টাকা 
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৫১০০–১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ু
৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn ূ
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-
েsল) িহসােব pেদয় হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না: 

আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত 
েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৫ e বহাল থািকেব: 

আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব pদান সংkাn ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/ ৯৬ (aংশ)/ ৭২ 
(২০০) নং sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৩৭০০–৮০৬০, টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং টাকা ৫১০০–১০৩৬০ 
েবতন েsেলর anভর্k কমর্কতর্াগণু , তাঁহােদর সংি  পেদর েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর 
পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , 
পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক ukrপ েকান কমর্কতর্া eকi 
পেদ সমg চাকির জীবেন ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদ র্ েsলভk কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর িনজ ূ ু
েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পিতর্র পর তঁাহােদর চাকির সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেতূ  
eবং eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsলূ , u তর েsল 
(টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর 
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল 
২০০৫ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১৫০০০–১৯৮০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা ৬৮০০–
১৩০৯০, টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০-eর anভর্kু , তাঁহারা s s েবতন েsেলর 
সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০, u তর েsল 
(টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েবতন েsেল 
পেদাnিতpাp কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ aথবা টাকা ৭৪০০–
১৩২৪০ েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল 
(টাiম-েsল) টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ ব তীতূ , জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন 
anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় হiেব। 

৫) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদ র্ েsলভk কমর্কতর্াগণ ূ ু ৪ বৎসেরর চাকির 
পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , pেদয় 
পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর ব বsা বলবৎ থািকেব। 

৬) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৩৭০০–৮০৬০, টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং টাকা ৫১০০–১০৩৬০ 
েবতন েsেলর anভর্k কমর্ু কতর্াগণ, ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার 
িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk পেদর মল েsেলর পরবতর্ী েsেল ূ ূ ৫০% িসেলকশন 
েgড pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। 

৭) আেরা শতর্ থােক েয, pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা বলবৎ থািকেবূ । 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর 
aিতkম কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং 
েবতনবিd ম ির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেবৃ ু । anে দ ৬ 
eর িবধান anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতনবিdর তািরখi জাতীয় েবতন েsলৃ , 
২০০৫ eর pথম বািষর্ক েবতনবিৃdর তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের 
পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িkর পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির 
পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতনবিd pাপ  হiেবনূ ৃ : 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 878 • 

তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব ৃ
না। 

২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ ৃ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরেখর মেধ  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anসাের 
যঁাহােদর বািষর্ক েবতন বিd ঘেটৃ , তাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতনবিdর পণর্ sিবধা pেদয়ৃ ূ । 

৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন ৃ
তািলকাভkু  েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতনবিdর তািরখ কিনে র েবতনবিdর ৃ ৃ
তািরেখ আনয়ন কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে দ (৩) বিণর্ত শতর্ 
সােপেk pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ বা 
তদধবর্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী aথবা u  মাধ িমক 

সািটর্িফেকট পরীkা পাস করার পর ৪ বৎসর েময়াদী েকাসর্ পাসপবর্ক eিgকালচার বা eিgকালচারাল ূ
iেকানিমk বা eিgকালচারাল iি িনয়ািরং বা eিনম াল হাজব াি D বা েভেটিরনারী সােয়n e েয িডgী aজর্ন 
করা হয় েসi িডgীধারীেক বা সরকার কতর্ক sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ৃ ১িট aিgম েবতন বিd pদান ৃ
করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iিjিনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার 
কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, 
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর নূ নতম 
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) uপযk কতর্পk aথর্ িবভােগর সিহত আেলাচনাkেমু ৃ , িনিদর্  েকান পেদ সmণর্rেপ পিরকlনা o নkা কােজ ূ
িনেয়ািজত সহকারী pেকৗশলী eবং িনবর্াহী pেকৗশলীেক তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেল ৩িট েবতনবিd ৃ
pদান করা হiেব। তাঁহারা যতিদন পিরকlনা o নkা কােজ সহকারী pেকৗশলী বা িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ 
িনেযািজত থািকেবন, ততিদন পযর্n ei েবতনবিdর sিবধা pাপ  হiেবনৃ । পিরকlনা বা নkা কােজ 
িবেশষj, েযাগ  সহকারী pেকৗশলীেদর মেধ  হiেত পিরকlনা বা নkার িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ পেদাnিত 
েদoয়া হiেব। uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী পেদ পেদাnিতpাp েকান পিরকlনা বা নkা কােজ িনেয়ািজত 
সহকারী pেকৗশলীেক জনsােথর্ uপযk কতর্পk কতর্ক uk পেদ েযাগদােনর জn aব াহিত pদান করা না ু ৃ ৃ
হiেল, যতিদন িতিন পিরকlনা বা নkার সহকারী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত থািকেবন ততিদন িতিন জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েত েবতন আহরণ কিরেবন; 

ঘ) বাংলােদশ পরমাণ শিk কিমশনু , বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ কিষ গেবষণা ৃ
iনিsিটuট o বাংলােদশ ধান গেবষণা iনিsিটuট, বাংলােদশ কিষ গেবষণা iনৃ িsিটuট, বাংলােদশ পাট 
গেবষণা iনিsিটuট eবং বাংলােদশ চা গেবষণা iনিsিটuেট জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ eর টাকা ৬৮০০–
১৩০৯০ েsেলর েকান পেদ pথম িনেয়াগpাp eকজন কমর্কতর্ােক ২িট aিgম েবতনবিd ম র করা হiেবৃ ু , 
যিদ-(a) পদিট গেবষণামলক পদ িহসােব িনিদর্  থােকূ ; eবং 
(আ) সংি  ব িkর িনmিলিখত েযাগ তাgিলর মেধ  কমপেk েয েকান eকিট থােক, যথা:- 

১) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং iি িনয়ািরং 
e ১ম ে ণীর িডgীধারী হiয়া থােকন; 

২) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং কিষেত ৃ ১ম 
ে ণীর িডgীধারী (u  মাধ িমক সািটর্িফেকট বা সমমােনর সািটর্িফেকট লােভর পর ৪ বৎসেরর 
েকাসর্ সmিলত) হiয়া থােকন; 

৩) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং িবjান 
িবষেয় ১ম ে ণীর মাsাসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন; 

৪) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং ১ম ে ণীর 
সmান িডgীসহ িবjান িবষেয় ২য় ে ণীর মাsাসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন; 

৫) মাধ িমক sল সািটর্িফেকট eবংু  u  মাধ িমক sল সািটর্িফেকট বা সমমান পরীkায় ু ১ম িবভােগ 
utীণর্ হiয়া থােকন eবং কমপেk ৬০% নmরসহ িচিকৎসা িবষেয় sাতক িডgীধারী হiয়া থােকনঃ 
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তেব শতর্ থােক েয, ei uপ-anে েদর দফা (ঘ) anসাের যঁাহােদরেক েবতনবিd মৃ রু করা 
হiেব, তঁাহারা ei uপ-anে েদর দফা (ক) (খ) o (গ) anসাের েকান েবতনবিd pাপ  হiেবন ৃ
না। 

ঙ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd ৃ
পাiেবন। 

২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt ূ
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর িভিtেত uk তািরেখ তাহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত, 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত 
হiেব। 

৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdৃ র sিবধা ধ pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 
kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ

ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ১৯৩০০–২২১০০ 
টাকা ১৬৮০০–২০৭০০ 
টাকা ১৫০০–১৯৮০০ 
টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০ 
টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ 
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

 
ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেবু - 
ক) েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জনু, ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্k িছল ু

aথবা েয সকল পদ ১ জলাiু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন জাতীয় েবতন েsল টাকাু  ৭৫০–১৪৭০ বা 
তদ্ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ূ ১ জনু, ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা 
১৬৫০–৩০২০ বা তদ র্ েsেল িছল eবং ূ ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা 
২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ র্ েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলূ ু , ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ র্ ূ
েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৫ e টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদ র্ েsলভk েসi সকল ূ ু
পেদর েয েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত সময়কালৃ ; তৎসহ 

খ) েয সকল পদ ৩০ জনু, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্ ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk ু িছল aথবা ১ জলাiু , 
১৯৭৩ হiেত ৩০ জনু, ১৯৭৭ তািরেখর মেধ  েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬  েgডভk িছল িকংবা ু ১ 
জলাiু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ু ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা 
৪২৫–১০৩৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জনু, ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন েবু তন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, 
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ু ১ জলাiু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন 
েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk িছল eবং ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০ 
েsলভk িছল eবং জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা 
৩৭০০–৮০৬০ েsলভkু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কালৃ ; তৎসহ 

গ) anাn pকত চাকিরর eকৃ -চতথর্াংশু । 

২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর 
aিধক হiেব না: 
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তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত 
পাiেবন, তাঁহারা uk সমেয় েবতনবিd বাবদ েয a  aথর্াৎ শতকরা ৃ ৭৫ ভাগ pাপ  হiেবন, uহা হiেত 
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তাঁহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা 
হiেব। 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) ১ জলাiু , ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল েয সকল ভাতা ম র করা ু
হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা 
pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেযাজ  েkেt বিধর্ত 
হাের ভাতািদ pেদয় হiেব। 

২) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১২। িচিকৎসা ভাতা।– 

িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং১ জলাiু , 
২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িk (pেযাজ  েkেt aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী, চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ১৯৯৭-eর িবধান েমাতােবক ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n 
বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী pিত ান কতর্ক বরাdকৃ ৃত বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e 
uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী pিত ান কতর্ক বরাdকত বাসsােন বসবাস কেরনৃ ৃ , তাঁহােদর মািসক েবতন িবল 
হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাiু , 
২০০৬ তািরখ হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক pিত ানেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১নং হiেত ১২নং েsল (টাকা 

২৩০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৩৭০০–৮০৬০)-eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর ূ
aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৩৫০০–৭৫০০ হiেত টাকা 
২৮৫০–৫৪১০)-eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ১ eর uপ-anে দ 
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৬০০–৪৮৭০ হiেত ২৪০০–
৪৩১০)-eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pিত ানেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না। 

ঘ) শতর্ থােক েয, েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়া িবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, 
তঁাহােক pিত ান কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব নাৃ : 

ঙ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা 
িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র ৃ
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির কাযর্ালেয় বা s-শািসত সংsা, রাTায়t ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর 
চাকিরজীবী হন eবং তঁাহারা eকেt সংsার বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তাঁহােদর মেধ  যঁাহার নােম 
বাসsান বরাd করা হiয়ােছ, তাঁহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান 
বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের ৩০ জনু, ২০০৬ 
তািরখ পযর্n eবং ১ জলাু i, ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬)-e uিlিখত হাের বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন। 

৫) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তাঁহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় 
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আেছ, তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদৃ ৃ শ বলবৎ থািকেব। 
[ব াখ া: যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমসৃ , েহােsল, েরs 

হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান sীমার 
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
বা pিত ান কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংৃ ি  
কমর্কতর্া o কমর্চারী বািড় ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা 
improvised accommodation-eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান 
কিরেত হiেব।] 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীর ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত 
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 

সারিণ 
বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  

ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার 
জn 

নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 

েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn

anাn sােনর জn 

টাকা ২৮০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৫৯০ 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৩৭০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ১২৫০ 

টাকা ২৮০১ হiেত টাকা 
৬০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১৮২০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৫৪০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ১৪০০ 

টাকা ৬০০১ হiেত টাকা 
১২০০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৩০০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৭০০ 

টাকা ১২০০১ তদ র্ূ  মল েবতেনূ র ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৬০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ৫৪০০ 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৪৮০০ 

১৪। যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–৪৩১০ 
পযর্n) আoতাধীন েকান কমর্কতর্া o কমর্চারীর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী খলনাু , িসেলট বা 
বিরশাল িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ তাঁহার আহিরত বা 
pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ূ
ব বহােরর sিবধা পাiবার aিধকারী, েসi সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর েkেt uk sিবধা পনরােদশ না েদoয়া ু
পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব। 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–
৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনাু , বিরশাল বা 
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাiু , ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের 
যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৫। uৎসব ভাতা o েবানাস eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allownance) Rules, 1979 -eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব, তেব ei সকল ভাতা eবং েবানাস (pেযাজ  েkেt) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  মািসক মল েবতেনর িভিtেত ূ ৩০ জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাiু , ২০০৬ 
তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত তঁাহােদর pাপ  মল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতাূ  o েবানাস eবং ািn o িবেনাদন 
ভাতা pেদয় হiেব। 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)/ eফিব-১২/ 
৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী ৃ ৃ
anসরণ কিরেত হiেব। 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২, তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১ 
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব 
ভাতা বলবৎ থািকেব। 
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১৬। িটিফন ভাতা।– 

সকল নন-েগেজেটড কমর্চারীর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেব, িকn েয সকল ু
কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ  ূ ু
হiেব না। 

১৭। েধালাiভাতা।– 

েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা িবদ মান হােরর পিরবেতর্ ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত 
৫০ টাকা হাের েধালাiভাতা pাপ  হiেবন। 

১৮। কাযর্ভার ভাতা।– 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ৫% হাের সেবর্া  ১০০০ টাকা কাযর্ভার ভাতা ১ জলাiু , ২০০৬ 
তািরখ হiেত pাপ  হiেবন। 

১৯। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।– 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং 
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাi ু ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

২০। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্ূ ু মান হার বলবৎ 
থািকেব, তেব সেবর্া  সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাiু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। 

২১। েবতন pদান পdিত।– 

১) সংি  pিত ান বা সংsা ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e সংি  কমর্কতর্া o 
কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ কিরেব eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eতৎসংkাn eকিট িববরণী 
েpরণ কিরেব। সংি  pিত ান বা সংsা তাঁহােদর সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারণ সংkাn ৃ
িববরণী যথাযথভােব িনরীkা o pিতপাদন করাiেব eবং ei ব াপাের aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ 
anিবভাগেক uহা aবিহত করাiেব। সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর 
সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবূ । ei pিkয়ায় 
aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় uk 
েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন 
িনধর্ারণ চড়াn কিরেবূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদাু ন কিরেবন। 

২২। আয়কর।– 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা:- 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া o ু
কমর্চারী বাধ তামলকভােব িনেজর েবূ তন ভাতািদসহ তাঁহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ 
িনধর্ারণ কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল pিত ান বা সংsা হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ 
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aথর্ িবেলর মাধ েম (েযমন-িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেকু , আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত 
anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেত ু
হiেব; 

ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব। 

২৩। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর 
uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

জািকর আহেমদ খান 
aথর্ সিচব 

১৪-২-১৪১২ ব াb 
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-২/২০০৫/৭৪ তািরখ: 

২৮-৫-২০০৫ ি sাb 
 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪, আ মান মিফdল iসলাম সড়কু , ঢাকা। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ সিচব/ ভারpাp সিচব.––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। 
৫। সকল s-শািসত eবং রাTায়t pিত ােনর pধানগণ। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn 

anেরাধ করা হiল। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। 
৭। মহাপিরচালক, বািণিজ ক aিডট aিধদpর, ঢাকা। 
৮। aথর্ িবভােগর মিনটিরং েসেলর সকল কমর্কতর্া। 
৯। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগাঁo, ঢাকা। চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t 

pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ২০০৫ বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১০। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাহাmদ আলী খান 
যgু-সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  
 

েসামবার, জলাi ু ১১, ২০০৫ 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

তািরখ, ২৬ আষাঢ় ১৪১২/ ১০ জলাi ু ২০০৫ 
 
 

eস.আর.o নং-২১২-আiন/২০০৫/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৩/২০০৫/১১৭।–Services 
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার 
চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা: 
 
 uপিরuk আেদশ eর anে দ ১৬ eর- 

ক) uপাnটীকার ‘/েবানাস eবং ািn o িবেনাদনভাতা’ িচh o শbgিল িবলp হiেবু ; 

খ) uপ-anে দ (১) eর পিরবেতর্ িনmrপ uপ-anে দ (১) pিতsািপত হiেব, যথা: 

‘১) aথর্ মntণালয় কতর্ক জািরকত aিফস sারক নংৃ ৃ - aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ 
৩ জলাiু , ১৯৮৮ anসাের বািষর্ক uৎসবভাতা pেদয় হiেব, তেব ei বাড়া চাkরী (ব াংক o 
aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ anসাের pেযাজ  েkেt, ৩১ িডেসmর, 
২০০৪ তািরেখ বা pাপ  মািসক মল েবতেনর িভিtেত ূ ৩০জনু, ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব, 
eবং ১জলাiু , ২০০৬ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত জাতীয় েবতনেsল, ২০০৫ anসাের pাপ  মল ূ
েবতেনর িভিtেত uৎসবভাতা pেদয় হiেব।’ 

 
২। ei আেদশ ১-১-২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
জািকর আহেমদ খান 

aথর্ সিচব। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

  

০৬ াবণ, ১৪১২ ব াb নং-aম/aিব(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৫/১২৯ তািরখ: ২১ জলাiু , ২০০৫ ি ঃ
 

িবষয়: মাননীয় sীকার, েডপিট sীকারু , িবেরাধীদলীয় েনতা, চীফ hiপ, িবেরাধীদলীয় uপেনতা, hiপগণ eবং 
সংসদ সদস েদর পািরেতািষক পনঃহােরু  িনধর্ারণ সংkাn। 

 
uপযর্kু িবষেয়র েpিkেত িনেদর্শkেম মাননীয় sীকার, েডপিট sীকারু , িবেরাধীদলীয় েনতা, চীফ hiপ, 

িবেরাধীদলীয় uপেনতা, hiপগণ eবং সংসদ সদস েদর পািরেতািষক িনেmািlিখত হাের বিdর িবষেয় aথর্ িবভাৃ েগর 
সmিত jাপন করা হ’ল: 
 

পদমযর্াদা বিdর হারৃ  
sীকার ৪৫.১২% 
েডপিট sীকারু  ৪৫% 
িবেরাধীদলীয় েনতা ৪৫% 
চীফ hiপ ৪৫% 
িবেরাধীদলীয় uপেনতা ৪৫% 
hiপগণ ৪৫% 
সংসদ সদস  ৫০% 

 
২। eতদসংকাn িবষেয় পরবতর্ী pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা যাে ।  

 
 

েমাঃ আবdল মিতন 
সহকারী সিচব 

সিচব 
জাতীয় সংসদ সিচবালয় 
েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

aিতিরk সংখ া 
কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

বহsিতবারৃ , আগ  ১৮, ২০০৫ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 

আেদশ 

তািরখ, ২ ভাd ১৪১২/ ১৭ আগs ২০০৫ 
 

eস.আর.o নং–২৬১/২০০৫/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৫/২০০৫–Services (Re-organisation and 
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার at িবভােগর ২৮েম ২০০৫ 
তািরেখর eস.আর.o নং ১২৩-আি◌ন/২০০৫ dারা জািরকতৃ  চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ 
সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 uপির-uk আেদেশর– 

ক) an্েছদ ৩ eর পিরবেতর্ িনmrপ anে দ ৩ pিতsািপত হiেব, যথা:- 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।–১ জাnয়ারী, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর ূ ূ
বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর ু
িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর হiেব, যথা:- 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ৯৫০০-২৬০×১০-১২১০০ টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০ 
২। টাকা ৭২০০-২৬০×১৪-১০৮৪০ টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ 
৩। টাকা ৬১৫০-২২৫×১৬-৯৭৫০ টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০ 
৪। টাকা ৪৩০০-১৮৫×৭-৫৫৯৫-iিব-১৯৫×১১-৭৭৪০ টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০ 
৫। টাকা ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০-iিব-১৮৫×১১-৬৬২৫ টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০ 
৬। টাকা ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০ টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০ 
৭। টাকা ২৮০০-১৫৫×৫-৩৫৭৫-iিব-১৭০×৩-৪০৮৫ টাকা ৪৪০০-২৫০×৭-৬১৫০-iিব-২৭০×১১-৯১২০ 
৮। টাকা ২৫৫০-১৫৫×৭-৩৬৩৫-iিব-১৭০×২-৩৯৭৫ টাকা ৪২০০-২৫০×৭-৫৯৫০-iিব-২৭০×১১-৮৯২০ 
৯। টাকা ২১০০-১২০×৭-২৯৪০-iিব-১২৫×৬-৩৬৯০ টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৫৮৯০ 
১০। টাকা ২২৫০-১৩৫×৭-৩১৯৫-iিব-১৪০×১১-৪৭৩৫ টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০ 
১১। টাকা ২১০০-১২০×৭-২৯৪০-iিব-১২৫×১১-৪৩১৫ টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০ 
১২। টাকা ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০-iিব-১১০×১১-৩৯২০ টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০ 
১৩। টাকা ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০-iিব-১১০×৪-৩১৫০ টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০ 
১৪। টাকা ১৮৭৫-৯০×৭-২৫০৫-iিব-১০০×১১-৩৬০৫ টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০ 
১৫। টাকা ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০-iিব-৯০×৫-২৭৬০ টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০ 
১৬। টাকা ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০-iিব-৯০×১১-৩৩০০ টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০ 
১৭। টাকা ১৬২৫-৬৫×৭-২০৮০-iিব-৭৫×১১-২৯০৫ টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০ 
১৮। টাকা ১৫৬০-৬০×৭-১৯৮০-iিব-৬৫×১২-২৭৬০ টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০ 
১৯। টাকা ১৫৬০-৬০×৭-১৯৮০-iিব-৬৫×১১-২৬৯৫ টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০ 
২০। টাকা ১৫০০-৫০×১৮-২৪০০ টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০ 

খ) anে দ ১৩ eর uপ-anে দ (৭) eর ‘(১ক)’ বnনীgিল o সংখ ার পিরবেতর্ ‘(২)’ বnনীgিল o 
সংখ া pিতsািপত হiেব। 

২। ei আেদশ ১ জাnয়ারী ২০০৫ তািরেখ বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
রা পিতর আেদশkেম 

 
িসিdkর রহমান েচৗধরীু  

aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  
 

বহsিতবারৃ , নেভmর ১৭, ২০০৫ 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

তািরখ, ৩০ কািতর্ক ১৪১২/ ১৪ নেভmর ২০০৫ 
 

eস.আর.o নং-৩১১-আiন/২০০৫/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-২/২০০৫/১৯৯–Services (Re-
organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার চাকির 
[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ সংেশাধন 
কিরল, যথা:- 
 
 uপির-uk আেদেশর ৭ eর uপ-anে দ (৫) eর ‘eবং তদ র্ূ ’ শbdয় িবলp হiেবু । 

২। ei আেদশ at িবভােগর ১৪ জ , ১৪১২ ব াb েমাতােবক ২৮ েম ২০০৫ ি sাb তািরেখর আেদশ নং 
eস.আর.o ১২০-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাs)/ জাঃেবঃেsল-২/ ২০০৫/ ৭৪ eর কাযর্কিরতার তািরেখ বলবৎ 
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রা পিতর আেদশkেম 

 
 

িসিdkর রহমান েচৗধরীু  
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  
 

বহsিতবারৃ , নেভmর ১৭, ২০০৫ 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

তািরখ, ৩০ কািতর্ক ১৪১২/ ১৪ নেভmর ২০০৫ 
 

eস.আর.o নং-৩১২-আiন/২০০৫/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-২/২০০৫/২০০–Services (Re-
organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার চাকির 
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 
 uপির-uk আেদেশর ৭ eর uপ-anে দ (৫) eর ‘eবং তদ র্ূ ’ শbdয় িবলp হiেবু । 

২। ei আেদশ at িবভােগর ১৪ জ , ১৪১২ ব াb েমাতােবক ২৮ েম ২০০৫ ি sাb তািরেখর আেদশ নং 
eস.আর.o ১২১-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাs)/ জাঃেবঃেsল-২/ ২০০৫/ ৭৫ eর কাযর্কিরতার তািরেখ বলবৎ 
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রা পিতর আেদশkেম 

 
 

িসিdkর রহমান েচৗধরীু  
aথর্ সিচব। 
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বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  

ম লবার, নেভmর ২৯, ২০০৫ 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

তািরখ, ৩০ কািতর্ক ১৪১২/ ১৪ নেভmর ২০০৫ 
 

eস.আর.o নং-৩১৯/২০০৫/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৪/২০০৫/২১২–Services (Re-organisation 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার at িবভােগর ১৪ 
জ , ১৪১২ ব াb েমাতােবক ২৮ েম, ২০০৫ ি sাb তািরেখর আেদশ নং eস.আর.o ১২২-আiন/ ২০০৫/ aম/ 

aিব (বাs-১)/ জাঃেবঃেsল-৪/ ২০০৫/ ৭৬ eর মাধ েম জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর 
িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 
 uপির-uk আেদেশর ১১ eর uপ-anে দ (২) eর– 

ক) দফা (ঝ) eর পিরবেতর্ িনmrপ দফা (ঝ) pিতsািপত হiেব, যথা:- 

‘(ঝ) িকট ভাতা (সকল েপাশাকধারী শাখার জn): 
eeসিপ eবং তদ র্ূ  পারিmক ম িরু  ৬৩৩৮ 
 বাৎসিরক নবায়ন ম িরু  ৩৯০০ 

পারিmক ম িরু  ৩১৬৮ পিরদশর্ক (আমর্ড পিলশ ব াটািলয়ােনর ু
পিরদশর্ক ব তীত) বাৎসিরক নবায়ন ম িরু  ২৬০০’; 

(খ) দফা (ট) eর ‘৩৪’ সংখ ার পিরবেতর্ ‘৫০’ সংখ া pিতsািপত হiেব; 
গ) দফা (থ) eর পর িনmrপ নতন দফা ু (দ) eবং (ধ) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(দ) দিনক/ েখারাকী ভাতা: 
িসে ল েরশনpাp সদস েদর (eিপিবeন ব তীত) জনpিত মািসক ৩০০ 

(ধ) ঝঁুিকপণর্ ূ কােজর সmানী: 
(পিলশ পিরদশর্ক হেত কনেsবল পযর্nু ) 
 সmানী pদােনর kমতাpাp কমর্কতর্ার পদবী সেবর্া  বািষর্ক হার 
১) মহাপিলশ পিরদশর্কু / aিতিরk মহাপিলশ পিরদশর্কু  ৪,৪০০ 
২) েমেTাপিলটন পিলশ কিমশনারু / aিতিরk পিলশ কিমশনারু  ৪,০০০ 
৩) uপ-মহাপিলশ পিরু দশর্ক/ aিতিরk uপ-মহাপিলশ পিরদশর্কু  ৪,০০০ 
৪) পিলশ sপার o সমপযর্ােয়র কমর্কতর্াু  ৩,৬০০’। 

২। ei আেদশ at িবভােগর ১৪ জ , ১৪১২ ব াb েমাতােবক ২৮ েম ২০০৫ ি sাb তািরেখর আেদশ নং 
eস.আর.o ১২২-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাs)/ জাঃেবঃেsল-৪/ ২০০৫/ ৭৬ eর কাযর্কিরতার তািরেখ বলবৎ 
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রা পিতর আেদশkেম 

 
 

িসিdkর রহমান েচৗধরীু  
aথর্ সিচব। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 890 • 

বাংলােদশ  েগেজট 

 
aিতিরk সংখ া 

কতর্পk কতর্ক pকািশতৃ ৃ  
 

রিববার, মাচর্ ৫, ২০০৬ 

 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

তািরখ, ১৭ ফাlন ু ১৪১২/ ১ মাচর্ ২০০৬ 
 

eস.আর.o নং–৩৯-আiন/২০০৬/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৫/২০০৫।–Services (Re-organisation 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (ব াংক o 
aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 
 uপির-uk আেদেশর ৭ eর— 

ক) uপ-anে দ (১) eর ‘কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন-েsল, ২০০৫ eর টাঃ ২৪০০–
৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–১০৩৬০’ শbgিল, সংখ াgিল o কমার পিরবেতর্ ‘েয সকল কমর্চারী জাতীয় 
েবতন-েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০–৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–১০৩৬০ েবতন-েsেলর আoতাভk eবং ু
টাকা ৩৭০০–৮০৬০ eবং টাকা ৪১০০–৮৮২০ েবতন-েsেলর আoতাভk কমর্কতর্াগণু ’ শbgিল, 
সংখ াgিল, কমা o িচh pিতsািপত হiেব; 

খ) uপ-anে দ (২) িবলp হiু েব; 
গ) uপ-anে দ (৩) eর ‘৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদ র্ূ ’ শbgিলর পিরবেতর্ ‘৫১০০–১০৩৬০ হiেত 

১৩৭৫০–১৯২৫০ েবতন’ শbgিল o সংখ াgিল pিতsািপত হiেব; 
ঘ) uপ-anে দ (৬) eর ‘টাকা ৩৭০০–৮০৬০ টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং’ শbgিল, সংখ াgিল, কমা o িচh 

িবলp হiেবু ; 
 

রা পিতর আেদশkেম 
 
 

িসিdkর রহমান েচৗধরীু  
aথর্ সিচব। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন aিধশাখা-২ 

aম/aিব (বাs-২)িরট িপিটশন-২/২০০২/২৮ তািরখ: ৫/০২/২০০৮ 

 
িবষয়: িরট িপিটশন নmর- ২২৫৬/২০০২ e ৫/১১/২০০৩ তািরেখ pদt রােয়র আেলােক মহামাn হাiেকাটর্ 

িবভােগর িপe কাম েsেনাgাফারেদর nায় মহামাn sিpম েকােটর্র আপীল িবভােগর কমর্রত িপ,e কাম 
েsেনাgাফারেদর েবতন েsল, ১৯৯৭ টাঃ ৩৪০০–৬৬২৫/- (২০০৫ eর টাঃ ৫১০০–১০৩৬০/-) pদান 
pসে । 

 
সtূ : আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালেয়র ৩১/১/২০০৮ তািরেখর পt নং- িবচার-২/ ২eম-১/ ৯৭-৭২৫। 
 

uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত জানােনা যাে  েযু ূ , রীট িপিটশন নmর ২২৫৬/২০০২ e মহামাn 
হাiেকাটর্ িবভাগ কতর্ক িনৃ েmাk রায় pদান কেরেছন। 
 

* The respondents are therefore directed to extend the same benefits to the P.A Cum Stenographers 
attached to the judges of the Supreme Court of Bangladesh i.e. scale of pay, status and other 
financial benefits enjoyed by their counter parts working in the Secretariat Ministries within 3 
(three) months from the date of receipt of this judgment. 

 
e aবsায়, মহামাn হাiেকাটর্ িবভােগর uপযর্k রােয়র আেলােক মহামাn spীম েকােটর্র হাiেকাটর্ িবভােগর nায়ু , 

মহামাn আপীল িবভােগ কমর্রত িপ, e, কাম েsেনাgাফারেদর েবতন েsল, ১৯৯৭ টাঃ ৩৪০০–৬৬২৫/- (২০০৫ e 
টাঃ ৫১০০–১০৩৬০/-) pদােন আিদ  হেয় সmিত jাপন করা হেলা। 

 
 

িবমান িবহারী বড়য়াু  
uপ-সিচব 

সিচব 
আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ 
বাsবায়ন aিধশাখা-২ 

aম/aিব (বাs-২)েবঃেsঃিনঃ(আiন)-২৭/৯৯/৩৭ তািরখ: ১৩/০২/২০০৮ 

 
িবষয়: বাংলােদশ sিpম েকাটর্, হাiেকাটর্ িবভােগর িহসাবরkক পেদর েবতন েsল unীতকরণ pসে  রীট িপিটশন 

নং-৬১২৭/২০০১ হেত udূত িসিপ নং - ১৫৭২/২০০৪ eর uপর মহামাn sিpম েকােটর্র আপীল িবভােগর 
রায় বাsবায়ন pসে । 

 
সtূ : আiন আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, সিলিসটর uiং, রীট শাখার ২৬/৪/২০০৭ তািরেখর সল/ িমস-

১৫৯/২০০৬ (রীট) -৫৫২ নং sারক। 
 
 uপযর্k িবষয় o সেtাk পেtর েpিkেত aথর্ িবভােগর ু ূ ২৭/০৫/২০০৭ তািরেখর aম/ aিব(বাsঃ-২) েবঃ েsঃ িনঃ 
(আiন) -২৭/৯৯/১০৯ নং sারকিট আংিশক সংেশাধনkেম মহামাn হাiেকাটর্ িবভােগ দােয়রকত রীট িপিটশন নংৃ -
৬১২৭/২০০১ হেত udত িসিপ নং ু -১৫৭২/২০০৪ eর িবষেয় মহামাn spীম েকােটর্র আপীল িবভােগর রােয়র িভিtেত 
মহামাn spীম েকােটর্র আপীল িবভাগ o হাiেকাটর্ িবভােগর িহসাবরkণ পেদর েবতন েsল বাংলােদশ সিচবালেয়র 
মntণালয়/ িবভােগ কমর্রত িহসাবরkকেদর nায় জাতীয় েবতন েsল, ১৯৭৭ eর টাঃ ৪৭০–১১৩৫ (১১ নং েsল) 
(২০০৫ eর টাঃ ৪১০০–৮৮২০/-) eবং িসেলকশন েgড টাঃ ৬২৫–১৩১৫/- (১০ নং েsল) (২০০৫ eর টাঃ ৫১০০–
১০৩৬০/-) pদােন আিদ  হেয় সmিত jাপন করা হেলা। 
 

িবমান িবহারী বড়য়াু  
uপ-সিচব 

 
সিচব 
আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
 
 

(সরকাির- েবসামিরক) 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

০২ িডেসmর ২০০৯ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৯ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ pকািশত।] 
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 

aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

ঢাকা, ১৮ agহায়ণ ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb। 
 

 নং eস.আর.o–২৫৫ আiন/২০০৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৯/২৩২।–Services 
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ 
আেদশ জাির কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsল ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei 

িনধর্ািরত েবতন ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ pাপ  aংেক ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp ু
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত 
সমnয় কিরেত হiেব; 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছনূ ু  তাহারা 
aবসরpstিতমলক ছিটেত থাকার সমেয় ূ ু ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন। 

ব াখ া: েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছনূ ু । দফা (গ) eর বণর্না 
েমাতােবক িতিন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা 
aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ  হiেবন। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর (কমর্কতর্া/ কমর্চারী) েkেt 
pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) বাংলােদশ জিডিশয়াল সািভর্েস িনেয়ািজত জিডিশয়াল কমর্কতর্াগণু ু ; 
খ)  েয সকল েবসামিরক কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত 

pিতরkা সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
গ) পিলশ বািহনী o বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণু ; 
ঘ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘Worker’; 
ঙ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
চ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯।– 

১) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk ূ ূ ু
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding 
Scale) কাযর্কর হiেব, যথা:- 

েgড বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
(১ জলাiু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ২৩০০০(িনধর্ািরত) টাকা ৪০০০০(িনধর্ািরত) 
২। টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০ টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০ 
৩। টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০ টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০ 
৪। টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০ টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০ 
৫। টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০ টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০ 
৬। টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০ 
৭। টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০ টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০ 
৮। টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০ টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০ 
৯। টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০ 
১০। টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০ টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০ 
১১। টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-iিব-২৭০×১১-৮৮২০ টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-iিব-৪৫০×১১-১৪২৫৫ 
১২। টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-iিব-২৫০×১১-৮০৬০ টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-iিব-৪১৫×১১-১৩১২৫ 
১৩। টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০ টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫ 
১৪। টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০ টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫ 
১৫। টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০ 
১৬। টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০ টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫ 
১৭। টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০ টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫ 
১৮। টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০ টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০ 
১৯। টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০ টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০ 
২০। টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০ টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০ 

২) বতর্মােন েয সকল পেদর েবতন টাকা ২৪,৫০০/- (িনধর্ািরত), েস সকল পেদর েবতন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ 
িনmrপভােব িনধর্ািরত হiেব। aথর্াৎ মিntপিরষদ সিচব, মখ  সিচব o সমতল  পদু ু / পদসমেহ ূ ১ম েgেডর িনধর্ািরত 
মল েবতেনর ূ (৪০,০০০/-) সিহত aিতিরk ৫,০০০/-টাকা েযাগ কিরয়া ৪৫,০০০/- টাকা (িনধর্ািরত)হiেব। 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pাপ তা।– 

৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, 
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩(১) e 
বিণর্ত তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত - 

ক) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন বা ৃ ৃ ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল 
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding 
Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয় 

েবতন েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ 
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uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান 
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না 
থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 
uদাহরণ ১: 

৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার 
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল েবতন পাূ iেতন। ei েkেt ০১-০৭-২০০৯ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০/- টাকায় তঁাহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ । 
uদাহরণ ২: 

৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতন বতর্মােন ূ ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ × 
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০/- টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০/- টাকার েsেল তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০/- 
টাকা। 

ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন ূ হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল 
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। aতeব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ 
(৪৯০০+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকn anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী ু
u তর ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০/- টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী টাকা ৪০,০০০/- eবং ৪৫,০০০/- িনধর্ািরত 
তঁাহােদর েkেt দফা (ক) o (খ) pেযাজ  হiেব না। 

ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, 
তাহা হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান 
েবতন eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঙ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ যাঁহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন pথেম 
িনmপেদ িনধর্ারণ কিরয়া পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 

চ) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফেস aথবা স ঠেনূ  িতিন েয েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 

ছ) েয ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েস ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেলু  তঁাহার বতর্মান েবতন 
যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটর ু
সমেয়র জn pাপ  হiেবন না; 

জ) েয ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েস ব িk পনবর্হাল না হiেলু  eবং বাsেব 
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  anrপ েsেল 
িনধর্ারণ করা হiেব; 

ঝ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেতূ ু  িছেলন, ধ েপনশন িনধর্ারেণরু  জn তাঁহার 
েবতন, দফা (ঞ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব। eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ থােকূ ু ৃ , তাহা 
হiেল uk েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব, িতিন 
aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতনূ ু ু  েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন। 

ঞ) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয ব িkর aবসরpstিত ছিট েশষ হiেবু  eবং িযিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ 
aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন 
িনধর্ারেণর sিবধা pাপ  হiেবন না। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিdৃ । 

ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় বিণর্ত পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
েবতন বিdর পিরমাণ েকান aবsােতi ৃ ২০০০/- টাকার িনেm হiেব না। e েkেt েবতন িনধর্ারেণর পর েকান 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর পিরমাণ যিদ ৃ ২০০০/- টাকার কম হয়, তেব, েয পিরমাণ aংক কম হiেব 
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তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া (সমnেয়র pেয়াজন না হiেল aবিশ াংশ সরাসির 
ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) যিদ েকান aংক aবিশ  থােক তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় 
হiেব eবং uk ব িkগত েবতন তঁাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব। 
uদাহরণ: 

যিদ েদখা যায় েয, ৪৫০০- ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk eকজন ু
কমর্চারীর বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় েমাট েবতন বিd পায় ৃ ১৬৫০/- টাকা। সবর্িনm ২০০০.০০ 
(di হাজার) টাকা েবতন বিdর জn pথেম মল েবতেনর সিহত eকিট বাৎসিরক বিধর্ত েবতন ৃ ূ (iনিkেম ট) 
েযাগ কিরয়া (১৬৫০+২৪০ = ১৮৯০) aবিশ  (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০/-টাকা ব িkগত েবতন (িপিপ) 
িহসােব pদান কিরেত হiেব। 

খ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর n নতম ২০০০.০০ (di হাজার) টাকা েবতন বিdর জn eকিট বািষর্ক েবতন বিd ৃ ৃ
(iনিkেম ট) eর সমপিরমাণ টাকার কম হiেল তাহা সংি  েsেল িপিপ িহসােব pাপ  হiেব eবং ei িপিপ 
পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব। 

৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- িনmবিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর 
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ 
করার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম 
েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব। 
uদাহরণ: 

৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × 
১১-১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-
২০৩৭০/-টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা anযায়ী ১ 
জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্ জািরকতূ ৃ  ২৬-১২-১৯৮০ 
তািরেখর MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/ ০৭/ 
১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ- ১৬/ ০৭/ ১৫১ eবং ১৫-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ 
aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/ ০৮/ ১৫২ সংখ ক sারকসমেহর কাযর্কািরতা ূ ১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত 
রিহত হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেল iেতাপেবর্ যাহারা েয আিথর্ক ূ ূ
sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ০১-১২-২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ  হiেবন না। 

গ) ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ আহিরত েবতেনর কেরসপি ডং েsেলর পিরবেতর্ সরাসির িসেলকশন েgেড িনধর্ািরত 
েবতনধারী কমর্কতর্ােদর েkেt ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ pাp েবতেনর িভিtেত pথেম ০১/০১/২০০৫ তািরেখ 
করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তৎপের িনধর্ািরত েবতেনর uপর িসেলকশন েgেড েবতন 
িনধর্ারণ করা হiেল তঁাহারা েযirপ sিবধা pাp হiেতন, তাহার িভিtেত ধারাবািহকভােব ৩০-৬-২০০৯ 
তািরখ পযর্n pাp েবতন িবেবচনা করতঃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 
েযমন- 
১) ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ িবিসeস ৬  েgডভk ু ৭২০০–১০৮৪০ টাকা েsেল eকজন কমর্কতর্ার 

মলেবতন িছল ূ ১০০৬০ টাকা। ঐ কমর্কতর্ার ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ েবতন েsল o মলেবতেনর পাথর্ক  ূ
িছল ১০০৬০-৭২০০=২৮৬০ টাকা। aথর্ িবভােগর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১ তািরখ- 
১৪-৯-২০০৮ eবং aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩ তািরেখ- ৯-৭-২০০৮ sারক মেল জাতীয় ূ
েবতন েsল ২০০৫ anযায়ী ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ pাপ  েবতন েsেলর কেরসপি ডং েsেল েবতন 
িনধর্ারণ না কিরয়া ০১/০১/২০০৫ তািরেখ pাp িসেলকশন েgেড সরাসির েবতন িনধর্ারণ কিরবার ফেল 
তাহার েবতন িনধর্ািরত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা। িকn uk sের েকান ধাপ না থািকবার ু
কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৭০৫০ টাকায় েবতন িনধর্ারণ করা হয়। 

২) ulm সাম তা িফরাiয়া আিনবার লেk  uপ দফা (১) e বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত সংেশাধনkেম 
সবর্pথম ঐ কমর্কতর্ার েবতন তাহার ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ আহিরত মলেবতেনর িভিtেত কেরসপি ডং ূ
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী ০১/০১/২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei েkেt 
তাহার মলেবতন দঁাূ ড়াiেব (১০০৬০-৭২০০)= ২৮৬০ +১১০০০= ১৩৮৬০ টাকা। uk sের ধাপ না 
থাকার কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৪৩২৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর ০১/০১/২০০৫ 
তািরেখ pাপ  িসেলকশন েgড (৫ম েgড ১৩৭৫০–১৯২৫০) pদান করা হiেল তাহার েবতন দাড়াiেব 
১৪৮৫০ টাকায়। eiভােব ৩০/৬/২০০৯ তািরখ পযর্n েবতন সংেশাধন কিরয়া িনধর্ািরত েবতেনর 
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 
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তেব সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১/১২/২০০৯ তািরেখর পবর্ পযর্n uেtািলত aথর্ েফরত ূ
pদান কিরেত হiেব না। 

ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১নং আেদেশর েpিkেত ১৫-৯-২০০৮ 
তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ নং sারক dারা যাহারা iেতাপেবর্ কিন  ূ
কমর্কতর্ার সিহত েবতন সমতাকরণ কিরয়ােছন, তাহারা েবতন সমতা না কিরেল েযirপ sিবধা pাপ  হiেতন; 
তাহা িবেবচনা করতঃ uপাnে দ (৩) (ক) anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব। তেব, েবতন সমতাকরেণর ফেল তঁাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ১-১২-২০০৯ তািরখ 
হiেত আর pাপ  হiেবন না। তেব uপ-anে দ (৩) (গ) (১) eর কারেণ েকান কমর্কতর্া েবতন সমতাকরণ 
কিরয়া থািকেল uk কমর্কতর্ার েkেto uপ-anে দ (৩) (গ) (২) eর পdিত anসরণপবর্ক েবতন িনধর্ারণ ূ
কিরেত হiেব। তেব সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১/১২/২০০৯ তািরেখর পবর্ পযর্n uেtািলত aথর্ ূ
েফরত pদান কিরেত হiেব না। 

৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচুiিট। 

aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrেপ েপনশন o g াচুiিট pাp হiেবন, যথা:- 
ক) েপনশন সমর্পণ o g াচুiিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব; 
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd ৃ

eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd পাiেবৃ । েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার 
তািরখ হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp হiেবু । 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী (sামী/ stী) মত বরণ ৃ ু কিরেল uk ব িkর 
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o ভাতািদ pাপ  
হiেবন; 

ঘ) িবদ মান ছিটর িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্াু / কমর্চারী ছিট পাoনা সােপেk ু ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ূ
aবসরpstিতমলক ছিট েভােগর sিবধা eবংূ ু  ছিট পাoনা সােপেk ছিট নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ ু ু
কিরেবন। 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং 
েgড) েবতন েsল িবিশ  পেদর আoতাভk ু নন-েগেজেটড সরকাির কমর্চারীগণ eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর 
বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্ eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতdূ  সংkাn 
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiম-েsল) 
িহসােব pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক টাiমেsল pাপ  
হiেবন না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব pদান সংkাn ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/ ৯৬ (aংশ)/ ৭২ (২০০) 
নং sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 

২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তাঁহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮ o ১২ বৎসর 
চাকির পিতর্র পর eূ বং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ ূ
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsেল (টাiমেsল) িহসােব pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ 
জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব; 

তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র ূ চাকিরর েময়াদ ধমাt েবতন িনধর্ারণীর েkেt pেযাজ  হiেব eবং ু
ei বাবদ েকান বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ  হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া  সীমায় েপঁৗছার ১(eক) বৎসর 
পর পরবতর্ী েsেল টাiমেsল pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiল। শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক 
েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ (eক) বৎসর পর তাঁহােদর চাকিরর 
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর 
পরবতর্ী েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন তঁাহারা ১(eক) িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল 
(টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৪থর্ েsেলর ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা 
১১০০০–২০৩৭০/-(৯ নং েgড), টাকা ১২০০০–২১৬০০/- (৮ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০/-(৭ নং 
েgড) eর anভর্kু , তাঁহারা s-s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ (eক) বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল, 
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২০০৯-e টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং টাকা ১২০০০–
২১৬০০/- eবং ১৫০০০–২৬২০০/- েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, 
েয তািরেখ টাকা ১১০০০–২০৩৭০/- aথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০/- েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছাiেতন, যাহাi 
পেবর্ ঘেটূ , েস তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/- pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ ব তীত জাতীয় েবতন েsলূ , ২০০৯ eর aধীেন pথম ে ণীর 
anাn কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব। 

৫) ১ম ে ণীর ৯ম েgডভk েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাু i eবং bক পদ িহসােব েঘািষত, েস সকল ৯ম 
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতর্েত ূ ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির 
পিতর্েত চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdূ  সংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk ূ ১ম o ২য় পরবতর্ী 
u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেব। তেব, ধমাt েবতন িনধর্ারণী sিবধা ু
ব তীত ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র েকান ূ বেকয়া pাপ  হiেব না। 

তেব শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘািষত হiেত হiেবৃ ; 
আরo শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ (eক) বছর পর পরবতর্ী u তর 

েsেল (টাiম-েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiল। 

৬) েয সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ  পদ নাi েস সকল ক াডােরর কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন েgড 
পেদ ১০ (দশ) বছর aথবা uপ সিচব বা সমেsেলর ক াডার পদসহ ১০ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্েত বা েয ূ
সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ  পদ থাকা সেtto িনজ ক াডােরর ৪থর্ েgেড পেদাnিত (লাiন pেমাশন) 
ব িতেরেক ৫ম েgেড uপসিচব বা সমেsেলর ক াডার পেদ পেদাnিতpাp হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া ৫ম েgেড 
িসেলকশন েgড eবং uপসিচব পদসহ সাkেল  ১০ (দশ) বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্েত ূ ৪থর্ েgেড টাকা 
২৫৭৫০–৩৩৭৫০/-টাiমেsল pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। তেব শতর্ 
থােক েয, েয েকান ক াডার কমর্কতর্া পেদাnিত ব িতেরেক eকi পেদ eকিটর েবিশ টাiম-েsল sিবধা pাপ  
হiেবন না। 

৭) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ ৯ম েgডভk সকল ু ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ (চার) বৎসর চাকির পিতর্ূ , 
সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরূণ সােপেk, ৭ম েgেডর েsেল 
৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ১০০% 
িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৮) িবিসeস ক াডারসমেহর কমর্কতর্ােদর জn বতর্মান েবতন েsল eর ূ ৬  েgডভk েsেলর িবপরীেত ু ১ম ে ণীর 
পেদ ১০ (দশ) বছর চাকির পিতর্েত ূ ৫ম েgেড িসেলকশন েgড pদােনর েয িবধান রিহয়ােছ, তাহা eকi 
নীিতমালার িভিtেত ৬  েgডভk ননু -ক াডার কমর্কতর্াগণ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ১০০% pাপ  হiেবন। 

৯) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ (চার) বৎসর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত 
eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

১০) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্র শতর্াধীেন ূ ূ
বলবৎ থািকেব। 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (Increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েযi সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd ৃ
ম ির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেবু । anে দ ৬ eর িবধান 
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর তািরেখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ eর pথম 
বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ । েয সকল ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp 
হiয়ােছন, েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১(eক) বৎসর চাকির পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক ূ
েবতন বিd pাপ  হiেবনৃ । 

তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব নাৃ । 

২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯, েসi েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-e pদt িবধান 
েমাতােবক pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েস তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk ৃ ু
েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতন বিdর তািরখ কিনে র েবতন বিdর তািরেখ আনয়ন ৃ ৃ
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 
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৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত 
ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে দ 
(৩) e বিণর্ত িবধান সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
১১০০০–২০৩৭০/- (৯ম েgড) বা তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকেটর্কচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১(eক) িট aিgম েবতনবিdৃ  pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  
পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং বা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার কতর্কৃ eতdেd েশ  sীকত ৃ
েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, aথবা আiন িবষেয় sাতক 
(সmান)সহ sাতেকাtর িডgী রিহয়ােছ eবং যিদ erপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা ূ
িহসােব িনধর্ািরত থােক, েসi সকল ব িkেক ২(di)িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ ; 

গ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তাঁহার পেদর 
জn ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ , তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১(eক) িট 
aিgম েবতনবিd পাiেবনৃ । 

ঘ) uk aিgম েবতন বিd েকবলমাt চাকিরেত ৃ ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ  হiেবন eবং iহা পরবতর্ী an 
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ  হiেব না। 

২) তদািনnন Education Department Memorandum Nos. SIV/ 830- Edn, dated 18th July, 1970, SIV/ 
831-Edu. Dated 18th July, 1970, 832 Edn, dated 17th July, 1970 eবং 833-Edn., dated 17th July, 
1970 anযায়ী u তর িশkাগত েযাগ তা, যাহা aিgম েবতনবিd ম রীর সিহত সmকর্যkৃ ু ু , Ministry of 
Finance O.M. No. MF (ID) -1-3/ 77/ 522, Dated 13th May -1978, MF (ID) -11-/ P-1/ 81/ 457, 
Dated-16th April, 1981 Hhw MF (ID) -11-/ P-1/ 81/ 800, Dated 29th June, 1981 েত আেরািপত 
শতর্সমহূ, যাহা েবতনবিd ম িরর সিহত সmকর্যkৃ ু ু , eবং sাs  o পিরবার কল াণ মntণালেয়র ২২ জাnয়াির, 
১৯৯৪ তািরেখর sারক নং-পার-৩/ িট-৩/৯৩/৬১, যাহা িবিসeস (sাs ) ক াডােরর pেবশ পেদর কমর্কতর্ােদর 
u তর pারিmক েবতন pদান সmিকর্ত, িবধানাবলী বলবৎ থািকেব। 

৩) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anেূ েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt uহার সিহত aিতিরk 
iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৪) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধমাt pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবৃ ু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ন নতম ূ ূ
চাকিরর েময়াদ 

১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ৩৩৫০০–৩৯৫০০ 
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০ 
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ 
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০ 
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ 
টাকা ১৫০০০–২৬২০০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেবু । 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় 
কিরেত হiেব। 

২) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত pেযাজ  েkেt বিধর্ত হাের বা েktমত টাকার aংেক ভাতািদ pেদয় হiেব। 
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৩) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা 
ম র করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জন ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

৪) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব-িনেয়াগpাpগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
anযায়ী pাপ  েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের 
ভাতািদ pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন। 

৫) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiল। 

১২। ফায়ার সািভর্স, আনসার, িভিডিপ, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা, র য্ািপড eকশান ব াটািলয়ান (র য্াব) o 
েসিবকাগেণর (Nurses) জn ভাতািদ।– 

১) বতর্মান েবতনেsেল anযায়ী ফায়ার সািভর্স, আনসার, িভিডিপ, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা, র য্াব o েসিবকাগেণর 
(Nurses) েয সকল িবেশষ ভাতা, যিদ থােক, (টাকার aে ) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহরণ কিরয়ােছন েসi 
সকল ভাতা তঁাহারা eকirপ শেতর্ ৩০ জনু, ২০১০ তািরেখ পযর্n আহরণ কিরেবন। ১ জলাi ু ২০০৯ হiেত ৩০ 
জন ু ২০১০ তািরেখ বিণর্ত িবেশষ ভাতা (টাকার aে ) বাবদ আহিরত বা pাপ  aে র uপর ১ জলাi ু ২০১০ হiেত 
৩০% বিধর্ত হাের pেদয় হiেব। 

২) পিলশ িবভােগর েয সকল ব িk জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা িবভােগ eবং র য্াু েব-e েpষেণ িনেয়ািজত রিহয়ােছন বা 
থািকেবন, তঁাহারা পিলশ িবভােগর েkেt pু েযাজ  eতd সংkাn আেদশ anযায়ী বািড় ভাড়া pাপ  হiেবন। 

১৩। িচিকৎসা ভাতা।– 

১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০ (সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০ (eক হাজার) টাকা eবং anাn েপনশনারেদর 
েkেt মািসক িচিকৎসা ভাতা ৭০০ (সাতশত) টাকা হiেব। 

১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে  বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ৩০ জনু, ২০১০ eর মেধ  pাp 
বািষর্ক iনিkেমে ট েযাগ হiেলo জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেতন eকi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pাপ  হiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত, েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত 
িনmিলিখত হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত িবেশষ েবতন টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) eবং জাতীয় েবতন েsল, 

২০০৯ eর ১নং হiেত ১২ নং েsল { টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৫৯০০- ১৩১২৫} eর 
আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ৩ eর uপ-anে দ (১) েমাতােবক pাপ  
েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ eবং টাকা 
৪৫০০–৯০৯৫) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দূ  ৩ eর uপ-anে দ 
(১) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৮নং েsল টাকা ৪৪০০–৮৫৮০/- হiেত ২০নং েsল (টাকা ৪১০০–
৭৭৪০) eর আoতাভk হনু , eবং েসi সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তঁাহার েkেt সরকারেক 
েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না; তেব িতিন েকান বাংড়ভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন না। 

ঘ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক ৃ
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বাংড়ভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন না। 
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ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী 
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতরৃ  ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়াৃ  pদান কিরেত হiেব। 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবঃ হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তাঁহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ, 
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের পবর্বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  ূ
হiেবন। 

৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, 
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।- যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accomodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা 
লে র বাথর্ বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার কতর্ক ৃ
বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় ভাড়া 
ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা Improvised accomodation eর 
জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত 
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  
ঢাকা েমTাপিলটন 

eলাকার জn 
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 
েমTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ৫০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২২৫০ 

টাকা ৫০০১ হiেত 
টাকা ১০৮০০/- পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৩০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৫০০/- 

টাকা ১০৮০১ হiেত 
টাকা ২১৬০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নূ তম 
টাকা ৫৪০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০/- 

টাকা ২১৬০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১১৯০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ৯৭০০/- 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৮৫০০/- 

৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বািড় ভাড়া-১/ ২০০৩/ ২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩ 
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ 
হiেত বািতল হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

১৫। যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভkু  (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
িতিন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত 
থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল  o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn ূ
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র 
aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরূ েবন। 

১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
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Services(Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্কৃ, সময় সময় জািরকত eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ ৃ
কিরেত হiেব। তেব, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখর পের েকান 
কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার 
পবর্বতর্ী মােসর মলেবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেবূ ূ । 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫ 
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা 
বলবৎ থািকেব। 

১৭। িটিফন ভাতা।– 

সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারী মািসক ১৫০.০০ (eকশত প াঁশ) টাকা িটিফন ভাতা pাপ  হiেবন। 
িকn েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ু ূ ু
ভাতা pেযাজ  হiেব না। 

১৮। েধালাiভাতা।– 

েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তাঁহারা মািসক ৭৫.০০ (পঁচাtর) টাকা pাপ  হiেবন। 

১৯। কাযর্ভার ভাতা।– 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ১০% হাের মািসক সেবর্া  ১৫০০.০০ (eক হাজার পঁাচ শত) 
টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ  হiেবন। 

২০। েডােমিsক eiড eলাun।– 

েডােমিsক eiড eলাun মািসক ১৩০০.০০ (eকহাজার িতনশত) টাকা pেদয় হiেব। 

২১। মণ ভাতা।– 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ (di) টাকা 
pেদয় হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব। 

২২। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ূ ু ৩০% হাের 
সেবর্া  ৩০০০.০০ (িতন হাজার) টাকা pেদয় হiেব। 

২৩। েpষণ ভাতা।– 

aথর্ িবভােগর pjাপন নং-aম/ aিব/ pিবিধ-৬/ pঃমঃ/ ভাতা-৬/ ২০০৭(aংশ)/ ৩১ তািরখ-০৭/০৪/২০০৮ 
েমাতােবক pেদয় েpষণ ভাতার পেবর্র হার ূ (মািসক েবতেনর ২০%) aব াহত থািকেব। 

২৪। আপ ায়নভাতা।– 

মািসক আপ ায়নভাতার pচিলত হার িনmrপভােব pেদয় হiেব, যথা:- 

kিমক নং পদবী/ পদমযর্াদা আপ ায়ন ভাতা 
১। মিntপিরষদ সিচব ২০০০/- 
২। মখ  সিচবু  ১২০০/- 
৩। সিচব ১০০০/- 
৪। aিতিরk সিচব ৯০০/- 
৫। যgু-সিচব/ anাn pািধকারভk কমর্কতর্াু  ৬০০/- 
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২৫। িশkা সহায়ক ভাতা।– 

সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মািসক ২০০.০০ (di শত) টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) 
সnােনর জn মািসক সেবর্া  ৩০০.০০ (িতনশত) টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i 
চাকিরজীবী হiেল সnান সংখ া েযেকান eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ হiেব। ei সংkাn 
eকিট পথক নীিতমালা aথর্ িবভাগ কতর্ক জাির কিরেত হiেবৃ ৃ । 
 

২৬। pিশkণ pিত ােন েpষণ ভাতা।– 

pিশkণ pিত ােন েpষেণ িনেয়ািজত কমর্কতর্াগেণর মািসক েবতেনর ৩০% pিশkণ ভাতা বহাল থািকেব। তেব, 
pিশkণ িনেয়ািজত কমর্কতর্াগণ েpষণভাতা aথবা pিশkণ pিত ােন েpষণ ভাতা diিটর মেধ  েযেকান eকিট pাপ  
হiেবন। 
 

২৭। েবতন িনধর্ারণ পdিত।– 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন 
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরূ েবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাবরkণ aিফস uk েবতন 
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ 
চড়াn কিরেবনূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pাু িp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন। 

 

২৮। আয়কর।– 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা: 
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকলু  কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ ূ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 
গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 

িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 
ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ, 

িরটানর্ দািখেলর সবেশর্ষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেবনু ; 
ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব। 

২৯। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল; 
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 

pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ডঃ েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 
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১৮-৮-১৪১৬ ব াb 
নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃ েবঃ েsল-১/২০০৯/২৩২ তািরখ: 

২-১২-২০০৯ ি sাb 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭ কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। তাঁহার আoতাভk ু

সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। তাঁহার আoতাভk সকল aিধদpরু / পিরদpর/ িহসাব 

শাখাসমেহ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiলূ । 
৫। িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ চTgাম/ খলনাু / রাজশাহী/ িসেলট/ বিরশাল িবভাগ। তাঁহার আoতাভk সকল aিফেস ু

iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ ু

করা হiল। 
৭। কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinাn, েসgনবািগচা, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk সকল aিফেস iহার anিলিপ ু

েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৮। aিতিরk মহাপিরচালক, aথর্, বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, ঢাকা। তাঁহার আoতাভk সকল aিফেস iহার ু

anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৯। েজলা pশাসক,––––––––(সকল েজলা)। তঁাহার আoতাভk সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn ু

anেরাধ করা হiল। 
১০। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া,–––––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। 
১১। uপেজলা িনবর্াহী aিফসার–––––––––––(সকল uপেজলা)। 
১২। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ––––––––––––(সকল িবভাগ)। 
১৩। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––-(সকল েজলা)। 
১৪। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ––––––––––(সকল uপেজলা)। 
১৫। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৬। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ বাংলােদশ 

েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৭। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৮। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
েমাঃ সিহদ ulা িময়া 
যgু-সিচব (বাsবায়ন) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
 
 

(বাংলােদশ পিলশু ) 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

০২ িডেসmর ২০০৯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৯ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ০২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

ঢাকা, ১৮ agহায়ণ ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb। 
 

 নং eস.আর.o–২৫৬ আiন/২০০৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-২/২০০৯/২৩৩।–Services 
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ 
আেদশ জাির কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ পিলশু ) নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেল-িখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ 
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei 

িনধর্ািরত েবতন ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ pাপ  aংেক ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp ু
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত 
সমnয় কিরেত হiেব; 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছন তাহারা ূ ু
aবসরpstিতমলক ছিটেত থাকারূ ু  সমেয় ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন; 

 ব াখ া: েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছন িতিন দফা ূ ু (গ) eর 
বণর্না েমাতােবক ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা 
aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ  হiেবন। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িk (কমর্কতর্া/ কমর্চারী)’র েkেt 
pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) বাংলােদশ জিডিশয়াল সািভর্েস িনেয়ািজত জিডিশয়াল কমর্কতর্াগণু ু ; 
খ) েয সকল েবসামিরক কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তাঁহারা ব তীত 

pিতরkা সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
গ) বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ; 
ঘ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘Worker’; 
ঙ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
চ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মল েsলূ ’ ‘িসেলকশন েgড েsল’ ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯।– 

১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk তািরখ ূ ূ ু
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding Scale) কাযর্কর 
হiেব, যথা:- 

েgড বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
(১ জলাiু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) 
২। টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০ টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫- ৩৯৫০০ 
৩। টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০ টাকা ২৯০০০- ১১০০×৬-৩৫৬০০ 
৪। টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০ টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০ 
৫। টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০ টাকা ২২২৫০- ৯০০×১০-৩১২৫০ 
৬। টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ টাকা ১৮৫০০- ৮০০×১৪-২৯৭০০ 
৭। টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০ টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬- ২৬২০০ 
৮। টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০ টাকা ১২০০০- ৬০০×১৬-২১৬০০ 
৯। টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকা ১১০০০- ৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০
১০। টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০ টাকা ৮০০০- ৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬ ৫৪০ 
১১। টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-iিব-২৭০×১১-৮৮২০ টাকা ৬৪০০- ৪১৫×৭-৯৩০৫-iিব-৪৫০×১১- ১৪২৫৫ 
১২। টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-iিব-২৫০×১১-৮০৬০ টাকা ৫৯০০- ৩৮০×৭-৮৫৬০-iিব-৪১৫×১১- ১৩১২৫ 
১৩। টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০ টাকা ৫৫০০- ৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫ 
১৪। টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০ টাকা ৫২০০- ৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫ 
১৫। টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকা ৪৯০০- ২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০ 
১৬। টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০ টাকা ৪৭০০- ২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫ 
১৭। টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০ টাকা ৪৫০০- ২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫ 
১৮। টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০ টাকা ৪৪০০- ২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০ 
১৯। টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০ টাকা ৪২৫০- ২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০ 
২০। টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০ টাকা ৪১০০- ১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pাপ তা।– 

 ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড 
েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩ 
e বিণর্ত তাঁহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pাপ  হiেবন: 

 তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর 
পবর্ পযর্n u তর েsল ূ (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pদান করা যায়ু  নাi, তাঁহারা 
সংি  আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত - 

ক) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময়ৃ  জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmkৃ ৃ  ব িkগত 
েবতন বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল 
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding 
Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmবিণর্ত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয় 

েবতন েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ 

uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৯) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর 
সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান 
ধাপ না থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 
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uদাহরণ ১: 
৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার 

বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । ei েkেt ০১-০৭-২০০৯ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০x১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০/- টাকায় তঁাহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ । 
uদাহরণ ২: 

৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতন বতর্মােন ূ ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ × 
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০/- টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০/- টাকার েsেল তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০/- 
টাকা। 

ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmূ ক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল 
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। aতeব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ 
(৪৯০০+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকn anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী ু
u তর ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০/- টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী টাকা ৪০,০০০/- িনধর্ািরত তঁাহােদর েkেt 
দফা ৬ eর (ক) o (খ) pেযাজ  হiেব না; 

ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, 
তাহা হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান 
েবতন eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঙ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ যাঁহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন pথেম 
িনmপেদ িনধর্ারণ কিরয়া পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 

চ) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফেস aথবা স ঠেন িতিনূ  েয েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 

ছ) েয ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান 
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তঁাহার বু তর্মান েবতন 
যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার ছিটর ু
সমেয়র জn pাপ  হiেবন না; 

জ) েয ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং বাsেব ু
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  anrপ েsেল 
িনধর্ারণ করা হiেব; 

ঝ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধ েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহারু , 
েবতন দফা (ঞ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ থােকূ ু ৃ , তাহা হiেল uk 
েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব, িতিন aবসরpstিতমলক ছিটূ ু র 
সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবনু ; 

ঞ) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয ব িkর aবসরpstিত ছিট েশষ হiেব eবং িযিন ু ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ 
aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন 
িনধর্ারেণর sিবধা pাপ  হiেবন না। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিdৃ ।- জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় বিণর্ত 
পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন বিdর পিরমাণ েকান aবsােতi ৃ ২০০০/- টাকার 
িনেm হiেব না। e েkেt েবতন িনধর্ারেণর পর েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর পিরমাণ যিদ ৃ ২০০০/- 
টাকার কম হয়, তেব, েয পিরমাণ aংক কম হiেব তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া 
(সমnেয়র pেয়াজন না হiেল aবিশ াংশ সরাসির ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) যিদ েকান aংক aবিশ  থােক 
তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় হiেব eবং uk ব িkগত েবতন তাঁহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর 
সিহত সমnয় হiেব। 
uদাহরণ: 
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১) যিদ েদখা যায় েয, ৪৫০০- ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk eকজন ু
কমর্চারীর বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় েমাট েবতন বিd পায় ৃ ১৬৫০/- টাকা। সবর্িনm ২০০০/- 
টাকা েবতন বিdর জn pথেম মল েবতেনর সিহত eকিট বাৎসিরক বিধর্ত েবতন ৃ ূ (iনিkেম ট) েযাগ কিরয়া 
(১৬৫০+২৪০ = ১৮৯০) aবিশ  (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০/-টাকা ব িkগত েবতন (িপিপ) িহসােব pদান 
কিরেত হiেব। 

২) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর n নতম ২০০০/- টাকা েবতন বিdর জn eকিট বািষর্ক েবতন বিd ৃ ৃ (iনিkেম ট) 
eর সমপিরমাণ টাকার কম হiেল তাহা সংি  েsেল িপিপ িহসােব pাপ  হiেব eবং ei িপিপ পরবতর্ী 
বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব। 

৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- িনm বিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধািরত হiেব, যথা- 
ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর 
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ 
কিরবার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম 
েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব। 

uদাহরণ: 
 ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × ১১-
১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-২০৩৭০/-
টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ 
তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্ূ  জািরকত ৃ ২৬-১২-১৯৮০ 

তািরেখর MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩, 
১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬-/০৭/১৫১eবং ১৫-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ 
aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ সংখ ক sারকসমেহর কাযর্কািরতা ূ ০১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত 
রিহত হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেল iেতাপেবর্ যাহারা েয আিথর্ক ূ ূ
sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ০১-১২-২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ  হiেবন না; 

গ)  ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ আহিরত েবতেনর করসপি ডং েsেলর পিরবেতর্ সরাসির িসেলকশন েgেড িনধর্ািরত 
েবতনধারী কমর্কতর্াগেণর েkেt তািরেখ ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ pাp েবতেনর িভিtেত pথেম ০১-০১-
২০০৫ তািরেখ করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তৎপের িনধর্ািরত েবতেনর uপর িসেলকশন 
েgেড েবতন িনধর্ারণ করা হiেল তাঁহারা েযirপ sিবধা pাp হiেতন, তাহার িভিtেত ধারাবািহকভােব ৩০-
৬-২০০৯ তািরখ পযর্n pাp েবতন িবেবচনা করতঃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব; েযমনঃ- 
১) eকজন কমর্কতর্ার ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ িব.িস.eস ৬  েgড ভk ু ৭২০০–১০৮৪০ টাকা েsেল 

eকজন কমর্কতর্ার মল েবতন িছল ূ ১০০৬০ টাকা। ঐ কমর্কতর্ার ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ েবতন েsল o 
মল েবতেনর পাথর্ক  িছল ূ ১০০৬০-৭২০০=২৮৬০ টাকা। aথর্ িবভােগর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-
১৬/০৭/১৫১ তািরখ: ১৪-৯-২০০৮ eবং aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩ তািরখ: ৯-৭-২০০৮ 
sারকমেল জাতীয় েবতন েsল ূ ২০০৫ anযায়ী ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ pাপ  েবতন েsেলর করসপি ডং 
েsেল েবতন িনধর্ারণ না কিরয়া ১-১-২০০৫ তািরেখ pাp িসেলকশন েgেড সরাসির েবতন িনধর্ারণ 
কিরবার ফেল তাহার েবতন িনধর্ািরত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা। িকn uk sের েকান ধাপ না ু
থাকার কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৭০৫০ টাকায় েবতন িনধর্ারণ করা হয়। 

২) ulm সাম তা িফিরেয় আনার লেk  (১) e বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত সংেশাধনkেম সবর্ pথম ঐ 
কমর্কতর্ার েবতন তাঁহার ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ আহিরত মল েবতেনর িভিtেত করসপি ডং জাতীয় ূ
েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী ১-১-২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei েkেt তঁাহার মল ূ
েবতন দড়ঁাiেব (১০০৬০-৭২০০) = ২৮৬০+১১০০০ = ১৩৮৬০ টাকা। uk sের ধাপ না থাকার 
কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৪৩২৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর ১-১-২০০৫ তািরেখ 
pাপ  িসেলকশন েgড ৫ম েgেড ১৩৭৫০–১৯২৫০ pদান করা হiেল তঁাহার েবতন দঁাড়াiেব ১৪৮৫০ 
টাকা। ei ভােব ৩০-৬-২০০৯ তািরখ পযর্n েবতন সংেশাধন কিরয়া িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তেব সংেশািধত 
েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১-১২-২০০৯ তািরেখর পবর্ পযর্n uেtািলত aথর্ েফরত pদান কিরেত হiেব ূ
না। 

ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১ নং আেদেশর েpিkেত ১৫-৯-২০০৮ 
তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/ ১৫২ নং sারক dারা যাহারা iেতাপেবর্ ূ কিন  
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কমর্কতর্ার সিহত েবতন সমতাকরণ কিরয়ােছন, তাহারা েবতন সমতা না কিরেল েযirপ sিবধা pাপ  হiেতন; 
তাহা িবেবচনা করতঃ uপাnে দ (৩) (ক) anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব। তেব, েবতন সমতাকরেণর ফেল তঁাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ১-১২-২০০৯ তািরখ 
হiেত আর pাপ  হiেবন না। তেব uপ-anে দ (৩)(গ)(১) eর কারেণ েকান কমর্কতর্া েবতন সমতাকরণ 
কিরয়া থািকেল uk কমর্কতর্ার েkেto uপ-anে দ (৩)(গ)(২) eর পdিত anসরণপবর্ক েবতন িনধর্ারণ ূ
কিরেত হiেব। তেব সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১-১২-২০০৯ তািরেখর পবর্ পযর্n uেtািলত aথর্ ূ
েফরত pদান কিরেত হiেব না। 

৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচুiিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrপ েপনশন o g াচুiিট pাপ  
হiেবন, যথাঢ়- 
ক) েপনশন সমপর্ণ o g াচুiিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব; 
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd ৃ

eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd পাiেবৃ । েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার 
তািরখ হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp হiেবু । 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী (sামী/ stী) মত বরণ কিরেল uk ব িkর ৃ ু
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o ভাতািদ pাপ  
হiেবন; 

ঘ) িবদ মান ছিটর িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্াু / কমর্চারী ছিট পাoনা সােপেkু  ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ূ
aবসরpstিতমলক ছিট েভােগর sিবধা eবং ছিট পাoনা সােপেk ছিট নগদায়েনর িবদ মান sিবধাoূ ু ু ু  েভাগ 
কিরেবন। 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং 
েgড) েবতন েsল িবিশ  পেদর আoতাভk ু নন-েগেজেটড সরকাির কমর্চারীগণ eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর 
বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্ eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতdূ  সংkাn 
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiম-েsল) 
িহসােব pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক টাiমেsল pাপ  হiেবন 
না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব pদান সংkাn aথর্ ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং 
sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 

২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তাঁহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮ o ১২ বৎসর 
চাকির পিতর্র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাূ n pচিলত শতর্ািদ পরণ ূ
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেবন। 

 তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র চাকিরর েময়াদ ধমাt েবতন িনধর্ারণীর েkেt pেযাজ  হiেব eবং ূ ু
ei বাবদ েকান বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ  হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
পরবতর্ী েsেল টাiমেsল pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব। শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান 
কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না; 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্াচচ সীমায় েপৗঁছাiবার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর 
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণূ  সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর 
পরবতর্ী েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন তাঁহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-
েsল) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৪থর্ েsেলর ঊে র্ েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না। 

 তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা 
১১০০০–২০৩৭০/-(৯ নং েgড), টাকা ১২০০০–২১৬০০/- (৮ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০/-(৭ নং 
েgড) eর anভর্kু , তাঁহারা s s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৯-e 
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং টাকা ১২০০০–২১৬০০/- eবং 
১৫০০০–২৬২০০/- েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, েযi তািরেখ টাকা 
১১০০০–২০৩৭০/- aথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০/- েsেলর সেবর্া  সীমা েপঁৗছাiেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi 
তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/- pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ ব তীত জাতীয় েবতন েsলূ , ২০০৯ eর aধীেন pথম ে ণীর 
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anাn কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব। 

৫) ১ম ে ণীর ৯ম েgডভk েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদ িহসােব েঘািষতু , েসi সকল ৯ম 
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতর্েত ূ ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির 
পিতর্েত চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdূ  সংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk ূ ১ম o ২য় পরবতর্ী 
u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেব। তেব, ধমাt েবতন িনধর্ারণী sিবধা ু
ব তীত ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্ূ র েকান বেকয়া pাপ  হiেব না। শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক ৃ
anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘািষত হiেত হiেব। আরo শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া  
সীমায় েপঁৗছার ১ বছর পর পরবতর্ী u তর েsেল (টাiম-েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব। 

৬) েয সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ  পদ নাi েস সকল ক াডােরর কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন েgড 
পেদ ১০ বছর aথবা uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পদসহ ১০ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্েত বা েয সকল ূ
ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ  পদ থাকা সেtto িনজ ক াডােরর ৪থর্ েgেড পেদাnিত (লাiন pেমাশন) 
ব িতেরেক ৫ম েgেড uপসিচব বা সমেsেলর ক াডার পেদ পেদাnিতpাp হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া ৫ম েgেড 
িসেলকশন েgড eবং uপসিচব পদসহ সাkেল  ১০ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্েত ূ ৪থর্ েgেড টাকা ২৫৭৫০–
৩৩৭৫০/-টাiমেsল pাপ  হiেবন। ei েkেt ধমাt েবতন িনধর্ারণী sিবধা ব তীত ু ১-৭-২০০৯ তািরেখর পেবর্র ূ
েকান বেকয়া pাপ  হiেবন না। তেব শতর্ থােক েয, েয েকান ক াডার কমর্কতর্া পেদাnিত ব িতেরেক eকi পেদ 
eকিটর েবিশ টাiম-েsল sিবধা pাপ  হiেবন না। 

৭) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ ৯ম েgডভk সকল ু ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক 
চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , ৭ম েgেডর েsেল ৫০% 
িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ১০০% 
িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৮) িবিসeস ক াডারসমেহর কমর্কতর্ােদর জn েবতন েsলূ , ২০০৫ eর ৬  েgডভk েsেলর িবপরীেত ু ১ম ে ণীর 
পেদ ১০ বছর চাকির পিতর্েত ূ ৫ম েgেড িসেলকশন েgড pদােনর েয িবধান রিহয়ােছ, তাহা eকi নীিতমালার 
িভিtেত ৬  েgডভk ননু -ক াডার কমর্কতর্াগণেক ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ েথেক ১০০% pেদয় হiেব। 

৯) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn 
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

১০) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্র শতর্াধীেন ূ ূ
বলবৎ থািকেব। 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (Increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েয sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd ম ির ৃ ু
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী 
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর তািরেখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ eর pথম বািষর্ক 
েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ । েয সকল ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন, 
েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  ূ ৃ
হiেবন। তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব ৃ
না। 

২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdৃ র তািরখ ১ জলাiু , ২০০৯, েসi েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-e pদt িবধান 
েমাতােবক pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েস তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk ৃ ু
েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতন বিdর তািরখ কিনে র েবতন বিdর তািরেখ আনয়ন ৃ ৃ
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত 
ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে দ 
(৩) বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা 
১১০০০–২০৩৭০/- (৯ম েgড) বা তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
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ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকেটর্কচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ
sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতমূ  িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং বা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার কতর্ক eতdেd েশ  sীকত ৃ ৃ
েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, aথবা আiন িবষেয় sাতক 
(সmান)সহ sাতেকাtর িডgী রিহয়ােছ eবং যিদ erপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা ূ
িহসােব িনধর্ািরত থােক, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ ; 

গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিdৃ  
পাiেবন। 

ঘ) uk aিgম েবতন বিd েকবলমাt চাকিরেত ৃ ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ  হiেব eবং iহা পরবতর্ী an 
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ  হiেব না। 

৩) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anেচছেদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt uহার সিহত aিতিরk ূ
iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৪) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধমাt pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবৃ ু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ন নতম চাকিরর েময়াদূ ূ  
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ৩৩৫০০–৩৯৫০০ 
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০ 
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ 
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০ 
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ 
টাকা ১৫০০০–২৬২০০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেবু । 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলpু হiয়ােছ 
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় 
কিরেত হiেব। 

২) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত pেযাজ  েkেt বিধর্ত হাের বা েktমত টাকার aংেক ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৩) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা 
ম র করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জন ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

৪) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব িনেয়াগpাpগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
anযায়ী pাপ  েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের 
ভাতািদ pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন। 

৫) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

৬) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmবিণর্ত পদধারীগণ তাঁহােদর পেদর িবপরীত পাে র্ uংlিখত হাের িনmবিণর্ত 
ভাতাসমহ pাপ  হiেবনূ , যথা:- 
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ক)   িবেশষ ভাতা: 
 ১ আমর্ড পিলশ ব াটািলয়ানঃু  
  e eস িপ (েকায়াটর্ার মাsার িহসােব) ২০৮ 
  e eস িপ (e াডজেট ট িহসােবু ) ২০৮ 
  েহড কনেsবল (হািবলদার েমজর o েকায়াটর্ার মাসটার িহসােব) ৪৫ 
 ২ েজলা পিলশঃু   
  e eস িপ (সােকর্েলর দািয়t্ pাp) ২০৮ 
 ৩ িবেশষ শাখা eবং েজলা eস,িবঃ  
  e eস িপ ২৭৫ 
  পিরদশর্ক ২০৮ 
  eস আi/ সােজর্ ট ২০৮ 
  e eস আi/ েহড কনেsবল ৫৫ 
  কনেsবল ৩৩ 
  গাডর্ কনেsবল ৩৩ 
 ৪ েমেTাপিলটন পিলশঃু   
  (eম,িপ eলাun)  
  eস আi/ সােজর্ ট ৪৫ 
  e eস আi ৪৫ 
  েহড কনেsবল  ৪৫ 
  নােয়ক ৪৫ 
  কনেsবল  ৪৫ 
 ৫ িস আi িডঃ  
  e eস িপ ২৭৫ 
  পিরদশর্ক ২০৮ 
  eস আi ১৪৩ 
  e eস আi ৩৩ 
  েহড কনেsবল  ৩৩ 
  কনেsবল  ৩৩ 
 ৬ pিশkণ pিত ানসমহঃ ূ   
  *পিলশ eকােডমীঃু   
  e eস িপ ২৭৫ 
  পিরদশর্ক ২০৮ 
  eস আi ১৪৩ 
  e eস আi/ েহড কনেsবল ৫৫ 
  (* ধ anেমািদত inTাকটর পেদর িবপরীেত pাপু )  
 ৭ িডেটকিটভ েTিনং sলঃু    
  e eস িপ ২৭৫ 
  পিরদশর্ক ২০৮ 
  eস আi ১৩০ 
  e eস আi ৩৩ 
 ৮ আমর্ড পিলশ ব াটািলয়ানঃু   
  eস িপ ৬৯২ 
  aিতিরk e eস িপ ৫৫০ 
  e eস িপ ৪১৯ 
    

খ)  * e াকিটং eলাunঃ  
  (আমর্ড পিলশ ব াটািলয়ান eর জnু )  
  পিরদশর্ক ১৪৩ 
  েহড কনেsবল ৩৩ 
  *eকজন eস আi যখন eকজন পিরদশর্েকর sেল eবং eকজন েহড কনেsবল যখন eকজন 

eস আi eর sেল ৩০ িদেনর aিধক দািয়t পালন কিরেবন তখন ei ভাতা pাপ  হiেবন। 
 

    

গ)   িনঃশতর্ যাতায়াত ভাতা:  
  (েsশাল bা  eবং েজলা eস,িব)  
  পিরদশর্ক ১৪৩ 
  eস আi/ সােজর্ ট ১৪৩ 
  * (ঢাকা eবং চTgােমর পিরদশর্ক eবং eস,আi-গেণর জn যাহােদর েকবল বিহরা ন দািয়t 

েদoয়া হয়) 
 

  িস আi িডঃ  
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  পিরদশর্ক ১৪৩ 
  eস আi/ সােজর্ ট ১৪৩ 
  *(ঢাকা eবং চTgােমর পিরদশর্ক eবং eস,আi-গেণর জn যাহােদর েকবল বিহরা ন দািয়t 

েদoয়া হয়) 
 

    

ঘ)  েটিলকম eলাunঃ  
  e eস িপ ২৮৮ 
  পিরদশর্ক ২০৮ 
  eস আi ১৪৩ 
  e eস আi ৮৯ 
  েহড কনেsবল  ৮৯ 
  কনেsবল ৭৭ 
    

ঙ)  মাuে টড পিলশ eলাunঃু   
  েমেTাপিলটন পিলশঃু   
  েহড কনেsবল  ৩৩ 
  কনেsবল ৩৩ 
    

চ)   িপ,িব,ek eলাunঃ  
  e eস আi ৫৫ 
  কনেsবল  ৩৩ 
    

ছ)  েমাটর সাiেকল ভাতা:  
  eস আi eবং সকল iuিনেটর সােজর্ টগণ ১৬৬ 
    

জ)  সশst শাখা ভাতা:  
  সশst শাখার কনেsবল ১১ 
    

ঝ)  িকট ভাতা (সকল েপাশাকধারী শাখার জn):  
  aিতিরk e, eস, িপ eবং তদ র্ঃূ    
  বাৎসিরক নবায়ন ম রীু  ২৪৭০ 
  e, eস, িপঃ  
  pারিmক ম রীু  ৮২৪০ 
  বাৎসিরক নবায়ন ম রীু  ২৪৭০ 
  পিরদশর্ক (আমর্ড পিলশ ব াটািলয়ােনর পিরদশর্ক ব তীতু ):  
  pারিmক ম রীু  ৪১১৯* 
  বাৎসিরক নবায়ন ম রীু  ১৬৪৯ 

ব াখ া: *১) eকজন কমর্কতর্া সমg চাকির জীবেন ধ eকবারi pারিmক ম ির pাপ  হiেবনু ু । eকজন কমর্কতর্া িযিন পেবর্ iূ হা gহণ 
কিরয়ােছন িতিন পনরায় uহা pাপ  হiেবন নাু , তেব যিদ eকজন কমর্কতর্া পেদাnিতর কারেণ u তর pারিmক ম ির pাপ  হনু , তঁাহা 
হiেল িতিন u  o িনm হােরর পাথর্ক টk পেদাnিতর পর gহণ কিরেত পািরেবনু । 

২) eকজন পিলশ কমর্কতর্া ু (পিরদশর্ক eবং তদ র্ূ ) যখন েকান সাধারণ েপাশাকধারী শাখায় (িড,eস,িব eবং eস,িব/ িস,আi,িড) 
িনযk হন তখন িতিনু - 

ক) সচরাচর pাপ  িকট ভাতা (kit allowance) যাহা েপাশাকধারী শাখায় তাহার সমপযর্ােয়র সহকমর্ী পাiয়া থােকন তাহা 
pাপ  হiেবন; eবং 

খ) েপাশাকধারী শাখায় তঁাহার সমপযর্ােয়র কমর্কতর্ার pাপ  নবায়ন েপাশাক ভাতার aেধর্ক িতিন pাপ  হiেবন। তেব যিদ 
বৎসেরর েয েকান সময় সাধারণ েপাশাক শাখা হiেত েপাশাকধারী শাখায় বদিল হন তাহা হiেল েপাশাকধারী শাখায় 
pাপ  নবায়ন ভাতা o সাধারণ ভাতা o সাধারণ েপাশােক uেtািলত ভাতার পাথর্ক টk pাপ  হiেবনু । 

  পেদর নাম মািসক ভাতার হার 
(টাকা) 

ঞ)  িকট ভাতা:  
  eস, িব/ িড, eস, িব/ িস, আi, িড/ িড, িট, eস  
  eস আi  
  pারািmক ম িরু   ১৩৭২ 
  বাৎসিরক নবায়ন ম িরু  ৬৯২ 
  e, eস, আi/ েহড কনেsবল/ সকল iuিনেটর কনেsবল  
  pারািmক ম িরু   ৯৬৮ 
  বাৎসিরক নবায়ন ম ুির ৫৪৯ 
    

ট)   েধালাi o চুল কাটা ভাতা:  
  সকল iuিনেটর eস, আi/ সােজর্ ট হiেত কনেsবল পযর্n  ৪৫ 
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ঠ)  Tািফক eলাunঃ  
  Tািফেকর েহড কনেsবল ৩৩ 
  Tািফক কনেsবল ২৩ 
    

ড)  Dাiিভং eলাunঃ  
  সকল Dাiভার কনেsবল ৪৫ 
    

ঢ)  িkনার eলাunঃ  
  সকল িkনার কনেsবল ২৩ 
    

ণ)  আমর্রার eলাunঃ  
  সকল আমর্রার কনেsবল ২৩ 
    

ত)  িবuগলার eলাunঃ  
  সকল িবuগলার কনেsবল ১১ 
    

থ)  নািসর্ং eলাunঃ  
  সকল নািসর্ং কনেsবল ২৩ 
    

দ)  দিনক/ েখারাকী ভাতা:  
  িসে ল েরশন pাp সদস েদর  
  (eিপিবeন ব িতত জনpিত মািসক) ৩৯০ 
    

ধ)  ঝঁিকপণর্ কােজর সmানী বাবদ aথর্ pদােনর kমতাু ূ : (পিলশ পিরদশর্ক হiেত কnেটবল পযর্n ু
pেদয়) 

 

  মহা-পিলশ পিরদশর্কু / aিতিরk মহা-পিলশ পিরদশর্ক ু  (সেবর্া ) ৪৪০০ 
  েমেTাপিলটান পিলশ কিমশনারু / aিতিরk েমেTাপিলটান পিলশ কিমশনারু  (সেবর্া ) ৪০০০ 
  uপ মহা-পিলশ পিরদশর্কু / aিতিরk uপ মহা-পিলশ পিরদশর্কু  (সেবর্া ) ৪০০০ 
  পিলশ sপার o সমপযর্ােয়র কমর্কতর্াু  (সেবর্া ) ৩৬০০ 

১২। বািড় ভাড়া ভাতা (কনেsবলেদর জn)।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর ১২নং anে েদ uিlিখত হাের o শতর্াধীেন কনেsবলগণ ৩০ 
জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জন ু ২০১০ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। 

২) েয সকল িববািহত কনেsবলেক িববািহত বাসsান বরাd করা হয় নাi eবং ব ারােকo aবsান কেরন না, তাঁহারা 
১ জলাু i, ২০১০ তািরেখ িনm সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  
ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার 

জn 
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 
েমTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ৫০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২২৫০ 

টাকা ৫০০১ হiেত টাকা 
১০৮০০/- পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৩০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৫০০/- 

টাকা ১০৮০১ হiেত তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৫৪০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০/- 

(৩) aিববািহত কনেsবল তঁাহােদর মল েবতেনর ূ ২০% হাের ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pাপ  aংেকর িভিtেত ৩০-৬-
২০১০ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৩। কনেsবলগণ ব তীত anাnেদর জn বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) কনেsবল ব তীত সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী, চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ 
জন ু ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জন ু ২০১০ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ 
জলাiু , ২০০৯ হiেত ৩০ জনু, ২০১০ eর মেধ  pাp বািষর্ক iনিkেমে ট েযাগ হiেলo জাতীয় েবতন েsল 
২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  হiেতন eকi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pাপ  হiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 
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৩) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmবিণর্ত 
হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত িবেশষ েবতন টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) eবং জাতীয় েবতন েsল, 

২০০৯ eর ১নং হiেত ১২ নং েsল {টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৫৯০০-১৩১২৫} eর 
আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ৩ eর uপ-anে দ (১) েমাতােবক pাপ  
েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ eবং টাকা 
৪৫০০–৯০৯৫) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ৩ eর uপ-anে দ 
(১) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৮নং েsল টাকা ৪৪০০–৮৫৮০/- হiেত ২০নং েsল (টাকা 
৪১০০–৭৭৪০) eর আoতাভk হনু , eবং েসi সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তাঁহার েkেt 
সরকারেক েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না; তেব িতিন েকান বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন না। 

ঘ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক সরকার কতর্ক ৃ
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন 
না। 

ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী 
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র ৃ
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তাঁহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ, 
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের পবর্বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  ূ
হiেবন। 

৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, 
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।- যিদ জনsােgথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accomodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা 
লেথ·র বাথর্ বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার কতর্ক ৃ
বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় ভাড়া 
ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা Improvised accomodation eর 
জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত 
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  
ঢাকা েমেTাপিলটন 

eলাকার জn 
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , রাজশাহী, 
িসেলট, বিরশাল eর েমেTাপিলটন/ েপৗর 

eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ৫০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম টাকা ূ
২৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% 
হাের ন নতম টাকা ূ

২২৫০ 
টাকা ৫০০১ হiেত টাকা 
১০৮০০/- পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৩০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম টাকা ূ
২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% 
হাের ন নতম টাকা ূ

২৫০০/- 
টাকা ১০৮০১ হiেত 
টাকা ২১৬০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম টাকা ূ
৫৪০০/- 

মলূ েবতেনর ৪০% 
হাের ন নতম টাকা ূ

৪৮০০/- 
টাকা ২১৬০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 

ন নতম টাকা ূ ১১৯০০/- 
মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম টাকা ূ

৯৭০০/- 
মল েবতেনর ূ ৩৫% 
হাের ন নতম টাকা ূ

৮৫০০/- 
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(৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বািড় ভাড়া-১/ ২০০৩/ ২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩ 
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ 
হiেত বািতল হiেব। 

১৪। িচিকৎসা ভাতা।– 

১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pৃ ৃ দান করা হiয়ােছ 
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০/- টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক 
িচিকৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হiেব। 

১৫। যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
িতিন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত 
থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল  o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn ূ
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র 
aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবনূ । 

১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Service(Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব (বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত eতদসংkাn anাৃ ৃ n িনয়মাবলী anসরণ 
কিরেত হiেব। তেব, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখর পের েকান 
কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার 
পবর্বতর্ী মােসর মলেবতেনর িভিtূ ূ েত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব। 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫ 
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা 
বলবৎ থািকেব। 

১৭। িটিফন ভাতা।– 

 সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারী মািসক ১৫০/- টাকা িটিফন ভাতা pাপ  হiেবন। িকn েয সকল কমর্চারী ু
তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ  হiেব ূ ু
না। 

১৮। কাযর্ভার ভাতা।– 

 চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ১০% হাের সেবর্া  ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৯। মণ ভাতা।– 

 মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ (di) টাকা 
pেদয় হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব। 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 919 • 

২০। পাহািড় ভাতা।– 

 পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ূ ু ৩০% হাের 
সেবর্া  ৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব। 

২১। ঝুিঁকভাতা।– 

 ঝুিক ভাতার িবদ মান হার বলবৎ থািকেব। 

২২। িবেশষ ভাতা (পেবর্র যর্ািপড eকশান ব াটািলয়ান ূ (যর্াব) ভাতা)।– 

 র য্াব ভাতার িবদ মান হার বলবৎ থািকেব। তেব ধমাt বিণর্ত ভাতার নাম পিরবিতর্ত আকাের ু ‘িবেশষ ভাতা’ 
নােম aিভিহত হiেব। 

২৩। িশkা সহায়ক ভাতা।– 

 সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মািসক ২০০/- টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn 
মািসক সেবর্া  ৩০০/- টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান 
সংখ া েযেকান eকজেনর েkেti গণন¡ কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক ৃ
নীিতমালা aথর্ িবভাগ কতর্ক জাির কিরেত হiেবৃ । 

২৪। েবতন িনধর্ারণ পdিত।– 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন 
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবনূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাবরkণ aিফস uk েবতন 
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ 
চড়াn কিরেবনূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবনু । 

২৫। আয়কর।– 

 ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা: 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী 
বাধ তামলকভােব িনেজর েবতনূ  ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ 
িনধর্ারণ কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন- িট e িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ, 
িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেবনু ; 

ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব। 

২৬। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 
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২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীনূ  ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ডঃ েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 

 
 ১৮-৮-১৪১৬ ব াb 

নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-২/২০০৯/২৩৩ তািরখ: 
০২-১১-২০০৯ িখsাb 

 
anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ৭৭/৭, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল 

aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ সিচব, sরাT মntণালয়/ সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা। 
৫। মহাপিলশ পিরদশর্কু , পিলশ সদর দpরু , ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn 

anেরাধ করা হiল। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তাঁহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা 

হiল। 
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৮। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, –––––––––––-(সকল িবভাগ)। 
৯। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––(সকল েজলা)। 
১১। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––(সকল uপেজলা)। 
১২। aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ/ ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৩। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগাঁo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ 

(বাংলােদশ পিলশু ) বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়। 
১৫। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাঃ সিহদ ulা িময়া 
যgু-সিচব (বাsবায়ন anিবভাগ) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
(বাংলােদশ রাiেফলs) 

 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

০২ িডেসmর ২০০৯ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৯ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ০২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 

আেদশ 
ঢাকা, ১৮ agহায়ণ, ১৪১৬ ব াb/ ০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb 

 
 নং eস.আর.o–২৫৭ আiন/২০০৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৩/২০০৯/২৩৪।–Services 
(Reorganization and Conditions) Act, ১৯৭৫ (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ 
আেদশ জাির কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ রাiেফলস) নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei 

িনধর্ািরত েবতন ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখর িনধর্ািরত হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pেদয় হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp হiয়ােছু  
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় 
কিরেত হiেব; 

গ) ১ জলাু i, ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলকূ  ছিটেত আেছন তাহারা ু
aবসরpstিতমলক ছিটেত থাকার সমেয়ূ ু  ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত হাের মহাঘর্ভাতা পাiেত 
থািকেবন। 

ব াখ া: েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক ছিটেতূ ু  আেছন। anে দ 
(গ) eর বণর্না েমাতােবক িতিন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন েসi হাের uk 
মহাঘর্ভাতা aবসরpstিতমলক ছিটূ ু  (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ  হiেবন। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ রাiেফলs-e কমর্রত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল 
ব িkর েkেt pেযাজ  হiেব, যথা:- 
ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তাঁহারা ব তীত pিতরkা 

সািভর্সসমেহ িনেয়ািজত ব িkগণূ ; 
খ) পিলশ বািহনীেত িনেয়ািজত ব িkগণু ; 
গ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services) 

Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)- e সংjািয়ত ‘worker’; 
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
ঙ) চুিk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর aধীেন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘মলেsলূ ’ ‘িসেলকশন েgড েsল’ ‘িসিনয়রেsল’ eবং ‘u তরেsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)। 
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯।– 

১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsূ ূ ল িবলp হiেব eবং uk তািরখ ু
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding scale) কাযর্কর হiেব, 
যথা 

েsল বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
(১ জলাiু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০ টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০ 
২। টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০ 
৩। টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০ টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০ 
৪। টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকা১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০ 
৫। টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০ টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০ 
৬। টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০ টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০ 
৭। টাকা ৪৪০০-২৫০×৭-৬১৫০-iিব ২৭০×১১-৯১২০ টাকা ৬৯০০-৪৩০×৭-৯৯১০-iিব-৪৬৫×১১-১৫০২৫ 
৮। টাকা ৪২০০-২৫০×৭-৫৯৫০-iিব-২৭০×১১-৮৯২০ টাকা ৬৫০০-৪২০×৭-৯৪৪০-iিব-৪৫০×১১-১৪৩৯০ 
৯। টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০ টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫ 
১০। টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০ টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫ 
১১। টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০ টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫ 
১২। টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০ 
১৩। টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০ 
১৪। টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০ টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫ 
১৫। টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০ টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫ 
১৬। টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×-১১-৫৪১০ টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫ 
১৭। টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০ টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০ 
১৮। টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০ টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০ 
১৯। টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০ টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০ 
২০। টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০ টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pাপ তা।– 

৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, 
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত 
তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pদান করা যায় নাiু , তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত- 

ক)  ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলীৃ ৃ  anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk ব িkগত ৃ
েবতন বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল 
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding 
Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 

েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ 

uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯) pারিmক ধােপর সিহত েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান 
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না 
থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 
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uদাহরণ ১: 
৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার 

বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । ei েkেt ০১-০৭-২০০৯ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭৫০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০ টাকায় তাঁহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ । 
uদাহরণ ২: 

৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতন বতর্মােন ূ ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ × 
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০ টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০ টাকার েসকেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০ 
টাকা। 

ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতনূ  িবেয়াগ কিরেল 
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। aতeব, anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ 
েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ (৪৯০০ + ১০২০)= ৫৯২০ টাকায়। িকn anrপ েsেল eirপ ু
ধাপ না থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০ টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

গ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ aথর্াৎ ১-৭-
২০০৯ তািরেখর্ সেbর্া  সীমার ঊে র্ হয় তাহা হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেbর্া  সীমায় 
তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া  েবতেনর 
মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তঁাহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঘ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন 
পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 

ঙ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফেস aথবা ূ
স ঠেন িতিন েয েবতন পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 

চ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েস কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল ু
তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত 
হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ 
কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটরু  সমেয়র জn pাপ  হiেবন না; 

ছ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েস ব িk পনবর্হাল না হiেল ু
eবং বাsেব কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। 
eirপ পনবর্হালকত কমর্কতর্াু ৃ / কমর্চারীর েবতন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল 
িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
সংি  anrপ েsেল িনধর্ারণ করা হiেব; 

জ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক ছিটেতূ ু  িছেলন, ধ েপনশন িনধর্ারেণর ু
জn তঁাহার েবতন, দফা (ঝ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ 
করা হiেব। eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdরূ ু ৃ  তািরখ থােক, তাহা 
হiেল uk েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহারৃ  েবতেনর সিহত যk হiেবু ; তেব, িতিন 
aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় ukূ ু  ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেতু  থািকেবন; 

ঝ) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া/ কমর্চারীর aবসরpstিতমলক ছিট েশষূ ু  হiেব eবং িযিন ১ জলাiু , 
২০০৯ তািরেখ aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর sিবধা pাপ  হiেবন না। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিdৃ । 

ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় uk পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
েবতন বিdর পিরমাণ েকান aবsােতi ৃ ২০০০ টাকার িনm হiেব না। uk পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর পর 
েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর পিরমাণ যিদ ৃ ২০০০ টাকার কম হয়, তেব- েয পিরমাণ aংক কম হiেব 
তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া যিদ েকান aংক aবিশ  থােক (সমnেয়র pেয়াজন না 
হiেল aবিশ াংশ সরাসির ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় হiেব 
eবং uk ব িkগত েবতন তঁাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব। 

uদাহরণ: 
যিদ েদখা যায় েয ৪৫০০ - ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk eকজন কমর্চারীর ু
বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় তাহার েমাট েবতন বিd পায় ৃ ১৬৫০ টাকা। তাহার েবতন বিd ৃ ২০০০ 
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টাকায় েপঁৗছাiেত eকিট iনেkেম ট েযাগ কিরেল (১৬৫০+২৪০) = ১৮৯০টাকা হয়। সবর্িনm ২০০০ টাকা েবতন 
বিdর জn aবিশ  ৃ = (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০ টাকা তাহােক ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় হiেব। 
খ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ন নতম ূ ২০০০ টাকা েবতন বিৃdর জn eকিট বািষর্ক বিধর্ত েবতন েযাগ করার 

pেযাজন না হয় তেব, সবর্িনm ২০০০ টাকায় েপৗছঁাiেত েস পিরমাণ aংক তাহােক ব িkগত েবতন িহসােব 
pেদয় হiেব। তেব পরবতর্ী বৎসেরর বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত uk টাকা সমnয় কিরেত হiেব। 

uদাহরণ: 
যিদ ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকা েবতন েsলভk eকজন কমর্চারীর বতর্মান ু
পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় তাহার েমাট েবতন বিd পায় ৃ ১৮৫০ টাকা। ei েkেt তাহার েবতন বিd ৃ ২০০০ 
টাকায় েপঁৗছাiেত eকিট বািষর্ক বিধর্ত েবতন েযাগ করার pেয়াজন হয় না। ei aবsায় তাহার েবতন সবর্িনm 
২০০০ টাকা বিdর জn তাহার িনধর্ািরত েবতেনর সিহত ৃ ১৫০/- টাকা েযাগ কিরেত হiেব, যাহা তাহােক ব িkগত 
েবতন িহসােব pেদয় হiেব। uk aংক পরবতর্ী বৎসের তাহার বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব। 

৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ 
তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ 
তািরেখ pাp েবতন েsেলর িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ করসপি ডং 
েsেল েবতন িনধর্ারণ করার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন 
েgড o টাiম েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব। 
uদাহরণ: 

৩০/৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭- ৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × 
১১-১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১/৭/২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭- ১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-
২০৩৭০ টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা anযায়ী ১ জলাiু , 
২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচুiিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrেপ েপনশন g াচুiিট pাপ  
হiেবন; যথা:- 
ক) েপনশন সমপর্ণ o g াচুiিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব; 
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd ৃ

eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd পাiেবৃ । 
গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী মত বরণ কিরেলৃ ু  uk কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 

পিরবার (sামী/ stী) পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o 
ভাতািদ pাপ  হiেবন। 

ঘ) িবদ মান ছিটর িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্াু / কমর্চারীর ছিট পাoনা সােপেkু  ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ূ
aবসরpstিতমলক ছিট েভােগর িবধান বলবৎ থািকেবূ ু  eবং ছিট পাoনা সােপেk ছিট নগদায়েনর বতর্মান ু ু
িবধানo বলবৎ থািকেব। 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০ (৫ নং েgড) 
েবতন েsল িবিশ  পেদর আoতাভk কমর্কতর্াু / কমর্চারীেক তাহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর 
বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্র পর eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o ূ
eতd সংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল 
(টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব: 

তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩(িতন)িটর aিধক টাiমেsল pাপ  
হiেবন না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব pদান সংkাn ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) 
নং sারেক বিণর্ত ব খ া বলবৎ থািকেব। 

২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তাঁহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮ o ১২ বৎসর 
চাকির পিতর্র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ ূ ূ
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pাপ  হiেবন। তেব, ১ 
জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র চাকিরর েময়াদ ধমাt েবতন িনধর্ারণীর েkেt pেযাজ  হiেবূ ু , তেব e বাবদ েকান 
বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ  হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া  সীমায় েপঁৗছার ১(eক) বৎসর পর পরবতর্ী েsেল 
টাiমেsল pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব ঢ় 
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তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২(di)িটর aিধক 
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী 
েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির 
জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা 
১১০০০–২০৩৭০ (৪ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০ (৩ নং েgড) eর anভর্kু , তাঁহারা s-s েবতন 
েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৯-e টাকা ১৮৫০০- ২৯৭০০, u তর েsল 
(টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং ১৫০০০- ২৬২০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ 
পেদাnিত না পাiেল, েয তািরেখ টাকা ১১০০০ -২০৩৭০ েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েস 
তািরেখর ১(eক) বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১৮৫০০ - ২৯৭০০ pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ ব তীত জাতীয় েবতন েsলূ , ২০০৯ eর aধীেন pথম ে ণীর 
anাn কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব। 

৫) ১ম ে ণীর ৪থর্ েgডভk েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদ িহসােব েঘািষতু , েস সকল ৪থর্ 
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতেতর্ ূ ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির 
পিতর্র পর তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdূ  সংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk ূ ১ম o 
২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেবঢ় 

তেব, ধমাt েবতন িনধর্ারণী sিবধা বু তীত ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র েকান বেকয়া pাপ  হiেবন নাূ । 

শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘাষণা থািকেত হiেবৃ । আরo 
শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া  সীমায় েপঁৗছার ১(eক) বছর পর পরবতর্ী u তর েsেল (টাiম-
েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেল। 

৬) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ ei আেদেশর aধীন ৪থর্ েgডভk সকল কমর্কতর্ােক ু ৪(চার) বৎসর চাকির পিতর্ ূ
সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , ৩য় েgেডর েsেল 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৭) বতর্মান েবতন েsল eর ২য় েgেডর (টাকা ১১০০০–১৭৬৫০) েবতন েsলভk পেদর িবপরীেত ু ১ম ে ণীর পেদ 
১০ বছর চাকির পিতেতর্ িসেলকশন েgড pদােন িবিসeস ক াডারভkূ ু  কমর্কতর্ােদর জn েয িবধান রিহয়ােছ, তাহা 
eকi নীিতমালার িভিtেত ২য় েgড ভk সকল ননু -ক াডার কমর্কতর্া ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ১০০% 
pৎপ  হiেবন। 

৮) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪(চার) বৎসর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত 
eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর েsেল জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , 
২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৯) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্র শতর্াধীেন ূ ূ
বলবৎ থািকেব। 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (Increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েয sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd মৃ ুির 
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী 
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর তািরেখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ eর pথম বািষর্ক 
েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ । েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp 
হiয়ােছন, েসi সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত পরবতর্ী ূ
বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনৃ : 

তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর তািরেখর েকান পৃ িরবতর্ন হiেব না। 

২) যাহার েkেt বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পের হiেব, েস সকল েkেt pথেম জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯-e pদt িবধান েমাতােবক েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েস তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকiৃ  েgেডশন তািলকাভk ু
েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতন বিdর তািরখৃ  কিনে র েবতন বিdর তািরেখ আনয়ন ৃ
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কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত 
ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে দ 
(২) e বিণর্ত িবধান সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
১১০০০–২০৩৭০ (৪থর্ েgড) বা তদর্d েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকেটর্কচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১(eক)িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  
পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল কমর্কতর্ার iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ 
সরকার কতর্ক eতdেdেশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী 
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২(di)িট aিgম েবতনবিd pদান করা হiেবৃ , যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

গ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তাঁহার পেদর 
জn ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ , তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১(eক)িট 
aিgম েবতনবিd পাiেবনৃ । 

ঘ) uk aিgম েবতন বিd েকবলমাt চাকিরেত ৃ ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ  হiেবন eবং iহা পরবতীেতর্ an 
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ  হiেব না। 

ঙ) Finance Ministry’s O.M.No. MF (ID)-3/ 77/ 522, dated 13th May, 1978, MF(ID) II/ P/ 81/ 
457, dated 16th April, 1981 eবং MF (ID)-II/ P-1/ 81/ 800, dated 29th June 1981 েত আেরািপত 
শতর্সমহ যাহাূ  েবতন বিd ম িরর সিহত সmর্কযk তাহা বলবৎ থািকেবৃ ু ু । 

২) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt uহার সিহত aূ িতিরk 
iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধমাt pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবৃ ু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তাঁহােক ূ
িনেmর সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

সারিণ 

kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জnূ  pেয়াজনীয় ন নতমূ  চাকিরর েময়াদ 
১। 
২। 
৩। 

টাকা ২২২৫০–৩১২৫০ 
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ 
টাকা ১৫০০০–২৬২০০ 

১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

২) uপ-anে দ-(১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেবু । 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় 
কিরেত হiেব। 

২) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত বিধর্ত হাের বা েkেt ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৩) ১জাnয়ারী, ২০০৫ হiেত ৩০ জনু, ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল 
ভাতা ম র ু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aংেক ৩০ জনু, ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

৪) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n সময়কােল নব-িনেয়াগpাp জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
anযায়ী pাপ  েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগpাp হiেল েয 
হাের েবতন pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন। 
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৫) anে দ ৬ (১) (গ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেল। 

১২। িচিকৎসা ভাতা।– 

১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ বলবৎ সহ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর ৃ ৃ মাধ েম pদান 
করা হiয়ােছ তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০ (সাতশত) টাকা হাের 
িচিকৎসা ভাতা pাপ  হiেবন। 

২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০ টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক 
িচিকৎসা ভাতা ৭০০ টাকা হiেব। 

১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার র য্াু স (JCOs and ORs) 
ব তীত সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ৩০ জনু, 
২০১০ eর মেধ  pাp বািষর্ক বিধর্ত েবতন জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেতন তাহা eকi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pাপ  হiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয 
হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmিলিখত হাের 
মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১নং (টাকা ২২২৫০–৩১২৫০) 

হiেত ৫নং েsল (টাকা ৮০০০–১৬৫৪০) eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ ূ
anে দ ৩ েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১০নং হiেত ১৬নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ হiেত ৪৫০০–
৯০৯৫) eর আoতাভk হনু , তাঁহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ৩ েমাতােবক pাপ  েবতেনর 
৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৭নং ৪৪০০–৮৫৮০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৪১০০–
৭৭৪০) eর আoতাভk হনু , eবং েস সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তাঁহার েkেt সরকারেক 
েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না, তেব িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন না; 

ঘ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক সরকার 
কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়াৃ  pদান কিরেত হiেব না, তেব িতিন বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ  
হiেবন না; 

ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী 
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জnৃ  uk ে ণীর বািড়র 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্কৃ pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেব। pাপ তা anযায়ী বািড় বরাd 
না পাiেল িনm ে ণীর বাড়ী বরােdর জn িনmে ণীর বািড়র িসিলং eর uপর s া ডাডর্ ের ট কতর্ন কেরয়া 
বাকী েবতেনর uপর বািড়ভাড়া ভাতা pেদয় হiেব; 

চ) uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদ র্ পেদর কমর্কতর্াগেণর মেধ  যঁাহােদরেকূ  সরকার কতর্ক আবািসক বাসsান ৃ
বরাd করা হiয়ােছ, তাঁহােদরেক ঐ বাসsান বরােdর জn সরকারেক েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না। 
তেব িতিন বাড়ী ভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন না। 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা হয়, 
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের পবর্বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  ূ
হiেবন eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৯) e uেlিখত বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তাঁহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, 
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 
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৬) েয সকল িববািহত জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার র য্াু স-েক িবনাভাড়ায় বাসsান বরাd করা হয় নাi 
eবং যাহারা ব ারােকo aবsান কেরন না, তাহারা ei anে েদর uপ-anে দ (৯) েমাতােবক বািড় ভাড়া ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

৭) েয সকল িববািহত জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার র য্াু সেক িবনা ভাড়ায় বাসsান বরাd করা হয় নাi 
িকn তঁাহারা ব ারােক aবsান ু কেরন, তঁাহারা মল েবতেনর ূ ৫০% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৮) aিববািহত জিনয়র কিমশ ড aিফসার eবং আদার র য্াু স তাঁহােদর মল েবতেনর ূ ৩০% হাের মািসক বািড় ভাড়া 
ভাতা pাপ  হiেবন। 

৯) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র কিমশ ড aিফসার ু eবং আদার র য্া স (JCOs and ORs) 
ব তীত সকল ব িk ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত uেlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন, যথা:- 

সারিণ 
বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  

ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার 
জn 

নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 

েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ৫০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৮০০ 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৫০০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২২৫০ 

টাকা ৫০০১ হiেত টাকা 
১০৮০০ পযর্n 

মল েবতেনূ র ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৩০০ 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৮০০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৫০০ 

টাকা ১০৮০১ হiেত 
টাকা ২১৬০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৫০০ 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৫৪০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০ 

টাকা ২১৬০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১১৯০০ 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ৯৭০০ 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৮৫০০ 

১৪। কিতপয় ে ণীর aিফসার, েজিসo eবং আদার র য্া স eর জn ভাতাসমহূ।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর anে দ ১৪ (২৮ েম, ২০০৫ তািরেখর eস আর o নং ১২৩-
আiন/২০০৫-eর সংেশাধনীসহ) েত েয সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ েসi সকল ভাতািদ ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে i eবং eকi শতর্াধীেন ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাiু , ২০১০ 
হiেত pেযাজ  েkেt ভাতািদর বিধর্ত হার কাযর্কর হiেব। 

২) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদ র্ মযর্াদার কমর্কতর্াগণ িনmিলিখত ভাতািদ pাপ  ূ
হiেবন, যথা:- 

িববরণ টাকা 
আuটিফট ভাতা (চাকিরেত১ম িনযিkেতু ) ৯৬১৩.০০ 
িকট ভাতা ৩৫৩.০০ pিত মােস 
িবেশষ ভাতা ২১১.০০ 
ব াটম ান ভাতা ৪১৯.০০ 

(৩) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত েজিসo eবং o আর (আদার র ্যা স) গণ িনmিলিখত মািসক ভাতাসমহ pাপ  ূ
হiেবন, যথা:- 

িববরণ টাকা 
ক.  িনযিk ভাতাু :  
 ১ েকায়াটর্ার মাsার হািবলদার, েহড েকায়াটর্ার, িবিডআর, েসkর ব ােটিলয়ান eবং আরিটিস e ডeস ৫৫.০০
  েকাmানী িসগnাল eবং হাসপাতাল ৪৫.০০
 ২  হািবলদার েমজর, েহড েকায়াটর্ার িবিডআর, েসkর, ব ােটিলয়ান eবং আরিটিস e ডeস ৭৮.০০
  েকাmানী িসগnাল eবং হাসপাতাল ৪৬.০০
 ৩ েপ-হািবলদার/ নােয়ক ৩৩.০০
   

খ.  িবেশষ ভাতা: 
 ১ েভিহেকল েমকািনক eবং iেলকেTিশয়ানঃ (সকল iuিনট) 
  িসপাi eবং ল াn নােয়ক ৫৫.০০
  নােয়ক eবং হািবলদার  ৮৯.০০
  েহড েকায়াটর্ারঃ 
  নােয়ব sেবদার ৯৯.০০
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িববরণ টাকা 
  sেবদার ১১১.০০
 ২ আরমরার sাফঃ 
  িসপাi/ ল াn নােয়ক ৫৫.০০
  নােয়ক ৮৯.০০
  হািবলদার ৯৯.০০
  নােয়ব sেবদার/ sেবদার ১১১.০০
  inেপkর aব sল আমর্স (sেবদার) ২১১.০০
 ৩ েরিডo েমকািনক eবং িফটার 
  েgড-১ ২১১.০০
  েgড-২ ১৮৬.০০
  েgড-৩ ১১১.০০
 ৪ aপােরটর 
  েgড-১ ১৩৩.০০
  েgড-২ ১১১.০০
  েgড-৩ ৯৯.০০
 ৫ Dাফটসম ান/ সােভর্য়ার ৫৫.০০
 ৬ ব া ড iনচাজর্(হািবলদার eবং েজিসo পদ মযর্াদার িনেচ নয়): ১৩৩.০০
 ৭ তািলকাভk সহকারীু  
  িসপাi/ ল াn নােয়ক  *৭৮.০০
  *(যঁাহারা u  মাধ িমক পাশ ধ তঁাহােদর জn pেযাজু ) 
  নােয়ক e ািসসট া ট ৮৯.০০
  হািবলদার e ািসসট া ট ১৩৩.০০
  নােয়ব sেবদার e ািসসট া ট ১৩৩.০০
  sেবদার e ািসসট া ট ১৩৩.০০
  sেবদার-েমজর e ািসসট া ট ১৩৩.০০
 ৮ সঁাট-িলিপকারঃ *১৩৩.০০
  *(সরাসির িনেয়াগpাp সঁাট-িলিপকারেদর জn pেযাজ  নয়, eনেরালড e ািসs া ট যঁাহারা সঁাট-িলিপকার 

িহসােব পনঃতািলকাভk হiয়ােছন তঁাহারা eনেরালড e ািসs া ট eলাু ু un pাপ  হiেবন না) 
 ৯ ল াবেরটরী েটকিনিশয়ানঃ 
  েgড-১ ২১১.০০
  েgড-২ ১৬৮.০০
  েgড-৩ ১৪৩.০০
 ১০ aপােরশন িথেয়টার e ািসসট া টঃ 
  েgড-১ ২১১.০০
  েgড-২ ১৮৬.০০
  েgড-৩ ১১১.০০
 ১১ েরিডogাফারঃ 
  েgড-১ ১১১.০০
  েgড-২ ৮৯.০০
  েgড-৩ ১১১.০০
 ১২ inTাকশনাল eলাunঃ 
  নােয়ক/ হািবলদার/ নােয়ব sেবদার/ sেবদার/ sেবদার েমজর *৮৯.০০
  *(ei ভাতা ধ inTাকটর eর sিনিদর্  খািল পেদর িবপরীেত িনেয়ািজত inTাকটরগণi পাiেবনু । যঁাহারা 

inTাকটর িহসােব িনযkু/ তািলকাভk হiয়ােছু ন তাহারা ei ভাতা পাiেবন না)। 
   

গ.  e াকিটং eলাunঃ 
  েজিসo ১৪৩.০০
  হািবলদার ৪৫.০০
  (িবিডআর-eর sাফ aিফসারেদর শnূ পেদর জn e াকিটং eলাun pেদয় নেহ)। 
   

ঘ.   ব াটম ান ভাতা: 
  েজিসo ৪১৯.০০
   

ঙ.   চুলকাটা eবং েধালাiভাতা  
   (েজিসo, eনিসo eবং িসপাiেদর জn) ৮৯.০০
   

চ.  ছিটকালীন েরশন মািনু  ১২.০০
  (pিতিদন যখন aিজর্ত ছিটেত থািকেবনু ) 
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িববরণ টাকা 
ছ.  যাতায়াত ভাতা: ১১১.০০
  েজিসo eবং anাn পদবীধারী যখন কমর্sল হiেত di মাiেলর aিধক দরেt বাস কিরেবন eবং যখন ূ

েকান ভাড়ামk যানবাু হন েদoয়া হiেব না। 
   

জ.  রাiেফল পিলশ ভাতাু  ৩৩.০০
   

ঝ.  পািরবািরক েরশন ভাতা, jালানী কাঠ ভাতা, কমেপনেসশন ফর িডয়ারেনস aব pিভশন pচিলত িবিধ 
েমাতােবক 

   

ঞ  jালানী কাঠভাতা (সীমাn ফঁািড়েত কমর্রত িবিডআর সদেস র জn): ৫২.০০

১৫। েবসামিরক কমর্চারীেদর যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
িতিন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত 
থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল  o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn ূ
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র 
aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবনূ । 

১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাsঃ)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  মািসক মল ূ
েবতেনর িভিtেত ৩০ জনু, ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত uহার পরবতর্ী 
সমেয়র জn কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর pাপ  মল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা eবং ািn o িচt িবেনাদন ভাতা ূ
pেদয় হiেব। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখর পের েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক 
বিধর্ত েবতন pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক বািধর্ত েবতন pাp হiেবন তাহার পবর্বতর্ী মােসর ূ
মলেবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেবূ । 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯ তািরখ ১০-৩-১৪১৫ ব াb/ ২৬-৬-
২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা বলবৎ 
থািকেব। 

১৭। িটিফন ভাতা।– 

সকল ততীয় o চতথর্ ে ণীর কমর্চারীর জn pদt িটিফন ভাতা ৃ ু ১৫০ টাকা pাপ  হiেবন, তেব েয সকল কমর্চারী 
তঁাহােদর pিত ান হiেত লাথ·ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফনূ ু  ভাতা pেযাজ  হiেব 
না। 

১৮। ৪থর্ ে ণীর েধালাiভাতা।– 

েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তাঁহােদর েkেt সেbর্া  ৭৫/- টাকা েধালাiভাতা pেদয় হiেব। 

১৯। sাফ নাসর্েদর েপাষাক o েধৗতভাতা।– 

বতর্মােন pচিলত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব। 

২০। কাযর্ভার ভাতা।– 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ১০% হাের সেbর্া  ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ  হiেবন। 
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২১। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।– 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ টাকা pেদয় 
হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব। 

২২। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ূ ু ৩০% হাের 
সেবর্া  ৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব। 

২৩। সীমাnভাতা।– 

৩০ মাঘ ১৪১২/১২ েফbrয়াির ২০০৪ তািরেখ জািরকত eসআরo নংৃ - ৩৩-আiন/২০০৪ anযায়ী pেদয় 
সীমাnভাতা ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n বতর্মান হাের বলবৎ থািকেব eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত pচিলত হােরর 
৩০% বিd করা হiলৃ । 

২৪। মসলাভাতা।– 

মসলাভাতার বতর্মান হার ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত pচিলত হােরর ৩০% বিdপবর্ক pেদয় হiেবৃ ূ । 

২৫। েpষণ ভাতা।– 

aথর্ িবভােগর pjাপন নং-aম/ aিব/ pিবিধ-৬/ pঃমঃ/ ভাতা-৬/২০০৭ (aংশ)/৩১ তািরখ-০৭/০৪/২০০৮ 
েমাতােবক pেদয় েpষণ ভাতার পেবর্র হার ূ (মািসক েবতেনর ২০%) aব াহত থািকেব। 

২৬। িশkা সহায়ক ভাতা– 

সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মােস ২০০ টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn মােস 
সেবর্া  ৩০০ টাকা িশkা সহায়ক ভাতা কাযর্কর হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান সংখ া 
েযেকান eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক নীিতমালা ৃ
aথর্ িবভাগ কতর্কৃ জাির কিরেত হiেব। 

২৭। েবতন িনধর্ারণ পdিত।– 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন 
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবনূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাবরkণ aিফস uk েবতন 
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ 
চড়াn কিরেবনূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবনু । 

২৮। আয়কর।– 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা:- 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া ু
বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহারূ  আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ 
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 933 • 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন- িট e িবল েযiভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকারু  পেtর সত ািয়ত anিলিপ, িরটানর্ 
দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেত হiেবু ; 

ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব। 

২৯। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 

 
১৮-৮-১৪১৬ ব াb 

নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-৩/২০০৯/২৩৪ তািরখ: 
০২-১২-২০০৯ ি sাb 

 
anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ৭৭/৭ কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল 

aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ sরাT মntণালয়/ সংsাপন মntণালয়, ঢাকা। 
৫। মহাপিরচালক, বাংলােদশ রাiেফলস, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ 

করা হiল। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তাঁহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা 

হiল। 
৭। েজলা pশাসক ––––––––––––––(সকল েজলা)। 
৮। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা। 
৯। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ––––––––––––(সকল িবভাগ)। 
১০। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া,–––––––––––(সকল েজলা)। 
১১। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––(সকল uপেজলা)। 
১২। aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ/ ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
১৩। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগাঁo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯(বাংলােদশ 

রাiেফলস) বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তাঁহােক anেরাধ করা হiল। 
১৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৫। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাঃ সিহদ ulা িময়া 
যgু-সিচব (বাsবায়ন) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
 
 

(ব াংক o aথর্লgী pিত ান) 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

২ িডেসmর ২০০৯ 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৯ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

ঢাকা, ১৮ agহায়ণ ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb। 
 

 নং- eস.আর.o–২৫৮ আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/ ২০০৯/ ২৩৫।–Services 
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ 
আেদশ জাির কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk 
কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei 

িনধর্ািরত েবতন ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ pাপ  aংেক ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ 
হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp হiু য়ােছ বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত i েতামেধ  আহিরত 
মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় কিরেত হiেব; 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলকূ  ছিটেত আেছন তাহারা ু
aবসরpstিতমলক ছিটেত থাকার সমেয় ূ ু ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন; 

ব াখ া: েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছনূ ু । দফা (গ) 
eর বণর্না েমাতােবক িতিন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা 
aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ  হiেবন। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনmিlিখত ব িkবগর্ ব তীত ব াংক eবং aথর্লgী ূ
pিত ানসমেহ চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেবূ , যথা:- 
ক) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services) 

Ordinance, ১৯৮৫ (XXXIX of ১৯৮৫) e সংjািয়ত ‘worker’; 
খ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
গ) ব াংক o aথর্লgী pিত ােন েpষেণ িনযk সরকাির চাকিরেত ু িনেয়ািজত ব িkগণ; eবং 
ঘ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘aথর্লgী pিত ান’ aথর্- 

১) বাংলােদশ কিষ ব াংকৃ ; ২) বাংলােদশ িশl ব াংক; 
৩) বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা; ৪) iনেভsেম ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ; 
৫) বাংলােদশ হাuজ িবিlং ফাinাn কেপর্ােরশন; ৬) রাজশাহী কিষ unয়ন ব াংকৃ ; 
৭) কমর্সংsান ব াংক; ৮) আনসার o িভিডিপ unয়ন ব াংক; 

খ) ‘ব াংক’ aথর্ বাংলােদশ ব াংক; 
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গ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) ২০০৫ eর aধীন জাতীয় 
েবতন েsল; 

ঘ) ‘pিত ান’ aথর্ ব াংক aথবা aথর্লgী pিত ান; 

ঙ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

চ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiমেsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান)।– 

১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদূ সমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং uk তািরখ ূ ু
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding Scale) কাযর্কর 
হiেব, যথা:- 

েgড বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 

েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) 
(১ জলাiু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ২৩০০০(িনধর্ািরত) টাকা ৪০০০০(িনধর্ািরত) 
২। টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০ টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০ 
৩। টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০ টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০ 
৪। টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০ টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০ 
৫। টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০ টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০ 
৬। টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০ 
৭। টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০ টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০ 
৮। টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০ টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০ 
৯। টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০ 
১০। টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০ টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০ 
১১। টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-iিব-২৭০×১১-৮৮২০ টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-iিব-৪৫০×১১-১৪২৫৫ 
১২। টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-iিব-২৫০×১১-৮০৬০ টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-iিব-৪১৫×১১-১৩১২৫ 
১৩। টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০ টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫ 
১৪। টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০ টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫ 
১৫। টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০ 
১৬। টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০ টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫ 
১৭। টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০ টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫ 
১৮। টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০ টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০ 
১৯। টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০ টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০ 
২০। টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০ টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) eর pাপ তা।– 

৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, 
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত 
তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pদান করা যায় নাiু , তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত - 

ক) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্কৃ, সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত ৃ সmk ব িkগত ৃ
েবতন বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল 
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding 
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Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, 
যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন েবতন 

েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ 

uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান 
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না 
থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 
uদাহরণ ১: 

৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার 
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । ei েkেt ০১-০৭-২০০৯ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০-x-১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০/- টাকায় তঁাহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ । 
uদাহরণ ২: 

৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতন বতর্মােন ূ ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ × 
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০/- টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০/- টাকার েsেল তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০/- 
টাকা। 

ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pাূ রিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল 
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। aতeব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ 
(৪৯০০+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকn anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী ু
u তর ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০ টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী টাকা ৪০,০০০ িনধর্ািরত তাঁহােদর েkেt 
দফা ৬ eর (ক) o (খ) pেযাজ  হiেব না; 

ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, 
তাহা হiেল সংি  েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) eর সেবর্া সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ 
কিরয়া বতর্মান েবতন eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  
থািকেব, তাহা তাঁহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঙ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন 
পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 

চ) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফেস aথবা স ঠেন িতিন েযূ  েবতন 
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 

ছ) েয ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল, ২০০৯ e েস ব িkর েবতন, তঁাহার 
বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহাু র বতর্মান 
েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা 
তঁাহার ছিটর সমেয়র জn pাপ  হiেবন নাু ; 

জ) েয ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েস ব িk পনবর্হাল না হiেল eবং ু বাsেব 
কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন জাতীয় েবতন েsল-২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত ব িkর েবতনু ৃ  ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং 
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  anrপ েsেল 
িনধর্ারণ করা হiেব; 

ঝ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক ছিটেতূ ু  িছেলন, ধ েপনশন িনধর্ারেণর জnু  তাঁহার 
েবতন, দফা (ঞ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ থােকূ ু ৃ , তাহা হiেল uk 
েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব, িতিন aবসরpstিতমলক ছূ ু িটর 
সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবনু ; 

ঞ) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয ব িkর aবসরpstিত ছিট েশষ হiেবু  eবং িযিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ 
aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন 
িনধর্ারেণর sিবধা pাপ  হiেবন না। 
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২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিdৃ । 

ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় বিণর্ত পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর 
েবতন বিdর পিরমাণ েকান aবsােতi ৃ ২০০০/- টাকার িনেm হiেব না। ei েkেt েবতন িনধর্ারেণর পর 
েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর পিরমাণ যিদ ৃ ২০০০/- টাকার কম হয়, তেব, েয পিরমাণ aংক কম 
হiেব তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া (সমnেয়র pেয়াজন না হiেল aবিশ াংশ 
সরাসির ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) যিদ েকান aংক aবিশ  থােক তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব 
pেদয় হiেব, eবং uk ব িkগত েবতন তাঁহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব। 
uদাহরণ: যিদ েদখা যায় েয, ৪৫০০- ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk ু
eকজন কমর্চারীর বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় েমাট েবতন বিd পায় ৃ ১৬৫০/- টাকা, সবর্িনm 
২০০০/- টাকা েবতন বিdর জn pথেম মল েবতেনর সিহত eকিট বাৎসিরক বিধর্ত েবতন ৃ ূ (iনিkেম ট) েযাগ 
কিরয়া (১৬৫০+২৪০ = ১৮৯০) aবিশ  (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০/-টাকা ব িkগত েবতন (িপিপ) িহসােব 
pদান কিরেত হiেব। 

খ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর n নতম ২০০০/- টাকা েবতন বিdর জn eকিট বািষর্ক েবতন বিd ৃ ৃ (iনিkেম ট) 
eর সমপিরমাণ টাকার কম হiেল তাহা সংি  েsেল িপিপ িহসােব pাপ  হiেব eবং ei িপিপ পরবতর্ী 
বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব। 

৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।–িনm বিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর 
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ 
করার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম 
েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব। 
uদাহরণ: ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- 
৩৬৫ × ১১-১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ০১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- 
৫৪০ × ১১-২০৩৭০ টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা 
anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্ জািরকত ূ ৃ ২৬-১২-১৯৮০ 
তািরেখর MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩, 
১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-১৬-/০৭/১৫১ eবং ১৫-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব 
(বাs- ৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২সংখ ক sারকসমেহর কাযর্কািরতা ূ ১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত রিহত 
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেল iেতাপেবর্ যাহারা েয আিথর্ক sিবধা ূ ূ
gহণ কিরয়ােছন তাহা ১-১২-২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ  হiেবন না। 

৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচুiিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrেপ েপনশন o g াচুiিট pাপ  
হiেবন, যথা: 
ক) েপনশন সমর্পণ o g াচুiিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব; 
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd ৃ

eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd পাiেবৃ । েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার 
তািরখ হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp হiেবু । 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী (sামী/ stী) মত বরণ কিরেল uk মত ব িkর ৃ ৃু
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আn েতািষক o ভাতািদ pাপ  
হiেবন; 

ঘ) িবদ মান ছিটর িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্াু / কমর্চারী ছিট পাoনা সােপেkু  ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ূ
aবসরpstিতমলক ছিট েভােগর sিবধা eবং ছিট পাoনা সােপেk ছিট নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ ূ ু ু ু
কিরেবন। 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং 
েgড) েবতন েsল িবিশ  পেদর আoতাভkু  কমর্চারীগণ eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮, ১২ 
o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্ eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতdূ  সংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ ূ
সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক টাiমেsল pাপ  
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হiেবন না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব pদান সংkাn ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) 
নং sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 

২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তাঁহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮ o ১২ বৎসর 
চাকির পিতর্র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ ূ ূ
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ 
জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব; 

তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র চাকিরর েময়াদ ধমাt েবতন িনধর্ারেণর েkেt pেযাজ  হiেব eবং ূ ু
e বাবদ েকান বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ  হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
পরবতর্ী েsেল টাiমেsল িহসােব pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব। শতর্ থােক েয, পেদাnিত 
ব িতেরেক েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন 
না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী 
েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির 
জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৪থর্ েsেলর ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা 
১১০০০–২০৩৭০/-(৯ নং েgড), টাকা ১২০০০–২১৬০০/- (৮ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০/-(৭ নং 
েgড) eর anভর্kু , তঁাহারা s-s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান) e টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং 
টাকা ১২০০০–২১৬০০/- eবং ১৫০০০–২৬২০০/- েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ 
পেদাnিত না পাiেল, েয তািরেখ টাকা ১১০০০–২০৩৭০/- aথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০/- েsেলর সেবর্া  
সীমায় েপঁৗছাiেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েস তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১৮৫০০–
২৯৭০০/- pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ ব তীত জাতীয় েবতন েsলূ , ২০০৯ eর aধীেন pথম ে ণীর 
anাn কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব। 

৫) ১ম ে ণীর ৯ম েgডভk েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদ িহসােব েঘািষতু , েস সকল ৯ম 
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতর্েত ূ ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির 
পিতর্েত চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdূ  সংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk ূ ১ম o ২য় পরবতর্ী 
u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেব। তেব, ধমাt েবতন িনধর্ারণী sিবধা ু
ব তীত ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র েকান ূ বেকয়া pাপ  হiেব না: 

তেব শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক aৃ nেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘািষত হiেত হiেব: 
আরo শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বছর পর পরবতর্ী u তর েsেল 

(টাiম-েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiল। 

৬) ৯ম েgডভk সকল ু ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসর চাকির পিূতর্, সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার 
িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , ৭ম েgেডর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৭) িবিসeস ক াডারসমেহর ূ কমর্কতর্ােদর জn েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬  েgডভk েsেলর িবপরীেত ু ১ম ে ণীর 
পেদ ১০ বছর চাকির পিতর্েত ূ ৫ম েgেড িসেলকশন েgড pদােনর েয িবধান রিহয়ােছ, তাহা eকi নীিতমালার 
িভিtেত ৬  েgডভk ননু -ক াডার কমর্কতর্াগণেক ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ েথেক ১০০% pেদয় হiেব। 

৮) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn 
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ েবতন েsল, 
২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৯) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্র শতর্াধীেন ূ ূ
বলবৎ থািকেব। 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (Increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম 
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কিরবার জn েযi সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd ৃ
ম ির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেবু । anে দ ৬ eর িবধান 
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর তািরেখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ eর pথম 
বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ । েয সকল ব িk ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp 
হiয়ােছন, েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত পূ রবতর্ী বািষর্ক েবতন 
বিd pাপ  হiেবনৃ ; 

তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব নাৃ । 

২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯, েসi েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e pদt িবধান 
েমাতােবক pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েস তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk েজ  o ৃ ু
কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতন বিdর তািরখ কিনে র েবতন বিdর তািরেখৃ ৃ  আনয়ন কিরয়া 
সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত 
ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে দ 
(৩) e বিণর্ত িবধান সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
১১০০০–২০৩৭০/- (৯ম েgড) বা তদ র্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক ৃ

sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ১িট aিgম েবতনবিd pদানৃ  করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর 
ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােবূ  িনধর্ািরত থােক; 

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং বা sাপিত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার কতর্ক eতdেdেশ  sীৃ কত ৃ
েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, aথবা আiন িবষেয় sাতক 
(সmান) সহ sাতেকাtর িডgী রিহয়ােছ eবং যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা ূ
িহসােব িনধর্ািরত থােক, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd pদান করা হiেবৃ ; 

গ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তাঁহার পেদর 
জn ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ , তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম 
েবতনবিd পাiেবনৃ । 

ঘ) uk aিgম েবতন বিd েকবলমাt চাকিরেত ৃ ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ  হiেবন eবং iহা পরবতর্ী an 
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ  হiেব না। 

২) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt uহার সিহত aিতিরk ূ
iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধমাt pথম িনেয়ােগর েkেti pৃ ু েযাজ  হiেব। 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান ব িk u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তাঁহােক িনেmর ূ
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেব যথাূ :- 

kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজূ নীয় ন নতম চাকিরর েময়াদূ  
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ৩৩৫০০–৩৯৫০০ 
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০ 
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ 
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০ 
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ 
টাকা ১৫০০০–২৬২০০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেবু । 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 941 • 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত i েতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত 
সমnয় কিরেত হiেব। 

২) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত pেযাজ  েkেt বিধর্ত হাের বা েktমেত টাকার aংেক ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৩) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা 
ম র করা হiয়ােছু  েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জন ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

৪) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব িনেয়াগpাpগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
anযায়ী pাপ  েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের 
সকল ভাতািদ pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন। 

৫) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiল। 

১২। িচিকৎসা ভাতা।– 

১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জাৃ িরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০/- টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক 
িচিকৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হiেব। 

১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে  বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ৩০ জনু, ২০১০ eর মেধ  pাp 
বািষর্ক iনিkেমে ট েযাগ হiেলo জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেতন eকi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pাপ  হiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmিলিখত 
হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদাূ ন কিরেত হiেব, যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ১নং হiেত ১২ নং েsল eর আoতাভkু  হন, তঁাহার েkেt pাপ  

মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ৩ eর uপ-anে দ (১) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ eবং টাকা 

৪৫০০–৯০৯৫) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ৩ eর uপ-anে দ 
(১) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৮নং েsল টাকা ৪৪০০–৮৫৮০/- হiেত ২০নং েsল (টাকা 
৪১০০–৭৭৪০) eর আoতাভk হনু , eবং েসi সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তাঁহার েkেt 
সরকারেক েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না; তেব িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন 
না। 

ঘ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক সরকার কতর্ক ৃ
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বািড়ভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন 
না। 

ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী 
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্কৃ pেদয় সবর্িনm বািড়ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর 
বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 
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৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তাঁহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ, 
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের পবর্বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  ূ
হiেবন। 

৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, 
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।- যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accomodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা 
লে র বাংক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার কতর্ক ৃ
বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় ভাড়া 
ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা Improvised accomodation eর 
জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত 
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  
ঢাকা েমTাপিলটন 

eলাকার জn 
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 
েমTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ৫০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২২৫০ 

টাকা ৫০০১ হiেত 
টাকা ১০৮০০/- পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৩০০/- 

মল েবতূ েনর ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৫০০/- 

টাকা ১০৮০১ হiেত 
টাকা ২১৬০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৫৪০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০/- 

টাকা ২১৬০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১১৯০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ৯৭০০/- 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৮৫০০/- 

 

৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বািড় ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩ ি ঃ 
েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ 
হiেত বািতল হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

১৪। যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
িতিন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত 
থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল  o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn ূ
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র 
aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবনূ । 

১৫। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services(Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব (বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্কৃ, সময় সময় জািরকত eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ ৃ
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কিরেত হiেব। তেব, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখর পের েকান 
কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার 
পবর্বতর্ী মােসর মলেবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেবূ ূ । 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫ 
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা 
বলবৎ থািকেব। 

১৬। িটিফন ভাতা।– 

সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারী মািসক ১৫০/- টাকা িটিফন ভাতা pাপ  হiেবন। িকn েয সকল কমর্ু চারী 
তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ  হiেব ূ ু
না। 

১৭। েধালাiভাতা।– 

েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তাঁহারা মািসক ৭৫/-টাকা pাপ  হiেবন। 

১৮। কাযর্ভার ভাতা।– 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ১০% হাের মািসক সেবর্া  ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ  
হiেবন। 

১৯। মণ ভাতা।– 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ টাকা pেদয় 
হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক পবর্বৎ বহাল থািকেবূ । 

২০। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ূ ু ৩০% হাের 
সেবর্া  ৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব। 

২১। িশkা সহায়ক ভাতা।– 

সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মািসক ২০০/- টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn 
মািসক সেবর্া  ৩০০/- টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান 
সংখ া েযেকান eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক ৃ
নীিতমালা aথর্ িবভাগ কতর্ক জাির কিরেত হiৃ েব। 

২২। েবতন িনধর্ারণ পdিত।– 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন 
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবনূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাবরkণ aিফস uk েবতন 
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ 
চড়াূ n কিরেবন। 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবনু । 



 aথর্ িবভােগর i-বকু | aধ ায়-১০ • 944 • 

২৩। আয়কর।– 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা: 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী 
বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহূ  তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ 
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন- িট e িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ, 
িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেবনু ; 

ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব। 

২৪। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, 
eতdারা রিহত করা হiল; 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
ডঃ েমাহাmদ তােরক 

aথর্ সিচব 

১৮-৮-১৪১৬ ব াb 
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/২০০৯/২৩৫ তািরখ: 

০২-১২-২০০৯ ি sাb 
anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭,কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। 
৪। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা। 
৫। সিচব/ ভারpাp সিচব, মntণালয়/ িবভাগ –––––––(সকল)। 
৬। ব বsাপনা পিরচালক, ––––––––, সকল রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ান। তাঁহার আoতাভk সকল ু

aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৭। মহাপিরচালক, বািণিজ ক aিডট aিধদpর, ঢাকা। 
৮। aথর্ িবভােগর ব াংিকং pশাসন o ব াংিকং নীিত anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ। 
৯। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগাঁo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (ব াংক o 

aথর্লgী pিত ান) বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তাঁহােক anেরাধ করা হiল। 
১০। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাঃ সিহদ ulা িময়া 
যgু-সিচব (বাsবায়ন) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 

aথর্ িবভাগ 
 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
 

[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] 
 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কাু েজ ব বহােরর জn) 
 

০২ িডেসmর ২০০৯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৯ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ০২ িডেসmর, ২০০৯ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 

আেদশ 
 

ঢাকা, ১৮ agহায়ন ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর ২০০৯ ি sাb 
 

 নং eস.আর.o–২৫৯ আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/ ২০০৯/২৩৬।–Services 
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ 
আেদশ জাির কিরল, যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ, চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ 
নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e ঊglিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ ূ ২০০৯, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ 
সােপেk কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei 

িনধর্ািরত েবতন ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ েশ জনু, ২০০৯ 
তািরেখর pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব; 

খ) জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp ু
হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ  বেকয়ার 
সিহত সমnয় কিরেত হiেব; 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছন তাহারা ূ ু
aবসরpstিতমলক ছিটেত থাকারূ ু  সমেয় ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন। 

ব াখ া: েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছন িতিন দফা ূ ু (গ) eর বণর্না 
েমাতােবক ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা aবসরpstিতমলক ূ
ছিট ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ  হiেবন। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনেm uেlিখত ব িkবগর্ ব তীত anাn সকল sূ -
শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমেহ িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ  হiেবূ , যথা:- 
ক) sানীয় pিত ানসমহ ূ যথা:- িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, uপেজলা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ; 
খ) বাংলােদশ িবমান করেপােরশন; 
গ) বাংলােদশ িশিপং করেপােরশন; 
ঘ) ব াংকসমহ o aথর্লgী pিত ানসমহ যথাূ ূ :- বাংলােদশ ব াংক, কমর্সংsান ব াংক, আনসার o িভিডিপ unয়ন 

ব াংক, বাংলােদশ িশl ব াংক, বাংলােদশ কিষ ব াংকৃ , রাজশাহী কিষ unয়ন ব াংকৃ , বাংলােদশ িশl ঋণ
 সংsা, বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেপােরশন(ICB) eবং বাংলােদশ গহ িনমর্াণ ঋণদান করেপােরশনৃ ; 

ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services) 
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’; 

চ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk ব িkগণু ; 
ছ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু ; eবং 
জ) s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমেহ েpষেণ কমর্রত সরকাূ ির ব িkগণ। 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 
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ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ২০০৫ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল; 

গ) ‘সংsা’ বা ‘pিত ান’ aথর্ s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ; 

ঘ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম- েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsল, যথাkেম, পেদর 
মলূ েsল, িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

৩। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯।– 

১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্ িবদ মান পদসমেহর বতর্মান েবতন েsল িবলp হiেব eবং ঐ তািরখ ূ ূ ু
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর হiেব, 
যথা: 

েgড বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 

জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ 
(১ জলাiু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ২৩০০০(িনধর্ািরত) টাকা ৪০০০০(িনধর্ািরত) 
২। টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০ টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০ 
৩। টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০ টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০ 
৪। টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০ টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০ 
৫। টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০ টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০ 
৬। টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০ 
৭। টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০ টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০ 
৮। টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০ টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০ 
৯। টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০ 
১০। টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০ টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০ 
১১। টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-iিব-২৭০×১১-৮৮২০ টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-iিব-৪৫০×১১-১৪২৫৫ 
১২। টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-iিব-২৫০×১১-৮০৬০ টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-iিব-৪১৫×১১-১৩১২৫ 
১৩। টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০ টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫ 
১৪। টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০ টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫ 
১৫। টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০ টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০ 
১৬। টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০ টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫ 
১৭। টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০ টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫ 
১৮। টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০ টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০ 
১৯। টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০ টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০ 
২০। টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০ টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০ 

৪। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ eর pাপ তা।– 

৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি  পেদ েয মল েsলূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, 
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত 
তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pদান করা যায় নাiু , তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােবূ  pাপ  হiেবন। 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত- 

ক) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরৃ কত আেদৃ শাবলী anসাের েকান পেদরবা কােজর সিহত সmk ব িkগত েবতন বা ৃ
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল 
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding 
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Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা: 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয় 

েবতন েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ 

uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a  anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৯) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর 
সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান 
ধাপ না থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 
uদাহরণ ১: 

৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার 
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । ei েkেt ০১-০৭-২০০৯ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০/- টাকায় তঁাহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ । 
uদাহরণ ২: 

৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল েবতন বতর্মােন ূ ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ × 
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০/- টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব 
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০ টাকার েsেল তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০/- 
টাকা। 

ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপূ র েবতন িবেয়াগ কিরেল 
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ (৪৯০০ 
+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকn anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী u তর ু
ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী টাকা ৪০,০০০ িনধর্ািরত তঁাহােদর েkেt 
দফা ৬ eর (ক) o (খ) pেযাজ  হiেব না; 

ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, 
তাহা হiেল সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া সীমায় তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান 
েবতন eবং সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক 
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব; 

ঙ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন 
পেদnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 

চ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তাঁহার মল aিফেস aথবা স ঠেন ূ
িতিন েয েবতন পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 

ছ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না ু
থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ 
কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তাঁহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ 
কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর সমেয়র জn pাপ  হiেবন নাু ; 

জ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi কমর্কতর্া/ কমর্চারী 
পনবর্হাল না হiেল eবং ু বাsেব কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e 
িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্হালকত ব িkর েবতন ু ৃ ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন 
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯ eর সংি  anrপ েsেল িনধর্ারণ করা হiেব; 

ঝ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক ছিটেত ূ ু িছেলন, ধ েপনশন িনধর্ারেণর ু
জn তঁাহার েবতন, দফা (ঞ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা 
হiেব। eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ থােকূ ু ৃ , তাহা 
হiেল uk েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবতেনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব, িতিন 
aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলরূ ু ু  িভিtেত পাiেত থািকেবন; 

ঞ) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া/ কমর্চারীর aবসরpstিত ছিট েশষ হiেবু  eবং িযিন ১ জলাiু , ২০০৯ 
তািরেখ aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন 
িনধর্ারেণর sিবধা pাপ  হiেবন না। 
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২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিdৃ ।- জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় বিণর্ত 
পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন বিdর পিরমাণ েকান aবsােতi ৃ ২০০০/- টাকার 
িনেm হiেব না। e েkেt েবতন িনধর্ারেণর পর েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর পিরমাণ যিদ ৃ ২০০০/- 
টাকার কম হয়, তেব, েয পিরমাণ aংক কম হiেব তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া 
(সমnেয়র pেয়াজন না হiেল aবিশ াংশ সরাসির ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) যিদ েকান aংক aবিশ  থােক 
তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় হiেব eবং uk ব িkগত েবতন তাঁহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর 
সিহত সমnয় হiেব। 
uদাহরণ: 
১) যিদ েদখা যায় েয, ৪৫০০- ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk eকজন ু

কমর্চারীর বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় েমাট েবতন বিd পায় ৃ ১৬৫০/- টাকা। সবর্িনm ২০০০/- 
টাকা েবতন বিdর জn pথেম মল েবতেনর সিহত eকিট বাৎসিরক বিধর্ত েবতন ৃ ূ (iনিkেম ট) েযাগ কিরয়া 
(১৬৫০+২৪০ = ১৮৯০) aবিশ  (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০/-টাকা ব িkগত েবতন (িপিপ) িহসােব pদান 
কিরেত হiেব। 

২) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ন নতম ূ ২০০০/- টাকা েবতন বিdর জn eকিট বািষর্ক েবতন বিd ৃ ৃ (iনিkেম ট) 
eর সমপিরমাণ টাকার কম হiেল তাহা সংি  েsেল িপিপ িহসােব pাপ  হiেব eবং ei িপিপ পরবতর্ী 
বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব। 

৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- িনmবিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী 

িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর 
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ কেরসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ 
কিরবার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম 
েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব। 
uদাহরণ: 
ক) ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × 

১১-১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × 
১১-২০৩৭০ টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা 
anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্ জািরকত ূ ৃ
২৬/১২/১৯৮০ তািরেখর MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ 
িবিবধ-১৬/ ০৭/ ১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/ ০৭/ ১৫১ eবং ১৫-৯-
২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/ ০৮/ ১৫২ সংখ ক sারকসমেহর কাযর্কািরতা ূ
১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত রিহত হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেূল 
iেতাপেবর্ যাহারা েয ূ আিথর্ক sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ১/১২/২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ  
হiেবন না। 

৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচুiিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrেপ েপনশন o g াচুiিট pাp 
হiেবন, যথা:- 
ক) েপনশন সমপর্ণ o g াচুiিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব; 
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd ৃ

eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd পাiেবৃ । েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার 
তািরখ হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp হiেবু । 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী (sামী/ stী) মত বরণ কিরেল uk ব িkর ৃ ু
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o ভাতািদ pাপ  
হiেবন; 

ঘ) িবদ মান ছিটর িবধান anযায়ী েকাু ন কমর্কতর্া/ কমর্চারী ছিট পাoনা সােপেk ু ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ূ
aবসরpstিতমলক ছিট েভােগর sিবধা eবং ছিট পাoনা সােপেk ছিট নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ ূ ু ু ু
কিরেবন। 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং 
েgড) েবতন েsল িবিশ  পেদর আoতাভk কমর্চারীগণ eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ  পেদ ু ৮, ১২ 
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o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্ eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতdূ  সংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ ূ
সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক টাiমেsল pাপ  
হiেবন না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব pদান সংkাn ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/ ৯৬ (aংশ)/ ৭২ (২০০) 
নং sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব। 

২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তাঁহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ  পেদ ৮ o ১২ বৎসর 
চাকির পিতর্র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ ূ ূ
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ 
জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব: 

তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র চাকিরর েময়াদ ধমাt েবতন িনধর্ারণীর েkেt pেযাজ  হiেবূ ু , তেব 
ei বাবদ েকান বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ  হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর 
পরবতর্ী েsল টাiমেsল িহসােব pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব। শতর্ থােক েয, পেদাnিত 
ব িতেরেক েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন 
না। 

৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক 
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী 
েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির 
জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] eর ৪থর্ েsেলর ঊে র্ েকান 
কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না 

তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা 
১১০০০-২০৩০০ (৯ নং েgড), টাকা ১২০০০–২১৬০০ (৮ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০ (৭ নং েgড) 
eর anভর্kু , তঁাহারা s-s েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ [s-
শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] e টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ u তর েsল (টাiম-েsল) 
িহসােব pাপ  হiেবন eবং টাকা ১২০০০–২১৬০০ eবং ১৫০০০–২৬২০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম 
ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, েযi তািরেখ টাকা ১১০০০–২০৩৭০ aথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০ 
েsেলর সেবর্া  সীমা েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্ ঘেটূ , েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা 
১৮৫০০–২৯৭০০ pাপ  হiেবন। 

৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ ব তীত জাতীয় েবতন েsলূ , ২০০৯ eর aধীেন anাn েsেলর 
কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব। 

৫) ১ম ে ণীর ৯ম েgডভk েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদু  িহসাব েঘািষত, েসi সকল ৯ম 
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতর্েত ূ ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির 
পিতর্েত চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdূ  সংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk ূ ১ম o ২য় পরবতর্ী 
u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেব। তেব, ধমাt েবতন িনধর্ারণী sিবধা ু
ব তীত ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্র েকান ূ বেকয়া pাপ  হiেব না। শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক ৃ
anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘািষত হiেত হiেব। আরo শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া  
সীমায় েপঁৗছার ১ বছর পর পরবতর্ী u তর েsেল (টাiম-েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiল। 

৬) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৬  েgডভk টাকা ু ১৮৫০০–২৯৭০০ েsেলর কমর্কতর্াগণেক টাকা ১১০০০–
২০৩৭০ েsলভk pথম ে ণীর pেবশ পেদ েযাগদােনর তািরখ েথেক ু ১০ বৎসর চাকির পিতর্েত ূ ১ জলাiু , ২০০৯ 
তািরখ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৭) ৯ম েgডভk সকল ু ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার 
িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , ৭ম েgেডর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৮) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসর চাকির পিতর্ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn 
pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব। 

৯) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ  েkেt ন নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্র শতর্াধীেন ূ ূ
বলবৎ থািকেব। 
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৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (Increment)।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া 
uেlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম কিরবার জn েযi সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi 
সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd মৃ ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী 
যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল 
েবতন বিdর তািরেখi জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ । েয সকল 
কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন, েসi সকল ব িk পেদাnিত 
বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনূ ৃ । তেব শতর্ থােক েয, 
সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব নাৃ । 

২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯, েসi েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e pদt িবধান 
েমাতােবক pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর কারেণ সমৃ পেদ eকi েgেডশন তািলকাভk ু
েজ  o কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতন বিdর তািরখ কিনে র েবতন বিdর তািরেখ আনয়ন ৃ ৃ
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত 
ব িতেরেক, িনেয়াগকত পেদর জn জাতীয় েবতন েsলৃ , ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে দ 
(৩) বিণর্ত শতর্ সােপেk pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
১১০০০–২০৩৭০ বা তদধবর্ েsেলর হয়ূ , তাহা হiেল- 
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী aথবা u  মাধ িমক 

সািটর্িফেকট পরীkা পাস করার পর ৪ বৎসর েময়াদী েকাসর্ পাসপবর্ক eিgকালচার বা eিgকালচারাল ূ
iেকানিমk বা eিgকালচারাল iি িনয়ািরং বা eিনম াল হাজব াি D বা েভেটিরনারী সােয়n e েয িডgী aজর্ন 
করা হয় েসi িডgীধারীেক বা সরকার কতর্ক sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ৃ ৃ ১িট aিgম েবতন বিd pদান ৃ
করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােকূ ; 

খ) েয সকল ব িkর iিjিনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার 
কতর্ক eতdেd েশ  sীকত েকান িশkা pিত ান ৃ ৃ (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, 
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd pদান করা ৃ হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি  পেদর ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক; 

গ) uপযk কতর্পk aথর্ িবভােগর সিহত আেলাচনাkেমু ৃ , িনিদর্  েকান পেদ সmণর্rেপ পিরকlনা o নkা কােজ ূ
িনেয়ািজত সহকারী pেকৗশলী eবং িনবর্াহী pেকৗশলীেক তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেল ৩িট েবতনবিd ৃ
pদান করা হiেব। তাঁহারা যতিদন পিরকlনা o নkা কােজ সহকারী pেকৗশলী বা িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ 
িনেয়ািজত থািকেবন, ততিদন পযর্n ei েবতনবিdর sিবধা pাপ  হiেবনৃ । পিরকlনা বা নkা কােজ 
িবেশষj, েযাগ  সহকারী pেকৗশলীেদর মেধ  হiেত পিরকlনা বা নkার িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ পেদাnিত 
েদoয়া হiেব। uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী পেদ পেদাnিতpাp েকান পিরকlনা বা নkা কােজ িনেয়ািজত 
সহকারী pেকৗশলীেক জনsােথর্ uপযk কতর্পk কতর্ক uk পেদ েযাগদােনর জn aব াহিত pদান করা না ু ৃ ৃ
হiেল, যতিদন িতিন পিরকlনা বা নkার সহকারী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত থািকেবন ততিদন িতিন জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ১৫০০০–২৬২০০ েত েবতন আহরণ কিরেবন; 

ঘ) বাংলােদশ পরমাণ শিk কিমশনু , বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ কিষ গেবষণা ৃ
iনিsিটuট o বাংলােদশ ধান গেবষণা iনিsিটuট, বাংলােদশ পাট গেবষণা iনিsিটuট eবং বাংলােদশ চা 
গেবষণা iনিsিটuেট জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ১১০০০–২০৩৭০ েsেলর েকান পেদ pথম 
িনেয়াগpাp eকজন কমর্কতর্ােক ২িট aিgম েবতনবিd ম র করা হiেবৃ ু , যিদ- 
(a) পদিট গেবষণামলক পদ িহসােব িনিদর্ূ  থােক; eবং 
(আ) সংি  ব িkর িনmিলিখত েযাগ তাgিলর মেধ  কমপেk েয েকান eকিট থােক, যথা:- 

১) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং 
iি িনয়ািরং e ১ম ে ণীর িডgীধারী হiয়া থােকন; 

২) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং কিষেত ৃ
১ম ে ণীর িডgীধারী (u  মাধ িমক সািটর্িফেকট বা সমমােনর সািটর্িফেকট লােভর পর ৪ বৎসেরর 
েকাসর্ সmিলত) হiয়া থােকন; 

৩) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং িবjান 
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িবষেয় ১ম ে ণীর মাsাসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন; 
৪) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং ১ম 

ে ণীর সmান িডgীসহ িবjান িবষেয় ২য় ে ণীর মাsাসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন; 
৫) মাধ িমক sল সািটর্ু িফেকট eবং u  মাধ িমক sল সািটর্িফেকট বা সমমান পরীkায় ু ১ম িবভাগ 

utীণর্ হiয়া থােকন eবং কমপেk ৬০% নmরসহ িচিকৎসা িবষেয় sাতক িডgীধারী হiয়া থােকনঃ 
 তেব শতর্ থােক েয, ei uপ-anে েদর দফা (ঘ) anসাের যঁাহােদরেক েবতনবিd ম র করা ৃ ু

হiেব, তঁাহারা ei uপ-anে েদর দফা (ক), (খ) o (গ) anসাের েকান েবতনবিd pাপ  হiেবন ৃ
না। 

ঙ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn ন নতম ূ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd ৃ
পাiেবন। 

২) ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম 
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  েsেলর ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  ূ
েkেt uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধ pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ  হiেবৃ ু । 

১০। পেদর পণর্ েবতন pািpর শতর্াবলীূ ।– 

১) েকান ব িk u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়াূ র জn তাঁহােক িনেmর 
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ূ
ন নতম চাকিরর েময়াদূ  

১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭। 

টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) 
টাকা ৩৩৫০০–৩৯৫০০ 
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০ 
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ 
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০ 
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ 
টাকা ১৫০০০–২৬২০০ 

২০ বৎসর 
১৭ বৎসর 
১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

 
২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেবু । 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp হiয়ােছ ু
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় 
কিরেত হiেব। 

২) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত pেযাজ  েkেt বিধর্ত হাের বা েkt মত টাকার aংেক ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৩) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা 
ম র করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ 
আহিরত বা pাপ  aে i ৩০ জন ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

৪) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব িনেয়াগpাpগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
anযায়ী pাপ  েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের 
ভাতািদ pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন। 

৫) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী 
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব। 

১২। িচিকৎসা ভাতা।– 

১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ ৃ ৃ
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা 
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pাপ  হiেবন। 

২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০/- টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক 
িচিকৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হiেব। 

১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। 
তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ৩০ জনু, ২০১০ eর মেধ  pাp বািষর্ক iনিkেম ট েযাগ হiেলo জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বাড়ীভাড়া ভাতা pাপ  হiেতন eকi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pাপ  
হiেবন। 

২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmিলিখত 
হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদান কিরেত হiেবূ , যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১নং েsল হiেত ১২ নং েsল 

(টাকা ৪০,০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৫৯০০-১৩১২৫) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল ূ
েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-aনে দ (১) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 

খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ eবং টাকা 
৪৫০০–৯০৯৫) eর আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ৩ eর uপ-anে দ 
(১) েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৫%; 

গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ eর ১৮নং েsল টাকা ৪৪০০–৮৫৮০/- হiেত ২০নং েsল (টাকা 
৪১০০–৭৭৪০) eর আoতাভk হনু , eবং েসi সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তাঁহার েkেt 
সরকারেক েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না; তেব িতিন েকান বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন 
না। 

ঘ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তাঁহােক সরকার কতর্ক ৃ
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন 
না। 

ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী 
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়াৃ  eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র 
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক pেদয় সেবর্া  ভাড়া pদান কিরেত হiেবৃ । 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তাঁহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ, 
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের পবর্বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  ূ
হiেবন eবং ১ জলাi ু ২০১০ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, 
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।- যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accomodation), (েযমন- গ াং, kেঁড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা 
লে র ব াংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ  সরকার 
কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি  ব িk বািড় ৃ
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা Improvised accomodation 
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তাঁহােক তাহা pদান কিরেত হiেব। 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাi ু ২০১০ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত 
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন, যথা:- 
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বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  
ঢাকা েমেTাপিলটন 

eলাকার জn 
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 

েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ৫০০০ পযর্n মল েবতেনর ূ ৬৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২২৫০ 

টাকা ৫০০১ হiেত 
টাকা ১০৮০০/- পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৬০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৩৩০০/- 

মল েবতেনর ূ ৫০% হাের ন নতম ূ
টাকা ২৮০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ২৫০০/- 

টাকা ১০৮০১ হiেত 
টাকা ২১৬০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
নূ নতম টাকা ৬৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৫৪০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০/- 

টাকা ২১৬০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১১৯০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ৯৭০০/- 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৮৫০০/- 

 
৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বািড় ভাড়া-১/ ২০০৩/ ২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩ 

ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ 
হiেত বািতল হiল। 

১৪। যাতায়াত ভাতা।– 

১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
িতিন ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ  aে  ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত 
থািকেবন। 

২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ  o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল 
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ  হiেবন। 

৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল  o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn ূ
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র 
aথর্ pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় বূ বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবন। 

১৫। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪) eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্কৃ, সময় সময় জািরকত eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ ৃ
কিরেত হiেব। তেব, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখর পের েকান 
কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার 
পবর্বতর্ী মােসর মলেবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেবূ ূ । 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫ 
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা 
বলবৎ থািকেব। 

১৬। িটিফন ভাতা।– 

সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারী মািসক ১৫০/- টাকা িটিফন ভাতা pাপ  হiেবন। িকnু েয সকল কমর্চারী 
তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল  dপেরর খাবার পান তাঁহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাূ ু জ  হiেব 
না। 

১৭। েধালাiভাতা।– 

েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তাঁহারা মািসক ৭৫/-টাকা pাপ  হiেবন। 

১৮। কাযর্ভার ভাতা।– 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
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সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল েবতেনর ূ ১০% হাের মািসক সেবর্া  ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ  
হiেবন। 

১৯। মণ ভাতা।– 

 মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত 
মালামাল পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ 
(di) টাকা pেদয় হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব। 

২০। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ূ ু ৩০% হাের 
সেবর্া  ৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব। 

২১। িশkা সহায়ক ভাতা।– 

সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মািসক ২০০/- টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn 
মািসক সেবর্া  ৩০০/- টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান 
সংখ া েযেকান eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক ৃ
নীিতমালা aথর্ িবভাগ কতর্ক জাির কিরেত হiেবৃ । 

২২। েবতন িনধর্ারণ পdিত।– 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ e তঁাহার 
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন 
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবনূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি  কমর্চারীেদর েবতন 
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবনূ । সংি  িহসাবরkণ aিফস uk েবতন 
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ 
চড়াn কিরেবনূ । 

৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ ৃ ৃ
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব। 

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব 
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তাঁহােদর দpের যথারীিত 
েরকডর্ভk কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবনু । 

২৩। আয়কর।– 

 ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা: 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী 
বাধ তামলকভােব িনেজরূ  েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ 
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্াু / কমর্চারী আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ, 
িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেবু ন; 

ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব। 

২৪। রিহতকরণ o েহফাজত।– 
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১) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর 
uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল; 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 

১৮-০৮-১৪১৬ ব াb 
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/২০০৯/২৩৬ তািরখ: 

০২-১২-২০০৯ ি sাb 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখু  সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা। 
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব.––––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। 
৫। সকল s-শািসত eবং রাTায়t pিত ােনর pধানগণ। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn 

anেরাধ করা হiল। 
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। 
৭। মহাপিরচালক, বািণিজ ক aিডট aিধদpর, ঢাকা। 
৮। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া। 
৯। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , েতজগাঁo, ঢাকা। চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t 

pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১০। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১১। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাঃ সিহদ ulা িময়া 
যgু-সিচব (বাsবায়ন) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
 

aথর্ মntণালয় 
 
 

aথর্ িবভাগ 
 
 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 
 
 
 
 
 
 

বাংলােদশ জিডিসয়াল সািভর্স ু েবতন েsল, ২০০৯ 
 
 
 
 
 
 
 

( ধ সরকাির কােজ ব বহােরর জnু ) 
 

০২ িডেসmর, ২০০৯ 
 
 
 
 
 
 

uপ-িনয়ntক 
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়ু , ঢাকা 

২০০৯ 
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২ িডেসmর, ২০০৯ তািরেখ pকািশত।] 
 

গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 

আেদশ 

ঢাকা, ১৮ agাহায়ন ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb। 
 

 নং eস.আর.o–২৬০ আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ বাঃ জঃ সাঃ েবতন েsলু -৬/ ২০০৯/ ২৩৭।—
গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধান eর ১১৫ anে েদ pদt kমতাবেল রাTপিত কতর্ক pণীত বাংলােদশ জিডিসয়াল ৃ ু
সািভর্স (েপ-কিমশন) িবিধমালা, ২০০৭ eর ৪(৭) িবিধ মেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির কিরলূ , যথা:- 

১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।– 

১) ei আেদশ বাংলােদশ জিডিসয়াল সািভর্স ু (েবতন-ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ নােম aিভিহত হiেব। 

২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  
হiেব। 

৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত েবতন েsলসমহূ, ২০০৯, ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ 
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:- 
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei 

িনধর্ািরত েবতন ১ জলুাi, ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ pাপ  aংেক ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব; 

খ) েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলpু হiয়ােছ 
বিলয়া গণ  হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় 
কিরেত হiেব; 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছন তাহারা ূ ু
aবসরpstিতমলক ছিটেত থাকার সমেয় ূ ু ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন। 

ব াখ া: েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক ছিটেত আেছনূ ু । িতিন দফা 
(গ) eর বণর্না েমাতােবক ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা 
aবসরpstিতমলক ছিট ূ ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ  হiেবন। 

৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ জিডিসয়াল সািভর্স সদস েদর েkেt pেযাজ  হiেবু , যথা:- 
ক) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk ব িkগণু ; eবং 
খ) চুিk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk ব িkগণু । 

২। সংjা।– 

িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছ না থািকেলু , ei আেদেশ- 

ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল; 

খ) ‘েবতন েsল, ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত বাংলােদশ জিডিসয়াল সািভর্সু  েবতন েsল, 
২০০৯; 

গ) ‘মল েsলূ ’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘ িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল 
যথাkেম, পেদর মল েsলূ , িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)। 

kঃ নং বতর্মান েবতন েsল 
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫) 

েবতন েsল, ২০০৯ 
(০১ জলাiু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর) 

১। টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০ টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০ 
২। টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০ টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০ 
৩। টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০ টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০ 
৪। টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০ 
৫। টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০ টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০ 
৬। টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০ টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০ 
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৪। েবতন েsল, ২০০৯ eর pাপ তা।– 

৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েকান জিডিসয়াল সািভর্স কমর্কতর্া সংি  পেদ েয মল েsলু ূ , ব িkগত েsল, িসেলকশন 
েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩ 
e বিণর্ত তঁাহার সংি  বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত েবতন েsল, ২০০৯ pাপ  হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশ anযায়ী যাহারা ৃ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পবর্ ূ
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকn সময়মত uহা pদান করা যায় নাiু , তঁাহারা সংি  
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব pাপ  হiেবনূ । 

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।– 

ei আেদেশ বতর্মান েবতন বিলেত - 

ক) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ  মল েবতনূ ; তৎসহ 

খ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmkৃ ৃ ৃ  ব িkগত েবতন বা 
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)। 

৬। েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।– 

১) েয জিডিসয়াল সািভর্স কমর্কতর্া বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল েsলু ূ , িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, 
ব িkগত েsল aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ 
(Corresponding Scale) েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনm-বিণর্ত পdিতেত িনধর্ািরত 
হiেব, যথা:- 
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান কমর্কতর্ার েবতন েবতন 

েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব; 
খ) যিদ েকান কমর্কতর্ার মল েবতনূ , বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ uভয় 

ধােপর মধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a  anrপ েবতন েsল, ২০০৯ eর 
pারিmক ধােপর সিহত েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা 
হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না থােক, 
তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 
uদাহরণ ১: 

৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × ১১-১৩০৯০, টাকার 
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৬৮০০ টাকা মল েবতন পাiেতনূ । ei েkেt ০১-০৭-২০০৯ 
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ১১০০০- ৪৯০ × ৭- ১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-২০৩৭০ টাকার 
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ১১০০০ টাকায় তাঁহার মল েবতন িনধর্ািরত হiেবূ । 
uদাহরণ ২: 

৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্ার েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × ১১-
১৩০৯০ টাকা eবং ei েsেল মলেবতন ূ ৭৪৫০ টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ 
েsল িহসােব ১১০০০- ৪৯০ × ৭- ১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-২০৩৭০ টাকার েsেল তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব ১১৯৮০/- টাকা। 

ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল ূ
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৭৪৫০-৬৮০০=৬৫০ টাকা। aতeব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ ১১০০০ + ৬৫০ টাকা 
aথর্াৎ (১১০০+৬৫০) = ১১৬৫০/- টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকn anrপ েsেল eirপ ধাপ না ু
থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ aথর্াৎ ১১০০০+৪৯০+৪৯০)=১১৯৮০/- টাকায় তাঁহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

গ) যিদ েকান কমর্কতর্ার বতর্মান েবতন, েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া  সীমার ঊে র্ হয়, তাহা 
হiেল সংি  েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন eবং সংি  
েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া  েবতেনর মেধ  েয পাথর্ক  থািকেব, তাহা তাঁহােক ব িkগত েবতন িহসােব 
pদান করা হiেব; 

ঘ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন 
পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 

ঙ) েয কমর্কতর্া েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল aিফেস aথবা স ঠ েন িতিন েয ূ
েবতন পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব; 

চ) েয কমর্কতর্া ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত িছেলনু , জাতীয় েবতন েsেল েসi কমর্কতর্ার েবতন, তাঁহার 
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বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত না থািকেল তাঁহার বতর্মান ু
েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত েবতন েsল, ২০০৯ e তাঁহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব েবতন 
েsল, ২০০৯ e তাঁহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তাঁহার িবনা 
েবতেন aসাধারণ ছিটর জn pাপ  হiেবন নাু ; 

ছ) েয কমর্কতর্া ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi কমর্কতর্া পনবর্হাল না হু iেল eবং 
বাsেব কােজ েযাগদান না কিরেল তাঁহার েবতন েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ 
পনবর্হালকত কমর্কতর্ার েবতন ু ৃ ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব 
eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন েবতন েsল, ২০০৯eর সংি  anrপ েsেল 
িনধর্ারণ করা হiেব; 

জ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া aবসরpstিতমলক ছিটেত িছেলনূ ু , ধ েপনশন িনধর্ারেণরু  জn 
তঁাহার েবতন দফা (ঝ) eর িবধান সােপেk, েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। 
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক ছিটর সমেয় যিদ তাঁহার বািষর্ক েবতনবিdর তািরখ থােকূ ু ৃ , তাহা হiেল uk 
েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তাঁহার েবত েনর সিহত যk হiেবৃ ু , তেব, িতিন aবসরpstিতমলক ছিটর ূ ু
সমেয় uk ছিটর েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবনু ; 

ঝ) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্ার aবসরpstিত ছিট েশষ হiেব eবং িযিন ু ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ 
aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর 
sিবধা pাপ  হiেবন না। 

২) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- িনmবিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ািরত হiেব, যথা:- 
ক) েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া িসেলকশন েgড 

o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর িভিtেত েবতন েsল, 
২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ কেরসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ কিরবার পর িনধর্ািরত েবতেনর 
িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব। 
uদাহরণ: 

৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্ার েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × ১১-
১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-
২০৩৭০/-টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা anযায়ী ১ 
জলাiু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

খ) েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্ জািরকত ূ ৃ ২৬-১২-১৯৮০ তািরেখর 
MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs- ৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩, ১৪-৯-
২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১ eবং ১৫-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ 
িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ সংখ ক sারকসমেহর কাযর্কািরতা ূ ১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত রিহত হiয়ােছ 
বিলয়া গণ  হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেল iেতাপেবর্ যাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ ূ ূ
কিরয়ােছন তাহা ০১-১২-২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ  হiেবন না। 

গ) ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ আহিরত েবতেনর কেরসপি ডং েsেলর পিরবেতর্ সরাসির িসেলকশন েgেড িনধর্ািরত 
েবতনধারী কমর্কতর্ােদর েkেt ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ pাp েবতেনর িভিtেত pথেম ০১/০১/২০০৫ তািরেখ 
করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তৎপের িনধর্ািরত েবতেনর uপর িসেলকশন েgেড েবতন 
িনধর্ারণ করা হiেল তঁাহারা েযirপ sিবধা pাp হiেতন, তাহার িভিtেত ধারাবািহকভােব ৩০-৬-২০০৯ 
তািরখ পযর্n pাp েবতন িবেবচনা করতঃ ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব; 
েযমন- 
১) ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ িবিসeস ৬  েgডভk ু (জাতীয় েবতন েsল/১৯৯৭) ৭২০০–১০৮৪০ টাকা 

েsেল eকজন কমর্কতর্ার মলেবতন িছল ূ ১০০৬০ টাকা। ঐ কমর্কতর্ার ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ েবতন 
েsল o মলেবতেনর পাথর্ক  িছল ূ ১০০৬০-৭২০০=২৮৬০ টাকা। aথর্ িবভােগর aম/ aিব (বাs-৪)/ 
িবিবধ-১৬/০৭/১৫১ তািরখ- ১৪-৯-২০০৮ eবং aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩ তািরেখ- ৯-
৭-২০০৮ sারক মেল জাতীয় েবতন েsল ূ ২০০৫ anযায়ী ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ pাপ  েবতন েsেলর 
কেরসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ না কিরয়া ০১/০১/২০০৫ তািরেখ pাp িসেলকশন েgেড সরাসির 
েবতন িনধর্ারণ কিরবার ফেল তাহার েবতন িনধর্ািরত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা। িকn uk ু
sের েকান ধাপ না থািকবার কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৭০৫০ টাকায় েবতন িনধর্ারণ করা হয়। 

২) uলm সাম তা িফরাiয়া আিনবার লেk  uপধারা (১) e বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত সংেশাধনkেম 
সবর্pথম ঐ কমর্কতর্ার েবতন তাহার ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ আহিরত মলেবতেনর িভিtেত কেরসপি ডং ূ
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী ০১/০১/২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei েkেt 
তাহার মলেবতন দঁাড়াiেব ূ (১০০৬০-৭২০০)= ২৮৬০ +১১০০০= ১৩৮৬০ টাকা। uk sের ধাপ না 
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থাকার কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৪৩২৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর ০১/০১/২০০৫ 
তািরেখ pাপ  িসেলকশন েgড (৫ম েgড ১৩৭৫০–১৯২৫০) pদান করা হiেল তাহার েবতন দাড়াiেব 
১৪৮৫০ টাকায়। eiভােব ৩০/৬/২০০৯ তািরখ পযর্n েবতন সংেশাধন কিরয়া িনধর্ািরত েবতেনর 
িভিtেত েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 
সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১/১২/২০০৯ তািরেখর পবর্ পযর্n uেtািলত aথর্ েফরত pদান ূ
কিরেত হiেব না। 

ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১নং আেদেশর েpিkেত ১৫-৯- ২০০৮ 
তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ নং sারক dারা যাহারা iেতাপেবর্ কিন  ূ
কমর্কতর্ার সিহত েবতন সমতাকরণ কিরয়ােছন, তাহারা েবতন সমতা না কিরেল েযirপ sিবধা pাপ  হiেতন; 
তাহা িবেবচনা করতঃ uপ-anে দ (২) (ক) anযায়ী ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ 
কিরেত হiেব। তেব, েবতন সমতাকরেণর ফেল তঁাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ১-১২-২০০৯ 
তািরখ হiেত আর pাপ  হiেবন না। তেব uপ-anে দ (২) (গ) (১) eর কারেণ েকান কমর্কতর্া েবতন 
সমতাকরণ কিরয়া থািকেল uk কমর্কতর্ার েkেto uপ-anে দ (২) (গ) (২) eর পdিত anসরণপবর্কূ  
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তেব সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১/১২/২০০৯ তািরেখর পবর্ পযর্n ূ
uেtািলত aথর্ েফরত pদান কিরেত হiেব না। 

৩) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচুiিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্াগণ িনmrেপ েপনশন o g াচুiিট pাপ  হiেবন, 
যথা:- 
ক) েপনশন সমর্পণ o g াচুiিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব; 
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্ার নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd eবং ৃ

anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd পাiেবৃ । েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ 
হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp হiেবু । 

গ) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া (sামী/ stী) মত বরণ কিরেল uk কমর্কতর্ারৃ ু  পিরবার, 
পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o ভাতািদ pাপ  হiেবন। 

ঘ) িবদ মান ছিটর িবধানু  anযায়ী েকান কমর্কতর্া ছিট পাoনা সােপেk ু ১২ মাস পণর্ গড় েবতেন ূ
aবসরpstিতমলক ছিট েভােগর sিবধা eবং ছিট পাoনা সােপেk ছিট নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ ূ ু ু ু
কিরেবন। 

ঙ) জিডিশয়াল সািভর্স eর aবসরpাp সদস  eবং কমর্রত সদস গণ কতর্ক বতর্মােন আহিরত সাধারু ৃ ণ 
(Common) ভাতাসমহ eবং ভিবষ েত pেযাজ  ভাতাসমহ anাn েবসামিরক কমর্কতর্াূ ূ / কমর্চারীেদর nায় 
eকi হাের/ পিরমােণ পিরবিতর্ত হiেব। 

৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।– 

১) pথম ে ণীর জিডিসয়াল কমর্কতর্াু গণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া  সীমায় েপৗছাiবার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর 
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেkূ , তাঁহােদর পেদর েবতন েsেলর 
পরবতর্ী েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg 
চাকির জীবেন তাঁহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ  হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-
েsল) েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৩ eর ২নং kিমেকর েsেলর ঊে র্ েকান কমর্কতর্া pাপ  হiেবন না - 

তেব pথম ে ণীর জিডিসয়াল কমর্কতর্াু গণ, যঁাহারা েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা ১১০০০–
২০৩৭০/-(৬নং kিমেকর েsল), টাকা ১৫০০০-২৬২০০/- (৫নং kিমেকর েsল), টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-(৪নং 
kিমেকর েsল) eবং টাকা ২২২৫০–৩১২৫০/- (৩নং kিমেকর েsল) eর anভর্kু , তঁাহারা s s েবতন েsেলর 
সেবর্া  সীমায় েপৗছাiবার ১ বৎসর পর পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ  হiেবন। 

২) েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৩ eর ৬ নং েsলভk সকল জিডিসয়াল কমর্কতর্া ু ু ৪ বৎসর চাকির পিতর্ূ , 
সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ সােপেk ূ ৫ম kিমেকর 
েsেল ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন। 

৩) েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৩ eর ৪নং kিমেকর েsলভk সকল জিডিসয়াল কমর্কতর্া ু ু ১০ বছর চাকির 
পিতর্েত ূ ৩নং kিমেকর েsেল বা টাকা ২২২৫০–৩১২৫০/- েsেল ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ১০০% 
িসেলকশন েgড pাপ  হiেবন। 

৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd ৃ (Increment)।– 

১) anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর তািরেখi েবতন েsলৃ , 
২০০৯ eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেবৃ । েয সকল কমর্কতর্া ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত 
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বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন, েসi সকল কমর্কতর্া পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্েত ূ
পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd pাপ  হiেবনৃ ; তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর ৃ
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব না। 

২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ ৃ ১ জলাiু , ২০০৯, েসi েkেt েবতন েsল, ২০০৯ e pদt িবধান েমাতােবক 
pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd pেদয় হiেবৃ । 

৩) েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর তািরেখর ৃ কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk েজ  o ু
কিনে র মেধ  েবতন বষম  হiেল েজ ে র েবতন বিdর তািরেখ কিনে র েবতন বিdর তািরেখ আনয়ন কিরয়া ৃ ৃ
সমতা কিরেত হiেব। 

৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।– 

১) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্ােক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, 
িনেয়াগকত পেদর জnৃ  েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল ন নতম েবতন uপূ -anে দ (২) e বিণর্ত শতর্ 
সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১০০০–২০৩৭০/- (৬ নং 
kিমেক) বা তদ র্ েsেলূ র হয়, তাহা হiেল- 
ক) সহকারী জজ পেদ িনেয়াগpাp ব িkেক ১িট aিgম েবতনবিd pদান করা যাiেবৃ , যিদ সহকারী জজ পেদ 

িনেয়াগ লােভর পেবর্ িতিন আiনজীবী িহসােব বাংলােদশ বার কাuিnল হiেত সনদূ  pাp হiয়া েকান বার e 
তািলকাভk হiয়া থােকনু । 

খ) uk aিgম েবতন বিdৃ  েকবলমাt চাকিরেত ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ  হiেব eবং iহা পরবতর্ী an 
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ  হiেব না। 

২) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্ার েবতন pথেম েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি  েsেলর 
ন নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ  েkেt uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ ূ
কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। 

৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর sিবধা ধমাt pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজৃ ু  হiেব। 

১০। পেদর পণর্ েবতনূ  pািpর শতর্াবলী।– 

১) েকান কমর্কতর্া েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক ূ
িনেmর সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ কিরেত হiেবূ , যথা:- 

kিমক নং েবতন েsল পণর্ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় ন নতম চাকিরর েময়াদূ ূ  
১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 

টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০ 
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ 
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০ 
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ 
টাকা ১৫০০০–২৬২০০ 

১৪ বৎসর 
১২ বৎসর 
১০ বৎসর 
৫ বৎসর 
৪ বৎসর 

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত জিডিসয়াল সািভর্েস চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেবু ু । 

১১। ভাতািদর pাপ তা।– 

১) েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp হiয়ােছ বিলয়া গণ  ু
হiেব eবং ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত i েতামেধ  আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ  বেকয়ার সিহত সমnয় কিরেত হiেব। 

২) জিডিসয়াল সািভর্েসর সাবর্kিণক িবচার কােজ িনেয়ািজত সদসু গণ মল েবতেনর শতকরা ূ ৩০ ভাগ হাের ‘িবেশষ 
ভাতা’ pাপ  হiেবন। ei ভাতা ১লা জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। 

৩) ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ হiেত বিধর্ত হাের aনাn ভাতািদ pেদয় হiেব। 

৪) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্  আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা 
ম র করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা েবতন েsলু , ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা 
pাপ  aে i ৩০ জন ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। 

৫) ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব-িনেয়াগpাpগণ েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী 
pাপ  েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের েবতন 
pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন। 
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১২। িচিকৎসা ভাতা।– 

১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকৃ ৃত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ 
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল জিডিসয়াল কমর্কতর্া মািসক ু ৭০০/-(সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা 
pাপ  হiেবন। 

২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০/- টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক 
িচিকৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হiেব। 

১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।– 

১) সকল জিডিসয়াল কমর্কতর্া চাকির ু (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জনু, ২০০৯ 
তািরেখ আহিরত বা pাপ  aে  বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ জলাiু , ২০০৯ হiেত ৩০ জনু, ২০১০ eর 
মেধ  pাp বািষর্ক iনিkেমে ট েযাগ হiেলo েবতন েsল ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেতন eকi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n pাপ  হiেবন। 

২) েয সকল জিডিসয়াল কমর্কতর্া সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছনু , তাঁহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় 
ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন না। 

৩) েয সকল জিডিসয়াল কমর্কতর্া সরকাির বাসsােন বসবাস কেরনু , তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জনু, 
২০০৯ তািরেখ েয হাের বািড়ভাড়া কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জনু, ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ 
হiেত িনmবিণর্ত হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্ক সরকারেক pদানূ  কিরেত হiেব, যথা:- 
ক) যিদ িতিন ১ জলাiু , ২০০৯ তািরখ হiেত েবতন েsল, ২০০৯ eর ১নং হiেত ৬ নং kিমেকর েsল eর 

আoতাভk হনু , তঁাহার েkেt pাপ  মল েবতেনর aথর্াৎ anে দ ূ ৩ েমাতােবক pাপ  েবতেনর ৭.৫%; 
খ) েয জিডিসয়াল কমর্কতর্া সরকাির িবিধ anযায়ীু , ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক ৃ

pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ  হiেবন 
না। 

গ) েকান জিডিসয়াল কমর্কতর্া সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারীু , তদেপkা u তর 
ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর 
বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী কমর্কতর্া কতর্ক pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতরৃ  ে ণীর বািড়র জn uk 
ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী কমর্কতর্া কতর্ক pেদয় সেবর্াৃ  ভাড়া pদান কিরেত হiেব। 

৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং 
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তাঁহােদর মেধ  যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ, 
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ  হাের পবর্বৎ বাড়ীভাড়া ভাতা pাপ  ূ
হiেবন eবং ১ জলাiু , ২০১০ তািরখ uপ-anে দ (৬)e uিlিখত হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ  হiেবন। 

৫) েয সকল জিডিসয়াল কমর্কতর্া িনজ নােম aথবা তাঁহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় ু
আেছ, তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত আেদশ বলবৎ থািকেবৃ ৃ । 

ব াখ া।- যিদ জনsােথর্ সংি  aিফস কতর্ক কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমেসৃ , েহােsল, েরs 
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর 
বাসsান নেহ (improvised accomodation), eমন eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর 
uেdেশ  সরকার কতর্ক বাসsান বরাd িহসােব গণ  হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় ৃ
সংি  কমর্কতর্া বািড় ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা 
Improvised accomodation eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান 
কিরেত হiেব। 

৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিডিসয়াল কমর্কতর্া িনmু -সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া 
ভাতা ১ জলাiু , ২০১০ হiেত pাপ  হiেবন, যথা:- 

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক) মল েবতনূ  
ঢাকা েমTাপিলটন 

eলাকার জn 
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনাু , 
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর 
েমেTাপিলন েপৗর eলাকার জn 

anাn sােনর জn 

টাকা ১১০০০ হiেত 
টাকা ২১৬০০ পযর্n 

মল েবতেনর ূ ৫৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৬৫০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪৫% হাের ন নতম ূ
টাকা ৫৪০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৪৮০০/- 

টাকা ২১৬০১ তদ র্ূ  মল েবতেনর ূ ৫০% হাের 
ন নতম টাকা ূ ১১৯০০/- 

মল েবতেনর ূ ৪০% হাের ন নতম ূ
টাকা ৯৭০০/- 

মল েবতেনর ূ ৩৫% হাের 
ন নতম টাকা ূ ৮৫০০/- 
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(৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বাড়ী ভাড়া-১/ ২০০৩/ ২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩ 
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ 
হiেত বািতল হiল। 

১৪। যাতায়াত ভাতা।– 

সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল  o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান ূ সংkাn 
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ 
pদানপবর্ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবনূ । 

১৫। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।– 

১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh 
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o 
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। 

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/ 
২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্কৃ, সময় সময় জািরকত eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ ৃ
কিরেত হiেব। তেব, েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখর পের েকান কমর্কতর্া 
বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার পবর্বতর্ী মােসর ূ
মলেবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেবূ । 

৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫ 
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা 
বলবৎ থািকেব। 

১৬। েপাষাক ভাতা।– 

aথর্ মntণালেয়র sারক নং-aম/ aিব/ pিবিধ-৩/ ছিটু -০১/২০০৬/১৩৮ তািরখ-০২/০৯/২০০৮ iং মেল জািরকত ূ ৃ
আেদশ anযায়ী ৫,০০০ (পঁাচ হাজার) টাকা েপাষাক ভাতা সমg চাকির জীবেন ৫(পঁাচ) বার pাপ তার িবধান বহাল 
থািকেব। 

১৭। কাযর্ভার ভাতা।– 

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের 
সংি  দািয়tpাp কমর্কতর্া মল েবতেনর ূ ১০% হাের মািসক সেবর্া  ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ  হiেবন। 

১৮। মণ ভাতা।– 

মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত মালামাল 
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ (di) টাকা 
pেদয় হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব। 

১৯। পাহািড় ভাতা।– 

পাবর্ত  েজলাসমেহ িনযk সকল কমর্কতর্াের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ূ ু ৩০% হাের মািসক 
সেবর্া  ৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব। 

২০। েpষণ ভাতা।– 

aথর্ িবভােগর pjাপন নং-aম/ aিব/ pিবিধ-৬/ pঃমঃ/ ভাতা-৬/২০০৭(aংশ)/৩১ তািরখ-০৭/০৪/২০০৮ 
েমাতােবক pেদয় েpষণ ভাতার পেবর্র হার ূ (মািসক েবতেনর ২০%) aব াহত থািকেব। 

২১। আপ ায়নভাতা।– 

pািধকারভk েজলা জজু / সমপযর্ােয়র জিডিসয়াল সািভর্স কমর্কতর্া ু ৬০০/-টাকা আপ ায়নভাতা pাপ  হiেবন। 

২২। িশkা সহায়ক ভাতা।– 

সকল কমর্কতর্ার জn সnান pিত মািসক ২০০/- টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn মািসক সেবর্া  
৩০০/- টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান সংখ া েযেকান 
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eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক নীিতমালা aথর্ িবভাগ ৃ
কতর্ক জাির কিরেত হiেবৃ । 

২৩। pিশkণ pিত ােন েpষণ ভাতা।– 

pিশkণ pিত ােন েpষেণ িনেয়ািজত কমর্কতর্াগেণর মািসক েবতেনর ৩০% pিশkণ ভাতা বহাল থািকেব। তেব, 
েpষেণ িনেয়ািজত কমর্কতর্াগণ েpষণ ভাতা aথবা pিশkণ pিত ােন pিশkণ ভাতা diিটর মেধ  েযেকান eকিট pাপ  
হiেবন। 

২৪। েবতন িনধর্ারণ পdিত।– 

১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন 
িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি  িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী 
পাঠাiেবন। সংি  িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন 
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ  েবতন িনধর্ারণ চড়াn কিরেবনূ । ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া 
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ  বা সমnয়েযাগ  হiেব। 

২) েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd েকবল সংি  িহসাবরkণ aিফস কতর্ক েবতন িনধর্ারণ pিতপাদেনর ৃ ৃ
পেরi pেদয় হiেব। 

২৫। আয়কর।– 

ei আেদেশর aধীেন pাপ  েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত 
হiেব, যথা: 

ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ  আয়কেরর আoতাভk সকল কমর্কতর্া ু
বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ  কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ ূ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন; 

খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি  কমর্কতর্া) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন; 

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্ 
িবেলর মাধ েম (েযমন- িট e িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি  িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন; 

ঘ) আয়কেরর আoতাভুk সকল কমর্কতর্া আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ, িরটানর্ 
দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk কিরেবনু ; 

ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব। 

২৬। রিহতকরণ o েহফাজত।– 

১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল|। 

২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত 
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগূ -sিবধািদর uেdেশ  uহার 
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 

 
১৮-৮-১৪১৬ ব াb 

নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৯/২৩৭ তািরখ: 
০২-১২-২০০৯ ি sাb 

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:- 

১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। সিচব, আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
৪। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭ কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk ু
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সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৫। েরিজ ার, বাংলােদশ sিpম েকাটর্, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk সংি  সকল কাযর্ালয়ু / আদালেত iহার anিলিপ 

েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
৬। সিচব, বাংলােদশ জিডিসয়াল সািভর্স ু (েপ-কিমশন), বাংলােদশ sিpম েকাটর্ ভবন, ঢাকা। 
৭। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তাঁহার আoতাভk সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ ু

করা হiল। 
৮। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, ঢাকা। 
৯। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, –––––––––––(সকল িবভাগ)। সংি েদর িনকট েpরেণর জn anেরাধ করা হiল। 
১০। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––(সকল েজলা)। 
১১। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––-(সকল uপেজলা)। 
১২। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মুdণালয়, েতজগাঁo, ঢাকা। ‘ বাংলােদশ জিডিসয়াল সািভর্স ু (েবতন o ভাতািদ) 

আেদশ, ২০০৯, বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল। 
১৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
১৪। গাডর্ নিথ/ সংি  নিথ। 

 
 

েমাঃ সিহদ ulা িময়া 
যgু-সিচব (বাsবায়ন) 

aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বাsবায়ন anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

০৯/১২/২০০৯ ি ঃ 
নং-aম/aিব(বাs-১)/জাঃ েবঃ েsল-১/২০০৯/২৬১ তািরখ: 

২৫/০৮/১৪১৬ বঃ 
 
িবষয়: জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pসে । 
 
 সরকার েবসামিরক েkেt নািসর্ং েপশায় িনেয়ািজত িডেpামাধারীেদর িডেpামা iি িনয়ারেদর nায় eকi ধরেনর/ 
sেরর িশkাগত েযাগ তার িভিtেত eকi েবতন েsল eবং sিবধািদ pদােনর িসdাn gহণ কেরেছ। 
 
 সরকােরর e িসdাn কাযর্কর করার লেk  নািসর্ং সািভর্স িনয়ntণকারী মntণালয়/ িবভাগেক aথর্ িবভাগসহ সংি  
কতর্কেkর anেমাদন gহেণর জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলাৃ । 

 
 

মিফজ uিdন আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৮১ 

 
িবতরণ: 
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 
২। মখ  সিচবু , pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন সংসদ ভবনু , ঢাকা। 
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ) 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বাsবায়ন anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

নং-aম/aিব(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৯/২৬৬ তািরখ: ৩০/১২/২০০৯ ি ঃ 

িবষয়: eমিপoভk েবসরকাির িশkা pিত ােনর িশkক o anাn কমর্চারীগেণর জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৯ e 
সরকাির anদান pদান বিd pসেৃ । 

 
uপযর্k িবষেয় eমিপoভk েবসরকাির িশkা pিত ােনর িশkক o anাn কমর্চারীগণেকু ু  জাতীয় েবতন েsল, 

২০০৯ (সরকাির-েবসামিরক) anযায়ী sিবধািদ িনmবিণর্ত শেতর্ pদােনর pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িনেদর্শkেম 
anেরাধ করা হেলা। 

 
শতর্: 
১) eমিপoভk েবসরকাির িশkা pিত ােনর িশkক o anাn কমর্চারীগণ জাতীয় েবতন েsলু , ২০০৯ eর 

আoতায় িশkক কমর্চারীেদর জn pেদয় েবতন সহায়তা ০১/০৭/২০০৯ হেত pাপ  হেব; 
২) নতন েবতন েsল কাযর্কর হoয়ার পর েকান কমর্কতর্াু -কমর্চারীর েবতন বিdর pকত পিরমাণ ৃ ৃ ২,০০০ টাকার 

কম হেব না; 
৩) ০১/০৭/২০০৯ হেত মহাঘর্ভাতা িবলp হেব eবং গিহত মহাঘর্ভাতা বেকয়া েবতেনু ৃ র সােথ সমnয় করেত হেব; 
৪) িশkক o anাn কমর্চারীগণ ৩০ জনু, ২০০৯ তািরেখ েয হাের ভাতািদ আহরণ কেরেছ পরবতর্ী িনেদর্শ না 

েদয়া পযর্n eকi হাের তা pাপ  হেবন। 
 
 

মিফজ uিdন আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 

সিচব 
িশkা মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
 
নং -aম/ aিব(বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/২০০৯/২৬৬ তািরখ: ৩০/১২/২০০৯ ি ঃ 
 
anিলিপ সদয় aবগিতর জn:- 
 
১। uপ-সিচব (বােজট-১), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ। 
 
 

মিফজ uিdন আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বাsবায়ন anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

নং-aম/aিব/বাs-১/জাঃেবঃেsল-১/২০০৯/৩৩ তািরখ: ১৮/০২/২০১০ ি ঃ 
 
িবষয়: মাননীয় sীকার, েডপিট sীকার o সংসদু -সদস গেণর পািরেতািষক, ভাতা o anাn ব য়/ sিবধািদ বিd ৃ

pসে । 
 

uপযর্kু িবষেয় আিদ  হেয় জানােনা যাে  েয, পিরবিতর্ত aথর্ৈনিতক aবsা o জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
েবতন বিdর সােথ সাম স  েরেখ মাননীয় pধান মৃ ntী, মntী, pিতমntী, uপ-মntী, মিntপিরষদ সিচব eবং সিচবগেণর 
েবতন কাঠােমার সােথ সাম স  েরেখ আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয় হেত pাp মাননীয় sীকার, েডপিট ু
sীকার o সংসদ সদস গেণর জn পািরেতািষক ভাতা o anাn ব য়/ sিবধািদ বিdর জn যথাৃ kেম Speaker and 
Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) Act, 1974 eবং Members of Parliament (Remuneration 
and Allowances) Order, 1973 eর pেয়াজনীয় সংেশাধনীর িবষেয় িনmrপভােব aথর্ িবভােগর সmিত jাপন করা 
হেলা। 
 
১) পািরেতািষক: 
 

পদমযর্াদা িবদ মান 
পািরেতািষক 

েলিজসেলিটভ o সংসদ 
িবষয়ক িবভােগর psাব

aথর্ িবভােগর 
sপািরশ/ মতামত 

মnব  

sীকার ৩১,২০০/- ৫৭,২০০/- ৫৭,২০০/- ৮৩% বিdৃ
েডপিট sীকারু  ২৯,০০০/- ৫৩,২০০/- ৫৩,১০০/- ৮৩% বিdৃ
সংসদ সদস  ১৫,০০০/- ২৮,০০০/- ২৭,৫০০/- ৮৩% বিdৃ

 
২) মাননীয় sীকার eর ভাতা o anাn ব য়/sিবধািদ বিdঃৃ  
 

িবষয় িবদ মান েলিজসেলিটভ o সংসদ 
িবষয়ক িবভােগর psাব

aথর্ িবভােগর 
sপািরশ/ মতামত 

মnব  

ব য় িনয়ামক ভাতা (Sumptuary 
Allowance) 

৬,০০০/- ১২,০০০/- 
 

৮,০০০/- 
 

– 

িবমান মেণ বীমা sিবধা (Insurance 
cover for Air Journey) 

৫,০০,০০০/- ১০,০০,০০০/- 
 

১০,০০,০০০/- 
 

– 

ঐি ক anদান 
(Discretionary grant)  

৩,০০,০০০/- ৬,০০,০০০/- 
 

৪,৫০,০০০/- 
 

– 

সরকারী আবাসন সিjতকরণ o 
রkণােবkণ ব য় 

১,৫০,০০০/- ৩,০০,০০০/- 
 

৩,০০,০০০/- 
 

– 

 
৩) মাননীয় েডপিট sীকার eর ভাতা ু o anাn ব য়/sিবধািদ বিdৃ : 
 

িবষয় িবদ মান েলিজসেলিটভ o সংসদ 
িবষয়ক িবভােগর psাব

aথর্ িবভােগর 
sপািরশ/ মতামত 

মnব  

ব য় িনয়ামক ভাতা (Sumptuary 
Allowance) 

৬,০০০/- ১২,০০০/- 
 

৬,০০০/- 
 

– 

িবমান মেণ বীমা sিবধা (Insurance 
cover for Air Journey)  

৫,০০,০০০/- ১০,০০,০০০/- 
 

১০,০০,০০০/- 
 

– 

ঐি ক anদান 
(Discretionary grant)  

৩,০০,০০০/- ৬,০০,০০০/- 
 

৩,০০,০০০/- 
 

– 

সরকারী আবাসন সিjতকরণ o 
রkণােবkণ ব য়  

১,৫০,০০০/- েডপিট sীু কার 
মntীেদর nায় anrপ 
sিবধা pাp হন িবধায় 
পথকভােব েকান psাব ৃ
েদয়া হয়িন।  

৩,০০,০০০/- 
 

– 
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৪) মাননীয় সংসদ সদস গেণর ভাতা o anাn sিবধািদ বিdৃ : 
 

িবষয় িবদ মান েলিজসেলিটভ o সংসদ 
িবষয়ক িবভােগর psাব 

aথর্ িবভােগর 
sপািরশ/ মতামত 

মnব  

িনবর্াচনী eলাকা খরচ ভাতা  ৫,০০০ ৯,০০০ ৭,৫০০/-  – 
িনবর্াচনী eলাকা aিফস খরচ ভাতা  ৬,০০০ ১০,০০০ ৯,০০০/- – 
ব য় িনয়ামক ভাতা  ২,০০০ ৪,০০০ ৩,০০০/- – 
মাiেলজ ভাতা  ০৬/- 

(pিত িকঃিমঃ) 
১০/- 

(pিত িকঃিমঃ) 
১০/- 

(pিত িকঃ িমঃ) 
 – 

আবািসক েটিলেফান ভাতা ৬,০০০/- ১০,০০০/- ৭,৮০০/- – 
িচিকৎসা ভাতা ২০০/- 

(pিত মােস) 
১,০০০/- 

(pিত মােস) 
৭০০/- 

(pিত মােস) 
– 

ঐি ক anদান ১,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- ২,০০,০০০/- – 
েধালাi o িবিবধ খরচ ভাতা সংসদ সিচবালয় 

হেত সরবরাহ হেতা
৫,০০০/- ৫,০০০/-  – 

বীমা sিবধা  ৫,০০,০০০/- ১০,০০,০০০/- ১০,০০,০০০/-  – 
েদেশর aভ nের মণ ভাতা ৫০,০০০/- ১,০০,০০০/- ৭৫,০০০/-  – 

দিনক ভাতা:     

ক) দািয়tরত আবাসsােন aবsােনর 
জn pিতিদন 

২০০/- ৪০০/- ৩০০/-  

খ) সংসদ o কিমিট সভায় 
েযাগদােনর জn pিতিদন 

৪০০/- ৮০০/- ৮০০/-  

যাতায়াত ভাতা:     

ক) দািয়tরত আবাসsােন aবsােনর 
জn pিতিদন 

৫০/- ১০০/- ৭৫/-  

খ) সংসদ o কিমিট সভায় 
েযাগদােনর জn pিতিদন 

১০০/- ২০০/- ২০০/-  

৭ িদেনর aিধক িবরিতকােল মণ 
ভাতা 

পেবর্ eূ  ধরেণর 
ভাতা েদয়ার 
িবধান িছল না  

Members of Parliament 
(Remuneration and 

Allowances) Order, 1973 
eর Article 4 eর িবধান 

anসাের e sিবধা pাp হেবন 
মেমর্ psাব করা হেয়েছ। 

eকমত – 

যানাবাহন ভাতা  পেবর্ eূ  ধরেণর 
ভাতা েদয়ার 
িবধান িছলনা 

৪০,০০০/- 
(jালানী, 

Dাiভােরর েবতন o 
েমরামত) 

eকমত lমk যানবাহন ু
kয় নীিতমালার 

aধীন যানবাহন kয় 
সােপেk e ভাতা 
pদান করা েযেত 

পাের। 
কার বা জীপ বা মাiেkাবাস 
আমদানীর sিবধা 

পেবর্ lমk ূ ু
কার বা জীপ 

আমদানীর sিবধা 
পাoয়ার 

aিধকারী িছল  

eকজন মাননীয় সংসদ িনবর্ািচত 
হেল েসেkেt eকিট গাড়ী 
আমদানীর sিবধা gহেণর ৭ 
বৎসর পর সংসদ সদস  
থাকাকালীন পরবতর্ী গাড়ী 
আমদানীর aিধকারী মেমর্ psাব 
করা হেয়েছ [মাননীয় sীকােরর 
সভাপিতেt anি ত আnঃ 
মntণালয় সভার িসdাn 
েমাতােবক] 

eকমত – 

 
 

মিফজ udীন আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৮১ 

সিচব 
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ 
আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 

pjাপন 
 

তািরখ, ১ চt ১৪১৬ ব াb/১৫ মাচর্ ২০১০ ি sাb 
 

eস.আর.o নং–৭৯-আiন/২০১০/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsলঃ-৪/২০১০।–Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ২০০৯ (সরকাির-েবসরকাির) eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 
 uপিরuk আেদশ eর anে দ ২৪ eর েটিবেলর কলাম ১ eর kিমক নং ২ eর িবপিরেত কলাম ৩ e uিlিখত 
‘১২০০/-’ সংখ া o িচেhর পিরবেতর্ ‘২০০০/-’ সংখ া o িচh pিতsািপত হiেব। 
 
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 

pjাপন 
 

তািরখ, ১ চt ১৪১৬ ব াb/১৫ মাচর্ ২০১০ ি sাb 
 
 

eস.আর.o নং–৮৪-আiন/২০১০/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsলঃ-৫/২০১০।–Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির [s-শািসত (Public 
Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 
 uপিরuk আেদশ eর anে দ ১৫ eর uপ-anে দ (১) eর পিরবেতর্ িনmrপ uপ- anে দ (১) pিতsািপত 
হiেব। যথা– 

‘১) সরকাির আেদশ নং aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাiু , ১৯৮৮ eর িবধান anসাের 
বািষর্ক uৎসব ভাতা pেদয় হiেব’। 

২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
 

রাTপিতর আেদশkেম 
 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 
 

pjাপন 
 

তািরখ, ৭ বশাখ, ১৪১৬ ব াb/ ২০ eিpল ২০১০ ি sাb 
 
 

eস.আর.o নং-১১২-আiন/২০১০/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০১০/৮৩।-Services 
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির 
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o 
ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান), চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ পিলশু ), 
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ রাiেফলস) eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 
 uপিরuk আেদশ eর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (২) eর– 
 

১) দফা (ক) e uিlিখত ‘তাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।’ শbgিল o দািড়র পিরবেতর্ 
‘পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n পাiেত থািকেবন’। শbgিল o দঁািড় pিতsািপত হiেব; 

খ) দফা (খ) uিlিখত ‘পরবতর্ী বািষর্ক বিদর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব’। শbgিল o দঁািড়র পিরবেতর্ ‘পরবতর্ী 
িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n পাiেত থািকেবন’। শbgিল o দাঁিড় pিতsািপত হiেব। 

 
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় 

pিবিধ anিবভাগ 
pিবিধ শাখা-১ 

www.mof.gov.bd 
২২/০২/১৪১৭ ব াb 

নং-aম/ aিব/ pিব-১/৩ িপ-৫/২০০৫/ (aংশ-১)/৭৯  তািরখ: 
০৫/০৫/২০১০ ি াb 

 
িবষয়: জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর ফেল udত সমস ার িবষেয় মতামত pদান pসেু । 
 
সtূ : বাsবায়ন anিবভােগর ২২/৪/২০১০ ি ঃ তািরেখর ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০.০০১.২০১০-১০১ নং পt। 

 
uপযর্k িবষয় o সেtর েpিkেত pিবিধ anিবভােগর মু ূ তামত/ িসdাn িনেদর্শkেম িনেmর ৫নং কলােম pদান করা 

হেলা:- 
 

kঃ 
নং 

সমস াসমহূ 
 

িসিজe কাযর্ালেয়র 
মতামত 

জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯ eর সংি  uপ-

anে দ 

pিবিধ anিবভােগর মতামত/ 
িসdাn 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৮. জাতীয় েবতন েsল, ০৯ eর 

anে দ-৬ eর uপ-anে দ ৪(খ) 
e মািসক নীট েপনশন pাp 
aবসরেভাগী ৬৫ বৎসেরর ঊে র্ 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর 
পিরমাণ ৫০% বিd eবং ৃ
anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর 
পিরমাণ ৪০% বিd পােবৃ । e 
েkেt পািরবািরক েপনশনার o 
pিতবnী েপনশনারগেণর েপনশন 
বিdর পিরমাণ ৃ ৪০% হেব নািক 
৫০% হেব? 

e কাযর্ালেয়র মেত 
পািরবািরক েপনশনার o 
pিতবnী pিতবnী 
েপনশনারগেণর বয়স 
৬৫ বছেরর ঊে র্ হেলi 
৫০% েপনশন বিdর ৃ
sিবধা pাপ  হেবন।  

৬ (৪) (খ): মািসক নীট 
েপনশনpাp aবসরেভাগী 
৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর নীট েপনশেনর 
পিরমাণ ৫০% বিdৃ eবং 
annেদর েkেt নীট 
েপনশেনর পিরমাণ ৪০% 
বিd পাiেবৃ । জাতীয় 
েবতন েsল, ২০০৯ 
কাযর্কর হiবার তািরখ 
হiেত মহাঘর্ ভাতা (নীট 
েপনশেনর ২০%) িবলp ু
হiেব।  

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
eর ৬ (৪) (খ) uপাnে েদর 
মমর্াnযায়ী চাkের িনেজ 
েপনশনার হেল তঁার েkেt 
৫০% েপনশন বিd েপেয়েছ ৃ
eবং anাnেদর েkেt ৪০% 
বিd হেয়েছ মেমর্ pতীয়মান ৃ
হয়। কােজi ধমাt মািসক ু
নীট েপনশনpাp aবসর 
েভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট 
েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd ৃ
েপেয়েছ eবং পািরবািরক 
েপনশনেভাগী o pিতবnী 
পািরবািরক 
েপনশনেভাগীগেণর েপনশন 
বিd হেয়েছ ৃ ৪০%। 

৯. ০১/৭/২০০৯ ি ঃ eর পের 
েপনশনারেদর বয়স যখন ৬৫ বছর 
বা তদ র্ হেব তারা ূ ৫০% বিd ৃ
পােব িক না? 

e কাযর্ালেয়র মেত 
০১/৭/২০০৯ ি ঃ eর 
পর েপনশনারেদর বয়স 
৬৫ বছেরর ঊে র্ হেল 
৫০% বিdর sিবধা ৃ
পােব। 

৬ (৪) (খ): মািসক নীট 
েপনশনpাp aবসর েভাগী 
৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর নীট েপনশেনর 
পিরমাণ ৫০% বিd eবং ৃ
annেদর েkেt নীট 
েপনশেনর পিরমাণ ৪০% 
বিd পাiেবৃ । েবতন েsল, 
২০০৯ কাযর্কর হiবার 
তািরখ হiেত মহাঘর্ ভাতা 
(নীট েপনশেনর ২০%) 
িবলp হiেবু । 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
eর ৬ (৪) (খ) uপাnে েদর 
মমর্াnযায়ী ০১/৭/২০০৯ ি ঃ 
তািরেখর পর েপনশনারগেণর 
বয়স যখন ৬৫ বছর ঊ র্ হেব 
তখনi তঁােদর েপনশন ৫০% 
বিd পােবৃ । তেব ৬৫ বৎসেরর 
িনেm থাকাবsায় ৪০% বিdর ৃ
sিবধাpাpেদর uk ৪০% 
eর সােথ ১০% েযাগকের 
েমাট ৫০% বিd পােবৃ । 

১২. aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারী ৬৫ 
বৎসেরর ঊে র্ uপনীত হেয় নীট 
েপনশেনর ৫০% বিdর sিবধা gহণ ৃ
করার পর মত বরণ করেল তার ৃ ু
পিরবার পািরবািরক েপনশেনর uk 
৫০% বিdর sিবধাসহ নীট েপনশন ৃ
pাপ  হেবন িক না? 

মল েপনশনার ূ ৫০% 
বিdসহ েয নীট েপনশন ৃ
gহণ কেরেছন uহাi 
পািরবািরক নীট েপনশন 
িহসােব pাপ  হেবন মেমর্ 
e কাযর্ালয় মেন কের। 
 

৬ (৪) (খ): মািসক নীট 
েপনশনpাp aবসরেভাগী 
৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর নীট েপনশেনর 
পিরমাণ ৫০% বিd eবং ৃ
annেদর েkেt নীট 
েপনশেনর পিরমাণ ৪০% 
বিd পাiেবৃ । েবতন েsল, 
২০০৯ কাযর্কর হiবার 
তািরখ হiেত মহাঘর্ ভাতা 
(নীট েপনশেনর ২০%) 

েপনশনােরর মত র সময়ৃ ু
 নীট েপনশেনর পিরমাণ 
যা হেব পািরবািরক 
েপনশনেভাগীগণ 
সিmিলতভােব তা-i পােব। e 
েkেt কমােনার েকান sেযাগ 
েনi। কােজi aবসর েভাগী
কমর্কতর্া/ কমর্চারী ৬৫ 
বৎসেরর ঊে র্ uপনীত হেয় 
নীট েপনশেনর ৫০% বিdর ৃ
sিবধা gহণ করার পর 
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kঃ 
নং 

সমস াসমহূ 
 

িসিজe কাযর্ালেয়র 
মতামত 

জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯ eর সংি  uপ-

anে দ 

pিবিধ anিবভােগর মতামত/ 
িসdাn 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
িবলp হiেবু । মত বরণ করেল তার ৃ ু

পিরবািরক েপনশনেভাগীগণ 
সিmিলতভােব uk ৫০% 
বিdর sিবধাসহ নীট েপনশন ৃ
pাপ  হেবন। 

১৩. পািরবািরক েপনশনেভাগীেদর বয়স 
িকেসর িভিtেত িনrপন করা হেব। 

েয সকল পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর 
eসeসিস পােশর সনদ 
রেয়েছ uহার িভিtেত 
পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর 
েপনশন িনধর্ারণ করেত 
হেব। anাn েkেt 
েপনশন েকiস দািখল 
করার সময় েয বয়স 
েদখােনা হেয়েছ uহার 
িভিtেত পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর বয়স 
িনrপন করেত হেব। যিদ 
েস সময় বয়স না 
েদখােনা হেয় থােক 
তাহেল জাতীয় পিরচয় 
পেtর uিlিখত বয়েসর 
িভিtেত পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর বয়স 
িনrপন করেত হেব। 

১৩ (২): ৬৫ বৎসেরর 
ঊে র্ েপনশনারেদর 
িচিকৎসা ভাতা মািসক 
১০০০ (eক হাজার) টকা 
eবং anাn 
েপনশনারেদর েkেt 
মািসক িচিকৎসা ভাতা 
৭০০ (সাত শত) টাকা 
হেব। 

জাতীয় পিরচয় পেt uিlিখত 
বয়েসর িভিtেত পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর বয়স 
িনrপন করেত হেব। তেব েয 
সকল পািরবািরক 
েপনশনেভাগীগেণর জাতীয় 
পিরচয় পt েনi তােদর েkেt 
eসeসিস পােশর সনেদ 
uেlিখত বয়েসর িভিtেত 
eবং যােদর জাতীয় পিরচয়পt 
o eসeসিস সনদ েনi, 
তােদর েkেt েপনশন েকiস 
দািখল করার সময় েয বয়স 
েদখােনা হেয়েছ তার িভিtেত 
পািরবািরক 
েপনশনেভাগীগেণর বয়স 
িনrপন করেত হেব।  

১৫. জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
anে দ নং-১৩ েত িচিকৎসা ভাতা 
৬৫ বৎসেরর ঊ র্ েপনশনারেদর 
মািসক ১০০০ টাকা eবং 
anাnেদর েkেt মািসক ৭০০/-
টাকা বিd করা হেয়েছৃ । e আেদেশ 
uিlিখত sিবধা pদােনর িনিমেt 
মািসক নীট েপনশনpাp পািরবািরক 
েপনশন েভাগীর বয়স ৬৫ বৎসেরর 
ঊে র্ গণনার েkেt সংি  মত ূ
চাকিরজীবীর বয়স গণনা করা হেব, 
না িক পািরবািরক েপনশন েভাগীর 
বয়স গণনা করা হেব তা সm  নয় 
িবধায় িবষয়িট s ীকরণ pেয়াজন।

uভয় েkেti aথর্াৎ 
বতর্মােন িযিন েপনশন 
েভাগ করেছন তার বয়স 
গণনা কের িচিকৎসা 
ভাতার sিবধা pাপ  
হেবন মেমর্  

১৩ (২): ৬৫ বৎসেরর 
ঊে র্ েপনশনারেদর 
িচিকৎসা ভাতা মািসক 
১০০০ (eক হাজার) টাকা 
eবং anাn 
েপনশনারেদর েkেt 
মািসক িচিকৎসা ভাতা 
৭০০ (সাত শাত) টাকা 
হেব। 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
eর ১৩ (২) anে েদর 
মমর্াnযায়ী েপনশনার বলেত 
যারা বতর্মােন েপনশন েভাগ 
করেছন তােদরেক বঝােনা ু
হেয়েছ। মত ব িkর েপনশনার ৃ
হবার sেযাগ েনi। aতeব 
৬৫ বৎসেরর ঊ র্ েপনশনার 
eবং ৬৫ বৎসেরর ঊে র্র 
পািরবািরক েপনশনেভাগী-
uভয় েkেti বতর্মােন িযিন 
েপনশন েভাগ করেছন তঁার 
বয়স গণনা কের িচিকৎসা 
ভাতার sিবধা pদান করেত 
হেব।  

 
 

েমাঃ iunচ আলী খান 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৭১৭১৬৬০ 

িসিনয়র সহকারী সিচব, 
বাsবায়ন-১ শাখা, 
aথর্ িবভাগ। 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 
বাsবায়ন anিবভাগ 
বাsবায়ন শাখা-১ 

নং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-১৭৫ তািরখ: ১৭/০৬/২০১০ 

 
িবষয়: জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর ফেল udত সমস ার িবষেয় মতামত pদানু । 
 
সtূ : নং - িসিজe/ পdিত-১/ জাঃ েবঃ েsল/২০০৮/৫৪৭/৭৮৮/ তাং - ২১/০৩/১০ ি ঃ। 
 
uপযর্k িবষেয় সtk পেtর পিরেপিkেতু ূ  আিদ  হেয় জানােনা যাে  েয, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর ফেল 
udত সমস ার িবষেয় aথর্ িবভােগর sিনিদর্  মতামত ু (ছেক pদt) িনmrপভােব কাযর্কর হেব। 
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১ anে দ: ৬(২) (ক) anযায়ী ১-৭-২০০৯ ি ঃ 
তািরেখর পেবর্ নতন িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্াূ ূ / 
কমর্চারী, িযিন েকান বািষর্ক েবতন বিdর sিবধা ৃ
পানিন, িতিনo িক সেবর্ািনm ২০০০ টাকার 
sিবধা pাপ  হেবন? 

তােদর েkেt uk sিবধা 
pেযাজ  হেব মেমর্ e কাযর্ালয় 
মেন কের।  

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।  

২ anে দ: ৬(৩)(খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ 
eর ৫ম েgেড ০১-০১-২০০৫ তািরেখ 
িসেলকশন েgড েsল pাp কমর্কতর্ােদর েবতন 
িনধর্ারণ সংkাn aথর্ মntণালেয়র ১৫১ নmর eবং 
েবতন সমতাকরণ সংkাn ১৫২ নmর 
sারকসমেহর কাযর্কািরতা ূ ০১-০৭-০৯ তািরখ 
হেত রিহত করা হেয়েছ। ২য় ে ণীর কমর্কতর্ােদর 
৯ম েgেড ০১-০১-০৫ তািরেখ িসেলকশন েgেড 
েবতন িনধর্ারণ সংkাn aথর্ মntণালেয়র 
৫/৭/২০০৭ ি ঃ তািরেখর ১০১ নmর sারেকর 
কাযর্কািরতা রিহত করার িবষেয় িকছi uেlখ ু
করা হয়িন। ফেল িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ােদর 
০১-০৭-০৯ তািরেখর েবতন িনধর্ারণ িক ভােব 
হেব? 

e েkেt sারক নং -১০১ 
তািরখ ০৫/০৭/২০০৭ ি ঃ 
আেদশিট জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯ eর anে দ নং 
৬(৩)(গ) anযায়ী রিহত করা 
েযেত পাের মেমর্ e কাযর্ালয় 
মেন কের।  

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
anে দ ৬(৩)(খ) -e বিণর্ত ১১৩, 
১৫১o ১৫২ সংখ ক sারকসমেহর ূ
সেt sিবধা pাp কমর্কতর্াগেণর ূ
েবতন ৬(৩)(গ) anযায়ী েবতন 
িনধর্ারেণর কথা বলা হেয়েছ। 
৬(৩)(গ) -েত কমর্কতর্াগণ বলেত 
১১৩, ১৫১ o ১৫২ নং sারক 
sিবধাpাp কমর্কতর্াগণেকi বঝােনা ু
হেয়েছ। e িবষেয় eকিট ss  
uদাহরণo uেlখ করা হেয়েছ। e 
েkেt aথর্ িবভাগ কতর্ক জািরকত ৃ ৃ
৫/৭/২০০৭ ি ঃ তািরেখর ১০১ নmর 
sারক anযায়ী sিবধাpাp কমর্কতর্া 
সmেকর্ িকছi বলা হয়িনু । aথর্ 
িবভােগর ২৮/৩/২০১০ তািরেখর 
২৬ নং sারেক করসেপি ডং েsেলর 
পিরবেতর্ ০১/০১/২০০৫ তািরেখ 
সরাসির িসেলকশন েgড েsেল 
েবতন িনধর্ারেণর sিবধা িছল মেমর্ 
uেlখ করা হেয়েছ। aথর্াৎ জাতীয় 
েবতন েsল ২০০৫ - e uk sিবধা 
িছল িকn জাতীয় েবতন েsলু , 
২০০৯ e uিlিখত sিবধা রাখা 
হয়িন। sতারাং iেতামেধ  
sিবধাpাp কমর্কতর্ােদর েkেt 
৫/৭/২০০৭ ি ঃ তািরেখর ১০১ নmর 
sারেকর কাযর্কািরতা বহাল আেছ।  

৩ anে দ: ৬(৩)গ(১) anে েদ ৫ম েgেড ০১-
০১-০৫ তািরেখ িসেলকশন েgড েsেল েবতন 
িনধর্ারেণর uদাহরেণর u ধাপ েদখােনা হেয়েছ। 
eমতাবsায়, েয সকল কমর্কতর্া ০১-০১-২০০৫ 
তািরেখ ৫ম েgড েsেল িসেলকশন েgড েsেল 
িসেলকশন েgড েsেল িনmধােপ েবতন িনধর্ারণ 
করা হেয়েছ তােদরেক u ধােপ পনঃূ েবতন 
িনধর্ারণ করা হেয়েছ তােদরেক u ধােপ 
পনঃূ েবতন িনধর্ারণপবর্ক বেকয়া pদান করা যােব ূ
িক না? 

e েkেt জাতীয় েবতন েsল, 
২০০৯ eর anে দ 
৬(৩)(গ)(১) anযায়ী u ধােপ 
েবতন িনধর্ারণ কের পনুরায় 
বেকয়া েবতন pদান করা েযেত 
পাের।  

মতামত পরবতর্ীেত জানােনা হেব।  
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৪ anে দ: ৭(২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ ০১-
০৭-০৯ তািরেখর পেবর্র চাকিরর েময়াদেদর ূ
িভিtেত ৮ o ১২ বৎসর পিতর্েত ূ ১ম o ২য় 
টাiমেsেলর sিবধা ধমাt েবতন িনধর্ারেণর ু
জn pেযাজ  হoয়ার কথা বলা হেয়েছ। e েkেt 
pশাসিনক ম রীর pেয়াজনীয়তা আেছ িকনাু ? 

চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র 
িভিtেত eতদসংkাn pচিলত 
শতর্ািদ পরণ সােপেk ূ
টাiমেsল pাপ  হoয়ার কথা 
uেlখ থাকায় eেkেto 
pশাসিনক ম রীর আবশ কতা ু
রেয়েছ মেমর্ e কাযর্ালয় মেন 
কের।  

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।  

৫ anে দ: ৬(৩) ১, ২ uপ-anে েদর পdিতেত 
েবতন িনধর্ারণ করায় ৩০-০৬-০৯ ি ঃ তািরেখর 
েবতন িনধর্ািরত হয় ১৬,৫০০ টাকা। uk সমেয় 
uেtালন কেরন ১৭,৬০০ টাকা। ০১-০৭-০৯ 
তািরেখ মল েবতন ূ ২৫,৮৫০ টাকা eেkেt ০১-
০৭-০৯ ি ঃ হেত ৩০-১১-০৯ ি ঃ eর বেকয়া 
পিরেশােধর েkেt ২৫,৮৫০ টাকা েথেক 
১৬,৫০০ টাকা eর েকান aংকিট িবেয়াগ করেত 
হেব?  

e েkেt ২৫,৮৫০ টাকা েথেক 
১৬,৫০০ টাকা িবেয়াগ কের 
বেকয়া pদান করেত হেব। 
কারণ ৩০/১১/০৯ ি ঃ 
তািরেখর পেবর্ গহীত aিতিরk ূ ৃ
aথর্ েফরতেযাগ  নয়।  

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।  

৬ সাkল  েবতেনর কমর্চারীেদর মহাঘর্ভাতা pদান 
করা যােব িকনা? 

সবর্সাkল  েবতন ০১/০৭/০৯ 
ি ঃ তািরখ হেত নতন ভােব ু
pবতর্েনর ফেল মহাঘর্ভাতা 
pাপ  নয়।  

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত  

৭ েsল িভিtক আnষি ক কমর্চারীেদর জাতীয় 
েবতন েsল, ০৯ eর আoতায় আনা হেব িক না? 

েsল িভিtক আnষাি ক 
কমর্চারীেদর জাতীয় েবতন 
েsল, ২০০৯ eর আoতায় 
আনা যােব না মেমর্ e কাযর্ালয় 
মেন কের।  

মতামত পের জানােনা হেব।  

৮ জাতীয় েবতন েsল, ০৯ eর anে দ ৬ eর 
uপ-anে দ ৪(খ) e মািসক নীট েপনশন pাp 
aবসরেভাগী ৬৫ বছেরর ঊে র্ কমর্কতর্া/ 
কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd ৃ
eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ 
৪০% বিd পােবৃ । eেkেt পািরবািরক 
েপনশনার o pিতবnী েপনশনারগরণর েপনশন 
বিdর পিরমাণ ৃ ৪০% হেব নািক ৫০% হেব?  

e কাযর্ালেয়র মেত পািরবািরক 
েপনশনার o pিতবিn 
েপনশনারগেণর বয়স ৬৪ 
বছেরর ঊে র্ হেলi ৫০% 
েপনশন বিdর sিবধা pাপ  ৃ
হেবন। 

জাতীয় েবতন েsল ০৯ eর 
৬(৪)(খ) uপাnে েদর মমর্াnযায়ী 
চাkের িনেজ েপনশনার হেল তার 
েkেt ৫০% েপনশন বিd েপেয়েছ ৃ
eবং anাnেদর েkেt ৪০% বিd ৃ
হেয়েছ মেমর্ pতীয়মান হয়। কােজi 
ধমাt মািসক নীট েপনশনpাp ু

aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊে র্ 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর 
পিরমাণ ৫০% বিd েপেয়েছ eবং ৃ
পািরবািরক েপনশনেভাগী o 
pিতবnী পািরবািরক 
েপনশনেভাগীগেণর েপনশন বিd ৃ
হেয়েছ ৪০%  

৯ ০১/০৭/২০০৯ ি ঃ eর পের েপনশনারেদর 
বয়স যখন ৫০ বছর বা তদূ র্ হেব তারা ৫০% 
বিd পােব িক নাৃ ? 

e কাযর্ালেয়র মেত ০১-০৭-
২০০৯ ি ঃ eর পর 
েপনশনারেদর বয়স ৬৫ বছেরর 
ঊে র্ হেল ৫০% বিdর sিবধা ৃ
পােব।  

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৬ 
(৪) (খ) uপাnে েদর মমর্াnযায়ী 
০১৭/২০০৯ ি ঃ তািরেখর পর 
েপনশনারগেণর বয়স যখন ৬৫ বছর 
ঊ র্ হেব তখনi তােদর েপনশন 
৫০% বিd পােব তেব ৃ ৬৫ বৎসেরর 
িনেm থাকাবsায় ৪০% বিdর ৃ
sিবধাpাpেদর uk ৪০% eর সােথ 
১০% েযাগকের েমাট ৫০% বিd ৃ
পােব।  
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১০ জাতীয় েবতন েsল/০৯ eর ৩(ক) o ১১ 
anে দ anযায়ী anাn সকল ভাতািদ 
৩০/৬/০৯ ি ঃ তািরেখ pাপ  aংেক ৩০/৬/১০ 
ি ঃ জন পযর্n pদান করা হেবু । aপরিদেক 
জাতীয় েবতন েsল/০৯ eর ১৪ anে েদ 
বািড়ভাড়া ভাতা ০১/৭/০৯ ি ঃ হেত ৩০/৬/১০ 
ি ঃ eর মেধ  pাp বািষর্ক iনিkেম ট েযাগ 
হেলo জাতীয় েবতন েsল/০৯ pবতর্ন না হেল 
েয হাের বাড়ী ভাড়া pাপ  হত, eকi হাের 
৩০/৬/১০ ি ঃ পযর্n pাপ  হেবন বেল uেlখ 
থাকায় সংশেয়র সিৃ  হেয়েছ।  

জাতীয় েবতন েsল/০৫ 
anযায়ী ০১/৭/০৯ ি ঃ হেত 
৩০/৬/১০ ি ঃ পযর্n সকল 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর বািষর্ক 
iনিkেম ট েযাগ হেল েয হাের 
বাড়ীভাড়া pাপ  হেতন েস হাের 
বাড়ীভাড়া ভাতা হেব মেমর্ e 
কাযর্ালয় মেন কের।  

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।  

১১ ০১/০১/০৫ ি ঃ তািরখ িসেলকশন েgড pাp 
জাতীয় েবতন েsল/০৯eর ৬/ (৩) (গ) anে দ 
anযায়ী েবতন িনধর্ারণকারীেদর েবতন 
িনধর্ারণসmেকর্ ss  িনেদর্শনা আেছ। িকn িক ু
হাের ০১/১২/০৯ ি ঃ তািরখ হেত বািড়ভাড়া 
pাপ  হেব তা ss  uেlখ েনi। ফেল 
বাড়ীভাড়া pাপ তা সmেকর্ সংশয় সিৃ  হেয়েছ।  

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
anে দ ১৪(১) anযায়ী 
জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ 
pবতর্ন না হেল েয েবতন pাপ  
হেতন uহার uপর বাড়ীভাড়া 
ভাতা pাপ  হেব মেমর্ e 
কাযর্ালয় মেন কের। 

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।  

১২ েকান aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারী ৬৫ 
বৎসেরর ঊে র্ uপনীত হেয় নীট েপনশেনর 
৫০% বিdর sিবধা gহণ করার পর মত বরণ ৃ ৃ ু
করেল তার পিরবার পািরবািরক েপনশন uk 
৫০% বিdর sিবধাসহ নীট েপনশন pাপ  হেবন ৃ
িক-না? 

মল েপনূ শনার ৫০% বিdসহ ৃ
েয নীট েপনশন gহণ কেরেছন 
uহাi পািরবািরক নীট েপনশন 
িহসােব pাপ  হেবন মেমর্ e 
কাযর্ালয় মেন কের।  

েপনশনােরর মত র সময় নীট ৃ ু
েপনশেনর পিরমাণ যা হেব 
পািরবািরক েপনশনেভাগীগণ 
সিmিলতভােব তা-i পােব। e েkেt 
কমােনার েকান sেযাগ েনi। 
কােজi aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ 
কমর্চারী ৬৫ বৎসেরর ঊে র্ uপনীত 
হেয় নীট েপনশেনর ৫০% বিdর ৃ
sিবধা gহণ করার পর মত  বরণ ৃ ু
করেল তার পািরবািরক 
েপনশনেভাগীগণ সিmিলতভােব uk 
৫০% বিdর sিবধাসহ নীট েপনশন ৃ
pাপ  হেব।  

১৩ পািরবািরক েপনশনেভাগীেদর বয়স িকভােব 
িকেসর িভিtেত িনrপণ করা হেব।  

েয সকল পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর eসeসিস 
পােসর সনদ রেয়েছ uহার 
িভিtেত পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর বয়স িনrপণ 
করেত হেব। anাn েkেt 
েপনশন েকiস দািখল করার 
সময় েয বয়স েদখােনা হেয়েছ 
uহার িভিtেত পািরবািরক 
েপনশন েভাগীেদর বয়স 
িনrপণ করেত হেব। যিদ েস 
সময় বয়স না থােক তাহেল 
জাতীয় পিরচয় পেtর uিlিখত 
বয়েসর িভিtেত পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর বয়স িনrপণ 
করেত হেব।  

জাতীয় পিরচয় পেt uিlিখত 
বয়েসর িভিtেত পািরবািরক 
েপনশনেভাগীেদর বয়স িনrপণ 
করেত হেব। তেব েয সকল 
পািরবািরক েপনশনেভাগীগেণর 
জাতীয় পিরচয় পt েনi তােদর 
েkেt eসeসিস পােসর সনেদ 
uিlিখত বয়েসর িভিtেত eবং 
যােদর পিরচয় পt o eসeসিস 
সনদ েনi, তােদর েkেt েপনশন 
েকiস দািখল করার সময় েয বয়স 
েদখােনা হেয়েছ তার িভিtেত 
পািরবািরক েপনশনেভাগীগেণর বয়স 
িনrপণ করেত হেব।  

১৪ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৬(২) ধারা 
anযায়ী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ৩০ জনু, 
২০০৯ তািরেখর পর বািষর্ক iনিkেম ট pাp 
হেল িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp 
হেবন তার পবর্বতর্ী মােসর মলেবতেনর িভিtেত ূ ূ
uৎসব ভাতা pেদয় হেব। েস anযায়ী সরকাির 
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণপবর্ক ূ
েবতেনর বেকয়া pদােনর সময় iিতপেবর্ ূ
iনিkেম টসহ pদtাংশ েকেট িবিভn কাযর্ালয় 
হেত বেকয়া pদান করা হে । iহা সিঠক িক 
না?  

জািতয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
১৬(২) anযায়ী uৎসব ভাতার 
সােথ iনিkেম টসহ uৎসব 
ভাতা pদt হেল iনিkেম ট 
eর aংশ কতর্নেযাগ  হেব মেমর্ 
e কাযর্ালয় মেন কের।  

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েঘাষণা 
না করা হেল কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ 
েয হাের uৎসব ভাতা েপেতন তার 
aিতিরk pদt হেল তা 
কতর্নেযাগ ।  
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১৫ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ নং -
১৩ েত িচিকৎসা ভাতা ৬৫ বৎসেরর ঊে র্ 
েপনশনারেদর মািসক ১০০০ টাকা eবং anাn 
েkেt ৭০০ টাকা বিd করা হেয়েছৃ । e আেদেশ 
uিlিখত sিবধা pদােনর িনিমেt মািসক নীট 
েপনশনpাp পািরবািরক েপনশন েভাগীর বয়স 
৬৫ বছেরর ঊে র্ গণনার েkেt সংি  মত ৃ
চাকিরজীবীর বয়স গণনা হেব, না িক পািরবািরক 
েপনশন েভাগীর বয়স গণনা করা হেব তা s  
নয় িবধায় িবষয়িট s ীকরণ pেয়াজন। 

uভয় েkেti aথর্ াৎ বতর্মােন 
িযিন েপনশন েভাগ করেছন 
তার বয়স গণনা কের িচিকৎসা 
ভাতার sিবধা pাপ  হেবন মেমর্ 
e কাযর্ালয় মেন কের।  

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
১৩(২) anে েদর মমর্াnযায়ী 
েপনশনার বলেত যারা বতর্মান 
েপনশন েভাগ করেছন তােদরেক 
বঝােনা হেয়েছু । মত ব িkর ৃ
েপনশনার হবার sেযাগ েনi। 
aতeব ৬৫ বৎসেরর ঊে র্ 
েপনশনার eবং ৬৫ বৎসেরর ঊে র্র 
পািরবািরক েপনশনেভাগী - uভয় 
েkেti বতর্মােন িযিন েপনশন েভাগ 
করেছন তার বয়স গণনা কের 
িচিকৎসা ভাতা pদান করেত হেব।  

১৬ ০১/৭/২০০৯ ি ঃ হেত ৩০/০৬/২০১০ ি ঃ 
তািরেখর মেধ  েকান কমর্চারী/ কমর্কতর্া টাiম-
েsল, িসেলকশন েgড, পেদাnিত o 
নবিনেয়াগpাp হেল েস েkেt তারা বাড়ী ভাড়া 
িকভােব পােবন বা েকান তািরেখর Basic eর 
uপর বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ  হেবন। 

eেkেt জাতীয় েবতন 
েsল/২০০৯ pবতর্ন না হেল, 
েয েsেল টাiম-েsল, 
িসেলকশন েgড, পেদাnিত o 
নবিনেয়াগpাp হেতন েস 
েsেলর মল েবতেনর uপর ূ
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e 
১৪(১) anযায়ী বাড়ী ভাড়া 
ভাতা pাপ  হেবন মেমর্ e 
কাযর্ালয় মেন কের।  

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।  

১৭ জাতীয় েবতন েsল/২০০৯ e যিদ পেদাnিত না 
হেতা িভিtেত েবতন িনধর্ারেণর িবধান না থাকায় 
জিনয়র কমর্চারীু / কমর্কতর্া, িসিনয়র কমর্চারী/ 
কমর্কতর্ার েচেয় েবতন েবশী পাে । েস েkেt 
জাতীয় েবতন েsল/২০০৫ eর anে দ নং-
৬(১)(ঙ) eর nায় যিদ পেদাnিত না হত িভিtেত 
০১/০৭/২০০৯ ি ঃ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ করা 
যােব িক-না? 

জিনয়রু / িসিনয়র কমর্চারী/ 
কমর্কতর্ার েবতন বষম  
দরীকরণােথর্ জাতীয় েবতন ূ
েsল, ২০০৫ eর ৬(১)(ঙ) eর 
nায় যিদ পেদাnিত না হত 
িভিtেত ০১/০৭/২০০৯ ি ঃ 
তািরেখo েবতন িনধর্ারণ করা 
যায় মেমর্ e কাযর্ালয় মেন 
কের। 

যিদ পেদাnিত না হত eসব িবষয় 
Case to Case নিথ পযর্ােলাচনা কের 
িন িt করা েযেত পাের (বাsবায়ন 
anিবভােগর ২৮/৩/১০ তািরেখর 
২৬ নং sারক anযায়ী)।  

১৮ েয সকল ৬  েgডভk কমর্কতর্া aথর্ ু
মমtণালেয়র sারক নং - ১১৩ তাং -
০৯/০৭/২০০৮ ি ঃ sারক নং - ১৫১ তাং - 
১৪/০৯/২০০৮ ি ঃ eবং sারক নং - ১৫২ তাং 
-১৫/০৯/২০০৮ ি ঃ anযায়ী eখনo েকান 
আিথর্ক sিবধা gহণ কেরন নাi তারাo e sিবধা 
৩০/১১/২০০৯ ি ঃ তািরখ পযর্n pাপ  হেবন 
িক-না? 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
anে দ ৬(৩)(গ)(২) anযায়ী 
যারা eখন পযর্n e sিবধা gহণ 
কেরনিন তারাo ৩০/১১/২০০৯ 
ি ঃ তািরখ পযর্n e sিবধা 
pাপ  হেবন মেমর্ e কাযর্ালয় 
মেন কের। 

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।  

১৯ জাতীয় েবতন েsল/২০০৯ eর anে দ ১৬(২) 
e uেlখ রেয়েছ েয, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
তািরেখর পর েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক 
iনিkেম ট pাp হেল েস েkেt িতিন েয তািরেখ 
বািষর্ক iনিkেম ট pাp হেবন তার পবর্বতর্ী ূ
মােসর মল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় ূ
হেব। তেব ািn িবেনাদন ভাতার েkেt েকান 
িকছ uেlখ করা হয় িনু । 

ািn o িবেনাদন ভাতা uৎসব 
ভাতার nায় pাপ । তেব 
জাতীয় েবতন েsল/২০০৯ 
জািরর পেবর্ েয সকল কমর্কতর্াূ / 
কমর্চারী ০১/০৭/২০০৯ তািরখ 
বা তার পের বািষর্ক 
iনিkেম টসহ ািn o 
িবেনাদন ভাতা gহণ কেরেছন 
তােদর িনকট হেত uk 
iনিkেম ট জিনত বিধর্ত টাকা 
আদায়েযাগ  হেব মেমর্ e 
কাযর্ালয় মেন কের।  

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েঘাষণা 
না করা হেল কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ 
েয হাের েবতন েপেতন েস হাের 
ািnিবেনাদন ভাতা pাপ  হেবন। 
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২০ ০১/০১/২০০৫ তািরখ হেত ৩০/১১/২০০৯ ি ঃ 
তািরেখর মেধ  ৬  েgেড েsল pাp েয সকল 
১ম ে ণীর কমর্কতর্াগণ aবসর gহণ কেরেছন, 
েস সকল কমর্কতর্াগেণর মেধ  যােদর pশাসিনক 
জিটলতার কারেণ ০১/০১/২০০৫ ি ঃ তািরেখ 
aথর্ িবভােগর ১৪/০৯/২০০৮ ি ঃ তািরেখর 
sারক নং-১৫১ eবং ১৫/৯/২০০৮ ি ঃ 
তািরেখর sারক নং - ১৫২ েমাতােবক ৫ম েgেড 
সরাসির িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ করা 
হয়িন/ েবতন িনধর্ারেণ িবলm হেয়েছ েস েkেt 
সরাসির িসেলকশন েgড েsেল েবতন িনধর্ারণীর 
িভিtেত তারা আnেতািষক pাপ  হেবন িক-না?  

৩০/১১/২০০৯ ি ঃ তািরখ 
পযর্n যারা সরাসির িসেলকশন 
েgড েsেল েবতন িনধর্ারণ 
pাপ  িছেলন তারা সরাসির 
িসেলকশন েgড েsেল েবতন 
িনধর্ারণ কের েপনশন o 
আnেতািষক gহণ করেত 
পারেবন মেমর্ e কাযর্ালয় মেন 
কের।  

বিণর্ত ১৫১ o ১৫২ নং sারেকর 
িবষেয় েবতন বষম  দরীকরণ ূ
সংkাn মিntসভা কিমিটেত 
uপsাপেনর aেপkায় রেয়েছ। uk 
কিমিটর িসdােnর পর িবষয়িটেত 
মতামত pদান করা হেব।  

২১ aথর্ িবভােগর ০৯/০৭/২০০৮ ি ঃ তািরেখর 
sারক নং - ১১৩, ১৪/৯/২০০৮ ি ঃ তািরেখর 
sারক নং - ১৫১ eবং ১৫/০৯/২০০৮ ি ঃ 
তািরেখর sারক নং - ১৫২ েমাতােবক ৫ম েgেড 
সরাসির িসেলকশন েgড েsেল েবতন িনধর্ারণীর 
িভিtেত তারা আnেতািষক pাপ  হেবন িক-না? 

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর 
anে দ নং-৬(৩)(গ) anযায়ী 
সরাসির িসেলকশন েgড েsেল 
u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ 
কের ৩০/১১/২০০৯ ি ঃ পযর্n 
বেকয়া েবতন ভাতািদ pদান 
করা েযেত পাের মেমর্ e 
কাযর্ালয় মেন কের।  

বিণর্ত ১৫১ o ১৫২ নং sারেকর 
িবষেয় েবতন বষম  দরীকরণ ূ
সংkাn মিntসভা কিমিটেত 
uপsাপেনর aেপkায় রেয়েছ। uk 
কিমিটর িসdােnর পর িবষয়িটেত 
মতামত pদান করা হেব।  

 
 

মিফজ uিdন আহেমদ 
িসিনয়র সহকারী সিচব 
েফান: ৯৫৫০৭৮১ 

িহসাব মহা িনয়ntক 
িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয় 
েসgনবািগচা, ঢাকা -১০০০ 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন anিবভাগ 
 

pjাপন 
 

তািরখ, ৪ মাঘ ১৪১৭/১৭ জাnয়ারী ২০১১ 
 

eস.আর.o নং –১৫-আiন/২০১১/aম/aিব(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০১০।–Services (Reorganization and 
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ২০০৯ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 
 uপিরuk আেদেশর anে দ ৭ eর uপ-anে দ (৬) eর পিরবেতর্ িনmrপ uপ-anে দ (৬) pিতsািপত হেব, 
যথা:- 

‘(৬) েয সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ  পদ নাi েস সকল ক াডােরর কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন 
েgড পেদ ৮ বছর aথবা uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পদমহ ৮ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্ূ েত বা েয সকল 
ক াডাের ৪থর্ েgেড পেদাnিত (লাiন pেমাশন) ব িতেরেক ৫ম েgেড uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পেদ 
পেদাnিতpাp হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন েgড eবং uপ-সিচব পদসহ সাkেল  ৮ বছর 
সেnাষজনক চাকির পিতর্েত ূ ৪থর্ েgেড টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ টাiমেsল pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ জলাiু , 
২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। eেkেt সংি  কমর্কতর্াগণ ধমাt েবতন িনধর্ারণী sিবধা ছাড়া ু ০১-০৭-
২০০৯ তািরেখর পেবর্র েকান বেকয়া pাপ  ূ হেবন না: 

তেব শতর্ থােক েয, েয েকান ক াডার কমর্কতর্া পেদাnিত ব িতেরেক eকi পেদ eকিটর েবিশ টাiম-েsল 
sিবধা pাপ  হiেবন না’ 

 
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

বাsবায়ন anিবভাগ 
 

pjাপন 
 

তািরখ, ৪ মাঘ ১৪১৭/১৭ জাnয়ারী ২০১১ 
 

eস.আর.o নং –১৬-আiন/২০১১/aম/aিব(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০১০।–Services (Reorganization and 
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ পিলশু ) e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 
 uপিরuk আেদেশর anে দ ৭ eর uপ-anে দ (৬) eর পিরবেতর্ িনmrপ uপ-anে দ (৬) pিতsািপত হেব, 
যথা:- 
 

‘(৬) েয সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ  পদ নাi েস সকল ক াডােরর কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন 
েgড পেদ ৮ বছর aথবা uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পদমহ ৮ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্েত বা েয সকল ূ
ক াডাের ৪থর্ েgেড পেদাnিত (লাiন pেমাশন) ব িতেরেক ৫ম েgেড uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পেদ 
পেদাnিতpাp হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন েgড eবং uপ-সিচব পদসহ সাkেল  ৮ বছর 
সেnাষজনক চাকির পিতর্েত ূ ৪থর্ েgেড টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ টাiমেsল pাপ  হiেবন। ei sিবধা ১ জলাiু , 
২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। eেkেt সংি  কমর্কতর্াগণ ধমাt েবতু ন িনধর্ারণী sিবধা ছাড়া ০১-০৭-
২০০৯ তািরেখর পেবর্র েকান বেকয়া pাপ  হেবন নাূ : 

তেব শতর্ থােক েয, েয েকান ক াডার কমর্কতর্া পেদাnিত ব িতেরেক eকi পেদ eকিটর েবিশ টাiম-েsল 
sিবধা pাপ  হiেবন না’। 

 
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

 
রাTপিতর আেদশkেম 

 
 

ড. েমাহাmদ তােরক 
aথর্ সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 

pjাপন 

তািরখ, ১৪ আি ন, ১৪১৮/ ২৯ েসেpmর, ২০১১ 
 

eস.আর.o নং–৩০২আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৪।–Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৫ 
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/ ২০০৯/ ২৩২ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম 
জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 
 

uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঞ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ু (ট) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ট) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত 
েবতন েsেলর িভিtেত তাঁহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়, 
তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত 
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর 
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন 
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেবৃ । ukrপ 
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ  হiেব না। 

uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫ (জাঃ েবঃ 
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্েত যথাkেম ূ
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ 
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯ 
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল 
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী 
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) 
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় 
িনধর্ািরত হয়। 

 িকn িতিন যিদ পেদাnিতু  না েপেতন তেব ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্েত ূ ৩য় টাiম-েsল 
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল 
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × 
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × 
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া–পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ 
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হয় eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ 
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন 
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর 
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্ক পেদাnিতpাp পেদ ূ
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’ 

২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
েমাঃ iমদাdল হক 
aিতিরk সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 

pjাপন 

তািরখ, আি ন, ১৪১৮/ েসেpmর, ২০১১ 
 

eস.আর.o নং–৩০৩ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৫।–Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৬ 
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-২/ ২০০৯/ ২৩৩ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম 
জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ পিলশু ) e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঞ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ু (ট) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ট) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত 
েবতন েsেলর িভিtেত তাঁহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়, 
তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত 
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর 
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন 
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেবৃ । ukrপ 
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ  হiেব না। 

uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫(জাঃ েবঃ 
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্েত যথাkেম ূ
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ 
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯ 
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল 
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী 
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) 
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় 
িনধর্ািরত হiেব। 

 িকn িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ু ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্েত ূ ৩য় টাiম-েsল 
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল 
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × 
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × 
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া–পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ 
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ 
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন 
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর 
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্ক পেদাnিতpাp পেদ ূ
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’ 

 
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 
 

(েমাঃ iমদাdল হক) 
aিতিরk সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 

pjাপন 

তািরখ, আি ন, ১৪১৮/ েসেpmর, ২০১১ 
 

eস.আর.o নং–৩০৪ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৬।–Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৭ 
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল ৩/ ২০০৯/ ২৩৪ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম 
জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ রাiেফলস) e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঝ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ু (ঞ) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ঞ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp ূ
েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, 
তাহা হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা 
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তাঁহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা 
কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর 
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন 
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেবৃ । ukrপ 
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ  হiেব না। 

uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫(জাঃ েবঃ 
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্েত যথাkেম ূ
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ 
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯ 
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল 
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী 
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) 
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় 
িনধর্ািরত হiেব। 

 িকn িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ু ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্েত ূ ৩য় টাiম-েsল 
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল 
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × 
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × 
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া—পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ 
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ 
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন 
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর 
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্ক পেদাnিতpাp পেদ ূ
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’ 

 
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 

রাTপিতর আেদশkেম, 
 

েমাঃ iমদাdল হক 
aিতিরk সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 

pjাপন 

তািরখ, আি ন, ১৪১৮/ েসেpmর, ২০১১ 
 

eস.আর.o নং–৩০৫ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৭।–Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৮ 
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/ ২০০৯/ ২৩৫ তািরখ- ০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম 
জািরকত চাকির ৃ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঞ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ু (ট) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ট) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp েকান ূ
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত 
েবতন েsেলর িভিtেত তাঁহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়, 
তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত 
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর 
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন 
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেবৃ । ukrপ 
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ  হiেব না। 

uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫(জাঃ েবঃ 
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্েত যথাkেম ূ
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ 
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯ 
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল 
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী 
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) 
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় 
িনধর্ািরত হiেব। 

 িকn িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ু ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্েত ূ ৩য় টাiম-েsল 
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল 
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × 
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × 
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। 

ব াখ া—পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ 
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ 
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন 
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর 
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্ক পেদাnিতpাp পেদ ূ
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’ 

২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
েমাঃ iমদাdল হক 
aিতিরk সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 

pjাপন 

তািরখ, আি ন, ১৪১৮/ েসেpmর, ২০১১ 

eস.আর.o নং–৩০৬ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৮।–Services (Reorganization 
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৯ 
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/ ২০০৯/ ২৩৬ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম 
জািরকত চাকির ৃ [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ e 
িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঞ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ু (ট) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ট) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্ পেদাnূ িতpাp েকান 
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা 
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত 
েবতন েsেলর িভিtেত তাঁহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়, 
তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত 
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর 
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন 
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেবৃ । ukrপ 
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ  হiেব না। 
uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫ (জাঃ েবঃ 
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্েত যথাkেম ূ
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ 
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯ 
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল 
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী 
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) 
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় 
িনধর্ািরত হiেব। 
 িকn িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেবু  ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্েত ূ ৩য় টাiম-েsল 
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল 
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × 
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × 
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। 
ব াখ া—পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ 
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ 
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন 
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর 
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্ক পেদাnিতpাp পেদ ূ
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’ 

২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
েমাঃ iমদাdল হক 
aিতিরk সিচব 
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার 
aথর্ মntণালয় 
aথর্ িবভাগ 

(বাsবায়ন anিবভাগ) 

pjাপন 

তািরখ, আি ন, ১৪১৮/ েসেpmর, ২০১১ 

eস.আর.o নং–৩০৭ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৯।–গণpজাতntী বাংলােদেশর 
সংিবধান eর ১১৫ anে েদ pদt kমতাবেল রাTপিত কতর্ক pণীত বাংলােদশ জিডিসয়াল সািভর্স ৃ ু (েপ-কিমশন) 
িবিধমালা, ২০০৭ eর ৪(৭) িবিধমেল সরকার eসূ .আর.o নং–২৬০ আiন/২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ বাঃজঃসাঃু  
েবতন েsল-৬/ ২০০৯/ ২৩৭ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম জািরকত বাংলােদশ জিডিসয়াল সািভর্স ৃ ু
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:- 

uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঝ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন 
pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন দফা ু (ঞ) সংেযািজত হiেব, যথা:- 

‘(ঞ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্ aথর্াৎ ূ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্ পেদাnিতpাp ূ
েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, 
তাহা হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা 
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তাঁহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা 
কম হয়, তেব েসi েkেt সংি  কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ 
েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর 
সংি  জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তাঁহার েবতন িনধর্ািরত 
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর 
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন 
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ aপিরবিতর্ত থািকৃ েব। ukrপ 
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ  হiেব না। 
uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫(জাঃ েবঃ 
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্েত যথাkেম ূ
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ 
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯ 
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল 
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী 
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) 
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় 
িনধর্ািরত হiেব। 
 িকn িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ু ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্েত ূ ৩য় টাiম-েsল 
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল 
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × 
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × 
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। 
ব াখ া–পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ 
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ 
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় 
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন 
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর 
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্ক পেদাnিতpাp পেদ ূ
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’ 

২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ  হiেব। 
রাTপিতর আেদশkেম, 

 
েমাঃ iমদাdল হক 
aিতিরk সিচব 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XXIII  

ধযায়- ৬: ক্ষফতন বনধথাযণ 

 

বূিত্র 
 

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

০১  ক্ষফতন ভতাকযণ    

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

৯৯১ 

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

৯৯২ 

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

৯৯৩ 

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

৯৯৪ 

 ০৫ 

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

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

21-02-
1986 

৯৯৫ 

 ০৬ 

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

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

৯৯৬ 

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

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

৯৯৭ 

 ০৮ 

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

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

৯৯৮ 

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

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

৯৯৯ 

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

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

১০০০ 

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

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

১০০১ 

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

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

১০০২ 

 ১৩ 

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

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

১০০৩ 

 ১৪ 

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

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

১০০৪ 

 ১৫ 

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

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

১০০৫ 

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

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

১০০৭ 

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

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

১০০৮ 

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

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

১০০৯ 

 ১৯ 

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

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

১০১০ 

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

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

১০১১ 

 ২১ 

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

ভ/বফ(ফাস্ত- ১/বএণ্ডএবে-
২/৯৫/৪৫(২০০) 

23-02-
1999 

১০১২ 

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

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

03-05-
1999 

১০১৩ 

 ২৩ 

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

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

12-09-
2007 

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

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

15-09-
2008 

১০১৫ 

 ২৫ 

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

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

১০১৬ 

০২  বগরকন ক্ষগ্রড/ টাআভ ক্ষের/ ঈচ্চতয ক্ষের    

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

১০১৮ 

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

১০১৯ 

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

১০২০ 

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

১০২১ 

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

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

১০২২ 

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

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

১০২৩ 

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

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

১০২৫ 

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

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

১০২৬ 

 ০৯ 

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

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

১০২৭ 

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

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

21-05-
1984 

১০২৯ 

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

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

21-05-
1984 

১০৩০ 

 ১২ 

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

১৫ ফৎয িাকবয ূবতথয য ঈচ্চতয ক্ষের প্রদান। 

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১৮৪(ং-
২)- ৮২ 

12-06-
1984 

১০৩১ 

 ১৩ 

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

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১৮৪(ং-
২)- ১৫৫ 

01-12-
1984 

১০৩২ 

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

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

১০৩৪ 

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

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

১০৩৫ 

 ১৬ 

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

Stenographers transferred/ absorbed in different Ministries/ 

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

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

II)/34 
14-02-
1985 

১০৩৬ 

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

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

20-02-
1985 

১০৩৭ 

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

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

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

36 
20-02-
1985 

১০৩৯ 

 ১৯ 

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

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

13-03-
1985 

১০৪১ 

 ২০ 

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

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

10-04-
1985 

১০৪২ 

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

১০৪৩ 
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 ২২ 

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

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

05-08-
1985 

১০৪৪ 

 ২৩ 

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

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

11-11-
1985 

১০৪৫ 

 ২৪ 

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

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

19-11-
1985 

১০৪৬ 

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

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

24-12-
1985 

১০৪৭ 

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

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

১০৪৮ 

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

Divisions/ Departments/ Autonomous Bodies/ Banks and Financial 

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

02-01-
1986 

১০৪৯ 

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

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

22-01-
1986 

১০৫০ 

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

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

১০৫১ 

 ৩০ 

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

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

21-12-1983) 

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

১০৫২ 

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

১০৫৩ 

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

১০৫৪ 

 ৩৩ 

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

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

25-05-
1988 

১০৫৫ 

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

১০৫৬ 

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

১০৫৭ 

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

 

 ৩৭ 

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

নং- ভ- বফ(ফা)- ৩(এবে)-
২/৮৯(ং)/৮৬ 

12-12-
1991 

১০৫৮ 

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

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

31-07-
1991 

১০৬০ 

 ৩৯ 

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

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

১০৬১ 

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

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

১০৬২ 

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

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

30-08-
1993 

১০৬৩ 

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

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

30-08-
1993 

১০৬৪ 

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

ভ- বফ(ফা)- ৩- ঈঃগেঃ১/৮৮(ং-
৩)/১০০ 

13-10-
1994 

১০৬৫ 

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

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

22-03-
1995 

১০৬৬ 

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

১০৬৭ 

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

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

10-11-
1997 

১০৬৮ 
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 ৪৭ 

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

ভ- বফ(ফা)- ৩- অয(বে)- ১- ৮৪(ং-
৫)/২২ 

21-11-
1998 

১০৬৯ 

 ৪৮ 

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

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

১০৭০ 

 ৪৯ 

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

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

১০৭১ 

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

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

১০৭২ 

 ৫১ 

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

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

22-09-
2002 

১০৭৩ 

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

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

 ৫৩ 

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

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

18-12-
2004 

১০৭৫ 

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

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

28-06-
2005 

১০৭৬ 

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

11-10-
2006 

১০৭৮ 

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

19-11-
2006 

১০৭৯ 

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

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

04-07-
2007 

১০৮০ 

 ৫৮ 

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

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

05-07-
2007 

১০৮১ 

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

১০৮২ 

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

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

28-11-
2007 

১০৮৩ 

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

১০৮৪ 

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

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

24-03-
2008 

১০৮৫ 

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

01-04-
2008 

১০৮৬ 

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

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

১০৮৭ 

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

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

08-07-
2008 

১০৮৮ 

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

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

১০৮৯ 

 ৬৭ 

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

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

13-07-
2008 

১০৯০ 

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

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

১০৯১ 

 ৬৯ 
য়াায কনগিফর  ববে কনগষ্টফর গদ টাআভগেগরয প্রাযতা 
প্রগে। 

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

22-09-
2008 

১০৯২ 

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

22-10-
2008 

১০৯৩ 

 ৭১ 

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

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

22-10-
2008 

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

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

05-03-
2009 

১০৯৫ 

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

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

13-06-
2009 

১০৯৬ 

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

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

১০৯৭ 

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

02-08-
2009 

১০৯৮ 

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

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

03-08-
2009 

১০৯৯ 

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

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

15-12-
2009 

১১০০ 

 ৭৯ 

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

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

24-02-
2010 

১১০১ 

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

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

28-03-
2010 

১১০২ 

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

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

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

25-04-
2010 

১১০৪ 

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

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

03-05-
2010 

১১০৫ 

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

০৭.০৬১.০০০.০০.২৩.০০২.২০১০- ২৯৮ 
26-09-
2010 

১১০৬ 

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

17-01-
2011 

১১০৭ 

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

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

22-09-
2011 

১১০৮ 

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

০৭.০০.০০০০.১৬৩.৩১.০০৮.১২- ১২৪ 03-06-
2012 

১১০৯ 

০৩  বগ্রভ আনবক্রগভন্ট    

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

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

24-12-
1985 

১১১১ 

 ০২ 

Advance Increments to the Stenographers/ Steno-typists, Typists 

for showing proficiency in Shorthand and Typing, both in English 

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

14-09-
1986 

১১১২ 

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

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

১১১৩ 

০৪  বফববন্ন কবভগন কভথযতগদয ক্ষফতন- বাতা বনধথাযণ    

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

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

১১১৫ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ১৫৫ 
02-05-
2011 

১১১৬ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ১৫৬ 02-05-
2011 

১১১৭ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ২২০ 29-08-
2011 

১১১৮ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ২৭০ 03-11-
2011 

১১১৯ 

 ০৬ 
ববকঈবযবটে এন্ড এক্সগিঞ্জ কবভগনয দস্যগগণয ক্ষফতন বাতাবদ  
দভমথাদা ুনঃবনধথাযণ। 

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০- ২৪ 07-02-
2012 

১১২০ 

০৫  ক্ষফতন ফবৃদ্ধ    

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

১১২২ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XXVIII  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

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

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

১১২৪ 

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

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪(ং-
২)/৩১ 

25-02-
1995 

১১২৬ 

 ০৪ 

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

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

30-09-
1995 

১১২৯ 

০৬  ক্ষফতনগের ুনঃবনধথাযণ/ ঈন্নীতকযণ    

 ০১ 
প্রাবনক কভথকতথা এফং ফযবক্তগত কভথকতথা দভূগয ক্ষফতন ক্ষের, 

ঈন্নীতকযণ 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ-

১১/৯৮/১৩৪(২০০০) 
01-06-
1999 

১১৩১ 

 ০২ 

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

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

১১৩২ 

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

১১৩৪ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩ 25-11-
2010 

১১৩৫ 

 ০৫ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৮.২০১০- ৩৭৬ 28-11-
2010 

১১৩৬ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.৪৪.০১৭.২০১০- ৩৭৭ 29-11-
2010 

১১৩৭ 

 ০৭ 

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

০৭.১৬৩.০০০.০০.৪৫.১৪৫.২০১১- ৫৭ 
24-02-
2011 

১১৩৮ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৩.২০১০- ১২৩ 
26-04-
2011 

১১৩৯ 

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

০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ২৫৩ 18-10-
2011 

১১৪০ 

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

০৭.০০.০০০০.১৬১.২১.১২(ং)- ৫৪ 22-03-
2012 

১১৪১ 

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

০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০৭.১২- ১১৩ 31-05-
2012 

১১৪২ 

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

০৭.০০.০০০০.১৬১.২৩.০৩৬.১২- ১১৪ 31-05-
2012 

১১৪৩ 

 ১৩ 
ক্ষেরা প্রাগকয কামথারগয় কভথযত বূবভ ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন ক্ষোয 

গদয ক্ষফতনগের ুনঃবনধথাযণ। 
০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০২৫.১২-১১৫ 31-05-

2012 
১১৪৪ 

 ১৪ 
োতীয় বনযাত্তা ক্ষগাগয়ন্দা বধদপ্তগযয কবতয় গদয ক্ষফতনগের 

ুনঃবনধথাযণ। 
০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২-১২৯ 

31-05-
2012 

১১৪৫ 

 ১৫ 
েনবক্ত, কভথংস্থান  প্রবক্ষণ ফুযগযায েনবক্ত েবয বপায গদয 

ক্ষফতনগের ুনঃবনধথাযণ। 
০৭.০০.০০০০.১৬৫.৪৯.০০১.১২- 

31-05-
2012 

১১৪৬ 
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াধযা-৬ 

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

MINSTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

NOTIFICATION 
 

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

 

 

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

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

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

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

 December, 1977 namely:- 

 

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

clause (e) shall be inserted namely: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

payment in the nature of pay.’ 

 

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

 

By Order of the President 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

NOTIFICATION 
 

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

 

 

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

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

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

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

 December, 1977 Namely:- 

 

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

(e) shall be inserted namely: 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

payment in the nature of pay.’ 

 

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

 

By Order of the President 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

NOTIFICATION 
 

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

 

 

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

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

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

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

 September, 1978 namely:- 

 

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

(e) shall be inserted namely: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

payment in the nature of pay.’ 

 

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

 

By Order of the President 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

(IMPLEMENTATION WING) 

SECTION-I 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

clause (c) shall be inserted namely:- 

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

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

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

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

 

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

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

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

1.6.85 or thereafter. 

 

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

 

By Order of the President 

 

 

H.R.Datta 

Deputy Secretary 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  995  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৪ 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

 

এাআচ, াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং, াখা-৪ 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

বভাাঃ নাবভ 

উ-বচফ ২। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

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

১০/৩/১৩৯৫ ফাাং। 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 

এাআচ. াঅয. দত্ত 

উ-বচফ 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  998  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

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

 

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

 

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

 

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

৩। এাআ াঅগদ ১-৬-১৯৮৫ ন গত কামথকয গফ। 

 

 

এ, বক, এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩। 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 

এ, বক, এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

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

১৩-১১-৯৮ ফাাং। 

 

াবপ াঅগদ 
 

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

 

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

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

 

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

 

 

বভাাঃ পারুক বকদায 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ২৩৫১১১/৩০২৪ 

 

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

১৩-১১-৯৮ ফাাং। 

 

 ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য বপ্রযণ কযা াআর:- 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। ভুখয াথথ বচফ, াথথ বফবাগ, ঢাকা। 

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

ফাস্তফান ানুবফবাগ, াখা-৩ 

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

১৮-১২-১৩৯৮ ফাাং। 

 

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

 

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

 

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

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

 

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

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

৩। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

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

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

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

৭। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর াখা। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1002  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

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

১৭-০৭-৯৯ ফাাং। 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

 

ভাবনক রার ভাদ্দায 

উ-বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

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

২৫-১০-১৩৯৯ ফাাং। 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

 

ভাবনক রার ভাদ্দায 

উ-বচফ 

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

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

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

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

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

২৫-১০-১৩৯৯ ফাাং। 

 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
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ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

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

২৭-০৩-১৪০০ ফাাং। 

 

 

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

 

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

 

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

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

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, প্রধাভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

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

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

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

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

৯। বজরা প্রাক (কর বজরা)। 

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

১১। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

১২। গাডথ নবথ। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

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

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

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

০৪-১০-১৯৯৩ াআাং। 

 

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

 

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

 

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

 

 

ভাবনক রার ভাদ্দায 

উ-বচফ 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, প্রধাভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

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

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

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

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

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

৯। বজরা প্রাক (কর বজরা)। 

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

১১। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

১২। গাডথ নবথ। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

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

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

বফতযণ: 

১। যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

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

৩। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

৪।  ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

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

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

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

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

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

 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 

বভাাঃ পারুক বকদায 

ববনয কাযী বচফ 

বপান-৩০২৪ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

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

০৭-৬-১৯৯৫ াআাং। 

 

 

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

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

 

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

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

 

 

বভাাঃ নূরুর াঅভীন াগটাাযী 
উ-বচফ। 

 

বফতযণ: 

১। যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

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

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

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

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

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

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

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

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

১০। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

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

১২। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

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

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

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

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

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

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

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

০৩-০৯-১৯৯৮ 

াবপ স্মাযক 

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

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

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

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

 

বভাাঃ াঅখতায উবদ্দন খান 

উ-বচফ 

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

০৩-০৯-১৯৯৮ 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য বপ্রযণ কযা াআর: 

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

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

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

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

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

৭। কর স্ব-াবত/ যাষ্ট্রাত্ত প্রবতষ্ঠাগনয প্রধানগণ। 

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

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

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

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

 

বভাাম্মদ াআউছপু 

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

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

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

াবপ স্মাযক 
 

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

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

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

 

 

বভাাঃ াঅফরৃর রবতপ ভণ্ডর 

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

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

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

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

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

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

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

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

০৩-০৫-১৯৯৯ 

 

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

 

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

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

 

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

 

 

বভাাঃ শ্যভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 

 

বফতযণ: 

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

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

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

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

৫। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

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

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

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-২ 

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

 

াবপ স্মাযক 
 

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

 

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

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

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

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

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

 

বফভান বফাযী ফড়ুা 
উ-বচফ 

বফতযণ: 

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

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

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

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

 বযদথন/ ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 
১১। ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা- ৪ 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ- বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

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

২০/০৪/২০০৯ বিষ্টাব্দ 

 

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

 

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

 

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

 

 

ীযজাদা ীরৃর ারুন 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 

 

বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বগুনফাবগচা, ঢাকা 
 

বফতযণ: দ াফগবতয জন্য 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার 

াবডট বফন, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা 
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বগরকন বিড/ টাাআভ বের 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1018  

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

OFFICE MEMORANDUM 

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

 January, 1981 

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

 

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

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

shown below: 

 

Name of 

the Office 
Name of post 

Scale on 

30-6-

1973 

(Taka) 

National 

Grade and 

Scale of Pay 

(Taka) 

New National 

Scale of Pay 

(Taka) 

Remarks. 

1 2 3 4 5 6 

All 

Ministries/ 

Division. 

Secretariat 

Section Asstt. 

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

400-825 (b) Selection Grade 33
1

3
% 

of the total posts. 425-1035(b) 

Record Keeper 

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

300-540 (c) Selection Grade 33
1

3
% 

of the total posts. 325-610 (c) 

 

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

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

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

accordingly. 

 

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

 

 

K. A. MANNAN 

Joint Secretary 

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

MINISTRY OF F INANCE 

Implementation Division 

NOTIFICATION 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cadre, coming under the purview of this Order. 

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

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

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

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

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

Rules a amended from time to time. 

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

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

of purposes of this Order. 
 

 

By order of the President 

 

 

K. A. MANNAN 

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

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION WING 

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

Sub:- Selection Grade for the Stenotypist. 

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

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

Name of the 

Ministry/ 

Department.  

Designatio

n of the 

post.  

Scale as on 

30-6-1973 

(Tk.) 

N. P. S. as 

on 1-7-1973 

(Tk.) 

NNS already 

allowed from 

1-7-77 (Tk.  

Selection 

grade Scale 

(Tk.) 

Remarks 

All Offices where 

such Post exist. 

Stenotypist.  135–315 

135–315 

S. P. 25 

145–275 

155–355 

185–450 

200–400 

200–350 

New post 

VII- 

310–670 

370–745 400–825 See note 

below. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

S. T. R. Yusuff 

Section Officer. 

Distribution; 

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

Administrative control. 
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MINSTRY OF FINANCE AND PLANINING 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION WING 

 

Office Memorandum 

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

 

Sub: Blooked Posts under Finance Division. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

the Schedule, 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

SCHEDULE 

 

Name of office post, 

Scale of pay 

as on 

30.6.73(TK) 

National Gr, 

& scale of 

pay(TK) 

New National scale 

of pay already 

allowed (TK) 

Selection 

Grade 

Scale (TK) 

Remarks 

1 2 3 4 5 6 

Finance Division 
(Secretariat) 

     

Gostetnor Operator 100-145/ 

110-135 

1 × 145-275 250-362 275-480  

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

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

 

 

K.A.Mannan 
Deputy Secrotary. 

 

Distribution: 

 

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

2. The Secretary, Finance Division, Dhaka, 

3. The Comptroller & Auditor General of Bangladesh, 

 Audit House, Moghbazar, Dhaka. 

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

5. All officors of the Implementation Division. 

6. Gurd File. 

 

 

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

MINISTRY OF FINANCE & PLANNING 

IMPLEMENTATION WING 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

due course. 

 

 This order shall be effective from 18.01.1983 

 

 

K. A.Mannan 

Deputy Secretary 

Distribution:- 

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

2. All Miniatries/ Divisions. 

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

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

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

6. Finanacial Advisers of All Ministries/ Divisions, 

7. Expenditure Control Wing Finance Divisions, Dhaka. 

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

9. Compilation File 

10. Gurad File 

 

 

Sirajuddin Ahmed 

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

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

 

NOTIFICATION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

strength. 

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

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

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

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

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

maximum of the said scale whichever is earlier. 

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

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

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

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

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

maximum of the said scale whichever is earlier. 

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

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

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

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

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

maximum of the said scale whichever is earlier. 

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

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

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

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

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

the maximum of said scale whichever is earlier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

counted towards service for the purpose of this order. 

 

By order of the President 

 

 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

 

NOTIFICATION 

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

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

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

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

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

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

higher scale. 

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

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

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

may be; 

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

fulfilled. 

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

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

eligibility and criteria for promotion to such posts remaining unchanged. 

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

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

scale. 

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

on usual promotion. 

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

Bangladesh Civil Service and shall come into force immediately. 

 

By order of the President 

 

 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

 

NOTIFICATION 

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

 

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

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

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

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

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

to move to the next higher scale. 

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

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

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

may be. 

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

fulfilled. 

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

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

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

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

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

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

except on usual promotion. 

(vi) This order shall come into force immediately. 

 

By order of the President 

 

 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩ 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

১৯৮৩ তাবযখ ’বতাআ প্রগদ গফ। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 

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

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ। 

৩। যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফার। 

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

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

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

৮। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

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

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

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

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

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

১৪। াবতবযক্ত ভা বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগয াথথ উগদষ্টা। 

১৬। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

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

১৮। গবনথয ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

১৯।  ফাস্তফান উাআাং এয কর কভথকতথাফনৃ্দ। 

২০। গাডথপাাআর। 

২১। কম্পাাআগরন পাাআর। 

 

াঅনভ াআউসুপ 

াখা াবপায 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & IMPLEMENTATION WING 

 

NOTIFICATION 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

and criteria for promotion to such posts remaining unchanged. 

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

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

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

 

By Orders of the President 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & IMPLEMENTATION WING 

 

NOTIFICATION 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eligibility and criteria for promotion to such post remaining unchanged. 

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

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

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

 

By order of the President 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩ 

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

 

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

১২, ১৫ ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের প্রদান। 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩ 

াবপ স্মাযক 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

বের) বকবাগফ প্রদান কযা গফ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

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

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION SECTION-III 

 

NOTIFICATION 

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

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

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

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

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

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

namely:- 

In the aforesaid order:– 

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

figures ‘Tk. 625–1315’. 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

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

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

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

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

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

administrative control. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 

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

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

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

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

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

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

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

14. Additional Accountant General, Foreign Affairs, Dhaka. 

13. Expenditure Control & Regulation Wing, Finance Div. 

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

17 Autonomous Bodies Wing, Finance Division, Dhaka. 

18. Banking Wing, Finance Division. Dhaka. 

19. Governor, Bangladesh Bank, Dhaka. 

20. All officers of Implementation Branch, Finance Division. 

21. Guard File. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION SECTON-III 

 

NOTIFICATION 

No. MF/FD (Imp)-III-I (G)-3/83/12, Dated, 23-1-1985. 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government, notwithstanding anything contained in the Services 

(Grades, Pay and Allowances) Order, 1917 is pleased to make the following amendment in this 

Division’s Notification No. MFP/ FD (Imp)-III-I (G)-3/ 83/ 318, dated 21-12-1983, namely:- 

 In the aforesaid Notification, after paragraph 1, a new paragraph shall be added, namely:- 

‘2. Officers who were, however, eligible to get higher scale of Pay in terms of the former 

Implementation Division’s Notification No. MF (ID)-III’R (G)-5/ 81/ 2027 dated 26-12-81 on or 

before 20-12-83 but could not be allowed the same before 21-12-83 be granted the higher scale 

from the date their eligibility as per Notification No. MF (ID)-IIII R (G)-5/ 81/ 2027 dated 26-12-

81’. 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & IMPLEMENTATION WING 

IMPLEMENTATION SECTION-III 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No. MF-FD (Imp)-III-R (G)-16-83 (Part-II)/34 Dated: 14-2-1985. 

Sub: Grant of Selection Grade Scale of Tk. 470–1135 to the Stenographers transferred/ 

absorbed in different Ministries/ Divisions due to re-organisation as per M.L. Committee 

Report. 

 Due to re-organisation of different Ministries/ Divisions as per Report of the M. L. Committee 

approved by the Govt., some Stenographers of the erstwhile Stenographers Pool of former 

Establishment Division/ other Ministries/ Divisions who were found surplus, have been transferred to 

or absorbed in different Ministries/ Divisions. After their transfer to or absorption in different 

Ministries/ Division, it is found that some Stenographers, in junior to them in length of service already 

got Selection Grade Scale of Tk. 470–1135 while the Seniors did not get the same earlier on account of 

quota restriction as per para 6 of the former Implementation Division’s O.M. No. MF (ID)-III/ B-l/ 78/ 

538 dated 7-5-78 Thus some of the junior Stenographer who got Selection Grade in their respective 

Ministries/ Division have been drawing pay in the higher scale (Selection Grade) than their seniors. 

This has created an anomalous position. 

2. In order to remove this anomaly, the Govt. have been pleased to decide that, in such a case, the 

transferred/ absorbed Stenographer shall be allowed the Selection Grade of Tk. 470–1135 from the 

date from which his junior Stenographer (in length of service) in that Ministry has been allowed the 

Selection Grade Tk. 410–1135 as per instructions at para 6 of the former Implementation Division’s O. 

M. No. MF (ID)-III/ B-1/ 78/ 538, dated 7-5-78. In so allowing the Selection Grade, if the prescribed 

quota of 25% of the sanctioned strength of Stenographers of the concerned Ministry/ Division is 

exceeded, the excess shall be deemed to have been relaxed to that extent. 

 

 

H. R. Datta. 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

1. CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. President’s Secretariat, Personal Division, Dhaka. 

3. President’s Secretariat, Public Division, Dhaka. 

4. Prime Minister’s Secretariat, Dhaka. 

5. All Ministries/ Divisions. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 

7. Comptroller General, Defence Finance (M. A. G.), Bangladesh. Dhaka. 

8. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

9. Accountant General (Works &; WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Director General Local & Revenue Audit, Bangladesh. Dhaka. 

11. Accountant General P. T. &T. Bangladesh, Dhaka. 

12. Additional A. G. Foreign Affairs, Dhaka. 

13. Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Division. 

14. Implementation Section, Cabinet Division. 

15. All Officers of Implementation Wing, Finance Division. 

16. Guard file. 

17. Compilation file. 

 

 

S. T. R. Yusuf 

Section Officer. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & IMPLEMENTATION WING 

 

NOTIFICATION 

No. MF-FD (Imp)-III-R (G)-12-83 (Pt.1)-35, Dated 20-2-1985. 

 In exercise of 1he powers Conferred by Section 5 of the Service (Re-organisation and Conditions) 

Act. 1975. (XXXII of 1975), the Government, notwithstanding anything contained in the Services 

(Grades, Pay Allowances) Order, 1977 and in partial modification of Notification No. MFP/ FD (Imp)-

III-R (G)-12/ 83/ 319, dated 2-12-83, is pleased to decide as follows:- 

i) Subject to selection on merit to be determined by a duly constituted departmental promotion 

Committee or Superior Selection Board, as the case may be an officer, not belonging to any of 

the constituted Cadres/ Sub-Cadres of the Bangladesh Civil Service and- 

a) holding a post placed in the New National Scales of Tk. 750–1470, Tk. 900–1610 and 

Tk. 1150–1800 shall, on completion of 8 years service, be allowed pay in scale of Tk. 

1400–2225 provided that the number of persons to be allowed the scale inclusive of the 

number of persons who may be holding non-cadre posts in the relevant scale shall not 

exceed 20% of the total non-cadre sanctioned posts in the NNS of Tk. 750–1470 and 

above, in the respective Ministry/ Division/ Department/ Office etc: 

b) holding the New National Scale of Tk. 1400–2225 shall, on completion of 13 years 

service. be allowed pay the scale of Tk. 1850–2375 provided that the number of persons 

to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding non-cadre 

posts in the relevant scale shall not exceed 15% of the total non-cadre sanctioned posts in 

the NNS of Tk. 750–1470 and above in the respective Ministry/ Division/ Department/ 

Office etc. Out of this 13 years service, at least 4 Years are to be rendered in the scale of 

Tk. 1400–2225 or at least one year at the maximum of the said scale whichever is earlier; 

c) holding the New National Scale of Tk. 1850–2375 shall, on completion of 16 years. 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2100–2600 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding 

non-cadre posts in the relevant scale shall not exceed 10% of the total non-cadre 

sanctioned posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above in the respective Ministry/ 

Division/ Department/ Office etc. Out of this 16 years service, at least 4 years are to be 

rendered in the scale of Tk. 1850–2375 or at least one year at maximum of the said scale 

whichever is earlier; 

d) holding the New National Scale of Tk. 2100–2600 shall, on completion of 20 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2350–2750 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding 

non-cadre posts in the relevant scale shall not exceed 5% of the total non-cadre 

sanctioned posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above, in the respective Ministry/ 

Division/ Department Office etc. Out of this 20 years service at least 5 years are to be 

rendered in the scale of Tk. 2100–2600 or at least one year at the maximum of the said 

scale whichever is earlier; 

e) holding the New National Scale of Tk. 2350–2750 shall, on completion of 25 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2850 (fixed) provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may be holding 

non-cadre posts in the relevant scale shall not exceed l% of the total non-cadre sanctioned 

posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above, in the respective Ministry/ Division/ 

Department/ Office etc. Out of this 25 years of service, at least 5 years are to be rendered 

in the scale of Tk. 2350–2750 or at least one year at the maximum of the said scale 

whichever is earlier. 

f) holding the New National Scale of Tk. 2850 (fixed) shall, on completion of 28 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 3000 (fixed) provided that the number of 

persons to be allowed the scale including the number of person. who may be holding non-

cadre. posts in the relevant scale on the basis of regular promotion shall be limited to 

0.5% of the total non-cadre sanctioned posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above, in 
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the respective Ministry/ Division/ Department/ Office etc, subject to a maximum of 5 

(five) such officers in total non-cadre posts in the NNS of Tk. 750–1470 and above, of 

that Ministry/ Division/ Department/ Office etc. 

ii) Under the above arrangements, none shall be allowed to move to more than two higher scales 

than the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post. 

On moving to a higher scale, the pay of a person shall be fixed to the next higher stage in that 

scale, if there is no such corresponding stage, 

iii) This order shall come into force with effect from 21-12-1983. 

iv) Any Officer, who might have been given any benefit under the earlier order dated 21-12-1983 

referred to above, shall continue to draw the same, but none shall, henceforth be allowed to 

claim any benefit of the said earlier order. 

2. However, subject to the condition of Selection laid down in 1(i) above- 

a) An Officer, holding a post placed in New National Scales of Tk. 750–1470. 900–1610 and 

Tk. 1150–1800, who had completed 8 years of service on or before 20-12-1983 shall also be 

considered eligible to get the benefit of fixation in the Scale of Tk. 1400–2225; 

b) An Officer, holding the New National Scale of Tk. 1400–2225, who had completed 12 years 

of service on or before 20-12-1983 shall also be considered eligible to get the benefit of 

fixation in the scale of Tk. 1850–2375 and; 

c) An officer, holding the New National Scales of Tk. 1400–2225 and Tk. 1800–2375, who had 

completed 15 Years of service on or before 20-12-1983 shall also be considered eligible to get 

the benefit of fixation in the scale of Tk. 2100–2600. 

This benefit shall come into force with effect from 1-10-1981 only for the purpose of fixation of 

pay, and under this arrangement, no arrear, whatsoever, shall be payable to anyone for the period 

prior to 21-12-1983, 

Notes: For the purpose, of this order, service means actual period of service rendered in a post 

carrying pay scale in Grade-V of National Pay Scale, i.e. Tk. 475–1275 and NNS of Tk. 

750–1470 since 1-7-1973 and 1-7-1977 respectively and higher than these two Scales. 

The period of service actually rendered by a Defence Service Officer in a Commissioned 

Post, who has been subsequently absorbed in a non-cadre post carrying NPS-V i.e. Tk. 

475–1275 and NNS of Tk. 750–1470 since 1-7-1973 and 1-7-1977 respectively and 

higher than these two scales, shall also be counted towards service for the purpose of this 

order. 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R & Implementation Wing 

 

NOTIFICATION 

No. MF-FD (Imp.)-III-R (G)-12-83 (Pt) (1)-36, Dated 20-2-1985. 

 In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government, not withstanding anything contained in the Services 

(Public Bodies and Nationalised Enterprises). (Pay and Allowances) Order, 1978, the Services. (Banks 

and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1978 and in partial Modification of 

Notification No. MFP/ FD- (Imp.)-III-R (G)-12/ 83/ 320, dated 21-12-1983 is pleased to decide as 

follows: 

i) Subject to selection on merit to be determined by a duty constituted promotion Committee or 

Superior Selection Board, as the case may be. 

a) An officer holding a post placed in the New Scales of pay of Tk. 750–1470, Tk. 900–

1610 and Tk. 1150–1800 shall, on completion of 8 years service, be allowed pay in the 

scale of Tk. 1400–2225 provided that the number of persons who may already be holding 

posts in the relevant scale shall not exceed 20% of the total sanctioned posts in the New 

Scales of Tk. 750–1470 and above in the respective organisation; 

b) An officer holding the New Scale of Tk. 1400–2225 shall, on completion of 13 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 1850–2375 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may already be 

holding posts in the relevant scale shall not exceed 15% of the total sanctioned posts in 

the New Scales of Tk. 750–1470 and above in the respective organisation. Out of this 13 

years service at least 4 years are to be rendered in the scale of Tk. 1400–2225 or at least 

one year at the maximum of the said scale whichever is earlier. 

c) An officer holding the New Scale of Tk. 1850–2375 shall, on completion of 16 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 2100–2600 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may already be 

holding posts in the relevant scale shall not exceed 10% of the total sanctioned posts in 

the New scale of Tk. 750–1470 and above in the respective organisation. Out of this 16 

years Service, at least 4 years are to be rendered in the scale of Tk. 1850–2375 or at least 

one year at the maximum of the said scale whichever is earlier. 

d) An officer holding New Scale of Tk. 2100–2600 shall, on completion of 20 years 

Service, be allowed pay in the scale of Tk. 2350–2750 provided that the number of 

persons to be allowed the scale inclusive of the number of persons who may already be 

holding posts in the relevant scale shall not exceed 5% of the total sanctioned posts in the 

New Scale of Tk. 750–1470 and above in the respective organisation. Out of this 20 years 

service, at least 5 years are to be rendered in the scale of Tk. 2100–2600 or at least one 

year at the maximum of the said scale whichever is earlier. 

e) An officer holding New Scale of Tk. 2350–2750 shall, on completion of 25 years service, 

be allowed pay in the scale of Tk. 2850 (fixed) provided that the number of persons to be 

allowed the scale inclusive the number of persons to be allowed the scale inclusive the 

number of persons who may already be holding posts in the relevant scale shall not 

exceed 1% of the total sanctioned posts in the New Scale of Tk. 750–1470 and above in 

their respective organisation. Out of this 25 years of Service, at least 5 years are to be 

rendered in the scale of Tk. 2350–2750 or at least one year at the maximum of the said 

scale whichever is earlier. 

f) An officer holding New Scale of Tk. 2850 (fixed) shall, on completion of 28 years 

service, be allowed pay in the scale of Tk. 3000 (fixed) provided that the number of 

persons to be allowed the scale including the number of persons who may already be 

holding posts in the relevant scale on the basis of regular promotion shall be limited to 

0.5% of the total sanctioned posts in the New Scale of Tk. 750–1470 and above in the 

respective Organisation subject to a minimum of 5 (five) such officers in total sanctioned 

posts in the New Scale of Tk. 750–1470 and above in the respective Organisation. 

ii) Under the above arrangements, none shall be allowed to move to more than two higher scales 
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thus the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post. 

On moving to a higher scale the pay of person shall be fixed in the next higher stage in that 

scale if there is no such corresponding stage. 

iii) Any officer who might have been given any benefit under the earlier order dated 21-12-83 

referred to above shall continue to draw the name, but none shall, henceforth be allowed to 

claim any benefit of the said earlier order. 

2. However, subject to the condition of Selection laid down in 1 (i) above– 

a) An officer, holding a post placed in New Scales of Tk. 750–1470, Tk. 900–1610 and Tk. 

1150–1300, who had completed 8 years of service on or before 20-12-83 shall also be 

considered eligible to get the benefit of fixation in the scale of Tk. 1400–2225. 

b) An officer holding the New Scale of Tk 1400–2225 who had completed 1 years of service on 

or before 20-12-83 shall also be considered eligible to get the benefit of fixation in the scale of 

Tk. 1850–2375 and 

c) An officer holding the New Scales of Tk. 1400–2225 and Tk. 1850–2375, who had 

completed 15 years of service on or before 20-12-83 shall also be considered eligible to get 

the benefit of fixation in the scale of Tk. 2100–2600. 

This benefit shall come into force with effect from 1-10-81 only for the purpose of fixation of pay 

and under this arrangement, no arrear, whatsover, shall be pay-able to anyone for the period to 21-12-

1983. 

Notes: For the purpose of this order, Service means actual period of service rendered in a post carring 

pay scale in Grade V of NPS i.e. Tk. 475–1275 and Tk. 750–1470 since 1-7-1977 and 1-7-1977 

respectively and higher than these two scales. 

This period of service actually rendered by a Defence Service Officer in a. Commissioned post; 

who has been subsequently absorbed in a post carrying NPS m Tk. 475–1275 and Tk. 750–1470 since 

1-7-73 and 1-7-77 respectively and higher than these two scales, shall also be counted toward service 

for the purpose of this order. 

By order of the President, 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফয বনন্ত্রণ, প্রবফবধ  ফাস্তফান উাআাং 
 

াবপ স্মাযক 
 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-২)-৫০ তাবযখ: ১৩-০৩-১৯৮৫ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত যকাবয/াফবরক ফবড  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যাবন্সার কনবটবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান। 

 

 উগযবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান াখায ১-১২-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-

৮৪(াাং-২)-১৫৫ নাং স্মাযগকয ানুযগণ উচ্চতয বের প্রদাগনয ফযাাগয বনম্নফবণথত বফলগ বনম্নবরবখত াঅয কবত 
ফযাখযা প্রদান কযা গরা:- 
 

প্রশ্ন: বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী ১-৭-১৯৭৭ বথগক ২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখয ভগধয াফয প্রস্তবত জবনত ছুবটগত 
বছগরন/াফয িণ কগযগছন াথফা ভাযা বগগছন, তাগদয বক্ষগে উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রদান 
কযা মাগফ বকনা? 

ফযাখা: ২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখয ূগফথ বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী াফয িণ কগযগছন ফা চাকবযযত 
াফস্থা ভাযা বগগছন, তাযা উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রায গফন তগফ বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী 
২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখয াফয প্রস্তবতজবনত ছুবটগত (এর, ব াঅয) বছগরন তাযা রৄধু বনন বনধথাযগণয জন্য 
উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রায গফন। তগফ এ ফাফত বকান বফতন প্রগদ নগ। উক্ত সুবফধা ৬২৫–
১৩১৫ টাকা ফা তদূর্ধ্থ বেরভগ ান্তবুথক্ত কর কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয (কযাডায  এস-কযাডায বনবফথগল) 
বক্ষগে প্রগমাজয গফ। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাংগয ১৩৫-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-

৮৪(াাং-২)-৬৯ নাং স্মাযগকয (ঝ) এয ফযাখযা এ ভগভথ াংগাবধত কযা গরা। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩। 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)-৭৭ তাবযখ: ১০-৪-১৯৮৫ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগর ান্তবুথক্ত যকাবয, াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান। 

উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাং এয ১-১২-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-১-৮৪(াাং-২)-১৫৫ 
নাং স্মাযগকয ানুযগণ বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ২৯-৬-১৯৮১ তাবযগখ এভ 
এপ (াঅাআবড)/ াঅয(এ)-১৯/ ৭৯/ বর।।।/ ৭৮৫, ৭৮৬ এফাং ৭৮৭ নাং স্মাযগক ২৫০–৩৬২ টাকা াআগত ৬২৫–১৩১৫ 
টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগণগক স্ব স্ব বেগরয গফথাচ্চ ধাগ ব ছায ২ (রৃাআ)ফৎয ান্তয াংবিষ্ট বেগরয 
ফথাবধক াগয একবট াআনবিগভন্ট ফযবক্তগত বাতা বগগফ প্রদান কযায ফযফস্থা াঅগছ। উক্ত সুবফধা, াথথ বফবাগগয 
ফাস্তফান উাআাংগয ২১-৫-১৯৮৪ তাবযগখয এভএপ/ বড, (াআম্পাআ।।। াঅয (বজ)-১২/ ৮৩/ ৭৮ এফাং ৭৯ এফাং ২৩-১-৮৫ 
তাবযগখয এভ/ এপ/ বড(াআম্প)-।।।-াঅয (বজ)-১২/ ৮৩/ ১০ এফাং ১১ নাং বফ্ঞপবপ্ত গুবর বভাতাগফক, বম ভস্ত কভথচাযী 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তয য উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) গফথাচ্চ ধাগ ব গছগছন, তাগদয বক্ষগে প্রগমাজয 
গফ না। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ। 

৩। যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফার। 

৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ কর যকাবয/ স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠানভূগ াআায ানুবরব বপ্রযণ 
কযায ানুগযাধ কযা র। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৭। ভা বাফযক্ষক (াভবযক)গক তায াধীনস্থ কর াবপগ উায ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা, কামথারগয ১১-১২-১৯৮৪ তাবযগখয উাঃবনাঃ/ ৪৮১নাং স্মাযগকয 
বপ্রবক্ষগত ানুবরব বপ্রযণ কযা গরা। 

৯। ভা বাফযক্ষক (ূতথ, াবন  বফজরী) ফাাংরাগদ, ঢাকা কামথারগয ২৩-১০-১৯৮৪ তাবযগখয ব,এপ/ বফগল/ 
৫৯ নাং স্মাযগকয বপ্রবক্ষগত ানুবরব বপ্রযণ কযা গরা। 

১০। ভা-বযচারক ফাবণবজযক বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১১। বযচারক, বযরগ বনযীক্ষা, ব াঅয বফ বফন, চট্টিাভ। 

১২। ভা-বযচারক স্থানী যাজস্ব  বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৩। ভা বাফযক্ষক (ঢাক, তায  দূযারাণী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৪। াবতবযক্ত ভা বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগয াথথ উগদষ্টা। 

১৬। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৭। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ ন্যানারাাআজড ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউনভূগ 
ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা র। 

১৮। গবনথয ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

১৯। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ। 

২০। ফাস্তগফান উাআাং এয কর কভথকতথাফৃন্দ। 

২১। গাডথপাাআর। 

২২। কম্পাাআগরন পাাআর। 

 

, ত, য াআউসুপ 

াখা প্রধান 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Branch 

 

NOTIFICATION 

No. MF-F D (Imp)-3-S. G. -1-85-113 Dated: 30-6-1985 

 In exercise of the powers conferred by Section 50 the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975, (XXXII of J 975), the Government, notwithstanding anything contained in the services 

(Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 is pleased to decide as follows.- 

i) In every cadre of the B. C. S. 10% of posts placed in NNS of Tk. 2850 (fixed) subject to a 

minimum of one posts, shall be placed in selection glade of NNS of Tk. 3000 (fixed) 

Eligibility for selection grade shall be the following:- 

a) ‘Twenty eight years’ experience in the concerned service including one year’s experience 

in a post carrying NNS of Tk. 2850 (Fixed). 

b) Satisfactory record of service. 

ii) In a cadre having only one post in NNS of Tk. 2850 (fixed), the laid post shall continue to be 

in the said scale till the incumbent complete: 

a) One year’s service in the said post; 

b) 28 years’ experience in the concerned service. 

 On fulfilment of both the conditions, in the person concerned is found fit for Selection Grade the 

post shall be placed in the selection grade of NNS of Tk. 3000 (fixed) for the period he holds the post. 

iii) The provisions of sub para (i) and (ii) above shall not apply to cadres already having post/ 

poets in NNS of Tk. 3000 (fixed). 

2. This order shall be deemed to have taken effect from May 1, 1985. 

 

By order of the President 

 

 

H. R. DATTA 

Deputy Secretary 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1044  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩। 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৪)-১২৫ তাবযখ: ৫-৮-১৯৮৫ বিাঃ 
 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা বেগর ান্তবুথক্ত যকাবয, াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান। 

 

 বনম্ন স্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাবে বম, উগযবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান াখায ১-১২-১৯৮৪ 
তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-১৮৪(াাং-২)-১৫৫ নাং স্মাযগকয ‘খ’ ানুগেগদয ফযাখযা বনম্নবরবখত বাগফ 
াংগাধন কযা গরা:- 

১) বমফ বক্ষগে ১-৭-১৯৭৭ তাবযগখয য এফাং াংবিষ্ট গদ ৮ ফৎয চাকবয ূবতথয ূগফথ বগরকন বিড বের 
প্রদান কযা াআাগছ, ব ফ বক্ষগে াংবিষ্ট গদ ৮ ফৎয চাকবয ূবতথয য, বগরকন বিগডয যফতথী বেরবট 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বাগফ প্রগদ গফ। 

২) বম ফ বক্ষগে ১-৭-১৯৭৭ তাবযগখয য এফাং াংবিষ্ট গদ ৮ ফৎয াথফা ১২ াথফা ১৫ ফৎয চাকবয ূবতথয য 
বগরকন বিড বের প্রদান কযা গগছ, ব ফ বক্ষগে াংবিষ্ট কভথচাযী/ কভথকতথাগণগক বগরকন বিড বের 
প্রাবপ্তয তাবযগখ াংবিষ্ট উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) যফতথী বেরবট ফযবক্তগত বের (Scale Personal to the 

incumbent) বাগফ প্রগদ গফ। 
 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩। 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৩)-১৮৮ তাবযখ: ১১-১১-১৯৮৫ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত যকাবয/ াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের প্রদান। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাং এয ১-১২-১৯৮৪ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-১-৮৪ (াাং-২)-
১৫৫ নাং স্মাযগকয ানুযগণ বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ২৫-৮-১৯৮১ তাবযগখ 
এ এপ (াঅাআবড)-৭-৮৩/ ৮১/ ১১২২ নাং স্মাযগক ২২৫–৩১৫ াআগত ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয ান্তবুথক্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযীগণগক ১-৭-১৯৮০ তাবযগখ ৩-২-১ বট াআনবিগভন্ট প্রদাগনয ফযফস্থা যগগছ। এখন উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) 
প্রাপ্তগগণয বক্ষগে প্রশ্ন বদখা বদগগছ বম, উক্ত াআনবিগভন্ট ূগফথয বেগরয ায ানুমাী, না উচ্চতয বেগরয (টাাআভ 
বেগরয) ায ানুমাী প্রগদ গফ। 

২। এ প্রগে উগিখয বম, উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তয য টাাআভ বেগরয াআনবিগভন্ট-এয ায ানুমাী উক্ত 
াআনবিগভন্ট প্রগদ গফ এফাং এাআ াআনবিগভন্ট এয াংখযা উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রাবপ্তগত বযফতথন গত াগয। 
বমভন ২২৫–৩১৫/ ২৪০–৩৪৫ টাকা বেগরয বকান কভথচাযী ২৫০–৩৬২/ ২৭৫–৪৮০/ ৩০০–৫৪০ টাকায বের, মবদ 
উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বাগফ প্রাপ্ত ন, তগফ ব বক্ষগে ৩ (বতন)বটয স্থগর ২ (রৃাআ)বট াআনবিগভন্ট প্রগদ গফ। 
ানুরূবাগফ ২৫০–৩৬২/ ২৭৫–৪৮০/ ৩০০–৫৪০ টাকা বেগরয বকান কভথচাযী মবদ ৩২৫–৬১০/ ৩৭০–৭৪৫/ 
৪০০–৮২৫ টাকায বের, টাাআভ বের বগগফ প্রাপ্ত ন, তগফ ব বক্ষগে ২ (রৃ’)বটয স্থগর ১ (এক) বট াআনবিগভন্ট প্রগদ 
গফ। ৩২৫–৬১০ টাকা গত, ৪৭০–১১৩৫ টাকা বেগরয বকান কভথচাযী মবদ ৩৭০–৭৪৫ টাকা গত ৯০০-১৬১০ 
টাকায বের, টাাআভ-বের বাগফ প্রাপ্ত ন ব বক্ষগে ১ (এক)বট াআনবিগভন্ট প্রগদ গফ। 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 

বফতযণ: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ। 

৩। যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফার। 

৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। তাগদয াধীনস্থ কর যকাবয/ স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠানভূগ াআায ানুবরব বপ্রযণ কযায 
ানুগযাধ কযা র। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর ব,এ, াবপ, বজরা বাফযক্ষণ এফাং 
উগজরা বাফযক্ষণ াবপাযগণগক ানুবরব বপ্রযগণয ানুগযাধ জানাগনা গরা। 

৭। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স, পাাআন্যান্স (এভ.এ.বজ) ফাাংরাগদ, ঢাকা। তায াধীনস্থ কর াবপগ উায 
ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৯। ভা বাফযক্ষক (ূতথ, াবন  বফজরী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১০। ভা-বযচারক, ফাবণবজযক বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১১। বযচারক, বযরগ বনযীক্ষা, ব াঅয বফ বফন, চট্টিাভ। 

১২। ভা-বযচারক স্থানী যাজস্ব  বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৩। ভা বাফযক্ষক (ডাক, তায  দূযারাণী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৪। াবতবযক্ত ভা বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। ফয বনন্ত্রণ  প্রবফবধ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৬। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৭। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ ন্যানারাাআজড ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউনভূগ 
ানুবরব বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৮। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

১৯। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ। 

২০। ফাস্তগফান উাআাং এয কর কভথকতথাফনৃ্দ। 

২১। গাডথপাাআর। 

২২। কম্পাাআগরন পাাআর। 
 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1046  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩। 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)-১৯২ তাবযখ: ১৯-১১-১৯৮৫ বিাঃ 

 

বফল: ২২৫–৩১৫ টাকা গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা বেগর ান্তবুথক্ত যকাবয/ াফবরক ফবডজ  ন্যানারাাআজড 
এন্টাযপ্রাাআগজ এফাং ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয জন্য ৮, ১২, ১৫ 
ফৎয চাকবয বূতথয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) প্রদান। 

 

 উগযবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান াখায ১৩-৩-১৯৮৫ তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪ 
(াাং-২)-৫০ নাং স্মাযগকয ানুযগণ উচ্চতয বের প্রদাগনয ফযাাগয বনগম্নফবণথত বফলগ বনম্নবরবখত ফযাখযা প্রদান কযা 
গরা:- 
 

প্রশ্ন: বমফ বক্ষগে বনগনয সুবফধা বনাআ বফ বক্ষগে ব কর কভকথতথা/ কভথচাযী াফযপ্রস্তুবতজবনত ছুবটগত বছগরন, 

তাগদয বক্ষগে উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রদান কযা মাগফ বকনা? 

ফযাখযা: বম ফ বক্ষগে বনগনয সুবফধা বনাআ, বফ বক্ষগে কর কভথকতথা/ কভথচাযী ২১-১২-১৯৮৩ তাবযগখ 
াফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত বছগরন (এর ব াঅয) বছগরন। তাযা রৄধু প্রগমাজয বফধান ানুাগয প্রায াঅনুগতাবলক 
(Gratuity) বনধথাযগণয জন্য উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) সুবফধা প্রায গফন। তগফ ঐ ফাফদ বকান ফগকা 
প্রগদ নগ এফাং াংবিষ্ট বক্ষগে প্রায গফাচ্চথ াঅনুগতাবলগকয (Gratuity) বযভাগনয বকান বযফতথন গফ না। এ 
সুবফধা নূতন জাতী বের ২২৫–৩১৫ গত ৬২৫–১৩১৫ টাকা মথন্ত এফাং তদূর্ধ্থ বেরভূগ ান্তবুথক্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযীগগণয (কযাডায  এস-কযাডায বনবফথগগল) বক্ষগে প্রগমাজয গফ। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

Section-III 

No.MF-FD(Imp)-3-R (G)-12-83 (Pt.1)-218 dated, 24-12-1985. 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services, (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1915 (XXXII of 1975) the Government is pleased to make the following additions in this 

Divisions Notification No. MF-FD (Imp)-III-R (G)-12-83 (Pt. I)-35, dated 20-2-1985.; 

 In the aforesaid order the following shall be added below ‘Notes of Sub-paragraph (c) of paragraph 

2, namely:– 

‘Notes 2 For the purpose of this order, ‘Service’ shall also mean actual period of service rendered 

in a post carrying a pay scale- 

a) the minimum of which was Tk. 300 or above and the maximum of which was Tk. 675 or 

above prior to 1-7-1973, and 

b) in NPS Grade-V. Tk. 475–1275 or above w.e.f. 1-7-1973 and in NNS Tk. 750–1470 or 

above w. e. f. 1-7-1977. 

The period of service rendered in a post carrying the above mentioned scales shall be 

counted w. e. f, 22-4-1968 subject to the fulfilment of all the condition laid down in (a) 

and (b) of Notes 2 above any other period of service rendered in such a post prior to 22-4-

1968 shall not be counted. 

The conditions laid down in (a) and (b) of Notes 3 above shall also apply mutatis 

mutandis to a Defence Service Commissioned Officer who has been subsequently 

absorbed in a non-cadre post. 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Wing 

Section-III 

 

NOTIFICATION. 

No. MF-FD(Imp)-3-R(G)-12-83(Pt.1)-219, Dated 24-12-1985. 

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following additions in this 

Division’s Notification No. MF-FD (Imp)-III-R- (G)-12-83, (Pt. I) -36 dated 20-2-1985. 

In the aforesaid order the following shall be added below ‘Notes’ of Sub-paragraph (c) of paragraph 2. 

namely:– 

‘Notes 2: For the purpose of this Order, ‘Service’ shall also mean actual period of service; rendered in a 

post carrying a pay Sca1e- 

a) the minimum of which was Tk. 300 or above and the maximum of which was Tk. 675 or 

above prior to 1-7-1973 

and 

b) in NPS Grade-V Tk. 475–1275 or above w. e. f. 1-7-1973 and in NNS Tk. 750–1470 or above 

w. e. f 1-7-1973. The period of service rendered in such a post carrying the above mentioned 

scales shall be counted w. e. f. 22-4-1968 subject to the fulfilment on all the conditions laid 

down in (a) & (b) of Notes-2 above. Any other period of Service rendered in such a post prior 

to 22-4-1968 shall not be counted. 

The conditions laid down in (a) & (b) of Notes-2 above shall also apply mutatis mutandis to a Defence 

Service Commissioned Officer who has subsequently been absorbed in a post under Public Bodies and 

Nationalised Enterprises as well as in Banks and Financial Institutions.’ 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary 
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CIRCULAR 

No.MF-FD(Imp.)-3-R(G)-12-83(Pt.I)-4, Dated 2-1-1986. 

The Government have been pleased to direct that all Ministries/ Divisions/ Departments/ 

Autonomous Bodies/ Banks and Financial Institutions etc., should implement, by 31st January, 1986, 

the Orders issued by the Finance Division, Implementation Wing relating to grant of Higher Scale 

(Time scale) to all officers, who were eligible for Time Scales on or before May 31, 1985, as per 

relevant orders. 

Receipt of this Circular may please be acknowledged. 

 

 

H. R. DATTA 

Deputy Secretary, 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩। 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৪)-১৪ তাবযখ: ২২-১-১৯৮৬ বিাঃ 

 

বফল: াংগাধনী (কাযগজনডাভ)। 

 

বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, াথথ বফবাগগয ৩নাং ফাস্তফান াখায ৫-৮-৮৫ তাবযগখয জন্য াভ-

াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৪)-১২৫ নাং স্মাযগক বফলগত ৪৭০–১১৩৫ টাকায স্থগর ৬২৫–১৩১৫ টাকা ড়গত 
গফ। 

 

 

এাআচ.াঅয. দত্ত 

উবচফ 
বফতযণ: 

১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ। 

৩। যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফার। 

৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। তাগদয াধীনস্থ কর যকাবয/ স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠানভূগ াআায ানুবরব বপ্রযণ কযায 
ানুগযাধ কযা র। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৭। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স, পাাআন্যান্স (এভ.এ.বজ)গক তায াধীনস্থ কর াবপগ উায ানুবরব বপ্রযণ কযায 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৮। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৯। ভা বাফযক্ষক (ূতথ, াবন  বফজরী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১০। ভা-বযচারক ফাবণবজযক বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১১। বযচারক, বযরগ বনযীক্ষা, ব াঅয বফ বফন, চট্টিাভ। 

১২। ভা-বযচারক স্থানী যাজস্ব  বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৩। ভা বাফযক্ষক (ডাক, তায  দূযারাণী) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

১৪। াবতবযক্ত ভা বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

১৫। ফয বনন্ত্রণ  প্রবফধান উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৬। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৭। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগগক তাগদয াধীনস্থ ন্যানারাাআজড ফযাাংক  পাাআন্যানবার াআনবষ্টবটউনভূগ 
ানুবরব বপ্রযণ কযায ানুগযাধ কযা র। 

১৮। াআনগবষ্টগভন্ট উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১৯। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ। 

২০। গবনথয ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 

২১। ফাস্তগফান উাআাং এয কর কভথকতথাফনৃ্দ। 

২১। গাডথপাাআর। 

২২। কম্পাাআগরন পাাআর। 

 

 

, ত, য াআউসুপ 

াখা াবপায 
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OFFICE MEMORANDUM. 

No.MF(MF)-II(1)AP(G)-16/83/58, Dated 10-3-1986. 

Sub: The Service (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977. 

The undersigned is directed to invite a reference to this Division O. M. No. MF (Imp) II (1)AP (G)-16/ 

83/ 11 dated 11-2-1985 on the above subject and to substitute the word ‘Army Head Quarter’ appearing 

in para 1 under column 1 under the heading ‘Name of the Office’ by the words ‘Lower Formation of 

the Bangladesh Army’. 

 

 

H. R. DATTA 

Deputy Secretary, 
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NOTIFICATION 

No.MF-FD(Imp)-3-H(G)-I-86/149, Dated 23-8-1986. 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following additions in this 

Division’s Notification Nos. MF (ID)-III/ R (G)-5/ 81/ 2027 dated 26-12-1981 and MFP/ FD (Imp)-III-

I (G)-3-83-318 dated 21-12-1983, namely:– 

 In the aforesaid Orders, the following Notes-3 shall be added, namely:– 

‘Notes-3: For Cadre Officers, who before their encadrement to the Constituted Cadres/ Sub-Cadres 

of the Bangladesh Civil Service, had rendered Service in a post, carrying the pay scale, 

the minimum of which was Tk. 300 or above and the maximum of which was Tk. 675 or 

above prior to 1-7-73 and in NPS Grade-V Tk. 475–1275 or above w. e. f: 1-7-73 and 

NNPS Tk. 750–1470 or above w. e. f. 1-7-77, their service for the purpose of this Order, 

Shall be counted w. e. f. 22-4-68 or from the date of their subsequent appointment to such 

Non-Cadre post, as the case may be. This shall also apply, mutatis and mutandins, to a 

Defence Service Commissioned Officer, who has been subsequently absorbed in a Non-

Cadre post and/ or encadred to the Constituted Cadres Sub-Cadres of the Bangladesh 

Civil Service, and fulfils the abovementioned conditions.’ 

 

By order of the President, 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ব্রাে 

াখা-৩ 

াবপ স্মাযক 

নাং-াভ/াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৯-৮৬-২১ তাবযখ: ১৫-২-১৯৮৭ বিাঃ 

২যা পালু্গন, ১৩৯৩ ফাাং 
 

বফল: ২০-১২-৭৭ তাবযগখয এভ, এপ(াঅাআবড)-১-৩/৭৭/৮৫০ নাং বফ্ঞপবপ্ত। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-৭৮ তাবযগখয এভ, এপ(াঅাআবড)-।।।/বফ-১/৭৮ ৫৩৮ নাং 
াবপ স্মাযগকয বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, বষ্টগনািাপাযগণগক ৪৭০–১১৩৫ টাকায বের বগরকন 
বিড বের বাগফ প্রদান কযায ফযাাগয ফাাংরাগদ কভথকবভন কতৃথক যফতথীগত যীক্ষা িণ না কযা মথন্ত 
বষ্টগনািাপায গদ ৫ (াাঁচ) ফৎয গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত ভঞ্জুযীকৃত গদয ২৫% গদয দাবধকাযীগণগক 
উগিবখত বগরকন বিড বের প্রগদ গফ। তগফ বকান বক্ষগোআ াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-১৯৭৮ তাবযগখয 
উগযাবিবখত াবপ স্মাযগকয ৬ষ্ঠ ানুগেগদয বববত্তগত প্রদত্ত বগরকন বিড বষ্টগনািাপায এফাং ফতথভান স্মাযক 
ানুমাী প্রগদ বষ্টগনািাপাযগগণয াংখযা, ভঞ্জুযীকৃত বষ্টগনািাপায গদয ২৫% বাগগয বফী গফ না। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান উাআাং 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৪-৮৭-১১৮৮ তাবযখ: 
৮-৯-১৯৮৭ াআাং 

২২-৫-১৩৯৪ ফাাং 
 

বফল: বষ্টগনাটাাআবষ্টগদয জন্য বগরকন বিড। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান াখা-৩-এয ২১-১১-১৯৮৩ তাবযগখয এভ,এপ,ব এপবড(াআভ)-।।।-

াঅয(বজ)-১১-৮৩-২৮৬ নাং স্মাযগকয ানুযগণ বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, বমফ বষ্টগনাটাাআবষ্ট বগরকন 
বিড প্রাবপ্তয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বগ বগরকন বিড প্রাবপ্তয য উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) বগ, 

বগরকন বিড বেগর প্রগদ াবিভ াআনবিগভন্ট প্রদাগনয বনধথাবযত স্ধীড বটষ্ট া কগযগছন/কযগফন তাগদযগক 
াবতবযক্ত াবিভ াআনবিগভগন্টয সুবফধা বনগম্নাক্তবাগফ প্রদান কযগত গফ: 
 

‘াংবিষ্ট বগরকন বিড বেরপ্রাপ্ত বষ্টগনাটাাআবষ্টগণ, উচ্চতয বের (টাাআভ-বের) না বগর 
বনধথাবযত স্ধীড বটগষ্ট উত্তীণথ ায তাবযগখ বগরকন বিড বের টাাঃ ৪০০–৮২৫ (এভ এর এ 
টাাঃ ৮৫০–১৭০০)বত বম াগয াআনবিগভন্ট প্রাপ্ত গতন বাআ াগয ৩ (বতন)বট াআনবিগভগন্টয বম 
বযভাণ টাকা গতা, বাআ বযভাণ টাকা, বনধথাবযত ষ্পীড বটগষ্ট উত্তীণথ ায তাবযগখ, উচ্চতয 
বেগর (টাাআভ বেগর) প্রাপ্ত বফতগনয াগথ বমাগ বদগর বম াাংক বনধথাবযত  তা ঐ বেগরয বনধথাবযত 
বকান স্তগযয (Stage) গে বভরগর বাআ স্তগয নতুফা যফতথী বনম্নতয স্তগয (Stage) বফতন বনধথাযণ 
কগয াথথকয ফযবক্তগণ বফতন বাগফ প্রদান কযগত গফ। এাআ ফযবক্তগত বফতন যফতথী 
াআনবিগভগন্টয াগথ ভবন্বত গফ’। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ(াঃ)-৫-৮৮(াাং-১)-৫৫ তাবযখ: 
২৫-৫-১৯৮৮ াআাং 
১১-২-১৩৯৫ ফাাং 

 
বফল: একাআ ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং তায াধীনস্থ াবপভূগয বজযষ্ট াাঁট-বরবকাযগণগক তাগদয কবনষ্ঠ াাঁট-

বরবকাযগগণয বগরকন বিড বের প্রাবপ্তয তাবযখ গত বগরকন বিড বের (টাকা ৪৭০–১১৩৫) প্রদান 
াংিান্ত। 

 

 াথথ ভন্ত্রণারগয াগফগক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-১৯৭৮াআাং তাবযগখয াবপ স্মাযক নাং এভ, এপ (াঅাআবড)-৩/ 
বফ-১/ ৭৮/ ৫৩৮ এয ৬ ানুগেদ ানুমাী ফাাংরাগদ কভথ কবভন কতৃথক বনধথাবযত গবত যীক্ষা না বনা মথন্ত বফববন্ন 
ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং তাাঁয াধীনস্থ াবপভূগয াাঁট-বরবকাযগণগক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপ বববত্তক তাগদয বভাট 
ভঞ্জুযীকৃত গদয ২৫% গদ এফাং ৫ ফৎয চাকবয বতগত টাাঃ ৪৭০–১১৩৫-এ বগরকন বিড বের প্রদান কযা । 
এভ, এর কবভবটয সুাবয ানুাগয বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/াবপ ুনগথবঠত ায পগর বদখা মা বম, ুনগবঠত 
ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপগয বম্মবরত (Combaind) বজযষ্ঠতা তাবরকা একজন কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকায ূগফথ ান্য 
ভন্ত্রণার/ বফবাগ/াবপগ কভথযত থাকায কাযগণ, তাাঁয বজযষ্ঠ, াাঁট-বরবকাগযয ূগফথাআ বগরকন বিড বের বগগছন। 
এয পগর বজযস্ঠ  কবনগষ্ঠযয বফতন বের বফলভয বদখা বদাগছ। 

 

২। উগযাক্ত বফতন বেগরয বফলভয দূযীকযগণয জন্য বফলবট ুনবফথগফচনায য যকায দ গ বদ্ধান্ত িণ 
কগযগছন বম, ুনগথবঠত ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপগয ফতথভান বজযষ্ঠতা তাবরকা একজন কবনষ্ঠ াাঁট-বরবকায ূগফথ ান্য 
ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াবপগ কভথযত থাকায ভগ বম তাবযগখ বগরকন বিড বের টাাঃ ৪৭০–১১৩৫ বগগছন, বাআ 
তাবযগখ তাাঁয বজযষ্ঠগক গন্তালজনক চাকবযয বববত্তগত াঅবথথক সুবফধা বগরকন বিড টাকা ৪৭০–১১৩৫ প্রদান কযা 
গফ। এরূগ বগরকন বিড প্রদাগনয পগর াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-১৯৭৮াআাং তাবযগখয াবপ স্মাযগকয 
২৫% াবতিভ কযগর, উক্ত বনধথাবযত ায াভবকবাগফ ববথর কযা গগছ ফগর গণয গফ। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ(াঃ)-৫-৮৮/৮৩ তাবযখ: 
১১-১০-১৯৮৮ াআাং 

২৬-৬-৯৫ ফাাং 
 

বফল: াাঁট-বরবকাযগদয বগরকন বিড বের প্রদান। 

 

ূে: ১) াথথ ভন্ত্রণারগয াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-৭৮াআাং তাবযগখয এভ, এপ (াঅাআবড)-৩/বফ-১/৭৮/৫৩৮ নাং 
াবপ স্মাযক। 

 ২) াথথ ভন্ত্রণারগয াথথ বফবাগগয ১৫-২-৮৭াআাং তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৯/৮৬-২১ নাং াবপ 
স্মাযক। 

 

 ূগে উগিবখত াথথ ভন্ত্রণারগয স্মাযক ানুমাী মতবদন না াফবরক াববথ কবভন যীক্ষা িণ কযগছ, ততবদন 
বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তগযয াাঁট-বরবকাযগণগক ৫ ফৎয চাকবয ূবতথ এফাং বভাট ভঞ্জুযীকৃত গদয ২৫% গদয 
নতুন জাতী বফতন বের টাাঃ ৪৭০–১১৩৫-বত বগরকন বিড বের প্রদান কযা । বকন্তু াাঁট-বরবকাগযয দবট 
তৃতী বেণীয দ এফাং যকাগযয কর তৃতী বেণীয দ ফাাংরাগদ াফবরক াববথ কবভগনয াঅতা ফববূথত 
কযা াফবরক কবভন কতৃথক বগরকন বিগড গদান্নবত যীক্ষা বনায বকান াফকা নাাআ। এ ফযাাগয াংস্থান 
ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত ১৭-৫-৮৭াআাং তাবযগখয াঃভাঃ াঅয-১/ এ-৮/ ৮৭-৬৩(১৫০) নাং স্মাযক ানুমাী ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ/ দপ্তযভূ তাগদয বফবাগী গদান্নবত কবভবট (Departmental Promotion Committee) ভাধগভ যীক্ষা িণ 
কযতাঃ াংবিষ্ট াাঁট-বরবকাযগণগক ১০০% বাগ গদ বগরকন বিড বের প্রদান কযগত াগযন মবদ তাাঁযা াংবিষ্ট 
(াাঁট-বরবকাযগণ) াংস্থান ভন্ত্রণারগয ১৬-২-৮৬াআাং তাবযগখয এভ,াঅয,, ৫৭-এর/ ৮৬ নাং বফ্ঞপবপ্তগত উগিবখত 
াআাংগযজী  ফাাংরা টথহ্যান্ড  টাাআগ বনধথাবযত গবত াজথন কগযন। এক্ষগে ূগফথয ২৫% বকাটায ফাধাবনগলধ প্রগমাজয 
গফ না। 

 

 

এ, বক, এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। যাষ্ট্রবতয বচফার, াঅন বফবাগ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, জনবফবাগ, ঢাকা। 

৩। প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা। 

৪। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং এাআ গে তাগদয াধীনস্থ কর াবপ-এ এাআ াঅগদগয ানুবরব বফবাগগ বপ্রযগণয 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৫। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৬। ভাবাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা এফাং এাআগে তাগদয াধীনস্থ াংবিষ্ট প্রধান বাফযক্ষণ াবপগ এাআ 
াঅগদগয ানুবরব বপ্রযগণয ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। ভাবযচারক, বনযীক্ষা  বাফ, প্রবক্ষণ একাগডভী, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। ফয বনন্ত্রণ এফাং বফবধ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

৯। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১০। বফবনগাগ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১১। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১২। ফাস্তফান াখা, ভন্ত্রববযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

১৩। াথথ বফবাগ, ফাস্তফান উাআাং এয কর কভথকতথা। 

১৪। গাডথ নবথ। 

১৫। াংকরন নবথ। 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1057  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ(াঃ)-৫-৮৮/৩ তাবযখ: 
৮-১-১৯৮৯ াআাং 

২৫-৯-১৩৯৫ ফাাং 
 

বফল: াাঁট-বরবকায গদ বগরকন বিড বের প্রদান। 

 

 াে ভন্ত্রণারগয াগফক ফাস্তফান বফবাগগয ১৭-৫-৭৮াআাং তাবযগখয এভ, এপ (াঅাআবড)-৩/ বফ-১/ ৭৮/ ৫৩৮ নাং 
াবপ স্মাযগক উিৃবতূফথক জানাগনা মাগে বম, উক্ত স্মাযগকয লষ্ঠ ানুগেগদ ফরা গবছর বম, াফবরক াববথ কবভন 
কতৃথক প্রগাজনী যীক্ষা িণ না কযা মথন্ত াাঁট-বরবকাযগণগক ৫ (াাঁচ) ফৎয চাকবয ূবতথ াগগক্ষ চাকবযয 
বযকগডথয বববত্তগত ভঞ্জুযীকৃত গদয ২৫% মথন্ত বগরকন বিড প্রদান কযা মাগফ। াআগতাভগধয াে বফবাগগয ১১-১০-

১৯৮৮াআাং তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-বফাঃগোঃ(াঃ)-৫-৮৮/ ৮৩ নাং স্মাযগকয ভাধযগভ জানাগনা গগছ বম, াফবরক 
াববথ কবভগনয বযফগতথ বফবাগী গদান্নবত কবভবট এাআ যীক্ষা িণ কবযগফন এফাং বনধথাবযত গবত ীভা াজথন কযগর 
১০০% াাঁট-বরবকাযগণগক বগরকন বিড প্রদান কযা মাগফ। এাআ প্রগে াঅয জানাগনা মাগে বম, বমগতু এখন 
াফবরক াববথ কবভগনয বযফগতথ বফবাগী গদান্নবত কবভবট কতৃথক গৃীত যীক্ষায বববত্তগত বগরকন বিড বের 
প্রদান কযা গফ, বগতু চাকবযগত ৫ (াাঁচ) ফৎয ূবতথয বম তথ ১৯৭৮ গনয উগযাবিবখত স্মাযগক াঅগযা কযা 
গবছর তা াঅয প্রগমাজয গফ না। 

 

 

এ, বক, এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। যাষ্ট্রবতয বচফার, াঅন বফবাগ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, জনবফবাগ, ঢাকা। 

৩। প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা। 

৪। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং এাআ গে তাগদয াধীনস্থ কর াবপ-এ এাআ াঅগদগয ানুবরব বফবাগ বপ্রযগণয 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৫। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৬। ভাবাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা এফাং এাআ তাগদয াধীনস্থ কর াবপ-এ এাআ াঅগদগয ানুবরব বফবাগ 
বপ্রযগণয ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। ভাবযচারক, বনযীক্ষা  বাফ, প্রবক্ষণ একাগডভী, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। ফয বনন্ত্রণ এফাং বফবধ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

৯। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১০। বফবনগাগ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১১। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১২। ফাস্তফান াখা, ভন্ত্রববযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

১৩। াথথ বফবাগ, ফাস্তফান উাআাং এয কর কভথকতথা। 

১৪। গাডথ নবথ। 

১৫। াংকরন নবথ। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৪-৮৭/৮ তাবযখ: 
১৯-১-১৯৮৯ াআাং 

৬-১০-১৩৯৫ ফাাং 
 

বফল: াাঁট-ভু্াক্ষবযকগদয বগরকন বিড বের প্রদান। 

 
 াে ভন্ত্রণারগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয ২১-১১-৮৩াআাং তাবযগখয এভএপব(াআম্প)-৩-াঅয(বজ)-২-৮৩-২৮৬ নাং 
স্মাযক ানুমাী াাঁটভু্াক্ষবযকগণগক নতুন জাতী বফতন বের টাাঃ ৪০০–৮২৫বত বগরকন বিড বের প্রদাগনয 
বফধান যাখা  এফাং উক্ত স্মাযক এয বনাট াাংগ উগিখ কযা  বম, াফবরক াববথ কবভন কতৃথক গৃীত যীক্ষা 
বনধথাবযত গবত ীভা াআাংগযজী  ফাাংরা টথহ্যান্ড  টাাআগ উত্তীণথগদযগক ৩বট াবিভ াআনবিগভন্ট উক্ত বগরকন 
বিড বের প্রদান কযা মাগফ। বনাট াাংগ এ উগিখ কযা গগছ বম, াফবরক াববথ কবভন কতৃথক উক্ত যীক্ষা 
গৃীত না গর বগক্ষগে বভাট ানুগভাবদত গদয ২৫% বাগ  মাগদয াাঁটভু্াক্ষবযক গদ চাকবযয বভাদ ৫ ফছয ফা 
তগতাবধক ফছয গগছ তাগদযগক বযকডথ দৃগষ্ট বগরকন বিড বের প্রদান কযা মাগফ। াাঁটভু্াক্ষবযক দবট তৃতী 
বেণীয দ এফাং যকায কর তৃতী বেণীয দ ফাাংরাগদ াফবরক াববথ কবভগনয াঅতাফববূথত কযা উক্ত 
কবভন কতৃথক বগরকন বিগডয যীক্ষা বনায বকান াফকা বনাআ। াংস্থান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত ১৭-৫-৮৭াআাং 
তাবযগখয াঃভাঃ াঅয-১/ এ-৮/ ৮৭-৬৩(১৫০) নাং স্মাযক ানুমাী ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তযভূগ তাগদয বফবাগী 
গদান্নবত কবভবটয (D.P.C.) ভাধগভ যীক্ষা িণ কযতাঃ াংবিষ্ট াাঁটভু্াক্ষবযকগণগক ১০০% বাগ গদ বগরকন 
বিড বের প্রদান কযগত াগযন মবদ তাাঁযা াআাংগযজী  ফাাংরা টথহ্যান্ড  টাাআগ বনধথাবযত গবত যীক্ষা উত্তীণথ ন। এ 
বক্ষগে ূগফথয ২৫% বকাটা  চাকবযগত ৫ফছয ূবতথয বম তথ ১৯৮৩ াগনয উগযাবিবখত স্মাযগক াঅগযা কযা 
গবছর তা াঅয প্রগমাজয গফ না। 

 

 

এ,বক,এভ, পজরুর ক 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। যাষ্ট্রবতয বচফার, াঅন বফবাগ, ঢাকা। 

২। যাষ্ট্রবতয বচফার, জনবফবাগ, ঢাকা। 

৩। প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা। 

৪। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ এফাং এাআ গে তাগদয াধীনস্থ কর াবপগ এাআ াঅগদগয ানুবরব বফবাগ বপ্রযগণয 
ানুগযাধ কযা গরা। 

৫। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৬। ভাবাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা এফাং এাআগে তাাঁয াধীনস্থ াংবিষ্ট প্রধান বাফযক্ষণ াবপগ এাআ াঅগদগয 
ানুবরব বপ্রযগণয ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। ভাবযচারক, বনযীক্ষা  বাফ, প্রবক্ষণ একাগডভী, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। ফয বনন্ত্রণ এফাং বফবধ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

৯। স্বাত্তাবত উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১০। বফবনগাগ উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১১। ফযাাংবকাং উাআাং, াথথ বফবাগ। 

১২। ফাস্তফান াখা, ভন্ত্রববযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

১৩। াংযক্ষণ নবথ। 

১৪। াংকরন নবথ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানু বফবাগ 

াখা- ৩ 

নাং- াভ- াবফ(ফা)- ৩(এবজ)- ২/৮৯(াাং)/৮৬ তাবযখ: 
১২- ১২- ৯১ াআাং 
২৭- ৮- ৯৮ ফাাং 

 

বপ্রযক: বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ, 
কাযী বচফ। 

 

প্রাক: প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, 
(গফাভবযক বচফার) 
ববজএ, বফন, ঢাকা। 

 
বফল: ফাাংরাগদ বচফারগয াবযন্তগয কভথযত বফবএ(প্রান) কযাডাগযয ববনয কাযী বচফ/  বগরকন 

বিড বের প্রাপ্ত কাযী বচফ/ কাযী বচফগদয জাতী বফতন বের ’৯১বত বফতন বনধথাযগণয জন্য ৩বট 
ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রদান প্রাংগগ। 

 

জনাফ, 
 উগযাক্ত বফলবট ম্পগকথ াঅবভ বনগদথিগভ জানাবে বম, বফবএ (প্রান) কযাডাগযয কাযী বচফ, বগরকন 
বিড বের প্রাপ্ত কাযী বচফ এফাং ববনয কাযী বচফ দভূ যস্ধয ফদরীগমাগয দ বক- না ব ম্পগকথ 
াংস্থান ভন্ত্রণারগয ভতাভত িণ কযা । উক্ত ভন্ত্রণার কতৃথক তাাঁগদয ১০- ১২- ৯১াআাং তাবযগখয ভ (বফবধ- ৪) 
াঅযাঅয- ১/ ৮৮- ১২৫ নাং াবপ স্মাযক (ানুবরব াংমুক্ত) ভাযপত জানাগনা গগছ বম, ফাাংরাগদ বচফারগয 
াবযন্তগয কভথযত বফবএ (প্রান) কযাডাগযয কাযী বচফ, বগরকন বিড বের প্রাপ্ত কাযী বচফ এফাং ববনয 
কাযী বচফ দভূ যস্ধয ফদরীগমাগয দ। তগফ, উক্ত কযাডাগযয ানুরূ বেরবকু্ত ভাঠ মথাগয কভথকতথাগদয 
বক্ষগে তা’ প্রগমাজয ন। এভতাফস্থা, জাতী বফতন বের াঅগদ, ১৯৯১- এয ৬(খ) ধাযা বভাতাগফক ১- ৭- ৯১ াআাং 
তাবযগখ বফতন বনধথাযণকাগর ফাাংরাগদ বচফারগ কভথযত বফবএ (প্রান) কযাডাগযয কাযী বচফ/বগরকন 
বিড বের প্রাপ্ত কাযী বচফ/ ববনয কাযী বচফ গদয কভথকতথাগদয চাকুযীগত বমাগদাগনয তাবযখ গত ৩০- ০৬-

১৯৯১াআাং তাবযখ মথন্ত ভ গণনাূফথক তাাঁগদযগক Past service benefit-এয সুবফধা প্রগদ গফ। 
 

আপনার অনুগত 

 

 

মমাোঃ ম ারশেদ আলম 

সহকারী সচিব। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-১ 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-ডবব্লউ-(বজ)-১/৮৩(াাং-২)/৫৯ তাবযখ: 
১৫-৪-৯৮ ফাাং 

৩১-৭-৯১াআাং  

াবপ স্মাযক 

বফল: ফাাংরাগদগয কবৃল গগফলণা াআনবষ্টবটউগট বপ্রলগণ বনগাবজগত বপল্ডভযানগদয ২৫% গদ বগরকন বিড বের 
প্রদান ম্পগকথ। 

 

ূে: াথথ বফবাগগয (ফাস্তফান ানুবফবাগ) ২২-৩-৮৪াআাং তাবযগখয এভএপব-এপবড/(াআম্প)-৩ডবব্লউ-(বজ)-১-

৮৩(াাং-২) ৪৪ নাং াবপ স্মাযক। 

 

 সুগোবিবখত াবপ স্মাযগকয ানুফৃবত্তিগভ, বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, কৃবল ভন্ত্রণারগয াধীনস্থ কৃবল 
াবধদপ্তগযয তদানীন্তন গগফলণা  বক্ষা এয বম কর বপল্ডভযান ফাাংরাগদ কৃবল গগফলণা াআন্সবটবটউগট বপ্রলগণ 
বনগাবজত যগগছ, তাাঁযা উগযাক্ত স্মাযক ানুমাী একাআ গতথ বগরকন বিড বের প্রায গফন। ফাাংরাগদ কৃবল 
গগফলণা াআন্সবষ্টবটউগট বম ফ বপল্ডভযান বপ্রলগণ বনগাবজত নন াথথাৎ উক্ত াংস্থা কতৃথাঁক বনগাগপ্রাপ্ত গগছন, তাযা 
উ৪বযাক্ষ সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

বফতযণ: 

১। বচফ, কৃবল ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। কগন্রারায এন্ড াবডটয বজনাগযর, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৩। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৪। ভা-বযচারক, ফাাংরাগদ কৃবল গগফলণা প্রবতষ্ঠান, জগদফুয, গাজীুয। 

৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, কৃবল ভন্ত্রণার, খাভাযফাড়ী, পাভথগগাআট, ঢাকা। 

৬। ফাস্তফান (াথথ বফবাগ) ানুবফবাগ-এয কর কভথকতথা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩- এ(বজ)-১/৮৯-৩৯ তাবযখ: 
২৪-১২-১৩৯৯ ফাাং। 

০৭-০৪-১৯৯৩ াআাং। 

 

বফল: বচফারস্থ ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয বাফ াখা বনগাবজত বাফযক্ষক বরজাযায, কাযী বাফযক্ষক, 

কযাবায  কযা যকায গদ বগরকন বিড বের াংিান্ত। 

 

 বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, যকায ূনবফথগফচনায য বচফারস্থ ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগয বাফ 
াখা বনগাবজত বাফযক্ষক, বরজাযায, কাযী বাফযক্ষক, কযাবায  কযা যকায গদ বনগম্নয ৪নাং করাগভ 
ফবণথত ফবণথত তথাবদ ূযণ াগগক্ষ বনগম্নাক্তবাগফ বগরকন বিড বের প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ কগযগছন:- 
 

গদয নাভ গদয নতুন জাতী 
বফতন বের, ৭৭ (টাকা) 

গদয বগরকন বিড বের ৭৭ 
এয নতুন জাতী বফতন বের 

(টাকা) 

ভন্তফয 

১ ২ ৩ ৪ 
১। বাফযক্ষক ৪৭০-১১৩৫ ৬২৫–১৩১৫ াংবিষ্ট গদ ৫(াাঁচ) ফছয চাকবয 

ূবতথয য বভাট ভঞু্জযীকৃত গদয 

৩৩
১
৩

% বাগ গদ (নূযনতভ ১বট 

গদ)। 

২। বরজাযায ৪২৫-১০৩৫ ৪৭০-১১৩৫ 
৩। কাযী বাফযক্ষক ৪০০–৮২৫ ৪২৫-১০৩৫ 
৪। কযাবায ৩৭০–৭৪৫ ৪০০–৮২৫ 
৫। কযা যকায ২৫০–৩৬২ ২৭৫–৪৮০ 

 

 ২। উগযাক্ত বগরকন বিড বেগরয সুবফধা ০১-৭-৭৭ াআাং তাবযখ গত রৄধুভাে বফতন বনধথাযগণয জন্য প্রগদ 
গফ। তগফ এাআ াঅগদ জাবযয তাবযগখয ূগফথয বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রদান কযা গফ না। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা। 
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ –––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৭। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, –––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
৮। ফাস্তফান াখা, ভন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৯। বাফযক্ষণ কভথকতথা –––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
১০। ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-বাঃগপ্রাঃ ১/৯২/৪০ তাবযখ: ২৪-১২-১৩৯৯ ফাাং 
০৭-০৪-১৯৯৩াআাং 

 
 

বফল: বফবএ (াআগকানবভক) কযাডাযবকু্ত গগফলণা কভথকতথাগদয বগরকন বিড প্রদান। 

 

 বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, যকায ুনবফথগফচনায য বফবএ (াআগকানবভক) কযাডাযবুক্ত গগফলণা 
কভথকতথাগদয ৪নাং করাগভ ফবণথত তথাবদ ূযণ াগগক্ষ বনগম্নাক্তবাগফ বগরকন বিড বের প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ 
কগযগছন:- 
 

গদয নাভ গদয বফতন বের 
(৭৭ এয নতুন জাতী বফতন 

বের) 
(টাকা) 

গদয বগরকন বিড বের 
(৭৭ এয নতুন জাতী বফতন 

বের) 
(টাকা) 

ভন্তফয 

১ ২ ৩ ৪ 
গগফলণা কভকথতথা 

বফবএ 
(াআগকানবভক) 

কযাডায 

৭৫০–১৪৭০ (৮৫ এয াংগাবধত 
বফতন বের টাকা ১৬৫০-৩০২০ 
এফাং ৯১ এয জাতী বফতন বের 
টাকা ২৮৫০-৫১৫৫)। 

১১৫০-১৮০০ (৮৫ এয 
াংগাবধত বফতন বের টাকা 
২৪০০-৩৬০০ এফাং ৯১ এয 
জাতী বফতন বের টাকা ৪১০০-

৬৫০০)। 

কযাডায ান্তবূবক্তয তাবযখ গত 
গগফলণা কভথকতথা গদ নূযনতভ ৪ 
(চায) ফৎয চাকবয ূবতথয য 
ভঞু্জযীকৃত বভাট গগফলণা কভথকতথা 
গদয ৫০%। 

 

 ২। উগযাক্ত বগরকন বিড এয সুবফধা ০১-৯-১৯৮৪ তাবযখ াআগত রৄধুভাে বফতন বনধথাযগণয জন্য প্রগদ 
াআগফ। তগফ এাআ াঅগদ জাবযয ূগফথয বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রদান কযা গফ না। 

 

 

ভাবনক রার ভাদ্দায 

উ-বচফ। 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

৪। বচফ, বযকল্পনা বফবাগ, ঢাকা। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৭। ফয বনন্ত্রণ ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ, ঢাকা। 

৮। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ(ফা)৩-বফাঃগোঃ (াঃ)-৫/৮৮(াাং-৬)/১০২ তাবযখ: 
৩০/০৮/৯৩ াআাং 

১৫/০৪/১৪০০ ফাাং 
 

বফল: একাআ গদয বগরকন বিড বেগর বনধথাযণ এফাং ফাৎবযক বফতন ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রদান াংিান্ত। 

 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ গত জাবযকৃত বফ্ঞপবপ্ত নাং এভএপ(াঅাআএভব)-২(১)-এপ-(বজ)-১১/ ৮৩/ ৭৪, 

তাবযখ ১০-৫-৮৩ াআাং এয ানুফৃবত্তিগভ বনগদথবত গ জানাগনা মাগে বম, উক্ত বফ্ঞপবপ্তয (খ) উ-ানুগেদ ানুমাী 
বমগতু াংবিষ্ট কভথচাযীয বগরকন বিড প্রাবপ্তগত ফাৎবযক বফতন ফবৃদ্ধয (াআনবিগভন্ট) তাবযগখয বকান বযফতথন গে 
না বগতু তায বগরকন বিড বের বফতন বনধথাযগণয য, মবদ উক্ত তাবযগখ ফা উক্ত তাবযগখয য ফাৎবযক বফতন 
ফবৃদ্ধয তাবযখ থাগক তগফ ব তাবযগখ তাগক তায ফাৎবযক বফতন ফৃবদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রগদ গফ। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

উ-বচফ 

বফফযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা 
৩। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা 
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ––––––––––––––––––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ) 

(তায াধীনস্থ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

(তায াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৬। কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

 (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা ’র)। 

৭। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা 
 (তাাঁয াধীনস্থ াবপভূগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা ’র)। 

৮। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (ূফথ) ব.াঅয.বফ, বফন, চট্টিাভ। 

৯। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (বিভ) যাজাী। 

১০। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
১১। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১২। বযচারক, বযরগ াবডট, বাঅযবফ বফন, চট্টিাভ। 
১৩। বযচারক, স্থানী যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা 
১৪। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক, তায  দূযারানী, ঢাকা। 

১৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা –––––––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

১৬। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 
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াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানু বফবাগ 

াখা- ৩ 

নাং-াভ- াবফ(ফা)- ৩- বফাঃগোঃ(াঃ)- ৫/৮৮(াাং- ৬)/১৫২ তাবযখ: 
৩০ব াঅগি ১৯৯৩ 

১৫ োফণ ১৪০০ফাাং 
 
বফল: একাআ গদয বগরকন বিড বেগর বফতন বনধথাযণ এফাং ফাৎবযক বফতন ফবৃদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রদান াংিান্ত। 
 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ গত জাযীকৃত বফ্ঞপবপ্ত নাং এভএপ (াঅাআএভব)- ২(২) এপ- (বজ)- ১৯/ ৮৩/ 
৭৪, তাবযখ: ১০- ৫- ৮৩াআাং এয ানুফৃবত্তিগভ বনগদথবত গ জানাগনা মাগে বম, উক্ত বফ্ঞপবপ্তয (খ) উ- ানুগেদ 
ানুমাী বমগতু াংবিষ্ট কভথচাযী বগরকন বিড প্রাবপ্তগত ফাৎবযক বফতন ফবৃদ্ধয (াআনবিগভন্ট) তাবযগখয বকান 
বযফতথন গে না। বগতু তাাঁয বগরকন বিড বেগর বফতন বনধথাযগণয য, মবদ উক্ত তাবযগখ ফা উক্ত তাবযগখয য 
ফাৎবযক বফতন ফৃবদ্ধয তাবযখ থাগক তগফ ব তাবযগখ তাাঁগক তাাঁয ফাৎবযক বফতন ফৃবদ্ধ (াআনবিগভন্ট) প্রগদ গফ। 

 

 

মাচনক লাল সমদ্দার 

উপ-সচিব। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগোঃ১/৮৮(াাং-৩)/১০০ তাবযখ: 
১৩-১০-৯৪ াআাং 

২৭-০৬-৯৭ ফাাং 

প্রবত: প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা 
 খাদয াবধদপ্তয 

 খাদয বফন, াঅফরৃর গবণ বযাড, 

 ঢাকা। 

বফল: ১-১-৮৪াআাং তাবযগখ াঅত্মীকৃত কভথচাযীগদয উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রদান প্রগে। 

ূে: চরাচর  াংযক্ষণ বনন্ত্রণ কামথারগ (খাদয), খুরনা-এয ৫-৯-৯০াআাং তাবযগখয ৪৯৫০/ চবন/ ব-১/ ৯০ নাং 
স্মাযকে। 

 উগযাক্ত বফল  ূগে উবিবখত গেয বযগপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানান মাগে বম, খাদয বফবাগগয ুনগথঠগনয 
পগর ১-১-৮৪াআাং তাবযগখ াংবিষ্ট উচ্চভান কাযী/ বাফযক্ষকগণগক উচ্চতয বেগর াঅত্মীকযগণয দরুণ এফাং ১-১-

৮৪াআাং তাবযগখ ূগফথ  গয উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রাবপ্তয কাযগণ বজযষ্ঠ  কবনগষ্ঠয ভগধয বফতন বেগরয বম বফলভয 
বদখা বদগগছ তা বনগম্নাক্তরূগ দূযীকযণ কযা বমগত াগয:- 

১-১-৮৪াআাং তাবযগখ াঅত্মীকৃত উচ্চভান কাযী/ বাফযক্ষকগদয ভগধয মাযা ১-১-৮৪াআাং তাবযগখয ূগফথ উচ্চতয 
বের (টাাআভ বের) বগগছন, তাাঁযা ১-১-৮৪াআাং তাবযগখ প্রাপ্ত উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বেগরয) যফতথী বেরবট 
ফযবক্তগত বের (Scale personal to the incumbent) বাগফ প্রায গফন। 

 

 

এ বক এভ পজরুর ক 

উ-বচফ। 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-উাঃগোঃ ১/৮৮(াাং-৩)/১০০/১(৬) তাবযখ: 
১৩-১০-৯৪ াআাং  

২৭-০৬-৯৭ ফাাং  

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা গরা:- 

১। বচফ, খাদয ভন্ত্রণার। 

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৩। বযচারক, প্রান/ বাফ  াথথ/ চরাচর  াংযক্ষণ, খাদয াবধদপ্তয, খাদয বফন, ঢাকা। 

৪। াঅেবরক খাদয বনন্ত্রক (খাদয), খুরনা বফবাগ, খুরনা। 

৫। চরাচর  াংযক্ষণ বনন্ত্রক (খাদয), খুরনা। 

৬। চরাচর  াংযক্ষণ বনন্ত্রক (খাদয), চট্টিাভ। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 
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াথথ বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান াখা- ৪ 

নাং াভ/াবফ(ফাস্ত- ৪)চট্টাঃ ফন্দয- ৪০/৯১- ১৯(৫০০) তাবযখ: 
২২- ৩- ১৯৯৫াআাং 

০৮- ১২- ১৪০১ফাাং 
 

বফল: বনম্ন দ  উচ্চ গদয চাকুযীয বভাগদয ভবষ্টয বববত্তগত টাাআভ বের প্রদান প্রাংগগ। 
 

 াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগগয ১- ১২- ৮৪াআাং তাবযগখয াভ/ াবফ(ফা)- ৩- াঅয- (বজ)- ১- ৮৪(াাং২)- ১৫৫ নাং 
াবপ স্মাযগকয ানুফৃবত্তিগভ বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, উক্ত স্মাযগকয ‘ত’ ফযাখযা ফরা গগছ বম, বম 
কর াবপগ বনম্নদ  উচ্চ গদয বফতন বের এক, ব ফ বক্ষগে উব গদয চাকুযীয বভাগদয ভবষ্টয বববত্তগত 
উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রদান কযা গফ। এাআ বপ্রবক্ষগত বম ভকাগর বনম্নদ  উচ্চ গদয বফতন বের এক বছর 
না, বাআ ভকার উচ্চতয বের (টাাআভ বের) প্রদাগনয বক্ষগে গণনাগমাগয গফ না। তাাআ উক্ত ১- ১২- ৮৪াআাং তাবযগখয 
াবপ স্মাযগকয াফযাখযা ফা বরু ফযাখযা কগয মবদ বকান াবপগ কভথচাযীগদযগক উচ্চতয বের (টাাআভ বের) 
প্রদানকাগর বনম্ন দ  উচ্চ গদয বফতন বের বম ভকাগর এক বছর না ব ভকার গণনাকগয উচ্চতয বের (টাাআভ 
বের) প্রদান কযা গ থাগক, তগফ তা ত্বয াংগাধন কগয বঠক বফতন বেগর াংবিষ্ট কভথচাযীগদয বফতন বনধথাযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

 

২। ঐ কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ, াবধদপ্তয, দপ্তয, াংস্থাগক এ বফলগ গৃীত কামথিগভয বফস্তাবযত বফফযণী/ তথয ফা ূন্য 
বযগাটথ এাআ ে প্রাবপ্তয ১(এক) ভাগয ভগধয বপ্রযণ কযায জন্য বফগলবাগফ ানুযাধ কযা গরা। 

 

 

দচবর উচদ্দন আহশমদ 

যুগ্ম-সচিব (বাস্তবায়ন ও প্র চবচি)। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/বফবন-১১/৯৩/৪৮ তাবযখ: 
০৮/০৬/১৪০৩ ফাাং 
২৩/০৯/১৯৯৬ াআাং 

 

বফল: বফতন াংযক্ষণ। 

 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ াআগত বফববন্ন ভগ বফববন্ন গদয বফতন বের উন্নীত/ ুনাঃবনধথাযণ 
কবযা াঅগদ জাবয কযা াআাগছ। এাআ াঅগদভূ বকান বকান বক্ষগে ১-৭-৭৭ াআাং তাবযখ াআগত, বকান বকান বক্ষগে 
বনগাগবফবধ জাবযয তাবযখ াআগত, াঅফায বকান বকান বক্ষগে াঅগদ জাবযয তাবযখ াআগত ফা বকান বকান বক্ষগে একবট 
বনবদথষ্ট তাবযখ াআগত কামথকয কযা াআাগছ। রক্ষয কযা বগাগছ বম, বনগাগ বফবধ জাবযয তাবযখ ফা াঅগদ জাবযয তাবযখ 
াআগত ফা বকান বনবদথষ্ট তাবযখ াআগত উন্নীত/ ুনাঃবনধথাবযত বেগরয কামথকাবযতা প্রদান কযা বকান বকান বক্ষগে ূগফথ 
টাাআভ-বের  বগরকন বিগড উচ্চতয বের প্রাবপ্তয কাযগণ যফতথীগত াংগাবধত াঅগদ বভাতাগফক উন্নীত/ 
ুনাঃবনধথাবযত বফতন বেগর বফতন বনধথাযণকাগর বফতন হ্রা াাআাগছ। 

 

২। বফববন্ন ভগ যকায কতৃথক জাবযকৃত বফতন বেগরয াঅগদভূগ নতুন বফতন বের প্রফতথগনয তাবযগখয ূগফথ প্রাপ্ত 
বফতন াংযক্ষগণয বফধান যাখা াআাগছ। বকন্তু প্রথভ ানুগেগদ ফবণথত কাযগণ বফতন হ্রা াাআগর তাা াংযক্ষগণয বফলগ 
বকান াঅগদ/ সুষ্পষ্ট ফযাখযা না থাকা াংবিষ্ট কভথকতথা-কভথচাযীগণ াঅবথথকবাগফ ক্ষবতিস্থ াআাগছন/ াআগফন। 

 

৩। এভতাফস্থা, বফলবট যীক্ষা-বনযীক্ষাূফথক যকায বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন বম, উন্নীত/ ুনাঃবনধথাবযত বফতন বেগর 
বফতন বনধথাযণকাগর বম কর বক্ষগে টাাআভ বেগর (উচ্চতয বের)  বগরকন বিগড ূগফথ প্রাপ্ত বফতন হ্রা াাআাগছ/ 
াাআগফ, বাআ কর বক্ষগে ূগফথ প্রাপ্ত বফতন াংযবক্ষত াআগফ। 

 

 

ভাবনক রার ভদ্দায 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/বফবন-১১/৯৩/৪৮/১(৩০০) তাবযখ: 
০৮/০৬/১৪০৩ ফাাং 
২৩/০৯/১৯৯৬ াআাং 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা াআর: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ঢাকা 
৩। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা 
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ –––––––––––––––––––––––––––.(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ) 

(তায াধীনস্থ কর াবপগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৫। বফবাগী কবভনায –––––––––––––বফবাগ 

(তায াধীনস্থ কর াবপগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ঢাকা। 
(তায াধীনস্থ কর াবপগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৭। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা 
৮। বজরা প্রাক ––––––––––––––––বজরা 

(তায াধীনস্থ কর াবপগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ জানাগনা ’র)। 

৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ––––––––––––––––-. ভন্ত্রণার/ বফবাগ, ঢাকা 
১০। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 
১১। গাডথ পাাআর/ াংকরন াখা। 

 

বভাাঃ ভকফরু বাগন 

ববনয কাযী বচফ 

 

বচফ 

েভ  কভথাংস্থান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-১ 

 

নাং-াভ/াবফ/ফাস্তাঃ৩/টাাআভগের-৩/৯৬(াাং)/৭২(২০০) তাবযখ: 
২৬-০৯-১৪০৪ ফাাং 
১০-১১-১৯৯৭ াআাং  

 

বফল: বগরকন বিড বের এফাং উচ্চতয বের (টাাআভ বের) মুগৎবাগফ প্রদান াংিান্ত 

 

 াথথ বফবাগগয ২৯-৫-৮৪াআাং তাবযগখয প্র্ঞপান নাং MF/ FD(Imp)-III-R(G)-12/ 83/ 79 বত উগিবখত বফধান 
ানুমাী বকান কভথচাযীগক গদান্নবত ফযবতগযগক, গদয ভূর বের াগক্ষা ৩বটয বফী উচ্চতয বের প্রগদ নগ। 
াযবদগক, াথথ বফবাগগয ৫-৮-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযক নাং াভ/ াবফ(ফা)-৫-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৪)-১২৫ বত ৮ 
াথফা ১২ াথফা ১৫ ফৎয চাকবয ূবতথয য বগরকন বিড প্রদাগনয বক্ষগে, বগরকন বিগডয জন্য বনধথাবযত বের 
াগক্ষা উচ্চতয বের ফযবক্তগত বের বাগফ প্রদাগনয বফধান যাখা াআাগছ। এাআ বপ্রবক্ষগত উক্ত রূগ প্রাপ্ত ফযবক্তগত 
বের, বকান গদয জন্য বনবদথষ্ট াংখযক উচ্চতয বেগরয (টাাআভ বের) ভগধয গণয কযা াআগফ বকনা বাআ ম্পগকথ াং 
ৃবষ্ট াআাগছ। উক্ত াং বনযগনয রগক্ষয াঅবদষ্ট াআা এতবদলগ বনগম্নাক্ত ফযাখযা জাবয কযা াআর: 

‘বম কর গদয বগরকন বিড বের এফাং উচ্চতয বের (টাাআভ বের) এয উব প্রকায সুবফধা 
বফদযভান, বাআ কর গদ একজন কভথচাযী প্রচবরত বফধান বভাতাগফক প্রাযতা াগগক্ষ বগরকন 
বিগডয াবতবযক্ত যকায কতৃথক বনধথাবযত াংখযক উচ্চতয বের (টাাআভগের) এয সুবফধা প্রায 
াআগফন, াথথাৎ বকান কভথচাযী বনধথাবযত বেগর বগরকন বিড প্রাপ্ত াআগর ফা বনধথাবযত বেগর 
বগরকন বিড না াায কাযগণ ফযবক্তগত বের বাগফ বগরকন বিড প্রাপ্ত াআগর, উা 
বনধথাবযত াংখযক টাাআভ বেগরয ভগধয গণয াআগফ না। এাআ বক্ষগে প্রাযতা াগগক্ষ াফবষ্ট উচ্চতয 
বের (টাাআভ বের) প্রাবপ্তয বক্ষগে উক্ত রূগ প্রাপ্ত ফযবক্তগত বের বকান ান্তযা াআগফ না এফাং বকান 
কভথচাযীাআ গদয জন্য বনধথাবযত বগরকন বিড বেগরয যফবতথ বতনবট উচ্চতয বের এয বফী 
উচ্চতয বের (টাাআভ বের) বাগফ প্রায াআগফ না। তগফ তথ থাগক বম, একাআ বিগডন 
তাবরকাবকু্ত বকান বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁটবরবকাগযয ভগধয বফতন বেগরয বফলভয বদখা বদগর, বাআ 
বক্ষগে াথথ বফবাগগয ৭-৬-৯৫াআাং তাবযগখয স্মাযক নাং-াভ/ াবফ (ফা-৩-ব-১/ ৯২/ ২২ বত ফবণথত 
বফধান প্রগাগ কবযা বজযষ্ঠ  কবনষ্ঠ াাঁটবরবকাগযয বফতন বেগরয ভতা াঅনন কযা মাাআগফ।’ 

 

 

াঅফু ফকয ববদ্দক 

উ-বচফ-২ (ফাস্তফান) 
বফতযণ: 

১। যাষ্ট্রবতয কাযার, াগথানার বফবাগ। 

২। যাষ্ট্রবতয কাযার, াফবরক বফবাগ। 

৩। প্রধানভন্ত্রীয কামথার। 

৪। বচফ, কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। তাাঁাগদয াধীনস্ত কর যকাবয/ স্বাত্তাবত কামথারগ াআায ানুবরব বপ্রযণ 
কবযফায জন্য াগনাগযাধ কযা াআর। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, (গফাভবযক/ াভবযক বচফার)। 

৭। কর কভথকতথা, ফাস্তফান ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)/২২ তাবযখ: 
০৫-০৩-৯২ ফাাং 
২১-১১-৯৮ াআাং  

বপ্রযক: বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

  কাযী বচফ। 

প্রাক: ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ 

  ২/৩, াঅউটায াকুথরায বযাড, ভগফাজায, ঢাকা। 

 

বফল: ‘গদান্নবত না াআগর’ ূফথ গদয বববত্তগত প্রদত্ত উচ্চতয বের (টাাআভ-বের), গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বেগরয 
ভান ফা উচ্চতয াআগর বাআ বক্ষগে নযূনতভ াঅবথথক সুবফধা টাাঃ ৬০/৭৫ প্রদান প্রগে। 

েূ: াঅনায কামথারগয ০৪-০৫-৯১াআাং তাবযগখয বএবজ/ বপ্রা-৯/ ২৭৭/ ১৯৫ নাং ে। 
 

ভগাদ, 
 ূগেবিবখত গেয ফযাগত াঅবভ বনগদথবত াআা জানাাআগতবছ বম, গদান্নবতযপ্রাপ্ত গদয বফতন বনধথাযণকাগর বমফ 
বক্ষগে নূযনতভ াঅবথথক সুবফধা প্রদান ূফথ াআগত প্রচবরত বছর তাা াংগাবধত নতুন বফতন বের াঅগদ ১৯৮৫বত 
ফার যাখা  (vide াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং এভএপ/ এপবফ/ (াআম্প)-১/ এপ-১(বজ)৮৬/ ১৩৭ তাবযখ ৩১-৭-৮৩াআাং)। 
কাগজাআ বনযীক্ষা  বাফ বফবাগগয বম কর এ, এ, এ, াধীক্ষক  বাফযক্ষণ কভকথতথা াথথ বফবাগগয ১-১২-৮৪ 
তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-১-৮৪(াাং-২)-১৫৫নাং াবপ স্মাযগকয ট ানুগেগদয ফযাখযা ানুমাী াথথাৎ 
মবদ ‘গদান্নবত না াাআগতন’ এাআ বববত্তগত ূগফথয গদ টাাআভগের াাআাবছগরন, তাাযা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বফতন 
বনধথাযণকাগর বনম্নগদ প্রাপ্ত টাাআভ বেগরয বফতগনয াগথ মথািগভ ৬০/- টাকা  ৭৫/- টাকা বমাগ কবযা বফতন 
বনধথাযণী সুবফধা প্রায াআগফন। ানুরূ সুবফধা মাাযা াখা কাযী/াাঁটবরবকায দ াআগত কাযী বচফ (প্রাক্তন 
াখা প্রধান) গদ গদান্নবত াাআাগছন এফাং মবদ গদান্নবত না াাআগতন বববত্তগত ূফথ গদ টাাআভ-বের াাআাবছগরন 
তাাযা উক্ত নূযনতভ বফতন বনধথাযণী সুবফধা টাাঃ ৭৫/- প্রায াআগফন। 

 

 াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয ১০-১২-৮৭াআাং তাবযগখয াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)-১৭০ নাং 
গে প্রদত্ত বদ্ধান্ত এাআ বপ্রবক্ষগত এতিাযা ফাবতর কযা াআর। 

াঅনায ানুগত, 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-১-৮৪(াাং-৫)/২২/১(১২৫) তাবযখ: 
০৫-০৩-৯২ ফাাং 

২১-১১-৯৮াআাং  
াফগবত  প্রগাজনী কামথ ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা াআর: 

১। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

২। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৩। বাফ ভা বনমন্ত্রক (গফাভবযক), বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৪। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, ঢাকা। 

৫। বযচারক, বযরগ াবডট, বাঅযবফ বফন, চট্টিাভ। 

৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক তায  রৃযারানী, ঢাকা। 

৭। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

৮। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, --------------------------------------। 

৯। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ এয কর কভথকতথা। 

 

 

বভাাঃ বখাযগদ াঅরভ 

কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-১৮/৯৮/২৪ তাবযখ: 
২৫-০২-১৪০৬ ফাাং। 

০৮/৬/১৯৯৯ বিাঃ। 
 

প্র্ঞপান 
 

 যকায যকাবয/ াঅধা-যকাবয প্রবতষ্ঠাগন কভথযত জাতী বফতন বের ১৯৯৭ এয ৩৪০০–৬৬২৫/- টাকা বের 
বফবষ্ট উ-কাযী প্রগক রীয বভাট গদয ২৫% গদয বফযীগত বগরকন বিড বগগফ জাতী বফতন বের 
১৯৯৭ এয ৪৩০০–৭৭৪০/- টাকায বের প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ কগযগছন। বজযষ্ঠতায বববত্তগত এ বগরকন বিড বের 
প্রগদ গফ, তগফ বগরকন বিড প্রাবপ্তয জন্য চাকবযগত স্থাী, ১০ভ বিগড চাকবযয বভাদ ৫ (াাঁচ) ফছয ূবতথ এফাং 
চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক গত গফ। 

 

২। উক্ত বগরকন বিড বেগরয সুবফধা এ াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-১৮/৯৮/২৪/১(৫০০) তাবযখ: 
২৫-০২-১৪০৬ ফাাং। 

০৮-৬-১৯৯৯ বিাঃ। 
 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৬। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ––––––––––––––––––––––, (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
তাগদয াঅতাবুক্ত কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৭। ভা-বাফ বনযীক্ষা  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯ ীদ বদ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা-১০০০। 

৮। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৯। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভূ্াণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগটয যফতথী াংখযা 
প্রকাবত বগগজগটয ৫০০ কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। াবপ কব/ াংকরন কব/ গাডথ নবথ। 

 

 

ববরভা াঅকতায ফানু 

ববনয কাযী বচফ 

ফাস্তফান াখা-৪ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-১২/৯৫/৭৭ তাবযখ: ২২-১০-২০০০ াআাং। 

 

প্র্ঞপান 
 

 যকায গণূতথ াবধদপ্তগযয বনবভত বাবটথকযার রান্সগাটথ এগটনগডন্ট (বব,বট,এ)-বদযগক ৪ (চায) ফছয চাকবয 
ূবতথগত বনবভত বভাট গদয ৫০% গদ বগরকন বিড বের টাকা ২১০০–৪৩১৫/- (১৯৯৭) প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ 
কগযগছন। 

 

২। উক্ত বগরকন বিড বেগরয সুবফধা এ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-১২/৯৫/৭৭/১(২০০) তাবযখ: ২২-১০-২০০০ াআাং। 

 

 ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৬। বচফ, গৃাণ  গণূতথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৭। ভা-বাফ বনযীক্ষা  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯ ীদ বদ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা-১০০০। 

৮। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৯। প্রধান প্রগক রী, গণূতথ াবধদপ্তয, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

১০। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্ণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগটয যফতথী াংখযা 
প্রকাবত বগগজগটয ২০০ (রৃাআত) কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবপ কব/ াংকরন কব/ গাডথ নবথ। 

 

 

ববরভা াঅকতায ফানু 

ববনয কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-২৮/২০০০/২৬ তাবযখ: ১৩/৬/২০০১ াআাং। 

 

প্র্ঞপান 
 

 যকায স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রাধীন উ-কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর 
এবগটন্ট দবট ব্লকড দ বফধা াংবিষ্ট কভথকতথাগদয ভঞ্জুযীকৃত গদয ৫০% গদ ৩৪০০–৬৬২৫/- (৯৭ গনয ১০ 
নাং বিড) টাকায বেরবট বগরকন বিড বাগফ প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন। এাআ বগরকন বিড বজযষ্ঠতায 
বববত্তগত প্রগদ গফ, তগফ তা প্রাবপ্তয জন্য উ-কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এবগটন্ট গদ 
নূযনতভ ৫ (াাঁচ) ফছয চাকবয ূবতথ  চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক গত গফ। 

 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড সুবফধা এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ, 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

াথথ বফবাগ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-২৮/২০০০/২৬ তাবযখ: ১৩/৬/২০০১ াআাং। 

 

 ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। বচফ, স্বাস্থয  বযফায করযান ভন্ত্রণার। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৫। ফাস্তফান, ফাগজট  ফয বনন্ত্রন ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৬। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্াণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। উক্ত প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগটয যফতথী 
াংখযায প্রকা কগয প্রকাবত বগগজট ১০০ (একত) কব াে ভন্ত্রণারগয বপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা 
গরা। 

 

 

ববরভা াঅকতায ফানু 

ববনয কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  বযদথন ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-২ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্তাঃ-২)বাঃগিাঃ(বচফার)-১:২০০২/২৭৮ তাবযখ: ২২-৯-২০০২ 

 

বফল: ফাাংরাগদ বচফারগয াবযন্তগয ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগ বনগাবজত াবপ কাযী-কাভ-ভু্াক্ষবযক 
(এর,বড,এ কাভ -টাাআবষ্ট) গদ বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 

 

 বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে বম, ফাাংরাগদ বচফারগয াবযন্তগয ভন্ত্রণার/ বফবাগভুগ বনগাবজত 
াবপ কাযী -কাভ-ভু্াক্ষবযক (এর,বড,এ কাভ-টাাআবষ্ট) গদ বনম্নরূ তথানুাগয বগরকন বিড বের প্রদাগন 
যকায ম্মত গগছনাঃ- 

িাঃ 
নাং 

গদয নাভ বফদযভান বফতন বের 

(জাাঃগফাঃ বোঃ১৯৯৭) 
বগরকন বিড বের 

(জাাঃ বফাঃ বোঃ ১৯৯৭) 
তথাবদ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। াবপ কাযী 
কাভ-ভু্াক্ষবযক 

(এর,বড,এ কাভ- 

টাাআবষ্ট) 

টাাঃ ১৯৭৫-৩৬০৫/- 
(১৬ নাং বের) 

টাাঃ ১৯৭৫-৩৯২০/- 
(১৫ নাং বের) 

াংবিষ্ট দধাযীয কভগক্ষ ৫ (াাঁচ) ফছয 
গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত বফবাগী যীক্ষা উত্তীণথ 

াগগক্ষ ৩৩১/৩% বাগ গদ বফবাগী গদান্নবত 
কবভবটয সুাবযগয বববত্তগত প্রগদ। 

 

২। উগযয ছগকয ৫ নাং করাগভয তথানুমাী াবপ কাযী -কাভ-ভু্াক্ষবযকগণ বগরকন বিড বের প্রায গফন। 
 

৩। বম কর বনম্নভান কাযী -কাভ-ভু্াক্ষবযকগণ (ফতথভাগন াবপ কাযী -কাভ-ভু্াক্ষবযক) াআগতাূগফথ াথথ 
বফবাগগয 10-8-81 তাবযগখয স্মাযক নাং- MFD(ID)V/ R(G)-6/ 78/ 1031, 6-1-81 তাবযগখয স্মাযক নাং- MF(ID)/ 

R-12/ 77/ Part-II/ 19 এফাং 23-11-83 তাবযগখয স্মাযক নাং- MFP/ FD (Imp)-IV/ U(G)-2/ 83/ 189 ানুমাী 
বগরকন বিড বের প্রাপ্ত গগছন, তাগদয বক্ষগে এ াঅগদ বূতাগবক্ষক বাগফ কামথকয গফ। তগফ তথ তাগফ বম, মাযা 
যফতথীগত বগরকন বিড বের প্রায গফন তাগদয বক্ষগে এ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 
 

৪। এাআ াঅগদ জনস্বাগথথ াবফরগম্ব কামথকয গফ। 
 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  বযাঃ) 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-২)বাঃগিাঃ(বচফার)-১/২০০২/২৭৮/৫ তাবযখ: ২২-৯-২০০২ 

 

দ াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য ানুবরব:- 
১) বচফ –––––––––––––––, ভন্ত্রণার/ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার, াবডট াউজ, ঢাকা। 

৩) প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ––––––––––––––––––––––-। 
৪) ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর াখা, াথথ বফবাগ। 
৫) াংবিষ্ট নবথ/ গাডথ নবথ। 

 

তবভনা বফগভ 
ববনয কাযী বচফ 

বপান- ৮৬১১৪৩১ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফবফধ-২৫/৯৩/১৯৬ তাবযখ: 
১-১১-২০০৩ বিষ্টাব্দ। 

১৭-০৭-১৪১০ ফোব্দ। 
 

প্র্ঞপান 
 

বফল: কর বফবএ কযাডাগযয ৬ষ্ঠ বিগডয বফতন বেরবকু্ত গদয ৫০% গদয বফযীগত ৫ভ বিগডয বফতন 
বেগর বগরকন বিড প্রদান প্রগে। 

 

 বফববন্ন বফবএ কযাডাগযয বফতন বেগরয াাভঞ্জস্য দূযীকযগণয রক্ষয The Services (Re-organisation and 

Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) ধাযা-৫ এয প্রদত্ত ক্ষভতাফগর যকায বনম্নরূ াঅগদ প্রদান কবযর: 

ক) ফাাংরাগদ বববর াববথবকু্ত কর কযাডাগযয ৬ষ্ঠ বিগডয বফতন বেরবকু্ত গদয ৫০% গদ কযাডাগয 
৫০% গদয কযাডাগয ১০ (দ) ফৎয চাকবয ূবতথ, গন্তালজনক চাকযীয বযকডথ  বজযষ্ঠতায বববত্তগত ৫ভ 
বিগডয বফতন বেগর বগরকন বিড প্রায াআগফন। 

খ) বম কর কযাডাগযয কভথকতথা াআগতাভগধয উক্ত সুবফধা াাআাগছন তাাগদয বক্ষগে াআা প্রগমাজয াআগফ না। 

গ) এাআ াঅগদ ানুমাী বকান্ কযাডাগযয কতগুবর গদয বফযীগত এাআ সুবফধা প্রায াআগফন তাা কযাডায 
কগম্পাবজন রুর এয ানুগভাবদত ৬ষ্ঠ বিগডয দ াংখযা বববত্তগত াংবিষ্ট কযাডায বনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ বনধথাযণ কবযা াংস্থান ভন্ত্রণার  াথথ বফবাগগয ম্মবত িণূফথক যকাবয াঅগদ জাবয কবযগফন। 

ঘ) গদয াংখযা বফগজাড় (১ এয াবধক) াআগর ৫০% দ বাগফয ভ ১টা দ ফাদ বদগত াআগফ। তগফ, 
গদয াংখযা ১বট াআগর ফযবতিভ বাগফ ১বট গদয বফযীগত ১বট গদাআ এাআ বগরকন বিড প্রগদ 
াআগফ। 

ঙ) এাআ প্র্ঞপানবট জাবযয তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 
 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফবফধ-২৫/৯৩/১৯৬ তাবযখ: 
১-১১-২০০৩ বিষ্টাব্দ। 

১৭-০৭-১৪১০ ফোব্দ। 
াফবগত  প্রগাজনী ফযফস্থা িণ কবযফায জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা াআর: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ––––––––––––––––––––––, (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাাঁাগদয াঅতাবুক্ত 
াংবিষ্ট াংস্থা/ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তযভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৫। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউ, ১৮৯ বদ বদ নজরুর াআরাভ স্মযণী, ঢাকা। 
৬। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁায াঅতাবুক্ত াংবিষ্ট াংস্থা/ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ 

দপ্তযভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৭। বফবাগী কবভনায––––––––––––––––––––––––––––––––––। 

৮। বজরা প্রাক––––––––––––––––––––––––––––––––––––––। 

৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,––––––––––––––––––––––––––(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

১০। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভূ্াণার, ঢাকা। বফ্ঞপবপ্তবট ফাাংরাগদ বগগজগট প্রকা কবযা বগগজগটয ১০০ 
(একত) কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

১১। গাডথ নবথ/ াংকরন/ াবপ কব। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান  বযদথ ন ানু বফবাগ 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ/(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ৪/২০০৩/১৬৪(১০০) তাবযখ: ১৮- ১২- ২০০৪ বিাঃ। 

 

বপ্রযক: াঅফরৃর ফাযী 
ববনয কাযী বচফ। 

 

প্রাক: বাফ ভা বনন্ত্রক 
বচফার বফন (৩ বপজ) 
বগুনফাবগচা, ঢাকা- ১০০০। 

 

বফল: ‘গদান্নবত না াআগর’ ফূথ গদয বববত্তগত প্রদত্ত উচ্চতয বের (টাাআভ বের) গদান্নবত প্রাপ্ত গদয বেগরয 
ভান ফা উচ্চতয াআগর, বাআ বক্ষগে নূন্যতভ াঅবথথক সুবফধা ৭৫/-  প্রদান প্রাংগগ। 

 

ূে: াভ/াবফ(ফা- )৩- াঅয(বজ)- ১- ৮৪(াাং- ৫)/২২, তাবযখ: ৫- ৩- ১৯৯২াআাং। 

 

ভগাদ, 
 

 ূগোবিবখত গেয ফযাগত বনগদথবত াআা জানাাআগতবছ বম, াথথ বফবাগগয ৫- ৩- ১৯৯২ তাবযগখয াভ/ াবফ(ফা)-
৩- াঅয(বজ)- ১- ৮৪(াাং- ৫)/ ২২ নাং স্মাযগক মাাঁাযা াখা কাযী/ াাঁটবরবকায দ াআগত কাযী বচফ গদ 
গদান্নবত াাআাগছন এফাং ‘মবদ গদান্নবত না াাআগতন’ বববত্তগত ূফথ গদ টাাআভ বের াাআাবছগরন, তাাঁাযা 
গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বফতন বনধথাযণকাগর বনম্ন গদ প্রাপ্ত টাাআভ বেগরয বফতগনয াগথ নূন্যতভ বফতন বনধথাযণী সুবফধা 
টাকা ৭৫/-  প্রায াআগফন ফবরা উগিখ াঅগছ। 

 

২। যকায কর দাবত্ব, কামথবযবধ  সুগমাগ সুবফধা াবযফবতথত যাবখা াখা কাযী দগক প্রথগভ ১৩- ০৯-
১৯৯৫ তাবযগখয ভ/ ফয/ বটভ- ১ (াংস্থান- াাংকা)- ২৪/ ৯৪- ১৭০ নাং াঅগদফগর প্রাবনক কভথকতথা এফাং 
াাঁটবরবকায দগক ফযবক্তগত কভথকতথা গদ রূান্তয এফাং যফতথীগত ২৮- ০৪- ১৯৯৭ তাবযগখয ভ(করযাণ)- াঅয- ৩/ 
৯০- ৬৪ নাং াঅগদফগর দভূগক ২ বেণীয বগগজগটড দভমথাদা বফতনগের উন্নীত কগয। ূগোস্থ াঅগদগ 
প্রাবনক কভথকতথা/ ফযবক্তগত কভথ কতথা উগিখ না থাকা দভমথাদা দফী বযফতথগনয কাযগণ জবটরতায ৃবষ্ট 
াআাগছ। উগিবখত জবটরতা বনযগনয জন্য ৫- ৩- ১৯৯২ তাবযগখয ২২ নাং স্মাযগক উগিবখত াখা কাযী/ াাঁট-
বরবকায গদয স্থগর প্রাবনক কভথকতথা/ফযবক্তগত কভথকতথা প্রবতস্থাবত াআগফ। প্রাবনক কভথকতথা/ ফযাবক্তগত 
কভথকতথা দ বথগক ১ভ বেণীয গদ (কাযী বচফ নন- কযাডায) গদান্নবত প্রাপ্তগদযগক গদান্নবত গদ ৭৫/-  টাকা 
বফতন বনধথাযণী সুবফধা প্রদাগন ৫- ৩- ১৯৯২ তাবযগখয ২২ নাং স্মাযকবট বনগম্নাক্তবাগফ াংগাধন কযা াআর:  

‘প্রাবনক কভথকতথা/ ফযবক্তগত কভথকতথা দ বথগক ১ভ বেণীয গদ (কাযী বচফ, নন- কযাডায) 
গদান্নবতপ্রাপ্ত কভথকতথাগণ গদান্নবত গদ নূযনতভ বফতন বনধথাযণী সুবফধা টাকা ৭৫/প্রায াআগফন’।  

 

৩। এাআ াঅগদ ২৮- ০৪- ১৯৯৭ তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

 

 

াঅফরৃর ফাযী 
ববনয কাযী বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফবফধ-২৫/৯৩(াাং-৩)/১০৯ তাবযখ: 
১৪ াঅলাঢ়, ১৪১২ ফোব্দ। 

২৮ জুন, ২০০৫ বিষ্টাব্দ। 
 

বফ্ঞপবপ্ত 

 

বফল: বফবএ কভথকতথাগদয জন্য ৬ষ্ঠ বিগডয বফতন বের াআগত ৫ভ বিগডয বফতন বেগর বগরকন বিড প্রদান 
প্রগে। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাাআগতগছ বম, The Services (Re-organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII 

of 1975)-এয ধাযা-৫ এয প্রদত্ত ক্ষভতাফগর াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগগয ০১/১১/২০০৩ বিষ্টাগব্দয প্র্ঞপান নাং-াভ/ 
াবফ (ফাস্ত-১)/ বফবফধ-২৫/৯৩/১৯৬ ফাবতরূফথক নাং এ.াঅয.–১১৯-াঅাআন/২০০৫/ াভ/ াবফ (ফাস্তাঃ-১)/ জাাঃ বফাঃ 
বের-১/২০০৫/৭৩ এয ৭নাং ানুগেগদয (৭) উ-ানুগেদ ানুযগণ বফবএ কযাডাযভূগয কভথকতথাগদয জন্য 
বগরকন বিড প্রদান প্রগে যকায বনম্নরূ বফ্ঞপবপ্ত জাবয কবযরাঃ 

ক) ফাাংরাগদ বববর াববথগয কযাডাযভূগয কর গদ জাতী বফতন বের, ২০০৫-এয ৬ষ্ঠ বেরবকু্ত 
কভথযত কভথকতথাগণ (১০০%), ১০ (দ) ফৎয চাকবয ূবতথ  গন্তালজনক চাকযীয বযকগডথয বববত্তগত ৫ভ 
বিগডয বফতন বেগর বগরকন বিড প্রায াআগফন। স্থাী গদ কভথযত দ াংখযায বববত্তগত এাআ বগরকন 
বিগডয দাংখযা বনধথাযণ কবযগত াআগফ। 

খ) বম কর কযাডাগযয কভথকতথা াআগতাভগধয উক্ত সুবফধা াাআাগছন াথফা ১০ (দ) ফৎয চাকযী ূবতথগত ফা 
তাাঁায ূগফথ ৫ভ বিগডয বফতন বেরবকু্ত গদ গদান্নবত াাআাগছন তাাগদয বক্ষগে াআা প্রগমাজয াআগফ না। 

গ) এাআ াঅগদ ানুমাী াংবিষ্ট কযাডায বনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/ বফবাগ Composition and Cadre Rules-এয 
ানুগভাবদত ৬ষ্ঠ বিগডয দ াংখযা বনণথ কবযা াংস্থান ভন্ত্রণার  াথথ বফবাগগয ম্মবত িণূফথক 
যকাবয াঅগদ জাবয কবযগফ। 

ঘ) মথামথ ভূরযাগনয বববত্তগত মাাঁাযা বমাগয বফগফবচত াআগফন তাাগদয বক্ষগে উক্ত বগরকন বিড প্রগদ 
াআগফ। 

ঙ) এাআ বফ্ঞপবপ্ত ০১-১-২০০৫ তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

 

 

বভাাম্মদ াঅরী খান 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার। 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ ঢাকা। 

৩। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 

৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ––––––––––––––––––––––-., (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 
তাাঁাগদয াঅতাবকু্ত াংবিষ্ট দপ্তযভূগয াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৫। বফবাগী কবভনায––––––––––––––––––––––––––––––––––(কর বফবাগ)। 

৬। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁাগদয াঅতাবুক্ত াংবিষ্ট াবপভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা াআর। 

৭। কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁায াঅতাবকু্ত াংবিষ্ট কর াবপগ াআায 
ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৮। াবতবযক্ত ভা-বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ বযরগ, ঢাকা। তাাঁায াঅতাবুক্ত াংবিষ্ট কর াবপ াআায ানুবরব 
বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৯। বজরা প্রাক–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (কর বজরা)। 

১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,––––––––––––––––––––––––––(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

১১। উগজরা বনফথাী াবপায–––––––––––––––––––––––––-(কর উগজরা)। 

১২। বফবাগী বাফযক্ষক,–––––––––––––––––––––––––––––––-(কর বফবাগ)। 

১৩। বজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা,–––––––––––––––––––––––––(কর বজরা)। 
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১৪। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা,––––––––––––––––––––––––––- (কর উগজরা)। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

১৬। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভূ্াণার, ঢাকা। বফ্ঞপবপ্তবট ফাাংরাগদ বগগজগট প্রকা কবযা বগগজগটয ১০০ 
(একত) কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

১৭। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
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(একাআ নম্বয  তাবযগখ স্থরাবববলক্ত াআগফ) 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)/বাঃগিাঃ(স্বাস্থয-৪৪)/২০০৬/১৫০ তাবযখ: ২৬ াঅবিন, ১৪১৩ 

১১ াগক্টাফয/২০০৬ 

 

প্র্ঞপান 
 

যকায স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন পাভথাবষ্ট দবট ব্লকড বফধা াংবিষ্ট পাভথাবষ্টগদয 
ভঞ্জুযীকৃত গদয ৫০% ভরূ গদয যফতথী বেরবট াথথাৎ ৪১০০–৮৮২০/- টাকায বেগরয যফতথী বের টাাঃ ৫১০০–
১০৩৬০/- (জাাঃ বফাঃ বোঃ/২০০৫ ১০ নাং বিড) বগরকন বিড বের বাগফ প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন। এাআ 
বগরকন বিড বজযষ্ঠতায বববত্তগত প্রগদ গফ। তগফ তা প্রাবপ্তয জন্য পাভথাবি গদ নূযনতভ ৫(াাঁচ) ফৎয চাকবয 
ূবতথ  চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক গত গফ। 
 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড সুবফধা াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 
 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ কুদু্দ খান 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ। 

 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)/বাঃগিাঃ(স্বাস্থয-৪৪)/২০০৬/১৫০ তাবযখ: ২৬ াঅবিন, ১৪১৩ 

১১ াগক্টাফয/২০০৬ 

 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা:- 

১) ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 
২) ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৩) বচফ, স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫) বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬) মুগ্ম-বচফ, ফাগজট ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 
৭) মুগ্ম-বচফ, ফয বনন্ত্রক  বযদথন ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 
৮) উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্াণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। উক্ত প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগট প্রকা কগয 

প্রকাবত বগগজগটয ১০০ (একত) কব াে ভন্ত্রণারগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 
 

 

বভাাঃ ভাতাফ উবদ্দন জভাদায 

ববনয কাযী বচফ 

াথথ বফবাগ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

াভ/াবফ(ফাা-২)-৫-বফবফধ-১/(উাঃ)/২০০৬/২৬০ তাবযখ: ১৯/১১/২০০৬ 

০৫/০৮/১৪১৩ 

 

বফল: টাাআভ-বের প্রদাগনয বফবধ/ বফধান বপ্রযণ প্রগে। 

 

ূে: বভ/প্রা-১/৩-৬/৯৯/১৬৫, তাাং–২৩/০২/২০০৬ 

 

উমুথক্ত বফল  ূগোক্ত স্মাযগকয বপ্রবক্ষগত উন্নন প্রকল্প গত যাজস্ব ফাগজগট স্থানান্তবযত কভথচাযীগদয টাাআভগের 
প্রদাগনয বক্ষগে তাগদয প্রকগল্প চাকবযকার গণনা কযা গফ বকনা-এ বফলগ াথথ বফবাগগয বনম্নরূ বদ্ধান্ত বনগদথিগভ 
বক্ষা ভন্ত্রণারগক াফবত কযা গরা: 
 

‘উন্নন প্রকল্প গত যাজস্ব ফাগজগট স্থানান্তবযত কভথকতথা  কভথচাযীগদয টাাআভগের প্রদাগনয বক্ষগে উন্নন 
প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কযা বমগত াগয। তগফ এগক্ষগে ফগকা প্রায গফন না। উযন্তু বফলবটগত াংস্থান 
ভন্ত্রণারগয ভতাভত বনা বমগত াগয।’ 

 

 

বভাাম্মদ াঅরতাপ-উর-াঅরভ 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৭১৬৭৩১৪ 

বচফ 

বক্ষা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

(দৃাঃ াঅাঃ ববনয কাযী বচফ, প্রান াখা-১)। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-২ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্তাঃ-২)বফাঃগোঃবনাঃ(াংস্থান)-৩৮/২০০৬/১৫০ তাবযখ: ০৪/৭/২০০৭ 

 

বফল: জাতী বফতন বেগরয ৯ভ বিডবুক্ত কভথকতথাগদয ৭ভ বিগড বগরকন বিড ভঞ্জযুীয তাবযখ  ফগকা 
াঅবথথক সুবফধা প্রদান াংিান্ত। 

 

ূে: াংস্থান ভন্ত্রণারগয নবথ নাং -ভ(বফবধ-৫)-২১/২০০৭ এয ভাধযগভ বপ্রবযত প্রস্তাফ। 

 

 উমুথক্ত বফল  সুগোক্ত প্রতাগফয বপ্রবক্ষগত জাতী বফতন বেগরয ৯ভ বিডবকু্ত কভথকতথাগদয বমাগযতা, 
গন্তালজনক াববথ বযকডথ এফাং দ ূগন্য থাকায তথ ূযণ গর ৭ভ বিগড বগরকন বিড বগরকন বিড 
প্রাযতায তাবযখ বথগক াঅবথথক সুবফধা কভথকতথাগদয বগরকন বিড প্রদান কযগত গফ ভগভথ াঅবদষ্ট গ জাবনগ 
বদা র। 

 

 

বফভান বফাযী ফড়ুা 
উ-বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 

বচফ 

াংস্থান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার 

ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-১২(বাঃগিাঃ)/২০০৬/১০১ তাবযখ: ২১ াঅলাঢ় ১৪১৪ 

৫ জুরাাআ ২০০৭ বিাঃ 

 

বফল: জাতী বফতন বের, ২০০৫ ফাস্তফাগনয প্রাযগে তাবযখ াথথযাৎ ০১-০১-২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত 
২ বেণীয বগগজগটড কভথকতথাগদয বফতন কযবন্ডাং বেগরয বযফগতথ যাবয বগরকন বিড বেগর 
বনধথাযণ প্রগে। 

 

 যকায এাআ ভগভথ বদ্ধান্ত িণ কগযগছ বম, জাতী বফতন বের, ২০০৫ (যকাবয-বফাভবযক) এয ৭(৬) ানুগেগদ 
২ বেণীয গদ বগরকন বিড বের প্রদাগনয বফধান প্রফতথন কযা গগছ। উক্ত বফধান ানুমাী বম কর ২ বেণীয 
বগগজগটড কভথকতথা ০১-০১-২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড বের প্রাপ্ত গফন/ গগছন, তাগদয বক্ষগে ০১-০১-২০০৫ 
তাবযগখ যাবয বগরকন বিগড বনগম্ন ফবণথতবাগফ বফতন বনধথাযণ গফ:- 

ক) জাতী বফতন বের, ২০০৫ (যকাবয-বফাভবযক) ফাস্তফাগনয প্রাযগে তাবযখ াথথযাৎ ০১-০১-২০০৫ 
তাবযগখ কযবনডাং বেগর বফতন বনধথাযগণয বযফগতথ যাবয বগরকন বিড বেগর বফতন বনধথাযণ গফ; 

খ) বগরকন বিগড বফতন বনধথাযণকাগর াংবিষ্ট কভথকতথায বফতন বগরকন বিগডয ভতূরয ধাগ বনধথাযণ 
গফ; 

গ) মবদ ভতূরয ধা না থাগক তাগর বনম্নধাগ বফতন বনধথাযণ কগয াফবষ্ট াাংক ফযবক্তগত বফতন (বব) 
বগগফ গণয গফ। এাআ ফযবক্তগত বফতন যফতথী ফাবলথক াআনবিগভগন্টয াগথ ভন্ব গফ। 

ঘ) জাতী বফতন বের, ২০০৫ প্রফতথগনয ূগফথ বগরকন বিড প্রাপ্ত বকান ২ বেণীয বগগজগটড গদয বক্ষগে 
এাআ সুবফধা প্রগমাজয গফ না। 

 

 

যাবজা বফগভ, এন বড ব 
মুগ্ম-বচফ। 

 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-১২(বাঃগিাঃ)/২০০৬/১০১ তাবযখ: ২১ াঅলাঢ় ১৪১৪ 

৫ জুরাাআ ২০০৭ বিাঃ 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা র:- 

১) ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৩) বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ––––––––––––––––-ভন্ত্রণার বফবাগ। 
৪) বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৫) াবপ কব। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/ফাজা(বগি)/০৬/১২৯ তাবযখ: ০৫/০৯/২০০৭ 

 

বফল: বিতী বেণীয কভথকতথাগদয বগরকন বিড প্রদান প্রগে। 

 

ূে: ফাাংরাগদ জাতী াংদ বচফারগয স্মাযক নাং -ফাজা-াং-২(বাঃ বিডাঃ ২)/৩(৩)/২০০৫/২৭৯ তাবযখ 
১৮-৭-২০০৭ বিাঃ 

 

উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, ২ বেণীয কভথকতথাগণগক বগরকন বিড 
প্রদাগনয বক্ষগে গদয াংখযা বফগজাড় (১ এয াবধক) এফাং ১বট ভাে দ গর বনম্নবরবখত নীবতভারা ানুৃত গফ: 
 

‘গদয াংখযা বফগজাড় (১ এয াবধক) গর ৫০% দ বগগফয ভ ১বট দ ফাদ বদগত গফ। তগফ গদয াংখযা 
১(এক) গর এফাং দবট ব্লক দ গর ফযবতিভ বগগফ ১(এক)বট গদয বফযীগত ১বট গদাআ বগরকন বিড 
বদা মাগফ’। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বচফ 

ফাাংরাগদ জাতী াংদ বচফার, 

বগযফাাংরা নগয, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফাঃগোঃউাঃ-৩(প্রাগভ)/২০০৬/৩২৯ তাবযখ: ২৮-১১-২০০৭ 

 

বফল: প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয াধীন যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয বক্ষকগদয উন্নীত বফতন বেগর বফতন 
বনধথাযণ। 

 

ূে: বড নাং -প্রাগভ/বফদযার-২/৩০ ববটাঅাআ-৬/০২(াাং)/১১৭৯ তাবযখ: ৬-১১-২০০৭ 

 

 প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয াধীন যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয বক্ষকগদয উন্নীত বফতন বেগর বফতন 
বনধথাযগণয জবটরতা বনযগনয রগক্ষয যকায বনগম্নাক্ত নীবতভারা ানুযগণয বদ্ধান্ত িণ কগযগছ: 

ক) প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয বক্ষকগগণয বফতন বের উন্নীত ায ূগফথ বমবন বম াংখযক টাাআভ-বের 
বগগছন/ প্রায গগছন, উন্নীত বফতন বেগরয উগয বাআ াংখযক টাাআভগের গণনা কগয বফতন বের উন্নীত 
কযায াফযফবত ূগফথ তায ফথগল াঅবযত/ প্রায ভূরগফতগনয বববত্তগত বের উন্নীত কযায তাবযখ এবাগফ 
যাবয বননথীত ফথগল বেগরয বকান ধাগ বভরগর ঐ ধাগ, ধাগ না বভরগর বফ, এ াঅয ১ভ খগন্ডয 
৪২(১) (ii) বফবধ ানুযগণ বনম্নধাগ বফতন বনধথাযণ কগয াফবষ্ট টাকা ব,ব (Personal Pay) বাগফ প্রদান 
কযগত গফ। এফাং উক্ত ব,ব যফতথী ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধগত ভন্ব গফ। উক্ত দ্ধবতগত বফতন বনধথাযণকাগর 
ভাঝখাগন বকান বফতন বেগর/ বিগড বফতন বনধথাযণ কযা মাগফ না। 

খ) বমবন বকান টাাআভ-বের ানবন তায গফথাগগল াঅবযত/ প্রায ভূরগফতগনয বববত্তগত বফতন বের উন্নীতকযগণয 
তাবযগখ উন্নীত বেগরয বকান ধাগ বভরগর ঐ ধাগ, ধাগ না বভরগর বফ,এ,াঅয ১ভ খগন্ডয ৪২(১) (iii) 
বফবধ ানুযগণ বনম্নধাগ বফতন বনধথাযণ কগয াফবষ্ট টাকা ব,ব (Personal Pay) বাগফ প্রদান কযগত গফ 
এফাং উক্ত ব,ব (Parsonal Pay) যফতথী ফাবলথক বফতন ফবৃদ্ধগত ভন্ব গফ। তগফ গফথাগল াঅবযত/ প্রায 
ভূর বফতগনয বববত্তগত উন্নীত বফতন বেগর বফতন বনধথাযণকাগর মবদ বদখা মা কাগযা বফতন ফথগল বেগরয 
বনম্নধাগয বচগ কভ বগক্ষগে তায বফতন ফথবনম্ন ধাগ বনধথাযণ কযগত গফ। 

 

২। উন্নীত বফতন বেগর বফতন বনধথাযগণয ভ বম কর বক্ষগে টাাআভগেগর (উচ্চতয বের) ূগফথ প্রাপ্ত/ প্রায বফতন 
হ্রা বগগছ/ াগফ, ব কর বক্ষগে াথথ বফবাগগয ২৩-৯-১৯৯৬ তাবযগখয াভ/ াবফ(ফাস্ত-৪)/ বফাঃ বনাঃ -১১/ ৯৩/ ৪৮ 
নাং স্মাযক ানুমাী ূগফথ প্রাপ্ত/ প্রায বফতন াংযবক্ষত গফ। 

 

 

যাবজা বফগভ, এনবডব 

মগ্ম -বচফ (ফাস্তাঃ প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ। 

বচফ 

প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণার 
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফাঃগোঃউাঃ-৩(প্রাগভ)/২০০৬/৩২৯/১(৭) তাবযখ: ২৮-১১-২০০৭ 

 ানুবরব দ াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 
১। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

২। ভা-বযচারক, ববডর াবডট াবধদপ্তয, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৩। বচফ ভাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 
৪। াবপ কব/ গাডথ পাাআর/ ভাষ্টায পাাআর। 
 

ভভতাজ াঅগম্মদ 

কাযী বচফ (ফাস্তফান াখা-১) 
বটবরাঃ ৭১৬২৯৭৬ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাগজট ানুবফবাগ-১। 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-১/(উাঃ)/২০০৬/২১ তাবযখ: ০২/০৩/২০০৮ 

১৯/১১/১৪১৪ 

 

বফল: টাাআভ-বের প্রদাগনয বফবধ/ বফধান বপ্রযণ প্রগে। 

 

উমুথক্ত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাগজট ানুবফবাগ-১ বথগক গত ১৯/১১/২০০৬ তাবযগখ জাবযকৃত াভ/ াবফ/ ফাা-২/৫-

বফবফধ-১(উাঃ)/২০০৬/২৬০ নাং স্মাযগকয ভাধযগভ বদা ভন্তফয (াংমুক্ত) বনগদথিগভ ফাবতর কযা গরা। 

 

 

বভাাম্মদ াঅরতাপ-উর-াঅরভ 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৭১৬৭৩১৪ 

বচফ 

বক্ষা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা 
(দৃাঃ াঅাঃ ববনয কাযী বচফ, প্রান াখা-১) 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফা-৪ াবধাখা 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০(উাঃগোঃ)/০৭/৪৭ তাবযখ: ২৪-০৩-০৮ বিাঃ 

 

বফল: উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভ-বের এফাং 
বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 

 

ূে: াংস্থান ভন্ত্রণারগয নবথ নাং ভ(বফবধ-৩)/ বফবফধ-৩০/০৬ 

 

 উমুথক্ত বফলগ বনম্ন স্বাক্ষযকাযী বনগদথিগভ জানাগে বম, উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত স্থানান্তবযত গদয 
দধাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভগের এফাং বগরকন বিড প্রদান কযায াফকা নাাআ। এ প্রগে 
াথথ বফবাগগয ফাগজট ানুবফবাগগয ০২-০৩-২০০৮ তাবযগখয াভ/ াবফ/ ফাাাঃ২/-৫-বফবধ-১(উাঃ)/ ২০০৬/ ২১ নাং 
স্মাযকবট এতদগে াংমুক্ত কযা গরা। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান: ৯৫৬৫৭৩৩ 

 

বচফ 

াংস্থান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার 

ঢাকা। 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০(উাঃগোঃ)/০৭/৪৭ তাবযখ: ২৪-০৩-০৮ বিাঃ 

 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা ফযাফয বপ্রযণ কযা গরা। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান: ৯৫৬৫৭৩৩ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)/জাাঃগফাঃগোঃ(স্বযাষ্ট-০১/২০০৬/৮৬ তাবযখ: ০১/০৪/২০০৮ বিাঃ 

 
বফল: ুবর কনগষ্টফর গদ টাাআভগেগরয প্রাযতা প্রগে। 

ূে: ক) স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারগয ১২/৯/২০০৬ তাবযগখয ে নাং -স্বাঃ ভাঃ (ুাঃ-৪) ব১বফ -৫/২০০০/৫৩৮। 
খ) স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারগয ২২/১/২০০৮ তাবযগখয ে নাং -স্বাঃ ভাঃ (ুাঃ-৪) ব১বফ -৫/২০০০/৫৯। 

 

 উমুথক্ত বফলগ  ূগে ফবণথত গেয বপ্রবক্ষগত াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে, াথথ বফবাগগয াবপ স্মাযক নাং- াভ/ 
াবফ (ফাস্ত)-১/ জাাঃ বফাঃ বের-৫/ ৯১/ ৮৪, তাবযখ: ১২/১২/৯১ বিাঃ  াভ/ াবফ(ফাস্ত)-১/ বফতন ভতা -৮/ ২০০৫/ 
১৩৪ তাবযখ: ৩০/৭/২০০৫ বিাঃ ানুাগয স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন বুর কনগষ্টফরগদয উন্নীত বফতন বেগর বফতন 
বনধথাযগণয বক্ষগে উদ্ভুত জবটরতা বনযনকগল্প বনম্নরূ বনগদথনা প্রদান কযা গরা: 

ক) াথথ বফবগগয ১২/১২/৯১ তাবযগখয াভ/ াবফ(ফাস্ত)-১/ জাাঃ বফাঃ বের-৫/ ৯১/ ৮৪ নাং স্মাযগক প্রদত্ত ুবর 
কনগষ্টফরগদয ১২, ১৫ ফছয চাকবয ূবতথগত ১ভ  ২ টাাআভগের প্রাবপ্তয তথ ফাবতর কগয জাতী বফতন বের 
১৯৯১ এয ৮। (১) ানুগেদ ানুমাী ৮, ১২, ১৫ ফছয চাকবয ূবতথগত ১ভ ২  ৩ টাাআভগের প্রদাগনয 
বফধান ূনফথার কযা গরা। 

খ) াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং -াভ/ াবফ(ফাস্ত) -১/ জাাঃ বফাঃ বের-৫/ ৯১/ ৮৪ তাবযখ:১২/১২/৯১  স্মাযক নাং- 
াভ/ াবফ(ফাস্ত)-১/ বফতন ভতা-৮/ ২০০৫/ ১৩৪, তাবযখ- ৩০/৭/২০০৫ িাযা ুবর কনগষ্টফরগদয প্রদত্ত 
উন্নীত বফতন বের জাতী বফতন বেরভূগয াংবিষ্ট ানুগেদ এফাং BSR এয part-1 এয ধাযা 42 (i) (ii) 
এয বফধান ানুমাী বফতন বনধথাযণ কযগত গফ। 

 

২। এগক্ষগে, ুবর কনগষ্টফরগদয বফতন বের উন্নীত ায াফযফবত ূগফথ বমবন বম াংখযক টাাআভগের বগগছন/ 
াগফন, উন্নীত বফতন বেরগরয াগথ বাআ াংখযক টাাআভগের গণনা কগয, বফতন বের উন্নীত ায ূগফথ ফথগল 
াঅবযত/ প্রায ভূর বফতগনয বববত্তগত, উন্নীত বফতন বের কামথ-কাবযতায তাবযখ বথগক যাবয বননথীত ফথগল বেগরয 
বকান ধাগ বভরগর ঐ ধাগ; ধাগ না বভরগর BSR এয part-1 এয ধাযা 42,(i)(ii) এয বফধান ানুমাী বনম্নধাগ বফতন 
বনধথাযণ কগয াফবষ্ট টাকা বব (personal pay) বাগফ প্রদান কযগত গফ। উক্ত বব (personal pay) যফতথী 
ফাবলথক ফবধথত বফতগনয াগথ ভন্ব গফ। এাআ দ্ধবতগত বফতন বনধথাযণকাগর ভাঝখাগন বকান বফতন বেগর/ বিগড বফতন 
বনধথাযণ কযা মাগফ না। 

 

 

যাবজা বফগভ, এনবডব 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 
বচফ 

স্বযাষ্ট ভন্ত্রণার 
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা 

নাং-াভ/াবফ/ফাস্তাঃ৩/জাাঃগফাঃগোঃ(স্বযাষ্ট্র-০১)/২০০৬/৮৬(৭) তাবযখ: ০১/০৪/২০০৮ বিাঃ 

 ানুবরব: দ াফগবত  প্রগাজনী কামথিভ িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা:- 

১। বাফ ভাবনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
২। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, স্বযাষ্ট ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৩। বচফ ভগাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 
৫। াবপ কব/ গাডথ নবথ/ ভািায পাাআর। 

 

বফভান বফাযী ফড়ুা 
উ-বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-১)/বফগক-২/৯৪/৪৯১ তাবযখ: ০৮/০৩/১৪১৫ 

২২/৬/২০০৮ 

 

বফল: গাড়ী চারকগদয ারকা  বাযী গাড়ী চারনায রাাআগন্সধাযী বাগফ বগরকন বিড বের প্রদান াংিান্ত। 
 

ূে:- নাং-ববজএ/দ্ধবত-২/স্বাস্থয/১৪২/৩০৮ তাবযখ-৮/১১/২০০৭ বিাঃ। 
 

 উমুথক্ত বফল  ূগেয বযগবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, গাড়ী চারকগদয বক্ষগে াথথ ভন্ত্রণারগয 
২৮/৬/১৯৮২ তাবযগখয স্মাযক নাং-MF(ID)-III/ A(G)-1/ 82/ 1167 ানুমাী প্রগাজনী ফযফস্থা িণ কযা বমগত 
াগয। 

 

 

বভাাঃ বগারাভ বভাস্তপা 
ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 

উ-বাফ ভা-বনন্ত্রক (দ্ধবত) 
বাফ ভা বনন্ত্রক এয কামথার 
বগুনফাবগচা 
ঢাকা-১০০০ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)/বাঃগিাঃ(খাদয-৩)/২০০৬/১৬৯ তাবযখ:-০৮/৭/২০০৮ বিাঃ। 

বফল: খাদয াবধদপ্তগযয ভটযমান বভকাবনস গদয জন্য বগরকন বিড ভঞ্জযু প্রগে। 

 

ূে: খাদয  রৃগমথাগ ফযফস্থানা ভন্ত্রণারগয ১৯/৬/২০০৮ তাবযগখয ে খারৃফযভ/ খাাঃপ্রাঃ/ বফবফধ-২৯/২০০২-৪৩৯ 
 
 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত খাদয াবধদপ্তগযয ভটযমান ভযাকাবনস দবট কাবযগযী  ব্লক দ 
বফগফচনা াথথ বফবাগগয ১৬/৬/৭৯ তাবযগখয ৬৪৪ নাং স্মাযগকয বযপাগযগন্স ‘বভর যাাআটগদয ন্যা’ ভটযমান 
বভকাবনসগদয ৫(াাঁচ) ফছয গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত ভঞ্জুযীকৃত বভাট গদয ২৫% গদ বজযষ্ঠতায বববত্তগত ১৯৭৭ 
এয বফতন বের টাাঃ ৩০০–৫৪০ (১৬ নাং বের) বথগক টাাঃ ৩২৫–৬১০ (১৫ নাং বের) বগরকন বিড প্রদাগন াথথ 
বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

 

 

জীফন কুভায বচ ধুযী 
উ-বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

বচফ 

খাদয  রৃগমথাগ ফযফস্থানা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, 

ঢাকা। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-১৬/০৭/১১৩ তাবযখ: ২৫/০৩/১৪১৫ফোব্দ 

০৯/০৭/২০০৮ বখষ্টাব্দ 

বফল: জাতী বফতন বের ২০০৫ এয াঅতা বগরকন বিগড বফতন বনধথাযণ। 
 

ূে:- নাং-ববজএ/দ্ধবত-১/জাাঃ বফাঃ বোঃ/৫৩৫/খন্ড-২/৩৩৩ তাবযখ:- ২২/০৬/২০০৮ িীাঃ। 

উমুথক্ত বফলগ ূগে ফবণথত স্মাযগকয তথয ানুমাী াথথ বফবাগগয ২৬/১২/১৯৮০ তাবযগখয MF(ID)-VI-(G)- 26/ 
80/ 1749 নাং স্মাযগকয ধাযাফাবকতা তৎকারীন ভা বাফযক্ষক (বববর) কামথারগয ২৫/০১/১৯৮২ তাবযগখয বনাঃ/ 
ভন্ব/ ৫৩/ ৪৩/ ১১৮ নাং স্মাযক জাবয কযা । 
 

২। যফতথীগত বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার বথগক ১৫/০৩/২০০৬ তাবযগখয ববজএ/ দ্ধবত-১/ জাাঃ বফাঃ বোঃ/ ৫৩৫/ 
২০০৫/ ৪৮ নাং ে জাবয এফাং ুনযা ২৪/০৪/২০০৬ তাবযগখয ববজএ/ দ্ধবত-১/ জাাঃ বফাঃ বোঃ/ ৫৩৫/ ২০০৫/ 
২৬৪৩ (১০০) নাং স্মাযক িাযা ফবণথত ৪৮নাং ে ফাবতর কযা যাবয বগরকন বিগড বফতন বনধথাযগণয বক্ষগে 
জবটরতা ৃবষ্ট গগছ। 
 

৩। উদ্ভুত জবটরতা বনযনকগল্প াথথ বফবাগগয ২৬/১২/১৯৮০ তাবযগখয MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749 নাং স্মাযক 
এফাং ভা বাফযক্ষক (বববর) কামথারগয ২৫/০১/১৯৮২ তাবযগখয বনাঃ/ ভন্ব/ ৫৩/ ৪৩/ ১১৮ নাং স্মাযক ানুমাী 
জাতী বফতন বের/ ২০০৫ ফাস্ততফাগনয তাবযগখ াথথাৎ ০১/০১/২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত বফবএ 
কযাডায কভথকতথাগদয বগরকন বিগড বফতন বনধথাযগণয প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বনগদথিগভ ানুগযাধ কযা 
গরা। 

 

 

াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান:- ৯৫৬৫৭৩৩। 

বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বচফার বফন, ৩ বপজ, 
বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

 

বফতযণ: দ াফগবতয জন্য: 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার 

াবডট বফন, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)-বাঃগিাঃ(গমাগাগমাগ)-২/২০০৪/১৭৯ তাবযখ: ১৩/৭/২০০৮ বিাঃ। 

 

বফল: ড়ক  জনথ াবধদপ্তগযয াাংগঠবনক কাঠাগভাবকু্ত াঅযফবযকারচায বকনার াবপায/ এবিগভটয গদ 
২০০৫ এয টাাঃ ৪১০০–৮৮২০ (১১ নাং বের) বথগক ৫১০০–১০৩৬০ (১০ নাং বের) টাকা বফতন বের 
বগরকন বিড প্রদান প্রগে। 

 

ূে: বমাগাগমাগ ভন্ত্রণারগয ৩০/৬/২০০৮ তাবযগখয ে নাং -জ-২/ বাঃ বিড-৫/২০০৮ -৩৮৩ নাং স্মাযক। 
 

 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেেয বপ্রবক্ষগত ড়ক  জনথ াবধদপ্তগযয াাংগঠবনক কাঠাগভাবকু্ত াঅযফবযকারচায 
বকনার াবপায/ এবিগভটয গদ ৩ (বতন) ফছয বভাদী ‘Diploma in Agriculture from a recofnised 

Institute’ থাকা াগগক্ষ ভঞ্জুযীকৃত বভাট গদয ৫০% গদ জাাঃ বফাঃ বের, ২০০৫ এয বফদযভান বফতন বের টাাঃ 
৪১০০–৮৮২০ (১১ নাং বের) বথগক যফতথী উচ্চতয বের টাাঃ ৫১০০–১০৩৬০ (১০ নাং বের) বগরকন বিড বের 
বাগফ প্রদাগন াঅবদষ্ট গ বনম্ন ফবণথত তথ াগগক্ষ ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

ক) াংবিষ্ট দধাযীয ৫ (াাঁচ) ফছয গন্তালজনক চাকবযকার গত গফ; 

খ) বজযষ্ঠতায বববত্তগত বগরকন বিড প্রদানগমাগয গফ; 

গ) বফতন বনধথাযণী সুবফধা ফযবতত াঅগদ জাবযয তাবযগখয ূগফথয বকান প্রকায ফগকা প্রগদ গফ না। 
 

 

জীফন কুভায বচ ধুযী 
উ-বচফ। 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

 

বচফ 
বমাগাগমাগ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার 

ঢাকা। 
 

ানুবরব: াফগবত  প্রগাজনী কামথাগথথ: 
 

১) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 
 ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার 

 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
 

২) প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা 
 বমাগাগমাগ ভন্ত্রণার 

 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-১৬/০৭/১৫১ তাবযখ: ১৪/০৯/২০০৮ 

 
বফল: জাতী বফতন বের ২০০৫ এয াঅতা যাব বগরকন বিগড বফতন বনধথাযণ। 
 

ূে: ববজএ/দ্ধবত-১/জাাঃ বফাঃ বোঃ/৫৩৫/খন্ড-২/২০০৫/৩৮৯ তাবযখ: ২৫/৮/০৮ 
 

উমুথক্ত বফলগ  ূগেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, াথথ বফবাগগয ০৯/৭/২০০৮ তাবযগখয াভ/ 
াবফ/ (ফাস্ত-৪)/ বফবফধ-১৬/ ০৭/ ১১৩ নাং স্মাযগক াথথ বফবাগগয ২৬/১২/১৯৮০ তাবযগখয MF(ID) -VI-(G)-26/ 80/ 
1749 নাং স্মাযক এফাং ভা বাফযক্ষক (বববর) কামথারগয ২৫/১০/১৯৮২ তাবযগখয বনাঃ/ ভন্ব/ ৫৩/ ৪৩/ ১১৮ নাং 
স্মাযক ানুমাী জাতী বফতন বের/২০০৫ ফাস্তফাগনয তাবযগখ াথথযাৎ ০১/০১/২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত 
বফবএ কযাডায কভথকতথাগদয বফতন যাবয বগরকন বিড বেগর বনধথাযগণয বনগদথনা বদা । ান্যবদগক 
বগরকন বিড াংিান্ত াথথ বফবাগগয ১০/০৫/৮৩ তাবযগখয ৭৪ নাং বফ্ঞপবপ্তয (ক) ানুগেদ বফদযভান থাকা বফতন 
বনধথাযগণ াং ৃবষ্ট গগছ উগিখ কগয ূগোক্ত স্মাযগক াথথ বফবাগগয বদ্ধান্ত চাা গগছ। 
 

২। ব বপ্রবক্ষগত ০১/০১/২০০৫ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত কযাডায াবপাযগদয বফতন যাবয বগরকন বিড 
বেগর বনধথাযগণয বক্ষগে বনগম্ন ফবনথত দ্ধবত ানুযণ কযায বনগদথনা বদা গরা: 

ক) যাবয বগরকন বিগড বফতন বনধথাযণকাগর াংবিষ্ট কভথকতথায বফতন বগরকন বিগডয ভতুরয ধাগ 
বনধথাযণ গফ; 

খ) মবদ ভতুরয ধা না থাগক তাগর বনম্নধাগ বফতন বনধথাযণ কগয াফবষ্ট াাংক ফযবক্তগত বফতন (বব) 
বগগফ গণয গফ। এাআ ফযবক্তগত বফতন যফতথী ফাবলথক াআনবিগভন্ট এয াগথ ভন্ব গফ। 

 

 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 
বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বচফার বফন, ৩ বপজ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
 

বফতযণ: দ াফগবতয জন্য: 
১) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 

ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক এয কামথার, 
াবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা। 
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একাআ নম্বয  তাবযগখয স্থরাবববলক্ত স্মাযক 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/প্রভ-৯(বফতনভতা)/২০০৬/১৫৬ তাবযখ: ২২/০৯/২০০৮ 

 

বফল: াায কনগিফর  ববজ কনগষ্টফর গদ টাাআভগেগরয প্রাযতা প্রগে। 

 

সুোঃ  ২২.৪৪.১.০০.৪৫.২০০৫-২৮৪(২) তাবযখ: ১১-৫-২০০৮ বিাঃ 

 ২। ২২.৪৪.১.০০.৪৫.-২০০৫-৪৯০ (২) তাবযখ: ১০-৭-২০০৮ বিাঃ 

 

 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, াথথ বফবাগগয ১৮-৯-২০০৭ তাবযগখয 
াভ/ াবফ/ (ফাস্ত-৪)/ প্রভ-৯ (গফতন ভতা) ২০০৬/ ১৩৭ নাং প্র্ঞপাগন প্রধান উগদষ্টায কামথারগয বনন্ত্রণাধীন জাতী 
বগাগন্দা াবধদপ্তয (এন,এ,াঅাআ) এয বপল্ড াবপায  জুবনয বপল্ড াবপায এফাং াায কনগষ্টফর এফাং ববজ 
কনগষ্টফর গদয উন্নীত বফতন বেগরয ফবনথত তথাবদয ‘খ’ বত উগিবখত ববজ কনগষ্টফর/ াায কনগষ্টফরগণ একাআ 
গদ ১২  ১৫ ফছয চাকবয ূবতথয গয ১ভ  ২ যফতথী উচ্চতয বফতন বের টাাআভ-বের বাগফ প্রাবপ্তয তথ ফাবতর 
কগয জাতী বফতন বের, ২০০৫ এয ৭(১) ানুগেদ ানুমাী ৮, ১২  ১৫ ফছয চাকবয ূবতথগত মথািগভ ১ভ, ২,  
৩ টাাআভগের প্রদাগনয বফধান ফার কযা গরা। 

 

 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান: ৯৫৬৫৭৩৩ 

বচফ 

প্রধান উগদষ্টায কামথার 

ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)-টাাঃগের(স্বযাষ্ট্র-১২)/২০০২/২৬২(৩) তাবযখ: ২২/১০/২০০৮ বিাঃ। 

 

বফল: কাযাযক্ষীগদয ০৩ (বতন)বট টাাআভগেগরয প্রাযতা প্রগে। 
 

ূে: স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারগয ২১/৯/২০০৮ তাবযগখ ে নাং-স্বাঃভাঃ ১াআ-৮০/২০০৮ (কাযা-১)-৭৩৪। 
 

 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারাধীন কাযা াবধদপ্তগযয কাযাযক্ষীগদয ১২  ১৫ ফছয 
চাকবয ূবতথগত মথািগভ ১ভ  ২ টাাআভগের প্রদান াংিান্ত াথথ বফবাগগয ২১/৫/১৯৯২ তাবযগখয াভ/ াবফ(ফাস্ত) -৪/ 
স্বযাষ্ট্র-১৮/ ৯২/ ২৪ নাং াবপ স্মাযগকয তথ ফাবতরূফথক জাতী বফতন বের, ১৯৯১ এয ানুগেদ ৮ (১) ানুমাী ৮, 

১২  ১৫ ফছয চাকবয ূবতথগত মথািগভ ১ভ, ২  ৩ টাাআভগের প্রাবপ্তয বফধান ূনফথাগর াঅবদষ্ট গ াথথ বফবাগগয 
ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

 

 

জীফন কুভায বচ ধুযী 
উ-বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৪ 

বফতযণ 

 

১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক 

 ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার 

 ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 
 

২। বচফ 

 স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার 
 ফাাংরাগদ বচফার 
 ঢাকা। 
 

৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা 
 স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার। 
 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/াংদ(বাঃগিাঃ)/২০০৮/১৬৫ তাবযখ: ২২/১০/২০০৮ 

 

বফল: াাঁট-বরবকায, াাঁট ভু্াক্ষবযক, ভু্ াক্ষবযক, এফাং াবপ কাযী কাভ-ভু্াক্ষবযক গদ বগরকন বিড এফাং 
াবিভ াআনবিগভন্ট প্রদাগনয জন্য গবত যীক্ষা টাাআ যাাআটাগযয বযফগতথ কবম্পউটাগয িণ াংিান্ত। 

ূে: জাতী াংদ বচফারগয ে নাং-১২(৯)/২০০৮ -ভা-২(বফবফধ)/১৮৯. তাবযখ: ০৯-৪-২০০৮ বিাঃ 

 উমুথক্ত বফলগ বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, াাঁট-বরবকায, াাঁট ভু্াক্ষবযক, ভু্াক্ষবযক এফাং াবপ কাযী 
কাভ-ভু্াক্ষবযক গদ বগরকন বিড প্রদাগনয তকযা াগযয বফদযভান বকাটা  বক্ষে াবযফবতথত বযগখ স্ব-স্ব গদ 
নূযনতন ৫(াাঁচ) ফছয চাকবয ূবতথগত বগরকন বিড প্রগদ গফ। াঅগরাচয দভূগ বগরকন বিড  াবিভ 
াআনবিগভন্ট প্রদাগনয জন্য াথথ বফবাগগয ১৪-৯-১৯৮৬ তাবযগখয MF-FD(IMP)-3-R(G)-16-83 (pt-I)/ 161 নাং 
স্মাযগক ফবণথত দ্ধবত ানুযণ কগয গবত যীক্ষা বন গতা। ফতথভান কবম্পউটায চারু া এাআ যীক্ষা কবম্পউটাগয 
বনায জন্য বফববন্ন কামথার বথগক প্রস্তাফ াঅগ। প্রতাগফয বপ্রক্ষাট বফগফচনা কগয বম কর স্থাগন টাাআ যাাআটাগযয 
বযফগতথ কবম্পউটায ফযফায গে ব কর স্থাগন টাাআ যাাআটাগযয বযফগতথ বনম্নফবণথত দ্ধবতগত কবম্পউটাগয যীক্ষা 
িণ কযায ম্মবত বদা গরা: 
 

 ক) কবম্পউটাগয বনম্নবরবখত বফলগুগরায য ফাস্তফ াবব্ঞপতা থাকগত গফ: 

১. Basics of operating system 

২. Microsoft Word 

৩. Microsoft XL 

৪. Microsoft power point & Microsoft Access 

 

 খ) টথ হ্যান্ড  কবম্পউটাগয কগম্পাগজ প্রবত বভবনগট নূযনতভ বনম্নরূ গবত থাকগত গফ: 

গদয নাভ টথহ্যান্ড-এ প্রবত বভবনগট গবত কবম্পউটায কগম্পাগজ প্রবত বভবনগট গবত 

াাঁট-বরবকায াআাংগযজী-৮০, ফাাংরা-৫০ াআাংগযজী-৪৫, ফাাংরা-৩০ 

াাঁট ভু্াক্ষবযক াআাংগযজী-৭০, ফাাংরা-৪৫ াআাংগযজী-৪৫, ফাাংরা-৩০ 

ভু্াক্ষবযক ––––––––– াআাংগযজী-৪৫, ফাাংরা-৩০ 

াবপ কাযী কাভ-ভু্াক্ষবযক ––––––––– াআাংগযজী-৪৫, ফাাংরা-৩০ 

 

২। উবযউক্ত বদ্ধান্ত এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ: 
 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 

 

বচফ, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

তায াধীনস্ত দপ্তয/ বযদপ্তয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ াঅধা-স্বাত্তাবত াংস্থা/ ফযাাংক  াথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগ 
াআায ানুবরব বপ্রযগণয প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/াংদ(বাঃগিাঃ)/২০০৮/১৬৫/১(৫০) তাবযখ: ২২/১০/২০০৮ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বাফ ভাবনন্ত্রক এয বনকট বপ্রযণ কযা গরা। 
 

 

ড. াগদ্ধথন্দু বখয যা 
উ-বচফ। 
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(একাআ নম্বয  তাবযগখ স্থরাবববলক্ত াআগফ) 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৫ 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত৫)/াথথ(বাঃগিড)-২/২০০৮/৪৬ তাবযখ: ০৫/০৩/২০০৯ বিাঃ। 

 

বফল: বচফারস্থ ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয বপ্লাআন বায কবায  পগটাকব বভবন াাগযটয গদ বগরকন 
বিড প্রদান াংিান্ত। 

ূে: াথথ বফবাগগয প্রান-৫ াবধাখায ২৯/১০/২০০৮ তাবযগখয াভ/ াবফ/ প্র-৫/ ব-৭(০১)/৯০/৫৬৯। 

 

 উমুথক্ত বফল  ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে বম, যকায ুনবফথগফচনায য বচফারস্থ 
ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগয পগটাকব বভবন াাগযটয  বপ্লাআন বায কবায গদ বনগম্নয ছগকয ৫নাং করাগভ ফবণথত 
তথ াগগক্ষ ৪নাং করাগভ উবিবখত বফতন বের বগরকন বিড বের বাগফ প্রদাগনয বদ্ধান্ত িণ কগযগছন: 
 

িাঃ নাং গদয নাভ 

বফদযভান বফতন বের 
(জাাঃ বফাঃ বের, 

২০০৫) 

বগরকন বিড বের 
(জাাঃ বফাঃ বের, 

২০০৫) 
তথাবদ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ বপ্লাআন বায কবায 
টাাঃ ৩০০০-৫৯২০ 

(১৬নাং বিড) 
৩১০০-৬৩৮০ 
(১৫নাং বিড) 

াংবিষ্ট গদ কভগক্ষ ১০ ফছয 
গন্তালজনক চাকবযকার ূবতথ াগগক্ষ। 

২ পগটাকব বভবন াাগযটয 
টাাঃ ২৮৫০-৫৪১০ 

(১৭নাং বিড) 
৩০০০-৫৯২০ 
(১৬নাং বিড) 

াংবিষ্ট গদ কভগক্ষ ১০ ফছয 
গন্তালজনক চাকবযকার ূবতথ াগগক্ষ। 

 

২। এ বগরকন বিগডয সুবফধা াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 
বফতযণ: 
১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, 

 ভা বাফ বনন্ত্রগকয কামথার 

 ৭৭/৭, কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 

২। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ 

 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা 
প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার 

 াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

 বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং-াভ-াবফ/(ফাস্ত৫)/াথথ(বাঃগিড)-২/২০০৮/৪৬ তাবযখ: ০৫/০৩/২০০৯ বিাঃ। 

ানুবরব দ াফগবগত  প্রগাজনী ্ঞপাতাগথথাঃ 

১) বচফ 

 কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

২) বাফযক্ষণ কভথকতথা 
 কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ। 

৩) াবপ কব/ গাডথ নবথ। 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-২০/(উাঃগের)/২০০৭/৪৭ তাবযখ: ১৩/৬/২০০৯ 

প্র্ঞপান 
 

যকায স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন উ-কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর 
এবগটন্ট দবট ব্লকড দ বফধা াংবিষ্ট কভথকতথাগদয ভঞ্জুযীকৃত গদয ৫০% গদ ৩৪০০–৬৬২৫/-(৯৭ গনয ১০ 
নাং বিড) টাকায বেরবট বগরকন বিড বাগফ প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কগযগছন। এাআ বগরকন বিড বজযষ্ঠতায 
বববত্তগত প্রগদ গফ, তগফ তা প্রাবপ্তয জন্য উ-কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এবগটন্ট গদ 
নূযনতভ ৫(াাঁচ) ফৎয চাকবয ূবতথ  চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক গত গফ। 

 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড সুবফধা এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

াথথ বফবাগ। 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)বফবফধ-২০/(উাঃগের)/২০০৭/৪৭ তাবযখ: ১৩/৬/২০০৯ 

 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 
 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। বচফ, স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারম। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৫। ফাস্বফান, ফাগজট  ফয বনন্ত্রন ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৬। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্ণার, বতজগাাঁ, ঢাকা। উক্ত প্র্ঞপানবট ফাাংরাগদ বগগজগটয যফতথী 
াংখযা প্রকা কগয প্রকাবত বগগজগটয ১০০ (একত) কব াে ভন্ত্রণারগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

 

 

ববরভা াঅকতায ফানু 

বাঃ কাযী বচফ। 
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[ফাাংরাগদ বগগজগটয ১ভ খগন্ড, ১৭াআ জানুাযী, ২০০২ াআাং তাবযগখ প্রকাবত] 
 

াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

 

প্র্ঞপান 
 

তাবযখ, ১৩াআ জুন ২০০১ 

 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বাঃগিাঃ-২৮/২০০০/২৬-যকায স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন উ-

কাযী কবভউবনবট বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এবগটন্ট দবট ব্লকড দ বফধা াংবিষ্ট কভথকতথাগদয ভঞ্জুযীকৃত 
গদয ৫০% গদ ৩৪০০–৬৬২৫ (৯৭ গনয ১০নাং বিড) টাকায বেরবট বগরকন বিড বাগফ প্রদান কযায বদ্ধান্ত 
িণ কগযগছন। এাআ বগরকন বিড বজযষ্ঠতায বববত্তগত প্রগদ গফ, তগফ তা প্রাবপ্তয জন্য উ-কাযী কবভউবনবট 
বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এবগটন্ট গদ নুযনতভ ৫ (াাঁচ) ফৎয চাকবয ূবতথ  চাকবযয বযকডথ গন্তালজনক 
গত গফ। 

 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড সুবফধা এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক কামথকয গফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ  প্রবফবধ) 

 

ফাাঃাঃভুাঃ-২০০১/২০০২-৪৪৭২বজ-১০০-১৮-৩-২০০২। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানু বফবাগ 

ফাস্তফান- ৪ াবধাখা 

নাং- াভ/াবফ/ফাস্তাঃ- ৪/যাকা- ৯ (বাঃগিাঃ)/২০০৯/৬২ তাবযখ: ০২- ৮- ২০০৯ বিাঃ 
 

বফল: ডবুপ্লগকবটাং বভবন াাগযটয গদ বগরকন বিড প্রদান। 

 

ূে: যাষ্ট্রবতয কামথারগয ২০- ৭- ০৯ তাবযগখয যাকা/জন/প্রাঃ/৩/১৩/২০০০- ২৫২ নাং স্মাযক। 
 

 উমুথক্ত বফল  ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে বম, যাষ্ট্রবতয কামথারগয জন বফবাগগ 
কভথযত (এর.ব.াঅয ববাগযত) ডুবপ্লগকবটাং বভবন াাগযটয জনাফ বভাাঃ বরাকভান াঅরী বগরকন বিড প্রদান 
াংিান্ত প্রচবরত বফবধ- বফধান  তথাবদ ূযণ াগগক্ষ চাকুযী গন্তালজনক বযকগডথয বববত্তগত বনগাগগয তাবযখ বথগক 
গণনাূফথক চাকুযী বভাদ ১০ (দ) ফৎয ূবতথগত যফতথী তাবযখ বথগকাআ বগরকন বিড প্রায গফন। 

 

 এ বফলগ াথথ ভন্ত্রণারগয ৩০- ৩- ১৯৮৩ তাবযগখয MFP(Imp)-1/4-B-4(G)/83/95 নাং স্মাযক েবটয (াংমুক্ত) 
বফধানাফরী ানুযণ কযা বমগত াগয। 

 

 

মচতউর রহমান 

উপ- সচিব। 

ম ান: ৭১ ৬১ ৪৩১ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-২ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-২)বাঃগিাঃ(বক্ষা)-৪/২০০৯/১৪৭ তাবযখ: ৩/০৮/২০০৯ 

 

বফল: বফবএ (াধাযণ বক্ষা) কযাডাগয কাযী াধযাক  প্রবালকগদয বগরকন বিড প্রদান প্রগে 

 

ূে: বক্ষা ভন্ত্রেণারগয ২১/৭/২০০৯ তাবযগখয াাঃ ৬/৭ব-২/২০০৯/৮৩৫ বক্ষা নাং স্মাযক। 
২। বক্ষা ভন্ত্রণারগয ২৮/৭/২০০৯ তাবযগখয াাঃ ৬/৭ব-২/২০০৯/৮৫৯ বক্ষা নাং স্মাযক। 
৩। াংস্থান ভন্ত্রণারগয ২৭/৭/২০০৯ তাবযগখয ভ/ ফয/ গ-২২/০৩/ (বাঃগেরগিাঃ) (াাং)-১৮) -১৮৫ নাং 

স্মাযক। 
৪। াংস্থান ভন্ত্রণারগয ২৭/৭/২০০৯ তাবযগখয ভ/ ফয/ গ-৯১/৯৫/ (ভা,উ,ব,া) -১৮৬ নাং স্মাযক। 

 

উমুথক্ত বফ  সুগোক্ত  েভূগয বপ্রবক্ষগত াংস্থান ভন্ত্রণারগয ২/৫/০৬ তাবযগখয ভ/ ফা/ গ-

২২/০৩(বাঃগোঃবাঃ) (াাং-১৮) ১১২ নাং স্মাযগক ম্মবতয বপ্রবক্ষগত াথথ বফবাগগয ২৮/৬/২০০৫ তাবযগখয াভ/ 
াবফ(ফাস্ত-১) বফবফধ -২৫/ ৯৩(াাং-৩)/ ১০৯ নাং স্মাযগক প্রদত্ত তথাবদ  এতদাংিান্ত বফলগ প্রচবরত াঅনুষ্ঠাবনকতা 
মথামথবাগফ প্রবতারন াগগক্ষ বক্ষা ভন্ত্রণারগয প্রস্তাফ ানুমাী বফবএ(াধাযণ বক্ষা) কযাডাগযয ৬ষ্ঠ বিড বফতন 
বেরবকু্ত বভাট ২০৬১ (রৃাআ াজায একলবর)বট কাযী াধযাক গদয বফযীগত জাতী বফতন বের, ২০০৫ এয টাাঃ 
১১০০০–১৭৬৫০/- (৬ষ্ঠ বিড) বথগক টাাঃ ১৩৭৫০–১৯২৫০/- (৫ভ বিড) বফতন বেগর বগরকন বিড প্রদাগন এফাং 
াংস্থান ভন্ত্রণারগয ৬/১১/১৯৯৭ তাবযগখয ভ/ ফয/ গ-৯১/ ৯৫ (ভা,উ,ব,া) -২০৪ নাং স্মাযগক ম্মবতয বপ্রবক্ষগত 
বক্ষা ভন্ত্রণারগয প্রস্তাফ ানুমাী বফবএ (াধাযণ বক্ষা) কযাডাগয ৯ভ বিড বফতন বেরবকু্ত ১১৭৬ (এগাযত 
বছাত্তয)বট প্রবালক গদয বফযীগত জাতী বফতন বের, ২০০৫ এয টাাঃ ৬৮০০–১৩০৯০/- (৯ভ বিড) বথগক টাাঃ 
৯০০০–১৫৪৮০/- (৭ভ বিড) বফতন বেগর বগরকন বিড প্রদাগন বনগদথিগভ ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। তগফ তথ 
থাগক বম, ৯ভ বিডবুক্ত গদ ৭ভ বিগড বগরকন বিড প্রদাগন এতদাংিান্ত বফলগ াংস্থান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত 
৯/১/৯৪ তাবযগখয এ.াঅয.–১১/ াঅাআন/ ৯৪/ ভ(উন্নন  ফাস্তফান-২) -৭৩/ ৯৩-০১  ১৭/৯/৯৪ তাবযগখয ভ/ 
(বফবধ-৫) -৯১/ ৯৪-১৬৫ নাং এফাং ২৩/ ৩/ ৯৪-১৬৫ নাং এফাং ২৩/৩/৯৫ তাবযগখয ভ/ (বফবধ-৫) -৪৩/ ৯৫-৯৫-৩৯ নাং 
বযেভূগয তথাবদ মথামথবাগফ প্রবতাবরত কযগত গফ। 

 

 

বজনাত াঅযা 
ববনয কাযী বচফ 

বচফ 
বক্ষা ভন্ত্রণার 
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফা াখা -৪ 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০(উাঃগের)/২০০৭/৯১ তাবযখ: ১৫-১২-২০০৯ বিাঃ 

বফল: উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভ-বের এফাং 
বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 

ূে: ১) াভ/ াবফ/ (ফাস্ত-৪)/ বফবফধ-২০ (উাঃগোঃ)/০৭/৪৭, তাবযখ: ২৪-০৩-২০০৮ বিাঃ 

২) বাফ ভা বনন্ত্রক এয কামথারগয ৯-৯-২০০৮ তাবযগখয স্মাযক নাং ববজএ/দ্ধবত-১/উন্নন/৪৭০/৪০৪ 

৩) বাফ ভা বনন্ত্রক এয কামথারগয ২০-৪-২০০৮ তাবযগখয স্মাযক নাং ববজএ/দ্ধবত-২/খন্ড-৫(১৬)/ ২০০৬-

০৭/৮৩২ 

৪) াংস্থান ভন্ত্রণারগয ছাানবথ নম্বয-ভ(বফবফধ-৩ াবধাঃ)-বফবফধ-৩০/২০০৬/২৫৯, ১২-৭-২০০৯ বিাঃ 

 

 উমুথক্ত বফলগ ূগেয প্রবত দৃবষ্ট াঅকলথণূফথক বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত 
স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয টাাআভ বের এফাং বগরকন বিড প্রদাগনয বক্ষগে প্রাবনক জবটরতা, াঅবথথক ৃাংখরা 
ফজা যাখায রগক্ষয াথথ বফবাগগয বনম্নবরবখত ফযাখযা/ বদ্ধান্ত প্রদান কযা গরা:- 

ক) প্রকগল্পয চাকবযগত থাকাকারীন ভগ প্রকগল্পয ফযফস্থানা মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযীগক টাাআভগের  
বগরকন বিড প্রদান কযা গ থাগক এফাং তৎয বনগন বগগ থাগকন তা কতথন ফা কতথনগমাগয এভন 
ভতাভত/ ফক্তফয াথথ বফবাগ বথগক জাবযকৃত ২৪-৩-২০০৮ তাবযগখয াভ/ াবফ/ (ফাস্ত-৪)/ বফবফধ-২০ 
(উাঃগোঃ)/ ০৭/ ৪৭নাং স্মাযগক ফরা বন। 

খ) প্রকল্প বথগক যাজস্ব খাগত স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকাগরয বত যাজস্বখাগতয 
চাকবযকার মুক্ত/ গণনা কগয াথথাৎ প্রকগল্পয  যাজস্বখাগতয চাকবযয ভবষ্টয বববত্তগত টাাআভগের  
বগরকন বিড প্রগদ ন। 

গ) াংস্থান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত প্রকল্প গত যাজস্ব ফাগজগট স্থানান্তবযত গদয দধাযীগদয বনবভতকযণ  
বজষ্ঠযতা বনধথাযণ বফবধভারা-২০০৫ এয ৫(৬) ানুগেদ ানুমাী প্রকল্প বথগক যাজস্ব খাগত স্থানান্তগযয য 
রৄধুভাে যাজস্ব খাগতয চাকবযকার গণনা কগয বজযষ্টতায বববত্তগত প্রাযতা ানুমাী এতদাংিান্ত বফবধ-বফধান 
ানুযগণ টাাআভগের  বগরকন বিড প্রগদ গফ। 

 

 

ভবতউয যভান 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 

বচফ 

াংস্থান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং-াভ/াবফ/(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০(উাঃগের)/২০০৭/৯১ তাবযখ: ১৫-১২-২০০৯ বিাঃ 

বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বচফার বফন, তৃতী বপজ 

বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

 

ভবতউয যভান 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৪ 

নাং-াভ/াবফ/ফাস্ত-৩/বফাঃগোঃউাঃ(গমাগাগমাগ-৫)/২০০৮(াাং)/৪৩ তাবযখ: ২৪/০২/২০১০ বিাঃ 

 

বফল: ফাাংরাগদ বযরগ াাতারভূগয পাভথাবি (ব্লকড বাি) গদ জাাঃ বফাঃ বের, ২০০৫ এয টাাঃ 
৪১০০-৮৮২০ (১১ নাং বের) বথগক ৫০% গদ যফতথী উচ্চতয বের টাাঃ ৫১০০-১০৩৬০ (১০ নাং বের) 
বগরকন বিড বের প্রদান প্রগে। 

 

ূে: বমাগাগমাগ ভন্ত্রণারগয ২৭/১২/২০০৯ তাবযগখয ে নাং-বমাগা/গযপ্র/বাঃ বিড-৩৬/০৮-১০৯২। 

উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত ফাাংরাগদ বযরগ বফবাগগয াাতারভূগ বনগাবজত বডগপ্লাভাধাযী 
পাভথাবিগদয (ব্লকড বাি) াাঁচ ফৎগযয গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত  এতদাংিান্ত বফলগ প্রচবরত তথাবদ ূযণ 
াগগক্ষ বজযষ্ঠতায বববত্তগত ভঞ্জুবযকৃত বভাট গদয ৫০% গদ জাতী বফতনগের, ২০০৫ এয টাাঃ ৪১০০-৮৮২০ (১১ 
নাং বের) গত যফতথী উচ্চতয বের টাাঃ ৫১০০-১০৩৬০ (১০ নাং বের) বগরকন বিড বের বাগফ প্রদাগন াঅবদথষ্ট 
গ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

তগফ তথ থাগক বম, এ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক বগরকন বিড বেগরয সুবফধা কামথকয গফ। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুিা ভাসুদ 

উ-বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

বচফ, 
বমাগাগমাগ ভন্ত্রণার 

ড়ক  বযরথ বফবাগ 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

 

দ াফবগত  প্রগাজনী কামথাগথথ ানুবরব: 
 

১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 

২। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, তৃতী বপজ, বগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০।  
৩। ভাবযচারক, ফাাংরাগদ বযরগ বযর বফন, ঢাকা। 

৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, বমাগাগমাগ ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াবধাখা-৫ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৫)-বাঃগিাঃ/টাাঃগের/০৫/২০০৯/২৬ তাবযখ: ২৮/০৩/২০১০ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: জাতী বফতন বের/২০০৯ ানুমাী ২ বেণীয কভথকতথাগণগক উচ্চতয বের (টাাআভগের)  বগরকন বিড 
প্রদান াংিান্ত। 

 
জাতী বফতন বের/ ২০০৯ ানুমাী যকাবয/ াঅধা-যকাবয/ স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠান/ াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয ২ 
বেণীয কভথকতথাগণগক উচ্চতয বের (টাাআভগের)  বগরকন বিড বের প্রদান াংিান্ত বফলগ উত্থাবত জবটরতা 
বনযনকগল্প বনগদথিগভ বনম্নবরবখত ফযাখযা প্রদান কযা গরা: 
 

বফল ফযাখযা 
ক) ০১-০৭-২০০৯ -এ ব-বের জাবয কযায ূগফথ 

বম ভস্ত ২ বেণীয কভথকতথা (মাযা গূফথ তৃতী 
বেণীয কভথচাযী বগগফ উচ্চতয বের 
(টাাআভগের বগগছন) াফয িণ কগযগছন 
তাগদয জাতী বফতন বের/ ২০০৯ এয ৭(২) 
ানুগেদ ানুমাী ৮  ১২ ফছয চাকবয 
ূবতথগত উচ্চতয বফতন বের (টাাআভগের) এয 
প্রাযতা াংিান্ত; 

জাতী বফতন বের/ ২০০৯ ানুমাী বকফরভাে চাকবযগত বনগাবজত 
কভথকতথা/ কভথচাযীগণ বফতন বের/ ০৯-এ প্রগদ সুবফধাবদ প্রায গফন এফাং 
এফ সুবফধা ১রা, জুরাাআ ২০০৯ গত প্রগদ গফ। াথথযাৎ বম কর 
কভথকতথা/ কভথচাযী ০১-০৭-২০০৯ এয ূগফথ এরবাঅয বকাংফা াফগয 
বগগছন তাযা জাতী বফতন বের/ ০৯ এয ৭(২) ানুগেগদ প্রগদ উচ্চতয 
বের (টাাআভগের) এয সুবফধা প্রায গফন না।  

খ.১. বম কর ২ বেণীয কভথকতথা বগরকন 
বিড প্রাবপ্তয ূগফথ টাাআভগের প্রায গগছন 

াথফা 

১. টাাআভগের  বগরকন বিড াংিান্ত বফলগ জাতী বফতন বের/০৯ 
এয ৭(১) ানুগেদ ানুাগয কামথিভ িণ কযগত গফ। 

খ.২. একাআ তাবযগখ টাাআভগের  বগরকন বিড 
প্রায গগছন তাগদয বক্ষগে বকানবট 
বগরকন বিড এফাং বকানবট টাাআভগের? 

২. একাআ তাবযগখ টাাআভগের  বগরকন বিড প্রায গর ১ভ বট 
বগরকন বিড  ২বট টাাআভগের বাগফ বফগফচয।  

গ) জাতী বফতন বের/ ২০০৯ ানুমাী ৭৪০০–
১৩২৫০/- (৮ভ বিড) টাকায বেরবফবষ্ট 
ফযবক্তগত কভথকতথাগদয বক্ষগে বগরকন বিড 
 টাাআভগের প্রদাগনয বফল ভতাভত; 

Individual Case মথাগরাচনা কগয ভতাভত প্রদান কযা বমগত াগয। 

ঘ) ০১-০৭-২০০৯ তাবযগখ বগরকন বিড প্রাপ্ত 
২ বেণীয বগগজগটড কভথকতথাগদয বফতন 
কযবন্ডাং বেগরয বযফগতথ যাবয 
বগরকন বিড বেগর বনধথাযগণয বফলগ 
বদ্ধান্ত িণ; 

াথথ বফবাগগয াভ/ াবফ(ফাস্ত-৪)/ বফবফধ-১২/ (বাঃগিাঃ)/ ২০০৬/ ১০১, 

তাবযখ: ৫-৭-২০০৭ স্মাযক ানুমাী ২ বেণীয বগগজগটড কভথকতথাগদয 
বফতন বের, ২০০৫ -এ কগযাবন্ডাং বেগরয বযফগতথ যাবয বগরকন 
বিগড বফতন বনধথাযগণয সুগমাগ বছর। 
জাাঃ বফাঃ বোঃ/ ০৯ এয ৬ (৩) (ক) ানুগেদ ানুমাী ০১-০৭-২০০৯ 
তাবযগখ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী বগরকন বিড  টাাআভগের প্রাপ্ত গর ঐ 
তাবযগখ প্রথগভ ৩০-৬-২০০৯ তাবযগখ প্রাপ্ত বফতন বেগরয বববত্তগত জাতী 
বফতন বের, ২০০৯ ানুমাী ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযগখ কযবন্ডাং বেগর 
বফতন বনধথাযণ কযায য বনধথাবযত বফতগনয বববত্তগত প্রাযতা ানুমাী ১ 
জুরাাআ, ২০০৯ তাবযগখ বগরকন বিড  টাাআভগেগর বফতন বনধথাযণ গফ।  

বফবফধ: 
১) ০১-০৭-২০০৯ তাবযগখ এফাং এয য এরবাঅয 

ববাগযত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ানুকুগর 
টাাআভগের প্রদান কযা প্রগে।  

এরবাঅয ববাগযত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ রৄধুভাে ফাবলথক বফতনফৃবদ্ধয 
সুবফধা (রৄধুভাে বনন বনধথাযগণয জন্য) ছাড়া ান্য বকান সুবফধা প্রায 
গফন না।  

২) ‘মবদ গদান্নবত না গতা’ তাগর বনম্নগদয 
বববত্তগত উচ্চতয বের (টাাআভগের) প্রদাগনয 
বফলগ বক ফযফস্থা বনগত গফ? 

‘মবদ গদান্নবত না গতা’ এফ বফল Case to Case নবথ মথাগরাচনা 
কগয বনষ্পবত্ত কযা বমগত াগয।  

 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 
উ-বচফ 

বপান:- ৭১৬২৯৭৬ 
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বফতযণ: 
১) বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ–––––––––––––––––––––––––-(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

তায াঅতাবুক্ত াংবিষ্ট াংস্থা/ কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠান/ াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগ 
াআায ানুবরব বপ্রযগনয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

২) ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
 তায াঅতাবুক্ত কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৩) বাফ ভা বনন্ত্রক ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

তায াঅতাবুক্ত কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৪) কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআগনন্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

তায াঅতাবুক্ত কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৫) াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (ুফথ) বাঅযবফ বফন, চট্টিাভ। 

তায াঅতাবুক্ত কর াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৬) াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (বিভ), যাজাী তায াঅতাবকু্ত কর 

াবপগ এয ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 
৭) বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ াবন  বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
৮) বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

৯) বযচারক, বযরগ াবডট, ব,াঅয,বফ, বফন, চট্টিাভ। 

১০) বযচারক, স্থানী  ফাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১১) দ াফগবতয জন্য াথথ বচফ ভগাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

১২) ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 
১৩) গাডথ পাাআর/ াবপ কব। 

 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 
উ-বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 
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(একাআ নম্বয  তাবযগখ স্থরাবববলক্ত াআগফ) 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৩)-বাঃগিাঃ(স্বাস্থয)-১১২/২০০৭/৭৩ তাবযখ: ২৫/০৪/২০১০ বিাঃ। 

াবপ স্মাযক 

বফল: স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারাধীন যকাবয াাতারভূ ান্যান্য কর স্বাস্থয প্রবতষ্ঠানভূগ 
কভথযত ৩ (বতন) ফছয বভাবদ বডগপ্লাভাধাযী বভবডগকর বটকগনারবজি (রযাফগযটযী, বযবডিাবপ, 

বযবডগথযাব, বডন্টার, বগনটাযী াআন্সগক্টয  বপবজথযাী) গদ জাতী বফতনগের, ২০০৫ এয টাাঃ 
৪১০০–৮৮২০ (১১ নাং বের) বথগক টাাঃ ৫১০০–১০৩৬০ (১০ নাং বের) এ বগরকন বিড প্রদান 
াংিান্ত। 

 

ূে: ১) স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয ২৭ এবপ্রর, ২০০৯ তাবযগখয ে নাং -স্বাকভ/ প্রা-১/ এবড এবজ-১/ 
০৪/ াাং/ ৬৪৭। 

২) স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয ০৬ বভ, ২০০৯ তাবযগখয ে নাং -স্বাকভ/ প্রা-১/ এবড ব এাআচ/১াআ -
৪/ ২০০৮/ ৬৮৩। 

৩) স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয ২৬ াগক্টাফয, ২০১০ তাবযগখয ে নাং-স্বাকভ/ প্রা-১/ এবড/ বএাআচ/ 
১াআ-৪/ ২০০৮/ ১৯৯০ 

 

উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত েিগয বপ্রবক্ষগত স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারাধীন যকাবয াাতার ান্যান্য 
কর স্বাস্থয প্রবতষ্ঠানভূগ (গভবডগকর কগরজ, াআনবিবটউটভূ, বববর াজথন াবপ, াআনবিবটউট াফ বরথ 
বটকগনারবজ/ বভবডগকর এযাবিযান্ট বরবনাং েুর) কভথযত ‘ফাাংরাগদ যাষ্ট্রী বচবকৎা ানুলদ স্বীকৃত প্রবতষ্ঠানভূ গত’ 

৩ (বতন) ফছয বভাদী বকাগথ বডগপ্লাভাধাযী বভবডগকর বটকগনারবজি (রযাফগযটযী, বযবডিাপী, বযবডগথযাী, 
বডন্টার, বগনটাবয াআন্সগক্টয  বপবজথযাী) দভূ কাবযগযী দ বফগফচনা পাভথাবি  উ-কাযী কবভউবনবট 
বভবডগকর াবপায/ বভবডগকর এযাবিযান্ট গদয ন্যা াংবিষ্ট গদ ৫ (াাঁচ) ফছয গন্তালজনক চাকবয ূবতথগত  
এতদাংিান্ত প্রচবরত তথাবদ প্রবতারন াগগক্ষ ভঞ্জুযীকৃত বভাট গদয ৫০% গদ বজষ্ঠযতায বববত্তগত বফদযভান 
বফতনগের, ২০০৫ এয টাাঃ ৪১০০–৮৮২০ (১১ নাং বের) এয যফতথী উচ্চতয বেরবট জাাঃগফাঃগের, ২০০৫ এয টাাঃ 
৫১০০–১০৩৬০ (১০ নাং বের) বগরকন বিড বের বাফ প্রদান াঅবদষ্ট গ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা 
গরা। 

তগফ তথ থাগক বম, এ াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক বগরকন বিড বেগরয সুবফধা কামথকয গফ। 

 

 

বভাাঃ াঅফরৃিা ভাসুদ 
উ-বচফ। 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

বচফ, 

স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, 
ঢাকা। 
 

দ াফগবত  প্রগাজনী কামথাগথথ ানুবরব 

১) ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রকয কামথার, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 
২) বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রকয কামথার, বচফার বফন, তৃতী বপজ, বগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

াবধাখা-৫ 

াভ/াবফ(ফাস্ত-৫)-বাঃগিাঃ/টাাঃগের/২০১০/(াাং)/৩৬ তাবযখ: ০৩/০৫/২০১০ বিাঃ 

 

বফল: ২ বেণীয কভথকতথাগণগক বগরকন বিড  উচ্চতয বের (টাাআভগের) প্রদান াংিান্ত। 

 

ূে:- স্মাযক নাং-াভ/াবফ/প্রা-৪/বাঃগিাঃ  টাাঃগোঃ/২০০৯/২৮৫, তাবযখ:- ১৩-০৪-২০১০। 

 ২। নবথ নাং -াভ/াবফ/প্র-৪/বাঃগিাঃ(৩৯)/২০০৫। 

 

 উমুথক্ত ূেিগয বপ্রবক্ষগত জাতী বফতন বের/ ২০০৫ ানুমাী ৫১০০–১০৩৬০/- (১০ নাং বিড) টাকায বফতন 
বের বফবষ্ট ২ বেণীয কভথকতথাগণগক বগরকন বিড  উচ্চতয বের (টাাআভগের) প্রদান াংিান্ত বফলগ 
বনগম্নাক্তবাগফ বনগদথিগভ যকাবয বদ্ধান্ত ্ঞপান কযা গরা: 

ক) ২ বেণীয বকান কভথকতথা বগরকন বিড প্রাবপ্তয ূগফথ টাাআভগের প্রায গর বগক্ষগে ৬৮০০–১৩০৯০/- 
টাকায বের ১ভ টাাআভগের বাগফ প্রদান কগয প্রাযতা ানুমাী বগরকন বিড বাগফ ৭৪০০–১৩২৪০/- 
টাকায বের ফযবক্তগত বের বগগফ এফাং যফতথীগত টাাআভগের প্রায গর বগক্ষগে ৯০০০–১৫৪৮০/- 
টাকায বের ২ টাাআভগের বগগফ প্রগদ গফ; 

খ) ৭৪০০–১৩২৪০/- টাকায বফতন বের ববাগযত ফযবক্তগত কভথকতথাগণ তাগদয গদয বফযীগত বগরকন 
বিগডয জন্য বনধথাবযত ৬৮০০–১৩০৯০/- টাকায বফতন বেগরয বচগ উচ্চতয বেগর বফতন াঅযণ কযগছন 
এফাং ফতথভাগন াঅবযত বফতন বের  উক্ত গদয জন্য বনধথাবযত ১ভ টাাআভগের একাআ াথথযাৎ ৭৪০০–
১৩২৪০/- টাকা। তাাআ তাগদযগক বগরকন বিড  ১ভ টাাআভগের প্রদাগনয সুগমাগ বনাআ। তগফ, ফযবক্তগত 
কভথকতথা গদ ১২ ফছয চাকবয ূবতথগত ৯০০০–১৫৪৮০/- (৭নাং বিড) টাকা ২ টাাআভগের বগগফ প্রগদ 
গফ; 

গ) ২ বেণীয গদ বগরকন বিড  টাাআভগের প্রদাগনয বক্ষগে ২ বেণীয বকান কভথকতথা বনজ গদয বফতন 
বের বথগক বগরকন বিড  ২বট টাাআভগের ফথগভাট ৩বটয াবধক উচ্চতয বের প্রায গফন না; 

ঘ) উক্ত বগরকন বিড  টাাআভগের ফাফদ ১-৭-০৯ তাবযগখয ূগফথ বফতন বনধথাযণী সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা 
প্রগদ গফ না; 

ঙ) াঅগরাচয বগরকন বিড  টাাআভগের প্রদাগনয বক্ষগে এতদাংিান্ত বফবধ-বফধান মথামথবাগফ ারন কযগত 
গফ। 

 

 

বভাাঃ নজরুর াআরাভ 

উ-বচফ 

বপান:-৭১৬২৯৭৬। 

উ-বচফ (প্রান-৪) 
াথথ বফবাগ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.০৬১.০০০.০০.২৩.০০২.২০১০-২৯৮ তাবযখ: ২৬-০৯-২০১০ বিাঃ। 

 
বফল: োণ  নুফথান াবধদপ্তগযয বজরা কাঠাগভাগত বনগাবজত বফতায মন্ত্রচারকগদয ানুকূগর বগরকন বিড 

প্রদান। 

 

ূে: নাং-খারৃফযভ/ োণ প্রান-২/ বাঃগিড/২০১০-৩৬১ তাাং-১৮/০৭/২০১০। 

 

 উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বযগপ্রবক্ষগত রৃগমথাগফযফস্থানা  োণ বফবাগগয াধীনস্থ োণ াবধদপ্তযাধীন 
াাংগঠবনক কাঠাগভাগত কভথযত বফতায মন্ত্রচারক দবট ভঊনথ ব্লকড  কাবযগযী দ বফগফচনা চাকবয ১০ (দ) ফছয 
ূবতথগত ১৩৭৫-২৮৭০ (১৪নাং বিড) (জাতী বফতন বের, ২০০৯ ানুমাী টাাঃ ৫২০০-১১২৩৫) এয যফবতথ বের টাাঃ 
১৪৭৫-৩১৫০ (১৩ নাং বিড) কগযবন্ডাং জাাঃ বফাঃ বের, ২০০৯ ানুমাী টাাঃ ৫৫০০–১২০৯৫ বেগর বগরকন বিড 
প্রদাগন বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

 

২। প্রদত্ত বগরকন বিড াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং বফতন বনধথাযণ সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা 
াঅবথথক সুবফধা প্রগদ গফ না। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয বকাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 

বচফ 

রৃগমথাগ ফযফস্থানা  োণ বফবাগ 

খাদয  রৃগমথাগ ফযফস্থানা ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং-০৭.০৬১.০০০.০০.২৩.০০২.২০১০-২৯৮ তাবযখ: ২৬-০৯-২০১০ বিাঃ। 

 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 
 

১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 

২। ভাবযচারক, োণ  ুনফথান াবধদপ্তয, রৃগমথাগ ফযফস্থানা োণ বফন, ৯২-৯৩, ভাখারী ফা/ এ, ঢাকা-১২১২। 

৩। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, খাদয  রৃগমথাগ ফযফস্থানা ভন্ত্রণার, খাদয বফন, াঅব্দুর গবণ বযাড, ঢাকা। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয বকাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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ফাাংরাগদ  বগগজট 

 
াবতবযক্ত াংখযা 

কতৃথক্ষ কতৃথক প্রকাবত 

ভেরফায, জানুাযী ১৮, ২০১১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

(ফাস্তফান ানুবফবাগ) 
 

প্র্ঞপান 
 

তাবযখ, ৪ভাঘ ১৪১৭/১৭ জানুাযী ২০১১ 

 

এ.াঅয. নাং–১৫-াঅাআন/২০১১/াভ/াবফ (ফাস্তাঃ-১)/জাাঃগফাঃগের-১/২০১০।–Services (Re-organisation and 

Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-এয ধাযা-৫ এ প্রদত্ত ক্ষভতাফগর যকায চাকযী (গফতন  বাতাবদ) 
াঅগদ, ২০০৯ এ বনম্নরূ াংগাধন কবযর, মথা:- 
 

 উবয-উক্ত াঅগদগয ানুু্গছদ ৭এয উ-ানুগেদ (৬) এয বযফগতথ বনম্নরূ উ-ানুগেদ (৬) প্রবতস্থাবত াআগফ, 

মথা:- 
 

৬) বম কর কযাডাগয ৪থথ বিগডয গদান্নবতগমাগয দ নাাআ ব কর কযাডাগযয কভথকতথা ৫ভ বিগড বগরকন 
বিড গদ ৮ (াঅট) ফছয াথফা উ-বচফ ফা ভগেগরয কযাডায দ ৮ ফছয গন্তালজনক চাকযী ূবতথগত 
ফা বম কর কযাডায ৪থথ বিগডয গদান্নবতগমাগয দ থাকা গে বনজ কযাডাগযয ৪থথ বিগড গদান্নবত 
(রাাআন প্রগভান) ফযবতগযগক ৫ভ বিগড উ-বচফ ফা ভগেগরয গদ গদান্নবতপ্রাপ্ত াআাগছন বাআ কর 
কভথকতথা ৫ভ বিগড বগরকন বিড এফাং উ-বচফ দ াকুগরয ৮ (াঅট) ফছয গন্তালজনক চাকযী 
ূবতথগত ৪থথ বিগড টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ টাাআভগের প্রায াআগফন। এাআ সুবফধা ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযখ 
াআগত প্রগদ াআগফ। এগক্ষগে াংবিষ্ট কভথকতথাগণ রৄধুভাে বফতন বনধথাযণী সুবফধা ছাড়া ০১-০৭-২০০৯ 
তাবযগখয ূগফথয বকান ফগকা প্রায গফন না: 

 তগফ তথ থাগক বম, বম বকান কযাডায কভথকতথা গদান্নবত ফযবতগযগক একাআ গদ একবটয বফব টাাআভ-

বের সুবফধা প্রায াআগফন না। 

 

২। াআা ০১-০৭-২০০৯ তাবযগখ কামথকয াআাগছ ফবরা গণয াআগফ। 

 

যাষ্টবতয াঅগদিগভ 

 

 

ড. বভাাম্মদ তাগযক 

াথথ বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-৪ 

www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ(ফাস্ত-৪)/বফবফধ-২০/উাঃ বোঃ/২০০৭/(াাং)/৭৪ তাবযখ: ২২/০৯/২০১১ বিাঃ। 

বফল: উন্নন প্রকল্প বথগক যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত গদয দধাযীগদয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভগের এফাং 
বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 

ূে: ১) ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয স্মাযক নাং-০৪.২১১.০১৫.০১.০০.০০৯.২০১০-৫৯  তাাং ০৩/০২/২০১১ বিাঃ। 

২) জনপ্রান ভন্ত্রণারগয স্মাযক নাং-০৫.১২৩.০১৫.০০.০০.০২১.২০১১-২৬৪ তাাং ২৮/০৭/২০১১ বিাঃ। 
 

উমুথক্ত বফল  ূগেয প্রবত দৃবষ্ট াঅকলথণূফথক জানাগনা মাগে বম, জনপ্রান ভন্ত্রণার কতৃথক এাঅয বগগফ 
জাবযকৃত উন্নন প্রকল্প গত যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত গদয দধাযীগদয বজযষ্ঠতা বনধথাযণ বফবধভারা-২০০৫ এয বফবধ-

৬ এ ফবণথত াঅগছ ‘বনবভতকৃত বকান কভথকতথা ফা কভথচাযীয উন্নন প্রকগল্প চাকবযকার তাায বফতন, ছুবট, বনন  
াঅনুাবেক সুবফধাবদ বনধথাযগণয বক্ষগে গণনা কযা াআগফ।’ এ বফবধগত প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভগের  
বগরকন বিড প্রদাগনয বফলগ বকছু ফরা বন। এগক্ষগে উন্নন প্রকল্প গত যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত গদয 
দধাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয টাাআভগের এফাং বগরকন বিড প্রদাগনয াফকা বনাআ ভগভথ াথথ বফবাগ 
কতৃথক গৃীত বদ্ধাগন্তয বববত্তগত ূগফথ প্রদত্ত ভতাভত/ ফযাখযা মথাথথ। (াথথ বফবাগগয বদ্ধাগন্তয ানুবরব াংমুক্ত)। 

উগিখয বম, ‘টাাআভ বের’  ‘বগরকন বিড’ াঅবথথক সুবফধা গর বফতন, ছুবট এফাং বনন  াঅনুাবেক 
সুবফধাবদ বনধথাযগণয াগথ এয বকান ম্পকথ বনাআ। কাযণ ‘টাাআভ বের’, ‘বগরকন বিড’ প্রাবপ্তয বক্ষগে সুবনবদথষ্ট কবত 
বফবধ-বফধান/ দ্ধবত ানুযণী। বগক্ষগে াংবিষ্ট দবট যাজস্বখাগতয দ গত । যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত কভথকতথা/ 
কভথচাযীগদয চাকবয যাজস্বখাগত বনবভতকযগণয তাবযখ বথগক বনবদথষ্ট ভকার গণনা কগয চাকবযয গন্তালজনক বযকডথ 
এফাং এএবফ/বডবব-এয সুাবয  মথামথ কতৃথগক্ষয ানুগভাদনিগভ ‘টাাআভ বের’, ‘বগরকন বিড’ প্রদান কযা 
। উন্নন প্রকল্প গত যাজস্বখাগত স্ানান্তবযত কভথযত কভথচাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয বফতন, ছুবট, 

বনন  াঅনুাবেক সুবফধাবদ বনধথাযগণয বক্ষগে প্রাগাবগক গর টাাআভগের  বগরকন বিড প্রদাগনয বক্ষগে 
প্রকগল্পয চাকবযকার গণনাগমাগয নগ। 

এভতাফস্া, জনপ্রান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত ‘উন্নন প্রকল্প গত যাজস্ব ফাগজগট স্ানান্তবযত গদয 
দধাযীগদয বনবভতকযণ  বজযষ্ঠতা বনধথাযণ বফবধভারা, ২০০৫’ এয াঅতা উন্নন প্রকল্প গত যাজস্বখাগত 
স্ানান্তবযত গদয দধাযীগদয প্রকগল্পয চাকবযকার গণনা কগয ‘টাাআভগের’ এফাং ‘বগরকন বিড’ প্রদাগনয াফকা 
বনাআ ভগভথ াথথ বফবাগ কতৃথক প্রদত্ত াআগতাূগফথকায ভতাভত/ ফযাখযা মথাথথ এফাং জনপ্রান ভন্ত্রণারগয উক্ত বফবধভারায 
াগথ াাংঘবলথক বকাংফা ােবতণূথ ন ভগভথ বনগদথিগভ ুনযা জানাগনা গরা। 

াংমুবক্ত: ফণথনাভগত। 

 

 

বজনাত াঅযা 
ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৭১৬১৪৩১ 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। বচফ 

জনপ্রান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।  
 

 

http://www.mof.gov.bd/
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা- ৩ 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৩১.০০৮.১২- ১২৪ তাবযখ: ০৩- ০৬- ২০১২ বিাঃ 

‘াবপ স্মাযক’ 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয এভ,এর,এ,এ এফাং দপ্তযী গদ বগরকন বিড প্রদান াংিান্ত। 
 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগয এভ,এর,এ,এ এফাং দপ্তযী গদ বনম্নরূ 
তথাবদ প্রবতারন াগগক্ষ বগরকন বিড প্রদান কগযগছ: 

িাঃ 
নাং 

াবপগয নাভ গদয নাভ বফদযভান বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
বগরকন বিড বের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ভন্ত্রণার/ বফবাগভূ এভ,এর,এ,এ 
টাাঃ ৪১০০- ৭৭৪০ 

(২০নাং বের) 
টাাঃ ৪২৫০- ৮১৪০ 

(১৯নাং বের) 

২ ভন্ত্রণার/ বফবাগভূ দপ্তযী 
টাাঃ ৪২৫০- ৮১৪০ 

(১৯নাং বের) 
টাাঃ ৪৪০০- ৮৫৮০ 

(১৮নাং বের) 

তথাবদ: 

(ক) াংবিষ্ট দধাযীগদয ১০ (দ) ফছয চাকুযী ূবতথগত ১০০% বগরকন বিড প্রগদ গফ। তগফ এ সুবফধা াঅগদ 
জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং এ গদ কভথযত কভথচাযীগণ বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা 
াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না; 

(খ) এ াঅগদ জাবযয বযগপ্রবক্ষগত এতদাংিান্ত বফলগ াথথ বফবাগগয ১৭.০৫.১৯৭৮ তাবযগখয Office 

Memorandum No. MF (ID) III/B-1/78/538 এয Para 4 & 5 এয বফধানাফরী ভন্ত্রণার/ বফবাগগ কভথযত 
এভ,এর,এ,এ  দপ্তযীগদয বক্ষগে প্রগমাজয গফ না। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুয যাজাক বূঞা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান- ১) 

বপান: ৭১৬৬৮৭৭ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
1. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

2. ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭, কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 

3. ববনয বচফ/বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ, ………………………………………….ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 

4. বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

5. বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

6. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ………………………………………..…ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 

নাং-  ০৭.০০.০০০০.১৬৩.৩১.০০৮.১২- ১২৪/১৫ তাবযখাঃ-  ০৩- ০৬- ২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব: 
1. াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

2. ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 

3. ববনয বচফ এয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

4. গাডথ/াংবিষ্ট নবথ। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ- বচফ। 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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ািীভ াআনবিগভন্ট 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION WING 

SECTION –III 

 

NOTIFICATION 

No.MF-FD(Imp)-3-R(G)-12-83(Pt.I)-218 Dated: 24.12.1985 

 

 In exercise of the powers conferred by section 5 of the services (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following additions in this 

Division’s Notification No. MF-FD(Imp)-III-R(G)-12-83(Pt.L)-35 dated 20.2.1985; 

 In the aforsaid order, the following shall be added below ‘Notes’ of Sub-Paragraph (c) of 

paragraph 2, namely: 

‘Notes-2: For the purpose of this order, ‘Service’ shall also mean actual period of service rendered in a 

post carrying a pay scale- 

a) the minimum of which was Tk. 300 or above and the maximum of which was Tk. 675 or 

above prior to 1.7.73. 

and 

b) in NFS Grade-V, Tk. 475–1275 or above w.e.f 1.7.73 and in NNS Tk. 750–1470 or above 

w.e.f 1.7.77. 

 The period of service rendered in a post carrying the above mentioned scales shall be counted 

w.e.f 22.4.1968 subject to the fulfilment of all the conditions laid down in (a) & (b) of Notes 2 

above. Any other period of service rendered in such a post prior to 22.41968 shall not be 

counted. 

 The conditions laid down in (a) & (b) of Notes-2 above shall also apply, mutatis mutandis, to 

a Defence Service Commissioned Officer who has been subsequently absorbed in non-cadre 

post. 

By order of the President 

 

H.R. Datta 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

1. CMLA’S Secretariat, old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. President’s Secretariat, Personal Division, Dhaka. 

3. President’s Secretariat, Public Division, Dhaka. 

4. Prime Minister’s Secretariat, Dhaka. 

5. All Ministries/ Divisions with the request to endorse copies to the offices under their 

Administrative Control. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller General, Defence Finance (M.A.G), Dhaka with the request to endorse copies to all 

offices under his control. 

8. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka with the request to endorse copies to all Chief 

Accounts offices, District Accounts Offices and upzila Accounts Offices. 

9. Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka. 

11. Director, Railway Audit, C.R.B., Chittagong. 

12. Director General Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General, P.T. & T. Bangladesh, Dhaka. 

14. Additional A.G., Foreign Affairs, Dhaka. 

15. Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Div. 

16. Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 

17. Officer-in-Charge, Bangladesh Govt. Press for publication in the next official gazette. 

18. All Officers of Implementation Wing, Finance Div. 

19. Guard File. 

20. Compilation File. 

 

S.T.R. Yusuff 

Section Officer. 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1112  

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINSTRY OF FINANCE, FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTION WING 

SECTION III 

OFFICE MEMORANDUM 

NO:MF/FD(Imp)-3-R(G)-16-83(Pt.I)/161 Dated: 14-9-1986 

Sub: Advance Increments to the Stenographers/ Steno-typists, Typists for showing proficiency 

in Shorthand and Typing, both in English and Bengali. 

 

 With reference to the subject noted above, the undersigned is directed to say that the government 

have been pleased to allow two advance increments, in their respective scales of pay, to the 

Stenographers and Steno-typists who acquire the following speed in Shorthand and Typing, both in 

English and Bengali, in a test to be conducted by the respective appointing authority, from the date of 

passing the said test. 

  Minimum shorthand 

speed per minute 

Minimum Typing 

Speed per minute 

a) Stenographer: i) English-80 

ii) Bengali-50 

30 

25 

b) Steno-typists: i) English-70 

ii) Bengali-45 

28 

23 

2. In the case of Typists, who acquire, the following speed, both in English and Bengali Typing, in a 

test to conducted by the appointing authority, they will get two advance increment in their respective 

scales of pay, from the date of passing the said test. 

 Minimum Typing 

speed per minute 

Typists: i) English-30 

ii) Bengali-20 

3. This order shall come into force immediately. 

 

H.R. DATTA 
Deputy Secretary 

Distribution: 

1. CMLS’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. President’s Secretariat, Personal Division, Dhaka. 

3. President’s Secretariat, Public Division, Dhaka. 

4. Prime Minister’s, Secretariat, Dhaka. 

5. All Ministries/ Divisions with the request to endorse copies to the offices under their 

Administrative officers. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh. Dhaka. 

7. Comptroller General, Defense Finance (H.A.G.), Dhaka. With the request to endorse copies to all 

officers under his control. 

8. Comptroller General of Accounts, Bangladesh, Dhaka. With the request to endorse copies to all 

Accounts Officers, District Accounts Offices and Upa-Zilla Accounts Offices. 

9. Accountant General (works and WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka. 

11. Director, Railway Audit, C.R.B, Chittagong. 

12. Director General, Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General, F.T & T., Bangladesh, Dhaka. 

14. Director General, Audit & Accounts Training Academy, Shegunbagicha, Dhaka. 

15. Additional A.G., Foreign Affairs, Dhaka. 

16. Expenditure Control and Regulation wing, Finance Division. 

17. Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 

18. All Officers of Implementation wing, Finance Division. 

19. Guard file. 

20. Compilation file. 

 

S.T.R. Yusuff 
Assitant Secretary 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 
াখা-৩ 

নাং-াভ-াবফ(ফা)-৩-াঅয(বজ)-৯-৮৬-১৩ তাবযখ: 
২৮-১-৮৮ াআাং 
১৩-৯-৯৪ ফাাং 

 
বফল: ফাাংরা  াআাংগযজী উব বালা টথহ্যান্ড  টাাআবাং-এ দক্ষতা প্রদথগনয জন্য াাঁট-বরবকায, াাঁটভু্ াক্ষবযক, 

ভু্াক্ষবযক  বনম্নভান কাযী-কাভ-ভু্াক্ষবযকগণগক রৃবট াবিভ াআনবিগভন্ট প্রদান প্রগে। 

 

 উগযাবিবখত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান উাআাং-এয ১২-১১-৮৬ াআাং তাবযগখয এভ, এপ, বড (াআম্প)-৩-াঅয(বজ)-
৯-৮৬-১৮০ নাং স্মাযগকয ানুযগণ, বনম্নস্বাক্ষযকাযী াঅবদষ্ট গ জানাগে বম, যকাগযয বদ্ধান্ত বভাতাগফক, াথথ 
বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয ১৪-৯-৮৬ াআাং তাবযগখয এভ,এপ,এপ,বড (াআম্প)-৩-াঅয(বজ)-১৬-৮৩(াটথ-১)/ ১৬১ 
নাং স্মাযগক ফবণথত রৃবট াবিভ াআনবিগভন্ট এয সুবফধা, উক্ত াঅগদগ ফবণথত তথাবদ ূযণ াগগক্ষ, প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয 
াধীনস্থ াাআপায বডাটথগভগন্টয বম কর াাআপায কাযী কাভ ভু্াক্ষবযকগণ ১৯৮৫ াগরয বনগাগবফবধ জাবযয ূগফথ 
একবট বালা টাাআবাং-এ দক্ষতায বববত্তগত বনগাগপ্রাপ্ত গগছন তাগদয বক্ষগে প্রগমাজয গফ। তগফ বম কর াাআপায 
কাযী-কাভ-ভু্াক্ষবযকগণ ১৯৮৫ াআাং াগরয বনগাগবফবধ ানুমাী রৃবট বালা টাাআবাং-এ দক্ষতায বববত্তগত 
বনগাগপ্রাপ্ত গগছন, তাাঁগদয বক্ষগে উক্ত রৃবট াআনবিগভগন্টয সুবফধা প্রগদ গফ না। বকননা তাাঁগদয বক্ষগে বনগাগগয তথ 
গরা রৃবট বালা টাাআবাং-এ দক্ষতা াজথন। 

 

 

এাআচ াঅয দত্ত 

উ-বচফ। 
বফতযণ: 
১। প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার। 

২। ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

৩। কগন্রারায বজনাগযর, বডগপন্স পাাআন্যান্স। 

৪। ফয বনন্ত্রণ  প্রবফবধ ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 

৫। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ। 

৬। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৭। গাডথ নবথ। 

 

 

, ব, য াআউসুপ 

কাযী 
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বফববন্ন কবভগন কভথযতগদয বফতন- বাতা 
বনধথাযণ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ াবধাখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৬/২০০০/১৭ তাবযখ: ০২/০৫/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: বযগুগরটযী বযপথভ কবভগনয বচাযভযান, দস্যফনৃ্দ  াংমকু্ত/ গমাগী কভথকতথা- কভথচাযীফৃগন্দয ম্মানীয 
ায ানুগভাদন প্রাংগগ। 

 

ূে: ে াংখযা- ৫৩.৪২.০৫.০০.০০.২২.২০০৭- ৫৭(৩) তাবযখ: ০৬/০২/২০০৮ 

উমুথক্ত বফল  ূগেয বপ্রবক্ষগত বনগদথিগভ মানাগনা মাগে বম, বযগুগরটযী বযপভথ কবভগনয বচাযভযান, 
দস্যফৃন্দ  কবভগনয কাগজ াতায জন্য বফবনগাগ বফাডথ াংমুক্ত/ গমাগী কভথকতথা- কভথচাযীগদয বনম্নফবণথত াগয 
ম্মানী বাতা প্রদাগন াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

ক) কবভগনয একবট বা বাবতত্ব কযায জন্য বচাযভযান ১০,০০০/-  টাকা 

খ) কবভগনয একবট বা াাংিগণয জন্য কবভগনয প্রবত জন বফযকাবয দস্য ৫,০০০/-  টাকা 

গ) কবভগনয একবট বা াাংিগণয জন্য কবভগনয প্রবত জন যকাবয দস্য ৩,০০০/-  টাকা 

ঘ) কবভগনয কাগজ াতায জন্য বফবনগাগ বফাগডথ াংমুক্ত/ গমাগী কভথকতথা-
কভথচাযীফৃন্দ  বফবনগাগ বফাগডথয বচফ এক াথথ ফছগয ম্মানী বাতা ফাফদ 

১ ভাগয ভূর বফতগনয 
ভবযভাণ াথথ একফায 

 

 

বভাাঃ াঅফরৃর ভান্নান 

উ-বচফ 

বপান: ৭১৭০১৭৪ 

বচফ, 
প্রধান উগদষ্টায কামথার 

ুযাতন াংদ বফন, 
বতজগাাঁ, ঢাকা। 

(দৃাঃ াঅাঃ জনাফ বখ বভাাঃ াঅব্দুর াঅাদ, বযচারক) 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫৫ তাবযখ: ০২/০৫/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: ফাাংরাগদ বটবরগমাগাগমাগ বনন্ত্রণ কবভগনয বচাযভযান, বাাআ বচাযভযান  কবভনাযগগণয বফতন 
বাতাবদ  দভমথাদা বনধথাযণ। 

 

ূে: াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং-াভ/াবফ/বফবধ-২/১এ-৬/৯৮/২৪, তাাং- ০৯/০৮/২০০৬।  

উমুথক্ত বফল  ূগেয ফযাগত ফাাংরাগদ বটবরগমাগাগমাগ বনন্ত্রণ কবভগনয বচাযভযান, বাাআ বচাযভযান  
কবভনাযগগণয বফতন-বাতাবদ  দভমথাদা ানুগেদ-২ এ ফবণথত তথাফরী প্রবতারন াগগক্ষ বনম্নরূবাগফ 
ুনাঃবনধথাযগণ বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

গদয নাভ ভূর বফতন ফাড়ী বাড়া দভমথাদা 
১ ২ ৩ ৪ 

বচাযভযান ৯০,০০০/- (ূফথ বনধথাবযত) ৩,০০০/- (নতুন) ভবন্ত্রবযলদ বচফ 
বাাআ বচাযভযান ৭৫,০০০/- (ূফথ বনধথাবযত) ২,৫০০/- (নতুন) বচফ 

কবভনায ৬৫,০০০/- (ূফথ বনধথাবযত) ২,৫০০/- (নতুন) াবতাঃ বচফ 
 

তথাফরী: 
ক) কবভগনয বচাযভযান, বাাআ বচাযভযান  কবভনাযগগণয াকুগরয বফতন, ফাড়ীবাড়া ূফথ বথগক বনধথাবযত 

থাকা তাাঁগদয জন্য সুাবযকৃত াঅযান বাতা ানুগেদ ২(গ) এয দ্ধবত ানুযণূফথক প্রাবনক 
ভন্ত্রণার কতৃথক াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ; 

খ) সুাবযকৃত দভমথাদা প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  জনপ্রান ভন্ত্রণারগয 
ভতাভত/ম্মবত িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদন াগগক্ষ মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক াঅগদ জাবযয 
তাবযখ বথগক কামথকয গফ; 

গ) ফতথভাগন চুবক্তবববত্তক বনগাবজত কভথকতথাগগণয বক্ষগে সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য 
সুবফধাবদ প্রদাগনয বফরা প্রগমাজয বক্ষগে প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক প্রচবরত বনভানুমাী জনপ্রান 
ভন্ত্রণারগয ভতাভত/ম্মবত িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদনূফথক বফদযভান চুবক্তয তথাফরী 
াংগাধন/াংগমাজন কযগত গফ; 

ঘ) ফবণথত দগুগরাগত নতুন কগয চুবক্তবববত্তক বনগাগগয বক্ষগে সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য 
সুবফধাবদ প্রদাগন প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক প্রচবরত বনভানুমাী জনপ্রান ভন্ত্রণারগয ভতাভত/ম্মবত 
িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযগত গফ; 

ঙ) কবভগনয বচাযভযান, বাাআ বচাযভযান  কবভনাযগগণয জন্য াথথ বফবাগগয ০৯/০৮/২০০৬ তাবযগখয 
াভ/ াবফ/ বফবধ-২/ ১এ-৬/ ৯৮/ ২৪ নাং স্মাযগকয ভাধযগভ প্রদত্ত ান্যান্য সুবফধাবদ মথাযীবত ফার থাকগফ; 
এফাং 

চ) বকান ভন্ত্রণার/ বফবাগ, দপ্তয, বযদপ্তয, াংস্থা এফাং প্রবতষ্ঠাগন কভথযত কভথকতথাগণ কবভগনয উবিবখত গদ 
বনগাগপ্রাপ্ত গ বনবদথষ্ট বভাদ বগল স্ব স্ব প্রবতষ্ঠাগনয চাকবযগত বপযত বগগর, ব বক্ষগে তাাঁযা কবভগন 
কভথযত াফস্থা প্রাপ্ত বফতন-বাতাবদ, দভমথাদা  ান্যান্য সুবফধাবদ প্রাপ্ত গফন না। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ, 
ডাক  বটবরগমাগাগমাগ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫৬ তাবযখ: ০২/০৫/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: ববকউবযবটজ এন্ড এসগচঞ্জ কবভন, ফীভা উন্নন  বনন্ত্রণ কতৃথক্ষ এফাং মুফক াংিান্ত কবভগনয 
বচাযভযান  দস্যগগণয বফতন বাতাবদ  দভমথাদা বনধথাযণ। 

 

ূে: ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগগয স্মাযক নাং-৫৩.০০২.০৩১.০০.০০.০০৩.২০০৯-১২২, তাাং ২৩-০৩-২০১১। 

উমুথক্ত বফল  ূগেয ফযাগত ফাাংরাগদ ববকউবযবটজ এন্ড এসগচঞ্জ কবভন, ফীভা উন্নন  বনন্ত্রণ কতৃথক্ষ 
এফাং মুফক াংিান্ত কবভগনয বচাযভযান  দস্যগগণয বফতন বাতাবদ  দভমথাদা ানুগেদ-২ এ ফবণথত তথাফরী 
বযারন াগগক্ষ বনম্নরূবাগফ বনধথাযণ/ ুনাঃবনধথাযগণ বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

কবভন/কতৃথগক্ষয 
নাভ 

গদয নাভ ভূরগফতন-ফাড়ী 
বাড়া (াকুগরয) 

াঅযান দভমথাদা ান্যান্য সুবফধা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
ববকউবযবটজ এন্ড 
এসগচঞ্জ কবভন 

বচাযভযান ৯০,০০০/- ৩,০০০/- ভবন্ত্রযলদ বচফ াফথক্ষবণক একবট 
গাড়ী এফাং াবপ  
াঅফাবক বটবরগপান 

সুবফধা। 

দস্য ৬৫,০০০/- ২,৫০০/- াবতবযক্ত বচফ 
ফীভা উন্নন  
বনন্ত্রণ কতৃথক্ষ 

বচাযভযান ৯০,০০০/- ৩,০০০/- ভবন্ত্রযলদ বচফ 
দস্য ৬৫,০০০/- ২,৫০০/- াবতবযক্ত বচফ 

মুফক াংিান্ত 
কবভন 

বচাযভযান ৯০,০০০/- ৩,০০০/- বচফ 
দস্য ৬০,০০০/- ২,০০০/- মুগ্ম-বচফ 

২। তথাফরী:- 

ক) সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য সুবফধাবদ ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ কতৃথক প্রগমাজয 
বক্ষগে াংবিষ্ট াঅাআন/াধযাগদ/বফবধভারা/াঅগদ াআতযাবদ প্রণন/াংগাধন ানুগেদ-২ (খ, গ এফাং ঘ) এয 
দ্ধবত ানুযণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা প্রবতারন াগগক্ষ মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক াঅগদ জাবযয তাবযখ 
গত কামথকয গফ; 

খ) সুাবযকৃত দভমথাদা প্রাবনক বফবাগ কতৃথক ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ  জনপ্রান ভন্ত্রণারগয ভতাভত/ম্মবত 
িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদন াগগক্ষ মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক াঅগদ জাবযয তাবযখ বথগক 
কামথকয গফ; 

গ) ফতথভাগন চুবক্তবববত্তক বনগাবজত কভথকতথাগগণয বক্ষগে সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য 
সুবফধাবদ প্রদাগনয বফরা প্রগমাজয বক্ষগে ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ কতৃথক প্রচবরত বনভানুমাী 
জনপ্রান ভন্ত্রণারগয ভতাভত/ ম্মবত িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদনূফথক বফদযভান চুবক্তয 
তথাফরী াংগাধন/ াংগমাজন কযগত গফ; 

ঘ) ফবণথত দগুগরাগত নতুন কগয চুবক্তবববত্তক বনগাগগয বক্ষগে সুাবযকৃত বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য 
সুবফধাবদ প্রদাগন ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ কতৃথক প্রচবরত বনভানুমাী জনপ্রান ভন্ত্রণারগয 
ভতাভত/ ম্মবত িণ ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযগত গফ; এফাং 

ঙ) বকান ভন্ত্রণার/ বফবাগ, দপ্তয, বযদপ্তয, াংস্থা এফাং প্রবতষ্ঠাগন কভথযত কভথকতথাগণ উবিবখত গদ বনগাগপ্রাপ্ত 
গ বনবদথষ্ট বভাদ বগল স্ব স্ব প্রবতষ্ঠাগনয চাকবযগত বপযত বগগর, ব বক্ষগে তাাঁযা ানুগেদ-১ এ ফবণথত 
বফতন-বাতা, দভমথাদা  ান্যান্য সুবফধাবদ প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ, 
ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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বফল: মুফক াংিান্ত কবভগনয দস্য-এয বফতন বাতাবদ  দভমথাদা বনধথাযণ। 

 

ূে: ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগগয স্মাযক নাং-৫৩.০০২.০৩১.০০.০০.০০৩.২০০৯-৩৬৫, তাাং ১৩-০৭-

২০১১। 

উমুথক্ত বফল  ূগেয ফযাগত মুফক কবভগনয দস্যগদয বফতন-বাতা  দভমথাদা বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযগণ 
বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা: 

গদয নাভ ম্মানী বাতা 
(াকুগরয) 

াঅযান  দভমথাদা ান্যান্য সুবফধা 

দস্য ৬৫,০০০/- ২,৫০০/- 
াবতবযক্ত 

বচফ 
াফথক্ষবণক একবট গাড়ী এফাং াবপ  

াঅফাবক বটবরগপান সুবফধা। 
 

২। এ বফলগ াথথ বফবাগগয ০২/০৫/২০১১ তাবযগখয ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫৬ নাং স্মাযগক ফবণথত 
ান্যান্য তথাফরী াবযফবতথত থাকগফ। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ, 
ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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বফল: ফাাংরাগদ যকাবয কভথকবভগনয বচাযভযান  দস্যগগণয বফতন বাতাবদ  ান্যান্য সুবফধাবদ 
নুাঃবনধথাযণ। 

উমুথক্ত বফল  ূগেয ফযাগত ফাাংরাগদ যকাবয কভথ কবভগনয বচাযভযান  দস্যগগণয বফতন-বাতাবদ  
দভমথাদা ানুগেদ-২ এ ফবণথত তথাফরী বযারন াগগক্ষ বনম্নরূবাগফ বনধথাযণ/ ুনাঃবনধথাযগণ বনগদথিগভ াথথ 
বফবাগগয ভতাভত/ সুাবয প্রদান কযা গরা: 

গদয নাভ ভূর বফতন ফাড়ী বাড়া দভমথাদা ান্যান্য সুবফধা 
বচাযভযান ৪৫,০০০/- ২২,৫০০/- ভবন্ত্রবযলদ বচগফয ভান ভবন্ত্রবযলদ বচগফয ভান 

দস্য ৪০,০০০/- ২০,০০০/- যকাগযয বচগফয ভান যকাগযয বচগফয ভান 
 

২। তথাফরী: 

ক) সুাবযকৃত বফতন বাতাবদ ফাস্তফাগন প্রাবনক ভন্ত্রণার াংবিষ্ট াঅাআন াংগাধন প্রগাজনী কর 
াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযগফ। 

খ) প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক মাফতী াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পাদনূফথক াংবিষ্ট াঅাআগনয াংগাধনীয াঅগদ জাবযয 
তাবযখ বথগক ফবধথত বফতন-বাতাবদ কামথকয গফ। 

গ) কভথ কবভগনয বম কর দস্য জাতী বফতনগের, ২০০৫ এয বববত্তগত বফতন বাতাবদ িণ কযগছন, 
তাাঁগদযগক ০১/০৭/২০০৯ তাবযখ গত নতুন াঅগদ জাবযয তাবযগখয ূফথবদন মথন্ত জাতী বফতনগের, 
২০০৯ এয Corresponding বেগর বফতন বাতাবদ প্রদান কযা বমগত াগয। 

ঘ) সুাবযকৃত দভমথাদা বনধথাযগণয বফলগ প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয ম্মবত িণ 
ান্যান্য াঅনুষ্ঠাবনকতা ম্পন্ন কযগত গফ। এফাং 

ঙ) বকান প্রবতষ্ঠাগন কভথযত কভথকতথাগণ কভথ কবভগন বনগাগপ্রাপ্ত গ বনবদথষ্ট বভাদ বগল স্ব স্ব প্রবতষ্ঠাগনয 
চাকবযগত বপযত বগগর, ব বক্ষগে তাাঁযা কবভগন কভথযত াফস্থা প্রাপ্ত দভমথাদা, বফতন-বাতাবদ  ান্যান্য 
সুবফধা প্রাপ্ত গফন না। 

 

 

ভম তাজ-াঅরা-াকুয াঅগভদ 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ, 
জনপ্রান ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-২৭০ তাবযখ: ০৩/১১/২০১১ বিাঃ 

ানুবরব দ াফগবতয জন্য: 
১। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

২। াথথ বচফ ভগাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

 

 

ভম তাজ-াঅরা-াকুয াঅগভদ 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-২৪ তাবযখ: ০৭/০২/২০১২ বিাঃ 
 

বফল: ববকউবযবটজ এন্ড এসগচঞ্জ কবভগনয দস্যগগণয বফতন বাতাবদ  দভমথাদা নুাঃবনধথাযণ। 

 

ূে: ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগগয ১৬-১০-২০১১ তাবযগখয ভাননী াথথভন্ত্রীয জন্য ায-াংগক্ষ। 

উগযাক্ত বফল  ূগেয ফযাগত াথথ বফবাগগয ০২/০৫/২০১১ বিাঃ তাবযগখয ০৭.১৬১.০০০.০০. 
০০.০০২.২০১০-১৫৬ নাং স্মাযগকয ানুগেদ-১ াঅাংবক াংগাধনূফথক ফাাংরাগদ ববকউবযবটজ এন্ড এসগচঞ্জ 
কবভগনয দস্যগগণয বফতন-বাতাবদ  দভমথাদা বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযগণ বনগদথিগভ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান 
কযা গরা: 

 

কবভন/কতৃথগক্ষয 
নাভ 

গদয নাভ ভূরগফতন-ফাড়ী 
বাড়া (াকুগরয) 

াঅযান দভমথাদা ান্যান্য সুবফধা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ববকউবযবটজ এন্ড 
এসগচঞ্জ কবভন 

দস্য ৮০,০০০/- ২,৫০০/- াবতাঃ বচফ 

াফথক্ষবণক একবট 
গাড়ী এফাং াবপ  
াঅফাবক বটবরগপান 

সুবফধা। 

২। উক্ত ুনাঃবনধথাযণকৃত বফতন বাতাবদ  দভমথাদা ফাস্তফাগনয বক্ষগে াথথ বফবাগগয ০২-০৫-২০১১ বিাঃ তাবযগখয 
০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০০২.২০১০-১৫৬ নাং স্মাযগকয ানুগেদ-২ এ ফবণথত তথাফরী াবযফবতথত থাকগফ। 

 

 

ভভতাজ-াঅরা-াকুয াঅগভদ 

মুু্গ্ম-বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বচফ 

ফযাাংক  াঅবথথক প্রবতষ্ঠান বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 
(ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ) 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪/১৮০ তাবযখ: 
২৯- ১২- ১৯৯৪ াআাং 
১৫- ০৯- ১৪০১ ফাাং 

 

বফল: যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফতনফবৃদ্ধ প্রদান প্রাংগগ। 

 

 যকায কর যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগক তাাগদয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয ১০% বফতনফবৃদ্ধ 
প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন। উক্ত বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা বনম্ন বরবখতবাগফ প্রগদ াআগফ: 

ক) কর কভথকতথা/ কভথচাযীয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয উয বববত্ত কবযা ১০% বফতন ফবৃদ্ধ প্রগদ 
াআগফ। 

খ) উক্ত ১০% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধায াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত এফাং ূণথ াঅবথথক সুবফধা ০১- ০৭- ১৯৯৫ 
তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

গ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ফাবলথক বফতনফৃবদ্ধয তাবযখ 
থাবকগর উা তাাযা মথাযীবত প্রায াআগফন। 

ঘ) ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ভূর বফতগনয উগয বম ১০% বফতনফবৃদ্ধ ঘবটগফ তাা মবদ বকান 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বনজ বনজ বফতনগেগরয বকান ধাগয ভান , তাা াআগর ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ ঐ 
ধাগাআ তাায বফতন বনধথাযণ কবযগত াআগফ। াঅয মবদ ধাগ না বভগর তাা াআগর যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন 
বনধথাযণ কবযগত াআগফ। াতাঃয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতন এফাং ১০% ফবৃদ্ধ  ধাগয সুবফধা ০১-
০১- ১৯৯৫ তাবযগখ বনধথাবযত বফতগনয াথথগকযয াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং ূণথ াঅবথথক সুবফধা ০১-
০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রায াআগফ। ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ উক্ত বফতনফবৃদ্ধয াগধথক সুবফধা প্রদান কযায কাযগণ 
মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযীয প্রায বফতন তাায বনজ বেগরয বকান ধাগ না বভগর ব বক্ষগে াংবিষ্ট বেগরয 
বনম্নতয ধাগ বফতন বনধথাযণ কবযা াথথকযটুকু ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রগদ াআগফ মাা ০১- ০৭- ১৯৯৫ 
তাবযগখ ূণথ াঅবথথক সুবফধা প্রদাগনয ভ ভন্ব কবযগত াআগফ। 

ঙ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী এাআ বফতনফবৃদ্ধ প্রদাগনয ূগফথাআ বনজ বনজ বফতনগেগরয গফথাচ্চীভা ব াঁবছাগছন, 
তাাযা উক্ত বফতন বেগরয গফথাচ্চ বফতগনয উয বববত্ত কবযা উগযাবিবখত উব তাবযগখ াথথাৎ ০১- ০১-
১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক এফাং ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ ফাকী াগধথক বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা ফযবক্তগত বফতন বাগফ 
প্রায াআগফন। 

চ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক বফতনফবৃদ্ধ াায কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী তাায বনজ 
বফতনগেগরয গফথাচ্চীভা ব াঁবছা মান ফা গফথাচ্চীভা াবতিভ কগযন, তগফ বাআ বক্ষগে তাায বফতন 
গফথাচ্চীভা বনধথাযণ কবযগত াআগফ এফাং গফথাচ্চ ীভায উগযয বফতগনয াাংটুকু তাাগক ফযবক্তগত বফতন 
বাগফ প্রদান কবযগত াআগফ। 

ছ) বম কভথকতথা/ কভথচাযী ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ তাাগদয বনজ বনজ বফতন বেগরয গফথাচ্চ ীভা থাবকগফন, 
তাাযা উক্ত তাবযগখ াফবষ্ট াগধথক ফবধথত বফতগনয সুবফধা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায াআগফন। 

জ) বম কর গদয বফতন বনবদথষ্ট (Fixed) যবাগছ, বাআ কর বক্ষগে াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযীগণ উক্ত বনবদথষ্ট 
বফতগনয বববত্তগত এাআ াঅবথথক সুবফধা উব তাবযগখ এাআ াঅগদগয াঅতা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায 
াআগফন। 

ঝ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক বফতনফবৃদ্ধ াায কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী বনজ বফতন বেগরয 
গফথাচ্চীভা ব াঁবছা মান ফা গফথাচ্চীভা াবতিভ কগযন, তগফ বতবন ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬-
১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত বকান তাবযগখ প্রায াধাযণ ফাবলথক াআনবিগভন্ট (একবটয াবধক নগ) মথাযীবত ফযবক্তগত 
বফতন বাগফ প্রায াআগফন। 

ঞ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী ০১- ০১- ১৯৯৫  ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ াফয প্রস্তুবতভূরক ছুবটগত থাবকগফন 
তাাযা উগযাক্ত বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা রৄধুভাে বনন বনধথাযগণয বক্ষগে প্রায াআগফন। 
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ট) কর বননগবাগীগণ তাাগদয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ ‘নীট বনন’ এয উয ১০% াফয বাতা ফবৃদ্ধয 
সুবফধা প্রায াআগফন মাায াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং াফবষ্ট াগধথক ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রগদ 
াআগফ। 

ঠ) ান্য াঅগদগ মাাাআ থাকুক না বকন এাআ াঅগদগয ভাধযগভ বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা প্রদান কযায পগর বম কর 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন বনজ বনজ বেগরয গফথাচ্চীভা বনধথাবযত ায য বম াাং ফযবক্তগত বফতন বাগফ 
প্রগদ াআগফ, বাআ ফযবক্তগত বফতন ফাড়ী বাড়া বাতা, উৎফ বাতা/ উৎফ বফানা, বনন াআতযাবদ বনধথাযগণয 

বক্ষগে ভূর বফতন বাগফ গণয াআগফ। ানুরূবাগফ এাআ াঅগদ কামথকয ায ূগফথ মাাযা বনজ বনজ বফতনগেগর 
গফথাচ্চীভা ব াঁবছাগছন এফাং/ াথফা এাআ াঅগদগয ভাধযগভ বফতনফবৃদ্ধ প্রদান কযায পগর বম াাংটুকু ফযবক্তগত 
বফতন বাগফ াাআাগছন তাাগদয বক্ষগে ঐ ফযবক্তগত বফতন ভূর বফতন বাগফ গণয াআগফ এফাং তদানুাগয 

উগয ফবণথত াঅনুলবেক সুবফধাবদ াাআগফন। 
 

 

দবফয উবদ্দন াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ। 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযা-১০  1124  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার 

াথথ বফবাগ 
(ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ) 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফতন ফৃবদ্ধ- ১/৯৫/০৯ তাবযখ: 
১৯- ০১- ১৯৯৫ াআাং 

০৬- ১০- ১৪০১ ফাাং 
 
বফল: াঅধা- যকাবয/ স্বাত্ত াবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফতন 

ফবৃদ্ধ প্রদান প্রাংগগ। 
 

যকায াঅধা- যকাবয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক/ াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ কভথচাযীগক তাাগদয 
৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয ১০% বফতনফবৃদ্ধ প্রদান কযায বদ্ধান্ত িণ কবযাগছন। উক্ত বফতনফবৃদ্ধয 
সুবফধা বনম্ন বরবখতবাগফ প্রগদ াআগফ: 

ক) কর কভথকতথা/ কভথচাযীয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয উয বববত্ত কবযা ১০% বফতনফবৃদ্ধ প্রগদ 
াআগফ। 

খ) উক্ত ১০% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধায াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত এফাং ূণথ াঅবথথক সুবফধা ০১- ০৭- ১৯৯৫ 
তাবযখ াআগত কামথকয াআগফ। 

গ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ফাবলথক বফতনফৃবদ্ধ তাবযখ 
থাবকগর উা তাাযা মথাযীবত প্রায াআগফন। 

ঘ) ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ভূর বফতগনয উগয বম ১০% বফতন ফবৃদ্ধ ঘবটগফ তাা মবদ বকান 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বনজ বনজ বফতনগেগরয বকান ধাগয ভান , তাা াআগর ০১- ০১ ১৯৯৫ তাবযগখ ঐ 
ধাগাআ তাায বফতন বনধথাযণ কবযগত াআগফ। াঅয মবদ ধাগ না বভগর তাা াআগর যফতথী উচ্চতয ধাগ বফতন 
বনধথাযণ কবযগত াআগফ। াতাঃয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতন এফাং ১০% ফবৃদ্ধ  ধাগয সুবফধা ০১-
০১- ১৯৯৫ তাবযগখ বনধথাবযত বফতগনয াথথগকযয াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং ূণথ াঅবথথক সুবফধা ০১-
০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রায াআগফ। ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ উক্ত বফতনফবৃদ্ধয াগধথক সুবফধা প্রদান কযায কাযগণ 
মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযীয প্রায বফতন তাায বনজ বেগরয বকান ধাগ না বভগর ব বক্ষগে াংবিষ্ট বেগরয 
বনম্নতয ধাগ বফতন বনধথাযণ কবযা াথথকযটুকু ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রগদ াআগফ মাা ০১- ০৭- ১৯৯৫ 
তাবযগখ ূণথ াঅবথথক সুবফধা প্রদাগনয ভ ভন্ব কবযগত াআগফ। 

ঙ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী এাআ বফতনফৃবদ্ধ প্রদাগনয ূগফথাআ বনজ বনজ বফতন বেগরয গফথাচ্চীভা ব াঁবছাগছন, 
তাাযা উক্ত বফতন বেগরয গফথাচ্চ বফতগনয উয বববত্ত কবযা উগযাবিবখত উব তাবযগখ াথথাৎ ০১- ০১-
১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক এফাং ০১০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ ফাকী াগধথক বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায 
াআগফন। 

চ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ াগধথক বফতনফবৃদ্ধ াায কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী তাায বনজ 
বফতনগেগরয গফথাচ্চীভা ব াঁবছা মান ফা গফথাচ্চীভা াবতিভ কগযন, তগফ বাআ বক্ষগে তাায বফতন 
গফথাচ্চীভা বনধথাযণ কবযগত াআগফ এফাং গফথাচ্চীভায উগযয বফতগনয াাংটুকু তাাগক ফযবক্তগত বফতন 
বাগফ প্রদান কবযগত াআগফ। 

ছ) বম কর কভথকতথা/ কভথচাযী ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ তাাগদয বনজ বনজ বফতন বেগরয গফথাচ্চীভা থাবকগফন, 
তাাযা উক্ত তাবযগখ াফবষ্ট াগধথক ফবধথত বফতগনয সুবফধা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায াআগফন। 

জ) বম কর গদয বফতন বনবদ্দথষ্ট (Fixed) যবাগছ, বাআ কর বক্ষগে াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযীগণ উক্ত বনবদ্দথষ্ট 
বফতগনয বববত্তগত এাআ াঅবথথক সুবফধা উব তাবযগখ এাআ াঅগদগয াঅতা ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রায 
াআগফন। 

ঝ) ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এাআ বফতনফবৃদ্ধ াায কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযী বনজ বনজ বফতনগেগরয 
গফথাচ্চীভা ব াঁবছা মান ফা গফথাচ্চীভা াবতিভ কগযন, তগফ বতবন ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬-
১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত বকান তাবযগখ প্রায াধাযণ ফাবলথক াআনবিগভন্ট (একবটয াবধক নগ) মথাযীবত ফযবক্তগত 
বফতন বাগফ প্রায াআগফন। 

ঞ) বম কর কভথকতথ/কভথচাযী ০১- ০১- ১৯৯৫  ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযগখ াফয প্রস্তুবতভূরক ছুবটগত থাবকগফন 
তাাযা উগযাক্ত বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা রৄধুভাে বনন বনধথাযগণয বক্ষগে প্রায াআগফন। 
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ট) কর বননগবাগীগণ তাাগদয ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ ‘নীট বনন’ (গম বক্ষগে প্রগমাজয) এয উয ১০% 
াফয বাতা ফবৃদ্ধ সুবফধা প্রায াআগফন মাায াগধথক ০১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং াফবষ্ট াগধথক ০১- ০৭-
১৯৯৫ তাবযগখ প্রগদ াআগফ। 

ঠ) ান্য াঅগদগ মাাাআ থাকুক না বকন এাআ াঅগদগয ভাধযগভ বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা প্রদান কযায পগর বম কর 
কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন বনজ বনজ বেগরয গফথাচ্চীভা বনধথাবযত ায য বম াাং ফযবক্তগত বফতন বাগফ 
প্রগদ াআগফ, বাআ ফযবক্তগত বফতন  ফাড়ী বাড়া বাতা, উৎফ বাতা/উৎফ বফানা, বনন াআতযাবদ বনধথাযগণয 
বক্ষগে ভূরগফতন বাগফ গণয াআগফ। ানুরূবাগফ এাআ াঅগদ কামথকয ায ূগফথ মাাযা বনজ বনজ বফতনগেগর 
গফথাচ্চীভা ব াঁবছাগছন এফাং/ াথফা এাআ াঅগদগয ভাধযগভ বফতনফবৃদ্ধ প্রদান কযায পগর বম াাংটুকু ফযবক্তগত 
বফতন বাগফ াাআাগছন তাাগদয বক্ষগে ঐ ফযবক্তগত বফতন ভূর বফতন বাগফ গণয াআগফ এফাং তদানু াগয 
উগয ফবণথত াঅনুবেক সুবফধাবদ াাআগফন। 

 

 

দবফয উবদ্দন াঅগভদ 
মুগ্ম- বচফ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 
(ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ) 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪(াাং- ২)/৩১ তাবযখ: 
২৫- ০২- ১৯৯৫ াআাং 
১৩- ১১- ১৪০১ ফাাং 

 

বফল: যকাবয/ াঅধা- যকাবয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ 
কভথচাযীগদয বফতনফবৃদ্ধ প্রদান প্রাংগগ। 

 
 উগযাক্ত বফলগ াথথ বফবাগগয ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ াআগত ২৯- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয স্মাযক নাং- াভ/ 
াবফ (ফাস্ত- ১)/ বফবফধ- ১৭/ ৯৪/ ১৮০, ১৯- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখয স্মাযক নাং-াভ/ াবফ/ (ফাস্ত- ১) বফতনফবৃদ্ধ- ১/ ৯৫/ 
০৯ এফাং স্ত্র ফাবনীয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয জন্য প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার াআগত ৩১- ০১- ১৯৯৫ তাবযগখয স্মাযক নাং 
ব- ৯/ ৯১ বড- ১৯/ াাং- ২/ ২০ জাবয কবযফায য াবডট াবপ বফববন্ন াবপ/ াংস্থা/ ফযবক্ত কবত প্রশ্ন উত্থান 
কবযা বাআগুবরয উগয ফযাখযা প্রদাগনয জন্য ানুগযাধ জানাাআাগছন। বফস্তাবযত মথাগরাচনায য যকাগযয বদ্ধান্ত 
বভাতাগফক বনম্ন ফবণথত উত্তয প্রদান কযা াআর: 
 

১। প্রশ্ন: মাাযা ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ এর.ব.াঅয, এ বছগরন বকন্তু ১- ১- ১৯৯৫ তবযগখ াফয িণ 
কবযাগছন, তাাঁাযা এাআ ১০% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা বকবাগফ প্রায াআগফন ? 

 উত্তয:  বমগতু াংবিষ্ট বক্ষগে তাাঁাগদয ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ বফতন বনধথাযগণয বকান সুগমাগ নাাআ, বগতু তাাঁাযা 
১০% বফতন ফবৃদ্ধয সুবফধা প্রায াআগফন না। তগফ ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ ভূর বফতগনয উয বনন 
বনধথাযগণয য বননগবাগীগদয ন্যা ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ নীট বনগনয উয ১০% ফবৃদ্ধয সুবফধা 
প্রায াআগফন, মাায াগধথক ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং ফাকী াগধথক ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রায াআগফন।  

২।  প্রশ্ন: ১- ১- ৯৫ তাবযগখ ১০% বফতনফবৃদ্ধয বযগপ্রবক্ষগত ফাড়ী বাড়া বাতা বকবাগফ বনধথাযণ/কতথন কযা াআগফ?  

 উত্তয:  ১- ১- ৯৫ তাবযগখ ১০% বফতনফবৃদ্ধয কাযগণ প্রায ভূর বফতন  ফযবক্তগত বফতগনয উয প্রচবরত বনভ 
ানুমাী ফাড়ী বাড়া বাতা প্রায াআগফন এফাং একাআ বনগভ ফাড়ী বাড়া কতথন কযা াআগফ। 

৩। প্রশ্ন: ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত গদান্নবত/টাাআভ- বের/বগরকন বিড ফা ান্য 
বকান কাযগণ বফতনগেগরয বযফতথন াআগর বকবাগফ বফতন বনধথাযণ কযা াআগফ?  

 উত্তয:  ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত গদান্নবত/টাাআভ- বের/বগরকন বিড ফা ান্য 
বকান কাযগণ বেগরয বযফতথন াআগর উচ্চতয বের প্রায ায তাবযগখ তাায বফতন ১- ১- ১৯৯৫ 
তাবযখ াআগত প্রায ভূর বফতগনয বববত্তগত প্রচবরত বনভ ানুমাী বনধথাযণ কবযগত াআগফ। উক্ত তাবযগখ 
তাাগদয বফতগনয াগথ ফযবক্তগত বফতন থাবকগর উা ফযবক্তগত বফতন বাগফাআ ফার থাবকগফ এফাং ১-
৭- ১৯৯৫ তাবযগখ তাায ভূর বফতন+ফযবক্তগত বফতন+৫% বাগ ফবধথত বফতগনয ভবষ্টয বববত্তগত 
গদান্নবত/ টাাআভ- বের/ বগরকন বিড বেগরয যফতথী ধাগ তাায বফতন বনধথাবযত াআগফ।  

৪। প্রশ্ন: ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত নূতন বনগাগকৃত কভথকতথা/ কভথচাযীফনৃ্দ এাআ বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা প্রায াআগফন 
বকনা? াআগর, বকবাগফ প্রায াআগফন।  

 উত্তয:  ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত নূতন বনগাগকৃত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ চাকুযীগত 
বমাগদাগনয তাবযগখ ভূর বফতগনয ১০% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা াংবিষ্ট াঅগদগ ফবণথত বনভানু মাী প্রায 
াআগফন। মাাযা ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত নূতনবাগফ বনগাগপ্রাপ্ত াআগফন তাাযা চাকুযীগত বমাগদাগনয 

তাবযগখ ১০% বফতনফবৃদ্ধ সুবফধা যফতথী ধাগভত প্রায াআগফন।  

৫। প্রশ্ন: ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতন+১০% ফবধথত বফতগনয ভবষ্ট মবদ স্ব- স্ব বফতনগেগরয গফথাচ্চীভা 
াবতিভ কগয বাআ বক্ষগে বফতন বকবাগফ বনধথাযণ কযা াআগফ?  

 উত্তয:  ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ বফতন বনধথাযগণয বক্ষগে ভূর বফতন+১০% ফবধথত বফতগনয াঅবথথক সুবফধায ভবষ্ট 
মবদ স্ব- স্ব বফতন বেগরয গফথাচ্চীভা াবতিভ কগয, বাআ বক্ষগে যফতথী ধা প্রদান কযা মাাআগফ না। 
বকননা এাআরূ বক্ষগে যফতথী ধা প্রদাগনয সুগমাগ নাাআ। তাাঁাযা ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভূর বফতগনয 
উয ১০% ফবধথত বফতগনয সুবফধায াগধথক ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ এফাং ফাকী াগধথক ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযগখ 
ভূর বফতগনয াগথ প্রায াআগফন। ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ উক্ত বফতনফবৃদ্ধয াগধথক সুবফধা প্রদান কযায 
কাযগণ মবদ বকান কভথকতথা/ কভথচাযীয প্রায বফতন তাাঁায বনজ বেগরয বকান ধাগ না বভগর বাআ বক্ষগে 
াংবিষ্ট বেগরয বনম্নতয ধাগ বফতন বনধথাযণ কবযা াথথকযটুকু ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রগদ াআগফ। ১-
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৭- ১৯৯৫ তাবযগখ ূণথ াঅবথথক সুবফধা প্রদাগনয ভ স্ব- স্ব বফতন বেগরয গফথাচ্চ ধাগ বফতন বনধথাযণ 
কবযা াফবষ্ট াাং ফযবক্তগত বফতন বাগফ প্রগদ াআগফ।  

৬। প্রশ্ন: ২- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত মাাযা াফয িণ কবযগফন তাাঁাগদয বক্ষগে 
ফবধথত বফতগনয সুবফধা বকবাগফ প্রদান কযা াআগফ?  

 উত্তয:  াফয প্রস্তুবত ছুবট থাকা াফস্থা ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয ভগধয ফবধথত বফতন প্রায াআগর উক্ত ফবধথত 
বফতগনয সুবফধাগভত ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখয প্রায বফতগনয উয ান্যান্যগদয ভত ১- ১- ১৯৯৫ 
তাবযগখ তাাঁাগদয বফতন বনধথাবযত াআগফ। ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ প্রায ৫% ফবধথত বফতগনয সুবফধাগভত 

াফয িগণয তাবযগখ তাাঁাগদয বনন বনধথাযণ কযা াআগফ। ২- ১- ১৯৯৫ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ মথন্ত 
াফয িগণয ূগফথ বকান ফাবলথক ফবধথত বফতন প্রায াআগর তাা বনন-  বনধথাযগণয বক্ষগে গণয 
াআগফ। ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত বনন ববাগীগদয ন্যা বতবন নীট বনগনয ৫% াঅবথথক সুবফধা 
বনগনয াগথ প্রায াআগফন।  

৭। প্রশ্ন: াফয িগণয য চুবক্তবববত্তক বনগাবজত কভথকতথা/ কভথচাযীফৃন্দ ১০% াগয বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা প্রায 
াআগফন বকনা?  

 উত্তয:  জাতী বফতন বেগরয াভত্মথবকু্ত গদ চুবক্তবববত্তক বনগাবজত াফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফতন 
বনগাবজত গদয বফতগনয বববত্তগত বনধথাবযত াআগফ এফাং তদানু াগয ধাযণাগত ি বনন উক্ত বফতন 
াআগত মথাবনগভ ফাদ মাাআগফ। ান্যবদগক বতবন নীট বনগনয ফবধথত সুবফধা মথাবনগভ প্রায াআগফন।  

৮। প্রশ্ন: যকাবয/ াঅধা- যকাবয প্রবতষ্ঠাগন চুবক্তবববত্তক বনগাবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ এাআ বফতনফৃবদ্ধয 
সুবফধাপ্রায াআগফন বক- না? াআগর, বকবাগফ প্রায াআগফন?  

 উত্তয:  স্ব- বফতগনয চাকুযীযত াফস্থা চুবক্তবববত্তক বনগাবজত থাবকগর তাাযা মথাবনগভ ফবধথত বফতগনয 
সুবফধাপ্রায াআগফন।  

৯। প্রশ্ন: ৩১- ১২- ১৯৯৪ তাবযগখ মাাযা চাকুযী াআগত াভবকবাগফ কভথচুযত াঅগছন তাাঁাযা ফবধথত বফতগনয 
সুবফধাপ্রায াআগফন বক না?  

 উত্তয:  াভবকবাগফ কভথচুযবতয াঅগগয বদগনয ভূর বফতগনয উয বববত্ত কবযা ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ বনভানুমাী 
বফতন বনধথাযণ কবযগত াআগফ। বনধথাবযত ভূর বফতগনয মথাবনগভ ৫০% বখাযগাল বাতা প্রায াআগফন।  

১০। প্রশ্ন: ১০% বফতনফবৃদ্ধয কাযগণ ১- ১- ১৯৯৫ তাবযগখ াথফা ১- ১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ৬- ১৯৯৫ 
তাবযগখয ভগধয ফবধথত বফতন প্রায থাবকগর এফাং ১- ৭- ১৯৯৫ তাবযগখ বফতন বনধথাযগণয বক্ষগে 
দক্ষতাীভায ধা থাবকগর বাআ বক্ষগে বকবাগফ বফতন বনধথাযণ কযা াআগফ?  

 উত্তয:  এাআরূ বক্ষগে াবস্তভূরক বকান ফযফস্থা না থাবকগর াঅনা-  াঅবন দক্ষতাীভা াবতিান্ত াআগফ। তগফ 
মাাগদয বক্ষগে বফবাগী ভাভরা ফা ান্য বকান কাযগণ ফাবলথক ফবধথত বফতন/দক্ষতাীভা াবতিভ কযায 
বফল স্থবগত যবাগছ, তাাযা এাআ ফবধথত বফতগনয াঅবথথক সুবফধা ভূর বফতগনয বত ফযবক্তগত বফতন 
বাগফ প্রায াআগফন। যফতথীগত াংবিষ্ট বক্ষগে বদ্ধান্ত ানুমাী প্রচবরত বফবধ- বফধান বভাতাগফক কামথিভ 

িণ কযা াআগফ।  

১১। প্রশ্ন: মাাযা consolidated বফতন প্রায ন (ভন্ত্রী, প্রবতভন্ত্রী এফাং উ- ভন্ত্রীয ফযবক্তগত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ) 
তাাযা এাআ বফতনফৃবদ্ধয সুবফধা প্রায াআগফন বক না?  

 উত্তয:  ভন্ত্রী, প্রবতভন্ত্রী এফাং উ- ভন্ত্রীয ফযবক্তগত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ভগধয মাাঁাযা কনবরগডগটড বফতন প্রাপ্ত 
ন তাাঁাযা বনগাবজত গদয বনধথাবযত বফতন বেগরয প্রাযবম্বক ভূর বফতগনয উগয ফবণথত াঅগদগয াঅবথথক 
সুবফধা মথাবনগভ প্রায াআগফন।  

 

 

 

দবফয উবদ্দন াঅগভদ 
মুগ্ম- বচফ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ। 
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নাং াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪ (াাং- ২)/৩১(৩০০০) তাবযখ: 
২৫- ০২- ১৯৯৫ াআাং 
১৩- ১১- ১৪০১ ফাাং 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িণ কবযফায জন্য ানুবরব বপ্রযণ কযা াআর: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 
২। াথথ বচফ, াথথ বফবাগ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযক্ত বচফ –––––––––––––––––––––– (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। (তাায 
াঅতাবকু্ত কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবডট াউজ, ৪৩, কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮। কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআন্যান্স (প্রাক্তন এভ,এ,বজ), বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

 (তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

৯। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
 (তাাঁায াধীনস্থ াবপভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

১০। বফবাগী কবভনায–––– বফবাগ (তাাঁায াধীনস্থ কর দপ্তগয াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
াআর)। 

১১। কর স্ব- াবত/ যাষ্ট্রাত্ত প্রবতষ্ঠাগনয প্রধানগণ। 

১২। ফযফস্থানা বযচারক, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  কর যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান। 

১৩। বজরা প্রাক (কর বজরা) (তাাঁায াধীনস্থ াবপভূগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর)। 

১৪। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (ূফথ) ব, াঅয, বফ, বফন, চট্টিাভ। 

১৫। াথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ বযরগ (বিভ) যাজাী। 

১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 

১৭। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৮। বযচারক, বযরগ াবডট, ব,াঅয,বফ, বফন, চট্টিাভ। 

১৯। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 

২০। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক, তায  রৃযারানী, ঢাকা। 

২১। থানা বনফথাী কভথকতথা, (কর থানা)। 

২২। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,––––––––––(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

২৩। বজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা, (কর বজরা)। 

২৪। থানা বাফযক্ষণ কভথকতথা, (কর থানা)। 

২৫। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২৬। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

২৭। গাডথ নবথ/ াংকরন/ াবপ কব। 

 

 

বভাাঃ পারুক বকদায 

ববনয কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণার 
াথথ বফবাগ 

(ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ) 
ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১৭/৯৪(াাং- ১)/২০১ তাবযখ: 
৩০- ০৯- ১৯৯৫ াআাং 
১৫- ০৬- ১৪০২ ফাাং 

 
‘াবপ াঅগদ’ 

 

বফল: যকাবয/ াধা- যকাবয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয বম ভস্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযী ০১- ০১- ৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬- ৯৫ তাবযখ এফাং তৎযফতথী ভগ গদান্নবত াাআগফন ফা 
নতনু বনগাগ প্রাপ্ত াআগফন তাাগদযগক ভূর বফতগনয উয ১০% বফতন ফবৃদ্ধয সুবফধা প্রদান প্রাংগগ। 

 

 
ূে:  ফাাংরাগদ যকাবয কভথকবভন বচফারগয স্মাযক নাং ফাকক/প্রা- ১/বফাঃ বাাঃ-  ১৫/৯৫/২৮২০- তাবযখ 

০২- ০২- ১৯৯৫। 

 বাফ ভা- বনন্ত্রগকয কামথারগয স্মাযক নাং ববজএ/প্রা- ৭/এপ- ৮১৬/১৩৪০, তাবযখ-  ১৮- ০৬- ১৯৯৫। 
 

 উগযাক্ত বফলগ এফাং ূগে াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং াভ/ াবফ (ফাস্ত- ১)/ বফবফধ- ১৭/ ৯৪ (াাং২)/ ৩১, তাবযখ 
২৫- ০২- ১৯৯৫ এয ৩  ৪ নাং প্রশ্ন  উত্তগযয প্রবত দৃবষ্ট াঅকলথণূফথক ুনযা স্ধবষ্টকযণ কযা মাাআগতগছ বম, ০১-
০১- ১৯৯৫ তাবযখ াআগত ৩০- ০৬- ১৯৯৫ তাবযখ এফাং তদযফতথী ভগ বম ভস্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ গদান্নবত 
াাআাগছন/ াাআগফন, তাাঁাগদয বফতন মবদ বেগরয ফথ বনম্ন ধাগ বনধথাবযত , তাা াআগর তাাযা প্রচবরত বনভ 
ানুমাী ৩০- ০৬- ১৯৯৫ তাবযখ মথন্ত বফতন বনধথাযণী সুবফধা ৫% বফতনফবৃদ্ধয সুবফধা এফাং ০১- ০৭- ১৯৯৫ তাবযখ 
াআগত ১০% বফতন ফবৃদ্ধয সুবফধা প্রায াআগফন। একজন নফ বনগাগপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীয বফতন তাায চাকুযীগত 

বমাগদাগনয তাবযগখ একাআবাগফ বনধথাবযত াআগফ বফধা একাআ বেগর/ গদ গদান্নবতপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযী 
নফবনগাগপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীয চাাআগত কভ বফতন াাআগফন না। 
 

২। াঅয উগিখয বম, ১০% বফতনফবৃদ্ধ কযায পগর প্রবতবট বফতন বেগরয বনম্নতভ ধাগ ১০% বফতন বমাগকযতাঃ 
এতদাংিান্ত াঅগদগয বফধান ানুমাী বম ধা বনধথাবযত াআগফ উাাআ াআগফ ঐ বেগরয বনম্নতভ ধা। 

 

 

বভাাঃ পারুক বকদায 
ববনয কাবয বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা- ১ 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১১/৯৮/১৩৪(২০০০) তাবযখ: 
১৮/০২/১৪০৬ 

০১/০৬/১৯৯৯ 

প্র্ঞপান 

ফাাংরাগদ বচফারগয প্রাবনক কভথকতথা এফাং ফযবক্তগত কভথকতথা দ াথথাৎ াগফক বফবএ (বচফার) 
কযাডাগযয কাযী বচগফয বপডায দভূগয বফতন বের, ১৯৯৭ াগরয ২৫৫০- ৫৫০৫/-  টাকা (১১নাং বের) 
াআগত ১৯৯৭ াগরয ৩৪০০- ৬৬২৫/-  টাকায (১০নাং বের) বেগর উন্নীত কযা াআর। 

 

২। এাআ াঅগদ জাবযয তাবযখ াআগত াআা কামথকয াআগফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদিগভ 

 

 

বভাাঃ াসুগজাা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ) 

 

নাং- াভ/াবফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ- ১১/৯৮/১৩৪(২০০০) তাবযখ: 
১৮/০২/১৪০৬ 

০১/০৬/১৯৯৯ 
 

ানুবরব াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রবযত াআরাঃ 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

৩। বচফ ...................................... (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। 

৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯, ীদ বদ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা- ১০০০। 

৫। উ- বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভু্ণার, ঢাকা বফ্ঞপবপ্তবট ফাাংরাগদ বগগজগট প্রকা কবযা প্রকাবত বগগজগটয 
১০০ (একত) কব াথথ বফবাগগ বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৬। াথথ বফবাগগয ফাস্তফান  প্রবফবধ/ফাগজট/ফয বনন্ত্রণ ানুবফবাগভূগয কর কভথকতথা। 

৭। াবপ কব/াংকরন/গাডথ নবথ। 
 

বভাাঃ াআউসুপ 

ববনয কাযী বচফ 
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ফাাংরাগদ  বগগজট 

 

াবতবযক্ত াংখযা 
কতৃথক্ষ কতৃথক প্রকাবত 

 

ভেরফায, বগেম্বয ৪, ২০০১ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফান  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

াঅগদ 
 

তাবযখ, ৬াআ াঅগষ্ট, ২০০১াআাং 
 

বফল: বফবএ (রৄম্পদ) কযাডাগযয বজরা রৄম্পদ কভথকতথা গদয ভভাগনয যস্ধয ফদরীগমাগয বফবন্ন 
দনাগভয কযাডাযগদয বফতন বের, বফবএ (গযরগ: প্রগক র) কযাডাগযয বফবাগী প্রগক রী/ বনফথাী 
প্রগক রী দগুগরায ভভাগনয াযস্ধবযক ফদরীগমাগয বফববন্ন দনাগভয কযাডাযগদয এফাং বফবএ 
(গযরগ: বযফন  ফাবণবজযক) কযাডাগযয বফবাগী রান্সগাগটথন/ কভাবথার াবপায দগুগরায 
ভভাগনয াযস্ধবযক ফদবরগমাগয বফববন্ন দনাগভয কযাডায গদয বফতন বের ৭২০০-১০৮৪০×(৯৭) টাকা 
(৬ষ্ঠ বিড) বথগক ৯৫০০-১২১০০-(৯৭) (৫ভ বিড) টাকা উন্নীতকযণ। 

 

নাং াভ/াবফ (ফাস্তাঃ-১)/বফবফধ-১৮/৯৯/১৬০―যকায াথথ বফবাগগয ২-১১-১৯৯৫ তাবযগখয াভ/াবফ (ফাস্তাঃ-

১)/বফবফধ-২৫/ ৯৩/ ২১৮ নাং স্মাযক মথাগরাচনাূফথক The Services (Re-organization and Conditions) Act, 

1975 (XXXII of 1975)- এয section 5 এ প্রদত্ত ক্ষভতাফগর বনম্নফবণথত কযাডাযবকু্ত দভূগয বফতন-বের জাতী 
বফতন-বের াঅগদ, ১৯৯৭ ানুমাী বনম্নবরবখতবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছন: 

িবভক 
নাং 

কযাডাগযয নাভ গদয নাভ ফতথভান 
জাতী 

বফতন বের, 
১৯৯৭ 

ুনাঃবনধথাবয
ত জাতী 

বফতন বের, 
১৯৯৭ 

১। বফবএ (রৄম্পদ) 
কযাডাগযয বজরা রৄ-

ম্পদ কভথকতথা গদয 
(উন্নীতকযগণয ূগফথয) 
ভভাগনয যস্ধয 
ফদরীগমাগয বফববন্ন দ। 

কাযী বযচারক/ বাঃ াগবন্টবপক াবপায/ কাযী াধযাক/ 
বাল্ট্রী বনউবরবনষ্ট/ বাল্ট্রী বজগনবটবনষ্ট/ বডবুট বকউগযটয, 
বচবড়াখানা/ ববগটবযনাযী াবপায/ রাাআবষ্টক ষ্টযাবটবটকযার 
াবপায/ াধযক্ষ এরবটাঅাআ/ বডাআযী াআগকানবভষ্ট/ বডাআযী াবপায/ 
পাভথ সুাবযনগটনগডন্ট/ বাল্ট্রী এসগটনন াবপায/ ফাায 
াবপায। 

টাাঃ 
৭২০০–
১০,৮৪০ 

টাাঃ 
৯৫০০–
১২,১০০ 

২। বফবএ (গযরগ: 
প্রগক র) কযাডাগযয 
বফবাগী প্রগক বর/ 
বনফথাী প্রগক রী 
দগুগরায 
(উন্নীতকযগণয ূগফথয) 
ভভাগনয াযস্ধবযক 
ফদরীগমাগয বফববন্ন দ। 

বববর াআবঞ্জবনাবযাং বফবাগ: 
বতু প্রগক রী/ বএটবডবজ/ রযাক যফযা কভথকতথা/ বডবুট 
ডাাআগযক্টয (াআবঞ্জবনাবযাং)/ ববনয বরবনাং াবপায (াআবঞ্জবনাবযাং) 
বভকাবনকযার বফবাগ: 
বফবাগী মাবন্ত্রক প্রগক রী/ মাবন্ত্রক প্রগক বর/ াকথ ভযাগনজায/ 
বপ্রাডাকন াআবঞ্জবনাবযাং/ বভবযন সুবযনগটনগডন্ট/ ববনয বরবনাং 
কভথকতথা (মাবন্ত্রক)/ বডবুট ডাাআগযক্টয (গভকাবনকযার) 
াংগকত  বটবরগমাগাগমাগ বফবাগ: 
বফবাগী াংগকত  বটবরগমাগাগ প্রগক বর/ বজরা াাংগকত 
প্রগক রী/ বডবুট ডাাআগযক্টয (বগন্যার এণ্ড বটবরকভ)/ 
বটবরগমাগাগমাগ প্রগক রী। 

যঞ্জাভ বফবাগ: 
বজরা যঞ্জাভ বনন্ত্রক/ বডবুট ডাাআগযক্টয (াংি) 
বফরৃযৎ বফবাগ: 
বফবাগী বফরৃযৎ প্রগক রী/ বজরা বফরৃযৎ প্রগক রী 

টাাঃ 
৭২০০–
১০,৮৪০ 

টাাঃ 
৯৫০০–
১২,১০০ 
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িবভক 
নাং 

কযাডাগযয নাভ গদয নাভ ফতথভান 
জাতী 

বফতন বের, 
১৯৯৭ 

ুনাঃবনধথাবয
ত জাতী 

বফতন বের, 
১৯৯৭ 

৩। বফবএ (গযরগ: 
বযফন  ফাবণবজযক) 

বডবুট চীপ াাগযবটাং সুাবযনগটনগডন্ট/ বডবুট চীপ কভাবথার 

ভযাগনজায (গযাআট এণ্ড বডগবরগভন্ট)/ বুবট চীপ কভাবথার 
ভযাগনজায (গোআভ)/ ববনয বরবনাং াবপায (রাবপক)/ বডবুট 
ডাাআগযক্টয (ফ্লাআট ভাগকথবটাং বর)/ বফবাগী রাবপক সুাবযনগটনগডন্ট/ 
বডবুট ডাাআগযক্টয (রাবপক রান্সগাগটথন)/ বডবুট ডাাআগযক্টয (রাবপক 
কভাবথার)/ বডবুট ডাাআগযক্টয (বডাবব্লউবএ)। 

টাাঃ 
৭২০০–
১০,৮৪০ 

টাাঃ 
৯৫০০–
১২,১০০ 

 

 

 

বভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ)। 
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(একাআ নম্বয  তাবযগখ জাবযকৃত স্মাযক গেয স্থারাবববলক্ত) 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণার, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ৫ 

নাং- াভ/াবফ/বফবধ- ৫/বফবন- ১০/৯৯/২৫ তাবযখ: 
১০/০৩/২০০২ বিাঃ 

২৬/১১/১৪০৮ ফাং 
 

বফল: গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বফতন বাতা প্রদান প্রগে। 

 

রক্ষয কযা বগাগছ বম, বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ াংস্থা কতৃথক গদান্নবত প্রদান  দস্থাগনয প্রচবরত বফবধ-
বফধান াগনক বক্ষগে ানুযণ না কবযা বকান বকান কভথকতথাগক গদান্নবত বদা যাবয বপ্রলগণ বনগাগ কযা । 
এভনবক, বকান বকান বপ্রলণযত কভথকতথাগক গদান্নবত বদা বপ্রলগণাআ দস্থান কযা । াঅফায াগনক বক্ষগে 
বতূাগক্ষবাগফ কামথকয কবযা গদান্নবতয াঅগদ জাবয কযা । এাআ কর বক্ষগে গদান্নবতয াঅগদ বভাতাগফক 
গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বমাগদাগনয সুগমাগ না থাকা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বফতন বনধথাযণ  প্রদাগন জবটরতা ৃবষ্ট । উক্ত 
জবটরতা বনযনকগল্প বদ্ধান্ত িণ কযা াআাগছ: 

ক) রৄন্যগদয বফযীগত গদান্নবত বদগত াআগফ এফাং গদান্নবত প্রদাগনয বক্ষগে প্রাবনক ভন্ত্রণার প্রচবরত 
বফবধ- বফধানভূ মথামথবাগফ ানুযণ কবযগফ। 

খ) বপ্রলগণ কভথযত কভথকতথা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদ বমাগদান ফযতীত গদান্নবত কামথকয াআগফ না। গদান্নবতপ্রাপ্ত 
গদ বমাগদাগনয তাবযখ াআগত ঐ গদয বফতনগেগর বফতন বনধথাযণ কবযগত াআগফ। তগফ, বপ্রলণ ফযতীত 
ান্যান্য কভথকতথাগদয বতূাগক্ষ গদান্নবত প্রদাগনয বক্ষগে গদান্নবত কামথকয কযায তাবযখ াআগত 
গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বফতন বনধথাবযত াআগফ। বকন্তু উক্ত গদ বমাগদাগনয তাবযগখয ূগফথয বকান ফগকা প্রগদ 
াআগফ না। 

গ) বপ্রলগণ কভথযত কভথকতথাগক দস্থান কযায বক্ষগে নতুন বপ্রলণ গদ বমাগদাগনয ূগফথ গদান্নবতপ্রাপ্ত ভূর গদ 
বমাগদান কবযগত াআগফ নতুফা গদান্নবত কামথকয াআগফ না। বকান কভথকতথা বপ্রলণযত াফস্থা গদান্নবত 
াাআা যাবয একাআ বপ্রলণ গদ াথফা ায একবট বপ্রলণ গদ বমাগদান কবযগত াবযগফন না। বপ্রলগণ 
থাকাকাগর বফতন বাতা প্রদান কযা  ভূর গদয বফতন বাতায বববত্তগত বফধা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বফতন 
বাতা াাআগত াআগর প্রথগভ ভূর গদ বমাগদান কবযা াআায য বপ্রলগণয গদ বমাগদান কবযগত াআগফ। ভূর 
গদ বমাগদাগনয তাবযখ াআগত াংবিষ্ট কভথকতথা গদান্নবতপ্রাপ্ত গদয বফতন বের প্রায াআগফন। 

 

 

এ,গক,এভ াবরউর ক 

ববনয কাযী বচফ 

াথথ বফবাগ 

বফতযণ: 
১। বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফেফবন, ঢাকা। 

৪। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ১৮৯, ীদ বদ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা। 

৫। বচফ ...................................... ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর), াধীনস্থ দপ্তয/াংস্থাগক াফবত কযায জন্য 
ানুগযাধ কযা াআর। 

৫। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৬। ববজবডএপ বগুনফাবগচা, ঢাকা 
৭। াবপ কব/গাডথ নবথ। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
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ফাস্তফান াখা-  ১ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩ তাবযখ: ২৫/১১/২০১০ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয ‘াাঁট- ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয বফতনগের নুাঃ বনধথাযণ। 

 

বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগয ‘াাঁট- ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ 
গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ:- 

াবপগয নাভ গদয নাভ বফদযভান বফতনগের, ২০০৯ নুাঃবনধথাযণকতৃ বফতনগের, ২০০৯ 

ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ 

াাঁট ভু্াক্ষবযক 
কাভ কবম্পউটায 

াাগযটয 

টাাঃ ৫২০০- ১১২৩৫ (১৪নাং বিড) 
টাাঃ ৫৫০০- ১২০৯৫ (১৩নাং বিড) 

(বাঃ বিাঃ) 

টাাঃ ৫৫০০- ১২০৯৫ (১৩নাং বিড) 
টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ (১১নাং বিড) 

(বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ াগগক্ষ) 

২। াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা উবিবখত বক্ষাগত বমাগযতা  াবব্ঞপতা থাকা াগগক্ষ াংবিষ্ট কভথচাযীগণ এ 
ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের প্রায গফন। 

৩। াআা াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ (কর)। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ভন্ত্রণার/ 
বফবাগ (কর)। 
৭। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

৮। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৯। ববনয কাযী বচফ, ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

১০। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 

http://www.mof.gov.bd/
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নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৮.২০১০- ৩৭৬ তাবযখ: ২৮/১১/২০১০ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারাধীন প্রাথবভক বক্ষা াবধদপ্তগযয ‘বজরা প্রাথবভক বক্ষা াবপায/ ববটাঅাআ 
সুাবযনগটনগডন্ট’ গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায ‘বজরা প্রাথবভক বক্ষা াবপায/ ববটাঅাআ সুাবযনগটনগডন্ট’ গদয 
বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ:-  

 

গদয নাভ বফদযভান বফতনগের, ২০০৯ 
নুাঃবনধথাযণকতৃ 

বফতনগের, ২০০৯ 

বজরা প্রাথবভক বক্ষা াবপায/ 
ববটাঅাআ সুাবযনগটনগডন্ট 

টাাঃ ১৫০০০- ২৬২০০ 

(৭নাং বের) 
টাাঃ ১৮৫০০- ২৯৭০০ 

(৬নাং বের) 

২। বজরা প্রাথবভক বক্ষা াবপায, ববটাঅাআ- এয সুাবযনগটনগডন্ট দ এফাং কাযী বযচারক দ যস্ধয 
ফদরীগমাগয দ বগগফ বনগাগ বফবধভারা াংগাধন াগগক্ষ এ নুাঃবনধথাবযত বফতনগের কামথকয গফ। 

৩। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগেগর াংবিষ্ট কভথকতথাগণ রৄধুভাে বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত াঅগদ জাবযয তাবযগখয 
ূগফথয বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত 
কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৩। বচফ, প্রাথবভক  গণ বক্ষা ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবুক্ত কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 

র। 

৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রাথবভক  গণ বক্ষা ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৭। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

৮। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৯। ববনয কাযী বচফ, ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

১০। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
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নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.৪৪.০১৭.২০১০- ৩৭৭ তাবযখ: ২৯/১১/২০১০ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: ভাদক ্ফয বনন্ত্রণ াবধদপ্তগযয ‘উ- বযদথক, কাযী উ- বযদথক এফাং বাী’গদয বফতনগের 
নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায ভাদক ্ফয বনন্ত্রণ াবধদপ্তগযয ‘উ- বযদথক, কাযী উ- বযদথক 
এফাং বাী’ গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ:-  

 

িাঃ 
নাং 

গদয নাভ বফদযভান বফতনগের, ২০০৯ সুাবযকতৃ বফতনগের, ২০০৯ 

১ উ- বযদথক টাাঃ ৫৯০০- ১৩১২৫ (১২নাং বের) টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ (১১নাং বের) 

২ কাযী উ- বযদথক টাাঃ ৪৯০০- ১০৪৫০ (১৫নাং বের) টাাঃ ৫২০০- ১১২৩৫ (১৪নাং বের) 

৩ বাী টাাঃ ৪৪০০- ৮৫৮০ (১৮নাং বের) টাাঃ ৪৫০০- ৯০৯৫ (১৭নাং বের) 

২। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ। এগক্ষগে াংবিষ্ট কভথচাযীগণ বফতন 
বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত াঅগদ জাবয তাবযগখয ূগফথয বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ জারার উবদ্দন 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত 
কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৩। বচফ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 

র। 

৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৭। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

৮। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৯। ববনয কাযী বচফ, ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

১০। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা-৩ 

নাং-০৭.১৬৩.০০০.০০.৪৫.১৪৫.২০১১-৫৭ তাবযখ: ২৪/০২/২০১১ বিাঃ 
 

বফল: বফাভবযক বক্ষগে নাবথাং বা বনগাবজত বডগপ্লাভাধাযী নাথগদয দভমথাদা ৩ বেণী বথগক ২ বেণীগত 
উন্নীতকযগণ বফতনগের উন্নীতকযণ প্রগে। 

 

ূে: স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয ১৫/২/২০১১ তাবযগখয ে নাং-স্বাকভ/নাা/গদান্নবত-৪/২০০১/৬৮।   

উমুথক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয বপ্রবক্ষগত াংস্থান ভন্ত্রণারগয ১৬ জানুাবয, ২০১১ তাবযগখয ে াংখযা-
০৫.১৫৯.০১৫.৪৫.০০.০২৪.২০১০-২২  াথথ বফবাগগয ফয বনন্ত্রণ ানুবফবাগগয ১৩/২/২০১১ তাবযগখয ে াংখযা 
০৭.১৫৬.০১৫.৪৫.০২.০২.২০১১-৭০ এয তথমকু্ত ম্মবতয বপ্রবক্ষগত স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয াঅতাধীন 
বফাভবযক বক্ষগে নাবথাং বা বনগাবজত বডগপ্লাভাধাযী নাথগদয ৩ বেণী বথগক ২ বেণীগত উন্নীতকযগণয বনবভত্ত 
বফতনগের বনম্নরূ গতথ বনধথাযগণ াঅবদষ্ট গ াথথ বফবাগগয ম্মবত ্ঞপান কযা গরা। 

 

গদয নাভ 
ফতথভাগন বফদযভান বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 

াথথ বফবাগগয ফাস্তফান 
ানুবফবাগ কতৃথক উন্নীত 

বফতনগের, ২০০৯ 

বমাগযতা/াবব্ঞপতা 

১ ২ ৩ ৪ 

বডগপ্লাভাধাযী 
নাথ 

টাাঃ ৬৪০০-১৪২৫৫/- 
(১১নাং বের) 

টাাঃ ৮০০০-১৬৫৪০/- 
(১০নাং বের) 

যাবয বক্ষগে বমাগযতা: যকায 
ানুগভাবদত প্রবতষ্ঠান গত নাবথাং এ 

বডগপ্লাভা বকাথ ম্পন্ন। 

তথাবদ: 

ক) এতদাংিান্ত বফলগ াংস্থান ভন্ত্রণারগয ম্মবতগেয ‘(গ)  (ঘ)’ ানুগেগদ ফবণথত তথাবদ প্রবতারনূফথক 
দভমথাদা  উন্নীত বফতনগের কামথকগযয দগক্ষ িণ কযগত গফ। উক্ত গতথয ফযতয ঘবটগ বফতনগের 
কামথকয কযা মাগফ ন। 

খ) প্রাবনক ভন্ত্রণার কতৃথক প্রস্তুতকৃত ভঞ্জুযী াঅগদ (বজ.) াথথ বফবাগগয ফাস্তফান ানুবফবাগ কতৃথক ৃষ্ঠাাংকন 
কযগত গফ।  

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৪৫ 

বচফ, 
স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণার 

ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

 

দ াফবগত  প্রগাজনী কামথাগথথ ানুবরব: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৩। বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউ, ৭৭/৭, কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 

৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৫। বাফ ভা বনন্ত্রক, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৬। ভাবযচারক, স্বাস্থয াবধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা। 

৭। ভাবযচারক, বযফায বযকল্পনা াবধদপ্তয, কাযান ফাজায, ঢাকা। 

৮। বযচারক, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৯। মুগ্ম-বচফ (ফযাঃ বনাঃ), ফয বনন্ত্রণ ানুবফবাগ, াথথ বফবাগ। 

১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

১১। াথথ বচফ ভগাদগয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।  
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 

ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-১ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৩.২০১০-১২৩ তাবযখ: ২৬/০৪/২০১১ বিাঃ 

 

বফল: প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারগয াধীন যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয গদান্নবতপ্রাপ্ত প্রধান বক্ষকগগণয 
উন্নীত বেগর বফতন বনধথাযণ প্রগে। 

 

ূে: বাফ ভাবনন্ত্রক কামথারগয স্মাযক নাং-ববজএ/দ্ধবত-১/প্রাথবভক  গণবক্ষা/৪৯৯/৭১৫, তাাং-১৬/০৩/২০১১ বিাঃ। 

 

 উথমুক্ত বফলগ ূগোক্ত গেয ফযাগত াঅবদষ্ট গ জানাগনা মাগে বম, প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণাযগয াধীন 
যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয গদান্নবতপ্রাপ্ত প্রধান বক্ষকগগণয উন্নীত বেগর বফতন বনধথাযণ াংিান্ত াথথ বফবাগগয ৩০-

১১-২০১০ তাবযগখয ০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৩.২০১০-৩৭৯ নাং স্মাযকবট এতিাযা ফাবতর ফগর গণয গফ এফাং 
ববজএ কামথারগয ০৩-৮-২০১০ তাবযগখয ববজএ/ দ্ধবত-১/ প্রাথবভক  গণবক্ষা/৪৯৯/৮৮৯ নাং স্মাযগক ফবণথত 
ভতাভগতয াগথ াথথ বফবাগ একভত বালণ কযা উক্ত স্মাযগকয ভভথানুমাী যকাবয প্রাথবভক বফদযারগয 
গদান্নবতপ্রাপ্ত প্রধান বক্ষকগগণয উন্নীত বেগর বফতন বনধথাবযত গফ। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয কাযী বচফ 

 

বাফ ভা বনন্ত্রক 

বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার 

বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং-০৭.১৬১.০০০.০০.৩৮.০০৩.২০১০-১২৩ তাবযখ: ২৬/০৪/২০১১ বিাঃ 

ানুবরব দ াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য বপ্রযণ কযা গরা: 

১। বচফ, প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

২। ভা-বযচারক. বববর াবডট াবধদ্প্প্তয, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৩। ভাবযচারক, প্রাথবভক বক্ষা াবধদপ্তয, বভযুয-২, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর দপ্তগয াআায ানুবরব বপ্রযগণয 
ানুগযাধ। 

৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণার, ুযানা ল্টন ঢাকা। 

৫। বজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা–––––––––––––––––––––––––––––––––(কর)। 

৬। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা–––––––––––––––––––––––––––––––––(কর)। 

৭। াবপ কব/ গাডথ পাাআর। 

 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

ববনয কাযী বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-  ১ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ২৫৩ তাবযখ: ১৮/১০/২০১১ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয ‘াাঁট- ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয বফতনগের নুাঃ বনধথাযণ। 

ূে: াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩,তাাং-  ২৫- ১১- ২০১০ বিাঃ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, ‘াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয বফতনগের ুনাঃবনধথাযগণয 
বফলগ ূগে উগিবখত াবপ স্মাযগকয ফবণথত ‘াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা’ এফাং ‘বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ’ বফলগ াথথ 
বফবাগগয ফযাখযা/ স্ধষ্টীকযণ বনম্নরূ:-  

ক. াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা ফরগত ‘ফাাংরাগদ বচফার (কযাডায ফববূথত বগগজগটড কভথকতথা এফাং নন- বগগজগটড 
কভথচাযী) বনগাগ বফবধভারা, ২০০৬’ বক ফুঝাগনা গগছ ; এফাং 

খ. ‘ফাাংরাগদ বচফার (কযাডায ফববূথত বগগজগটড কভথকতথা এফাং নন- বগগজগটড কভথচাযী) বনগাগ বফবধভারা, 
২০০৬’- এ ভন্ত্রণার/ বফবাগগ কভথযত ‘াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয জন্য বফবাগী 
প্রবক্ষগণয বফলগ বকান বকছু উগিখ না থাকা, উক্ত গদ কভথযত কভথচাযীগণ যকায কতৃথক ানুগভাবদত বকান 
প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠান কতৃথক বযচাবরত কবম্পউটায বফলক প্রবক্ষগণ উত্তীগণথয নদ প্রাপ্ত গর তাাঁগদযগক, যফতথী 
বনগদথনা না বদা মথন্ত, বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ বগগফ গণয কগয াংবিষ্ট ‘বফবাগী বনগাগ  গদান্নবত কবভবট 
(বডবব)’- এয সুাবয াগগক্ষ ূগে উগিবখত স্মাযগক ফবণথত টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বের (১১নাং বিড) প্রদাগনয 
বফল বফগফচনা কযা বমগত াগয। 

 

 

ভভতাজ- াঅরা- াকুয াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ভন্ত্রণার/ বফবাগ 
(কর)। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ভন্ত্রণার/ বফবাগ 
(কর)। 
৭। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৮। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 

http://www.mof.gov.bd/
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নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.২১.১২(াাং)- ৫৪ তাবযখ: ২২/০৩/২০১২ বিাঃ 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগূয ‘াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ দধাযীগদয নুাঃবনধথাযণকতৃ 
বফতনগের প্রাবপ্ত াংিান্ত। 

ূে: (ক) াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩,তাাং ২৫/১১/২০১০বিাঃ;এফাং 
(খ) াথথ বফবাগগয স্মাযক নাং- ০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০২১.২০১০- ২৫৩,তাাং ১৮/১০/২০১১বিাঃ। 

 

 উমুথক্ত বফলগ (খ) ূগে উগিবখত স্মাযগকয ধাযাফাবকতা বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগগয ‘াাঁটভু্াক্ষবযক কাভ 
কবম্পউটায াাগযটয’ গদয ুনাঃবনধথাযণকৃত বফতনগের প্রাবপ্তয বফলগ বনগদথিগভ াথথ বফবাগ গত ুনযা 
বনম্নরূবাগফ ফযাখযা/ স্ধষ্টীকযণ কযা গরা: 
 

িাঃনাং প্রশ্ন/ বজ্ঞপা াথথ বফবাগগয ফযাখযা/ স্ধষ্টীকযণ 

১। টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বের াায 
জন্য বনগাগূফথ প্রবক্ষণ নদ না 
বনগাগ যফতথী প্রবক্ষণ নদ 
প্রগমাজয? 

টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বের াায জন্য াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায 
াাগযটগদয বনগাগ যফতথী প্রবক্ষণ নদ প্রগমাজয গফ। 

২। প্রবক্ষগণয বভাদ কত বদন গত 
গফ?  

 প্রবক্ষগণয বভাদ াঅাততাঃ নূযনতভ ২(রৃাআ) প্তাগয গত গফ। 

 

৩। টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বেরবট 
বগরকন বিড না গর এয 
যফতথী বগরকন বিড বকানবট? 

কবম্পউটায াাগযটয গদয বফতনগেগরয াগথ াভঞ্জস্য বযগখ ভন্ত্রণার/ 
বফবাগগয াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযট গদয বফতনগের 
াধাযণবাগফ ১৩ নাং বেগর এফাং বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ াগগক্ষ ১১ নাং বেগর 
ুনাঃবনধথাযণ কযা গগছ।কাগজাআ,উক্ত গদ কভথযত কভথচাযীগদযগক াঅরাদাবাগফ 
বগরকন বিড প্রদাগনয বকান াফকা/সুগমাগ বনাআ।  

৪। টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বেরবট 
াায বফলগ যকায কতৃথক 
ানুগভাবদত প্রবতষ্ঠান ফরগত বকান্ 
বকান্ প্রবতষ্ঠানগক ফুঝাগনা গগছ? 

টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ বেরবট াায বক্ষগে যকায কতৃথক ানুগভাবদত প্রবতষ্ঠান 
ফরগত বফববন্ন ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তয/াংায াধীনস্থ ফা াঅতাবূক্ত প্রবক্ষণ 
প্রবতষ্ঠান এফাং কাবযগযী বক্ষা বফাডথ কতৃথক ানুগভাবদত কবম্পউটায প্রবক্ষণ াংবিষ্ট 
কাবযগযী প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠানগক ফুঝাগনা গগছ। 

৫। াাঁট- ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায 
াাগযটয গদয বফতনগের 
ুনাঃবনধথাযগণয পগর াথথ বফবাগগয 
১৪- ০৯- ১৯৮৬তাবযগখ MF-

FD(Imp) -3-R(G)-16-83(Pt.I)/ 
161 নাং াঅগদ ানুমাী টথহ্যান্ড 
 টাাআবাং- এয গবত যীক্ষা 
উত্তীগণথয জন্য াবিভ াআনবিুগভন্ট 
প্রদান কযা মাগফ বকনা? 

কবম্পউটায াাগযটয গদয বফতনগেগরয াগথ াভঞ্জস্য বযগখ ভন্ত্রণার/ 
বফবাগগয াাঁট ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয গদয বফতনগের 
াধাযণবাগফ ১৩ নাং বেগর এফাং বফবাগী প্রবক্ষগণ উত্তীণথ াগগক্ষ ১১ নাং বেগর 
ুনাঃবনধথাযণ কযা গগছ। ফতথভাগন ভন্ত্রণার/ বফবাগগ টথহ্যান্ড  টাাআবাং- এয 
বকান কাজ বনাআ এফাং একাআ বক্ষাগত বমাগযতা  বফতনগেগরয াঅতাবূক্ত 
কবম্পউটায াাগযটয গদ াবিভ াআনবিুগভন্ট প্রাবপ্তয সুগমাগ বনাআ বফধা, তাগদয 
বক্ষগে াথথ বফবাগগয ১৪- ০৯- ১৯৮৬ তাবযগখয MF-FD(Imp)-3-R(G)-16-

83(Pt.I)/161 নাং াঅগদগয াঅয বকান কামথকাবযতা বনাআ। 

 

 
ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ- বচফ 
বপান: ৯৫৫০৭৮১ 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার,যুাতন াংদ বফন,ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 

৩। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ভন্ত্রণার/ বফবাগ 
(কর)। 
৭। বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

http://www.mof.gov.bd/
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নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০৭.১২- ১১৩ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: ভন্ত্রণার/ বফবাগভগুয ‘াাঁট- ভু্ াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটয’ গদয নুাঃবনধথাযণকতৃ বফতনগের 
াঅগদগয ২নাং ানুগেদ ববথরকযণ। 

 

উমুথক্ত বফলগ বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায রৄধুভাে ফতথভাগন ভন্ত্রণার/ বফবাগগ কভথযত নন- স্দাতক াাঁট-
ভু্াক্ষবযক কাভ কবম্পউটায াাগযটযগদয জন্য াথথ বফবাগগয ২৫/১১/২০১০ বিাঃ তাবযগখয ০৭.১৬১.০০০. 
০০.০০.০২১.২০১০- ৩৭৩ নাং াবপ স্মাযগকয ২নাং ানুগেগদ ফবণথত াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা উবিবখত বক্ষাগত 
বমাগযতায (স্দাতক) তথবট ববথর কগযগছ। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুয যাজাক বূঞা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান- ১) 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। ববনয বচফ/ বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভাননী াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০৭.১২- ১১৩ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ-  বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 

http://www.mof.gov.bd/
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-  ১ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.২৩.০৩৬.১২- ১১৪ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: প্রবতযক্ষা বগাগন্দা ভাবযদপ্তয (বডবজএপাঅাআ)- এয ববকউবযবট এবটযান্ট াফ- াআন্সগক্টয 
(এএএাঅাআ) গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায প্রবতযক্ষা বগাগন্দা ভাবযদপ্তয (বডবজএপাঅাআ)- এয ববকউবযবট 
এবটযান্ট াফ- াআন্সগক্টয (এএএাঅাআ) গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ:-  

 

িাঃ 
নাং 

গদয নাভ বফদযভান বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
নুাঃবনধথাবযত বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
১। এএএাঅাআ টাাঃ ৪৯০০- ১০৪৫০ 

(১৫নাং বের) 
টাাঃ ৫২০০- ১১২৩৫ 

(১৪নাং বের) 
 

২। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং ফতথভাগন এ গদ কভথযত কভথকতথাগণ 
বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুয যাজাক বূঞা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান- ১) 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। বচফ, প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৫। কগন্রারায বজনাগযর বডগপন্স পাাআন্যান্স, বগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত কর াবপগ াআায ানুবরব 

বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.২৩.০৩৬.১২- ১১৪ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ-  বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াখা-  ১ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০২৫.১২- ১১৫ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: বজরা প্রাগকয কামথারগ কভথযত ববূভ ভন্ত্রণারগয াঅতাধীন বরায গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায বজরা প্রাগকয কামথারগ কভথযত ববূভ ভন্ত্রণারগয াঅতাধীন বরায 
গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযণ কগযগছ: 

িাঃ 
নাং 

গদয নাভ বফদযভান বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 
নুাঃবনধথাবযত বফতনগের 

(জাাঃগফাঃগের, ২০০৯) 

১। বরায টাাঃ ৪৫০০- ৯০৯৫ (১৭নাং বের) টাাঃ ৪৭০০- ৯৭৪৫ (১৬নাং বের) 

 

২। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং ফতথভাগন এ গদ কভথযত কভথচাযীগণ 
বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

বভাাঃ াঅব্দুয যাজাক বূঞা 
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান- ১) 

বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত 
কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৩। বচফ, বূবভ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁয াঅতাবকু্ত কর াবপগ াআায ানুবরব বপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 

র। 

৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ববূভ ভন্ত্রণার, ুযানা ল্টন, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০২৫.১২- ১১৫ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/ াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

ভবপজ উদ্দীন াঅগভদ 

উ-  বচফ 

বপান: ৯৫৫০৭৮১ 
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা- ২ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৯ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: জাতী বনযাত্তা বগাগন্দা াবধদপ্তগযয কবত গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম,যকায জাতী বনযাত্তা বগাগন্দা াবধদপ্তগযয মুগ্ম- বযচারক (বফদযভান উ-
বযচারক)  উ- বযচারক (বফদযভান কাযী বযচারক) গদয বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধান্ত 
িণ কগযগছ: 
 

িাঃ 
নাং 

দনাভ 

 

জাাঃগফাঃগের, ২০০৯ ানুমাী বফতনগের ভন্তফয 
বফদযভান নুাঃবনধথাবযত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. উ- বযচারক 

(বফদযভান 
কাযী 

বযচারক) 

টাাঃ ১৫০০০-
২৬২০০ 

(৭ভ বিড) 

টাাঃ ১৮৫০০- ২৯৭০০ 

(৬ষ্ঠ বিড) 
াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা বপডায 
গদয বভাট চাকুযীকার ৫ ফছগযয 
গর ৭ ফছয কযা াগগক্ষ। 

২. মুগ্ম- বযচারক 

(বফদযভান 
উ- বযচারক) 

টাাঃ ১৮৫০০-
২৯৭০০ 

(৬ষ্ঠ বিড) 

টাাঃ ২২২৫০- ৩১২৫০ 

(৫ভ বিড) 
াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা বপডায 
গদয বভাট চাকুযীকার ৭ ফছগযয 
গর ৫ ফছয কযা াগগক্ষ। 

 

তথাফরী: 

১। এনএাঅাআ- এয াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা াথথ বফবাগগয ৩১- ০৫- ২০১২বিাঃ তাবযগখয ০৭.০০. ০০০০.১৬২. 
০৩.০১৭.১২- ১২৮নাং াবপ স্মাযগকয ভাধযগভ বযফবতথত দনাভ  উগযাক্ত ছগকয ৫নাং করাগভ ফবণথত চাকুযীয 
াবব্ঞপতা ান্তবূথক্ত কগয মথাবনগভ াংবিষ্ট বনগাগ বফবধভারা াংগাধন কযগত গফ এফাং বনগাগ বফবধভারা 
াংগাধনীয াঅগদ জাবযয তাবযখ গত ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের কামথকয গফ। 

২। উগযাক্ত ানুগেদ- ১ এয করাভ- ৩ এ উবিবখত বফতনগেগর ফতথভাগন কভথযত কভথকতথাগণ ুনাঃবনধথাবযত 
বফতনগেগর রৄধুভাে বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধাবদ প্রায গফন না। 

 

 

ভভতাজ াঅরা াকুয াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। ববনয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, বতজগাাঁ, ঢাকা। 
৪। ববনয বচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৫। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৯ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/াংবিষ্ট নবথ। 
 

বজনাত াঅযা 
উ বচফ 

বপান: ৭১৬২৯৭৬ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণার 
ফাস্তফান ানুবফবাগ 

ফাস্তফান াবধাখা- ৫ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬৫.৪৯.০০১.১২-  তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফল: জনবক্ত, কভথাংস্থান  প্রবক্ষণ ফুযগযায জনবক্ত জবয াবপায গদয বফতনগের নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথিগভ জানাগনা মাগে বম, যকায জনবক্ত, কভথাংস্থান  প্রবক্ষণ ফযুগযায জনবক্ত জবয াবপায গদয 
বফতনগের বনম্নরূবাগফ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধান্ত িণ কগযগছ: 
 

িাঃ নাং গদয নাভ বফদযভান বফতনগের নুাঃবনধথাবযত বফতনগের 

১। জনবক্ত জবয াবপায 
টাাঃ ৫৫০০- ১২০৯৫ 

(১৩ নাং বের) 
টাাঃ ৬৪০০- ১৪২৫৫ 

(১১নাং বের) 
 

২। এ ুনাঃবনধথাবযত বফতনগের াঅগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ এফাং ফতথভাগন এ গদ কভথযত কভথকতথাগণ 
বফতন বনধথাযগণয সুবফধা ফযতীত বকান ফগকা াঅবথথক সুবফধা প্রায গফন না। 

 

 

ভভতাজ াঅরা াকুয াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান) 
বফতযণ (গজযষ্ঠতায িভানুাগয ন): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, বতজগাাঁ, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, াবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। বচফ, প্রফাী করযাণ  বফগদবক কভথাংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 

৪। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রফাী করযাণ  বফগদবক কভথাংস্থান ভন্ত্রণার, বগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২-  তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বিাঃ 

াফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা িগণয জন্য ানুবরব: 
১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। 
২। ফাস্তফান ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গাডথ নবথ/াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

বভাাঃ াঅব্দুিা ভাসুদ 

উ বচফ 

বপান: ৯৫১৪৪৮৭ 

 

 
 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XXIX  

ধযায়- ৭: বাতা  ম্মানী 
 

বূিত্র 
 

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

০১  ফাড়ী বাড়া বাতা    

 ০১ Housing Facility in Autonomous Bodies etc MF(ID)H-2/77/612 
26-09-
1977 

১১৪৮ 

 ০ ২ Housing Facility in Autonomous Bodies etc MF(ID)H-2/77/48 
10-01-
1978 

১১৫১ 

 ০৩ Housing facility in Autonomous Bodies etc MF(ID)H-2/77/28 
16-01-
1978 

১১৫২ 

 ০৪ Housing Facility in Autonomous Bodies etc MF(ID)H-2/77/316 
18-03-
1978 

১১৫৩ 

 ০৫ Housing facility in Autonomous Bodies etc MF(ID)H-2/77/Pt/640 
14-06-
1978 

১১৫৪ 

 ০৬ 
ফয প্রস্তুবত ছুবট গড়  ধথ- গড় ক্ষফতগন ছুবট ফা াভবয়কবাগফ 
ফযখাস্ত থাকাকারীন ভগয় ফাড়ী বাড়া প্রাবপ্ত প্রংগগ। 

থথভঃ/প্রবফ- ২/এআি,অয-
১/৭৭/৩৬২(৩০০) 

29-12-
1978 

১১৫৫ 

 ০৭ House Rent Allowance MF(ID)-1-3/77/139 
07-02-
1979 

১১৫৬ 

 ০৮ োতীয় ক্ষফতনগের ১৯৭৭- এয ফাড়ীবাড়া ংক্রান্ত ংগাধনী MF(ID)-I-3/77(Part-II)/172 
20-02-
1979 

১১৫৭ 

 ০৯ স্বাভী- স্ত্রী যকাবয িাকবযেীফী গর ক্ষগক্ষগত্র ফাড়ী বাড়া। MF(IMP)-II-(2)-F(W)-23/83/Pt.1/179 
01-01-
1984 

১১৫৮ 

 ১০ 
Amendment in the Notification No. MF (TD)-M-3f77/ 854 

dated 20-12-1977 related to House Rent. 
MF/FD(Imp)-IV/H(G)-6/85/46 

24-04-
1985 

১১৫৯ 

 ১১ 
বফনা ক্ষফতগন ছুবটকারীন ভগয় কভথিাযীগদয ফাড়ীবাড়া বাতা  
বিবকৎাবাতা ম্পগকথ। 

ভ/বফ/প্রবফ- ২/ছুবট- ১/৮৫/৭ 
09-03-
1991 

১১৬০ 

 ১২ 

স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয বফগদগ প্রবক্ষণ, ক্ষবভনায/ বগম্পাবেয়াভ/ 
য়াকথ/ বভবটং/ আিগকন/ কনপাগযি/ প্রবক্ষণ মথগফক্ষণ/ ফক্তফয 
প্রদান (Address) আতযাবদগত ক্ষমাগদানকাগর প্রায বাতা  ন্যান্য 
সুগমাগ- সুবফধাফরী প্রংগগ। 

ভ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১)/৯৩- ৯৬/১১১ 20-11-
1996 

১১৬১ 

 ১৩ 

ভাঠ মথাগয় কভথযত যকাবয কভথকতথাগগণয াফথক্ষবণকবাগফ কভথস্থগর ফস্থান 
বনবিতকযণাগথথ ঢাকায় ফদবর য়ায য তাগদযগক গ্রাবধকায বববত্তগত 
যকাবয ফাা ফযাে থফা প্রাপ্ত ফাড়ীবাড়া বাতা বদ্ব্গুণ াগয প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ফাড়ী বাড়া- ১/২০০৩/২৬৩ 
01-11-
2003 

১১৬২ 

 ১৪ 

খাগড়াছবড় ক্ষেরায ড়ক বফবাগগয যকাবয ফাায় ফফাযত কভথকতথা-
কভথিাযীগদয ভাবক ক্ষফতন বফগর ফাড়ী বাড়া গ্রণ এফং ৭.৫%  ৫% াগয 
ফাড়ী বাড়া কতথন প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ফাড়ী বাড়া- ১/২০০৪/৬০ 
24-06-
2004 

১১৬৩ 

 ১৫ 

ফেবফগনয ফাআগয যকাবয ফাায় ফস্থানকাযী যাষ্ট্রবতয কামথারগয় কভথযত 
কভথকতথা- কভথিাযীগগণয যকাবয অফানভূ ফেবফগনয ং বগগফ গণয 
কগয তাগদযগক বফরৃযৎ বফর বযগাগধয দায় গত ফযাবত প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ফাড়ী বাড়া-
২/২০০৩/৬৬ 

12-07-
2004 

১১৬৪ 

 ১৬ 

ভাঠ মথাগয় কভথযত যকাবয কভথকতথাগগণয াফথক্ষবণকবাগফ কভথস্থগর ফস্থান 
বনবিত কযণাগথথ ঢাকায় ফদবর য়ায য তাগদযগক গ্রাবধকায বববত্তগত 
যকাবয ফাা ফযাে প্রদান থফা প্রাপ্ত ফাড়ীবাড়া বাতা বদ্ব্গুণ াগয প্রদান 
প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ফাড়ী বাড়া-
১/২০০৩/৮৪ 

10-06-
2007 

১১৬৫ 

 ১৭ বদ্ব্গুণ াগয ফাড়ীবাড়া প্রগে। 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ফাড়ী বাড়া-
১/২০০৩/১৫১ 

17-09-
2007 

১১৬৬ 

 ১৮ 
স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয বফগদ প্রবক্ষণকাগর ফাড়ী বাড়া বাতা ফৃবদ্ধকযণ 

প্রগে। 
ভ/বফ/ফযঃবনঃ-৭(১)/২০০৭/৬৭ 13-11-

2007 
১১৬৭ 

 ১৯ 

ধথগড় ক্ষফতগন থফা বফনা ক্ষফতগন াধাযণ ছুবটগত থাকাফস্থায় 
০১/০৭/২০০৬ তাবযখ গত োতীয় ক্ষফতনগের/ ০৫ নুমায়ী ফবধথতাগয 
ফাড়ীবাড়া  বিবকৎা বাতা প্রাযতা প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ফাড়ী বাড়া-
১/২০০৪/৮১ 

25-05-
2008 

১১৬৮ 

 ২০ 
েনপ্রান প্রবক্ষণ নীবতভারা (বএবটব) এয ৯ (iv) এ Free 

Accomodation সুবফধায বফলগয় ঘটনাগত্তায ম্মবত প্রদান। 

০৭.১৭৩.০২২.২২.০২.০০.০০৫.২০১১-
৬৮ 

19-04-
2011 

১১৬৯ 

০২  ক্ষদগয বযন্তগয বদবনক বাতা  ভ্রভণ বাতা    

 ০১ 
Payment of fees to Govt. servants nominated to Autonomus or 

Semi-Autonomous bodies and Private Companies. 
MF/RII/Misc-65/73-282 

16-09-
1974 

১১৭১ 

 ০২ যকাবয দভূগয ক্ষশ্রণী বফন্যা ত্রাংনংঃভঃ(ফাঃগঃ)খ- ২/৭০/৭৪৭ 
02-05-
1975 

১১৭২ 

 ০৩ 
াফথতয িট্টগ্রাগভয ভ্রভণ বাতা এফং বদবনক বাতা (বটএ/বডএ)- এয ায (-
ফযয়ফহুর স্থাগনয ভ্রভণ বাতা এফং বদবনক বাতা (বটএ/বডএ)- এয াগযয বদ্ব্গুণ 

থথঃভ/প্রবফ- ২/বাতা- ৫৫/৭৬- ৩০৫ 
01-10-
1976 

১১৭৩ 

 ০৪ 
Revision of rates of Daily Allowance, and Road Mileage 

(Grouping of Government Servants for the purpose). 
MF/Reg-II/TA-DA-17/85/152 

10-08-
1985 

১১৭৪ 
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  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ০৫ 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ফদবরয ভয় যাবকং এণ্ড ক্ষক্রবটং িােথ 
প্রদান প্রগে। 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/বট,এ/বডএ- ১২/৮৬/১৫৫ 
02-09-
1986 

১১৭৭ 

 ০৬ 

যকাবয কাগে  ফদবরয ক্ষক্ষগত্র ভ্রভগণয ক্ষফরায় ভাআর প্রবত  ভগণয বাগফ 
বনধথাবযত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয প্রাগযয ায ক্ষভবেক দ্ধবতগত 
বযফতথন। 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/বটএ/বডএ- ১২/৮৫/৯৪ 
24-05-
1987 

১১৭৮ 

 ০৭ 
যকাবয কাগে  ফদবরয ক্ষক্ষগত্র ভ্রভগণয ক্ষফরায় যকাবয কভথিাযীগদয 
ড়ক গথ ফযবক্তগত ভারাভার বযফন খযগিয ায ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/বটএ/বডএ- ১২/৮৫/৯৮ 
01-06-
1987 

১১৮০ 

 ০৮ 
কর স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠান এফং ক্ষক্টয কগথাগযগনয েন্য অদথ ভ্রভণ 
বাতা প্রবফধানভারা প্রণয়ন প্রগে। 

ভ/বফ/ঈঃঃ- ১(এবফ)/২৭/৮৭/৬২ 
18-08-
1988 

১১৮১ 

 ০৯ 
বদবনক বাতা (Daily Allowance) এফং ড়ক গথ থ বাড়া বাতা 
(Road Mileage) এয ায ংগাধন 

ভ- বফ(প্রবফ- ২)/বট,এ/বড,এ- ১৭/৮৫- ৪০ 
01-08-
1992 

১১৮৭ 

 ১০ প্রিবরত ভ্রভণ বাতা নীবতভারা  ংবেষ্ট বফবধ- বফধান ংগাধন। 
ভ/বফ/প্রবফ- ২/বটএ/বডএ-
১৭/৮৫/৮৩(৫০০০) 

28-11-
1995 

১১৯১ 

 ১১ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের’ ১৯৯৭ এয অতায় প্রাপ্ত ভূর ক্ষফতগনয বববত্তগত 
বদবনক বাতা  ভ্রভণ বাতা প্রাযতা প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বটএ/বডএ-
১/২০০০(ং- ১)/৪১ 

15-04-
2002 

১১৯৩ 

 ১২ ক্ষদগয বযন্তগয ভ্রভগণয েন্য বদবনক বাতা। ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বটএ/বডএ- ১/২০০০/১৪৪ 
13-11-
2002 

১১৯৪ 

 ১৩ 
বদবনক বাতা (Daily Allowance) এয ায ংগাধন এফং এতরৃগেগে 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষশ্রণীবফন্যা। 

ভ/বফ/(প্রবফ- ৪)/বটএ/বডএ-
১/২০০০/১৭৬ 

23-01-
2003 

১১৯৫ 

 ১৪ 
কৃবল ম্প্রাযণ বধদপ্তগযয ভাঠ মথাগয় কভথযত ব্লক সুাযবাআোযগদয 
বনবদথষ্ট (Fixed) ভ্রভণ বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বটএ/বডএ- ১৮/২৫৭ 
06-10-
2003 

১১৯৭ 

 ১৫ ফদবরেবনত কাযগণ যাবকং িােথ প্রাযতা প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বফবা- ৩/২০০৫/০২ 
03-01-
2006 

১১৯৮ 

 ১৬ 
আন এআড ফ বববর ায়ায এয দাবয়গত্ব বনগয়াবেত ক্ষনাফাবনীয 
দস্য ক্ষেব/ অযগগণয েন্য বতবযক্ত বড/ এ বাতা ফযাে প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
১০/২০০৭/১২৮ 

12-11-
2007 

১১৯৯ 

 ১৭ 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয বদবনক বাতা (Daily Allowance) এয 
ায ংগাধন। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
১১/২০০৭/১৩০ 

28-11-
2007 

১২০০ 

 ১৮ 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয বদবনক বাতা (Daily Allowance) এয 
াগযয কামথকাবযতা ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬প্রঃভঃ/বাতা-
১১/২০০৭/০৩ 

17-01-
2008 

১২০২ 

 ১৯ বডএ ‘আন এআড ট ুবববর ায়ায’ ফৃবদ্ধ প্রগে। 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
১০/২০০৭(ং- ১)/৯১ 

04-02-
2010 

১২০৩ 

 ২০ 
ফযয়ফহুর স্থান বগগফ গােীুয ক্ষেরায় ফাড়ী বাড়া  ভ্রভণ বাতায ায 
বনধথাযণ। 

০৭.১৭৩.০২২.১৪.০২.০০.০০৫.২০১১-
৩০(২০০) 

01-02-
2011 

১২০৪ 

 ২১ 
কাযী ঈগেরা/ থানা বক্ষা বপাযগদয বনধথাবযত ভ্রভণবাতায ভাবক 
ায ুনঃবনধথাযণ। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০১৭.১১- ১৫৯ 
06-07-
2011 

১২০৫ 

 ২২ 
কভথকতথা- কভথিাযীয ভ্রভণ বাতা, বদবনক বাতা এফং ড়ক গথ 
বকগরাবভটায বববত্তক থ বাড়া বাতা আতযাবদ ুনঃবনধথাযণ 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০১১.১১- ২০০ 
02-10-
2011 

১২০৬ 

০৩  বফগদ ভ্রভণকাগর ভ্রভণ বাতা  ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী    

 ০১ 

যকাবয কভথিাযী  বফগদগ ফবস্থত ফাংরাগদ বভনভগূয কভথিাযীফৃগন্দয 
(ফদবর ছাড়া) যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভদু্রায় প্রায 
ভ্রভণ বাতা  ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী। 

নং-এভ,এপ/আ,এপ-

২(বফ)২(১৯)/৮২/৩৬৫(২০০০) 
01-01-
1982 

১২১০ 

 ০২ 
যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণ 
বাতা  ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী। 

বফ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১৯)/৮৬-
৮৭/১৯(১৫০০) 

23-02-
1987 

১২১৮ 

 ০৩ 
যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণ 
বাতা  ন্যান্য সুগমাগ সুবফধাফরী। 

বফ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১৯)/৮৮-
৮৯/২২১(২৫০০) 

21-11-
1989 

১২২৭ 

 ০৪ 
যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণ 
বাতা  ন্যান্য সুগমাগ সুবফধাফরী। 

বফ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১৯)/৯৪-
৯৫/১০৫(২৫০০) 

01-07-
1995 

১২৩৫ 

 ০৫ 
যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভুদ্রায় প্রায ভ্রভণ 
বাতা  ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী। 

ভ/বফ/ফবঃথথ/ফা- ২/২(১৯)/২০০০-
২০০১/৪৪(২৫০০) 

15-10-
2001 

১২৪৪ 

 ০৬ 

যকাবয কাগমথারগক্ষ বফগদ ভ্রভণকাগর বফগদবক ভদু্রায় প্রায ভ্রভণবাতা  
ন্যান্য সুগমাগ- সুবফধাফরী ংক্রান্ত প্রবফধাগন িট্টগ্রাভ ফন্দয কতৃথগক্ষয 
ক্ষিয়াযভযান দফীগক ন্তবুথক্তকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/ফযঃবনঃ- ৭(৪)/২০০৪/৯৯ 13-12-
2004 

১২৫৩ 

 ০৭ 

কর যাষ্ট্রায়ত্ত ফাবণবেযক ফযাংক, বফগলাবয়ত ফযাংক  থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভগূয ফযফস্থানা বযিারকগদয ন্যায় অকা গথ বফগদ 
ভ্রভণকাগর গ্রণী ফযাংগকয ফযফস্থানা বযিারকগক নুরূ সুবফধা প্রদান। 

ভ/বফ/ফযঃবনঃ- ৭(৪)/২০০০- ০৪/৫০ 
21-07-
2005 

১২৫৪ 

 ০৮ 
ফাংরাগদ বভগনয স্বগদবববত্তক কভথকতথাগদয ফযবক্তগত গাবড় ফদবরকৃত 
কভথস্থগর যকাবয খযগি বযফন ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/বফবধ- ৫/ভ/বফবফধ-
৩/৮৮(ং)/৫৫ 

21-05-
2007 

১২৫৫ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XXXI  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ০৯ 

ভন্ত্রণারয় গত বফগদ ফাংরাগদ বভনভগূ, বভন গত ভন্ত্রণারগয় এফং 
বভন গত বভগন ফদবরেবনত কাযগণ কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ফযবক্তগত 
ভারাভার বযফন খযি গ্রু বববত্তক বফববন্ন রুগটয েন্য বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ৫/ভ/বফবফধ- ২৬/৯৯/১১৪ 
21-08-
2007 

১২৫৬ 

 ১০ 
ফাংরাগদ াআকবভন, কযানগফযায ভ্রভণ বাতা/ বদবনক বাতায গ্রু 
বযফতথন প্রগে। 

ভ/বফ/ফযবন- ৭/ভ্রভণ নীবতভারা- ১/ং-
১/২০০৮/৬ 

01-02-
2009 

১২৬২ 

 ১১ 

ভন্ত্রণারয় ক্ষথগক বফগদস্থ ফাংরাগদ বভনভগূ, বভন গত ভন্ত্রণারগয় এফং 
বভগন ফদবরেবনত কাযগণ কভথকতথা- কভথিাযীগদয বফববন্ন রুগট ফযবক্তগত 
ভারাভার বযফন খযি (গ্রু বববত্তক বফববন্ন রুগটয েন্য) বনধথাযণ প্রগে। 

০৭.১৭২.০১৮.১৯.০০.০১৩.২০১০- ৯৪ 
12-07-
2011 

১২৬৩ 

০৪  শ্রাবন্ত  বফগনাদন বাতা    

 ০১ The Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 S.R.O.No.61.L/79-MF/R-II/L-1/78-71 
17-03-
1979 

১২৬৫ 

 ০২ 
Amendment in the Services (Grades, Pay and Allowances) Order 

1977 relating to the Bangladesh Services (Recreation Allowance) 

Rules, 1979 
MF(ID)III/R-17/79/698 

04-07-
1979 

১২৬৭ 

 ০৩ 

ত্র বফবাগ কতৃথক োবযকৃত ১৭- ৩- ১৯৭৯ তাবযগখয S.R.O. No. 61- L/ 

79- MF (R-II)L-1/ 78-71 বফজ্ঞবপ্তগত ফবণথত বফগনাদন বাতা ভঞ্জযুীয ক্ষক্ষগত্র 
ংয়গুগরায স্পষ্টীকযণ 

নংএভ,এপ(অয- ২)এর১/৭৮(ং- ২)/৫৯ 
08-09-
1979 

১২৬৮ 

 ০৪ 
Amendments in the Bangladesh Services (Recreation 

Allowance) Rules, 1979 

S.R.O.250-L/81-MF/R-II/L-6/79(Pt-I)-

162 
06-08-
1981 

১২৭০ 

 ০৫ Guide-lines for the grant of recreation allowance. Memo.No-MF/R-II/L-6/79(Pt-1)/235 
10-12-
1981 

১২৭২ 

 ০৬ 
Amendments in the Bangladesh Services (Recreation 

Allowance) Rules, 1979 

S.R.O.36-L/83/MF/R-II/L-6/79(Pt-

I)/443 
31-01-
1983 

১২৭৩ 

 ০৭ শ্রাবন্ত  বফগনাদন বাতা প্রদান ংক্রান্ত। ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ছুবট- ৬/৮৬/২৮ 
20-03-
1989 

১২৭৪ 

 ০৮ যকাবয কভথকতথাগদয শ্রাবন্ত বফগনাদন ছুবট  বাতা প্রদান। ভ/বফ(ফাস্ত-১)/বাতা-১৬/৯৫/১৭৬ 
12-07-
1999 

১২৭৫ 

 ০৯ শ্রাবন্ত বফগনাদন বাতা ফাফদ বতবযক্ত ফযাে প্রদান ংক্রান্ত। ভ/বফ/ফাঈ- ১/বফবফধ- ৩০/৯৯/১২০৭ 
15-07-
1999 

১২৭৬ 

 ১০ 

ফাংরাগদ ফযাংগকয ন্যায় ন্যান্য যাষ্ট্রয়াত্ব ফাবণবেযক ফযাংক, বফগলাবয়ত 
ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান ভগূয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয শ্রাবন্ত বফগনাদন ছুবট 
 বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ছুবট- ৩/৯০/৪০ 
20-03-
2007 

১২৭৭ 

০৫  ঈৎফ বাতা    

 ০১ Festival Bonus for Corporation & Autonomous Bodies. MF(ID)IV/IND(A)-7/80/1057 
06-08-
1980 

১২৭৯ 

 ০২ 
Festival Bonus ‘Festival allowance’ for the employees of 

Corporation Autonomous Bodies and Govt. servants. 
MF-FD(Imp)-IV-FB-1-84-120 

05-09-
1984 ১২৮০ 

 ০৩ 
Festival Allowance for all Government Servants and employees 

of Corporation send Autonomous Bodies. 
NO-MFP/FD(Imp)-IV/FB/12/84/78 

02-06-
1984 

১২৮১ 

 ০৪ 
াভবয়ক ফযখাস্তকারীন এফং ফয প্রস্তুবতেবনত ছুবটগত থাকাকারীন 
ভগয় ঈৎফ বাতা প্রাযতা প্রগে। 

ভ- বফ(ফা)- ৪- এপ,বফ- ১২-
৮৪/(ং)/১০৭ 

30-07-
1984 

১২৮২ 

 ০৫ 
Festival Allowance for all Government servants and 

employees of Corporation Autonomous Bodies. 
MF/FD(Imp)-4-F-B/12/84/Part/114 

28-08-
1984 

১২৮৩ 

 ০৬ 
কর যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযী এফং কগথাগযন  স্বায়ত্তাবত 
প্রবতষ্ঠাগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয েন্য ঈৎফ বাতা প্রদান। 

নংভ- বফ(ফা)- ৪- এপ,বফ- ১২- ৮৪/১১৯ 
04-09-
1984 

১২৮৪ 

 ০৭ 
াভবয়ক ফযখাস্তকাবরন ভয়গক বডঈবট বাগফ গণয কযায় ঈৎফ বাতায 
ফগকয়া দাফী প্রগে। 

এভ,এপ/এপ- বড(আভবি)- ৪- এপ-
বফ/১২/৮৪/১১৫ 

30-09-
1985 

১২৮৫ 

 ০৮ ফগকয়া ঈৎফ বাতা প্রদান ংক্রান্ত। 
নংএভ,এপ/এপ- বড(আভবি)- ৪এপ-
বফ/১২/৮৪/৬৬ 

20-05-
1986 

১২৮৬ 

 ০৯ 
যকাবয/ অধা- যকাবয/ যাষ্ট্রীয় ভাবরকানাধীন স্ব- াবত প্রবতষ্ঠান 
ভূগয কভথকতথা/ কভথিাযীগনগক প্রদান। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/এপবফ- ১২/৮৬- ২৯ 
03-07-
1988 

১২৮৭ 

 ১০ 
ক্ষফৌদ্ধ ধভথাফরম্বী ঈোতীয় কভথকতথা/ কভথিাবযগণগক "ফুদ্ধ ূবণথভায" 
বযফগতথ "বফেু ঈৎগফ" ঈৎফ বাতা প্রদান 

নংভ/বফ(ফাস্ত- ৪)- এপবফ- ১২/৮৪(ং-
২)- ১৬ 

13-04-
1989 

১২৮৮ 

 ১১ 
কর যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযী এফং কগথাগযন  স্বায়ত্তাবত 
প্রবতষ্ঠাগনয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয ভূর ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে। 

নংভ/বফ/(ফাস্ত- ৪)ঈঃবাতা- ১০/৯২/৩২ 
16-06-
1992 

১২৮৯ 

 ১২ 
সুপ্রীভ ক্ষকাগটথয বফিাযবতগগণয (অীর  াআগকাটথ বফবাগ) ঈৎফ বাতা 
প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/(ফাস্ত- ৪)ঈঃবাতা- ১৬/৯২/৭০ 
30-09-
1992 

১২৯০ 

 ১৩ 
যকাবয/ অধা- যকাবয/ যাষ্ট্রীয় ভাবরকানাধীন স্ব- াবত প্রবতষ্ঠান 
ভূগয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয ফগকয়া ঈৎফ ক্ষফানা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বাতা- ১৬/৯৫/১৪৬ 
12-08-
1995 

১২৯১ 

 ১৪ 

যকাবয/ অধা- যকাবয/ যাষ্ট্রীয় ভাবরকানাধীন স্ব- াবত প্রবতষ্ঠানভগূয 
কভথকতথা- কভথিাযীগদয ফগকয়া ঈৎফ বাতা/ ঈৎফ ক্ষফানা প্রদাগনয অগদ 
ফাবতর প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বাতা- ১৬/৯৫/১৬(৩০০) 27-01-
1999 

১২৯৩ 
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 ১৫ 
ক্ষফযকাবয বক্ষা প্রবতষ্ঠাগনয বক্ষক- কভথিাযীগগণয ঈৎফ বাতা প্রদান 
প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ঈৎফ বাতা- ১/৯৭/০৭ 
22-01-
2004 

১২৯৪ 

 ১৬ 
ক্ষযবেষ্ট্রাডথ ক্ষফযকাবয প্রাথবভক বফদযারগয়য বক্ষকগদয ১০% ভাঘথ বাতা 
 ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ৩/২০০০/৩৬ 
06-05-
2004 

১২৯৫ 

 ১৭ 

যকাবয, অধা- যকাবয, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব- াবত 
ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা- কভথিাযী  াবযফাবযক 
ক্ষননগবাগীগদয ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে। 

নংভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফ- ৩/২০০৪/১০২ 
08-07-
2004 

১২৯৬ 

 ১৮ 
ফাংরাগদ সুপ্রীভ ক্ষকাগটথয ভাননীয় প্রধান বফিাযবত অবর বফবাগ এফং 
াআগকাটথ বফবাগগয ভাননীয় বফিাযবতগণগক ঈৎফ বাতা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ঈৎফ বাতা-
২/২০০৫/১২০ 

25-10-
2005 

১২৯৭ 

 ১৯ 

ফযপ্রাপ্ত যকাবয, অধা- যকাবয, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব-
াবত ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা- কভথিাযীয 
ঈৎফ বাতা প্রাযতা ংক্রান্ত। 

নংভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফ- ৬/২০০৪/১৮৪ 
06-11-
2004 

১২৯৮ 

 ২০ 
সুপ্রীভ ক্ষকাগটথয ভাননীয় বফিাযবতগগণয প্রাপ্ত ভাবক ক্ষফতগনয ভবযভাণ 
থথ ঈৎফ বাতা প্রদান। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ঈৎফ বাতা-
২/২০০৫/১৪৮ 

26-12-
2005 

১২৯৯ 

 ২১ 
ংগীবূত অনাযগদয ইদ- ঈর- অমা ঈরগক্ষ বফগল বাতা প্রদান 
প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ঈৎফ বাতা- ১/৯৭/০৪ 
08-01-
2006 

১৩০০ 

 ২২ 
ংগীবূত অনায দস্যগদয েন্য ফৎগয ১বট বফগল বাতায বযফগতথ 
২বট বফগল বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ঈৎফ বাতা- ১/৯৭/৫৭ 
21-05-
2006 

১৩০১ 

 ২৩ 
কৃবল ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন বফববন্ন কৃবল গগফলণা প্রবতষ্ঠাগন বনগয়াবেত, 

ংগীবূত অনায দস্যগদয ফৎগয ২বট ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/ঈৎফ বাতা-
১/২০০৫/৪৪ 

31-03-
2008 

১৩০২ 

 ২৪ 

যকাবয, অধা- যকাবয, যাষ্ট্রয়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব- াবত 
ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফয প্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথিাযী  
াবযফাবযক ক্ষননগবাগীগদয ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফঃ- ৩/২০০৪/৯৯ 
24-06-
2008 

১৩০৩ 

 ২৫ 
িাকবয(গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) 
এয ংগাধন  

৮৩-অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ-
১)/োঃগফঃগেরঃ- ৪/২০১০ 

15-03-
2010 

১৩০৪ 

 ২৬ 
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন  
বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এয ংগাধন  

৮৪-অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ-

১)/োঃগফঃগেরঃ- ৫/২০১০ 

15-03-
2010 

১৩০৫ 

 ২৭ 

অনায ফযাটাবরয়গনয ৪৭৪৫ েন অনাগযয ঈৎফ বাতা ংস্থায় বনগয়াবেত 
(গকবঅআ) েীবূত অনাযগদয ন্যায় ৬০ বদগনয বদবনক বাতায ভবযভাণ 
থথ ফৎগয রৃ’বট ঈৎফ বাতা বগগফ প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ঈৎফ বাতা-
০১/৯৭/০৪ 

26-07-
2010 

 

 ২৮ 
স্থায়ী ফযাটাবরয়ন অনাযগদয (ুরুল  ভবরা) বফগল বাতা ফৃবদ্ধকযণ 
প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ঈৎফ বাতা-
০১/৯৭/২৮ 

09-09-
2010 

১৩০৬ 

 ২৯ 

স্ব- াবত  যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ এফং ফযাংক  থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা-কভথিাযীগণগক ১-৭-২০০৯ তাবযগখ অবযত 
ভূর ক্ষফতগনয ঈয ২০০৯ াগরয ঈৎফ বাতা প্রদান ংক্রান্ত। 

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০১৭.২০১০-
৩৩৬(১২০০) 

24-10-
2010 

১৩০৭ 

০৬  বিবকৎা বাতা    

 ০১ 
Medical Facilities in Autonomous and Semi-Autonomous 

Bodies. 
MF(ID)G-2/77/568 

06-09-
1977 

১৩০৯ 

 ০২ াবযফাবযক ক্ষনন ক্ষবাগীগদয বিবকৎা বাতা। থথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ২৩/৭৮- ৩৫২(৫০০) 20-12-
1978 

১৩১১ 

 ০৩ 
Medical Facilities for pension holders and family pension 

holders. 
MF(FD)/R-II/MedicalAllow-3/85/178 

10-09-
1985 

১৩১২ 

 ০৪ 
The Service (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay 

& Allowances) Order, 1985 এ ংগাধন 

এভ,এপ/এপবড(ফাস্তফায়ন)-
৪/১২/৮৫/২১(২৫০) 

26-04-
1989 

১৩১৩ 

 ০৫ 
The Service (Bank and Financial Institutions) (Pay & 

Allowances) Order, 1985 এ ংগাধন 

এভ,এপ/এপবড(ফাস্তফায়ন)-
৪/১২/৮৫/২২(২৫০) 

26-04-
1989 

১৩১৪ 

 ০৬ বিবকৎা ংক্রান্ত সুবফধাবদ। 
নংএভ,এপ/এপবড(ফাস্তফায়ন)-
৪/১২/৮৫/৮০(৫০) 

28-09-
1989 

১৩১৫ 

 ০৭ 
ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয াবযফাবযক ফয বাতা 
প্রাপ্ত ফযবক্ত- ফগগথয বিবকৎা বাতা ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফ- ২/বিবা- ৩/৮৫/৩৬(২০০) 23-07-
1992 

১৩১৬ 

 ০৮ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ এয ংগাধন 
১৯৮-অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্ত-

১)/োঃগফঃগের-১/৯৭/১৬৯ 

08-07-
1999 

১৩১৭ 

 ০৯ 
ফয প্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা কভথিাযী এফং াবযফাবযক ফয বাতা 
প্রাপ্ত ফযবক্তফগগথয ভাবক বিবকৎা বাতা 

ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/২৫৬ 
31-08-
1999 

১৩১৯ 

 ১০ যকাবয কভথকতথা  কভথিাযীগদয বিবকৎা বাতা ফৃবদ্ধ। 
ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের-
১/৯৭/১৪৪(১০০০) 

11-07-
2001 

১৩২০ 

 ১১ 
ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগদয ফবধথত বিবকৎা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত 
বধকতয েীকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব-
২৬/৮৬(ং২)/১২৮ 

11-09-
2001 

১৩২১ 
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 ১২ 
ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগদয ফবধথত বিবকৎা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত 
বধকতয েীকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬/(ং-
২)/১৪৮ 

23-10-
2001 

১৩২২ 

 ১৩ 

ফযপ্রাপ্ত যকাবয, অধা- যকাবয, স্বায়ত্তাবত ংস্থা, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  
থথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভগূয কর মথাগয়য কভথকতথা- কভথিাযীগণ এফং াভবযক 
ফাবনী দস্যগদয বিবকৎা বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

নংএভ/বফ/বফবধ- ৪/বিবা- ১/২০০৪/৬৪ 
08-07-
2004 

১৩২৩ 

 ১৪ 

যকাবয খযগি প্রবক্ষণর মকু্তযাগষ্ট্র বযফায ক্ষনয়ায যকাবয নুগভাদন 
প্রাপ্ত স্ত্র ফাবনী কভথকতথাগদয বযফাগযয দস্যগদয বিবকৎা ফীভায ফযয়বায 
ফাফদ ১,৫০,০০০/-  (একরক্ষ ঞ্চা াোয টাকা) ভাত্র ফযয় ভঞ্জুযী প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ২/২০০৪/০৩ 
29-01-
2005 

১৩২৪ 

০৭  াাবড় বাতা    

 ০১ 
১৯৮৫ গনয ংগাবধত ক্ষফতন ক্ষেগর প্রায ভূর ক্ষফতগনয ঈয ৩০% 
াগয (নবধক ভাবক ৬০০/-  টাকা) াাবড় বাতা প্রদান 

এভ,এপ/এপ,বড(আভবি)- ১/এভ,এন,এ-
০৯(বে)/৮৫/১৪৯(৫০০) 

25-09-
1986 

১৩২৬ 

 ০২ 
াফথতয ক্ষেরা ভূগ বনমুক্ত কর কভথকতথ  কভথিাযীগক াাবড় বাতা 
প্রদাগনয বদ্ধান্ত 

ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/১৮১ 
14-07-
1999 

১৩২৭ 

 ০৩ 
স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয সুগমাগী ছুবটয বগ্রভ ক্ষফতন  বাতায াগথ 
াাবড় বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ৩/২০০৫/২৩ 
26-04-
2005 

১৩২৮ 

 ০৪ 
াফথতয ক্ষেরাভূগ বনমুক্ত স্ত্র ফাবনীয কভথকতথা- কভথিাযীগদয ভূর 
ক্ষফতগনয ৩০% াাবড় বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
৩/২০০৫/৮৬ 

24-06-
2007 

১৩২৯ 

 ০৫ 
াফথতয ক্ষেরাভূগ বনগয়াবেত যকাবয কভথকতথা- কভথিাযীগদয াাবড় 
বাতা প্রদান। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/াঃবাঃ- ১/০৪/১০৮ 
18-07-
2007 

১৩৩০ 

 ০৬ 

যাষ্ট্রায়ত্ত ফাবণবেযক ফযাংক, বফগলাবলত ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভগূয 
কভথকতথা- কভথিাযীগদয াফথতয ক্ষেরাভগূ বনগয়াবেত যকাবয কভথকতথা-
কভথিাযীগদয াাবড় বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/াঃবাঃ১/০৪/১৫৩ 
18-09-
2007 

১৩৩১ 

 ০৭ 
াফথতয ক্ষেরাভূগ বনগয়াবেত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয াাবড় 
বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/াঃবাঃ- ১/০৪/১৫৮ 
02-10-
2007 

১৩৩২ 

 ০৮ 
স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয ফাবলথক সুগমাগী ছুবটয প্রাক্কাগর বগ্রভ ক্ষফতন-
বাতায াগথ াাবড় বাতা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
০৩/২০০৫/১০ 

27-01-
2008 

১৩৩৩ 

০৮  কামথবায বাতা    

 ০১ 
Grant of additional remuneration for holding charge of more 

than one post. 
No-MF/R-II/AP-5/82-175 

07-06-
1982 

১৩৩৫ 

 ০২ কামথবায বাতায ায ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/২৬১ 
07-09-
1999 

১৩৩৬ 

 ০৩ যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয কামথবায বাতা ফৃবদ্ধ ংক্রান্ত। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বএ- ৩/৯৪/১০৪ 
11-07-
2007 

১৩৩৭ 

০৯  অযায়ন বাতা    

 ০১ অযায়ন বাতায ায। থথঃভ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬/১৭০ 
18-05-
1976 

১৩৩৯ 

 ০২ অযায়ন বাতা। থথ:ভ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬(ং- ১)/৫৫ 
28-02-
1977 

১৩৪০ 

 ০৩ বফবাগীয় প্রধানগদয অযায়ন বাতা প্রাবপ্ত প্রগে। থথভঃ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬- ২৯৩ 13-09-
1977 

১৩৪১ 

 ০৪ অযায়ন বাতায বযফগতথ অযযায়ন খযি। থথভঃ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬- ১৩৯  ১৩৪২ 

 ০৫ ছুবটকারীন ভগয়য েন্য অযায়ন বাতা। থথঃভ/প্রবফ- ২/বাতা- ১২/৭৬/১৭৬(৫০০) 12-06-
1979 

১৩৪৩ 

 ০৬ স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠান  ংস্থাভূগয কভথিাযীগদয অযায়ন বাতা। 
ভ/বফ/স্বাঃাঃপ্রঃা-
১/১৮৫/৮৩/৪৫৩/১(১৫) 

15-09-
1983 

১৩৪৪ 

 ০৭ Entertainment of Foreign Dignitaries on Visits to Bangladesh. MFP/FD(EC-1)FIN-1/84/39 09-02-
1984 

১৩৪৫ 

 ০৮ অযায়ন বাতা প্রদান প্রগে। ভ/বফ/প্রবফ- ২/বাতা- ৩/৮৪(ং)/৬৫ 
09-11-
1992 

১৩৪৬ 

 ০৯ 
ফাবফগন বফগদী বতবথগদয অযায়ন খযগিয বযভাণ ফবধথতকযণ 
ংক্রান্ত। 

ভ(ফযঃবনঃ- ১)থথ- ৯/৯২/২৬  ১৩৪৭ 

 ১০ অযায়ন বাতায ায ুনঃবনধথাযণ। ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/১৮২ 
14-07-
1999 

১৩৪৮ 

১০  বক্ষা বাতা  অযায়ন বাতা (বফগদস্থ বভন)    

 ০১ 
বফগদবক বভগন কভথযত স্বগদবববত্তক কভথকতথা- কভথিাযীগদয বফগদবক 
 অযায়ন বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

এভএপ/আ,এপ- ৪/এভ(১০৭)/ং- ১/৯৯-
২০০১/৮ 

19-04-
2001 

১৩৫০ 

 ০২ 
বফগদস্থ ফাংরাগদ বভনভূগ কভথযত স্বগদবববত্তক কভথকতথা-
কভথিাযীগদয বফগদবক অযায়ন  বক্ষা বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/ফয:বন:- ৭/এভ(৫৪)/ং-
১/২০০২- ২০০৮/১৯ 

08-04-
2007 

১৩৫১ 

 ০৩ 

বফগদস্থ ফাংরাগদগয বফববন্ন বভগন কভথযত স্বগদবববত্তক কভথকতথা-
কভথিাযীগদয বফগদবক অযায়ন  বক্ষা বাতায ায ুনঃবনধথাযণ 
প্রগে। 

ভ/বফ/ফযবন- ৭/এভ(৩৯)/ং-
২/২০০৮/৪১ 

13-07-
2008 

১৩৫২ 
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 ০৪ 

ফাংরাগদ াআকবভন রন্ডগন কভথযত কভথকতথা- কভথিাযীগদয বফগদবক  
অযায়ন বাতা এফং ফাংরাগদ দূতাফা ভগোগত কভথযত কভথকতথা-
কভথিাযীগদয বফগদবক, অযায়ন  বক্ষা বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/ফযবন- ৭/এভ(৩৯)/২০০৮/৮৭ 
20-11-
2008 

১৩৫৩ 

 ০৫ ফাবফগন বফগদী বতবথগদয অযায়ন ফযগয়য ায ুনঃবনধথাযণ। ভ/বফ(ফযঃবনঃ- ১)থথ- ৬/২০০৯/৪৫ 
10-03-
2010 

১৩৫৪ 

 ০৬ 
বফগদগ ফবস্থত ফাংরাগদ বভনভূগ কভথযত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয 
বফগদবক  অযায়ন বাতা ুনঃবনধথাযণ। 

ভ/বফ/ফযঃবনঃ- ২/এভ(৩৯)/ং-
৩/২০০৮/৪২ 

01-03-
2012 

১৩৫৫ 

 ০৭ 
বফগদগ ফবস্থত ফাংরাগদ বভনভূগ কভথযত কভথকতথা- কভথিাযীগগণয 
ন্তানগদয বক্ষা বাতা ুনঃবনধথাযণ। 

ভ/বফ/ফযঃবনঃ- ২/বক্ষাবাতা-
১/২০০৯/৪৩ 

01-03-
2012 

১৩৫৬ 

১১  ক্ষপ্রলণ বাতা    

 ০১ 

েনপ্রান প্রবক্ষণ নীবতভারা ২০০৩ নুমায়ী যকায বযিাবরত প্রবক্ষণ 
প্রবতষ্ঠাগন ক্ষপ্রলগণ কভথযত বপাযগদয ভরূ ক্ষফতগনয ৩০% বাগ াগয 
বফগলবাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/প্রঃবাঃ- ১/২০০৪/১৮ 
09-03-
2004 

১৩৫৮ 

 ০২ 
াভবযক/ ক্ষফাভবযক যকাবয কভথকতথাগদয ২০% ক্ষপ্রলণ বাতা প্রদান 
প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
৬/২০০৭(ং)/৩১ 

07-04-
2008 

১৩৫৯ 

 ০৩ 
একআ াগথ বফগদবক বাতা  ক্ষপ্রলণ বাতা প্রদান বফলগয় ভতাভত প্রদান 
প্রগে। 

০৭.১৭৫.০৩১.০১.০০.০২৭.২০০৭(ং)/
২০৩ 

09-09-
2010 

১৩৬০ 

 ০৪ 

বফগদস্থ ফাংরাগদ বভনভগূয বফববন্ন ঈআং -এয কভথকতথাগণ কতৃথক একআ 
াগথ ‘ক্ষপ্রলণ বাতা’  ‘বফগদবক বাতা’ গ্রগণয ক্ষক্ষগত্র ক্ষপ্রলণ বাতা ক্ষপযত 
প্রদান। 

০৭.০০.০০০০.১৭২.০১.০০১.১২ -৭৭ 
21-05-
2012 

১৩৬১ 

১২  ক্ষডাগভবিক এআড এরাঈি    

 ০১ Domestic Aid Allownace to the Secretaries to the Government. No-MFP/Imp(1)/85/126 
30-11-
1985 

১৩৬৩ 

 ০২ 
বিফগগণয ক্ষডাগভবষ্টক এআড এরাঈি এয ভাবক ায ৫২৫ টাকা আগত 
ফৃবদ্ধ কবযয়া ৬৮৫ টাকায় ুনঃবনধথাযণ 

ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/১৭৯ 14-07-
1999 

১৩৬৪ 

 ০৩ 
যকাগযয বিফ  বিফ দভমথাদা কভথকতথাগগণয ক্ষডাগভবিক এআড 
এরাঈি (Domestic Aid Allowance) ফৃবদ্ধ। 

০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৪.২০১০- ৪২ 
04-10-
2010 

১৩৬৫ 

১৩  ক্ষটবরগপান বাতা    

 ০১ যকাবয ক্ষভাফাআর/ ক্ষরুরায ক্ষটবরগপান বাতা ঈগত্তারন প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/নীবত- ৩/০২/২০৫ 
15-12-
2008 

১৩৬৭ 

 ০২ যকাবয অফাবক ক্ষটবরগপান নীবতভারা ংগাধন প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/নীবত- ৩/০২/২৩৯ 
03-02-
2009 

১৩৬৮ 

 ০৩ যকাবয ক্ষভাফাআর/ ক্ষরুরায ক্ষটবরগপান বাতা ঈগত্তারন প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/নীবত- ৩/০২/৩৬৩ 
17-02-
2010 

১৩৬৯ 

 ০৪ 
যকাবয ক্ষভাফাআর/ ক্ষরুরায ক্ষটবরগপান ংগমাগ ফযফায ংক্রান্ত 
নীবতভারা- ২০০৪ এ ংগাধন অনয়ন ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/নীবত-
০৩/২০০২(ং)/৪২৩ 

06-06-
2010 

১৩৭০ 

১৪  বক্ষা ায়ক বাতা    

 ০১ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ এয নুগচ্ছদ- ২৫ নুমায়ী বক্ষা ায়ক 
বাতা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ০৩/২০০৫/৪১৬ 
24-05-
2010 

১৩৭২ 

 ০২ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের ২০০৯ এয নুগচ্ছদ ২৫ নুমায়ী বক্ষা ায়ক বাতা 
প্রদান ংক্রান্ত 

০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০-
৮৬(১৩৫) 

12-12-
2010 

১৩৭৩ 

 ০৩ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয় 
ভতাভত প্রদান। 

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-২৯৩ 22-09-
2010 

১৩৭৪ 

 ০৪ 
ফাংরাগদ যাআগপর এয াভবয়কবাগফ ফযখাস্ত এফং ফয ছুবট ক্ষবাগযত 
বফবাগীয় কভথকতথা/ ববনক/ াভবযক কভথিাযীগদযগক বক্ষা ায়ক বাতা 
প্রদান ংক্রান্ত। 

০৭.১৭৩.০২২.১৪০০০.০০৯.২০১১- ২৭ 
27-01-
2011 

১৩৭৫ 

১৫  মাতায়াত বাতা/ বটবপন বাতা    

 ০১ 
মাতায়াগতয েন্য নন- ক্ষগগেগটড এফং ৪থথ ক্ষশ্রণীয কভথিাযীগদয বযকা 
বাড়া প্রদান প্রগে। 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/বটএ- ১০/৮৫/১০০ 
07-06-
1987 

১৩৭৭ 

 ০২ 
োতীয় ক্ষফতনগের/ ২০০৫ এয ১০ভ ক্ষগ্রগড ক্ষফতনপ্রাপ্ত (নন- ক্ষগগেগটড) 
কভথিাযীগদয মাতায়াত বাতা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বন:বাতা- ১/২০০৪/১০২ 
13-08-
2006 

১৩৭৯ 

 ০৩ 
যকাবয/ অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভূগয কভথিাযীগদয কবতয় অবথথক সুবফধা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফ:বাতা- ১/২০০৪/১৮৯ 
06-11-
2008 

১৩৮০ 

১৬  ক্ষালাক বাতা/ ক্ষধারাআ বাতা    

 ০১ 
ক্ষধারাআ বাতায ায ভাবক ২৫.০০ (াঁবি) টাকা আগত ফৃবদ্ধ কবযয়া 
৩৫.০০ (য়বত্র) টাকায় ুনঃবনধথাযণ। 

ভ/বফ (ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/১৮০ 
14-07-
1999 

১৩৮৩ 

 ০২ 
প্রধানভন্ত্রীয কামথারগয়য গাড়ীিারক, ক্ষভকাবনক, বড/ অয  িতুথথ ক্ষশ্রণী 
কভথিাযীগদযগক ক্ষধারাআ বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বফবা- ৪/২০০০/৮০ 
25-07-
2005 

১৩৮৪ 
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১৭  বফগল বাতা    

 ০১ 
মুগ্ম- বিফ এফং তদূর্ধ্থ কভথকতথাগগণয াগথ কভথযত ফযবক্তগত কাবয 
(ব.এ.) গগণয বফগল বাতা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/(ফা)- ৩ক্ষফঃবনঃ(ঃ)-
১/৮৯/১২৪(১০০) 

27-12-
1989 

১৩৮৬ 

 ০২ 

যকাগযয মুগ্ম- বিফ, বতবযক্ত বিফ, বিফ, ভন্ত্রী/ ঈগদষ্টাগদয 
ভমথাগয়য কভথকতথাগগণয ফযবক্তগত কাবয (ব,এ)- ক্ষদয বফগল বাতা 
প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/(ফাস্ত- ৩)ক্ষফঃবনঃ(ঃ)- ১/৮৯/৫৬ 
12-11-
1995 

১৩৮৭ 

 ০৩ ববেঅয এয বফগল গাডথ বাতায ায ফৃবদ্ধ ংক্রান্ত। ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ৫/২০০৬/৯২ 
11-07-
2007 

১৩৮৮ 

 ০৪ 

োবতংঘ াবন্ত বভগন বনগয়াবেত ক্ষনাদগরয দস্যগদয প্রায ২০% বগ্রভ 
বফগদবক বাতা বভগন গভগনয প্রাক্বাগর ১২ (ফায) ভাগয এককারীন 
বফগদবক ভদু্রায় বযগাধ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ৩/০৩/৮৮ 
15-09-
2008 

১৩৮৯ 

 ০৫ 
স্থানান্তযকাগর (In transit) কাযা ফন্দীগদয ক্ষখাযাকী বাতা প্রবতবদন ৪ × ২ 
= ৮/-  টাকায স্থগর ১৬/-  টাকায় ঈন্নীতকযন ম্পবকথত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ০২/২০০৭/৩৮৫ 
31-03-
2010 

১৩৯০ 

 ০৬ 

অনায ফযাটাবরয়গনয ৪৭৪৫ েন অনাগযয ঈৎফ বাতা ংস্থায় বনগয়াবেত 
(গকবঅআ) েীবূত অনাযগদয ন্যায় ৬০ বদগনয বদবনক বাতায ভবযভাণ 
থথ ফৎগয রৃ’বট ঈৎফ বাতা বগগফ প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ঈৎফ বাতা-
০১/৯৭/০৪ 

 ১৩৯১ 

 ০৭ 
বক্ষানফী এঅআ  বযকু্রট কনগিফরগদয প্রবক্ষণ গ্রণকাগর ক্ষখাযাকী 
বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ৬/৯০/২৪ 
30-08-
2010 

১৩৯২ 

 ০৯ 
ভােকরযাণ ভন্ত্রণারয় ম্পবকথত স্থায়ী কবভবটয ১৪তভ বফঠগকয 
কামথবফফযণীয সুাবয ফাস্তফায়গনয েন্য কযাবগটন গ্রান্ট ফৃবদ্ধ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১১- ২৫৮ 
19-12-
2011 

১৩৯৩ 

১৮  ক্ষবতযূণ বাতা/ নুদান    

 ০১ 
প্রধানভন্ত্রীয কামথারগয়য নন- ক্ষগগেগটড কভথিাযীগদয েন্য বফগল ক্ষবতূযণ 
বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/ক্ষঃূঃবাতা- ২৫/৯২/৫৮ 
22-08-
1992 

১৩৯৫ 

 ০২ 

ফাংরাগদ যাআগপর- এ প্রলগণ বনগয়াবেত াভবযক ফাবনীয 
কভথকতথাগণগক তাাঁগদয ভূর ক্ষফতগনয ২০% াগয ক্ষবতূযণ বাতা 
(Compensatory Allowance) প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ(বফ)/বফবধ- ৪/প্রঃভঃ/বাতা- ৩/৮৪/১৫৩ 
05-04-
1994 

১৩৯৬ 

 ০৩ ক্ষবতূযণ বাতা প্রগে। ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ২/৯৮/৮০ 
07-07-
2002 

১৩৯৭ 

 ০৪ 
যাষ্ট্রবতয  প্রধানভন্ত্রীয কামথারগয় কভথযত প্রাবনক  ফযবক্তগত 
কভথকতথাগণগক ১০% বফগল ক্ষবতূযণ বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ২/৯৮/২৯ 
07-04-
2004 

১৩৯৮ 

 ০৫ 
যাষ্টবতয কামথারগয় ংমুবক্তয ভাধযগভ বনগয়াবেত বফববন্ন ংস্থায় ৩য়  ৪থথ 
ক্ষশ্রণীয কভথিাযীগদয ১০% ক্ষবতূযণ বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ২/৯৮/৩২ 
26-04-
2004 

১৩৯৯ 

 ০৬ 
কতথফযযত ফস্থায় বনত ুবর কভথকতথা- কভথিাযীয বযফাগযয নুকূগর 
ক্ষবতূযণ বগগফ প্রগদয় এককারীন নুদান ফৃবদ্ধ। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবফধ- ৪/২০০২/১৩০ 
10-11-
2004 

১৪০০ 

 ০৭ বফগল বনযাত্তা ফাবনীয দস্যগদয বাতা ফৃবদ্ধকযণ ংক্রান্ত। 
ভ/বফ/বফবধ- ৬/বাতা- ১/২০০৪/(ং-
১)/০৭ 

15-03-
2006 

১৪০১ 

 ০৮ 
ফেবফন  প্রধান ঈগদষ্টায কামথারগয় কভথযত ৩য়  ৪থথ ক্ষশ্রণীয 
কভথিাযীগদয ক্ষবতূযণ বাতায ায ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বফবা- ২/৯৮/১৬৮ 
19-10-
2007 

১৪০২ 

 ০৯ 
কতথফযযত ফস্থায় বনত থফা গুরুতয অত ুবর দস্যগদয 
এককারীন ক্ষথাক নুদাগনয বযভাণ ফৃবদ্ধ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৪.০২০.১১- ১৮৯ 
18-09-
2011 

১৪০৩ 

 ১০ 

দাবয়ত্ব ারনযত ফস্থায় রৃঘথটনােবনত কাযগণ ভতৃুযফযণকাযী ক্ষফাভবযক 
প্রাগনয কভথকতথা- কভথিাযীগদযগক ম্মানীত কযা তাগদয বযফাগযয 
দস্যগদযগক অবথথক ায়তা প্রদান। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১২.৫৮ 
21-05-
2012 

১৪০৪ 

১৯  ঝুাঁবক বাতা    

 ০১ ুবর বফবাগগয ঝুাঁবকবাতা  কীটবাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবফধ- ৪/১৯/১১০ 
11-09-
2002 

১৪০৬ 

 ০২ 
ফাংরাগদ পায়ায াববথ  বববর বডগপি বধদপ্তগযয াগযনার 
কভথকাগন্ডয াগথ বনগয়াবেতগদয ঝুাঁবকবাতা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ-
২/খড়াবফবধ(১)/২০০৯/৯৪ 

13-05-
2009 

১৪০৭ 

 ০৩ 
ফাংরাগদ বফভান ফাবনীয এয়ায- কু্র কভথকতথা/ ফ্লাআট কযাগডট/ 
বফভানগনা/ মাত্রীগদয ঈড্ডয়ন ঝুাঁবক ফীভায ায ফৃবদ্ধকযণ ংক্রান্ত। 

০৭.১৭৫.০৩২.০২.০০.০১৩.১৯৯৬- ৩৯ 
31-03-
2011 

১৪০৮ 

২০  ক্ষযন    

 ০১ 
ুবর বফবাগগয কর ক্ষগগেগটড কভথকতথাগদয যকায কতৃথক বনধথাবযত 
ভূগরয ক্ষযন প্রদান প্রগে। 

/বফ/বফবধ- ৪/বফবফধ- ৩/২০০২(ং-
১)/১২৮ 

05-10-
2006 

১৪১০ 

 ০২ 
ফাংরাগদ ুবরগয কভথকতথা- কভথিাযীগদয ংগাবধত নীবতভারা ২০০৮ 
ংগাধন প্রগে। 

ভ/বফ/বফবফধ- ৩/২০০২(ং- ২)/১৩ 
01-03-
2009 

১৪১১ 

 ০৩ 

কাযা বধদপ্তগযয ১ভ, ২য় ক্ষশ্রণীয কভথকতথা ৩য়, ৪থথ ক্ষশ্রণীয বববর 
কভথিাযীয ক্ষভৌবরক ক্ষযন সুবফধা প্রফতথন কাযাযক্ষীগদয াবযফাবযক ক্ষভৌবরক 
ক্ষযণ ৬০% গত ১০০% এ ঈন্নীতকযণ  ক্ষের ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ৪/২০০৭(ং-
১)/২১ 

02-04-
2009 

১৪১২ 
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 ০৪ 
াভবযক ফাবনীয ক্ষননগবাগীগদয ক্ষযগনয বযফগতথ ক্ষযন বাতায ায 
ুনঃবনধথাযণ খড়া ক্ষেএঅআগত থথ বফবাগগয ম্মবত প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/োঃগঃকঃ-
১/২০০৬(ং- ১)/২৫ 

13-04-
2009 

১৪১৩ 

 ০৫ 
াভবযক ফাবনীয ক্ষননগবাগী ধভথীয় বক্ষকগদয ক্ষযগনয বযফগতথ 
ক্ষযন বাতা ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা- ১/৮৮/২৯ 
26-04-
2009 

১৪১৪ 

 ০৬ 

ফাংরাগদ যাআগপল্ - এয ক্ষেব দফীয বনগম্ন ৩য়  ৪থথ ক্ষশ্রণীয 
ক্ষাাকধাযী  ক্ষাাকবফীন দস্যগদয াবযফাবযক ক্ষযন ৬০% গত 
১০০% এ ঈন্নীতকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪)/বফবা- ৪/২০০৮/৩০ 
17-05-
2009 

১৪১৫ 

 ০৭ 
পায়ায াববথ  বববর বডগপি বধদপ্তগযয ৪৭৮ েন কভথকতথা/ কভথিাযীয 
ক্ষযন প্রাবধকায ৃবষ্ট ক্ষযন াভগ্রীয বযভাণ ফৃবদ্ধকযণ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/(প্রবফবধ- ৪)/বফবা- ২/২০০৮/৩১ 
18-05-
2009 

১৪১৬ 

 ০৮ 

োতীয় বনযাত্তা ক্ষগাগয়ন্দা বধদপ্তয এয যাবয বনগয়াগপ্রাপ্ত প্রথভ  বদ্ব্তীয় 
ক্ষশ্রণীয কভথকতথাগগণয ক্ষযন প্রাবধকায ৃবষ্ট কর কভথকতথা- কভথিাযীগদয 
ক্ষযন ফৃবদ্ধ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪)/বফবা- ৪/২০০৭/৩২ 
18-05-
2009 

১৪১৭ 

 ০৯ 

অনায  গ্রাভ প্রবতযক্ষা ফাবনীগত কভথযত ১ভ  ২য় ক্ষশ্রণীয ক্ষগগেগটড 
কভথকতথা, ৩য়  ৪থথ ক্ষশ্রণীয নন- ক্ষগগেগটড কভথকতথা/ কভথিাযী, ফযাটাবরয়ন 
অনায, ভবরা অনায  িুবক্তবববত্তক কভথিাযীগদয ক্ষযন প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/বফবা- ৩/২০০৮/৩৫ 
21-05-
2009 

১৪১৮ 

 ১০ 

ফাংরাগদ ক্ষনাফাবনীয দস্যগদয ক্ষযন ক্ষের ফৃবদ্ধ কগয ক্ষনৌ এফং বফভান 
ফাবনীয দস্যগদয ভমথাগয় অনগয়গনয েন্য এ অয এ ১৯৮৮ 
ংগাধন প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
৫/৮৪/(ং)/৬৯ 

05-10-
2009 

১৪১৯ 

 ১১ 
ক্ষস্পার ববকঈবযবট ক্ষপাগথয (SSF) ক্ষফাভবযক কভথকতথা- কভথিাযীগদয 
স্বল্পভূগরয ক্ষযন সুবফধা প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/বফবা- ৪/২০০৭/৭২ 
27-10-
2009 

১৪২০ 

 ১২ 

ফাংরাগদ ুবরগ কভথযত কভথকতথা- কভথিাযীগদয ংগাবধত ক্ষযন নীবতভারা, 
২০০৮ এয অগরাগক এরবঅয ক্ষবাগকারীন ক্ষকান ুবর দস্য ভাযা ক্ষগগর 
তায বযফাবযক ক্ষযন প্রদান, ুবর ফাবনীয ক্ষকান দস্য ফয গ্রণ কযগর 
থফা কতথফযকারীন/ ফযকারীন ভাযা ক্ষগগর তায বযফাবযক অেীফন এফং 
ভাতৃত্বকারীন/ ন্যান্য ছুবটকারীন ভগয় ক্ষযন প্রদান প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩০.০০১.১০- ১০৪ 
28-09-
2011 

১৪২১ 

২১  আন্টানথী বাতা     

 ০১ 
স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন াাতাগর কভথযত 
আন্টানথী ডাক্তাযগদয আন্টানথী/ বক্ষানফী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৪/আন্টানথী বাতা- ৫/৯৮/৪০ 
05-04-
2005 

১৪২৩ 

 ০২ 
স্বাস্থয  বযফায করযাণ ভন্ত্রণারগয়য অতাধীন ক্ষভবডগকর কগরে 
াাতারভূগ কভথযত আন্টানথী ডাক্তাযগদয আন্টানথীবাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৪/আন্টানথী বাতা-
৫/৯৮/১২৩ 

08-11-
2005 

১৪২৪ 

 ০৩ 
৬৫০০/-  টাকা স্থগর ১০,০০০/-  টাকায় আন্টানথী বিবকৎকগদয ভাবক 
আন্টানথী বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/আন্টানথী বাতা-
৫/৯৮/৪১০ 

30-09-
2009 

১৪২৫ 

 ০৪ 
অভথড ক্ষপাগথ ক্ষভবডগকর কগরে (এএপএভব) এয আন্টানথী ডাক্তাযগদয 
বাতা ফৃবদ্ধকযণ। 

০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০১৮.২০১০- ৭৪ 
14-11-
2010 

১৪২৬ 

২২  প্রবক্ষণ বাতা    

 ০১ 
বফবএ প্রান একাগডভীগত নুবষ্ঠত বফববন্ন ক্ষকাগথয বতবথ ফক্তাগগণয 
ম্মানীয ায ফৃবদ্ধ কযণ। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ২/৯৩/১৩৬ 
28-11-
2006 

১৪২৮ 

 ০২ 

ফাংরাগদ ক্ষরাক প্রান প্রবক্ষণ ক্ষকগন্দ্র (বফবএবটব) স্থানীয়বাগফ 
অগয়াবেত ক্ষবভনায/ য়াকথ/ কনপাগযগিয ফযয় ফযাে ফৃবদ্ধ এফং প্রফ্ 
ঈস্থানকাযী  ন্যান্যগদয ম্মানী ুনঃবনধথাযণ 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০১/৯৪/১৯৫ 
19-11-
2007 

১৪২৯ 

 ০৩ 
োতীয় গণভাধযভ আনবিবটঈট অগয়াবেত প্রবক্ষণ ক্ষকাগথ াঠদাগনয েন্য 
অভবন্ত্রত বতবথ ফক্তা/ ম্পন্ন ফযবক্তগদয ম্মানী প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৪/৯৮/২৩২ 
16-01-
2008 

১৪৩০ 

 ০৪ 
ষ্টাপ ক্ষকাগথ ং গ্রণকাযী ক্ষদীয় কভথকতথাগণগক গগফলণায েন্য 
প্রবক্ষণ ায়ক নুদান প্রদান (Training Support Fund) প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
১০/২০০৭/২৫ 

18-03-
2008 

১৪৩১ 

 ০৫ 

াভবযক ফাবনী কভান্ড  ষ্টাপ কগরে এয ষ্টাপ ক্ষকাগথ ং গ্রণকাযী 
াবকস্তান স্ত্র ফাবনীয ছাত্র বপাযগদয প্রগদয় সুগমাগ- সুবফধা অবথথক 
নুগভাদন ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
১০/২০০৭/৬২ 

14-07-
2008 

১৪৩২ 

 ০৬ 
ফাংরাগদ ক্ষরাক প্রান প্রবক্ষণ ক্ষকগন্দ্রয বতবথ ফক্তাগদয ম্মানী ফৃবদ্ধ 
ংক্রান্ত। 

ভ- বফ(প্রবফবধ- ২)/ম্মানী- ১/৯৪/২৪৭ 
19-08-
2009 

১৪৩৩ 

 ০৭ 
বফবএ প্রান একাগডভীয বফববন্ন প্রবক্ষণ ক্ষকাগথ ংগ্রণকাযী 
প্রবক্ষণাথথীগদয বদবনক বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ২)/ম্মানী- ২/৯৩/৩৮১ 
15-02-
2010 

১৪৩৪ 

 ০৮ 

রৄল্ক অফগাযী বযাট ক্ষেবনং একাগডভী, িট্টগ্রাগভ নুবষ্ঠত প্রবক্ষণ কামথক্রগভ 
একাগডভীগত দস্থ এফং একাগডভীগত দস্থ নন এভন ফক্তাগদয ম্মানী বাতা 
ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১- ১৮৬ 
13-09-
2011 

১৪৩৫ 

 ০৯ 
ভৎস্য বধদপ্তগযয যােস্বখাগত প্রবক্ষণ ফাস্তফায়গন বাতায ায ংগাধন 
প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১- ১৮৭ 
13-09-
2011 

১৪৩৬ 

 ১০ 
াভবযক ফাবনী কভান্ড  িাপ কগরে (বডএবএব)- এয বতবথ 
ফক্তাগগণয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬০.০১৯.১১- ২০২ 
03-10-
2011 

১০৩৭ 
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 ১১ 
২০১১- ১২ থথ ফছগযয ৫বট ঈচ্চ ভাধযবভক বক্ষক প্রবক্ষণ আনবিবটঈগটয 
প্রবক্ষণ ক্ষকাগথয বফববন্ন অআগটগভয ক্ষযট/ ম্মানীয নতনু ায বনধথাযণ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬০.০১৯.১১- ২০৬ 
03-10-
2011 

১৪৩৮ 

২৩  কীট বাতা    

 ০১ 
ক্ষফাভবযক যকাবয কভথকতথাগগণয বকট এরাঈি এফং প্রবক্ষণ বাতা 
প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/বাতা- ১৪/২০০৮/২৪ 
09-04-
2009 

১৪৪১ 

 ০২ 

ফাংরাগদ ক্ষরাক প্রান প্রবক্ষণ ক্ষকাগথয প্রবক্ষণাথথীগদয বকট্ এযারাঈি 
ফৃবদ্ধয বফলগয় ক্ষফাডথ ফ গবনথয এয ৫৪তভ বায় গৃীত বদ্ধাগন্তয অগরাগক 
ফযফস্থা গ্রণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/প্রবক্ষণ বাতা-
০২/৯৩(ং)/৪১২ 

07-10-
2009 

১৪৪২ 

 ০৩ 

বফবএ প্রান একাগডভীগত নুবষ্ঠত অআন  প্রান ক্ষকাগথ 
ংগ্রণকাযী প্রবক্ষণাথথীগদয ১৫,০০০/-  (গনয াোয) টাকা কগয (Kit 

Allowance) প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/প্রবক্ষণ বাতা-
০২/৯৩(ং)/৪০২ 

11-05-
2010 

১৪৪৩ 

 ০৪ 

বূবভ ক্ষযকডথ  েবয বধদপ্তয কতৃথক বযিাবরত াগবথ এন্ড ক্ষগটরগভন্ট 
প্রবক্ষণ ক্ষকাগথ ং গ্রণকাযী প্রবক্ষণাথথীগদয বকট্ বাতা ২,০০০/-  টাকায 
বযফগতথ ১০,০০০/-  টাকা ফৃবদ্ধকযণ ংক্রান্ত। 

০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০১৮.২০১০- ৭২ 
14-11-
2010 

১৪৪৪ 

২৪  বনগয়াগ যীক্ষা    

 ০১ 

ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভগনয ভাননীয় ক্ষিয়াযভযান  বফজ্ঞ 
দস্যগগণয কবভন বায় এফং ক্ষভৌবখক যীক্ষায ক্ষফাগডথ ং গ্রগণয েন্য 
ম্মানী বাতায ায ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ৮/৯৩/৪৩ 
26-04-
2006 

১৪৪৬ 

 ০২ 

ফাংরাগদ যকাবয কভথকবভন বিফারয় কতৃথক বফববন্ন যীক্ষায প্রশ্নকাযক, 

ভডাগযটয, যীক্ষক, বনযীক্ষক, ক্ষটফুগরটয, াক্ষাৎকায ক্ষফাগডথয বফগলজ্ঞ, িীপ 
সুাযবাআোয, বযদথক, আতযাবদয াবযগতাবলক ফৃবদ্ধ এফং াক্ষাৎকায 
ক্ষফাগডথয দস্যগদয অযায়ন ায ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ২/২০০০/১১৯ 
17-09-
2006 

১৪৪৭ 

 ০৩ 
ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভগনয বফববন্ন কভথকতথা- কভথিাযীয 
ম্মানী ায বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ৮/৯৩/৭৫ 
24-05-
2007 

১৪৪৮ 

 ০৪ 

ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভন বিফারয় কতৃথক বযিাবরত কাযী 
েে গদ ফাছাআ যীক্ষায বপ, অগফদন ত্র  বনগদথবকা ম্ববরত ুবস্তকায 
ভরূয, অভবন্ত্রত (ফবযাগত) বফগলজ্ঞগগণয ম্মানী বাতা  ন্যান্য ম্মানী 
বাতা ভঞ্জুযী প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ৮/৯৩/১৬৭ 
17-10-
2007 

১৪৪৯ 

 ০৫ 

ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভন বিফারয় কতৃথক বযিাবরত বফববন্ন 
যীক্ষায প্রবত ূণথ ঈত্তযত্র ভরূযায়ন, প্রবত অংবক ঈত্তয ত্র ভরূযায়ন এফং 
বরবখত যীক্ষায ঈত্তযত্র েুবট-  নাআবেং এয েন্য প্রশ্নকাযক, ভন্বয়ক 
যীক্ষক, বনযীক্ষক  ক্ষটফুগরটযগগণয ম্মানীয ায ুনঃবনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৮/৯৩/২৬ 
24-03-
2008 

১৪৫০ 

 ০৬ অগফদনত্র ফাছাআগয়য েন্য াবযগতাবলগকয ায বনধথাযণ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০২/৯৪/১২২ 
18-08-
2008 

১৪৫১ 

 ০৭ 
ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভন বিফারয় কতৃথক বযিাবরত বফববন্ন 
যীক্ষায় ক্ষটফুগরটযগগণয াবযগতাবলগকয ায ুনঃবনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০১/২০০৪/২৭৪ 
05-04-
2009 

১৪৫২ 

 ০৮ 

প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয়য কাযী বযিারক  ঈ- কাযী বযিারক গদ 
বনগয়াগ যীক্ষায েন্য বনগয়াবেত কভথকতথা- কভথিাযীগগণয াবযগতাবলক/ 
ম্মানী প্রদান, প্রশ্নত্র প্রণয়ন, ঈত্তযত্র যীক্ষা  ক্ষভৌবখক যীক্ষায ম্মানী/ 
বপ/ াবযগতাবলক ফাফদ খযগিয নুগভাদন প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১- ১৩২ 
21-06-
2011 

১৪৫৩ 

 ০৯ 

প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয়য বধনস্থ েবয বধদপ্তগযয ৩য়  ৪থথ ক্ষশ্রণীয ূন্য গদ 
বনগয়াগ যীক্ষায েন্য বনগয়াবেত কভথকতথা- কভথিাযীগগণয াবযগতাবলক/ 
ম্মানী প্রদান, প্রশ্নত্র প্রণয়ন, ঈত্তযত্র যীক্ষা  ক্ষভৌবখক যীক্ষায ম্মানী/ 
বপ/ াবযগতাবলক ুনঃবনধথাযণ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১- ১৯৬ 
25-09-
2011 

১৪৫৪ 

 ১০ 
প্রশ্নত্র ভডাগযন  ঈত্তযত্র যীক্ষগণয াবযগতাবলক ায ুনঃবনধথাযণ 
প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১- ১৯৮ 
26-09-
2011 

১৪৫৬ 

 ১১ 
ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ কবভগনয বনগয়াগ যীক্ষায ম্মানীয ায 
ফৃবদ্ধ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১- ১৯৯ 
26-09-
2011 

১৪৫৭ 

২৬  ম্মানী প্রদাগনয নীবতভারা    

 ০১ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগগ কভথযত কভথিাযীগদয ম্মানী ভঞু্জযী। ভ(বফ)/প্রবফবধ- ২/ম্মানী- ৭/৮৯/৬৫ 
10-08-
1989 

১৪৫৯ 

 ০২ 
ভন্ত্রণারয়/ বফবাগগ কভথযত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ম্মানী ভঞু্জযী 
ংক্রান্ত। 

ভ/(বফ)/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ০১/২০০৭/১৪১ 
29-08-
2007 

১৪৬০ 

২৭  ক্ষফাডথ/ কবভন দস্যগদয ম্মানী    

 ০১ 
ফাংরাগদ কবৃল গগফলণা কাঈবির গববণথং ফবড বফববন্ন কবভবটয কর 
ম্মানীত দস্যগদয বায় ঈবস্থবতয েন্য ম্মানী প্রদান প্রগে। 

ভ- বফ(প্রবফ- ৩)/ম্মানী/বপ/২৯/৮৫/১৬ 
15-02-
2005 

১৪৬২ 

 ০২ 
বযকল্পনা  ঈন্নয়ন একাগডভীয ক্ষফাডথ ফ গবনথয, ফাছাআ কবভবট  
ঈ- কবভবটয দস্যগগণয ম্মানী ফৃবদ্ধকযন প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০২/২০০৩/১৫৬ 
22-09-
2007 

১৪৬৩ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XXXVIII  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ০৩ 

ফাংরাগদ ববং কগথাগযন (বফএব)এয ক্ষফাডথ বায় ঈবস্থবতয েন্য 
বযিারকগদয বপ ৭৫০/-  টাকা গত ১০০০/-  টাকায় ফৃবদ্ধকযণ এফং 
বফএব এয ক্ষয়ায প্রবফধানভারায ংবেষ্ট ধাযা ংগাধন প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৬/৯৩/২১৭ 
30-12-
2007 

১৪৬৪ 

 ০৪ বফবএবটবয ক্ষফাডথ প গবনথয এয দস্যগগণয ম্মানী ফৃবদ্ধ ংক্রান্ত। ভ/বফ/প্রবফবধ- ২/ম্মানী- ১/৯৪/২৬৯ 
04-10-
2009 

১৪৬৫ 

 ০৫ 
োতীয় িরবচ্চত্র ুযোয প্রদাগনয েন্য গবঠত েুবয ক্ষফাগডথয বাবত এফং 
দস্যগগণয ম্মানী বাতায ায ঈন্নীতকযণ প্রগে। 

০৭.১৭৪.০৩১.০০.০০.০৭.২০১১- ০১ 
12-01-
2011 

১৪৬৬ 

 ০৬ 
প্রাআগবটাআগেন কবভগনয খন্ডকারীন দস্যগদয ফবধথত াগয ম্মানী 
বাতা প্রদান প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০১৫.১১- ২০১ 
03-10-
2011 

১৪৬৭ 

২৮  বায় ক্ষমাগদাগনয ম্মানী    

 ০১ বভবটং এ ং গ্রণকাযী দস্যফৃন্দগক ম্মানী বাতা প্রদান প্রংগগ। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ২/২০০৩/৭৭ 
31-05-
2007 

১৪৬৯ 

 ০২ 

ফাস্তফায়ন বযফীক্ষণ  ভরূযায়ন বফবাগগয অতাধীন বিয়াবযং কবভবট, 

ক্ষটকবনকযার কবভবট  ভরূযায়ন কবভবটয বায় দস্যগণগক ম্মানী বাতা 
প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী-
০৬/২০০০(ং)/৭৭ 

25-06-
2008 

১৪৭০ 

 ০৩ 

বফবএ প্রান একাগডভীয বফববন্ন বায় ং গ্রগণয েন্য ম্মানী  
মাতায়াত বাতা ফাফদ ৫০০/-  (াাঁিত) টাকায প্রাবনক  অবথথক ভঞ্জুযী 
প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০২/৯৩/৮৪ 
02-07-
2008 

১৪৭১ 

 ০৪ 
বযকল্পনা ভন্ত্রণারগয়য এঅআববট প্রকগল্পয বফববন্ন ভূরযায়ন কবভবটয 
বায ম্মানী বাতা প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ৩/০৫/২৩৩ 
29-01-
2009 

১৪৭২ 

২৯  খন্ডকারীন ডাক্তাগযয ম্মানী    

 ০১ খন্ডকারীন ডাক্তাগযয ম্মানী ফৃবদ্ধ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফ- ৪/ম্মানী- ২/৮৫/৬৫ 
11-06-
2002 

১৪৭৪ 

 ০২ 
অনায  বববডব বধদপ্তগযয ধীন ফযাটাবরয়নগুগরাগত বনগয়াবেত 
খন্ডকারীন বিবকৎকগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০১/২০০২/২১২ 
10-12-
2007 

১৪৭৫ 

৩০  োতীয় ধযাক/ ক্ষকালাধগক্ষযয ম্মানী    

 ০১ োতীয় ধযাকগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফ- ৩/ম্মানী- ২/৯৫/১০২ 
07-08-
2006 

১৪৭৭ 

 ০২ 
বফববন্ন াফবরক বফশ্ববফদযারগয়য ত্রফতবনক ফা ম্মানী বাতায় বনয়ুক্ত 
ক্ষকালাধযক্ষগদয ম্মানীবাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ-৩/ক্ষফবক ফঃ সুবফঃ-
৬৮/২০০৩/১৪১ 

23-04-
2008 

১৪৭৮ 

৩১  িরবচ্চত্র/ ক্ষফতায/ ক্ষটবরববগন ংবেষ্টগদয ম্মানী    

 ০১ ফাংরাগদ ক্ষফতাগযয ‘বল্পী ম্মানী কাঠাগভা, ২০০৮’ নুগভাদন প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৪/২০০২/১২১ 
31-12-
2008 

১৪৮০ 

 ০২ ফাংরাগদ ক্ষটবরববগনয ফাতথা াখায বল্পী ম্মানী ফৃবদ্ধ প্রগে। ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০১৪.১১- ২০৯ 
03-10-
2011 

১৪৮১ 

 ০৩ 

িরবচ্চত্র  প্রকানা বধদপ্তয গত প্রকাবত বিত্র ফাংরাগদ, ভাবক 
নফারুণ, ফাংরাগদ ক্ষকায়াটথাযবর এফং এযাডক প্রকানায ক্ষরখক ম্মানী 
ুনঃবনধথাযণ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০২৩.১১- ২১০ 
03-10-
2011 

১৪৮২ 

 ০৪ 
বফগলজ্ঞ কবভবট, োনথার, গগফলণা, ান্ডুবরব, গ্রন্থ, প্রবক্ষণ, ক্ষবভনায, 

য়াকথগয ম্মানীয ায বনধথাযণ প্রগে। 
০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০২৩.১১- ২১১ 

03-10-
2011 

১৪৮৪ 

৩২  নকর নফী/ অনায ফাবনীয দস্যগদয ম্মানী    

 ০১ 
ক্ষদগয াফ- ক্ষযবেেী বপ ভূগ কভথযত নকর নফীগগণয (Extra-

Muharrior) াবযশ্রবভক ফৃবদ্ধকযণ। 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ৬/৮৬/১৩ 

08-08-
2010 

১৪৮৭ 

 ০২ 
অনায  গ্রাভ প্রবতযক্ষা ফাবনী বধদপ্তগযয আঈবনয়ন দরবত/ 
দরগনত্রীয ম্মানী ফৃবদ্ধ প্রগে। 

০৭.১৭৪.০৩১.০০.০০.০৬.২০১১- ৪ 
26-01-
2011 

১৪৮৮ 

৩৩  ক্ষভাফাআর ক্ষকাগটথয ম্মানী    

  

ক্ষমাগাগমাগ ভন্ত্রণারগয়য ড়ক  ক্ষযরথ বফবাগ কতৃথক ঢাকা ভানগগয ২০ 
ফছগযয যুাতন বাড়ায় িাবরত  ২৫ ফছগযয ুযাতন ভারফাী ক্ষভাটযমান 
াযগণয েন্য ক্ষভাফাআর ক্ষকাটথ বযিারনায বনবভগত্ত প্রগয়ােনীয় থথ ফযাে 
প্রদান প্রগে। 

০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৩.২০১০- ৭৩ 
14-11-
2010 

১৪৯০ 

৩৪  বতবথ ফক্তায ম্মানী    

  ন্যানার বডগপি কগরগে বতবথ ফক্তাগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
১০/২০০৭/১৮ 

22-03-
2009 

১৪৯২ 

৩৫  যক্ত দাতায ম্মানী    

  স্ত্র ফাবনীয ফদস্যগগণয যক্তদাতাগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/বাতা-
১৭/২০০৯/১৭ 

18-03-
2009 

১৪৯৪ 

৩৬  আঈবনয়ন বযলদ/ ঈগেরা বযলগদ কভথযতগদয ক্ষফতন- বাতা/ম্মানী    



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XXXIX  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ০১ 
আঈবনয়ন বযলদ ক্ষগক্রটাবযগদয যকাবয তবফর ক্ষথগক ১০০% ক্ষফতন-

বাতা প্রদান ংক্রান্ত। 
ভ/বফ/ফা-২/৩৭০১-৩৬০৭(৫)৯৯/১৪৭ 

19-04-
2001 

১৪৯৬ 

 ০২ 
আঈবনয়ন বযলদ ক্ষিয়াযভযান  দস্যগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধয েন্য 

বতবযক্ত থথ ফযাে প্রগে। 
ভ/বফ/ফা-২/৩৬০৭(৫)৯৯/২১৮ 

28-05-
2001 

১৪৯৭ 

 ০৩ 
দপাদায  ভল্লাদাযগদয ভাবক ক্ষফতগনয যকাবয ং ফৃবদ্ধকযণ 

প্রগে। 

ভ/বফ/ফা-১২/৩৭০৫-

৩৬০৫/১/২০০৩/২৩৯৫ 

28-06-
2006 

১৪৯৮ 

 ০৪ আঈবনয়ন বযলগদয ক্ষিয়াযভযান  দস্যগগণয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফ-৩/ম্মানী-৩/২০০৬/৬৩ 
14-05-
2007 

১৪৯৯ 

 ০৫ আঈবনয়ন বযলদ ক্ষিয়াযভযান  দস্যগদয ম্মানী বাতা ফৃবদ্ধকযণ। 
ভ/বফ/ফা-১২/৩৭০৫-

৩৭০৭/১/২০০৫/৮৪৯ 

27-01-
2008 

১৫০০ 

 ০৬ 
আঈবনয়ন বযলদ বিফগদয ক্ষফতন বাতা ১০০% যকাবয তবফর গত 
প্রদাগনয বফলগয় ভতাভত প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ০৩/২০০৬/২৩০ 
27-01-
2009 

১৫০১ 

 ০৭ 
ঈগেরা বযলদ ক্ষিয়াযভযান  বাআ ক্ষিয়াযভযানগগণয ভাবক ম্মানীয 

ায ফৃবদ্ধকযণ। 

ভ/বফ/(প্রবফবধ-২)/অআন  

ধযাগদ(৩)/২০০৯/৩৮২ 

22-02-
2010 

১৫০২ 

 ০৮ 
ঈগেরা বযলদ ক্ষিয়াযভযান  বাআ ক্ষিয়াযভযানগগণয ভাবক ম্মানী 
বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০১৬.১২-১৮ 
01-03-
2012 ১৫০৩ 

৩৬  বপ গ্রণ    

 ০১ 

স্ব- াবত ংস্থা, থথ- স্বাবত ংস্থা, বফবধফদ্ধ ংস্থা, থথরগ্নী ংস্থা  
ক্ষকাম্পানীয এযাগক্টয দ্ব্াযা বনয়বন্ত্রত ক্ষকাম্পানীভগূ খন্ডকারীন দস্য/ 
ডাআগযক্টয বাগফ ভগনানীত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয বপস্  গ্রণ প্রগে। 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ম্মানী/বপ- ২০/৮৬/৪০ 
22-02-
1987 

১৫০৫ 

 ০২ 
স্ব- াবত ংস্থা, ধথ- স্ব- াবত ংস্থা, বফবধফদ্ধ ংস্থা, থথরগ্নী ংস্থা  
ক্ষকাম্পাবন এযাগক্টয দ্ব্াযা বনয়বন্ত্রত ক্ষকাম্পাবনভগূ খন্ডকারীন দস্য/ ডাআগযক্টয 
বাগফ ভগনানীত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয বপস্ গ্রণ প্রংগগ। 

ভ/(বফ)/প্রবফ- ২/ম্মানী/বপ-
২১/৮৮/১৩১(১০০০) 

31-10-
1988 

১৫০৬ 

৩৭  ভাঘথ বাতা    

 ০১ 

ক্ষফভাবযক যকাবয, স্বায়ত্তাবত  অধা- স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠাগনয 
কভথিাযীগণগক বনম্নফবণথত াগয ১- ৬- ৮২ তাবযখ আগত ভাঘথ বাতা 
প্রদাগন 

থথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ৮/৮২/২৫২ 
13-07-
1982 

১৫০৮ 

 ০২ 

াভবযক  ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগণ থথাৎ, ফাধথকযগতু ক্ষননগবাগী, 
ফয ক্ষননগবাগী, ভথথ ক্ষননগবাগী, ক্ষবতূযণ ক্ষননগবাগী, 
াবযফাবযক ক্ষননগবাগী, াবতয বফলয়ক ক্ষননগবাগী, এফং ক্ষভ 
ক্ষননগবাগী ১- ৬- ১৯৮২ আং তাবযখ আগত ভাঘথ বাতা প্রদান 

স্মাযকথথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ৮/৮২/৪১৬ 
14-12-
1982 

১৫০৯ 

 ০৩ Provisional ক্ষনন ক্ষবাগীগদয ভাঘথবাতা MF/RII/Allow-57/83-698 
21-08-
1983 

১৫১০ 

 ০৪ 
যকাবয স্বায়ত্তাবত,অধা- স্বায়াত্তাবত ংস্থা  োতীয়কযণকৃত 
ফযাংক  ন্যান্য অবথথক প্রবতষ্ঠাগনয কভথিাযীগগণয ভাঘথ বাতা 

থথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ১/৮৪/১০২ 
21-05-
1984 

১৫১১ 

 ০৫ ক্ষননগবাগীগদয ভাঘথ বাতা থথভ/প্রবফ- ২/ভবা- ১/৮৪/১২৮ 
23-07-
1984 

১৫১২ 

 ০৬ 

যকাবয/ অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়াত্ত ফযাংক  থথ রগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভগূয কর মথাগয়য কভথকতথা/ কভথিাযীগণগক এফং াভবযক 
ফাবনীয কর দস্যগদযগক ভাঘথবাতা প্রদান। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বফবফধ-
৮(ভঃবাতা)/২০০৩/১২৫(১০০০) 

19-07-
2003 

১৫১৩ 

 ০৭ 

যকাবয/ অধাযকাবয/ স্বায়ত্তফাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠান ভগূয কর কভথকতথা  কভথিাযীগক ১রা েুরাআ, ২০০৮ তাবযখ 
ক্ষথগক ২০% াগয ভাঘথ বাতা প্রদান। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪)/বফবফধ-
২২(ভঃবাতা)/২০০৮/১০৯(১০০০) 

01-07-
2008 

১৫১৫ 

৩৮  বধকার বাতা    

 ০১ Over Time Allowances for Drivers. MF-FD(Imp)-3-0(G)-1-85-204 
09-12-
1985 

১৫১৮ 

 ০২ 

িীপ ক্ষভগোবরটন ভযাবেগেট এয কামথারয়, ঢাকা, িট্টগ্রাভ এফং ০৬বট 
বফবাগীয় ক্ষেরা মথা ঢাকা, িট্টগ্রাভ, যাোী, খুরনা ফবযার  বগরট ক্ষেরায 
িীপ েুবডবয়ার ভযাবেগেট এয কামথারগয় কভথযত ক্ষডাি যাআডাগযয 
নুকূগর বধকার বাতায (বায টাআভ) নুগভাদন প্রদান প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১- ২৪৮ 
02-11-
2011 

১৫১৯ 

৩৯  অআনেীফী বপ    

 ০১ 
গৃায়ণ  গণূতথ ভন্ত্রণারগয়য েন্য অআনেীফীয বপ বনধথাযণ  বযগাধ 
প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৭.০১৬.১১- ১২৯ 
20-06-
2011 

১৫২১ 

৪০  বফবফধ    

 ০১ 
Payment of bonus to Government servants deputed to foreign 

service. 
MF/FD/Reg.II/34/84 

00-03-
1985 

১৫২৩ 

 ০২ ঈন্নয়ন ক্ষরবীভূগয বাফযক্ষণ দ্ধবত। ভ/বফ/ফা- ২/১আ- ৬৫(২)/৮৮/২১২ 
02-07-
1989 

১৫২৪ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XL  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ০৩ 
থানায় তদন্ত ায়তা প্রদাগনয েন্য যকাবয থথ ফযাে প্রদান 
ফাংরাগদ ুবর ফাবনীগত বনগয়াবেত ুবর দস্যগদয করযাণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ-৪/বফফা-২/২০০৭/১৪৮ 13-09-
2007 

১৫২৫ 

 ০৪ 
াফথতয িট্টগ্রাভ অঞ্চবরক বযলগদয দস্যগগণয সুগমাগ-সুবফধা ফৃবদ্ধ 

বনয়বভতকযণ প্রগে। 
ভ/বফ/(প্রবফবধ-২)ম্মানী-২/৯৯/৪০৬ 

01-04-
2010 

১৫২৬ 

 ০৫ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ এয ক্ষপ্রবক্ষগত ক্ষের ফবথবুত অনায  
বববডব দস্য- দস্যাগদয বাতাবদ ৩০% ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/বফবা- ০৬/২০০৫(ং-
১)/৪০৪ 

11-05-
2010 

১৫২৭ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

No. MF (ID)H-2/77/612. Dated, Dacca, 26th September 1977 

MEMORANDUM 

Subject: Housing Facility in Autonomous Bodies etc. 

 It has been noticed that Autonomous, Semi-autonomous Bodies/ Banks, Financial institutions, 

Statutory Corporations and their enterprises have during the past years adopted new and divergent 

arrangements in the matter of hiring residential accommodation for and grant of House Rent Allowance 

to their employees. In many case these facilities are in excess of what was specifically land down in 

Government order of the subject or were not granted in accordance with the prescribed procedure. 

Attention of all concerned were drawn from time to time to these irregularities. 

2. The matter had been receiving serious attention of the Government. It was also included in the 

terms of reference of the Pay and Services Commission. 

3. Having considered the matter in all its aspects, the Government has been pleased to decide that 

henceforth the hiring of residential accommodation for, and grant of House Rent Allowance to– 

a) the employees (other than workers as defined in Act X of 1974) of autonomous and semi-

autonomous bodies, banks, financial institution, insurance On the statutory corporations and 

their enterprises and 

b) the employees of joint stock companies in which the Government or its nominees hold all or 

majority shares (other than companies in which there is foreign equity participation) whether 

managed by Corporation or not, wilt be governed by the following provisions:– 

I. (a) Residential accommodation may be hired at monthly rent not exceeding Tk. 2500 

and Tk. 2000 respectively or Chairmen and full-time members of the Board of 

Directors of the industrial and commercial corporations organisations listed in 

Annexure „A‟. 

b) Residential accommodation may be hired for the Chairmen and full-time members of 

the Board of Directors/ Members of the Bangladesh Water Development Board and 

Bangladesh Power Development Board and Bangladesh Agricultural Development 

Corporation at rent not exceeding Tk. 2500 and Tk. 2000 respective by. 

c) Residential accommodation may be hired at rent not exceeding Tk. 2000 per month 

for- 

i) Chairmen of autonomous bodies etc., in the industrial and commercial sectors as 

shown in the list at Annexure B: and 

ii) Managing Directors of joint stock companies per list at Annexure C. In case 

where there is no Managing Directors, the sub-clause (ii) will apply to the Chief 

Executive of the company designated as General Manager. 

d) For full-time members of the Boards of Directors of autonomous bodies etc., not 

covered by (a), (b) and (c) above, houses may be hired in accordance with the rent 

table given in sub-para II (c) below. 

II. a) Residential accommodation may be hired for such employees of autononomous 

bodies etc. in industrial and commercial. sector (listed in Annexure D) and their 

enterprises as are in receipt of pay Tk. 12000 or more per month. 

b) In other autonomous bodies ctc., provision of residential accommodation will be 

restricted to those catagories employees drawing pay of Tk. 1200 or more, who 

would have been entitled to be provide with residential accommodation under the 

rules in force on 16-12-1971. That is this facility does not extend to all employees 

drawing pay of Tk. 12000. An employee drawing Tk. 1200 now will not be entitled 

to hired accommodation if he would not have been entitled to it under the rules in 

force on 16-12-1971. 
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c) The maximum monthly rent for hired house under sub-para (a) and (b) will be as 

below: 

Monthly Pay For Dacca, Narayanganj, 

Khulna, Chittagong.  

Other places 

Tk. 1200 to 1500 Tk. 900 Tk. 720 

Tk. 1501 to 2000 Tk. 1200 Tk. 960 

Above Tk. 2000 Tk. 1500 Tk. 1200 

III. In all cases where hired accommodation is provided:- 

a) the person to whom the accommodation is provided will pay rent @ 10% of his pay 

by deduction from the pay bill 

b) the house should be hired unfurnished and no furniture etc., should be provided by 

autonomous body etc. 

c) the house should be hired in the name of the autonomous body. In no case rent 

should be paid to the employees for whom it is hired; 

d) rates and taxes for the property, cost of repairs, periodic maintenance. charges for 

water, electricity or gas etc., should not be paid by the autonomous body; 

e) chowkidar, night-guard, mali etc., should not be provided by the autonomous body. 

IV. a) Such of the employees of the autonomous bodies listed in Annexure „D‟ who are not 

entitled to residential accommodation, and employees who are entitled to residential 

accommodation in terms of sub-para II (a) and (b) but have not been provided with 

such accommodation will be paid House Rent Allowances at the following rates per 

month: 

Monthly Pay For Dacca, Narayanganj, 

Khulna, Chittagong.  

For other palces.  

Up to Tk. 100 35% of pay subject to minimum 

of Tk. 80.  

30% of pay subject to a 

minimum of Tk. 75.  

Between Tk. 1001 to 

200 

30% of pay subject to a 

minimum of Tk. 350.  

25% of pay subject to a 

minimum of Tk. 300.  

Above Tk. 2000 25% of pay subject to a 

minimum of Tk. 600.  

20% of pay subject to a 

minimum of Tk. 500.  

b) Employees of other autonomous bodies will be paid House Rent Allowances at the 

following rates per month: 

Monthly Pay 30% of pay subject to a 

minimum of Tk. 75. 

25 % of pay subject to a 

minimum of Tk. 60. 

Between Tk. 1001 

to Tk. 2000 

25% of pay subject to a 

minimum of Tk. 300. 

20% of pay subject to a 

minimum of Tk. 250. 

Above Tk. 2000. 20% of pay subject to a 

minimum of Tk. 500. 

15% of pay subject to a 

minimum of Tk. 400. 

V. The provision regarding House Rent Allowance will come into effect retrospectively from 

1-7-1977. But payment can be made only after orders regarding re-fixation of pay in the 

New National Scales are issued. It is expected that this order will be issued in October, 

1977. 

VI. The provisions regarding hiring of residential accommodation will come into effect 

immediately on the issue of this order and will be implemented in the following manner: 

The autonomous bodies etc., should take immediate steps to hire residential 

accommodation, if any hired by them for employees whose present pay is less than Tk. 

1200 or who are not in accordance with the foregoing paragraphs entitled to be provided 

with hired residential accommodation. Rehiring should be completed as early as possible 

but not later than 31-21-1977 so that with effect from 1-1-1978 the autonomous bodies 

will pay rent only for house hired by them in their own names form occupation by 

persons who can under this order be provided with residential accommodation within; the 

rent ceilings given in the preceding paragraphs. 
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4. This order supersedes all earlier orders on the subject except that the provision para 3 above shall 

not be construed in any way modify the instructions contained In Ministry of Finance 

Memorandum No. MF/ R-II/ HR/ 7/ 77/ 216, dated 30-8-1977 regarding use rent benefits drawn 

irregularly by the officers and other employees of autonomous dies/ corporations etc. 

5. It may be mentioned here that the Government took the above noted decisions after careful 

consideration of all aspects of the matter including the resources of nation and the implications of 

the decisions on the programmes for the overall economic development and well-being of the 

nation. 

6. Further in order to release the housing problem of the employees the autonomous bodies will 

undertake construction of residential accommodation for their employees out of their profits with 

the approval of the Administrative Ministries concerned, The concessional financing facilities 

provided by the House Building Finance Corporation may also availed of this purpose. Where the 

autonomous bodies are unable to undertake construction programme with their own resources or 

HBFC loan, provision may be made the Annual Development Programme for such constructions. 

7. Reference for clarification on any point arising out of this order (except para 4) may be made as 

usual to the Division issuing the order i.e., the Implementation Division, Ministry of Finance. 

 

 

A. F. M. EHASANUL KABIR 

Additional Secretary in-Charge. 

Implementation Division, 

Ministry of Finance. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

MEMORANDUM 

No. MF (ID)H-2/77/48 dated, the 20th January, 1978 

Subject: Housing Facility in Autonomous Bodies etc. 

In continuation of this Division‟s Memo No. MF (IDH-2/ 77/ 28, dated 16-1-1978 (copy enclosed) 

on the subject noted above, the undersigned is directed to state that the employees who are drawing pay 

in the national Grade V, VI, VII, VIII, IX OR X and who are allowed to draw House Rent Allowance 

under the above mentioned Memorandum, shall not be paid „Fringe Benefits‟ in full. They shall get 

fringe benefits at the lower rates which would have been admissible to them had they been provided 

with residential accommodation by the respective organisations. 

 

 

S. G. MUSTAFA 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

No. MF (ID)H-2/77/28 dated, 16th January, 1978. 

MEMORANDUM 

Subject: Housing facility in Autonomous Bodies etc, 

The undersigned is directed to refer to para 3 (v) of this Division‟s‟ Memorandum No. MF (ID)-H-

2/ 77/ 612, dated 26th September, 1977 on the subject noted above, wherein it was stated that the 

provision regarding House Rent Allowance as contained in para 3 (IV) (a) and 3 (IV) (b) of the Memo 

would come into effect from 1-7-1977, but payment could be made only after orders regarding re-

fixation of pay in the New National Scales are issued. 

As the announcement of New National Grade and Scales of Pay in respect of employees of 

Autonomous Bodies etc., will take a little more time, they may in the mean time, be paid House Rent 

Allowance by way of advance at the rates laid down in para 3 (IV) (a) of para 3 (IV) (b) as the case 

may be, to be calculated on their basic pay actually drawn. This advance payment is subject to 

adjustment against the amount payable on re-fixation of pay and allowances in the New National 

Grades and Scales when announced and further payment‟ or recovery, as the case may be, will be 

effected a accordingly· 

 

 

S. O. MUSTAFA 

Deputy Secretary, 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

No. MF (ID)H-2/77/316 dated, Dacca, the 18th March, 1978. 

MEMORANDUM 

Subject: Housing Facility in Autonomous Bodies etc. 

The undersigned is directed to state that according to this Division‟s Memo. No. MF (ID)H-2/ 17/ 

612, dated 26-9-1977 on the subject noted above and subject to the conditions laid down therein, hired 

residential accommodation may be provided to the officers of autonomous bodies etc., drawing a 

monthly pay of Tk. 1200 or more. 

The Government have now been pleased to. decide that pending introduction of the New National 

Grades and Scales of pay, the amount of monthly pay will for this purpose only be calculated with 

reference to. the total of the basic pay of the officer (excluding Special Pay etc.,) and the (first) Ad-

interim Relief sanctioned under O. M. No. MF (IC)-17/75/ 895, dated 2-6-1975. 

 

 

S. G. MUSTAFA 

Deputy Secretary, 

Implementation Division. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

No. MF (ID)H-2/77/Pt/640 dated, Dacca, the 14th June, 1978. 

MEMORANDUM 

Subject: Housing facility in Autonomous Bodies etc. 

A reference is invited to the Establishment Division‟s Circular no. RV/ 4A-9/ 74-23 (350) dated 7-8-

1974 (copy enclosed) (on the subject of Government residential accommodation for Officers and staff 

who have house in their own. names or in the names of their wives or dependants at Dacca/ 

Narayanganj/ Chittagong/ Khulna/ Rajshahi). This was also applicable. to the employees of the 

Corporations/ Boards/ Agencies/ Authorities/ Statutory Bodies set up by Government. 

2. A question has been raised as to whether that circular is still in force in view of this Division‟s 

Memo No. MF (ID) H-2/ 71/ 6l2, dated 26-9-1977 regarding housing facility in Autonomous Bodies 

etc. It is confirmed that the Establishment Division‟s Circular No. RV/4A-9/ 74-23 (3S0), dated 7-8-

1974 is still in force. 

3. It. is also clarified that the wards „Government residential accommodation‟ occurring in the 

Establishment Division‟s circular mentioned above mean: 

a) in respect of a Government servant an accommodation own or hired by Government and 

b) in respect of an employees of a Corporation, Board, Agency, Authority, Statutory Body etc., 

set up by the Government, an accommodation owned or hired by the organisation concerned. 

 In other words, an employee of the Government or a Corporation, Board, Agency/ Authority/ 

Statutory Body set up by the Government under an Act or otherwise who wons a house or houses in his 

own name or in the name of his wife or dependant child for the purpose of residential accommodation 

shall not be provided residential accommodation by the employer either in a house owned by it or hired 

by it. However an employee who wons only one house in his name or in the name of his wife or 

dependant child may be provided with residential accommodation by the employer for a maximum 

period of 6 (six) years commencing on the date from which the house is let out or is otherwise made 

habitable, whichever is earlier. 

4. This issues with the concurrence of the Establishment (Regulation) Division. 

 

 

S. G. MUSTAFA 

Deputy Secretary. 
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ককডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 
াণথ বপাক, প্রবথাদ াঈাআাং 

যাঔা দাং- ২। 

দাং- াণথফাঃ/প্রব- ২/এাআঘ,াঅভ- ১/৭৭/৩৬২(৩০০) ঢাবভঔ: ২৯শয বটগম্বভ, ১৯৭৮ 

 

শপ্রভও: চদা শও, এফ, ওবভফ 
শওযদ াবনাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম। 
 

প্রাধও: ফলা বলাভক্ষও (ববপম), 
াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, 
ঠাওা। 

 

বর: াভ প্রস্তুবঢ ঙবুঝল কড়  াথথ- কড় শঢগদ ঙবুঝ া াফবওপাগ ভঔাস্ত ণাওাওামীদ ফগ াড়ী পাড়া 
প্রাবি প্রাংগক। 

 

 াণথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ২৫শয শগেম্বভ, ১৯৭৮ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ এফ,এন/ াঅভ- ২/ এাআঘাঅভ- ১/ ৭৭- ২৬ (৫০০) 
দাং স্ভাভওবমবধভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ ঢাাঁলাগতভ বমবঔঢ ২৯শয দগপম্বভ, ১৯৭৮, ঢাবভগঔভ বচএ- ১/(শওাাঃ) াভ- ২২/২৪৮ দাং 
ধগেভ াঈত্তগভ াণথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও প্রতত্ত ২০ শয বটগম্বভ, ১৯৭৮ ঢাবভগঔভ াণথফ/ প্রব- ২/ এাআঘ,াঅভ- ১/ ৭৭/ ৩৫৩ 
দাং স্ভাভও াঅাংবযও াংগযাথদধূথও বদম্নস্বাক্ষভওাভী এাআ ফগফথ চাদাাআগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ শব, শওাদ ভওাবভ ওফথঘাভী ববত 
াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝওামীদ ফগ ভওাবভ াস্থাদ শণগও শ- ভওাবভ াস্থাগদ ঘবমা বাদ ঢগ ভওাবভ াস্থাদ 
ঢযাগকভ ঢাবভঔ লাআগঢ বঢবদ াড়ী পাড়া পাঢা প্রঘবমঢ লাগভ প্রাি লাআগদ। 

২। ভওাভ ওঢৃথও প্রতত্ত াড়ী পাড়া পাঢা ক্ষবঢধূভড পাঢাভ ান্তকথঢ। াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝওামীদ ফগ াআলাভ প্রাধযঢা 
ম্পগওথ এ, াঅভ- ৬(ব) এভ বদগম্ন ভওাবভ বদ্ধান্ত (a) শঢ বওঙুাআ বডথঢ ল দাাআ। াআলাগঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ 
এাং ঙুবঝ লাআগঢ ধুদভা ওাগচ শবাকতাগদভ ফগ াড়ীপাড়া পাঢাল ববথ পাঢাভ প্রািযঢা ম্পগওথ বডথঢ াে 
াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝওামীদ ফগভ ধভ ভওাবভ ওফথঘাভীগও াথাভডঢাঃ ওাগচ শবাকতাদ ওবভগঢ ল দা বথা এ, াঅভ 
এভ বডথঢ ববথ াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝভ শক্ষগে প্রগবাচয দগল। 

 

 

শও, এফ, ওবভফ 
যাঔা প্রথাদ 

াণথ ফন্ত্রডাম। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

No. MF (ID)-1-3/77/139 dated, 7-2-1979. 

OFFICE MEMORANDUM 

Sub: Notification No. MF(ID)-I-3/77/850 dated 20-12-1977. 

The undersigned is directed to say that Government have been pleased to decide that House Rent 

Allowance admissible for Dacca, Narayanganj, Chittagong, Khulna under para 17 (1) of the 

Notification dated 20-12-1977 is admissible for the city of „Rajshahi‟ also. 

Necessary amendment to the Notification noted above will be made in the. due course. 

This order will take effect (from 1st July. 1977). 

 

 

A. MANNAN 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

NOTIFICATION 

No. MF(ID)-I-3/77(Part-II)/172 dated, Dacca, the 20th February, 1979. 

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-Organisation and Conditions) 

Act, 1915 (XXXII of 1975) the Government is pleased to make the following amendments in the 

Services (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 namely:- 

In the said order, in paragraph 15A, the existing provision shall be re-numbered as sub-paragraph (1): 

a) in sub-paragraph (1) so re-numbered, the word „further‟ shall be omitted; and (B) after sub-

paragraph (1) amended as aforesaid, the following new sub-paragraph shall be added, 

namely:- 

„(2) If a person who was not in occupation of Government accommodation on 1.7.1977 is 

provided with such accommodation after 1-7-1977, his emolument under sub-paragraph (1) 

shall be calculated with effect from the date on which he is provided with such 

accommodation, the principle for such calculation being that he shall be deemed to have been 

in occupation of a Government accommodation prior to 1-7-1977, so that his emolument does 

not become less than what he would have been entitled to had he been in occupation of a 

Government accommodation on 1-7-1977.‟ 

 

By order of the President, 

 

 

A. F. M. EHASANUL KABIR 

Secretary. 

Implementation Division 

Ministry of Finance. 

No. MF(ID)-I-3/77(Part-II)/172(200) dated, 20-2-1979, 

Necessary amendments are being notified in the gazette separately. In the meantime, he pay of the 

Government servants may be fixed and allowed to be drawn after adjustment of the overdrawal and 

underdrawal, if any. 

 

 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

Implementation Section II 

 

NOTIFICATION 

No.MF (IMP)·II- (2)-F (W)-23/83/Pt. 1/179 dated, 1-1-1984. 

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Re-organisation and Condition) 

Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following further amendment in 

the Services (Grades, Pay and Allowances), Order. 1977 namely: 

In the aforesaid order, In paragraph 17, for sub-paragraph (4) the following shall be substituted, 

namely:-- 

„(4) If both the husband and wife arc employees in any office of the Government or any public 

Body and Nationalised Enterprise including Banks and Finance Institutions or any office of 

the Government and Public Body and Nationalised Enterprise including Banks and Financial 

Institutions and are posted at the same station and residential accommodation is provided to 

one of them, the rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the 

residence is allotted and the other spouse shall neither be entitled to residential 

accommodation nor the house rent allowance under this paragraph, unless the husband and 

wife live separately‟. 

 

 

By order of the President 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

Implementation Section-IV 

 

NOTIFIOATION 

No. MF/FD (Imp)-IV/H (G)-6/85/46 dated 24-4-1985; 

In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Services, (Re-organisation and Conditions) 

Act, 1975 XXXII of 1975) the Government is pleased to make the following amendment in the 

Notification No. MF (TD)-M-3/77/ 854 dated 20-12-1977 issued by the former Implementation 

Division, namely:- 

In the aforesaid Notification, in paragraph 16, for sub-paragraph „R‟ the following shall be Substituted, 

name1y:- 

Rent: House Rent Allowance 

For Constables:- 

a) Married constables who are not provided with married accommodation and not provided with 

accommodation in barracks also will be paid House Rent Allowance at 45 percent of basic pay 

with effect from 1-10-1983 and at 50 percent of basic pay with effect from 1-6-1984. 

b) Married Constable who are not provided with married accommodation but residing in brracks 

will be paid House Rent Allowance at 40 percent of basic pay subject to a minimum of Tk. 

75.00 per month with effect from 1-6-1984. 

c) Unmarried Constables will be entitled to a House Rent Allowance at 20 percent of basic pay 

subject to a minimum of Tk. 50.00 per month with effect from 1-1-1977. 

 

 

By order of the President. 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ যাঔা-২ 

দাং-াফ/াব/প্রব-২/ঙুবঝ-১/৮৫/৭ ঢাবভঔ: 
০৯/০৩/৯১ বরাঃ 

২৪/১১/৯৭ াাং 
 

বর: বদা শঢগদ ঙবুঝওামীদ ফগ ওফথঘাভীগতভ াড়ীপাড়া পাঢা  বঘবওৎাপাঢা ম্পগওথ। 
 

ূে: ববচএ/ শপ্রা-১/১৫৩/২৫, ঢাাং-২৯/০৯/৯৭ াাং, ১৩/০১/৯১াআাং 
 

 বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, াংস্থাধদ বপাগকভ ১০/০৫/৮৩ াআাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াবন স্ভাভও 
দাং াআবঢ (গভগু-৪) ২০২/৮৩-৩৯ এভ ৪ (২)  ৪ (৫) ানুগেত ানুবাী বদা শঢগদ ঙুবঝওামীদ ফগ াংবিষ্ট ওফথওঢথা-
ওফথঘাভীকড, বদা শঢগদ ঙুবঝগঢ বাাভ ধূগথ শব ধবভফাড াণথ াড়ী পাঢা পাঢা  বঘবওৎা পাঢা বলাগ ধাাআগঢদ, 

াঈলাাআ প্রাধয লাআগদ। 
 

 

শফাাঃ াঅমাাঈবিদ 

ববদভ লওাভী বঘ 
প্রবঢ: 
চদা বভাচাঈবিদ াঅলগফত 

বদভীক্ষা  বলাভক্ষড াবনাভ (ধদ্ধবঢ) 
ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ ওাবথাম 

২/৩, াঅাঈঝাভ ার্কথমাভ শভাট 

ফকাচাভ, ঠাওা। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

বলাঃ াণথ ানুবপাক 
াগচঝ যাঔা- ২ 

 

দাং- াফ/বলাঃাণথ/া- ২/২(১)/৯৩- ৯৬/১১১ ঢাবভঔ: ২০/১১/১৯৯৬ বরাঃ 

 

বর: যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ বগতগয প্রবযক্ষড, শবফদাভ/ বগম্পাবচাফ/ াওথযধ/ বফবঝাং/ াআন্ফগধওযদ/ 
ওদনাগভন্ফ/ প্রবযক্ষড ধবথগক্ষড/ ক্তয প্রতাদ (Address) াআঢযাবতগঢ শবাকতাদওাগম প্রাধয পাঢা  ান্যান্য 
সুগবাক- সুবথামী প্রাংগক। 

 

 বদগতথযক্রগফ চাদাদ বাাআগঢগঙ শব, যস্ত্র াবলদী বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ বকঢ ৫/৯/৯৪ ঔৃ: ঢাবভগঔভ ২২০৭/বঝ 
দম্বভ স্ভাভওবমবধ বদগম্নাক্তপাগ াঅাংবযও াংগযাথদ এাং াংগবাচগদ াণথ বপাক ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওবভাগঙাঃ 

 

ও: দতবদও পাঢা 
(১) (ও+) বগতয প্রবযক্ষড শফাতওাম াদূর্ধ্থ ১০ (তয) বতদ লাআগম এাং স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ শওাদরূধ য লদ দা 
ওবভগম বধাঅভবধ রুম ১৩৪ এাং ১৩৭ এ বডথঢ াথাভড যঢথামী াগধগক্ষ প্রবযক্ষডাণথী থার্কময পাঢাভ যঢওভা 
১০০ পাক প্রাধয লাআগ। 

 

XXX          XXX          XXX 

 

(খ) প্রবযক্ষডওাগম ণাওা, ঔাা  বাঢাাগঢভ শক্ষগে শব শওাদ এওবঝ া রৃাআবঝ স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ লদ ওবভগম, 
াবযষ্ট াাংয/াাংযাবতভ চন্য প্রবযক্ষডাণথীভ প্রাধয দতবদও পাঢাভ লাভালাবভ াাংয বধাঅভবধ রুম ১৩৭ (ব) (২) এভ 
বথাদ ানুবাী প্রগত লাআগ। 

 

(গ) াদূর্ধ্থ ১০ (তয) বতদ শফাতওাগমভ ফগথয বগতয ানুবিঢয শবফদাভ, বগম্পাবচাফ াআঢযাবতগঢ াাংয গ্রলডওাভী 
যস্ত্র াবলদীভ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীকড, স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ ণাওা, ঔাা  বাঢাাঢ াত শওাদরূধ য লদ দা ওবভগম 
বধাঅভবধ রুম ১৩৪ এাং ১৩৭ এভ াথাভড যঢথামী াগধগক্ষ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বতযফাদ বথাদ ানুবাী রৄথু 
থার্কময পাঢা প্রাধয লাআগদ। এাআ দঢুদ সুবথা প্রঢথগদভ নগম াঈগেবঔঢ স্ভাভওবমবধভ “ও: দতবদও পাঢা (২)” এ 
বডথঢ সুবথা াঅভ মৎ ণাবওগ দা।  
 

(ঔ) (২): ঘুবক্ত ানুবাী সুবথামী (াড়ী পাড়া) 
 

স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ প্রবযক্ষডাণথীগও বগতয প্রবযক্ষডওাগম াস্থাদ সুবথা প্রতাদ দা ওবভগম প্রবযক্ষডাণথীভ বদগচভ এাং 
ঢালাভ ধবভাভগকথভ চন্য বণাবণ দতধগেভ ফাথযগফ প্রাি দতবদও পাঢাভ াঈধভ যঢওভা ১৫ (ধগদভ) পাক লাগভ াড়ী 
পাড়া পাঢা াণা প্রওৃঢ াড়ী পাড়া এাআ রৃাআগভ ফগথয বালা ওফ লাআগ, ঢালা প্রাধয লাআগ। 

 

XXX          XXX          XXX 

 

ঞ: াবঢবভক্ত ফামাফাম লগদভ চন্য প্রাধয সুবথা। 

(২) বতযফাদ স্ভাভওবমবধভ বথাদ ানুবাী, সুফদ্র ধগণ াবঢবভক্ত ফামাফাম লগদভ চন্য প্রওৃঢ পাাঈঘাভ প্রতাদ 
াগধগক্ষ বধাঅভবধ ৩৮২ রুম এ বডথঢ (ব) শেম ানুবাী বগতয প্রবযক্ষগড াাংযগ্রলডওাভী যস্ত্র াবলদীভ 
তস্য/তস্যকড ফুদ্র ধগণভ ধবভগঢথ বফাদ ধগণ ফধবভফাড দগতবযও ফুদ্রা যগ াবঢবভক্ত ফামাফাম লদ ওবভগঢ 
ধাবভগদ। 

 

২। াঈধগভ বডথঢ াংগযাথদ/াংগবাচদফূল াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআগ। 

 

শফাাঃ দচরুম াআমাফ 

বুগ্ম- বঘ (বলাঃ াণথ) 
বঢভড 

১। বঘ, প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম, কডপদ, ওফগেক্স, শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 

২। বপ্রবন্ফধাম স্টান াবনাভ, যস্ত্র াবলদী বপাক, প্রবযক্ষড ধবভতিভ, ঠাওা শদাবদা। 

৩। বঘ, াণথ বপাক, এভ এওান্ত বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

৪। াবঢবভক্ত বঘ (বলাঃ াণথ) াণথ বপাক- এভ যবক্তকঢ ওফথওঢথা। 

৫। বুগ্ম- বঘ (বলাঃ াণথ) াণথ বপাক এভ যবক্তকঢ ওফথওঢথা, ঠাওা 
৬। াবন ওবধ। 
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প্রববথ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াড়ীপাড়া-১/২০০৩/২৬৩ ঢাবভঔ: ০১/১১/২০০৩ বরাঃ 

 

বর: ফাঞ ধবথাগ ওফথভঢ ভওাবভ ওফথওঢথাকগডভ াথক্ষবডওপাগ ওফথস্থগম াস্থাদ বদবিঢওভডাগণথ ঠাওা তবম 
লাভ ধভ ঢাগতভগও াগ্রাবথওাভ বপবত্তগঢ ভওাবভ াা ভাি াণা প্রাি াড়ীপাড়া পাঢা বিগুড লাগভ 
প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ ধে দাং-ফধব/ ফাপ্র/২ (১১৫)/ ববথ/৯৯-২০০২/৬৯৯, ঢাাং-২৪.১২.২০০২ বরাঃ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ঠাওা ধুদাঃতবমওৃঢ ভওাবভ ওফথওঢথাগতভ াড়ী পাড়া পাঢা প্রাধযঢাভ বরগ 
ভওাগভভ কৃলীঢ বদম্নরূধ বদ্ধাগন্ত াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:- 

ও) ঘাওবভভ ১০ (তয) ঙভ ধূডথ লগগঙ এফদ ওফথওঢথা ববত ঠাওা ভওাবভ াা াওাভী লদ, ঢগ ঢাগও 
ঠাওাভ াাআগভ তবম ওভা লগম এাং াঈক্ত ওফথওঢথা দূযদঢফ ২ (রৃাআ) ঙভ ঢাভ তবমওৃঢ শস্টযগদ ওাবঝগ 
ঠাওা ধুদাঃতবম লগ এগম াা ভাগিভ শক্ষগে কৃলাদ  কডধূঢথ ফন্ত্রডাম াগ্রাবথওাভ বপবত্তগঢ এরূধ 
ওফথওঢথাগও ভওাবভ াা ভাি প্রতাদ ওভগ। ঠাওা ভওাবভ াা ভাি দা ধাা ধবথন্ত ঠাওা 
ধুদাঃতবমওৃঢ াঈক্ত ওফথওঢথা ঢথফাগদ প্রাি াড়ী পাড়া পাড়াভ বিগুড লাগভ াড়ী পাড়া প্রাধয লগদ। 

ঔ) শওাদ ওফথওঢথাভ শবাকযঢা া তক্ষঢাভ ওাভগড ফাঞ ধবথাগভ ধগত ৩ (বঢদ) ঙভ ধূডথ লাভ ধূগথ ববত ভাষ্ট্রী 
প্রগাচগদ ঠাওা শওাদ গুরুত্বধডূথ ধগত তবম ওগভ াঅদা ল, ঢগ ফনাঃস্বগম রৃাআ ঙভ ঘাওবভ দা ওভা গে 
বঢবদ ঠাওা াা ভাগিভ শক্ষগে াগ্রাবথওাভ াণা বিগুড লাগভ াড়ী পাড়া পাঢা প্রাধয লগদ। 

 

 

শফাাঃ যালগদাচ শঘৌথুভী 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

বঢভড: 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

৩। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ ------------------------------------------------------------ফন্ত্রডাম/ বপাক (ওম) 
৪। বলা ফলা-বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাভ াথীদস্থ ওমগও াবলঢ ওভাভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম। 
৫। ওবফযদাভ, ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ, ভাচযালী, ঔুমদা, বভযাম,  বগমঝ বপাক। 
৬। বুগ্ম-বঘ (ওম ানুবপাক), াণথ বপাক াণথ ফন্ত্রডাম 

৭। শচমা প্রযাও ------------------------------------------------ (ওম)। 

 

 

(বাঃদ্রাঃ চাঢী শঢদ শেম ২০০৯ াঅগতগয ০১/১১/২০০৩ াআাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াফ/ াব/ প্রব-৪/ াড়ীপাড়া-
১/২০০৩/২৬৩ দম্বভ স্ভাভওবঝ াবঢম ওভা ল।) 
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প্রববথ ানুবপাক 

যাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াড়ী পাড়া-১/২০০৪/৬০ ঢাবভঔ: ২৪/৬/২০০৪ বরাঃ 

 

বর: ঔাকড়াঙবড় শচমাভ ড়ও বপাগকভ ভওাবভ াা াভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ফাবও শঢদ বগম 
াড়ী পাড়া গ্রলড এাং ৭.৫%  ৫% লাগভ াড়ী পাড়া ওঢথদ প্রগে। 

 

ূে: ববচএ‟ভ ওাবথামগভ ধে দাং-ববচএ/প্রব/(বঝ এফ)২২/৮২-৮৩/৫৭১, ঢাবভঔ: ১৯-৪-২০০৪ বরাঃ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াা ভাি াংক্রান্ত বরগ শবগলঢু এ.াঅভ. 
৩৮১ এম/৮২ শঢ এন াঅভ ৪৫ এভ াঅগমাগও কডধূঢথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ শেডী  ভওাবভ 
াাভ ওযাঝাকভী শখারডাভ শক্ষগে কডধূঢথ ফন্ত্রডাম ক্ষফঢাাদ; শগলঢু ঔাকড়াঙবড়ভ ড়ও  চদধণ বপাগকভ ২১বঝ 
াা াধূডথাে (Improvised) শখারডাভ যাধাগভ „ববচএ‟ভ াবপফঢ „এন, াঅভ-৪৫ (এ) ানুবাী ধূঢথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও 
াধূডথাে (Improvised) শখারডা ওভগঢ লগ‟ এভ াগণ াণথ বপাক এওফঢ শধারড ওগভ। 
 

 

 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 

শনাদ-৭১৭১৬৬০ 

 

বলা ফলা বদন্ত্রও 

বঘাম পদ, ঢৃঢী শনচ 

শগুদাবকঘা, ঠাওা-১০০০। 
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এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔভ ধগেভ প্রবঢস্থাধও 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াড়ীপাড়া-২/২০০৩/৬৬ ঢাবভঔ: ১২/০৭/২০০৪ বরাঃ 

 

বর: েপগদভ াাআগভ ভওাবভ াা াস্থাদওাভী ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকগডভ ভওাবভ 
াঅাদফলূ েপগদভ াাংয বলগগ কডয ওগভ ঢাগতভগও বরৃযৎ বম ধবভগযাগথভ তা লগঢ াযালবঢ 
প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: ১। ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ ধে দাং-ভাওা/ চদ/ প্রাঃ/৮/৪/২০০৪-১১৭, ঢাাং- ১২/৫/২০০৪ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াণথ বপাগকভ ধে দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াড়ী পাড়া-২/২০০৩/২৬৯ ঢাবভঔ: ২২-

১১-২০০৩ এভ াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড েপগদভ াাআগভ শব ফস্ত 
ভওাবভ াঅাগদ া ওগভদ শগুগমাগও েপগদভ াাংয বলগগ কডয ওগভ াংবিষ্ট ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ চন্য 
ভািওৃঢ ভওাবভ াপগদ যরঢ ২০০ াআাঈবদগঝভ ধবভগঢথ বরৃযৎ বম প্রতাগদভ তা লগঢ াযাবলঢ প্রতাদ  াঈক্ত 
বম ভওাবভপাগ ধবভগযাগথভ বরগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

বঘ 

চদ বপাক 

ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম 

েপদ, ঠাওা-১০০০। 

 

ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য ানুবমবধ শপ্রভড ওভা ল‟ম: 
১। বঘ, কৃলাদ  কডধূঢথ ফন্ত্রডাম 

 াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1165  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াড়ীপাড়া-১/২০০৩/৮৪ ঢাবভঔ: ১০/০৬/২০০৭ বরাঃ 

 

বর: ফাঞ ধবথাগ ওফথভঢ ভওাবভ ওফথওঢথাকগডভ াথক্ষবডওপাগ ওফথস্থগম াস্থাদ বদবিঢ ওভডাগণথ ঠাওা তবম 
লাভ ধভ ঢাগতভগও াগ্রাবথওাভ বপবত্তগঢ ভওাবভ াা ভাি প্রতাদ াণা প্রাি াড়ীপাড়া পাঢা বিগুড 
লাগভ প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ ধে দাং-ফধব/ ফাপ্র/২ (১৪৪)/২০০৩-২০০৭/৫৪, ঢাাং-৮.৫.২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ চাবভওৃঢ ধবভধে দাং- 
ফধব/ ফাপ্র/২ (১১৫)/ ববথ/৯৯-২০০২/৬৯৯, ঢাাং- ২৪.১২.২০০২ এভ ২ দাং ানুগেগত বডথঢ „ভওাবভ াা ভাি 
দা ধাা ধবথন্ত‟ যগঢথভ ধবভগঢথ „ভািওৃঢ াা াস্ত তঔম গুছ দা ধবথন্ত‟ যঢথ ান্তপুথক্ত ওভাভ প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 

ফবন্ত্রধবভরত বঘ 

ফবন্ত্রধবভরত বপাক 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃাঅাঃ াঈধ-বঘ, ফাঞ প্রযাদ াংগবাক যাঔা)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/ববথ-৪/াড়ীপাড়া-১/২০০৩/১৫১ ঢাবভঔ: ১৭/০৯/২০০৭ বরাঃ 

বর: বিগুড লাগভ াড়ীপাড়া প্রগে। 

 

ূে: বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথামগভ ধে দাং-ববচএ/ধদ্ধবঢ-১/২৫/ঔন্ট-৩/বিগুড লাগভ াড়ী পাড়া/২৬ ঢাাং-
২৬.০৭.২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ ধবভধে দাং- ফধব/ ফাপ্র/ 
২ (১১৫)/ ববথ/ ৯৯-২০০২/ ৬৯৯, ঢাাং-২৪/১২/২০০২ এাং াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং-াফ/ াব/ প্রব-৪/ াড়ী পাড়া-
১/ ২০০৩/ ২৬৩ ঢাবভঔ ০১/১১/২০০৩ এভ বদগতথযদা শফাঢাগও প্রগাচদী যস্থা গ্রলড ওভগঢ লগ। ঢরৃধবভ 
ফবন্ত্রধবভরত বপাগকভ ধবভধে দাং-ফধব/ ফাপ্র/২ (১৪৪)/ ২০০৩-২০০৭/ ১০৬ এাং াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং-াফ/ 
াব/ প্রববথ-৪/ াড়ী পাড়া-১/ ২০০৩/ ৮৪ ঢাবভঔ: ১০/০৬/২০০৭ শফাঢাগও „ভওাবভ াা ভাি দা ধাা ধবথন্ত‟ 

যগঢথভ ধবভগঢথ „ভািওৃঢ াাভ াস্ত তঔম ুগছ দা ধাা ধবথন্ত‟ াংবিষ্ট ওফথওঢথা প্রাধয াড়ী পাড়া পাঢাভ বিগুড 
লাগভ াড়ী পাড়া পাঢা প্রাধয লগদ। 
 

০২। ববচএ ওাবথামগভ ববচএ/ প্রব (বঝএফ)/২৫/৮২-৮৩/৫৪২, ঢাাং-২৪.০৩.২০০৪ এাং ববচএ/ প্রব (বঝফ)/ ২৫/ 
৮২-৮৩/ ৬০ ঢাাং-০৯/০৮/২০০৪ ধগেভ বরগ াণথ বপাগকভ ২৫.৬.২০০৫ ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রববথ-৪/ াড়ীপাড়া-
১/২০০৩/৬৮ াংঔযও ধগেভ বদ্ধান্ত লাম ণাওগ। 
 

াংবুক্ত ২ (রৃাআ) ওবধ। 
 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 

বলা ফলা বদন্ত্রও 

বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম 

শগুদাবকঘা, ঠাওা-১০০০। 
(তৃাঃাঅাঃ াঈধ-বলা ফলা বদন্ত্রও (ধদ্ধবঢ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য বদন্ত্রড, যাঔা- ৭ 
দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ৭(১)/২০০৭/৬৭ ঢাবভঔ: ১৩/১১/২০০৭ বরাঃ 

 

বর: যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ বগতয প্রবযক্ষডওাগম াড়ী পাড়া পাঢা বৃদ্ধওভড প্রগে। 

ূে: ৬০১৮/বঝ/রুবমাং/৩৩০৩, ঢাবভঔ-  ০২/০৭/২০০৭ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াণথ বপাগকভ ২০/১১/১৯৯৬ বরাঃ ঢাবভগঔ 
চাবভওৃঢ াবন স্ভাভগওভ “ঔ(২): ঘুবক্ত ানুবাী সুবথামীভ (াড়ী পাড়া)” ানুগেতবঝ বদগম্নাক্তপাগ াংগযাথদ  
াংগবাচগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা লগমা:  

১। যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ বগতয প্রবযক্ষডওাগম স্বাকবঢও ওঢৃথধক্ষ প্রবযক্ষডাণথীগও াস্থাদ সুবথা প্রতাদ দা 
ওবভগম প্রবযক্ষডাণথীভ বদগচভ এাং ঢালাভ ধবভাভগকথভ চন্য শব শওাদ শতগয প্রবযক্ষডাণথীভ চন্য াড়ী পাড়া 
াঈক্ত শতগয াস্থাদভঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ফূমযাবঢ লাগভ (Assess Rate) প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ। 
ঢগ াআলা ম্পূডথ থার্কময পাঢাভ (বঝএ) ২৫% এভ াবথও লগ দা। 

২। াণথ বপাক ওঢৃথও ২০/১১/১৯৯৬ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ ১১১ দম্বভ স্ভাভগওভ ান্যান্য ওম যঢথাবত াধবভবঢথঢ 
ণাওগ এাং এ াংগযাবথঢ/াংগবাচদওৃঢ পাঢা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

 

শফাাঃ াঅবম ওতভ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৬৬৮০৪ 

বপ্রবন্ফধাম স্টান াবনাভ 

যস্ত্র াবলদী বপাক 

প্রবযক্ষড ধবভতিভ 

ঠাওা শদাবদা, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াড়ী পাড়া-১/২০০৪/৮১ ঢাবভঔ: ১১/০২/১৪১৫ োব্দ 

২৫/০৫/২০০৮ বঔষ্টাব্দ 

 

বর: াথথকড় শঢগদ াণা বদা শঢগদ াাথাভড ঙবুঝগঢ ণাওাস্থা ০১/০৭/২০০৬ ঢাবভঔ লগঢ চাঢী শঢদ 
শেম/০৫ ানুবাী বথথঢলাগভ াড়ীপাড়া  বঘবওৎা পাঢা প্রাধযঢা প্রগে। 

 

ূে: বলা ফলা-বদন্ত্রগওভ ধে দাং-ববচএ/ধদ্ধবঢ-১/(বঝএফ)/২২/(৮২-৮৩)/ঔন্ট-২/১৯৯, ০৩/০২/২০০৮ বরাঃ। 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, „াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ১০/০৫/১৯৮৩ ঢাবভগঔভ 
ফফথানুাগভ ঙুবঝগঢ কফগদভ ধূগথ শব ধবভফাড পাঢা াঈগত্তামদ ওগভগঙদ, ঙুবঝওামীদ ফগ্র ফগ াঈক্ত ধবভফাড পাঢাাআ 
প্রাধয লগদ। ঙুবঝগঢ ণাওা াস্থা বথথঢ লাগভ পাঢা ধাগদ দা‟। 

 

 

শফাাঃ াঅরৃভ ভবযত বফা 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ:- ৭১৭৩০৫৭। 
বলা ফলা বদন্ত্রও 

বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম 

বঘাম পদ, ঢৃঢী শনচ 

শগুদাবকঘা, ঠাওা-১০০০ 

(তৃাঃাঅাঃ- াঈধ-বলা ফলা বদন্ত্রও (ধদ্ধবঢ)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৩.০২২.২২.০২.০০.০০৫.২০১১-৬৮ ঢাবভঔ: ১৯ এবপ্রম, ২০১১ 

বর: চদপ্রযাদ প্রবযক্ষড দীবঢফামা (বধএবঝবধ) এভ ৯ (iv) এ Free Accomodation সুবথাভ বরগ খঝদাগত্তাভ 
ম্মবঢ প্রতাদ। 

 

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-০৫.২২১.০১৬.০২.০০.০১৮.২০১১.৬৭, ঢাবভঔ- ৬ ফাঘথ ২০১১ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, চদপ্রযাদ প্রবযক্ষড দীবঢফামা ২০০৩ এভ 
ানুগেত ৯ (৪) এ বডথঢ Free Accomodation এভ শক্ষগে ফাবও শঢদ লগঢ ৭.৫০% ওঢথদ দা ওভা াংক্রান্ত 
াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ০৫/০৮/২০০৩ ঢাবভগঔভ াঅগতগযভ াগণ এওফঢ শধারড ওগভ াণথ বপাগকভ খঝদাগত্তাভ ম্মবঢ 
জ্ঞাধদ ওভা লম। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 
ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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শতগযভ াপযন্তগভ দতবদও পাঢা  ভ্রফড 
পাঢা 
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Government Of The People‟s Republic Of Bangladesh 

Ministry Of Finance 

Regulation Wing 

No.MF/RII/Misc-65/73-282 Dated 16 Sept. 1974 

MEMO 

Subject: Payment of fees to Govt. servants nominated to Autonomus or Semi-Autonomous bodies 

and Private Companies. 

In supersession of all orders on the subject, Govt. have been pleased to decide that a Govt. servant 

nominated as a Member/ Director to an Autonomous or semi-autonomous body shall not get any fee 

for attending meeting of such a body. He will, however, be entitle to TA/ DA as admissible under govt. 

rules to be paid from the fund of such a body if the place of the meeting is beyond 5 miles of his 

headquarters. 

A Govt. servant nominated to the Board of Management of a company governed by the Companies 

Act. May however be permitted to draw from the Company such fee as is allowed by it to other non 

officials Directors of the Company, subject to a ceiling of Tk. 1000/ 00 in any calender year, and that 

the concession is restricted to only one company for an officer. If the place of the meeting is beyond 5 

miles of his headquarters he will also draw TA/ DA from the fund of the company as admissible under 

govt. rules, in addition to fees. 

 

 

Sd/- M. A. Bashir 

Joint Secretary 

16.9.74 

No. MF/ RII/ Misc-65/73-282 Dated the 16 the Sept. 1974. 

 Copy forwarded to --------------------------------------- for information and necessary action and 

communication to all concerned. 

 

 

Habibur Rahman 

Section Officer. 

Distribution: 

1. All Ministries/ Divisions. 

2. All Heads Directorates under Former Central and Provincial Government. 

3. All Head of Autonomous Bodies. 

4. All AFA‟s/ DEAS/ FAS. 

5. All Officers of Ministry of Finance. 

6. Accountant General Bangladesh. 

7. C.A.G. 

8. F.ACAO, Bangladesh Railway, Chittagong. 

9. C.A.O M/ F Foreign Affairs. 

10. All Treasury Officers, and 

11. C.M.A. 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 

শঢদ াস্তাদ শম 

ধোাংয দাং-াাঃফাঃ(াাঃগাঃ)ঔ-২/৭০/৭৪৭ ঢাবভঔ: ২-৫-১৯৭৫াআাং 

 

বর: ভওাবভ ধতফূগলভ শেডী বন্যা 
 

বদম্ন স্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, ধভঢথী বদগতথয দা শতা ধবথন্ত ভওাবভ ধতফূগলভ শেডী বন্যা 
াফবওপাগ বদগম্নাক্তরূধ কডয ওভা বাাআগঢ ধাগভ: 

ধঞ্চফ শগ্রগটভ ধতফূল প্রণফ শেডীভ শকগচগঝট ফবথাতা 
রি শগ্রগটভ ধতফূল বিঢী শেডীভ শকগচগঝট ফবথাতা 
িফ লাআগঢ দফ শগ্রগটভ ধতফূল ঢৃঢী শেডীভ শকগচগঝট ফবথাতা 
তযফ শগ্রগটভ ধতফূল ঘঢুণথ শেডীভ শকগচগঝট ফবথাতা 

 এ প্রগে াঈগেঔ ওভা বা শব াঈধগভ ঢৃঢী শেডীভ শওাদ ধত ববত ধূথ লাআগঢাআ াঈচ্চঢভ ফবথাতা ম্পন্প লাআা ণাগও 
ঢগ ঢালা ধূথৎ লাম ণাবওগ। াঅভ চাদাাআগঢবঙ শব, এাআ শেডী বন্যা াফবওপাগ ওাচ ঘামাগদাভ চন্য এাং াআলা 
ঘূড়ান্ত বদ্ধান্ত াগধগক্ষ। 

 এাআ াঅগতয ১-৭-১৯৭৩ লাআগঢ ওাবথযওভী বমা কডয লাআগ। 
 

 

াঅ,,ফ,ফ, চরভ, 

াঈধ-বঘ 

২-৫-১৯৭৫ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 
াণথ বপাক 

য বদন্ত্রড  প্রবথাদ যাঔা- ২। 

দাং- াণথাঃফ/প্রব- ২/পাঢা- ৫৫/৭৬- ৩০৫  ঢাবভঔ: ১মা াগটাভ, ১৯৭৬াআাং 
 

 এঢতম্পওথী ধূগথওাভ ফস্ত াঅগতয াবঢমওভঢাঃ ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ, াঢাঃধভ ধাথঢয ঘট্টগ্রাগফভ 
ভ্রফড পাঢা এাং দতবদও পাঢা (বঝএ/বটএ)- এভ লাভ (া- যরম স্থাগদভ ভ্রফড পাঢা এাং দতবদও পাঢা (বঝএ/বটএ)-
এভ লাগভভ বিগুড লাআগ। 

 

 এঢতম্পওথী য াঅধাঢঢাঃ াংবিষ্ট ফন্ত্রডামগভ/ ধবভতিগভভ/ তিগভভ লাম াগমভ ভািওৃঢ াগচঝ শণগও 
বফঝাাআগঢ লাআগ। ধভঢথী ধবথাগ এাআ াগমভ াংগযাথদী ঘূড়ান্তওভগডভ ফ াণথ ফন্ত্রডামগভ াগচঝ যাঔাভ বলঢ 
বণাবণ শবাকাগবাক ওভা বাাআগঢ ধাগভ। 
 

 বডথঢ বদ্ধান্ত এাআ স্ভাভওবমবধ চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভী লাআগ। 
 

 

এফ, এ বযভ 

বুগ্ম- বঘ। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

Regulation Branch 

No.MF/Reg-II/TA-DA-17/85/152 dated, the 10th August, 1985. 

MEMORANDUM 

Subject: Revision of rates of Daily Allowance, and Road Mileage (Grouping of Government 

Servants for the purpose). 

 

 In supersession of all previous orders on the subject, the Government is pleased to decide that the 

existing Grouping of Government servants for the purpose of Travelling Allowance will be replaced by 

the grouping as detailed below and that subject to the provision of the ordinary rules and conditions of 

admissibility, all Government servants in the Civil Administration will draw Travelling Allowance, 

Daily Allowance and Road Mileage at the following rates, until further orders: 

a) Grouping of Government Servants: 

Group-A Includes all Class-I Government servants irrespective of pay and those Government 

servants who are in receipt of pay not less than Tk. 2400 per month. 

Group-B includes all class-II Government sevants who are in receipt of pay less than Tk. 2400 

per month and those class-III Government servants who are in receipt of pay not less 

than Tk. 1250 per month. 

Group-C includes all class-III Government servants except those included in the Group-B and 

Group-D. 

Group-D includes Forest Guard, Police Constables (excluding head Constables), Jail Warders, 

Petty Officers and Gate-keepers of Borstal School and all class-IV Government 

servants. 

b) Daily Allowance: 

 Standard Rate. For expensive localities i.e., 

Dhaka, Narayanganj, 

Chittagong, Khulna, Rajshahi 

and Sylhet. 

1. Government servant in Group-A:   

i) Drawing pay up to Tk. 2400. Tk. 32 33 
1
/3% above the standard rate. 

ii) Drawing pay from Tk. 2401-

3699. 

Tk. 36 33 
1
/3% above the standard rate. 

iii) Drawing pay of Tk. 3700 

and above. 

Tk. 36 

Plus Tk. 8 for every 

additional Tk. 1000 or 

fraction thereof. 

33 
1
/3% above the standard rate. 

2. Government servant in Group-B Tk. 25 for first Tk. 1850 plus 

Tk. 3 for every additional tk. 

500 or fraction thereof. 

33 
1
/3% above the standard rate. 

3. Government servant in Group-C 3.50 poisa for every Tk. 200 

or fraction thereof subject to 

a minimum of Tk. 15. 

33 
1
/3% above the standard rate. 

4. Government servant in Group-D Tk. 15. 33 
1
/3% above the standard rate. 

C) Road Mileage: 

  Tk. Per mile. 

1) Group-A 1.50 

2) Group-B 1.20 

3) Group-C 0.9 

4) Group-D 0.60 

The above rates will be admissible for the whole of the Journey by road, irrespective of the distance 

travelled. 
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d) Class entitlement of Government servants for the calculation of Mileage Allowance: 

1. Journey by Railway: 

a) Government Servants of Group A (-) 

i) Class-I of officers drawing pay in the scale of Tk. 3700-4825 and above-Special 

Class of Accommodation. If there is no Special Class of Accommodation, First 

Class. 

ii) Other class-I Officers and the Officers belonging to the Group-First Class. 

b) Government servants of Group-B—Second class. If there is no Second Class 

accommodation-First Class. 

c) Government Servants of Group-C-When there are two Classes, lower class. Where there 

are three classes-2nd Classes if pay is not less than Tk. 800 p.m. 

d) Government Servants of Group-D—The lowest class. 

2. Journey by sea or River in a Steamer: 

a) Government Servants of Group-A— 

i) Class-I officers drawing pay in the scale of Tk. 3700-4825 and above--- Special Class 

of Accommodation. If there is no special class of Accommodation—First Class. 

ii) Other Class-I officers and the officers belonging to the Group—First Class. 

b) Government servants of Group-B—If there are two classes—Higher Class. If there are 

more than two classes—The Second Class. 

c) Government servants of Group-C—If there are two classes, lower Class. If there three 

Class. The middle Second Class. If there are four classes—Third Class. 

d) Government servant of Group-D—The lowest class. 

3. Journey by Air: 

 The entitlement of Journey by Air in economy class on tour is as follows:- 

i) Class-I officers drawing pay in the scale of Tk. 3700-4825 and above. 

ii) The personal staff when accompanying the President, the Chief Martial Law 

Administrator, the Deputy Chief Martial Law Administrator and Ministers. 

iii) other officers may also be permitted to travel by air under special circumstances. The 

orders containing such special permission for each travel should be issued at least at the 

level of the Secretary of Ministry/ Division with copy to the CMLA‟s Secretariat. 

E. Rates of Mileage Allowance: 

1) Journey by Railway/ Steamer/ Ship: 

i) Except in the case of Journey on transfer, the mileage allowance admissible for journey in 

the Special class of Accommodation shall be 1
1
/2 of the fare of Special class of 

Accommodation. 

ii) Except in the case of Journeys on transfer, mileage allowance admissible to all Group of 

Government Servants including those who travel by other than Special Class of 

Accommodations shall be 1 
4
/5 of the fare of the class Accommodation to which they are 

entitled. 

2) Journey by Air: Mileage allowance for domestic Journey will be admissible at the rate of one 

standard fare plus one daily allowance. 

F. Traveling allowance on Transfer: 

1) Journey by Railway/ Steamer/ Ship: The Government Servants of all groups be regulated as 

under: 

i) For himself, he shall draw three fares of the class accommodation. 

ii) For members of his family who actually accompany him, one extra fare for each adult 

member of his family and 
1
/2 extra fare for each child, provided the fare in both cases is 

actually paid. 

2) Journey by Road: The Government Servants of all Groups be regulated as under: 

i) For a Journey by road one extra mileage allowance at the rate to which his group entitles 

him. 
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ii) For a journey by road, a second extra mileage allowance at the rate to which he himself is 

entitled if two members of his family accompany him and a third such allowance if more 

than two members accompany him. 

2. Special Class of accommodation means Air-Conditioned class in Railway and Steamer. 

3. No surcharges be deducted from the fares admissible on tour or transfer of Government servants. 

4. The amount paid for reservation of seats, compulsory payment for bedding charge in air-

conditioned class, etc. will be admissible. 

5. Terminal charges on air tickets will also be admissible. 

6. Relevant rules on the subject will be amended in due course. 

7. This order will come into force with immediate effect. 

 

 

G. HOSSAIN 

Joint Secretary. 

No.MF/Reg-II/TA-DA-17/85/152,(1000) dated, the 10th August, 1985. 

 

 Copy forwarded to ------------------------------ for information and necessary action. 

 

 

K.M. KARIM 

Sr. Scale Section Officer. 

Phone No. 235111/ 3688 

Distribution: 

1. Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka. 

2. Principal Staff Officer to the CMLA, Old Assembly House, Tejgaon, Dhaka. 

3. Private Secretaries to the Ministers/ State Ministers/ Deputy Ministers/ Advisers. 

4. All Ministries/ Division (Section-wise). 

5. Comptroller and Auditor General, Dhaka. 

6. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

7. Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong. 

8. Accountant General (Military), Bangladesh, Dhaka. 

9. Accountant General (Works and WAPDA) Bangladesh, Dhaka. 

11. Accountant General (P.T and T) Bangladesh, Dhaka. 

12. Chief Accounts Officers (all Ministries). 

13. All Heads of Departments. 

14. All Divisional Commissioners. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Accounts Officers. 

17. Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting. 

18. All District Treasury Officers. 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা- ২ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝ,এ/বটএ-১২/৮৬/১৫৫ ঢাবভঔ: ২/৯/৮৬াআাং। 

শপ্রভও: শও, এফ, ওবভফ 

 ববদভ লওাভী বঘ 

 াণথ বপাক 

প্রাধও: ফলা বলা বদন্ত্রও 

 (তৃবষ্টাঃ চদা াঅব্দু শাালাদ) 
 াঈধ ফলা বলা বদন্ত্রও (প্রযাদ)। 

 

বর: ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ ফ ধযাবওাং এণ্ড শক্রবঝাং ঘাচথ প্রতাদ প্রগে। 

চদা 

 াঈধগভাক্ত বরগ াঅধদাভ ৭/৫/৮৬ ঢাবভগঔভ বচএবট/ ফন্ব/ বঝ, এ/ বট, এ/২/ পমু-৩/৬/৩৪৭৪ দাং স্ভাভগওভ 
ভাগঢ াঅবফ এাআ ফগফথ চাদাাআগঢ বদগতথবযঢ লাআাবঙ শব, াগও শওন্ী ভওাগভভ ববথফামা িাভা বদবন্ত্রঢ ভওাবভ 
ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকড তবমভ ফ ধযাবওাং  শক্রবঝাং ঘাগচথভ সুবথা ধাাআগঢদ দা। এঔদ ভওাভ এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড 
ওবভাগঙদ শব, চদস্বাগণথ তবমভ ফ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডাআ াাংমাগতয ঘাওবভ ববথফামা, বিঢী 
ঔগন্টভ ১০০ (১) াআ দাং ববথভ াঅঢা প্রতত্ত ধযাবওাং এন্ট শক্রবঝাং ঘাগচথভ সুবথা প্রাধয লাআগদ। 

২। এঢতাংক্রান্ত য স্ব স্ব ফন্ত্রডাম/ বপাক/ ধবভতিভ/ তিগভভ াগচঝ ভাি লাআগঢ বফঝাাআগঢ লাআগ। 

৩। াআলা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআগ। 
াঅধদাভ ানুকঢ 

 

শও, এফ, ওবভফ 

ববদভ লওাভী বঘ। 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝ,এ/বটএ-১২/৮৬/১৫৫(২০০০) ঢাবভঔ: ২/৯/৮৬াআাং। 

 প্রবঢবমবধ াকবঢ এাং বণাবণ ওাবথযক্রগফভ চন্য শপ্রবভঢ লাআম ----------------------------------------- 
 

শও, এফ, ওবভফ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ দাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ন্ঝদ: 
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাও ফগলাতগভ বপ্রবন্ফধাম স্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
২। ভাষ্ট্রধবঢ/ াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাও/ ফন্ত্রী/ াঈধগতষ্টা/ প্রবঢফন্ত্রী/ াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতগভ যবক্তকঢ বঘ। 
৩। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। 
৪। ফলা বলাভক্ষও (গফাবভও), শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৫। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা। 
৬। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ। 
৭। ওম বপাকী ওবফযদাভ। 
৮। ফলা বলা বদভীক্ষও (গভমগ), ঘট্টগ্রাফ। 
৯। ফলা বলা বদভীক্ষও (থাও এণ্ড াধতা), ঠাওা। 
১০। ফলা বলা বদভীক্ষও (বধ, বঝ এণ্ডবঝ), ঠাওা। 
১১। ওম ফন্ত্রডামগভ ঘীন এওাাঈন্ঝ াবনাভ। 
১২। ওম শচমা প্রযাও। 
১৩। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
১৪। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
১৫। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
১৬। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা- ২ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১২/৮৫/৯৪ ঢাবভঔ: ৯/২/১৩৯৪ াাং 
২৪/৫/১৯৮৭ াআাং 

 

স্ভাভওবমবধ 
 

বর: ভওাবভ ওাগচ  তবমভ শক্ষগে ভ্রফগডভ শমা ফাাআম প্রবঢ  ফগডভ বলাগ বদথথাবভঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীগতভ প্রাগধযভ লাভ শফবরও ধদ্ধবঢগঢ ধবভঢথদ। 

 

 বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, শতগয শফবরও ধদ্ধবঢ প্রঘমগদভ শপ্রবক্ষগঢ, ভওাবভ ওাগচ  
তবমচবদঢ ওাভগড ভ্রফগডভ শমা ফাাআম প্রবঢ  ফগডভ বলাগ বদথথাবভঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ প্রাগধযভ লাভ 
শফবরও ধদ্ধবঢ ানুাগভ ধবভঢথদ াঅশ্যও বথা ভওাভ ত লাআা াণথ বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১০/৮/১৯৮৫ 
ঢাবভগঔভ এফ, এন/ শভক-২/ বঝ, এ/ বট, এ-১৭/ ৮৫/ ১৫২ দাং স্ভাভও াঅাংবযও াংগযাথদধূথও বদম্নবডথঢ বদ্ধান্তফূল 
গ্রলড ওবভাগঙদ: 

১) াণথ বপাগকভ াঈবেবঔঢ স্ভাভগওভ ১ (ব) দাং ানুগেগতভ বযগভাদাফ „শভাট ফাাআগমচ‟ এভ ধবভগঢথ „ড়ও ধগণ 
বওগমাবফঝাভ প্রবঢ বদথথাবভঢ লাভ‟ বযগভাদাগফ ধবভবঢথঢ এাং ড়ও ধগণ বওগমাবফঝাভ প্রবঢ বদথথাবভঢ লাভ 
বদম্নরূধ লাআগ:- 

শেডী ঝাওা (বওগমাবফঝাভ প্রবঢ) 
১) রেধ-এ ১.০০ 

২) রেধ-ব ০.৮০ 

৩) রেধ-ব ০.৬০ 

৪) রেধ-বট ০.৪০ 

২) ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ তবমভ ফগ ধবভলগদভ চন্য বদচ ফামাফাগমভ (personal effects) 

ধবভফাড বালা ঢথফাগদ ফগডভ বলাগ াঈগেঔ ওভা াঅগঙ ঢালা শফবরও ধবদ্ধঢগঢ রূধান্তবভঢ এাং শও,বচ, শঢ 
বদম্নবডথঢ লাগভ বদথথাবভঢ লাআগ:- 

শেডী এওাওী ভ্রফগদভ শক্ষগে ধবভাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে 

প্রণফ ১৪৯০.০০ শও,বচ ২২৩৫.০০ শও,বচ 

বিঢী ৭৪৫.০০ শও,বচ ১১১৭.৫০ শও,বচ 

ঢৃঢী ৪৪৭.০০ শও,বচ ৫৫৮.৭৫০ শও,বচ 

৩) াআলা ঙাড়া ভওাবভ ওাগবথ ভ্রফগডভ যাধাগভ এাং ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শক্ষগে াংবিষ্ট ববথ 
াণা াঅগতগযভ শবঔাগদ ফড াণা ফাাআগমভ াঈগেঔ াঅগঙ শঔাগদ াঈলা শফবরও ধদ্ধবঢগঢ রূধান্তবভঢ লাআগ। 

২। াঈবেবঔঢ বদ্ধান্তফূল াদবঢবমগম্ব ওাবথওভ বমা কডয লাআগ। 
৩। এঢদ াংক্রান্ত াংবিষ্ট ববথ/ ববথফামা বণাফগ এাং বণাবণ বদগফ াংগযাথদ ওভা লাআগ। 

 

এ, ব, শঘৌথুভী 
বুগ্ম-বঘ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১২/৮৫/৯৪(২০০০) ঢাবভঔ: ৯/২/১৩৯৪ াাং 
২৪/৫/১৯৮৭ াআাং 

 

 প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য ----------------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ 
লাআম: 
 

শও, এফ, ওবভফ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ দাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ন্ঝদ: 
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম (ধাগথাগদম বপাক), ে পদ, ঠাওা। 
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
৩। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৪। প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ। 
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৫। াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৬। ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৭। াঈধগতষ্টা ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৮। প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৯। াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
১০। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। 
১১। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 
১২। ফলা বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
১৩। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা। 
১৪। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (গভমধণ), ঘট্টগ্রাফ। 
১৫। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা। 
১৬। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ঠাওা। 
১৭। ওম ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা। 
১৮। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ। 
১৯। ওম বপাকী ওবফযদাভ। 
২০। ওম শচমা প্রযাও। 
২১। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
২২। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ। 
২৩। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
২৪। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

২৫। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা- ২ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১২/৮৫/৯৮ ঢাবভঔ: ১৭-২-১৩৯৪ াাং 
১-৬-১৯৮৭ াআাং 

স্ভাভওবমবধ 

বর: ভওাবভ ওাগচ  তবমভ শক্ষগে ভ্রফগডভ শমা ভওাবভ ওফথঘাভীগতভ ড়ও ধগণ যবক্তকঢ ফামাফাম 
ধবভলদ ঔভগঘভ লাভ বৃদ্ধ প্রগে। 

 

 বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, ঢথফাদ ধবভলদ যগভ বর বগঘদা ওবভা ভওাভ ত 
লাআা ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ তবমচবদঢ ওাভগড ড়ও ধগণ ঢালাগতভ যবক্তকঢ ফামাফাম (personal 

effects) ধবভলগডভ ঔভঘ প্রবঢফড প্রবঢ ফাাআগমভ চন্য বতযফাদ ঝাাঃ ০.১০ এভ ধবভগঢথ প্রবঢ ১০০ শও,বচ, প্রবঢ 
বওগমাবফঝাভ ঝাাঃ ০.৫০ এগঢ বদথথাভগড ম্মঢ লাআাগঙদ। 

২। াআলা াদবঢবমগম্ব ওাবথওভ বমা কডয লাআগ। 

৩। ঢগ, ধবভলদ যগভ শব ওম বম এঔদ বদষ্পবত্ত ল দাাআ শ ওম বম াে স্ভাভগওভ াঅঢা বদষ্পবত্তগবাকয 
লাআগ। 

৪। এঢতাংক্রান্ত াংবিষ্ট ববথ/ ববথফামা বণাফগ এাং বণাবণ বদগফ াংগযাথদ ওভা লাআগ। 
 

এ, ব, শঘৌথুভী 
বুগ্ম-বঘ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১২/৮৫/৯৮(২০০০) ঢাবভঔ: ১৭-২-১৩৯৪ াাং 
১-৬-১৯৮৭ াআাং 

 প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য ----------------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ 
লাআম: 

 

শও, এফ, ওবভফ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ দাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ন্ঝদ: 
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম (ধাগথাগদম বপাক), ে পদ, ঠাওা। 
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
৩। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৪। প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ। 
৫। াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৬। ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৭। াঈধগতষ্টা ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৮। প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৯। াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
১০। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। 
১১। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 
১২। ফলা বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
১৩। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা। 
১৪। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (গভমধণ), ঘট্টগ্রাফ। 
১৫। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা। 
১৬। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ঠাওা। 
১৭। ওম ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা। 
১৮। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ। 
১৯। ওম বপাকী ওবফযদাভ। 
২০। ওম শচমা প্রযাও। 
২১। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
২২। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ। 
২৩। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
২৪। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২৫। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ ানুবপাক 

যাঔা- ১ 

দাং-াফ/াব/াঈাঃাঃ-১(এব)/২৭/৮৭/৬২ ঢাবভঔ: ১৮ াঅকষ্ট ১৯৮৮ াআাং 
২ পাদ্র ১৩৯৫ াাং 

 
বর: ওম স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ এাং শটভ ওগধথাগভযগদভ চন্য াঅতযথ ভ্রফড পাঢা প্রবথাদফামা প্রডদ প্রগে। 

ূে: ২২শয চুদ, ১৯৮৭ াআাং/ ৭ াআ াঅরাঢ়, ১৩৯৪ াাংমা ঢাবভগঔ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ পাধবঢগত্ব „ওদগওাগধ‟ভ 
বদথালী ওবফবঝগঢ কৃলীঢ বদ্ধান্ত াস্তাদ। 

 

 াঈধগভাক্ত বরগ এওবঝ াঅতযথ ভ্রফড পাঢা প্রবথাদফামা প্রডদ ওবভা াঈলাগঢ ওাাঈবন্ফম নভ ধাবমও 
ওগধথাগভযগদভ সুধাবভয, াঅাআদ,  বঘাভ ফন্ত্রডামগভ শপবঝাং এাং াঈলা ঘামু ওভাভ চন্য ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ ানুগফাতদ 
গ্রলড ওভা ল। 

২। এঢতগে ঢাাঁলাভ ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য াঅতযথ ভ্রফড পাঢা প্রবথাদফামাভ ------------ 
ওবধ শপ্রভড ওভা লাআম। 

৩। ঢাাঁলাভ ফন্ত্রডামগভ/ বপাগকভ াথীগদ ওম স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ/ শটভ ওগধথাগভযগদভ াঈক্ত াঅতযথ ভ্রফড পাঢা 
প্রবথাদফামাবঝ ৩১-১২-১৯৮৮াআাং ঢাবভগঔভ ফগথয প্রগাক এাং চাবভ ওবভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

৪। এাআ ফগটমবঝ চাবভ ওভাভ াগণ াগণ ভ্রফড পাঢা াআঢযাবত াংক্রান্ত ববথদ্ধ প্রবঢিাদফূগল ঘাওবভভ চন্য াঅতযথ 
প্রবথাদ ফামাভ প্রবথাদ ২৮ াংগযাথদ ওবভগঢ লাআগ। 

 

 

শকামাফ বওবভা 
াণথ বঘ 

াণথ বপাক 

বঢভড: 

১। বঘ/ পাভপ্রাি-াবঢবভক্ত বঘ/ পাভপ্রাি বুগ্ম-বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। 

* * * * * * * * * * * * 

২। বঘ 

 ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ঠাওা 
-------------াকবঢভ চন্য 

৩। শঘাভফযাদ 

 ওদগওাধ,৩০-৩১, বতমর্কযা া/ এ, ঠাওা।  
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াংববথদ্ধ াংস্থাফূগলভ চন্য ফগটম ভ্রফড-পাঢা প্রবথাদফামা 

--------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

প্রজ্ঞাধদ 

দাং-এ.াঅভ., ---------------------------------------------- ঢাবভঔ: ---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------এভ ----------------------------------
--------শঢ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- , ভওাগভভ ধূথ 
ানুগফাতদক্রগফ, বদম্নরূধ প্রবথাদফামা প্রডদ ওবভগমদ:- 

১। াংবক্ষি বযগভাদাফ  প্রগাক:- (১) এাআ প্রবথাদফামা ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- ওফথঘাভী ভ্রফড পাঢা প্রবথাদফামা,১৯৮৮ দাগফ াবপবলঢ লাআগ। 
 (২) াআলা --------------------------এভ ওম ওফথঘাভীভ প্রবঢ প্রগবাচয লাআগ। 

২। াংজ্ঞা: বর া প্রগেভ ধবভধন্থী শওাদ বওঙু দা ণাগওম, এাআ প্রবথাদফামা,:- 

ও) „াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ‟ াণথ এাআ প্রবথাদফামাভ াথীদ শওাদ ক্ষফঢা প্রগাক া তাবত্ব ধামগদভ াঈগিশ্য -----------
------- ওঢৃথও বদবুক্ত শওাদ ওফথওঢথা, 

ঔ) „--------------------------‟ াণথ ---------------------------------------- (----------------------) এভ াথীদ 
প্রবঢবিঢ --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------; 

ক) ওফথঘাভী বমগঢ --------------------------------------------------এভ শব শওাদ ওফথঘাভীগও ুছাাআগ এাং 
এওচদ ওফথওঢথা া বযক্ষাদবয াআলাভ ান্তপুথক্ত; 

খ) „বওগমাবফঝাভ পাঢা‟ াণথ প্রবথাদ ৪ (৪)এ বদথথাবভঢ বওগমাবফঝাভ পাঢা; 
গ) „দতবদও পাঢা‟ াণথ প্রবথাদ ৫এ বদথথাবভঢ দতবদও পাঢা; 
ঘ) „ধবভাভ‟ াণথ শওাদ ওফথঘাভীভ স্ত্রী া স্ত্রীকড া শক্ষেফঢ স্বাফী এাং াঈক্ত ওফথঘাভীভ াঈধভ ম্পূডথপাগ 

বদপথভযীম ধুে, াবাবলঢা া বথা ওন্যা, বধঢা, ফাঢা এাং ফৃঢ ধুগেভ স্ত্রী া স্ত্রীকড  ন্তাদ ন্তবঢ; 

ঙ) „য রম স্থাদ‟ াণথ ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ, ঔুমদা  ভাচযালী শধৌভ এমাওা; 
চ) „ভ্রফড‟ াণথ -------------------------------এভ ওাবথ ধামগদভ াঈগিগশ্য া াঈলাভ স্বাগণথ ভ্রফড; 

ছ) „ভ্রফড পাঢা‟ াণথ এাআ প্রবথাদ ফামাভ াথীদ প্রগত াঅবণথও সুবথাবত, ; 

জ) „শলট শওাাঝথাভ‟ াণথ, াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও বপন্পপাগ বদথথাবভঢ দা লাআগম, াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ শব ওাবথযামগ 
ওফথভঢ শাআ ওাবথাম। 

৩। ওফথঘাভীকগডভ শেডী বপাক:- ভ্রফড পাঢাভ প্রাধযঢা বদথথাভগডভ াঈিগশ্য ওফথঘাভীকডগও বদম্নবডথঢ শেডীগঢ বপক্ত 
ওভা লাআগ, বণা:- 
১) ও-শেডী- াংগযাবথঢ দঢুদ শঢদ শেগমভ ১৬৫০-৩০২০/ া ঢতূর্ধ্থ শেগমভ ওম ওফথঘাভী; 
২) ঔ-শেডী- ও শেডীপুক্ত ওফথঘাভী যঢীঢ ান্যান্য এফদ ওম ওফথঘাভী বালাগতভ ফূম শঢদ াংগযাবথঢ নুঢদ 

শঢদ শেগম ১২৫০ ঝাওা ওফ দগল; 

৩) ক-শেডী- ও, ঔ  খ েডীপুক্ত ওফথঘাভী যঢীঢ ান্যান্য ওম ওফথঘাভী; 
৪) খ-শেডী- এফ, এম, এ, এ এাং ফধতফবথাতা ম্পন্প ওফথঘাভীকড। 

৪। ববপন্প প্রওাভ বাদালগদ ভ্রফগডভ চন্য ভ্রফড পাঢাভ লাভ:- (১) শভমধণ া স্ট্রীফাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে ওফথঘাভীকড 
বদম্নরূধ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভাভ এাং বদম্নবডথঢ লাগভ পাঢা ধাাআাভ াবথওাভী লাআগদ:- 

ওফথঘাভী শেডী ভ্রফগডভ শেডী ভ্রফড পাঢা 
ও- শেডী 

১) াংগযাবথঢ নুঢদ শঢদ শেগমভ 
৩৭০০-৪৮২৫ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ 
শঢদক্রফপুক্ত ওফথঘাভী 

যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডী এাং াঈক্তরূধ শেডী 
দা ণাবওগম বদম্নঢভ াঈচ্চঢফ শেডী 

প্রওৃঢ পাড়া, াঅদ াংভক্ষগডভ চন্য 
াবঢবভক্ত ঔভঘ (ববত ণাগও)  াঅনুরবেও 

ঔভঘ াত াঈক্ত পাড়াভ ৫০% 

২) ান্যান্য ওফথঘাভী প্রণফ শেডী -ঐ- 
ঔ- শেডী রৃাআবঝভ শযী শেডী ণাবওগম বিঢী শেডী, 

এাং রৄথু রৃাআবঝ শেডী ণাবওগম াঈচ্চঢভ শেডী 
প্রওৃঢ পাঢা  াঅনুরবেও ঔভঘ াত 

াঈক্ত পাড়াভ ৮০%। 
ক- শেডী রৃাআবঝভ শযী শেডী ণাবওগম িঢী শেডী, 

এাং রৄথু রৃাআবঝ শেডী ণাবওগম বদম্নঢভ শেডী 
- ঐ - 

খ- শেডী বদম্নঢফ শেডী - ঐ - 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1183  

 ঢগ যঢথ ণাগও শব, শওাদ ওফথঘাভী শভমধগণ া স্টীফাগভভ শব শেডীগঢ ভ্রফড ওবভঢ াবথওাভী শাআ 
শেডীগঢ ভ্রফড দা ওবভা বদম্নঢভ শওাদ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম া ঢালাগও বদম্নঢভ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ লাআগম, 

বঢবদ ভ্রফড-পাঢা াত াঈক্ত শেডীভ প্রওৃঢ পাড়া এাং শব শেডীগঢ ভ্রফগডভ াবথওাভী াঈধগভাক্ত লাগভ শাআ 
শেডীভ াঅনুরবেও ঔভঘ ধাাআগদ। 

২) াংগযাবথঢ নুঢদ শঢদ শেগমভ ৩৭০০-৪৮২৫ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ শঢদক্রফপকু্ত ও- শেডীভ ওফথঘাভী 
াাংমাগতগযভ াপযন্তগভ বফাগদভ াআওদবফ শেডীগঢ ভ্রফগডভ াবথওাভী লাআগদ:- 

 ঢগ যঢথ ণাগও শব, বগযর ধবভবস্থবঢগঢ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ানুফবঢ প্রতাদ ওবভগম, ান্যগওাদ ওফথঘাভী 
বফাগদ ভ্রফড ওবভগঢ ধাবভগদ। 

৩) বফাগদ ভ্রফডচবদঢ রৃখথঝদাভ ছুাঁবওভ যাধাগভ বফাগদ ভ্রফডওাভী ওফথঘাভীভ শওাদ যবক্তকঢ ীফা ধবমব া দা 
ণাবওগম এাং ানুরূধ ভ্রফগডভ ধূগথ বঢবদ শাআ ফগফথ শখারডা প্রতাদ ওবভগম, প্রবঢবঝ াঈড্ডগদভ চন্য -----------
- এভ ঔভগঘ াদবথও রৃাআমাঔ ঝাওাভ ীফা ধবমবভ যস্থা ওভা বাাআগঢ ধাগভ। 

৪) ড়ও ধগণ শওাদ ওফথঘাভীভ ভ্রফগডভ শক্ষগে, পাড়া প্রতাদ ওবভঢ ল এাআরূধ শওাদ বাদালগদ াঈক্ত ওফথঘাভী 
ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম, প্রবথাদ ৮  ৯ এভ বথাদামী গধগক্ষ, বঢবদ বদম্নবডথঢ লাগভ শওাগমাবফঝাভ পাঢা 
ধাাআগদ বণা:- 

ওফথঘাভীভ শেডী বওগমাবফঝাভ পাঢাভ লাভ 
(প্রবঢ বওগমাবফঝাভ া াঈলাভ াাংগযভ চন্য) 

ও- শেডী ১.০০ 

ঔ- শেডী ০.৮০ 

ক- শেডী ০.৬০ 

খ- শেডী ০.৪০ 

যাঔযা- „ড়ও ধগণ ভ্রফড‟ বমগঢ শদৌওা, স্পীট শাঝ া বন্ত্রঘাবমঢ শদৌওাগবাগক ভ্রফড ান্তপুথক্ত লাআগ। 

৫) শওাদ ওফথঘাভী ------------------এভ শওাদ বাদালগদ --------- ওঢৃথও পাড়াওৃঢ া ান্যবথপাগ াংকৃলীঢ 
বাদালগদ ভ্রফড ওবভগম বঢবদ প্রবথাদ ৬ (২) ানুাগভ রৄথুফাে দতবদও পাঢা ধাাআগদ। 

৫। দতবদও পাঢা।- (১) এাআ প্রবথাগদভ ান্যান্য বথাদামী াগধগক্ষ, শওাদ ওফথঘাভী ঢালাভ শলট শওাাঝথাভ লাআগঢ ৮ 
বওাঃ বফাঃ যাাগথথভ াবলগভ শওাদ স্থাগদ ভ্রফড ওবভগম এাং এাআরূধ ভ্রফগডভ ওাভগড শলট শওাাঝথাভ লাআগঢ ঢালাগও 
াদূযদ াঅঝ খন্ঝাওাম ানুধবস্থঢ ণাবওগঢ লাআগম, াঈক্ত ফগভ য বদথাগলভ চন্য বঢবদ বদম্নডথীঢ লাগভ দতবদও পাঢা 
ধাাআগদ:- 

ওফথঘাভী শেডী াথাভড স্থাগদভ চন্য দতবদও পালাভ লাভ যরম স্থাগদভ চন্য 
দতবদও পাঢাভ লাভ 

১ ২ ৩ 
ও- শেডী (১) ফাবও ফূম শঢদ াদূর্ধ্থ ২৪০০ ঝাওাভ 

ওফ লাআগম 

৩২.০০ ঝাওা 

ওমাফ-২ এ াঈবেবঔঢ লাভ 
 াঈলাভ এও ঢৃঢীাাংয 

(২) ফাবও ফূম শঢদ ২৪০০ ঝাওাভ শযী বওন্তু 
৩৬৯৯ ঝাওাভ শযী দা লাআবম 

৩৬.০০ ঝাওা 

(৩) ফাবও ফূম শঢদ াদূর্ধ্থ ৩৭০০/- ঝাওা া 
ঢগঢাবথও লাআগম 

৩৬.০০ ঝাওা এাং ৩৭০০/- ঝাওা শঢগদভ 
াবঢবভক্ত প্রবঢ ১০০০ ঝাওা া াঈলাভ াাংয 

বগযগরভ চন্য ৮.০০ ঝাওা 
ঔ- শেডী (১) ফাবও ফূম শঢদ ১২৫০ ঝাওা া াঈলাভ 

শযী বওন্তু ১৮৪৯ ঝাওা শযী দা লাআগম 
২৫.০০ ঝাওা 

(২) ফাবও ফূম শঢদ ১৮৫০ ঝাওা া ঢগঢাবথও 
লাআগম 

২৫.০০ ঝাওা এাং ১৮৫০ ঝাওা শঢগদভ 
াবঢবভক্ত প্রবঢ ৫০০/- ঝাওা া াঈলাভ াাংয 

বগযগরভ চন্য ৩.০০ ঝাওা 
ক- শেডী থবদম্ন দতবদও পাঢা ১৫ ঝাওা গধগক্ষ, ফাবও 

ফূম শঢগদভ প্রবঢ ২০০/- ঝাওা া াঈলাভ াাংয 
বগযগরভ চন্য ৩.৫০ ঝাওা 

খ- শেডী ১৫.০০ ঝাওা 

(২) শওাদ ওফথঘাভী ------------------------------------------ এভ শওাদ বাদালগদ া ------------------------------
---------------------------------------------------- ওঢৃথও পাড়াওৃঢ া ান্যবথপাগ াংকৃলীঢ বাদালগদ শলট 
শওাাঝথাভ লাআগঢ শঢভ বওাঃবফাঃ যাাগণথভ াবলগভ শওাদ স্থাগদ ভ্রফড ওবভগম এাং এাআরূধ ভ্রফগডভ ওাভগড 
ঢালাগও শলট শওাাঝথাভ লাআগঢ ানুু্বদ াঅঝ খন্ঝাওাম ানুধবস্থঢ ণাবওগঢ লাআগম বঢবদ াঈধ-প্রবথাদ (১) এ 
বদথথাবভঢ লাগভ দতবদও পাঢা ধাাআগদ, এাং এাআরূধ শক্ষগে বঢবদ শওাদ বওাঃবফাঃ পাঢা ধাাআগদ দা। 
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৩) ঔাকড়াঙবড়, ান্দভদ  ভাাংকাফাবঝ এমাওা শওাদ ওফথঘাভীভ ভ্রফগডভ শক্ষগে বঢবদ ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ 
শমা প্রগবাচয ববথফামা া ান্যবথ বদফামী, প্রগাচদী াবপগবাচদল, ানুাগভ দতবদও পাঢা 
ধাাআগদ। 

৪) শওাদ ওফথঘাভী ভ্রফডওাগম শলট শওাাঝথাগভভ াবলগভ তয বতগদভ শযী বওন্তু ৬০ বতগদভ শযী দ এাআরূধ ফ 
াবঢাবলঢ ওবভগম বঢবদ, াঈধ-প্রবথাদ ৯১), (২) এাং (৩) এভ বথাদামী াগধগক্ষ, বদম্নডথীঢ লাগভ দতবদও 
পাঢা ধাাআগদ:- 

ও) প্রণফ তয বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ; 

ঔ) প্রণফ তয বতগদভ ধভঢথী বয বতদ ধবথন্ত ফগভ চন্য ধূডথলাগভভ বঢদ ঘঢুণথাাংয; 

ক) তনা (ঔ)-শঢ াঈবেবঔঢ ফগভ ধভঢথী বেয বতদ ফগভ চন্য ধূডথলাগভভ াগথথও লাগভ; 

খ) ৬০ বতগদভ াবঢবভক্ত ফযাধী াস্থাদ ওবভগম বঢবদ শওাদ দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। 

৬। দতবদও পাঢাভ ধবভগঢথ শলাগঝম ঔভঘ।- (১) ভ্রফডওাগম য-রম স্থাগদ াস্থাগদভ চন্য ---------------- া ভওাভ 
া ান্যগওাদ স্থাদী ওঢৃথধগক্ষভ বদন্ত্রডাথীদ শওাদ াবঢবণযামা, টাওাাংমা া াবওথঝ লাাঈ া বোফযামা স্থাদ 
াংর্কমাদ দা লাআগম, ----------------------------------------- ওঢৃথও বদথথাবভঢ ও-শেডীপুক্ত ওফথঘাভীকডগও দতবদও 
পাঢাভ ধবভগঢথ ----------------------------------------- ওঢৃথও বদথথাবভঢ লাগভ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রওৃঢ পাড়া, 
রৃাআগভ ফগথয বালা ওফ, এাং াঈক্ত দতবদও পাঢাভ ৫০% প্রতাদ ওভা বাাআগঢ ধাগভ: 

 ঢগ যঢথ ণাগও শব, এাআ াঈধ-প্রবথাগদভ াথীগদ বদথথাবভঢ লাগভভ ধবভফাড দতবদও ৮০০ ঝাওাভ শযী লাআগ দা: 
াঅভ যঢথ ণাগও শব, াঈক্ত পাড়াভ ফগথয সুভা চাঢী া লামওা ধাদী, মন্রী ঔভঘ া খ বযর ান্তপুথক্ত লাআগ দা। 

২) াঈধ-প্রবথাদ (১) এভ াথীগদ পাড়া গ্রলড ওবভগঢ লাআগম, াংবিষ্ট ওফথঘাভী ভ্রফড পাঢা বগম এাআ ফগফথ প্রঢযদ 
ওবভগদ শব, বঢবদ ----------------- া ভওাভ া শওাদ স্থাদী ওঢৃথধগক্ষভ বদন্ত্রডাথীদ শওাদ াবওথঝ লাঈ া 
টাওাাংমা া াবঢবণযামা া বোফ যামা াস্থাগদভ সুবথা ধাদ দাাআ, এাং বঢবদ াঈক্ত বগমভ বলঢ 
শলাগঝম পাড়া প্রতাগদভ ভবযত তাবঔম ওবভগদ। 

৮। তবমভ শক্ষে ভ্রফড পাঢা।- এও ওফথস্থম লাআগঢ ান্য ওফথস্থগম শওাদ ওফথঘাভীভ তবমভ শক্ষগে, - 

ও) বঢবদ শভমধণ া স্টীফাগভ ভ্রফড ওবভগম ঢালাভ বদগচভ চন্য এওবঝ প্রওৃঢ পাড়া এাং ঢালাভ প্রাধয শেডীভ 
াবঢবভক্ত রৃাআবঝ পাড়া প্রতাদ ওভা লাআগ, এাং ঢালাভ গে ধবভাগভভ তস্যকড ভ্রফড ওবভগম, প্রগঢযও ধূডথ 
ে যবক্তভ চন্য এওবঝ এাং বযরৄভ চন্য াগথথও পাড়া প্রতাদ ওভা লাআগ; এাআরূধ শক্ষে প্রওৃঢ পাড়া প্রতাদ 
ওভা লাআগ এাং াআলা াঈক্ত ওফথঘাভী শব শেডীগঢ ভ্রফগডভ াবথওাভী ঢালাভ াবঢবভক্ত লাআগদা; 

ঔ) বঢবদ ড়ওধগণ ভ্রফড ওবভগম ঢালাভ বদগচভ চন্য এাং ঢালাভ বলঢ ভ্রফডওাভী ধবভাগভভ াদবথও রৃাআচদ 
তগস্যভ প্রওৃঢ পাড়া এাং প্রগঢযগওভ চন্য এওবঝ াবঢবভক্ত পাড়া প্রতাদ ওভা লাআগ, এাং রৃাআচগদভ াবথও 
তগস্যভ প্রগঢযগওভ চন্য এওবঝ ওবভা প্রওৃঢ পাড়া প্রতাদ ওভা লাআগ; 

ক) যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলগদভ ঔভঘ াত ভওাবভ ওফথঘাভীগতভ শক্ষে প্রগবাচয ববথফামা া বদফামী 
ানুাগভ প্রওৃঢ ধবভলদ ঔভঘ এাং ধযাবওাং ঔভঘ প্রতাদ ওভা লাআগ; 

খ) ঢালাভ ধবভাগভভ তস্যকড াঈক্ত ওফথঘাভী ওঢৃথও তাবত্ব লস্তান্তগভভ ধভঢথী ঙ ফাগভ ফগথয নুঢদ ওফথস্থগম 
শধৌঙাাআগম া তবমভ নগম ধুভাঢদ ওফথস্থম লাআগঢ ান্যে কফড ওবভগম তনা (ঔ) া (ক) ানুাগভ ঢালাভ 
ধুভাঢদ ওফথস্থম লাআগঢ নুঢদ ওফথস্থম ধবথন্ত ভ্রফড প্রাধয াত পাঢা প্রতাদ ওভা লাআগ। 

৯। বওগমাবফঝাভ পাঢা  াঈলা বদথথাভগডভ ধদ্ধবঢ।- (১) ভ্রফৰগডভ য বদথাগলভ াঈিগশ্য বওগমাবফঝাভ পাঢা প্রতাদ ওভা 
লাআগ এাং বাো াঅভগেভ স্থাদ  ভ্রফড স্থাগদভ তূভগত্বভ বপবত্তগঢ াঈলা বদরূবধঢ লাআগ। 

২) বওগমাবফঝাভ পাঢা বদথথাগডভ াঈগিগশ্য রৃাআবঝ স্থাগদভ ফথয স্বল্প তূভত্ব া াবথওঢভ সুবথাচদও ধগণ ভ্রফড 
ানুগফাতদ ওভা লাআগ। 

৩) শব ধগণ স্বল্পঢফ ফগ ভ্রফড ওভা বা ঢালাাআ স্বল্প রৃভগত্বভ ধণ কডয লাআগ, এাং এাআ যাধাগভ শওাদ গন্দল 
ণাবওগম াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ঢালা বদথথাভড ওবভগ। 

৪) শওাদ ওফথঘাভী স্বল্প রৃভগত্বভ ধগণ ভ্রফড দা ওবভগম াঈলা ববত স্বল্প য ম্পন্প ল ঢাল লাআগম এাআরূধ স্বল্প 
যম্পন্প ধগণ ভ্রফড াত ভ্রফড পাঢা শতা বাাআগঢ ধাগভ। 

৫) ভ্রফগডভ স্থাদ শভমধণ া স্টীফাভ িাভা াংবুক্ত লাআগম বওগমাবফঝাভ পাঢা প্রগত লাআগ দা: 

 ঢগ যঢথ ণাগও শব, শভমধণ া স্টীফাভ শবাকাগবাক ণাওা গে ড়ও ধগণ ভ্রফড াংখবঝঢ লাআগম 
াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ শভম া স্টীফাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রগবাচয শেডীভ পাড়াভ াবথও দগল এাআরূধ পাঢা ফঞ্জুভ 
ওবভগঢ ধাগভদ। 
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১০। বগতগয বাঢাাগঢভ ভ্রফড পাঢা। - শওাদ ওফথঘাভী বগতগয ভ্রফড ওবভগম বঢবদ ভওাবভ ফথঘাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয 
ববথফামা বদফামী, প্রগাচদী াবপগবাচদল, ানুাগভ ভ্রফড পাঢা ধাাআগদ। 

১১। ভ্রফড াঅগতয। - ভ্রফগড বাাভ ধূগথ াংবিষ্ট ওফথঘাভী াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াংগ্রল ওবভগদ। 

১২। ভ্রফড াঅভে  ফাবি স্থাদ। - াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ বপন্পরূধ বদ্ধান্ত গ্রলড দা ওবভগম, াথাভডঢাঃ াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ শলট 
শওাাঝথাভগও ভ্রফগডভ াঅভেস্থম এাং ভ্রফডওাভীভ কন্তযস্থমগও ভ্রফড ফাবিভ স্থাদ বলাগ কডয ওভা লাআগ। 

১৩। ভ্রফড পাঢা বম শধয ওভাভ ফীফা।-১) তবম যঢীঢ ান্যান্য ভ্রফগডভ শক্ষে, ভ্রফড ফাবিভ ধভ শলট 
শওাাঝথাগভ প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ লাআগঢ বেয বতগদভ ফগথয ভ্রফড-পাঢা বম শধয ওবভগঢ লাআগ, ঢগ াঈধবুথক্ত 
ওঢৃথধক্ষ বগযর শক্ষগে াঈক্ত ফীফা াদবথও রৃাআ ফা ধবথন্ত বথথঢ ওবভগঢ ধাগভ। 

২) তবমভ শক্ষগে ধুভাঢদ ওফথস্থগম তাবত্বপাভ লস্তান্তগভভ া তাবত্বফুক্ত (বভবমচ) লাভ ঙ ফাগভ ফগথয ভ্রফড-

পাঢা বম শধয ওবভগঢ লাআগ, ঢগ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ বগযর ধবভবস্থবঢগঢ, াঈক্ত ফীফা বঢদ ফা ধবথন্ত 
বথথঢ ওবভগঢ ধাগভ। 

৩) াঈধ-প্রবথাদ (১) া (২) এ বদথথাবভঢ ফীফাভ ধভ শওাদ ভ্রফড পাঢা বম শধয ওভা লাআগম াঈলা ফঞ্জুভ ওভা 
লাআগ দা। 

১৪। াবগ্রফ ভ্রফড-পাঢা, াআঢযাবত। - াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ভ্রফড াঅগতগযভ বপবত্তগঢ াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ প্রাধয াঅনুফাবদও ভ্রফড-

পাঢাভ াদবথও ৮০% াবগ্রফ ভ্রফড-পাঢা ফঞ্জুভ ওবভগঢ ধাগভ; এাং াঈক্ত াবগ্রফ (ফবন্বঢ দা লা ধবথন্ত াঈক্ত 
ওফথঘাভীগও াঅভ শওাদ াবগ্রফ ভ্রফড-পাঢা শতা লাআগ দা। 

২)  তবমভ শক্ষগে, াঈধ-প্রবথাদ (১) এ াঈবেবঔঢ লাগভ াবগ্রফ ভ্রফড-পাঢা ঙাড়া াংবিষ্ট ওফথঘাভীগও ঢালাভ এও 
ফাগভ ফূম শঢগদভ ফধবভফাড াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াংবিষ্ট ওফথঘাভী নুঢদ ওফথস্থগম শবাকতাদ 
ওবভগম বঢদবঝ ফাদ বওবস্তগঢ ঢালাভ ফাবও শঢদ লাআগঢ াঈক্ত াবগ্রফ ওঢথদ ওভা লাআগ। 

১৫। াঅদ াংভক্ষড াবঢম, াআঢযাবত। - শওাদ ভ্রফগডভ শক্ষগে ভ্রফড-সুবঘ ধবভঢথগদভ ওাভগড ভ্রফডওাভীগও ঢালা াংভবক্ষঢ 
াঅদ াবঢম ওবভগঢ লাআগম এাং াঈক্ত াবঢমওভগডভ নগম শওাদ াণথ ওঢথদ ওভা লাআগম, াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ াঈক্তরূধ 
াবঢগমভ ধবভবস্থবঢ বগঘদা ওবভা, ওঢথদওৃঢ াণথগও ভ্রফড-পাঢাভ াাংয কডয বওা ভ্রফডপাঢা ফঞ্জুভ ওবভগঢ 
ধাগভ। 

১৬। স্থাী ভ্রফড-পাঢা।- এাআ প্রবথাদফামাভ ান্যান্য বথাদামীগঢ বালা বওঙুাআ ণার্কও দা শওদ, শব ওম স্থাী 
ওফথঘাভীগও াথাভডঢাঃ যাধওপাগ ভ্রফড ওবভগঢ ল, শাআ ওম ওফথঘাভীভ চন্য ------------------------------, 

ভওাগভভভ ধূথ ানুগফাতদক্রগফ, বমবঔঢ াঅগতয িাভা ফাবও বপবত্তঢগঢ স্থাী ভ্রফড-পাঢা বদথথাভড ওবভগঢ ধাগভ। 

১৭। ধাথঢযঘট্টগ্রাফ এমাওা ভ্রফগডভ শক্ষগে ভ্রফড-পাঢা। - শওাদ ওফথঘাভী ঔাকড়াঙবড়, ান্দভদ  ভাাংকাফাবঝ এমাওা 
ভ্রফড ওবভগম ঢালাগও ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ শমা প্রগবাচয ববথফামা া ান্যবথ বদফামী, প্রগাচদী 
াবপগবাচদল, ানুাগভ ভ্রফড-পাঢা প্রতাদ ওভা লাআগ। 

১৮। ভ্রফড-পাঢা বগমভ নভফ। ------------------------------------, বমবঔঢ াঅগতয িাভা, ভ্রফড-পাঢা বগমভ নভফ এাং 
াঈলা াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ তাবঔগমভ ধদ্ধবঢ বদথথাভড ওবভগঢ ধাবভগ। 

১৯। াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ ক্ষফঢা, াআঢযাবত।-১) াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও ভ্রফড-পাঢা বম ানুগফাবতঢ দা লাআগম শওাদ 
ওফথঘাভীভ ভ্রফড-পাঢা াত প্রাধয াণথ প্রগত লাআগ দা। 

২) ভ্রফড-পাঢা বম ানুগফাতগদভ ফ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধক্ষ ভ্রফড-পাঢা বগম প্রতত্ত ওম ঢণয, তাীওৃঢ াগণথভ 
বণাণথঢা এাআ প্রবথাদ ফামাভ বথাদামীতৃগষ্ট ধভীক্ষা ওবভগদ এাং প্রগাচদগাগথ বগম প্রতত্ত ঢণয ম্পবওথঢ 
প্রগাচদী ওাকচাবত া ান্যবথ ঢণয-প্রতাদ ঢম ওবভগঢ াণা ওাভড বমবধদ্ধ ওবভা ভ্রফড-পাঢা বম 
াংগযাথগদভ বদগতথয বতগঢ া াঈলা াঅাংবযও া ম্পূডথরূগধ দাওঘ ওবভগঢ া তাীওৃঢ াগণথভ ধবভফাড হ্রা 
ওবভগঢ ধাবভগদ। 

২০। াঅতামঢ াআঢযাবতগঢ াক্ষয প্রতাগদভ শক্ষগে ভ্রফড-পাঢা। - শওাদ াঅতামঢ, রাাআুদাম া ানুরূধ ওঢৃথধগক্ষভ মু্মগঔ 
াক্ষয প্রতাগদভ চন্য শওাদ ওফথঘাভী ভ্রফড ওবভগম এাং এঢরৃিগশ্য বঢবদ াঈক্ত াঅতামঢ, রাাআুদাম া ওঢৃথধগক্ষভ 
বদওঝ লাআগঢ শওাদ াণথ গ্রলড ওবভগম বঢবদ শওাদ ভ্রফড-পাঢা ধাাআগদ দা। 

২১। াসুবথা তভূীওভড।- ভ্রফড াংক্রান্ত শওাদ বরগ এাআ প্রবথাদফামা াধবথাি বথাদ ণাবওগম ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ 
শক্ষগে প্রগবাচয ববথফামা া ান্যবথ বদফামী, প্রগাচদী াবপগবাচদল, ানুভড ওবভগঢ লাআগ এাং শওাদ 
বরগ এাআরূধ ববথফামা া বদফামী ানুভগড াসুবথা শতঔা বতগম, ভওাগভভভ শওাদ াথাভড া বগযর 
বদগতথয াগধগক্ষ, াঈক্ত বরগ ----------------- প্রগাচদী বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগ এাং াঈক্তরূধ বদ্ধান্ত ঘূড়ান্ত 
লাআগ। 
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------------------------- াঅগতযক্রগফ, 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-২ 

দাং-াফ-াব(প্রব-২)/বঝ,এ/বট,এ-১৭/৮৫-৪০ ঢাবভঔ: 
১৭ াআ োড ১৩৯৯ 

১ মা াঅকষ্ট ১৯৯২ 

 

বর: দতবদও পাঢা (Daily Allowance) এাং ড়ও ধগণ ধণ পাড়া পাঢা (Road Mileage) এভ লাভ াংগযাথদ 
(এঢরৃগিগশ্য ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শেডীবন্যা)। 

 

 াঈবেবঔঢ বরগ ধূগথভ ওম াঅগতয াবঢমধূথও, ভওাভ ভ্রফড পাঢাভ শক্ষগে ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ 
প্রঘবমঢ শেডীবন্যা বদম্নরূগধ ধবভঢথদ ওবভগঢ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙ। ভ্রফড পাঢা াংক্রান্ত াথাভড ববথফামা  
যঢথামী ধূভড াগধগক্ষ শ-াফবভও প্রযাগদভ াঅঢাথীদ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, ধুদভাগতয দা শতা 
ধবথন্ত বদম্নবডথঢ লাগভ ভ্রফড পাঢা দতবদও পাঢা এাং ড়ও ধগণ বওগমাবফঝাভ বপবত্তও ধণ পাড়া পাঢা প্রাধয লাআগদ: 

ও) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শেডীবন্যা: 

ও-শেডী: ফূম শঢদ বদবথগযগর ওম প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ 
ওফথওঢথা বাাঁলাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৪,১০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ। 

ঔ-শেডী: ফাবও ৪,১০০ ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম 
ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাাঁলাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ২,১০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ। 

ক-শেডী: ঔ এাং খ শেডী যঢীঢ ওম ঢৃঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী। 

খ-শেডী: নগভষ্ট কাটথ, ধুবময ওদষ্টম (প্রথাদ ওদষ্টম যঢীঢ), শচম াটথাভ, শধবঝ াবনাভ, বওগযাভ াধভাথী 
াংগযাথদী প্রবঢিাদ (Borstal School)-এভ িাভভক্ষী এাং ওম ৪ণথ শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী। 

 

ঔ) দতবদও পাঢা: 

 াথাভড লাভ যরম স্থাগদভ চন্য াণথাৎ ঠাওা, 
দাভাডকঞ্জ, ঘট্টগ্রাফ, ণুমদা, ভাচযালী 

এাং বগমঝ যলগভভ চন্য। 

১। ও-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথওঢথা:   
ফাবও ফূম শঢদ   

১) ৪,১০০ ঝাওা ধবথন্ত ৪০ ঝাওা াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী। 
২) ৪,১০১ ঝাওা লাআগঢ ৬,২৯৯ ঝাওা ধবথন্ত। ৪৫ ঝাওা াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী। 
৩) ও) ৬,৩০০ ঝাওা লাআগঢ ৭,৭৯৯ ঝাওা ধবথন্ত। ৫৫ ঝাওা াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী। 

ঔ) ৭, ৮০০ ঝাওা লাআগঢ ৯,২৯৯ ঝাওা ধবথন্ত। ৬৫ ঝাওা াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী। 
ক) ৯,৩০০ ঝাওা  ঢতূর্ধ্থ ৭৫ ঝাওা াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী। 

২। ঔ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী:   
 ফাবও ফূম শঢদ ৩,২০০ ঝাওা ধবথন্ত াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী। 

 ৩৫ ঝাওা এাং ধভঢথী প্রবঢ ১০০০ 
ঝাওা া াঈলাভ াাংগযভ চন্য াবঢবভক্ত 

৫ ঝাওা লাগভ, গথাচ্চ -৪০ ঝাওা।  

 

৩। ক-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী: ফাবও ফূম শঢদ ১,২০০ ঝাওা ধবথন্ত 
৩০ ঝাওা এাং ধভঢথী প্রবঢ ৫০০ 
ঝাওা া াঈলাভ াাংগযভ চন্য াবঢবভক্ত 
৫ ঝাওা লাগভ, গথাচ্চ -৩৫ ঝাওা।  

াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।  

৪। খ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী ২৫ ঝাওা াথাভড লাগভভ ৩৩ ১/৩% শযী।  
 

ক) ধণ পাড়া পাঢা (Road Mileage) 
শেডী ঝাওা (বওগমাবফঝাভ প্রবঢ) 

১) ও-শেডী প্রবঢ বওাঃবফাঃ ১.২৫ ঝাওা। 
২) ঔ-শেডী প্রবঢ বওাঃবফাঃ ১.০০ ঝাওা। 
৩) ক-শেডী প্রবঢ বওাঃবফাঃ ০.৭৫ ঝাওা। 
৪) খ-শেডী প্রবঢ বওাঃবফাঃ ০.৫০ ঝাওা। 

ভ্রফডওৃঢ তূভত্ব বালাাআ লাঈও দা শওদ, াঈধগভাক্ত লাভ ড়ও ধগণ ফগ্র ভ্রফগডভ চন্য প্রগবাচয লাআগ।  
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খ) ধণ পাড়া পাঢা (Mileage Allowance) বদডথগভ চন্য শেডী-প্রাধযঢা। 
 

১। শভমধগণ ভ্রফড: 

ও) ও-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথওঢথা: 

১) ঝাওা ৬,৩০০-৮,০৫০ এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেমপকু্ত প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকগড যীঢাঢধ 
বদবন্ত্রঢ শেডী। যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডী দা ণাবওগম প্রণফ শেডী। 

২) ও-শেডীপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথা      -   প্রণফ শেডী। 

ঔ) ঔ-শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড     -  বিঢী/গযাপদ/সুমপ শেডী। 

ক) ক-শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথঘাভী - শরগদ রৃাআবঝ শেডী ণাবওগম বদম্নঢভ শেডী। বঢদবঝ শেডী ণাবওগম, বাাঁলাগতভ 
ফূম শঢদ ফাবও ১৩৭৫ ঝাওা এাং ঢতূগর্ধ্থ ঢাাঁলাভা ফথযফ (Middle) শেডী এাং বালাগতভ ফূম শঢদ ফাবও 
১৩৭৫ ঝাওাভ ওফ ঢাাঁলাভা-বদম্নঢফ শেডী। 

খ) খ-শেডীভ ভওাবভ ওম ওফথঘাভী-বদম্নঢফ শেডী। 
 

২। ফূদ্র া দতীধগণ ষ্টীফাগভ ভ্রফড: 

ও) ও-শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকডাঃ 

১) ঝাওা ৬,৩০০-৮,০৫০ এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেগমভ ওম প্রণফ শেডীভ ওফথওঢথা যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডী। 
যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডী দা ণাবওগম প্রণফ শেডী। 

২) ও-শেডীপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথাকড- প্রণফ শেডী। 

ঔ) ঔ-শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথচাবভকড-রৃাআবঝ শেডী ণাবওগম, াঈচ্চঢভ শেডী। রৃাআবঝভ াবথও শেডী ণাবওগম-

বিঢী শেডী। 

ক) ক-শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভীকড-রৃাআঝ শেডী ণাবওগম, বদম্নঢফ শেডী। বঢদবঝ শেডী ণাবওগম ফথযফ (Middle) 

শেডী। ঘাভবঝ শেডী ণাবওগম-বদম্নঢফ শেডীভ াযবলঢ াঈচ্চঢভ শেডী। 

খ) খ-শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভীকড-বদম্নঢফ শেডী। 
 

৩। বফাগদ ভ্রফড: 
(াাংমাগতগযভ াপযন্তগভ) 

বদম্নবমবঔঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বফাগদভ Economy Class এ ভ্রফগডভ সুবথা ধাাআগদ:- 

১) ঝাওা ৬,৩০০-৮,০৫০ এাং ঢতূর্ধ্থ শেমপকু্ত প্রণফ শেডীভ ওফথওঢথাকড। 

২) যবক্তকঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড (ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী এাং ফন্ত্রীকগডভ নভ াংকী বলাগ)। 

৩) বগযর শক্ষগে ান্যান্য ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও বফাগদ ভ্রফগডভ ানুফবঢ প্রতাদ ওভা বাাআগঢ ধাগভ। ঢগ 
এরূধ প্রগঢযওবঝ ভ্রফগডভ শক্ষগে, দূযদধগক্ষ ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ বঘ-এভ ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ এাং 
াআলাভ ানুবমবধ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। 

 

গ) ধণ পাড়া পাঢাভ লাভ (Mileage Allowance) 

 

১) শরদ/ ষ্টীফাভ/ চালাগচ ভ্রফড: 
ও) তবম যঢীঢ যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডীগঢ ভ্রফগডভ চন্য ধণ পাড়া পাঢা, াঈক্ত শেডীভ পাড়াভ ১ ১/২ গুড 

লাআগ। 
ঔ) তবম এাং যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডীভ ভ্রফড যঢীঢ, ওম শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শব 

শেডীগঢ ভ্রফগডভ াবথওাভী, শাআ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম, াঈক্ত শেডীভ পাড়াভ ১ ৪/৫ গুড লাগভ ধণ পাড়া 
পাঢা প্রাধয লাআগদ। াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রাধয শেডীভ বদম্নঢভ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম, বঢবদ বদম্নঢভ 
শেডীভ চন্য প্রতত্ত পাড়া এাং প্রাধয শেডীভ পাড়াভ ৪/৫ লাগভ ধণ পাড়া প্রাধয লাআগদ। 

২) বফাগদ ভ্রফড: াপযন্তভীড ভ্রফগডভ শক্ষগে, প্রতত্ত বফাদ পাড়া এাং এওবঝ দতবদও পাঢা বঢবদ প্রাধয লাআগদ। 
 

ঘ) তবমচবদঢ ভ্রফড পাঢা: 
তবমচবদঢ ভ্রফগডভ শক্ষগে ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বদম্নবডথঢ সুবথাবত প্রাধয লাআগদ:- 

ও) শরদ/ ষ্টীফাভ/ চালাগচ ভ্রফড: 

১) বদগচভ চন্য বঢবদ প্রাধয শেডীভ বঢদবঝ পাড়া প্রাধয লাআগদ। 
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২) প্রওৃঢ পাড়া প্রতাদ াগধগক্ষ, ঢাাঁলাভ ধবভাগভভ প্রগঢযও লকাফী প্রািে তগস্যভ চন্য এওবঝ ধূডথ পাড়া 
এাং প্রগঢযও বযরৄভ চন্য ১/২ পাড়া প্রাধয লাআগদ। 

ঔ) ড়ও ধগণ ভ্রফড: 

১) স্বী শেডী ানুাগভ বঢবদ শব লাগভ ধণ পাড়া পাঢা প্রাধয, শাআ লাগভ বঢবদ এওবঝ াবঢবভক্ত ধণ পাড়া পাঢা 
প্রাধয লাআগদ। 

২) ববত ঢাাঁলাভ ধবভাগভভ রৃাআচদ তস্য ঢাাঁলাভ লকাফী লদ, ঢগ বঢবদ শব লাগভ ধণ পাড়া পাঢা প্রাধয, শাআ 
লাগভ বিঢী এওবঝ াবঢবভক্ত ধণ পাড়া পাঢা এাং রৃাআ এভ াবথও তস্য ঢাাঁলাভ লকাফী লাআগম ঢৃঢী এওবঝ 
াবঢবভক্ত ধণ পাড়া পাঢা প্রাধয লাআগদ। 

২। শরদ/ ষ্টীফাভ/ চালাগচভ শেডী াংঔযা বদরূধগদভ শক্ষগে যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডীগও ১ফ শেডী বলাগ কডয ওবভগঢ 
লাআগ। 

৩। তবম এাং ান্যান্য ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রাধয পাড়া লাআগঢ শওাদরূধ াভঘাচথ (Surcharge) ওঢথদ ওভা লাআগ দা। 

৪। াঅদ াংভক্ষড, যীঢাঢধ বদবন্ত্রঢ শেডীভ বঙাদাধে, াআঢযাবতভ চন্য াথযঢাফূমওপাগ ধবভগযাবথঢ াণথ বঢবদ 
প্রাধয লাআগদ। 

৫। বফাদ বঝগওগঝভ শক্ষগে ধবভগযাবথঢ বাঢী বফাদ ন্দভ ঝযাক্স/ বন বঢবদ প্রাধয লাআগদ। 

৬। এঢদ াংক্রান্ত াংবিষ্ট ববথফূল বণাফগ াংগযাথদ ওভা লাআগ। 

৭। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ। 
 

 

এাআঘ, াঅভ, তত্ত 

বুগ্ম-বঘ (াস্তাঃ  ববথ) 
 

দাং-াফ-াব(প্রব-২)/বঝ,এ/বট,এ-১৭/৮৫-৪০ ঢাবভঔ: 
১৭-৪-১৩৯৯ াাং 
১-৮-১৯৯২ াআাং 

 

 ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রভড ওভা লাআম:- 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 
২। াণথ বঘ, াণথ বপাক, ঠাওা। 
৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা। 
৪। বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
৫। বঘ/ পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ, ------------------------------------------------ (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক) ঢাাঁলাগতভ 

াঅঢাপকু্ত ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ বলা যাঔাফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবন াআলাভ ানুবমবধ 

শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এ, এ, বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ 

াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৮। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা 

লাআম। 
৯। বপাকী ওবফযদাভ, -----------------------------------------বপাক। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ 

শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
১০। শচমা প্রযাও (ওম শচমা)। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
১১। ণাদা বদথালী ওফথওঢথা (ওম ণাদা)। 
১২। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ। 
১৩। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ), ভাচযালী। 
১৪। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা। 
১৫। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১৬। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব পদ, ঘট্টগ্রাফ। 
১৭। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
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১৮। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  তূভামাধডী, ঠাওা। 
১৯। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ------------------------------------------------------ (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
২০। শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম শচমা)। 
২১। শচমা শরচাবভ ওফথওঢথা (ওম শচমা)। 
২২। ণাদা বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম ণাদা)। 
২৩। াস্তাদ যাঔা, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২৪। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 
২৫। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফূদ্রডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। এাআ াঅগতযবঝ াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওাগযভ চন্য 

ঢাাঁলাগও ানুগভাথ ওভা লাআম। 
২৬। কাটথ দবণ/ াংওমদ। 

 

 

শফাাঃ াঅনঢা াঈবিদ 

ববদভ লওাভী বঘ। 
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াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা- ২ 

দাং-াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫/৮৩(৫০০০) ঢাবভঔ: ১৪-০৮-১৪০২ াাং 
২৮-১১-৯৫ াআাং 

 

বর: প্রঘবমঢ ভ্রফড পাঢা দীবঢফামা  াংবিষ্ট ববথ-বথাদ াংগযাথদ। 
 

 াঈবেবঔঢ বরগভ াংবিষ্ট াাংয াংক্রান্ত ধূগথভ ওম াঅগতয াবঢমধূথও, ভওাভ ভ্রফড পাঢাভ শক্ষগে ভওাবভ 
ঘার্কগভগতভ প্রঘবমঢ দীবঢফামা  াংবিষ্ট ববথ-বথাগদ এঢিাভা বদম্নরূধ াংগযাথগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙ:- 

ও) াপযন্তভীড বফাদ ভ্রফগডভ শক্ষগে াঅনুরবেও ঔভঘ (Incidental charge) প্রঘবমঢ এওবঝ দতবদও পাঢাভ 
ধবভগঢথ শভমধণ/ ষ্টীফাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে ঢুমদা ওগভ বফাদ পাড়াভ ২০% বদথথাভড ওভা লাআম (যঢওভা বয 
পাক)। 

ঔ) ভ্রফড পাঢা বগমভ াগণ বফাগদভ বঝগওঝ াংবুবক্তভ বথাদ ভবলঢ ওগভ শভমধণ/ শদৌধণ  ান্যান্য ফাথযগফ 
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রগবাচয এওাআ থভগডভ বদফ ানুভগডভ বথাদ ওভা লাআম। 

ক) ঢথফাগদ প্রঘবমঢ াপযন্তভীড ভ্রফগডভ শক্ষগে দতবদও পাঢাভ লাভ ২০% বৃদ্ধ ওভা লাআম (যঢওভা বয পাক)। 

এঢতাংক্রান্ত াংবিষ্ট দীবঢফামা  ববথফূল াংগযাবথঢ বগবঘঢ লাআগ। 

াআলা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথযওভী লাআগ। 
 

 

শফাাঃ াঅগদাাভ াঈবিদ 
াঈধ-বঘ(প্রববথ) 
শনাদ: ৮৬২৯৩১ 

দাং-াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫/৮৩(৫০০০) ঢাবভঔ: ১৪-০৮-১৪০২ াাং 
২৮-১১-৯৫ াআাং 

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রভড ওভা লাআম:- 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 
২। াণথ বঘ, াণথ বপাক, ঠাওা। 

৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা। 

৪। বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

৫। বঘ/ পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ –––––––––––––––––––––– (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁলাগতভ 
াঅঢাপকু্ত ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ বলা যাঔাফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)। 

৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। 
(ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)। 

৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ,এ,বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 (ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)। 

৮। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, াাংমাগতয, ঠাওা 
 (ঢাাঁলাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)। 

৯। বপাকী ওবফযদাভ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– বপাক (ঢাাঁলাভ াথীদস্থ 
ওম তিগভ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)। 

১০। শচমা প্রযাও (ওম শচমা) (ঢাাঁলাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম)। 

১১। ণাদা বদথালী ওফথওঢথা, (ওম ণাদা)। 

১২। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ। 

১৩। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ) ভাচযালী। 

১৪। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা। 

১৫। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 

১৬। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব,াঅভ,ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ। 

১৭। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
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১৮। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা। 

১৯। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা,––––––––––(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 

২০। শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা, (ওম শচমা)। 

২১। শচমা শরচাবভ ওফথওঢথা, (ওম শচমা)। 

২২। ণাদা বলাভক্ষড ওফথওঢথা, (ওম ণাদা)। 

২৩। াস্তাদ যাঔা, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

২৪। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 

২৫। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। চাঢী শঢদ শেম, ১৯৯৭ াঅগতযবঝ াাংমাগতয 
শকগচগঝ প্রওাগযভ চন্য ঢাাঁলাগও ানুগভাথ ওভা লাআম। 

২৬। কাটথ দবণ/ াংওমদ। 

 

 

এফ,এ, ফদসুভ 

বাঃ লওাভী বঘ 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1193  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১/২০০০(াাংয-১)/৪১ ঢাবভঔ: ১৫/৪/২০০২ 

 

বর: চাঢী শঢদ শেম’ ১৯৯৭ এভ াঅঢা প্রাি ফমূ শঢগদভ বপবত্তগঢ দতবদও পাঢা  ভ্রফড পাঢা প্রাধযঢা 
প্রগে। 

েূ: দাং-বএবচ/গপ্রা-১/৮৫(ও)/াাংয-৪/৩১৫, ঢাবভঔ: ২৮-২-২০০২ াআাং। 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লগ চাদাগেদ শব, দতবদও পাঢা  ভ্রফড পাঢাভ লাভ 
বদথথাভগড শেডী বন্যাগভ শক্ষগে চাঢী শঢদ শেম ১৯৯১ এভ ওগভধবন্টাং শঢদ শেম ১৯৯৭ বগঘদা ওভগঢ লগ। 
াণথাৎ শব  ২ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাভ ফূম শঢদ ১৯৯৭ গদভ শঢদ শেম ানুবাী ফাবও ৪১০০/- ঝাওা া 
ঢতূর্ধ্থ ঢাগতভ শঢদ ১৯৯১ এভ শঢদ শেগমভ ওগভধবন্টাং ওঢ শবঝ বগঘদা ওভগঢ লগ। ১৯৯১ এভ শঢদ শেগম 
২ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাভ ফূম শঢদ ৪১০০/- া ঢতূর্ধ্থ লগমাআ ভ্রফড পাঢা  দতবদও পাঢাভ লাভ বদথথাভগড „ও‟ 

শেডীপুক্ত লগদ। এগক্ষগে ১৯৯৭ এভ শঢদ শেগম ফূম শঢদ ৪১০০/- া ঢতূর্ধ্থ লগমাআ „ও‟ শেডীপুক্ত লগ দা। 

 

 

বমবও চালাদ বভবফ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, 

১৮৯, যলীত দত দচরুম াআমাফ ভবড। 

ঠাওা। 

(তৃাঃাঅাঃ- চদা শফাাঃ াঅরৃম াগঙঢ ঔাদ 

াবঢাঃ াঈধ-ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও (ধদ্ধবঢ)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৪৪ ঢাবভঔ: ১৩/১১/২০০২বরাঃ 

 

বর: শতগযভ াপযন্তগভ ভ্রফগডভ চন্য দতবদও পাঢা। 

 ১৭ োদ, ১৩৯৯/ ১ াঅকষ্ট, ১৯৯২ ঢাবভগওভ স্ভাভও দাং- াফ/ াব(প্রব-২)/ বঝ,এ/ বট,এ-১৭/ ৮৫-৪০ এভ 
াঅাংবযও াংগযাথদক্রফ ভওাভ শতগযভ াপযন্তগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে ১৫,০০০/- (ধগদভ লাচাভ) ঝাওা (বদথথাবভঢ) 
শঢদক্রগফভ এাং ঢতূর্ধ্থ ধবথাগভ ওফথওঢথাকগডভ দতবদও পাঢা ৩০০/- (বঢদযঢ) ঝাওা বদথথাভড ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড 
ওগভগঙ। 

 

 

এ,ব,এফ, াঅুম ওাগযফ 

বুগ্ম-বঘ (প্রববথ) 
শনাদ: ৮৬১৬৮০৩ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৪৪ ঢাবভঔ: ১৩/১১/২০০২বরাঃ 

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রভড ওভা লগমা: 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা। 

৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা। 

৪। বঘ, চাঢী াংত বরও বঘাম, শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 

৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ/ াবঢবভক্ত বঘ –––––––––––––––––––––– (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 

৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। 

৭। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 

 

বমবও চালাদ বভবফ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/(প্রব-৪)/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৭৬ ঢাবভঔ: ২৩/০১/২০০৩ বরাঃ। 

 

বর: দতবদও পাঢা (Daily Allowance) এভ লাভ াংগযাথদ এাং এঢরৃগিগশ্য ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ 
শেডীবন্যা। 

 

ূে: ১) াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫-৪০ ঢাবভঔ-১মা াঅকষ্ট, ১৯৯২ াআাং। 
২) াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫/৮৩(৫০০০) ঢাবভঔ-১৪-৮-১৪০২ াাং, ২৮/১১/৯৫ াআাং। 

৩) াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৪৪, ঢাবভঔ-১৩/১১/২০০২ বরাঃ। 

 

১। ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শেডীবন্যা: 
 

 াঈবেবঔঢ বরগ ূগোক্ত স্ভাভওফূল াংগযাথদধূথও ভওাভ ভ্রফড পাঢাভ শক্ষগে ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ 
শেডীবন্যা বদম্নরূধ ধবভঢথদ ওভগঢ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ: 

ও-শেডী: ফূম শঢদ বদবথগযগর ওম প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা 
এাং ঐ ওম ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৬১৫০/- ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ। 

ঔ-শেডী: ফাবও ৬,১৫০/- ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম 
ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৩১০০/- ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ। 

 ক-শেডী: ঔ  খ শেডী যঢীঢ ওম ঢৃঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী। 

 খ-শেডী: নগভষ্ট কাটথ, ধুবময ওদগষ্টম (প্রথাদ ওদগষ্টম যঢীঢ) শচম াটথভ, শধবঝ াবনাভ, বওগযাভ াধভাথী 
াংগযাথদী প্রবঢিাদ (Borstal School) এভ িাভভক্ষী এাং ওম ঘঢুণথ শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী। 

 

২। দতবদও পাঢা: 
 ভ্রফড পাঢা াংক্রান্ত াথাভড ববথফামা  যঢথামী ধূভড াগধগক্ষ শাফবভও প্রযাগদভ াঅঢাথীদ ওম ভওাবভ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত বদম্নবডথঢ লাগভ দতবদও পাঢা প্রাধয লগদ। 
 

ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শেডী ানুবাী শঢদক্রফ াথাভড লাভ 

য রম স্থাগদভ চন্য াণথাৎ দাভাদকঞ্জ, 

ঘট্টগ্রাফ, ঔুমদা, ভাচযালী, বভযাম এাং 
বগমঝ যলগভভ চন্য 

ও-শেডীপকু্ত ভওাবভ ওফথওঢথা:   
১) ফাবও ফূম শঢদ ৬১৫০/- ঝাওা ধবথন্ত ঝাাঃ ৮০/- াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 
২) ৬১৫১/- ঝাওা লগঢ ৯৪৯৯/- ঝাওা ধবথন্ত ঝাাঃ ৯০/- াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 
৩) ও) ৯৫০০/- ঝাওা লগঢ ১১৬৯৯/- ঝাওা ধবথন্ত ঝাাঃ ১২০/- াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 
    ঔ) ১১৭০০/- ঝাওা লগঢ ১৩৯৪৯/- ঝাওা ধবথন্ত ঝাাঃ ১৪০/- াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 
    ক) ১৩৯৫০/- ঝাওা লগঢ ১৪৯৯৯/- ঝাওা ধবথন্ত ঝাাঃ ১৬০/- াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 
    খ) ১৫০০০/- ঝাওা (বদথথাবভঢ)  ঢতূর্ধ্থ। ঝাাঃ ৩০০/- াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 
ঔ-শেডীপকু্ত ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী:   
ফাবও ফূম শঢদ ৪৮০০ ঝাওা ধবথন্ত এাং ধভঢথী 
প্রবঢ ১০০০ ঝাওা া াঈলাভ াাংগযভ চন্য াবঢবভক্ত 
১০/- ঝাওা লাগভ। 

ঝাাঃ ৭০/- 
গাচ্চথ ঝাওা 

৮০/- 
াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 

ক-শেডীপকু্ত ভওাবভ ওফথঘাভী   
ফাবও ফূম শঢদ ১৮৭৫ ঝাওা ধবথন্ত এাং ধভঢথী 
প্রবঢ ৫০০ ঝাওা া াঈলাভ াাংগযভ চন্য াবঢবভক্ত 
১০/- ঝাওা লাগভ। 

ঝাাঃ ৬০/- 
গাচ্চথ ঝাওা 

৭০/- 
াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 

খ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী ঝাাঃ ৫০/- াথাভড লাগভভ ৩৩.৩৩% শযী। 
 

৩। ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত ভ্রফগডভ শক্ষগে ধণ পাড়া পাঢাভ লাভ এাং তবমচবদঢ ভ্রফড পাঢা ১-৮-৯২ ঢাবভগঔভ 
াফ/াব/প্রব-২/বঝএ/বটএ-১৭/৮৫-৪০ ানুাগভ বদথথাবভঢ লগ। 

 

৪। ধণ পাড়া পাঢা বদডথগভ চন্য শেডী প্রাধযঢাভ শক্ষগে ১৯৯৭ াগমভ শঢদ শেগম ১৯৯১ াগমভ ওগভধবন্টাং শেম 
বগঘদা ওভগঢ লগ। 
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৫। বফাদ ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রতত্ত বফাদ পাড়া এাং ২০% াঅনুরবেও ঔভঘ বলাগ প্রাধয লগ। 

 

৬। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ। 

 

এ,ব,এফ াঅুম ওাগযফ 

বুগ্ম-বঘ (প্রববথ) 
াণথ বপাক। 

দাং-াফ/াব/(প্রব-৪)/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৭৬ ঢাবভঔ: ২৩/০১/২০০৩ বরাঃ। 

 

ানুবমবধ: াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রভড ওভা ল‟ম: 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা। 

৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা। 

৪। বঘ, চাঢী াংত বরও বঘাম, শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 

৫। বঘ/পাভপ্রাি বঘ/াবঢবভক্ত বঘ -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 

৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। 

৭। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

৮। বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

 

শফাাঃ যভান াঅমী 
লওাভী বঘ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১৮/৮৬/২৫৭ ঢাবভঔ: ০৬-১০-২০০৩ বরাঃ 

 

বর: ওবৃর ম্প্রাভড াবথতিগভভ ফাঞ ধবথাগ ওফথভঢ ব্লও সুধাভপাাআচাভগতভ বদবতথষ্ট (Fixed) ভ্রফড পাঢা বৃদ্ধওভড 
প্রগে। 

 
ূে: ১। ওৃবর ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-ওৃফ/যা-১/াঃ২/২০০৩/২৩  ১৪১৪, ঢাবভঔ: বণাক্রগফ ০৬/০১/০৩  

২৩/৬/২০০৩ বরাঃ 
 ২। াণথ বপাগকভ ধে দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১৮/৮৬/১৮৫ ঢাবভঔ: ১০/৩/২০০৩। 

 

 

াঈধগভাক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ওৃবর ম্প্রাভড াবথতিগভভ াথীদ শচমা 
তগভভ াাআগভ ফাঞ ধবথাগ ওফথভঢ ব্লও সুধাভপাাআচাভগতভ বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢা বৃদ্ধভ বরবঝ ধভীক্ষা-বদভীক্ষাগন্ত ১৯৯৭ 
গদভ ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয এভ ১২(১) দাং ানুগেগতভ াঅঢা প্রস্তাবঢ বদবতথষ্ট ভ্রফড পাঢা ঢথফাদ 
ফাবও ৯৫/- ঝাওা লগঢ ১২৫/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ২০০/- ঝাওা বৃদ্ধ ওভগড বদম্নবডথঢ যগঢথ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ 
ওভা ল‟ম:- 

 

ও) ওৃবর ফন্ত্রডাম ওঢৃথও াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ এ পাঢা ৃবদ্ধ ওাবথওভ লগ; 

ঔ) ব্লও সুধাভপাাআচাভকডগও ান্তঢ ধগক্ষ ১৫ বতদ বদচস্ব এমাওা, াণথাৎ াঈধগচমাভ াপযন্তগভ ভ্রফড ওভগঢ লগ; 

ক) ব্লও সুধাভপাাআচাভকড ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ এ পাঢা ধাগদ দা; 

খ) শচমা তগভ বদগাবচঢ ব্লও সুধাভপাাআচাভকডগও বদথথাবভঢ এ ভ্রফড পাঢা প্রতাদ ওভা বাগ দা; 

গ) এ াত য ঘমবঢ াঅবণথও গদভ ভািওৃঢ াগচঝ লগঢ বফঝাগঢ লগ। 

 

২। াঈগেঔয শব, এঢতবরগ ১০/৩/২০০৩ ঢাবভগঔভ াফ/াব/প্রব-৪/বঝএ/বটএ-১৮/৮৬/১৮৫ দম্বভ ধেবঝ এঢিাভা 
াবঢম ওভা ল‟ম। 

 

 

শফাাঃ যালগদাচ শঘৌথুভী 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

 

বঘ 

ওৃবর ফন্ত্রডাম 

(তৃ:াঅ:- চদা যীভ াঈিীদ াঅলগফত 

  ববদভ লওাভী বঘ 

যাঔা-১)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বপা-৩/২০০৫/০২ ঢাবভঔ: 
২০/০৯/১৪১২ াাং 

 ০৩/০১/২০০৬ বরাঃ 
 

বর: তবমচবদঢ ওাভগড ধযাবওাং ঘাচথ প্রাধযঢা প্রগে। 
 

ূে: বলা ফলা বদন্ত্রও এভ ওাবথামগভ ধে দাং-ববচএ/ ধদ্ধবঢ-১/ চা: শ: শে:/২০০৫/৫৩৫/৫১৪ ঢাাং-
১৮/১০/২০০৫। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, চাঢী শঢদ শেম, ২০০৫ এভ ২২ ানুগেগতভ 
াঅগমাগও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ তবমচবদঢ ওাভগড যবক্তকঢ ফামাফাগমভ ধযাবওাং ঘাচথ শগ্রট বপবত্তও ধূথ বদথথাবভঢ 
লাগভভ ানুধাবঢও লাগভ প্রগত লগ। শ ফগঢ প্রগত ধযাবওাং ঘাচথ শক্ষেফূল বদগম্নাক্ত লাগভ প্রগবাচয লগ: 
 

শেডী-ও : ১০০০/- ঝাওা 
শেডী-ঔ : ৬০০/- ঝাওা 
শেডী-ক : ৩০০/- ঝাওা 
শেডী-খ : ১০০/- ঝাওা 

 

০২। াঈবেবঔঢ লাভ ১ চুমাাআ, ২০০৬ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

শফাাঃ াঅমাাঈবিদ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
াণথ বপাক। 

বলা ফলা বদন্ত্রও 

বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম 

বঘাম পদ, ঢৃঢী শনচ 

শগুদাবকঘা, ঠাওা 
{তৃবষ্ট াঅওরথড: াঈধ বলা ফলা বদন্ত্রও (ধদ্ধবঢ)} 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭/১২৮ ঢাবভঔ: ১২/১১/২০০৭ বরাঃ 

 

বর: াআদ এাআট া ববপম ধাাভ এভ তাবগত্ব বদগাবচঢ শদাাবলদীভ তস্য শচব/ াঅভকগডভ চন্য 
াবঢবভক্ত বট/এ পাঢা ভাি প্রগে। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/ বট-১৯/ পাঢা-৩/২০০৪ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াআদ এাআট ববপম ধাাভ এভ ঘমফাদ তাবগত্ব 
বদগাবচঢ শদা তস্য (গচব/ াভ)গতভ বতযফাদ বট/এ ৯.৭৫ ঝাওাভ াগণ াবঢবভক্ত ৫.২৫ ঝাওা বগযর বট/এ 
প্রতাগদভ াফবও াঅগতয চাবভভ চন্য াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম। 
 

০২। ঢথফাগদ ঘমফাদ াআদ এাআট া ববপম ধাাভ এভ তাবত্ব শযর লাভ াগণ াগণ াবঢবভক্ত ৫.২৫ ঝাওা দতবদও 
পাঢা প্রতাগদভ াঅগতয াওাবথওভ লগ বাগ। 
 

০৩। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭৩০৫৭ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১১/২০০৭/১৩০ ঢাবভঔ: 
১৪/০৮/১৪১৪ োব্দ 

২৮/১১/২০০৭ বরষ্টাব্দ 
 

প্রজ্ঞাধদ 

বর: ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ দতবদও পাঢা (Daily Allowance) এভ লাভ াংগযাথদ। 

ূে: াফ/াব/(প্রব-৪)/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৭৬ ঢাবভঔ: ২৩/১/২০০৩ বরাঃ। 
 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ াঅগতয াংগযাথদক্রগফ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ দতবদও পাঢাভ লাভ 
বদম্নরূগধ ধবভঢথদ ওভাভ চন্য ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ: 
 

১। দতবদও পাঢা: 
 

 ভ্রফড পাঢা াংক্রান্ত াথাভড ববথফামা  যঢথামী ধূভড াগধগক্ষ শাফবভও/াফবভও প্রযাগদভ াঅঢাথীদ 
ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত বদম্নরূধ লাগভ দতবদও পাঢা প্রাধয লগদাঃ 

শেডী বন্যা ফূম শঢদ াথাভড লাভ 

য রম স্থাগদভ াঈধভ লাভ 
(াণথাৎ ঠাওা, দাভাদকঞ্জ, 

ঘট্টগ্রাফ, ঔুমদা, ভাচযালী, 
বভযাম এাং বগমঝ 

যলগভভ চন্য) 

ও-শেডীপুক্ত ওফথওঢথা 

১) ৬৮০০ লগঢ ৯০০০ ঝাওা ধবথন্ত ২০০ ঝাওা 

াথাভড লাগভভ ৩৩% 
াবথও। 

২) ৯০০১ ঝাওা লগঢ ১৪৯৯৯ ঝাওা ধবথন্ত ২৫০ ঝাওা 
৩) ১৫০০০ ঝাওা লগঢ ২০৬৯৯ ঝাওা ধবথন্ত ৩০০ ঝাওা 
৪) ২০৭০০ ঝাওা লগঢ ২২৬৯৯ ঝাওা ধবথন্ত ৩৫০ ঝাওা 
৫) ২৩০০০ ঝাওা (বদথথাবভঢ)  ঢতূর্ধ্থ ৪০০ ঝাওা 

ঔ-শেডীপুক্ত ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভী 

১) ৬৮০০ ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী 
ওম ২ শেডীভ ওফথওঢথা। 

১৪০ ঝাওা 
াথাভড লাগভভ ৩৩% 

াবথও। ২) ৪,৮০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ ফূম শঢগদভ ওম 
ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী। 

১২০ ঝাওা 

ক-শেডীপুক্ত ওফথঘাভী 
ঔ  খ শেডী যবঢগভগও ওম ঢৃঢী শেডীভ 
ওফথঘাভী 

১০০ ঝাওা 

াথাভড লাগভভ ৩৩% 
াবথও। 

খ-শেডীপুক্ত ওফথঘাভী 

নগভষ্ট কাটথ, ধুবময ওদগষ্টম (প্রথাদ ওদগষ্টম 
যঢীঢ) শচম াটথাভ, শধবঝ াবনাভ, বওগযাভ 
াধভাথী াংগযাথদী প্রবঢিাদ (Borstal 

School) এভ িাভভক্ষী এাং ওম ঘঢুণথ শেডীভ 
ভওাবভ ওফথঘাভী। 

৮০ ঝাওা 

 

২। ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত ভ্রফগডভ শক্ষগে ধণ পাড়াভ লাভ এাং তবমচবদঢ ভ্রফড পাঢা ১/৮/১৯৯২ ঢাবভগঔভ 
াফ/াব(প্রব-২)/বঝ,এ/বট,এ-১৭/৮৫-৪০ দাং াবন স্ভাভও ানুাগভ বদথথাবভঢ লগ। ঢগ, তবমচবদঢ ফামাফাম 
ধবভলগডভ শক্ষগে চাঢী শঢদ শেম, ২০০৫ এভ ২২ ানুগেগতভ বথাদ প্রগবাচয লগ। 

 

৩। ধণ পাড়া পাঢা বদডথগভ চন্য এাং বফাদ ভ্রফগডভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ২৩/১/২০০৩ ঢাবভগঔভ াফ/াব(প্রব-

৪)/বঝএ/বটএ-১/২০০০/১৭৬ স্ভাভগওভ ানুগেত ৩, ৪  ৫ এভ বথাদামী াধবভবঢথঢ ণাওগ। 

 

৪। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ শণগও ওাবথওভ লগ। 
 

ভাবচা শকফ এদ,বট,ব 

বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 
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দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১১/২০০৭/১৩০(৩০০) ঢাবভঔ: 
১৪/০৮/১৪১৪ োব্দ 

২৮/১১/২০০৭ বরষ্টাব্দ 
 

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভঢ লম: 
 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

৩। ফলা বলা বদভীক্ষও, বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য
 ানুগভাথ ওভা লম।) 
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 

৫। বঘ/পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।) 
৬। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) --------------------------------------। 

৭। াণথ বপাগকভ ওম ানুবপাক। 

৮। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।) 
৯। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।) 
১০। শচমা প্রযাও (ওম) --------------------------------------। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম।) 
১১। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফূদ্রাডাম, ঠাওা-াআলা াাংমাগতয শকগচঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 

 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 
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াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬প্রাঃফাঃ/পাঢা-১১/২০০৭/০৩ ঢাবভঔ: 
০৪/১০/১৪১৪ াাং 
১৭/০১/২০০৮ বরাঃ 

প্রজ্ঞাধদ 
 

বর: ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ দতবদও পাঢা (Daily Allowance) এভ লাগভভ ওাবথওাভীঢা াংক্রান্ত। 
 

ূে: যস্ত্র াবলদী বপাক এভ ধে দাং-২০০৪/ চগন্ঝ াধ (এ)/১৮৯৮ ঢাবভঔ: ১০ বটগম্বভ ২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দতবদও পাঢাভ লাভ াংক্রান্ত াণথ বপাগকভ াফ/ 
াব/ প্রববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ পাঢা-১১/২০০৭/১৩০, ঢাবভঔ: ২৮/১১/২০০৭ দাং প্রজ্ঞাধদ ০২/১২/২০০৬ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ 
ওভা লগমা। 

 

ভাবচা শকফ এদ,বট,ব 

বুগ্ম-বঘ (াস্তাঃ  প্রববথ) 
 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬প্রাঃফাঃ/পাঢা-১১/২০০৭/০৩(২০০) ঢাবভঔ: 
০৪/১০/১৪১৪ াাং 
১৭/০১/২০০৮ বরাঃ 

 

ানুবমবধ: াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভড লগমা:- 

১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২) ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
৩) ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ 

ওভা লগমা)। 
৪) কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 
৫) বঘ/ পাভপ্রাি বঘ ------------------------ (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ 

শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা। 
৬) বপাকী ওবফযদাভ (ওম) ----------------- 
৭) াণথ বপাগকভ ওম ানুবপাক। 
৮) বলা ফলা-বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা 

লগমা)। 
৯) ওগন্ঝামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য 

ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
১০) শচমা প্রযাও (ওম) (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
১১) াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা াআলা াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ 

ওভা লগমা। 
 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 
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প্রববথ যাঔা-৬ 

 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭(াাংয-১)/৯১ ঢাবভঔ: 
০৪/০২/২০১০ বরাঃ 

২২/১০/১৪১৬ াাং 
 

বর: বটএ ‘াআদ এাআট ঝু ববপম ধাাভ’ বৃদ্ধ প্রগে। 
 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-১৯/পাঢা-৩/২০০৪ (ঙাাদবণ) 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ যস্ত্র াবলদীভ (গচব/ াঅভ)গতভ াধাগভযদ শভগম লান্ঝ  খুবডথছড় াঅাআমা 
ধভঢথী াঈদ্ধাভ  চরুভী োড ওাবথক্রগফ লাঢাভ চন্য বদগাবচঢল ধভঢথীগঢ, „াআদ এাআট া ববপম ধাাভ‟ এভ 
াঅঢা ধবভঘাবমঢ াধাগভযগদ বদগাবচঢ শদাতস্যগতভ বটএ ১৫.০০ ঝাওা বদথথাভগডভ ধূথ দবচগভভ াঅগমাগও 
(গচব/ াঅভ)গতভ „াআদ এাআট া ববপম ধাাভ‟ াাংযগ্রলডওাভীগতভ বটএ-এভ লাভ ৯.৭৫ ঝাওাভ ধবভগঢথ ১৫.০০ 
ঝাওা বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ফালুা াঅক্তাভ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬৭০৬১ 

 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযগভাাংমাদকভ, ঠাওা। 
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প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৩.০২২.১৪.০২.০০.০০৫.২০১১-৩০(২০০) ঢাবভঔ: ০১ শনব্রুাভী, ২০১১ 

াবন স্ভাভও 

বর: যরম স্থাদ বলগগ কাচীধভু শচমা াড়ী পাড়া  ভ্রফড পাঢাভ লাভ বদথথাভড। 
 

 বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ভওাভ কাচীধুভ শচমাগও বগযর ওযাঝাকভীভ শচমা াঈন্পীঢ ওভা যরম স্থাদ 
বলগগ কাচীধুভ শচমাভ যলভ এমাওাভ চন্য াড়ী পাড়াভ লাভ ান্যান্য স্থাগদভ শঘগ ৫% াবথও এাং দতবদও পাঢা 
াথাভড লাগভভ শঘগ ৩৩% াবথও বদথথাভড ওভা লগগঙ। 
 

২। াণথ বপাগকভ এ াংক্রান্ত াঅগতযফূল াঈধগভাক্ত ফগফথ াংগযাবথঢ লগগঙ গম কডয লগ। 
৩। এ বথাদ াবমগম্ব ওাবথওভ লগ। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

 

বঢভড (গচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ): 
 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা/ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, 

ঠাওা। 
২। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য 

ানুগভাথ ওভা ল‟ম। 
৩। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 
৪। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ----------------------------ফন্ত্রডাম/ বপাক (ওম)। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ 

ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম। 
৫। বপাকী ওবফযদাভ ---------------------------- (ওম) 
৬। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা 

ল‟ম। 
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ 

চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম। 
৮। ফাদদী াণথফন্ত্রীভ এওান্ত বঘ, াণথ ফন্ত্রডাম। 
৯। শচমা প্রযাও ----------------------- (ওম)। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ 

ওভা ল‟ম। 
১০। বঘগভ এওান্ত বঘ, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 
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www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০১৭.১১-১৫৯ ঢাবভঔ: ৬ চুমাাআ ২০১১ 

 

বর: লওাভী াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভগতভ বদথথাবভঢ ভ্রফডপাঢাভ ফাবও লাভ ধদুাঃবদথথাভড। 
 

ূে: প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-প্রাকফ/ প্রযা-১/১৫ (২)-ভ্রফডপাঢা/২০০৯-৩৬৩, ঢাবভঔ-১৫ শফ ২০১১ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভগতভ 
বদথথাবভঢ ফাবও ভ্রফডপাঢা বদম্নবমবঔঢ যগঢথ ২০০/- ঝাওাভ স্থগম ৫০০/- ঝাওা বদথথাভগড বদগতযক্রগফ াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 

ও) াথাভড শক্ষগে লওাভী াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভকড ফাগ ৪০০/- ঝাওা লাগভ বণাভীবঢ ভ্রফড পাঢা 
ধাগদ। ঢতাভওওাভী ওঢৃথধক্ষ লওাভী ণাদা বযক্ষা াবনাভগতভ ধবভতযথগদভ াংঔযাকঢ  গুডকঢফাদ বদবিঢ 
ওভগঢ গঘষ্ট ণাওগদ। 

ঔ) লওাভী াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভগতভ ফগথয শব ওম াবনাভকড বদচ ক্লাস্টাগভভ বদথথাবভঢ েুমফূগল 
বদবতথষ্ট ফাগ ১০০% ধবভতযথগদ ফণথ লগদ ঢাভা বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢা ৪০০/- ঝাওাভ াবঢবভক্ত ১০০/- ঝাওা 
ধাগদ। 

ক) বডথঢ াঅবণথও সুবথা াংবিষ্ট ওফথওঢথা শব ফাগ বদথথাবভঢ মক্ষযফাো াচথদ ওভগদ রৄথুফাে শ ফাগভ শক্ষগোআ 
প্রগবাচয লগ। 

খ) বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢা বম াঈগত্তামগদ ঢতাভওওাভী ওফথওঢথাভ মক্ষযফাো াচথদ ম্পবওথঢ প্রঢযদ ধে বগমভ 
গে তাবঔম ওভগঢ লগ। প্রওৃঢ ভ্রফড  মক্ষযফাো াচথদ ম্পগওথ বদবিঢ লগাআ রৄথুফাে ঢতাভওওাভী 
ওফথওঢথাকড এ প্রঢযদ ধে প্রতাদ ওভগদ। 

গ) বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢা গ্রলগডভ ওাভগড ভ্রফগডভ চন্য াংবিষ্ট ওফথওঢথাকড দতবদও পাঢা াণা ফাাআগমচ প্রাধয 
লগদ দা। ঢগ ধালাবড় এমাওা  াাংমাগতগযভ ান্যান্য এমাওাভ লওাভী াঈধগচমা/ ণাদা বযক্ষা াবনাভকড 
ভওাবভ াঅগতগয বগযর ওাভগড বদবতথষ্ট এমাওাভ বলপূথঢ স্থাগদভ শক্ষগে ফাবও বদথথাবভঢ ভ্রফড পাঢাভ 
াবঢবভক্ত বলগগ ঢাভা শফৌবমও ভ্রফড পাঢাভ াঅঢা াংবিষ্ট ভ্রফগডভ চন্য শফৌবমও ভ্রফড পাঢাবতভ সুবথা 
ধাগদ। 

ঘ) ঙুবঝ ণাওাওামীদ ফগ াঈক্ত ভ্রফড পাঢা গ্রলড ওভা বাগ দা। 

ঙ) ২০১১-১২ াণথ ঙগভভ ১ চুমাাআ লগঢ এ াঅগতয ওাবথওভ লগ। 
 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

 

বঘ 

প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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াাংমাগতয  শকগচঝ 

 
াবঢবভক্ত াংঔযা 

ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ 

ভবাভ, াগটাভ ৯, ২০১১ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

প্রজ্ঞাধদ 

ঢাবভঔ, ২ াগটাভ ২০১১ 
 

 দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০১১.১১-২০০।- ধুদভাগতয দা শতা ধবথন্ত শাফবভও প্রযাগদভ াঅঢাথীদ 
প্রচাঢগন্ত্রভ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ ভ্রফড পাঢা, দতবদও পাঢা এাং ড়ও ধগণ বওগমাবফঝাভ বপবত্তও ধণ পাড়া 
পাঢা াআঢযাবত বদম্নরূধপাগ ধুদাঃবদথথাভড ওভা ল‟ম:- 
 

১. ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ শেডীবন্যা: 

ও-শেডী:  ফূম শঢদ বদবথগযগর ওম প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ 
ফূম শঢদ ফাবও ১৫,০০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ।  

ঔ-শেডী: ফাবও ১৫,০০০ ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী ওম বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঐ ওম ঢৃঢী 
শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৮,০০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ।  

ক-শেডী: ঔ এ খ শেডী যঢীঢ ওম ঢৃঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী।  
খ-শেডী: নগভস্ট কাটথ, ধুবময ওদস্টম (প্রথাদ ওদস্টম যঢীঢ), শচম াটথাভ, শধবঝ াবনাভ, বওগযাভ াধভাথী 

াংগযাথদী প্রবঢিাদ (Borstal School)-এভ িাভভক্ষী এাং ওম ৪ণথ শেডীভ ভওাবভ ওফথঘাভী।  
 

২. দতবদও পাঢা: 

শেডী ফূম শঢদ াথাভড লাভ 

য রম স্থাগদভ াণথাৎ ঠাওা, দাভাডকঞ্জ, 

ঘরগ্রাফ, ঔুমদা, ভাচযালী, বভযাম, কাচীধুভ 
এাং বগমঝ যলগভভ চন্য 

ও-শেডী 

১) ৪০,০০০ ঝাওা (বদথথাবভঢ)  ঢতূর্ধ্থ ১০০০ ঝাওা 

াথাভড লাগভভ াবঢবভক্ত ৩০% 

২) ৩৫০০১-৩৯৯৯৯ ঝাওা ধবথন্ত ৮৭৫ ঝাওা 
৩) ২৫০০১-৩৫০০০ ঝাওা ধবথন্ত ৭৫০ ঝাওা 
৪) ১৫০০১-২৫০০০ ঝাওা ধবথন্ত ৬২৫ ঝাওা 
৫) ১১০০০-১৫০০০ ঝাওা ধবথন্ত ৫০০ ঝাওা 

ঔ-শেডী 

১) ১৫০০০ ঝাওাভ ওফ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী ওম 
২ শেডীভ ওফথওঢথা।  

৩৫০ ঝাওা 

২) ৮০০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ ফূম শঢদ গ্রলডওাভী 
ওম ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী 

৩০০ ঝাওা 

ক-শেডী 
ঔ  খ শেডী যবঢগভগও ওম ঢৃঢী শেডীভ 
ওফথঘাভী 

২৫০ ঝাওা 

খ-শেডী খ-শেডীপুক্ত ভওাবভ ওফথঘাভী। ২০০ ঝাওা 

৩. ধণ পাড়া পাঢা (Mileage Allowance): 

 ভ্রফগডভ তূভত্ব বদবথগযগর ড়ও ধগণ ভ্রফগডভ চন্য বদগম্নাক্ত লাভ প্রগবাচয লগ:- 

ক্রবফও দাং শেডী ঝাওা/ বওগমাবফঝাভ 

১ ও-শেডী ২.৫০ 

২ ঔ-শেডী ২.০০ 

৩ ক-শেডী ১.৫০ 

৪ খ-শেডী ১.০০ 
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৪. ধণ পাড়া পাঢা (Mileage Allowance) বদডথগভ চন্য শেডী- প্রাধযঢাাঃ 

ক্রবফও 
দাং 

ভ্রফগডভ থভদ শেডী প্রাধযঢা 
ধণ পাড়া পাঢাভ লাভ 

(MileageAllowance) 

১ শভমধণ ভ্রফড  ও-শেডীপুক্ত ঝাওা ২২,২৫০ – ৩১,২৫০ (৫ফ 
শগ্রট) এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেমপুক্ত প্রণফ 
শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকড। 

যীঢাঢধ 
বদবন্ত্রঢ প্রণফ 
শেডী। যীঢাঢধ 
বদবন্ত্রঢ শেডী দা 
ণাওগম প্রণফ 
শেডী। 

১) তবম যঢীঢ যীঢাঢধ 
বদবন্ত্রঢ শেডীগঢ ভ্রফগডভ 
চন্য ধণ পাড়া াঈক্ত 
শেডীভ পাড়াভ শতড় গুড 
লগ। 

২) তবম এাং যীঢাঢধ 
বদবন্ত্রঢ শেডীভ ভ্রফড 
যঢীঢ, ওম শেডীভ 
ভওাবভ ওফথওঢথা-
ওফথঘাভীকড শব শেডীগঢ 
ভ্রফগডভ াবথওাভী, শ 
শেডীগঢ ভ্রফড ওভগম, 

ধণ পাড়া াঈক্ত শেডীভ 
পাড়াভ ১.৮ গুড লগ। 

ও-শেডীপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথা প্রণফগেডী।  
ঔ-শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড  বিঢী/ শযাপদ/ 

সুমপ শেডী 
ক- শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথঘাভীভ - শরগদ রৃ‟বঝ 

শেডী ণাওগম বদম্নঢফ শেডী। বঢদবঝ শেডী 
ণাওগম, বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৫২০০ 
ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ ঢাভা ফথযফ (Middle) শেডী 
এাং বাগতভ ফূম শঢদ ফাবও ৫২০০ ঝাওাভ 
ওফ ঢাভা বদম্নঢফ শেডী।  

বদম্নঢফ শেডী 

খ- শেডীভ ভওাবভ ওম ওফথঘাভী বদম্নঢফ শেডী 
২ ফুদ্র া দতীধগণ 

ষ্টীফাভ/ চালাচ/ 
মগঞ্চ ভ্রফড  

ও- শেডীপুক্ত ঝাওা ২২,২৫০ – ৩১,২৫০ (৫ফ 
শগ্রট) এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেমপুক্ত প্রণফ 
শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকড। 

যীঢাঢধ 
বদবন্ত্রঢ প্রণফ 
শেডী। যীঢাঢধ 
বদবন্ত্রঢ শেডী দা 
ণাওগম প্রণফ 
শেডী 

ও-শেডীপুক্ত ান্যান্য ওফথওঢথা প্রণফ শেডী 
ঔ-শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বিঢী/ শযাপদ/ 

সুমপ শেডী 
ক-শেডীভ ওম ভওাবভ ওফথঘাভীকড– রৃ‟বঝ শেডী 
ণাওগম, বদম্নঢফ শেডী। বঢদবঝ শেডী ণাওগম, 

ফথযফ (Middle) শেডী। ঘাভবঝ শেডী ণাওগম, 

বদম্নঢফ শেডীভ াযবলঢ াঈচ্চঢভ শেডী।  

বদম্নঢফ শেডী।  

খ-শেডীভ ভওাবভ ওম ওফথঘাভী বদম্নঢফ শেডী 
৩ াগ ভ্রফড ওম প্রণফ শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা  যীঢাঢধ 

বদবন্ত্রঢ াঅদ 

াগ ভ্রফগডভ চন্য ধণ 
পাড়া াঈক্ত শেডীভ পাড়াভ 
বিগুড লগ। ান্যান্য ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী যীঢাঢধ বদন্ত্রড 

বলীদ াঅদ  
৪ বফাগদ ভ্রফড: 

(াাংমাগতগযভ 
াপযন্তগভ) 

১.ও-শেডীপুক্ত ঝাওা ২২,২৫০–৩১,২৫০ (৫ফ 
শগ্রট) এাং ঢতূর্ধ্থ শঢদ শেমপুক্ত প্রণফ 
শেডীভ ওফথওঢথাকড। 

২. যবক্তকঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড (ভাষ্ট্রধবঢ, 

প্রথাদফন্ত্রী এাং ফন্ত্রীকগডভ নভ াংকী 
বলগগ)। 

৩. বগযর শক্ষগে ান্যান্য ওফথওঢথা-
ওফথঘাভীকডগও বফাগদ ভ্রফগডভ ানুফবঢ 
প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ। ঢগ এরূধ 
প্রগঢযওবঝ ভ্রফগডভ শক্ষগে, দূযদধগক্ষ ফন্ত্রডাম/ 
বপাগকভ বঘ-এভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভগঢ 
লগ এাং এভ ানুবমবধ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ 
শপ্রভড ওভগঢ লগ। 

Economy 

Class 
 

১) াপযন্তভীড রুগঝ বফাগদ 
ভ্রফগডভ শক্ষগে াঅনুরবেও 
ঔভঘ াত বফাদ পাড়াভ 
২০% প্রাধয লগদ 
ঢাঙাড়া াঅকফগদভ বতদ 
াথথ লাগভ এাং ধভঢথী 
বতদ প্রস্থাগদভ চন্য াথথ 
লাগভ দতবদও পাঢা প্রাধয 
লগদ। 

২) বফাদ বঝগওগঝভ শক্ষগে 
বফাদ ন্দগভ 
ধবভগযাবথঢ বাঢী 
ঝযাক্স/ বন প্রাধয লগদ। 

৩) বফাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে 
প্রাবথওাভ মগঢ ৫ফ 
শগ্রটপকু্ত ধতথাভী  
ঢতূর্ধ্থ ওফথওঢথাকডগও 
ুছাগ। 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1208  

৫. তবমচবদঢ ভ্রফড পাঢা: 

ও) তবমচবদঢ ভ্রফগডভ শক্ষগে ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বদম্নবডথঢ সুবথা প্রাধয লগদাঃ- 

ক্রবফও ভ্রফগডভ থভদ প্রাধযঢা 

১ 

শরদ/ স্টীফাভ/ 
মঞ্চ/ চালাগচ 

ভ্রফড 

১) বদগচভ চন্য প্রাধয শেডীভ বঢদবঝ পাড়া। 
২) ধবভাগভভ প্রগঢযও লকাফী তগস্যভ চন্য এওবঝ ধূডথ পাড়া (স্ত্রীল গথাচ্চ বঢদচদ)। 

২ 
ড়ও ধগণ 

ভ্রফড 

১) বদগচভ চন্য প্রাধয শেডীভ রৃ‟বঝ পাড়া। 
২) ধবভাগভভ প্রগঢযও লকাফী তগস্যভ চন্য এওবঝ ধূডথ পাড়া (স্ত্রীল গথাচ্চ বঢদচদ)।  

৩ বফাগদ ভ্রফড ১) বদগচভ চন্য প্রাবথওাভ ানুবাী এওবঝ পাড়া।  
 

ঔ) ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ তবমভ ফগ ধবভলগডভ চন্য বদচস্ব ফামাফাগমভ (Personal effects) 

ধবভফাড এাং ধযাবওাং ঘাগচথভ প্রাধযঢা বদম্নরূধাঃ– 

শেডী এওাওী ভ্রফগডভ শক্ষগে 
(বওগমাগ্রাফ) 

ধবভাগভ ভ্রফগডভ শক্ষগে 
(বওগমাগ্রাফ) 

ধযাবওাং ঘাচথ 
লাভ (ঝাওা) 

ও-শেডী ১৫০০ ২৩০০ ১৫০০ 

ঔ-শেডী ৮০০ ১২০০ ১০০০ 

ক-শেডী ৫০০ ৭০০ ৫০০ 

খ-শেডী ২০০ ৩০০ ২০০ 

 

 ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড তবমচবদঢ ফামাফাম ধবভলগদভ শক্ষগে যবক্তকঢ ফামাফাম ১ বওগমাবফঝাভ 
ধবভলগদভ চন্য প্রবঢ ১০০ শওবচ পাড়া াত ২.০০ ঝাওা প্রাধয লগদ। 
 

৬। এ প্রজ্ঞাধদ চাবভভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ াআগঢাধূগথ চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত ান্যান্য াঅগতযফূল ানুরূধপাগ ধবভবঢথঢ/ 
াংগযাবথঢ লগগঙ গম কডয লগ। 
 

৭। চদস্বাগণথ চাবভওৃঢ এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ, 

শফাাঃ াআফতারৃম লও 

াবঢবভক্ত বঘ 
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বগতয ভ্রফডওাগম ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য 
সুগবাক-সুবথামী 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

বলাঃ াণথ াঈধ-বপাক 

াগচঝ যাঔা-২ 

দাং-এফ,এন/াআ,এন-২(ব)২(১৯)/৮২/৩৬৫(২০০০) ঢাবভঔ: ১মা চানুাবভ, ১৯৮২ াআাং 

স্ভাভওবমবধ 
 

বর: ভওাবভ ওফথঘাভী  বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথঘাভীৃগন্দভ (তমী ঙাড়া) ভওাবভ 
ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী। 

 

 াআবঢধূগথ ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথা 
প্রতাগদভ চন্য বঘামগভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীৃগন্দভ ধতফবথাতাগও ধবথা বদরূধগডভ ফাধওাবঞ বলাগ থবভা শদা 
লাআাবঙম। দঢুদ শঢদ ক্রগফভ াস্তাগদভ শপ্রক্ষাধগঝ ভওাবভ বপাক, াঅথা ভওাবভ  স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূগলভ 
ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগৃন্দভ ধবথা বদরূধগড াফঞ্জস্য াথদ  ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য বৃদ্ধ, বগযর ওবভা 
শলাগঝম পাড়া বৃদ্ধভ নগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড াঢযাশ্যও বথা ভওাবভ 
বদগতথযক্রগফ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াে ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ২ভা শনব্রুাবভ, ১৯৮১ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ এফ, এন/াআ, এন-২(ব)/ 
২(১৯)/ ৮২/ ২৫(২০০০) দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী  ধভঢথী ববপন্প ফগ চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত বাঢী 
বদগতথযাদাফা ভবলঢধূথও ফন্ত্রীকথ, চাঢী াংগতভ তস্য, াফবভও  শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী, শভওাবভ 
যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী বদম্মরূধ ওবভগঢ াঅবতষ্ট 
লাআাগঙদ। 

২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ যাধাগভ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভ বদম্নবডথঢ ধাাঁঘবঝ ধবথাগ 
বপক্ত ওভা লাআাগঙ:- 

বগযর ধবথা: 

১) সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ এাং শওবগদঝ ফন্ত্রীকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ 
ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড; 

২) প্রবঢফন্ত্রী, াঈধ-ফন্ত্রী, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড; 

৩) চাঢী াংগতভ তস্যনৃ্দ; এাং 

৪) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগলভ প্রথাদকড বণা ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআ-ওবফযদাভকড (ঢাাঁলাগতভ াবথগক্ষোথীদ 
এমাওাভ ফগথয। 

‘ও’ ধবথা: 
 ১)  াফবভও  শাফবভও ওফথওঢথাকড বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ২,৭৫০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ 

এাং 
 ২) ভওাবভ প্রবঢবদবথতগমভ শভওাবভ শদঢা। 

‘ঔ’ ধবথা: 
 ১)  াফবভও  শাফবভও ওফথওঢথাকড বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪৭০ ঝাওা া এাং 

ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ২,৭৫০ ঝাওাভ বদগম্ন এাং 
 ২) ভওাবভ প্রবঢবদবথতগমভ শভওাবভ তস্যৃন্দ। 

‘ক’ ধবথা: 
 ১)  াফবভও  শাফবভও ওফথঘাভীৃন্দ বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫৪০ ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ 

বওন্তু ১,৪৭০ ঝাওাভ বদগম্ন। 

‘খ’ ধবথা: 
  াফবভও  শাফবভও ওফথঘাভীনৃ্দ বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫৪০ ঝাওাভ বদগম্ন। 

 

৩। দগতবযও ফুদ্রা দতবদও পাঢা প্রতাগদভ যাধাগভ ধৃবণীভ শতযফূলগও ধাাঁঘবঝ রেগধ বপপক্ত ওভা লাআাগঙ ঢালা 
বদম্নরূধাঃ 

 

রেধ-০১ : শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ। 

রেধ-০২ : াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (গাবপগঢ ভাবযাল) শতযফূল াগষ্ট্রবমা  
বদাঈবচমযাণ্ড। 

রেধ-০৩ : াঅবিওা  ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল। 
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রেধ-০৪ : ান্যান্য এযী শতযফূল (পাভঢ, েীমাংওা, শদধাম, াঅনকাবদস্তাদ, ধাবওস্তাদ  পুঝাদ ঙাড়া)। 

রেধ-০৫ : পাভঢ, েীমাংওা, শদধাম, াঅনকাবদস্তাদ, ধাবওস্তাদ  পঝুাদ। 

৪। বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত: 

ও) সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ এাং শওবগদঝ ফন্ত্রী ফগলাতকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ 
ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া in a moderate suite এাং 
বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা ধাাআগদ: 

ঔ) দকত পাঢা: 
(াঅগফবভওাদ টমাভ) 

শতগযভ রেধ পাঢাভ লাভ 

১ ৪৫ 

২ ৪০ 

৩ ৩৫ 

৪ ৩০ 

৫ ৩০ 

ক) বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য ওফথওঢথা/যবক্তকথ বগতয ভ্রফডওাগম ১  ২ দাং রেগধভ শতযফূগলভ চন্য শলাগঝম 
পাড়া াত দতবদও ৮৫.০০ ফাবওথদ টমাভ, ৩ দাং রেগধভ শতযফূগলভ চন্য দতবদও ৭০.০০ ফাবওথদ টমাভ এাং 
ান্যান্য রেগধভ শতযফূগলভ চন্য দতবদও ৬০.০০ ফাবওথদ টমাভ  বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা ধাাআগদ। 

খ) দকত পাঢা: 
(াঅগফবভওাদ টমাভ) 

শতগযভ রেধ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পাঢাভ লাভ ৩০ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

গ) বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথা/যবক্তকথ-এভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও 
যপাভ (গবফদ- ওবয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

ঘ) বগযর ধবথাপকু্ত শওাদ ওফথওঢথা/যবক্তগকথভ ধত্নী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড 
ওবভগম ঢাাঁলাভ স্বাফী শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভাআ দতবদও পাঢা শতা লাআগ। 

যবঢক্রফ: 
ও) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদকডগও বগতগয ববত শওাদ ানুিাগদ (ceremonial function) 

াাংযগ্রলড ওবভগঢ ল ঢালা লাআগম ঢাাঁলাভ „ও‟ ধবথাগভ চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ শলাগঝম পাড়া প্রাধয 
লাআগ। বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তকগডভ চন্য বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ লাভ ঢাাঁলাগতভ শমা প্রগবাচয 
লাআগ দা। 

 
ঔ) াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তগকথভ শওল বগতগয শস্বো ন্নু বওাংা 

াঅত্মীস্বচগদভ বলঢ াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম „ও‟ ধবথাগভ চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ 
থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ। 

৫। ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বদগচগতভ সুবথানুবাী শলাগঝম পাড়াবপবত্তও (দকতল) পাঢা (Hotel entitlement 

inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। 

৬। ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা-ওফথঘাভী বদম্নবডথঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও (দকতল) পাঢা গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ: 

 ও) শলাগঝম পাড়া: 
 (াঅগফবভওাদ টমাভ) 

ধবথা শতগযভ রেধ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 „ও‟ ধবথা ৭৫ ৬৫ ৬০ ৫০ ৪০ 

„ঔ‟ ধবথা ৬৫ ৫৫ ৫০ ৪০ ৩৫ 

„ক‟ ধবথা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

„খ‟ ধবথা ৪০ ৩৫ ৩৫ ৩০ ২৫ 

ঔ) বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ (check 

out time) শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা লাআগম 
ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ। 
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ক) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকডগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ ওভা 
লাআগ: 
 (াঅগফবভওাদ টমাভ) 

ধবথা শতগযভ রেধ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 „ও‟ ধবথা ৩০ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 
„ঔ‟ ধবথা ৩০ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 
„ক‟ ধবথা ৩০ ২৫ ২৫ ২৫ ২০ 
„খ‟ ধবথা ২৫ ২০ ২০ ১৫ ১৫ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবয, ঝযাবক্স পাড়া, 
র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

খ) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা 
ববত ১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত 
স্থাগদভ চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ 
াবথওওাম শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয 
শতা লাআগ। 

বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ববত 
শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও সুবথা প্রগবাচয 
লগ। 

৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ 
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ: 
 (াঅগফবভওাদ টমাভ) 

ধবথা শতগযভ রেধ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 „ও‟ ধবথা ৬৮ ৫৯ ৫৪ ৪৫ ৪০ 

„ঔ‟ ধবথা ৬১ ৫৩ ৪৯ ৪২ ৩৬ 

„ক‟ ধবথা ৫৭ ৪৯ ৪৫ ৩৮ ৩৩ 

„খ‟ ধবথা ৪৫ ৩৯ ৩৬ ৩৩ ২৬ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবয, 

ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপকু্ত। 

ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২৮ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২৮ ভাবেভ 
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৫৬ ভাবেভ 
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৫৬ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা 
লাআগ। 

ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয 
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ 
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব 
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/২ াাংয প্রাধয 
লগদ। 

৮। ও) কন্তয স্থগম প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য শক্ষে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়া বপবত্তও পাঢা বওাংা থার্কময 
পাঢা প্রাধয লাআগ। 

ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা। 

৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ 
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ 
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা বাাআগঢ ধাগভ। 

১০। বঔদ সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, চাঢী ধবভরগতভ স্পীওাভ বওাংা শওাদ শওবগদঝ ফন্ত্রী বগতগয ভাষ্ট্রী 
াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা 
াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য ৩০ ফাবওথদ টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। 
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বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ 
ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ (Comprehensive allowance) 

যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা লাআগ। 

১১। াথাভড ধবথাপকু্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ 
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ 
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও 
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত 
ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা 
প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয 
লাআগ দা। 

১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ 
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ, 

ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ 
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ 
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ 
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। এাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রবঢবঝ ভ্রফগডভ প্রাভগে  
শযগর (both commencement and termination of each journey) প্রাধয লাআগ। ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কগময 
পাঢাভ যঢওভা তয যঢাাংয লাআগম াঈলাভ চন্য শওাদ পাাঈঘাভ মাবকগ দা। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময পাঢাভ 
যঢওভা তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। ঢগ 
শওাদ াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা 
ওভগম াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয 
বফাদ ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা 
শতা লাআগ। 

১৩। ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, এাং 
শওবগদঝ ফন্ত্রী ফগলাতাকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড বণা-শটধবুঝ স্পীওাভ  বগভাথী 
তগমভ াংত শদঢা বগতগয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাআাভ ফ প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of 

transit) দতবদও ১৮ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্তকথগতভ „ও‟ 

ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদবতথষ্ট থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০ পাক রাদবচঝ পাঢা 
শতা লাআগ। 

ঔ) ান্যান্য ধবথাপকু্ত ওফথঘাভীকগডভ বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ 
পাঢা বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী 
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ 
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা 
২০ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায, 

শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ 
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ, ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ 
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা। 

ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা 
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত 
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝা থভা লাআগ। াশ্য রাদবচঝ বধবভট ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা 
প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয 
লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত 
য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ 
ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে 
াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ 
বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ 
ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা 
কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও 
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পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য 
শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও 
নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। 

খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ 
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা 
বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ: 
১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা 

ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা। 

২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য 
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ 
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ 
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা 
 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা 
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ। 

৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও 
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা 
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে 
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। 

১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ  
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ 
ঢথাাআগ। 

১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা 
বাাআগ ববত াঈক্ত পাড়া বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও ল। াঈলা াদবথও 
লাআগম শওাদ তাী ওভা বাাআগ দা। াংবিষ্ট স্থাগদভ চন্য বদবতথষ্ট থার্কময পাঢাভ ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত শব য 
াঈলাাআ প্রাধয বমা কডয লাআগ। 

১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয 
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ। 
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। ববত শওাদ াবদাবথ 
ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা ঢালা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ 
লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভৎ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ চবভফাদা বলাগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ 
াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ বিগুড ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ 
লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল 
াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ 
বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ 
াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভৎ শতা লাআাগঙ বও-দা 
শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ 
বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুবমা াঈলাগঢ প্রগাচদী (Entry) 

ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ 
প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ 
শদাভ যস্থা ওভা বা। 

ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শমা াঈধগভাক্ত ববথ (১৭‟ও‟) প্রগবাচয লাআগ। 
চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয 
ভওাগভভ বলাগ (XLVI Miscellaneous penalty on refund in Bangladesh currency of the excess 

foreign exchange drawn in advance for foreign tour ঔাগঢ চফা বতগঢ লাআগ। 

১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলা-

বদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ 
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ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিৃত্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ 
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ 
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য 
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ 
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ। 

১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ 
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ। 
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ 
মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ 
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট 
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 
ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক 
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড 
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড 
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 

ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপবৃঢ াঅওাগভ) 
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং 
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ। 

২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪(ঔ), ৪(খ), ৬(ক), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য 
থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপকু্ত ওফথওঢথাকগডভ 
শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝ-ঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা 
েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ 
ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য বগযর ধবথাপকু্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা 
প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ 
পাগকভ াবঢবভক্ত শব য াঈলাাআ প্রাধয বমা কডয লাআগ। 

২১। ভওাবভ ঔভগঘ বফাদ ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, ফন্ত্রী, 
প্রবঢফন্ত্রী, াঈধ-ফন্ত্রীকড, শটধুবঝ স্পীওাভ, াণা ফফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড যবঢগভগও াঅভ শওল বফাগদ প্রণফ 
শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম ধাবভগদ দা। 

যবঢক্রফ: 
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড 

ওবভগঢ ধাবভগদ: 
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ। 

২)  বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ। 

২২। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা। 

২৩। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ 
ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা 
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ 
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ 
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ 
লাআগ। 

ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ। 

ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফড ূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড 
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ 
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ 
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ। 
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খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত 
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ 
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ 
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা। 

ঘ) ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীৃগন্দভ ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ 
বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা গচ াঅদথাভ/XPL ফাগওথঝ লাআগঢ ক্র ওভা বাাআগ 
দা। ঢগ গচ াঅদথাভ/XPL ফাগওথঝ লাআগঢ ভ্রফড াত দগতবযও ফূদ্রাভ প্রগাচদ াঢযাশ্যও লাআগম 
প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ ফাথযগফ াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাবতঢ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ। 

ঙ) াে ানুগেগতভ (গ)  (ঘ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ 
চন্য ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ 
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং 
াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। 
ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড 
ওভা বাাআগঢগঙ: 

১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা? 

২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ 
বও-দা এাং 

৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ 
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা? 

াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা। 

২৪। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল 
ওবভগঢ লাআগ: 

ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category) 

ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ। 

ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট 
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা 
ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ 
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৫। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, শক্ষে 
বগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা বাাআগ। 
শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, াাংমাগতগযভ 
বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ প্রগাচদ ল। াঈক্ত 
দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী 
ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ 
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম 
ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা 
এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ 
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াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয 
দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা 
লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ 
ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওভা ল, শাআগক্ষগে 
প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং ফধবভফাড াণথ স্থাদী 
ফুদ্রা প্রাধয লাআগ। 

ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৬। ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ 
ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল 
এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা 
লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ 
প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট ভাবঔগদ: 

ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা 
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা। 

ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, 

াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও 
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ। 

ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা 
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড 
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং 
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ 
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও 
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ। 
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ 
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ 
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ। 

২৭। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ 
বমা বগবঘঢ লাআগ। 

২৮। াে স্ভাভওবমবধ াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ। 

 

দাগচফ াঅলফত শঘৌথুভী 
বুু্গ্ম-বঘ। 

দাং-এফ, এন/াআ, এন-২(ব)২(১৯)/৮২/৩৬৫(২০০০) ঢাবভঔ: ১মা চানুাবভ, ১৯৮২ াআাং 

 

বঢভড: 
১) ফস্ত বঘ, াবঢবভক্ত বঘ, বুগ্ম-বঘ এাং াঈধ-বঘ, (২) ফস্ত ফন্ত্রডাম/ বপাক (যাঔাবপবত্তও), (৩) 

াাংমাগতয তূঢাাফূল, (৪) শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ, (৫) ফস্ত বপাকী ওবফযদাভ/ বচমা প্রযাও/ 
বচমা চচকড, (৬) াণথ াঈধগতষ্টা/ াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টা/ ল াণথ াঈধগতষ্টাকড, (৭) ভওাবভ  াঅথা-ভওাবভ 
াংস্থাফূল, (৮) বঘ, ওফথ ওবফযদ, (৯) ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, (১০) ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড, (১১) ফাদদী 
াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, (১২) ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ, (১৩) ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, (১৪) 
ফলা-বলা ভক্ষও (গাফবভও), াাংমাগতয, (১৫) ফলা-বলা ভক্ষও (াফবভও), াাংমাগতয, ঠাওা (১৬) ফলা-বলা 
ভক্ষও (টাও, ঢাভ  তূভামাধদী), াাংমাগতয, ঠাওা, (১৭) ফলা-বলা ভক্ষও (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী), াাংমাগতয, 
ঠাওা, (১৮) াবঢবভক্ত ফলা-বলা ভক্ষও, ধভভাষ্ট্র বরও  (১৯) াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 

 

ওাচী ফগদাারুম লও 

যাঔা প্রথাদ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

বলাঃ াণথ াঈধ-বপাক 

াগচঝ যাঔা-২ 

দাং-াব/বলাঃাণথ/া-২/২(১৯)/৮৬-৮৭/১৯(১৫০০) ঢাবভঔ: ২৩শয শনব্রুাবভ, ১৯৮৭ াআাং 
১০াআ ফাখ, ১৩৯৩ াাং 

 

স্ভাভওবমবধ 
 

বর: ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফদু্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী। 

 

 ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য বৃদ্ধ, বগযর ওবভা শলাগঝম পাড়া বৃদ্ধভ নগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয দতবদও পাঢা 
াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড াঢযাশ্যও বথা ভওাবভ বদগতথযক্রগফ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াে ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ১মা চানুাবভ, 
১৯৮২ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ এফ, এন-২(ব)/ ২(১৯)/ ৮২/ ৩৬৫(২০০০) দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী  ধভঢথীগঢ 
চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত বাঢী বদগতথযাদাফা ভবলঢধূথও ফন্ত্রীকথ, চাঢী াংগতভ তস্য, াফবভও  শাফবভও 
ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী, শভওাবভ যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-

সুবথামী বদম্মরূধ বদথথাভড ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ। 

২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ যাধাগভ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভগও বদম্নবডথঢ ধাাঁঘবঝ 
ধবথাগ বপক্ত ওভা লাআাগঙ:- 

বগযর ধবথা: 
ও) ১) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ 

শটধবুঝ স্পীওাভ এাং শওবগদঝ ফন্ত্রীকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ফধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড; 

২) প্রবঢফন্ত্রী, াঈধ-ফন্ত্রী এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড; 

৩) চাঢী াংগতভ তস্যনৃ্দ; এাং 

৪) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগলভ প্রথাদকড বণা ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআ-ওবফযদাভকড (ঢাাঁলাগতভ াবথগক্ষোথীদ 
এমাওাভ ফগথয। 

‘ও’ ধবথা: 

১)  াফবভও  শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫,৫০০ 
ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ; 

২) ভওাবভ প্রবঢবদবথতগমভ শভওাবভ শদঢা। 

‘ঔ’ ধবথা: 

১)  াফবভও  শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথাকড বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৩,০২০ ঝাওা া 
এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ৫,৫০০ ঝাওাভ বদগম্ন; 

২) ভওাবভ প্রবঢবদবথতগমভ শভওাবভ তস্যৃন্দ। 

‘ক’ ধবথা: 

১)  াফবভও  শাফবভও বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথাকড এাং ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভীৃন্দ বালাগতভ 
শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪১৫ ঝাওা া এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ৩,২২০ ঝাওাভ ধবথন্ত। 

‘খ’ ধবথা: 

১)  াফবভও  শাফবভও ভওাবভ ওফথঘাভীৃন্দ বালাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪১৫ ঝাওাভ 
বদগম্ন। 

৩। দগতবযও ফুদ্রা দতবদও পাঢা প্রতাগদভ যাধাগভ ধবৃণীভ শতযফূলগও ঘাভবঝ রেগধ বপপক্ত ওভা লাআাগঙ:- 

রেধ-০১ : শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ, ব্রুদাাআ  ফাদ। 

রেধ-০২ : াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (গাবপগঢ ভাবযাল) শতযফূল াগষ্ট্রবমা  
বদাঈবচমযাণ্ড। 

রেধ-০৩ : াঅবিওা  ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল। 

রেধ-০৪ : ান্যান্য এযী শতযফূল। 
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৪। বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত: 

ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ এাং 
শওবগদঝ ফন্ত্রী ফগলাতকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম 
প্রওৃঢ শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (in a moderate suite) এাং বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা ধাাআগদ: 

ঔ) দকত পাঢা: 
(াঅগফবভওাদ টমাভ) 

শতগযভ রেধ ১ ২ ৩ ৪ 

পাঢাভ লাভ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪০ 

(ক) বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্তকথ বগতয ভ্রফডওাগম ১  ২ দাং রেগধভ শতযফূগলভ চন্য শলাগঝম পাড়া 
াত দতবদও ৯৫ ফাবওথদ টমাভ, ৩ দাং রেগধভ শতযফূগলভ চন্য দতবদও ৮০ ফাবওথদ টমাভ এাং ৪দাং রেগধভ 
শতযফূগলভ চন্য দতবদও ৭০ ফাবওথদ টমাভ এাং বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা ধাাআগদ। 

খ) দকত পাঢা: 
(াঅগফবভওাদ টমাভ) 

শতগযভ রেধ ১ ২ ৩ ৪ 

পাঢাভ লাভ ৪০ ৩৫ ৩৫ ৩৫ 

গ) বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও যপাভ 
(গবফদ- ওবয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

ঘ) বগযর ধবথাপুক্ত শওাদ যবক্তভ ধত্নী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড ওবভগম ঢাাঁলাভ স্বাফী 
শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভ দতবদও পাঢা শতা লাআগ। 

যবঢক্রফ: 
ও) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদকডগও বগতগয ববত শওাদ ানুিাগদ (Ceremonial function) 

াাংযগ্রলড ওবভগঢ ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাভ „ও‟ ধবথাগভ চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ শলাগঝম পাড়া প্রাধয 
লাআগদ। বগযর ধবথাপুক্ত যবক্তকগডভ চন্য বদথথাবভঢ ৪(ক) ানুগেগত বডথঢ শলাগঝম পাড়াভ লাভ 
ঢাাঁলাগতভ শমা প্রগবাচয লাআগ দা। ঢগ ভাষ্ট্রী প্রবঢবদবথ তগমভ তস্য বলাগ ান্তপুথক্ত ণাবওগম 
বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্তকগডভ ন্যা বফযদ প্রথাদকড বডথঢ সুবথাবত ধাাআগদ। 

 
ঔ) াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ শওল বগতগয শস্বো স্বী 

যস্থা াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম ঢাাঁলাভা াথাভড ধবথাগভ (ও) াঈধ-ধবথাগভ চন্য 
ানুগফাবতঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ। 

৫। ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বদগচগতভ সুবথানুবাী শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা (Hotel entitlement 

inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। 

৬। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড বদম্নবডথঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও (দকতল) পাঢা গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ: 

ও) শলাগঝম পাড়া: 
 (াঅগফবভওাদ টমাভ) 

ধবথা শতগযভ রেধ 

১ ২ ৩ ৪ 

 „ও‟ ধবথা ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬০ 

„ঔ‟ ধবথা ৭৫ ৬৫ ৬০ ৫০ 

„ক‟ ধবথা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ 

„খ‟ ধবথা ৫০ ৪৫ ৪৫ ৩৫ 

বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ 
(check out time) শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা 
লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ। 
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ঔ) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকডগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ ওভা 
লাআগ: 
 (াঅগফবভওাদ টমাভ) 

ধবথা শতগযভ রেধ 

১ ২ ৩ ৪ 

„ও‟ ধবথা ৪০ ৩৫ ৩৫ ৩৫ 

„ঔ‟ ধবথা ৩৬ ৩২ ৩০ ৩০ 

„ক‟ ধবথা ৩৬ ৩০ ৩০ ৩০ 

„খ‟ ধবথা ৩০ ২৫ ২৫ ২৫ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবয, ঝযাবক্স পাড়া, 
র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

ক) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা 
ববত ১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত 
স্থাগদভ চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ 
াবথওওাম শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ াগথথও শতা 
লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ 
ফগথয ববত শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও 
সুবথা প্রগবাচয লগ। 

৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ 
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ: 

 (াঅগফবভওাদ টমাভ) 
ধবথা শতগযভ রেধ 

১ ২ ৩ ৪ 

„ও‟ ধবথা ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ 

„ঔ‟ ধবথা ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ 

„ক‟ ধবথা ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

„খ‟ ধবথা ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবয, 

ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপকু্ত। 

ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২০ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২০ ভাবেভ 
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৪০ ভাবেভ 
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৪০ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা 
লাআগ। প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা এাং থার্কময পাঢা াঈপ শক্ষগোআ এ যস্থা প্রগবাচয লগ। 

ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয 
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ 
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব 
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/২ াাংয প্রাধয 
লগদ। 

৮। ও) কন্তয স্থগম প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য শক্ষে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়া বপবত্তও পাঢা বওাংা থার্কময 
পাঢা প্রাধয লাআগ। 

ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা। 

৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ 
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ 
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা বাাআগঢ ধাগভ। 

১০। বঔদ াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, শটধবুঝ 
স্পীওাভ বওাংা শওাদ শওবগদঝ ফন্ত্রী ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতগয ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ 
ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ 
ভাবেবাধগদভ চন্য ৩৫ ফাবওথদ টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ 
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ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ 
চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ (Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা 
লাআগ। 

১১। াথাভড ধবথাপকু্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ 
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ 
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও 
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত 
ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা 
প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয 
লাআগ দা। 

১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ 
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ, 

ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ 
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ 
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ 
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। এাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রবঢবঝ ভ্রফগডভ প্রাভগে  
শযগর (both commencement and termination of each journey) প্রাধয লাআগ। ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কগময 
পাঢাভ যঢওভা তয যঢাাংয লাআগম াঈলাভ চন্য শওাদ পাাঈঘাভ মাবকগ দা। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময পাঢাভ 
যঢওভা তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। ঢগ 
শওাদ াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা 
ওভগম াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয 
বফাদ ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা 
শতা লাআগ। 

১৩। ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ প্রথাদ বঘাভধবঢ, এাং 
শওবগদঝ ফন্ত্রী ফগলাতাকড  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প ওফথওঢথাকড বণা-শটধবুঝ স্পীওাভ  বগভাথী 
তগমভ াংত শদঢা বগতগয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাআাভ ফ প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of 

transit) দতবদও ২৫ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্তকথগতভ „ও‟ 

ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদবতথষ্ট থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা 
শতা লাআগ। 

ঔ) ান্যান্য ধবথাপকু্ত ওফথঘাভীকগডভ বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ 
পাঢা বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী 
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ 
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা 
২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায, 

শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ 
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ, ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ 
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা। 

ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা 
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত 
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝা থভা লাআগ। াশ্য রাদবচঝ বধবভট ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা 
প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয 
লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত 
য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ 
ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে 
াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ 
বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ 
ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা 
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কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও 
পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য 
শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও 
নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। 

খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ 
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা 
বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ: 

১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা 
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা। 

২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য 
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ 
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ 
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা 
 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা 
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ। 

৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও 
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা 
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে 
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। 

১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ  
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ 
ঢথাাআগ। 

১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা 
বাাআগ দা। ঢগ, এাআরূধ য বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয 
লাআগ এাং বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্ত াদবথও ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ 
প্রাধয বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০ 
পাগকভ াবথও লাআগ দা। 

১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয 
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ। 
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। ববত শওাদ াবদাবথ 
ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা ঢালা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ 
লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভৎ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ চবভফাদা বলাগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ 
াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ 
লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল 
াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ 
বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ 
াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভৎ শতা লাআাগঙ বও-দা 
শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ 
বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুবমা াঈলাগঢ প্রগাচদী (Entry) 

ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ 
প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ 
শদাভ যস্থা ওভা বা। 

ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শমা াঈধগভাক্ত ববথ (১৭‟ও‟) প্রগবাচয লাআগ। 
চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয 
ভওাগভভ বলাগ (XLVI Miscellaneous penalty on refund in Bangladesh currency of the excess 

foreign exchange drawn in advance for foreign tour ঔাগঢ চফা বতগঢ লাআগ। 
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১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলা-

বদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ 
ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিতৃ্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ 
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ 
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য 
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ 
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ। 

১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ 
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ। 
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ 
মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ 
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট 
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 
ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক 
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড 
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড 
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 

ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপবৃঢ াঅওাগভ) 
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং 
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ। 

২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪ণথ ানুগেগত াঈগেবঔঢ শওম দকত পাঢা এাং ৬(ঔ), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ 
ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ 
ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝ-

ঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ 
ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য 
বগযর ধবথাপকু্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং 
বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্তু াদবথও যঢওভা ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ প্রাধয 
বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ২০ পাগকভ াবথও 
লাআগ দা। 

২১। ভওাবভ ঔভগঘ াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, প্রথাদ 
বঘাভধবঢ, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ বস্পওাভ, প্রবঢফন্ত্রী  াঈধ-ফন্ত্রীকড াণা ফফবথাতাম্পন্প যবক্ত 
যবঢগভগও াঅভ শওল বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম ধাবভগদ দা। 

যবঢক্রফ: 
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড 

ওবভগঢ ধাবভগদ: 
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ। 

২)  বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ। 

২২। ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ এাং ফবন্ত্রধবভরত তস্যকগডভ ভওাবভ ওাগচ বগতগয নভ াংবিষ্ট াঅধযাদ/ বনভবঢগপাচ 
াত ঔভগঘভ বদবফগত্ত াদূর্ধ্থ ৩০০ াঅাঃ টমাভ এাং াঅনুরবেও য াত াদূর্ধ্থ ১০০ াঅাঃ টমাভ ধবথন্ত যগ 
ফূম পাাঈঘাভ প্রাবি াগধগক্ষ ফবন্ত্রধবভরত বপাক প্রগাচদী ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ। ঢগ ঢতূর্ধ্থ শওাদ 
যগ াণথ বপাগকভ ধূথানুফবঢ প্রগাচদ লাআগ।  

ঔ) ফবন্ত্রধবভরত তস্য ঙাড়া ান্যান্য যবক্তকথ এাং ওফথওঢথাকগডভ ভওাবভ ওাগচ বগতগয নগভ 
প্রবঢবদবথত্বওাগম াঅধযাদ এাং াঅনুাংবকও য াত প্রাধযঢা ধূথাগোআ াণথ বপাগকভ ানুগফাতদক্রগফ 
বদথথাভড ওবভা মাআগঢ লাআগ। 

২৩। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা। 

২৪। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ 
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ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা 
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ 
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ 
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ 
লাআগ। 

ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ। 

ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফড ূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড 
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ 
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ 
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ। 

খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত 
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ 
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ 
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা। 

ঘ) ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীৃগন্দভ ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ 
বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য দগতবযও ফূদ্রা বওল্প ফূদ্রা াচাভ (SEM) লাআগঢ ক্র ওভা বাাআগ 
দা। ঢগ বওল্প ফূদ্রা াচাভ (SEM) লাআগঢ ভ্রফড াত দগতবযও ফূদ্রাভ প্রগাচদ াঢযাশ্যও লাআগম 
প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ ফাথযগফ াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাবতঢ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ। 

ঙ) াে ানুগেগতভ (গ)  (ঘ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ 
চন্য ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ 
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ 
চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড 
ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প 
ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা? 

২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ 
বও-দা এাং 

৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ 
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা? 

াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা। 

২৫। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল 
ওবভগঢ লাআগ: 

ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category) 

ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ। 

ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট 
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা 
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ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ 
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৬। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, শক্ষে 
বগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা বাাআগ। 
শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, াাংমাগতগযভ 
বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ প্রগাচদ ল। াঈক্ত 
দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী 
ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ 
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম 
ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা 
এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ 
াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয 
দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা 
লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ 
ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওভা ল, শাআগক্ষগে 
প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং ফধবভফাড াণথ স্থাদী 
ফুদ্রা প্রাধয লাআগ। 

ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৭। ভওাবভ ওফথঘাভীকগডভ বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ 
ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল 
এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা 
লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ 
প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট ভাবঔগদ: 

ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা 
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা। 

ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, 

াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও 
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ। 

ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা 
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড 
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং 
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ 
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও 
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ। 
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ 
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ 
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ। 

২৮। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ 
বমা বগবঘঢ লাআগ। 

২৯। াে স্ভাভওবমবধ াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ। 

 

 

এফ, এ, লান্পাদ 

বুু্গ্ম-বঘ। 

বঢভড: 
১। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক 
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২। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ 

৩। বঘ, চাঢী াংত বঘাম 

৪। বঘ, বদথাঘদ ওবফযদ 

৫। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ 
৬। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ 

৭। প্রথাদফন্ত্রীভ বঘ 

৮। ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ 

৯। ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড 

১০। বঘ, াাংমাগতয ওফথওবফযদ 

১১। াাংমাগতয তূঢাাফূল 

১২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ তিভ 

১৩। ফলা-বলা বদন্ত্রগওভ তিভ 

১৪। ফলা-বদন্ত্রগওভ (প্রবঢভক্ষা বলা) তিভ 

১৫। ধবভঘামও, বদভীক্ষা (টাও, ঢাভ  তূভামধদী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা, 
বফযদ  াআাঈ, এদ, াবটঝ-এভ তিভ। 

১৬। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাকগডভ তিভ 

১৭। ওম বপাকী ওবফযদাগভভ তিভ 

১৮। ওম ভওাবভ ধবভতিভ  াথস্থদ তিভফূল 

১৯। ওম স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূল 

২০। াাংমাগতয যাাংও 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

বলাঃ াণথ াঈধ-বপাক 

াগচঝ যাঔা-২ 

দাং-াব/বলাঃাণথ/া-২/২(১৯)/৮৮-৮৯/২২১(২৫০০) ঢাবভঔ: ২১শয দগপম্বভ, ১৯৮৯ াআাং 
৭াআ াগ্রলাদ, ১৩৯৬ াাং 

স্ভাভওবমবধ 

বর: ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফদু্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী। 

 

 ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য বৃদ্ধ, বগযর ওবভা শলাগঝম পাড়া বৃদ্ধভ নগম ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয 
ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড াঢযাশ্যও বথা বদম্ন স্বাক্ষভওাভী াে 
ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ১৩াআ এবপ্রম ১৯৮৯াআাং/ ৩০শয দঘে, ১৩৯৫ াাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াব/ বলাঃাণথ/ া-২/ ২(১৯)/ ৮৮-

৮৯/ ১৮৬ দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী ভবলঢধূথও াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী, চাঢী াংগতভ তস্য, ভওাবভ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, শভওাবভ যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী 
বদম্মরূধ বদথথাভড ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ। 

২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রাধয ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভগও বদম্নবডথঢ ধবথাগ বপক্ত ওভা 
লাআাগঙ:- 

বগযর ধবথা: 
ও) ১) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী  প্রথাদ বঘাভধবঢ; 

২) াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতা ম্পন্প যবক্ত; 

ঔ) ১) প্রবঢফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ বঘাভধবঢ, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, বদথাঘদ ওবফযদাভ, শটধবুঝ শঘাভফযাদ 
ধবভওল্পদা ওবফযদ, াঈধফন্ত্রী এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত; 

২) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফুঔয বঘ  শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদী প্রথাদ; 

৩) চাঢী াংগতভ তস্য; এাং 
৪) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা: ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ। 

াথাভড ধবথা: 

ও) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাাঁলাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫,৫০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ; 
২) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ াবলগভ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা: ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ; 

৩) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ শদঢা। 

ঔ) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাাঁলাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৩,০২০ ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ৫,৫০০ 
ঝাওাভ বদগম্ন; 

২) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ তস্য। 

ক) বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাাঁলাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪১৫ 
ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ, বওন্তু ৩,২২০ ঝাওা ধবথন্ত। 

খ) ভওাবভ ওফথঘাভী, বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১,৪১৫ ঝাওাভ বদগম্ন। 

৩। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ চন্য ধৃবণীভ শতযফূলগও বঢদবঝ রেগধ পাক ওভা লাআাগঙ; 

রেধ-০১ : শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ, ব্রুদাাআ, ফাদ, 

াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (ভাবযাল) শতযফূল। 

রেধ-০২ : াঅবিওা, ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল, াগষ্ট্রবমা  বদাঈবচমযাণ্ড। 

রেধ-০৩ : ান্যান্য এযী শতযফূল। 

৪। বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত: 

ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদফন্ত্রী  প্রথাদ বঘাভধবঢ ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম 
শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া 
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ২৫৬ ২১০ ১৮০ 
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দকত পাঢা ৫৮ ৪৬ ৪৬ 

ঔ) াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধুবঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয 
ভ্রফডওাগম শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ 
শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ১৯২ ১৫৮ ১৩৫ 

দকত পাঢা ৫৮ ৪৬ ৪৬ 

ক) বগযর ধবথাগভ (ঔ) াঈধ-ধবথাগ ান্তপুথক্ত ান্যান্য যবক্ত  ওফথওঢথাকড দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া 
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ১৪৩ ১২০ ১০৫ 

দকত পাঢা ৪৬ ৪০ ৪০ 

খ) বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও যপাভ 
(গবফদ- ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

গ) বগযর ধবথাপকু্ত শওাদ যবক্তভ ধত্নী/ স্বাফী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফী/ স্ত্রীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড ওবভগম 
ঢাাঁলাভ স্বাফী/ স্ত্রী শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভ পাঢা শতা লাআগ। 

যবঢক্রফ: 
াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ শওল বগতগয শস্বো স্বী যস্থা 

াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম ঢাাঁলাভা াথাভড ধবথাগভ (ও) াঈধ-ধবথাগভ চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ 
থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ। 

৫। াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত যবক্ত/ ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী বদগচগতভ সুবথা ানুবাী শলাগঝম পাড়া বপবত্তও 
(দকতল) পাঢা (Hotel entitlement inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা 
(Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। 

৬। ও) াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী গথাচ্চ শলাগঝম পাড়া বদম্নবডথঢ লাগভ গ্রলড 
ওবভগঢ ধাগভদ: 

শলাগঝম (বতবদও) (াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

াথাভড ধবথা 

(ও) ১২৮ ১০৫ ৯০ 

(ঔ) ১১৩ ৯০ ৭৫ 

(ক) ৯০ ৭৫ ৬৮ 

(খ) ৭৫ ৬৮ ৫৩ 

বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ 
(check out time) শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা 
লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ। 

ঔ) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ 
ওভা লাআগ: 

দকত পাঢা (বতবদও) (াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

াথাভড ধবথা 

(ও) ৪৬ ৪০ ৪০ 

(ঔ) ৪১ ৩৫ ৩৫ 

(ক) ৪১ ৩৫ ৩৫ 

(খ) ৩৫ ২৯ ২৯ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, 
র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

ক) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা ববত 
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১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত স্থাগদভ 
চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ াবথওওাম 
শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ াগথথও শতা লাআগ। 
বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ববত 
শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও সুবথা প্রগবাচয 
লগ। 

৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ 
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ: 

 (াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

থার্কময পাঢা (বতবদও) 
াথাভড ধবথা 

(ও) ৯২ ৭৫ ৬৯ 

(ঔ) ৮১ ৬৯ ৬৩ 

(ক) ৭৫ ৬৩ ৫৮ 

(খ) ৬৩ ৫২ ৪৬ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবযয, 

ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপকু্ত। 

ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২০ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২০ ভাবেভ 
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৪০ ভাবেভ 
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৪০ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা 
লাআগ। প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা এাং থার্কময পাঢা াঈপ শক্ষগোআ এ যস্থা প্রগবাচয লগ। 

ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয 
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ 
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব 
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/২ াাংয প্রাধয 
লগদ। 

৮। ও) কন্তয স্থগম প্রবঢ ভাবে (স্থাদী ফ ন্নযা ঙ খবঝও লাআগঢ ধভ বতদ ওাম ঙ খবঝওা ধবথন্ত) বাধগদভ চন্য 
শক্ষগে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়া বপবত্তও পাঢা বওাংা থার্কময পাঢা প্রাধয লাআগ। 

ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা। 

৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ 
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ 
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফগত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা শবগঢ ধাগভ। 

১০। বঔদ াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, প্রথাদ বঘাভধবঢ, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ 
স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতগয ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ ববত 
ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ 
ভাবেবাধগদভ চন্য ৪০ ফাবওথদ টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ 
ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ 
চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ (Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা 
লাআগ। 

১১। াথাভড ধবথাপকু্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ 
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ 
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও 
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত 
ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা 
প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয 
লাআগ দা। 

১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ 
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ, 
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ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ 
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ 
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ 
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। এাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রবঢবঝ ভ্রফগডভ প্রাভগে  
শযগর (both commencement and termination of each journey) প্রাধয লাআগ। ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কগময 
পাঢাভ যঢওভা তয যঢাাংয লাআগম াঈলাভ চন্য শওাদ পাাঈঘাভ মাবকগ দা। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময পাঢাভ 
যঢওভা তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। ঢগ 
শওাদ াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা 
ওভগম াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয 
বফাদ ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা 
শতা লাআগ। 

১৩। ও) াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, প্রথাদ বঘাভধবঢ, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী এাং শওবগদঝ ফন্ত্রী, 
শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাভ ফ প্রবঢবঝ 
ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) দতবদও ২৯ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর 
ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্তকথ াথাভড „ও‟ ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ 
থার্কময পাঢাভ ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা শতা লাআগ। 

ঔ) াথাভড ধবথাপুক্ত ওমগও বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা 
বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী 
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ 
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা 
২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায, 

শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ 
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ, ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ 
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা। 

ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা 
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত 
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝা থভা লাআগ। াশ্য রাদবচঝ বধবভট ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা 
প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয 
লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত 
য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ 
ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে 
াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ 
বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ 
ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা 
কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও 
পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য 
শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও 
নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। 

খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ 
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা 
বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ: 

১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা 
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা। 

২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য 
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ 
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ 
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা 
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 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা 
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ। 

৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও 
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা 
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে 
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। 

১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ  
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ 
ঢথাাআগ। 

১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা 
বাাআগ দা। ঢগ, এাআরূধ য বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয 
লাআগ এাং বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্ত াদবথও ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ 
প্রাধয বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০ 
পাগকভ াবথও লাআগ দা। 

১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয 
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ। 
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। ববত শওাদ াবদাবথ 
ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা ঢালা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ 
লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভৎ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ চবভফাদা বলাগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ 
াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ 
লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল 
াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ 
বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ 
াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভৎ শতা লাআাগঙ বও-দা 
শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ 
বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুবমা াঈলাগঢ প্রগাচদী (Entry) 

ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ 
প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ 
শদাভ যস্থা ওভা বা। 

ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শমা াঈধগভাক্ত ববথ (১৭‟ও‟) প্রগবাচয লাআগ। 
চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয 
ভওাগভভ বলাগ XLVI Miscellaneous penalty on refund in Bangladesh currency of the excess 

foreign exchange drawn in advance for foreign tour ঔাগঢ চফা বতগঢ লাআগ। 

১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলা-

বদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ 
ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিতৃ্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ 
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ 
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য 
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ 
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ। 

১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ 
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ। 
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ 
মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ 
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট 
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 
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ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক 
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড 
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড 
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 

ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপবৃঢ াঅওাগভ) 
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং 
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ। 

২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪ণথ ানুগেগত াঈগেবঔঢ শওম দকত পাঢা এাং ৬(ঔ), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ 
ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ 
ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝ-

ঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ 
ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য 
বগযর ধবথাপকু্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং 
বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্তু াদবথও যঢওভা ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ প্রাধয 
বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ২০ পাগকভ াবথও 
লাআগ দা। 

২১। ভওাবভ ঔভগঘ াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢ, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদফন্ত্রী, প্রথাদ 
বঘাভধবঢ, াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ বস্পওাভ, প্রবঢফন্ত্রী  াঈধ-ফন্ত্রীকড াণা ফফবথাতাম্পন্প যবক্ত 
যবঢগভগও াঅভ শওল বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগম ধাবভগদ দা। 

যবঢক্রফ: 
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ 

ধাবভগদ: 
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ। 

২)  বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ। 

২২। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা। 

২৩। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ 
ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা 
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ 
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ 
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ 
লাআগ। 

ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ। 

ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফড ূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড 
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ 
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ 
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ। 

খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত 
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ 
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ 
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা। 

ঘ) ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীৃগন্দভ ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ 
বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য দগতবযও ফূদ্রা বওল্প ফূদ্রা াচাভ (SEM) লাআগঢ ক্র ওভা বাাআগ 
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দা। ঢগ বওল্প ফূদ্রা াচাভ (SEM) লাআগঢ ভ্রফড াত দগতবযও ফূদ্রাভ প্রগাচদ াঢযাশ্যও লাআগম 
প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ ফাথযগফ াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাবতঢ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ। 

ঙ) াে ানুগেগতভ (গ)  (ঘ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ 
চন্য ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ 
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ 
চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড 
ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প 
ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা? 

২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ 
বও-দা এাং 

৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ 
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা? 

াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা। 

২৪। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল 
ওবভগঢ লাআগ: 

ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category) 

ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ। 

ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট 
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা 
ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ 
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৫। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, শক্ষে 
বগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা বাাআগ। 
শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, াাংমাগতগযভ 
বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ প্রগাচদ ল। াঈক্ত 
দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী 
ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ 
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম 
ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা 
এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ 
াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয 
দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা 
লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ 
ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওভা ল, শাআগক্ষগে 
প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং ফধবভফাড াণথ স্থাদী 
ফুদ্রা প্রাধয লাআগ। 

ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৬। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত 
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গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ 
ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড 
ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট 
ভাবঔগদ: 

ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা 
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা। 

ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, 

াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও 
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ। 

ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা 
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড 
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং 
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ 
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও 
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ। 
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ 
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ 
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ। 

২৭। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ 
বমা বগবঘঢ লাআগ। 

২৮। াে স্ভাভওবমবধ ২১-৯-১৯৮৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভী লাআগ। 

 

 

যাফসুজ্জাফাদ শঘৌথুভী 
বুু্গ্ম-বঘ। 

বঢভড: 
১। বঘ, ফন্ত্রীধবভরত বপাক 

২। ফঔুয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম 

৩। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক 

৪। বঘ, চাঢী াংত বঘাম 

৫। বঘ, বদথাঘদ ওবফযদ 

৬। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ 
৭। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ 

৮। প্রথাদফন্ত্রীভ বঘ 

৯। ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ 

১০। ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড 

১১। বঘ, াাংমাগতয ওফথওবফযদ 

১২। াাংমাগতয তূঢাাফূল 

১৩। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ তিভ 

১৪। ফলা-বলা বদন্ত্রগওভ তিভ 

১৫। ফলাবদন্ত্রগওভ (প্রবঢভক্ষা বলা) তিভ 

১৬। ধবভঘামও, বদভীক্ষা (টাও, ঢাভ  তূভামধদী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা, 
বফযদ  াআাঈ, এদ, াবটঝ-এভ তিভ। 

১৭। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাকগডভ তিভ 

১৮। ওম বপাকী ওবফযদাগভভ তিভ 

১৯। ওম ভওাবভ ধবভতিভ  াথস্থদ তিভফূল 

২০। ওম স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূল 

২১। াাংমাগতয যাাংও 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

বলাঃ াণথ ানুবপাক 

াগচঝ যাঔা-২ 

দাং-াব/বলাঃাণথ/া-২/২(১৯)/৯৪-৯৫/১০৫(২৫০০) ঢাবভঔ: ১মা চুমাাআ, ১৯৯৫ াআাং 
১৭াআ াঅরাঢ়, ১৪০২ াাং 

াবন স্ভাভও 

বর: ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফদু্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী। 

 

 ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য বৃদ্ধ, বগযর ওবভা শলাগঝম পাড়া বৃদ্ধভ নগম ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয 
ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড াঢযাশ্যও বথা বদম্নস্বাক্ষভওাভী াে 
ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ২১ দগপম্বভ, ১৯৮৯/ ৭াআ াগ্রলাদ, ১৩৯৬ াাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াব/ বলাঃাণথ/ া-২/ ২(১৯)/ ৮৮-

৮৯/ ২২১(২৫০০) দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী  ধভঢথীগঢ চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত বাঢী বদগতথযদাফা 
ভবলঢধূথও ফন্ত্রীকথ, চাঢী াংগতভ তস্য, ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, শভওাবভ যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও 
ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী বদম্মরূধ বদথথাভড ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ। 

২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রাধয ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভগও বদম্নবডথঢ ওগওবঝ ধবথাগ বপক্ত 
ওভা লাআাগঙ: 

বগযর ধবথা: 
ও) ১) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদ বঘাভধবঢ; 

২) শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতা ম্পন্প যবক্ত 

ঔ) ১) প্রবঢফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ বঘাভধবঢ, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, বদথাঘদ ওবফযদাভ, শটধবুঝ শঘাভফযাদ, 

ধবভওল্পদা ওবফযদ, াঈধফন্ত্রী এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত; 

২) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফুঔয বঘ  শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদী প্রথাদ; 

৩) চাঢী াংগতভ তস্য; এাং 
৪) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা: ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ। 

াথাভড ধবথা: 
ও) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৯,০০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ; 

২) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ াবলগভ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা- ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ; 

৩) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ শদঢা। 

ঔ) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৫,১৫৫ ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ৯,০০০ ঝাওাভ 
বদগম্ন; 

২) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ তস্য। 

ক) বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ২,৩৩৫ 
ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ, বওন্তু ৫,৪৪০ ঝাওা ধবথন্ত। 

খ) ভওাবভ ওফথঘাভী, বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ২,৩৩৫ ঝাওাভ বদগম্ন। 

৩। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ চন্য ধৃবণীভ শতযফূলগও বঢদবঝ রেগধ পাক ওভা লাআাগঙ; 

রেধ-০১ : শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ, ব্রুদাাআ, ফাদ, 

াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (ভাবযাল) শতযফূল। 

রেধ-০২ : াঅবিওা, ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল, াগষ্ট্রবমা  বদাঈবচমযাণ্ড। 

রেধ-০৩ : ান্যান্য এযী শতযফূল। 

৪। বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত: 

ও) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদ বঘাভধবঢ ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ 
(Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং 
দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ৩৩৩ ২৭৩ ২৩৪ 

দকত পাঢা ৭৬ ৬০ ৬০ 
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ঔ) শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত ভাষ্ট্রী ওাগচ বগতয ভ্রফডওাগম 
শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া 
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ২৫০ ২০৬ ১৭৬ 

দকত পাঢা ৭৬ ৬০ ৬০ 

ক) বগযর ধবথাগভ (ঔ) াঈধ-ধবথাগ ান্তপুথক্ত ান্যান্য যবক্ত  ওফথওঢথাকড দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া 
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ১৮৬ ১৫৬ ১৩৭ 

দকত পাঢা ৬০ ৫২ ৫২ 

খ) বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও যপাভ 
(গবফদ- ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

গ) বগযর ধবথাপকু্ত শওাদ যবক্তভ ধত্নী/ স্বাফী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফী/ স্ত্রীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড ওবভগম 
ঢাাঁলাভ স্বাফী/ স্ত্রী শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভ পাঢা শতা লাআগ। 

যবঢক্রফ: 
াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপকু্ত [(ও)(২) াঈধ-ধবথাগভ যবক্তকথ যঢীঢ] যবক্তগকথভ শওল 
বগতগয শস্বো স্বী যস্থা াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম ঢাাঁলাভা াথাভড ধবথাগভ (ও) াঈধ-ধবথাগভ 
চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ। বগযর ধবথাগভ (ও)(২) াঈধ-

ধবথাগভ যবক্তকথ বদগম্ন বডথঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ: 
(াঅগফবভওাদ টমাভ) 

শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

থার্কময পাঢা (বতবদও) 
বগযর ধবথাগভ (ও) (২) াঈধ-ধবথা 

১৫০ ১২০ ১২০ 

৫। াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত যবক্ত/ ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী বদগচগতভ সুবথা ানুবাী শলাগঝম পাড়া বপবত্তও 
(দকতল) পাঢা (Hotel entitlement inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা 
(Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। 

৬। ও) াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী গথাচ্চ শলাগঝম পাড়া বদম্নবডথঢ লাগভ গ্রলড 
ওবভগঢ ধাগভদ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া (বতবদও) 
াথাভড ধবথা 

(ও) ১৬৭ ১৩৭ ১১৭ 

(ঔ) ১৪৭ ১১৭ ৯৮ 

(ক) ১১৭ ৯৮ ৮৯ 

(খ) ৯৮ ৮৯ ৬৯ 

বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ 
(check out time) শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা 
লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ। 

ঔ) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ 
ওভা লাআগ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

দকত পাঢা (বতবদও) 
াথাভড ধবথা 

(ও) ৬০ ৫২ ৫২ 

(ঔ) ৫৪ ৪৬ ৪৬ 

(ক) ৫৪ ৪৬ ৪৬ 

(খ) ৪৬ ৩৮ ৩৮ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, 
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র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

ক) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা ববত 
১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত স্থাগদভ 
চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ াবথওওাম 
শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ াগথথও শতা লাআগ। 
বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ববত 
শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও সুবথা প্রগবাচয 
লগ। 

৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ 
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ: 

 (াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

থার্কময পাঢা (বতবদও) 
াথাভড ধবথা 

(ও) ১২০ ৯৮ ৯০ 

(ঔ) ১০৬ ৯০ ৮২ 

(ক) ৯৮ ৮২ ৭৬ 

(খ) ৮২ ৬৮ ৬০ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবযয, 

ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপকু্ত। 

ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২০ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২০ ভাবেভ 
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৪০ ভাবেভ 
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৪০ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা 
লাআগ। প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা এাং থার্কময পাঢা াঈপ শক্ষগোআ এ যস্থা প্রগবাচয লগ। 

ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয 
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ 
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব 
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/২ াাংয প্রাধয 
লগদ। 

৮। ও) কন্তযস্থগম প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য শক্ষে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা াণা থার্কময 
পাঢা প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত কন্তযস্থগম স্থাদী ফ ওাম ৬-০০ ঝাভ ধভ শধৌাঁবঙা ববত দূযদধগক্ষ ৬ 
খন্ঝা ঐ স্থাগদ াস্থাদ ওগভদ ঢা লাআগম াংবিষ্ট যবক্ত ভাবেবাধদ ওবভাগঙদ বমা কডয ওভা লাআগ। শলাগঝগম 
াস্থাদওাভী যবক্তগও াঅবশ্যওপাগ শলাগঝগমভ বম তাবঔম ওভগঢ লাআগ। থার্কময লাগভ দতবদও পাঢা 
গ্রলডওাভী যবক্তভ শমা এাভ মাাআন্ফ বঝগওঝ প্রফাড বলাগ তাবঔম ওভগঢ লগ। 

ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা। 

৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ 
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ 
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফগত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা শবগঢ ধাগভ। 

১০। বঔদ চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ 
ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতগয ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ 
াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য ৫২ ফাবওথদ 
টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ 
লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময 
পাঢাভ (Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা লাআগ। 

১১। াথাভড ধবথাপকু্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ 
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ 
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও 
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত 
ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা 
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প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয 
লাআগ দা। 

১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ 
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ, 

ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ 
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ 
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ 
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। এাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রবঢবঝ ভ্রফগডভ প্রাভগে  
শযগর (both commencement and termination of each journey) প্রাধয লাআগ। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময 
পাঢাভ যঢওভা তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। 
ঢগ শওাদ াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা 
ওভগম াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয 
বফাদ ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা 
শতা লাআগ। 

১৩। ও) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ 
ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাভ ফ প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day 

of transit) দতবদও ৩৮ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্তকথ াথাভড 
„ও‟ ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা 
শতা লাআগ। 

ঔ) াথাভড ধবথাপুক্ত ওমগও বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা 
বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী 
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ 
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা 
২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায, 

শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ 
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ 
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা। 

ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা 
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত 
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝা থভা লাআগ। াশ্য রাদবচঝ বধবভট ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা 
প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয 
লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত 
য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ 
ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে 
াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ 
বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ 
ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা 
কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও 
পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য 
শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও 
নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। 

খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ 
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা 
বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ: 

১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা 
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা। 
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২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য 
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ 
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ 
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা 
 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা 
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ। 

৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও 
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা 
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে 
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। 

১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ  
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ 
ঢথাাআগ। 

১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা 
বাাআগ দা। ঢগ, এাআরূধ য বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয 
লাআগ এাং বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্ত াদবথও ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ 
প্রাধয বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০ 
পাগকভ াবথও লাআগ দা। 

১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয 
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ। 
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। ববত শওাদ াবদাবথ 
ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা ঢালা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ 
লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভৎ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ চবভফাদা বলাগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ 
াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ 
লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল 
াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ 
বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ 
াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভৎ শতা লাআাগঙ বও-দা 
শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ 
বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুবমা াঈলাগঢ প্রগাচদী (Entry) 

ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ 
প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ 
শদাভ যস্থা ওভা বা। 

ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শমা াঈধগভাক্ত ববথ (১৭‟ও‟) প্রগবাচয লাআগ। 
চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয 
ভওাগভভ বলাগ চফা বতগঢ লাআগ। 

১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলা-

বদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ 
ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিৃত্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ 
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ 
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য 
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ 
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ। 

১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ 
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ। 
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ 
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মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ 
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট 
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 
ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক 
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড 
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড 
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 

ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপবৃঢ াঅওাগভ) 
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং 
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ। 

২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪ণথ ানুগেগত াঈগেবঔঢ শওম দকত পাঢা এাং ৬(ঔ), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ 
ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ 
ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝ-

ঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ 
ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য 
বগযর ধবথাপকু্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং 
বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্তু াদবথও যঢওভা ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ প্রাধয 
বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ২০ পাগকভ াবথও 
লাআগ দা। 

২১। ও) ভওাবভ ঔভগঘ াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ 
বঘাভধবঢ, প্রাক্তদ ভাষ্ট্রধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, ঘীন রাআধ, চাঢী াংগতভ শটধবুঝ বস্পওাভ, চাঢী াংগতভ 
বগভাথী তমী শদঢা, শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ফধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকড, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, ধবভওল্পদা 
ওবফযগদভ াঈধ-শঘাভফযাদ, সুপ্রীফ শওাঝথ াঅবধম বপাগকভ বঘাভওকড, বদথাঘদ ওবফযদাভ, সুপ্রীফ শওাঝথ লাাআ 
শওাঝথ বপাগকভ বঘাভওকড, ফবন্ত্রধবভরত বঘ, শদা, শদৌ এাং বফাদ াবলদীভ প্রথাদকড এাং ভওাগভভ ফুঔয 
বঘ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ ধাভগদ। 

যবঢক্রফ: 
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড 

ওবভগঢ ধাবভগদ: 
১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ। 

২)  বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ। 

ঔ) চাঢী াংত তস্য, এগঝাবদথ শচদাগভম, ওম্পগরামাভ এাং াবটঝভ শচদাগভম, ভওাবভ ওফথওবফযগদভ 
শঘাভফযাদ, বশ্ববতযামগভ ফঞ্জুবভ ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয যাাংগওভ কপদথভ, ফলাধুবময ধবভতযথও, 

ধবভওল্পদা ওবফযগদভ তস্যকড, শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদীগঢ শফচভ শচদাগভগমভ ধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকড, 

চাঢী াংত বঘল ভওাগভভ ওম বঘ, চাঢী বদভাধত্তা বপাগকভ ফলা-ধবভঘামও, বশ্ববতযাম 
ফঞ্জুবভ ওবফযগদভ াথক্ষবডও তস্যকড, চাঢী াথযাধওকড, ভওাগভভ বঘগভ ধতফবথাতা াবথবিঢ 
ওফথওঢথাকড, বশ্ববতযামগভ াঈধাঘাবথকড, শধৌভ ওগধথাগভযগদভ শফভকড, াবঢবভক্ত এঝবদথ শচদাগভম, 

ভওাগভভ াবঢবভক্ত বঘকড, াঅডবও যবক্ত ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, পবূফ প্রযাদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, 

াাংমাগতয ওৃবর াঈন্পদ ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ভাদ বযল্প াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয 
ধাঝওম ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয দঢম, কযা  ঔবদচ ম্পত ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, 

াাংমাগতয বরৃযৎ াঈন্পদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয াআস্পাঢ  প্রগওৌযম ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, 

াাংমাগতয বঘবদ  ঔাতয বযল্প াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয স্ত্রওম াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ধাবদ 
াঈন্পদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, শঝবভন ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, রৃদথীবঢ তফদ যুগভাভ ফলাধবভঘামও, াাংমাগতয 
ওৃবর কগরডা ধবভরগতভ বদথালী পাাআ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ওৃবর যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী 
যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামও, বশ্ববতযামগভ াথযাধওকড (বগমওযদ শগ্রট), াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ  
লাাআওবফযদাভকড (ান্যান্য ফগ) াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ 
ভ্রফড ওবভগঢ ধাবভগদ। 

ক) াঈধগভভ (ও)  (ঔ) এ াঈবেবঔঢ যবক্তকথ/ ওফথওঢথাকড যবঢগভগও ান্য শওল ভওাবভ ঔভগঘ াঈগড়াচালাগচ 
বণাক্রগফ প্রণফ শেডীগঢ এাং বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ ধাভগদ দা। 

২২। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা। 
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২৩। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ 
ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা 
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ 
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ 
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ 
লাআগ। 

ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ। 

ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফড ূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড 
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ 
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ 
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ। 

খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত 
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ 
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ 
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা। 

ঘ) াে ানুগেগতভ (গ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য 
ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ 
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ 
চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড 
ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প 
ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা? 

২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ 
বও-দা এাং 

৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ 
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা? 

াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা। 

২৪। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল 
ওবভগঢ লাআগ: 

ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category) 

ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ। 

ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট 
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা 
ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ 
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ। 
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২৫। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, শক্ষে 
বগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা বাাআগ। 
শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, াাংমাগতগযভ 
বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ প্রগাচদ ল। াঈক্ত 
দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী 
ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ 
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম 
ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা 
এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ 
াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয 
দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা 
লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ 
ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওভা ল, শাআগক্ষগে 
প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং ফধবভফাড াণথ স্থাদী 
ফুদ্রা প্রাধয লাআগ। 

ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৬। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত 
গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ 
ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড 
ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট 
ভাবঔগদ: 

ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা 
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা। 

ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, 

াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও 
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ। 

ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা 
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড 
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং 
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ 
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও 
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ। 
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ 
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ 
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ। 

২৭। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ 
বমা বগবঘঢ লাআগ। 

২৮। াে স্ভাভওবমবধ াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ। 

 

 

যাফসুজ্জাফাদ শঘৌথুভী 
াবঢবভক্ত বঘ। 

বঢভড: 
১। প্রথাদফন্ত্রীভ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

২। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম 

৩। বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক 

৪। বঘ, ওম, ফন্ত্রডাম/ বপাক 

৫। বঘ, চাঢী াংত বঘাম 
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৬। বঘ, বদথাঘদ ওবফযদ 

৭। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ 
৮। ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ 

৯। ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড 

১০। বঘ, াাংমাগতয ওফথওবফযদ 

১১। বগতযস্থ াাংমাগতয তূঢাা 

১২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ তিভ 

১৩। ফলা-বলা বদন্ত্রগওভ তিভ 

১৪। ফলাবদন্ত্রগওভ (প্রবঢভক্ষা বলা) তিভ 

১৫। ধবভঘামও, বদভীক্ষা (টাও, ঢাভ  তূভামধদী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা, 
বফযদ  াআাঈ, এদ াবটঝ-এভ তিভ। 

১৬। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাকগদভ তিভ 

১৭। ওম বপাকী ওবফযদাগভভ তিভ 

১৮। ওম ভওাবভ ধবভতিভ  াথস্তদ তিভফূল 

১৯। ওম স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূল 

২০। াাংমাগতয যাাংও 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

বলাঃ াণথ ানুবপাক 

াগচঝ যাঔা-২ 

দাং-াফ/াব/বলাঃাণথ/া-২/২(১৯)/২০০০-২০০১/৪৪(২৫০০) ঢাবভঔ: ১৫াআ াগটাভ, ২০০১ ঔৃাঃ 

৩০শয াঅবশ্বদ, ১৪০৮ াাং 

াবন স্ভাভও 

বর: ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফদু্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী। 

 

 ধৃবণীভ থে চীদবাোভ য বৃদ্ধ, বগযর ওবভা শলাগঝম পাড়া বৃদ্ধভ নগম ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয 
ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড পাঢা াআঢযাবতভ লাভ ধুদাঃবদথথাভড বদম্ন স্বাক্ষভওাভী াে ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ১মা 
চুমাাআ, ১৯৯৫াআাং/ ১৭াআ াঅরাঢ়, ১৪০২ াাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াব/ বলাঃাণথ/ া-২/ ২(১৯)/ ৯৪-৯৫/ ১০৫(২৫০০) 
দম্বভ স্ভাভগও াঈবেবঔঢ বদগতথযামী  ধভঢথীগঢ চাবভওৃঢ এঢতাংক্রান্ত বাঢী বদগতথযদাফা ভবলঢধূথও ফন্ত্রীকথ, 
চাঢী াংগতভ তস্য, ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, শভওাবভ যবক্তকথ  ান্যান্যগতভ দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফড 
পাঢা  ান্যান্য সুগবাক-সুবথামী বদগতথযক্রগফ বদম্মরূধ বদথথাভড ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ। 

২। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রাধয ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ান্যান্যগতভগও বদম্নবডথঢ ওগওবঝ ধবথাগ বপক্ত 
ওভা লাআাগঙ: 

বগযর ধবথা: 
ও) ১) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদ বঘাভধবঢ; 

২) শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত 

ঔ) ১) প্রবঢফন্ত্রী, সুপ্রীফ শওাগঝথভ বঘাভধবঢ, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, বদথাঘদ ওবফযদাভ, শটধবুঝ শঘাভফযাদ, 

ধবভওল্পদা ওবফযদ, াঈধফন্ত্রী এাং ানুরূধ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত; 

২) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফুঔয বঘ  শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদী প্রথাদ; 

৩) চাঢী াংগতভ তস্য; এাং 
৪) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা: ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ। 

াথাভড ধবথা: 
ও) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ১৩,৫০০ ঝাওা া ঢতূর্ধ্থ; 

২) াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ াাআগভ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ প্রথাদ বণা- ভাষ্ট্রতূঢ  লাাআওবফযদাভ; 

৩) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ শদঢা। 

ঔ) ১) ভওাবভ ওফথওঢথা বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৭,৭৪০ ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১৩,৫০০ 
ঝাওাভ বদগম্ন; 

২) ভওাবভ প্রবঢবদবথ তগমভ শভওাবভ তস্য। 

ক) বিঢী শেডীভ ভওাবভ ওফথওঢথা এাং ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভী বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৩,৬০৫ 
ঝাওা এাং ঢতূর্ধ্থ, বওন্তু ৮,১৬০ ঝাওাভ ধবথন্ত। 

খ) ভওাবভ ওফথঘাভী, বাগতভ শঢদক্রগফভ গথাচ্চ ফূম শঢদ ৩,৬০৫ ঝাওাভ বদগম্ন। 

৩। দগতবযও ফুদ্রা ভ্রফড পাঢা প্রতাগদভ চন্য ধৃবণীভ শতযফূলগও বঢদবঝ রেগধ পাক ওভা লাআাগঙ; 

রেধ-০১ : শৌবত াঅভ, াআভাদ, াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ, ালভাাআদ, র্কগঢ, ওাঢাভ, চাধাদ, ব্রুদাাআ, ফাদ, 

াঈত্তভ  তবক্ষড াঅগফবভওাভ শতযফূল, াআাঈগভাগধভ (ভাবযাল) শতযফূল, াঈচগবওস্তাদ, 

ওাচাবঔস্তাদ  ঢুবওথবফবদস্থাদ; 

রেধ-০২ : াঅবিওা, ঢুভেল ফথযপ্রাগঘযভ ান্যান্য শতযফূল, াগষ্ট্রবমা  বদাঈবচমযান্ট; 

রেধ-০৩ : ান্যান্য এযী শতযফূল। 

৪। বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ প্রাধয দতবদও পাঢা াআঢযাবত: 

ও) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ  প্রথাদ বঘাভধবঢ ভাষ্ট্রী ওাগবথ বগতয ভ্রফডওাগম শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ 
(Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং 
দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ৪০০ ৩২৮ ২৮১ 

দকত পাঢা ৯১ ৭২ ৭২ 
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ঔ) শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত ভাষ্ট্রী ওাগচ বগতয ভ্রফডওাগম 
শলাগঝগম এওবঝ ফটাগভঝ সুযাআগঝ (Moderate suite) াস্থাগদভ চন্য দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া 
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ৩০০ ২৪৭ ২১১ 

দকত পাঢা ৯১ ৭২ ৭২ 

ক) বগযর ধবথাগভ (ঔ) াঈধ-ধবথাগ ান্তপুথক্ত ান্যান্য যবক্ত  ওফথওঢথাকড দতবদও বপবত্তগঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়া 
ধাাআগদ, বালাভ গথাচ্চ লাভ এাং দকত পাঢাভ লাভ বদম্নরূধ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া ২২৩ ১৮৭ ১৬৪ 

দকত পাঢা ৭২ ৬২ ৬২ 

খ) বগযর ধবথাপকু্ত যবক্তগকথভ বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও যপাভ 
(গবফদ- ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াংবিষ্ট দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

গ) বগযর ধবথাপকু্ত শওাদ যবক্তভ ধত্নী/ স্বাফী ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ স্বাফী/ স্ত্রীভ বলঢ বগতগয ভ্রফড ওবভগম 
ঢাাঁলাভ স্বাফী/ স্ত্রী শব লাগভ পাঢা ধাগদ, ঢাাঁলাগও শাআ লাগভ পাঢা শতা লাআগ। 

যবঢক্রফ: 
াঈধগভাক্ত সুবথাবত গ্রলড দা ওবভা বগযর ধবথাপকু্ত [(ও) (২) াঈধ-ধবথাগভ যবক্তকথ যঢীঢ] যবক্তগকথভ শওল 
বগতগয শস্বো স্বী যস্থা াণা ান্য শওাদপাগ াস্থাদ ওবভগম ঢাাঁলাভা াথাভড ধবথাগভ (ও) াঈধ-ধবথাগভ 
চন্য ানুগফাবতঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ। বগযর ধবথাগভ (ও) (২) াঈধ-

ধবথাগভ যবক্তকথ বদগম্ন বডথঢ লাগভ থার্কময পাঢা (comprehensive allowance) ধাাআগদ: 
(াঅগফবভওাদ টমাভ) 

শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

থার্কময পাঢা (বতবদও) 
বগযর ধবথাগভ (ও) (২) াঈধ-ধবথা 

১৮০ ১৪৪ ১৪৪ 

৫। াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত যবক্ত/ ভ্রফডওাভী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী বদগচগতভ সুবথা ানুবাী শলাগঝম পাড়া বপবত্তও 
(দকতল) পাঢা (Hotel entitlement inclusive of cash allowance) াণা থার্কময পাঢা 
(Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ। 

৬। ও) াথাভড ধবথাগ ান্তপুথক্ত ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী গথাচ্চ শলাগঝম পাড়া বদম্নবডথঢ লাগভ গ্রলড 
ওবভগঢ ধাগভদ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

শলাগঝম পাড়া (বতবদও) 
াথাভড ধবথা 

(ও) ২০০ ১৬৪ ১৪০ 

(ঔ) ১৭৬ ১৪০ ১১৮ 

(ক) ১৪০ ১১৮ ১০৭ 

(খ) ১১৮ ১০৭ ৮৩ 

বগতগয শলাগঝগম াস্থাভঢ শওাদ যবক্ত ববত াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদষ্ক্রফগডভ বদবতথষ্ট ফগভ ধগভ 
(check out time শলাগঝম ঢযাক ওগভদ এাং শলাগঝম ওঢৃথধক্ষ ববত ঐ বতগদভ চন্য ধূডথ লাগভ পাড়া শদদ ঢালা 
লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ ধূডথ লাগভ শলাগঝম পাড়া ধাাআগদ। 

ঔ) শলাগঝম পাড়া গ্রলডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও বদম্নবডথঢ লাগভ দকত পাঢা (cash allowance) প্রতাদ 
ওভা লাআগ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

দকত পাঢা (বতবদও) 
াথাভড ধবথা 

(ও) ৭২ ৬২ ৬২ 

(ঔ) ৬৫ ৫৫ ৫৫ 

(ক) ৬৫ ৫৫ ৫৫ 

(খ) ৫৫ ৪৬ ৪৬ 
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বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওাগম াঅলাভ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদ-ওবযয, ঝযাবক্স পাড়া, 
র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত দকত পাঢাভ ান্তথপুক্ত। 

ক) শওাদ স্থাগদ শওাদ যবক্ত াফবও াস্থাগদভ চাকা (Temporary place of halt) ভাবেবাধদ দা ওবভা ববত 
১২ খন্ঝাভ াবথও শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ ঢালা লাআগম বদথথাবভঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত ঢালাগও াঈক্ত স্থাগদভ 
চন্য াঈধগভাক্ত ধূডথ দকত পাঢা (cash allowance) শতা লাআগ। এাআপাগ শওাণা ৬ খন্ঝাভ াবথওওাম 
শলাগঝগম াস্থাদ ওবভগম বদথথাবভঢ প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াভ াবঢবভক্ত দকত পাঢাভ াগথথও শতা লাআগ। 
বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াবলগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ববত 
শলাগঝগম াস্থাদ ওগভদ এাং ানুরূধ াফবও াস্থাদ খগঝ, ঢগ ঢাাঁগতভ শমা এ াঅবণথও সুবথা প্রগবাচয 
লগ। 

৭। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী াআোনুবাী ৬দাং ানুগেগত াঈবেবঔঢ সুবথাবতভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ 
লাগভ থার্কময পাঢা (Comprehensive allowance) গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ: 

(াঅগফবভওাদ টমাভ) 
শতগযভ রেধ- ১ ২ ৩ 

থার্কময পাঢা (বতবদও) 
াথাভড ধবথা 

(ও) ১৪৪ ১১৮ ১০৮ 

(ঔ) ১২৭ ১০৮ ৯৮ 

(ক) ১১৮ ৯৮ ৯১ 

(খ) ৯৮ ৮২ ৭২ 

বগতগয শওাদ স্থাগদ াস্থাদওামীদ াঅলাভ, াস্থাদ এাং ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘাবত (গবফদাঃ ওবযয, 

ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ াআঢযাবত) াঈধগভাক্ত থার্কময পাঢাভ ান্তথপকু্ত। 

ঔ) ববত বগতগযভ শওাদ স্থাগদ ওাগভা াস্থাদ ২০ ভাবেভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ঢাাঁলাগও ২০ ভাবেভ 
ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ ওফ শতা লাআগ। াস্থাদওাম ববত ৪০ ভাবেভ 
াবথও ল, ঢালা লাআগম ৪০ ভাবেভ ধভঢথীওাগমভ চন্য দতবদও পাঢাভ যঢওভা ১৫ পাক বলাগ ওফ শতা 
লাআগ। প্রওৃঢ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা এাং থার্কময পাঢা াঈপ শক্ষগোআ এ যস্থা প্রগবাচয লগ। 

ক) বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শলটগওাথাঝাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয 
ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য ববত ভাবেবাধদ দা ওবভা ৬ খন্ঝা া ঢতূর্ধ্থ বওন্তু ১২ খন্ঝাভ ওফ ফ াস্থাদ 
ওগভদ শ শক্ষগে বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ এও-ঘঢুণথাাংয প্রাধয লগদ এাং ১২ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ (গব 
শক্ষগে ভাবেবাধদ া শলাগঝগম াস্থাগদভ প্রগাচদ ধগড় দা) াস্থাগদভ চন্য থার্কময পাঢাভ ১/ ২ াাংয 
প্রাধয লগদ। 

৮। ও) কন্তযস্থগম প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য শক্ষে ানুাগভ এওবতগদভ শলাগঝম পাড়াবপবত্তও পাঢা াণা থার্কময 
পাঢা প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত কন্তযস্থগম স্থাদী ফ ওাম ৬-০০ ঝাভ ধভ শধৌাঁবঙা ববত নুযদধগক্ষ ৬ 
খন্ঝা ঐ স্থাগদ াস্থাদ ওগভদ ঢা লাআগম াংবিষ্ট যবক্ত ভাবেবাধদ ওবভাগঙদ বমা কডয ওভা লাআগ। শলাগঝগম 
াস্থাদওাভী যবক্তগও াঅবশ্যওপাগ শলাগঝগমভ বম তাবঔম ওভগঢ লাআগ। থার্কময লাগভ দতবদও পাঢা 
গ্রলডওাভী যবক্তভ শমা এাভ মাাআন্ফ বঝগওঝ প্রফাড বলাগ তাবঔম ওভগঢ লগ। 

ঔ) বগতয ভ্রফডওাগম শঢগদভ শওাদ াাংয দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয লাআগ দা। 

৯। বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম বদা পাড়া লদগবাকয ফাগমভ (free baggage allowance) াবঢবভক্ত ফামধে ভওাবভ 
ঔভগঘ লদ ওবভগঢ শতা লাআগ দা। ঢগ, াংবিষ্ট  বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ধূথ ানুগফাতদ াগধগক্ষ ভওাবভ ওাগচ 
ভওাবভ তবমমধে  ভঞ্জাফাবত লদ ওবভাভ বদবফগত্ত প্রগাচদী পাড়া তাী ওভা শবগঢ ধাগভ। 

১০। বঔদ চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ 
ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতগয ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ ধবভকবডঢ লাআগদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ  াস্থাদ 
াত ঔভঘ শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য ৬২ ফাবওথদ 
টমাভ বলাগ ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্ত বঔদ ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলগগ বগবঘঢ 
লাআগদ, ঢঔদ ঢাাঁলাগও স্থাদ বগযগর প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য াথাভড (ও) ধবথাগভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময 
পাঢাভ (Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ধগওঝ পাঢা বলগগ শতা লাআগ। 

১১। াথাভড ধবথাপকু্ত শওল ববত ভাষ্ট্রী াবঢবণ বলাগ বগবঘঢ লদ াণথাৎ ববত ঢাাঁলাভ াঅলাভ, াস্থাদ াত ঔভঘ 
শওাদ বগতযী ভওাভ বওাংা াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা লাআগম শাআ শতগযভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ 
(Comprehensive allowance) যঢওভা ৩০ পাক ঢাাঁলাগও ধগওঝ পাঢা শতা লাআগ। ঢগ, ঢাাঁলাগও াঅনুরবেও 
য াত দকত শওাদ াণথ প্রতাদ ওভা লাআা ণাবওগম, বঢবদ এাআ পাঢা ধাাআগদ দা। াঅলাভ  াস্থাদ াত 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1247  

ঔভগঘভ চন্য াঈক্ত শতয া াংস্থা ববত াংবিষ্ট যবক্তগও দকত াণথ প্রতাদ ওগভদ ঢালা লাআগম শাআ শক্ষগে এাআ পাঢা 
প্রাধয লাআগ দা। স্বল্পওামীদ প্রবযক্ষড, শবফদাভ  থাওযধ াআঢযাবতগঢ াাংযগ্রলগডভ শক্ষগে এাআ যস্থা প্রগবাচয 
লাআগ দা। 

ও) াাংমাগতয শদৌ াবলদীভ চালাচ cruises, exercises, courtesy calls, transportation of naval personnel 

for manning newly acquired ships, refits াআঢযাবত ওাগচ বগতগযভ ন্দগভ াস্থাদ ওভগম ঐ ওম 
চালাগচ ওফথভঢ ওফথওঢথা/ দাবওকড যঢওভা ৩০% পাক লাগভ ধগওঝ পাঢা প্রাধয লাআগদ। 

১২। শলটগওাথাঝাভ লাআগঢ বগতগয এাং বগতয লাআগঢ শলটগওাথাঝাগভ ভওাবভ ওাগবথ বফাগদ শওাণা শকগম প্রবঢবঝ 
ভ্রফগডভ চন্য প্রগাচদী ঝাবফথদাম ঘাচথ (বফাদ ন্দভ  শভমগ শষ্টযগদ বাঢাাঢ াত ঝযাবক্স পাড়া, র্কবম ঔভঘ, 

ওবযয াআঢযাবত াআলাভ ান্তপুথক্ত) বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য ানুগফাবতঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাক বলগগ 
শতা লাআগ। ঢগ াাংমাগতগযভ শওাদ বফাদ ন্দভ লাআগঢ বগতয ভ্রফগডভ চন্য স্থাদী ফুদ্রা রৄথু বফাদ ন্দভ 
রৄল্ক (Airport tax) াআঢযাবত স্থাদী ফুদ্রা প্রওৃঢ যগভ বপবত্তগঢ প্রতাদ ওভা লাআগ এাং শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ 
াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ শতা লাআগ দা। ঝাবফথদাম ঘাচথ ববত থার্কগময পাঢাভ যঢওভা 
তয যঢাাংগযভ াবথও ল, ঢালা লাআগম ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ াঈলা প্রাধয বমা কডয লাআগ। ঢগ শওাদ 
াস্থাগঢাআ ঝাবফথদাম ঘাচথ থার্কময পাঢাভ বয যঢাাংগযভ াবথও শতা লাআগ দা। বফাগদ ভ্রফড দা ওভগম 
াণথাৎ শভমধণ/ ধাবমও াগ ভ্রফড ওভগম ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফাদ 
ন্দভ ওঢৃথধক্ষগও শতযী ফুদ্রা শতা ঝাবফথদাম ঘাচথ/ বফাদ ন্দভ ঘাচথ ভ্রফডওাভীগও াাংমাগতযী ফুদ্রা শতা 
লাআগ। 

১৩। ও) চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, শটধবুঝ স্পীওাভ  শওবগদঝ ফন্ত্রীভ 
ধতফবথাতাম্পন্প যবক্ত বগতয ভ্রফডওাগম কন্তয স্থগম বাাভ ফ প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day 

of transit) দতবদও ৪৬ ফাবওথদ টমাভ বলাগ পাঢা ধাাআগদ। বগযর ধবথাপকু্ত ান্যান্য যবক্তকথ াথাভড 
„ও‟ ধবথাগভ শক্ষগে প্রগবাচয ধভঢথী কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা 
শতা লাআগ। 

ঔ) াথাভড ধবথাপুক্ত ওমগও বফাদ ধগণ ভ্রফডওাগম থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা ২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা 
বলগগ শতা লাআগ। বলকথফগদভওাগম প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য (for each day of transit) ধভঢথী 
কন্তযস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২৫ পাক প্রতাদ ওভা লাআগ। ানুরূধপাগ শনভঢ 
ভ্রফগডভ শক্ষগে প্রবঢবঝ ভ্রফড বতগদভ চন্য শযর ওফথস্থগমভ চন্য বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ লাগভভ যঢওভা 
২৫ পাক রাদবচঝ পাঢা বলগগ প্রতাদ ওভা লাআগ। বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদ/ তূঢাাগভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীকড শলটগওাাঝথাগভভ াাআগভ াবথগক্ষোথীদ এমাওাভ ফগথয ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য াঅওায, 

শভম  স্থমধগণ ভ্রফডওাগম এও ধগণ (one way) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফ াবঢাবলঢ লাআগম শওাদ রাদবচঝ 
পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এও ধগণ (One way) বঢদ খন্ঝা া ঢগঢাবথও ফ াবঢাবলঢ লাআগম ১ বতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। ঢগ বাা াঅা াত ২৪ খন্ঝাভ াবথও ফ াবঢাবলঢ দা লাআগম এওবতগদভ 
রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ এাং ঝাবফথদাম ঘাগচথভ প্রাধযঢা াে স্ভাভওবমবধভ ানুগেত ১২ শফাঢাগও বদথথাবভঢ 
লাআগ। ঢগ ভওাবভ কাবড়গঢ ড়ও ধগণ ভ্রফড ওবভগম শওাদ ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রাধয লাআগ দা। 

ক) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ বাো াঅভগেভ ফ লাআগঢ কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাদ এাং শযর ওফথস্থম লাআগঢ বাো ওবভা 
শলটগওাথাঝাগভ প্রঢযাঢথদ ওভা ধবথন্ত রাদবচঝ বধবভট বলাগ কডয ওভা লাআগ। প্রবঢবঝ ভ্রফডবতগদভ শফাত 
াথাভডঢাঃ ২৪ খন্ঝাভ ওফ লাআগম এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। ভ্রফডওাগমভ শফাত ২৪ খন্ঝাভ 
শযী লাআগম ঢতূর্ধ্থ ফগভ চন্য এওাবথও রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ। ববত নভওাগম বফাদ শবাকাগবাগকভ 
চন্য শওাণা ভাবেবাধদ ওভগঢ ল এাং এাভ মাাআন্ফ ববত াঈক্ত য লদ দা ওগভ, ঢালা লাআগম াংবিষ্ট 
ওগন্রাবমাং াবনাগভভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ এাআরূধ াস্থা প্রবঢ ভাবেবাধগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগ, 

বওন্তু শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। এাআরূধ শক্ষগে াস্থাগদভ চন্য ববত বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ 
দা ণাগও ঢালা লাআগম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী প্রঘবমঢ বদফনুবাী রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ, বওন্তু দতবদও 
পাঢা ধাাআগদ দা। এাভ মাাআন্ফ ববত ঐ নগভভ য লদ ওগভদ, শগক্ষগে ভওাবভ যবক্ত/ ওফথঘাভী রৄথুফাে 
রাদবচঝ পাঢা ধাাআগদ। এওাআ বতগদ রাদবচঝ ণাবওা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাাআগম ঐবতগদভ চন্য রাদবচঝ পাঢা  
দতবদও পাঢা, এওাআগে প্রাধয লাআগদ। ওাভড দতবদও পাঢা কন্তযস্থগম শধৌাঁবঙা য ওবভাভ চন্য াঅভ 
রাদবচঝ পাঢা রাদবচগঝ ণাওা াস্থা য ওবভাভ চন্য শতা ল। বগতগয াপযন্তভীড ভ্রফগডভ ফ ববত 
শাআ বতগদভ চন্য দতবদও পাঢা প্রাধয ল ঢালা লাআগম শওাদ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয লাআগ দা। াশ্য বগতগয 
ববপন্প শতগযভ ফগথয এওাআ বতগদ ম্পাবতঢ এও া এওাবথও নগভভ চন্য এওবতগদভ রাদবচঝ পাঢা প্রাধয 
লাআগ। 

খ) বগতযী শওাদ ভওাভ া াংস্থাভ ঔভগঘ ভওাবভপাগ বগতগয শবফদাভ, ওদনাগভন্ফ, াওথযধ, বযক্ষা নভ 
(Study tour)  াদবথও এও ফাগভ প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ প্রতাগদভ শমা 
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বদম্নবডথঢ বদগতথযদা প্রগবাচয লগ: 

১) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা াঅনুরবেও য বদথাগলভ চন্য বওঙু শণাও াণথ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভা 
ণাগওদ, শগক্ষগে শওাদ রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী শতা বাাআগ দা। 

২) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা কন্তযস্থগম শধৌাঁঙাভ ধভ দতবদও পাঢা প্রতাদ  াঅনুরবেও য 
প্রতাদ ওগভদ া দতবদও পাঢা শফাঝ াস্থাদ লাআগঢ াবঢবভক্ত ফগভ চন্য প্রতাদ ওবভা ণাগওদ, স্পষ্টঢাঃ 
এ ফগফথাআ শব, াঅফবন্ত্রঢ ওফথওঢথা াবঢবভক্ত াণথ িাভা বাঢাাঢ াংক্রান্ত াঅনুরবেও য বদথাল ওবভগঢ 
ধাবভগদ, শাআ শক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম রৄথু বলকথফগদভ (outward journey) চন্য রাদবচঝ পাঢা 
 ঝাবফথদাম ঘাচথ এ যগঢথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ ধাবভগদ শব, ভ্রফড ফাধদাগন্ত ঢা দগতবযও ফুদ্রা 
ভওাবভ ঔাগঢ চফা শতা লাআগ। 

৩) শব শক্ষগে বগতযী ভওাভ া াংস্থা ভ্রফগদভ প্রাক্কাগম শওাদ াবগ্রফ াণথ প্রতাদ ওগভদ দা া াঅনুরবেও 
য াংক্রান্ত শওাদ াঅশ্বা প্রতাদ ওভা ল দা, শাআগক্ষগোআ বলথকফদ  প্রঢযাঢথদ াঈপ ভ্রফগডভ শমা 
রাদবচঝ পাঢা  ঝাবফথদাম ঘাচথ ফঞ্জুভী প্রতাদ ওভা বাাআগ এাং াঈলা এওাবথও শতগয/ স্থাগদ ভ্রফগডভ শক্ষগে 
প্রগঢযও ওফথস্থগম প্রাধয লাআগ। াশ্য াঅফন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ ববত এ াত শওাদ াণথ প্রতাদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ফঞ্জুভীওৃঢ াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। 

১৪। শওাদ যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী স্বী ানুগভাগথ বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয তূঢাা ওঢৃথও ঢালাভ াঅলাভ  
াস্থাগদভ যস্থা ওভাাআা মাআগম ওৃঢ যস্থাভ থপ্রওাভ তা-তাবত্ব াংবিষ্ট যবক্তভ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ াঈধভ 
ঢথাাআগ। 

১৫। বগতগয শওাদ স্থাগদ ওঢথযভঢ াস্থা ঘমাঘগমভ চন্য ঝযাবক্স পাড়া াণা ান্য শওাদ বাদালগদভ পাড়া তাী ওভা 
বাাআগ দা। ঢগ, এাআরূধ য বদবতথষ্ট স্থাগদভ চন্য প্রাধয থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয 
লাআগ এাং বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্ত াদবথও ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ 
প্রাধয বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ থার্কময পাঢাভ যঢওভা ২০ 
পাগকভ াবথও লাআগ দা। 

১৬। শলাগঝম পাড়া বপবত্তও (দকতল) পাঢা শওল াবগ্রফ গ্রলড ওবভা ণাবওগম বগতয লাআগঢ বনবভাভ এও ফাগভ ফগথয 
াঈক্ত াবগ্রফ াণথ যগভ স্বধগক্ষ প্রগাচদী শলাগঝম পাাঈঘাভ প্রতাগদভ ফাথযগফ বম ফন্ব ওবভগঢ লাআগ। 
ানুরূধপাগ বওল্প লাভ গ্রলড ওবভগম বণাভীবঢ এও ফাগভ ফগথয বগমভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

১৭। ও) দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ থপ্রওাভ াঈিৃত্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াণা ঘমবঢ ববদফ লাগভ াাংমাগতযী ফুদ্রা 
শনভঢ বতগঢ লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা 
ওভা ল াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত ামম্বদ ওবভগঢ লাআগ। শওল স্বী 
প্রাগধযভ াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাবওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াণা ঘমবঢ ববদফ 
লাগভ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ শতা লগগঙ বও-দা শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ 
াবনগও বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআচন্য াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ 
দঢুদ শভবচষ্টাভ ঔুগম ঢাগঢ প্রগাচদী Entry ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ 
াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা ঘমবঢ ববদফ 
লাগভ াাংমাগতযী ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ শদাভ যস্থা ওভা বা। 

ঔ) াাংমাগতয বফযদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমভ শক্ষগে দগতবযও ফুদ্রা কৃলীঢ ওম থভগডভ াঈিৃত্ত াণথ 
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াবদাবথ ওাভডযঢাঃ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ প্রতাদ ওভা ে দা ল 
ঢগ াাংমাগতযী ফুদ্রা ঘমবঢ ববদফ লাগভ াঈক্ত াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ বতগঢ লাআগ এাং াঈলাভ াগথথও াণথ 
চবভফাদা বলগগ াঅতা ওভা লাআগ াণথাৎ াঈিৃত্ত াণথ াদাতাগভ চন্য প্রগঢযওাভাআ ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড 
ধবভফাড াণথ াাংমাগতযী ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। শব ওম শক্ষগে ফফঢ াবগ্রফ বলাগ কৃলীঢ াগণথভ 
বলা-বদওাগযভ ফন্ব াথদ দা ওভা ল াণা াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ দা শতা ল, শ  শক্ষগে াংবিষ্ট 
ওফথঘাভীভ াবনগও াঈক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শদাভ চন্য াঈধবুথক্ত যস্থাবত 
ামম্বদ ওভগঢ লাআগ। শওল স্বী প্রাগধযভ াবথও দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড ওবভা ণাওগম াঈক্ত াবঢবভক্ত াণথ 
দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ শতা লাআাগঙ বও-দা, শ ম্পগওথ াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবনগও 
বদবিঢ লাআগঢ লাআগ। এাআ চন্য াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ াবন প্রগাচদগাগথ এওবঝ দঢুদ 
শভবচষ্টাভ ঔুগম ঢাগঢ প্রগাচদী Entry ভাবঔগদ বালাগঢ াঈক্ত শভবচষ্টাগভভ াঈধভ বপবত্ত ওবভা পবষ্যগঢ 
াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ বদওঝ লাআগঢ প্রঘবমঢ বদফ ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা াণা াাংমাগতযী 
ফুদ্রা াঈক্ত াণথ (স্বী প্রাগধযভ াবথও) শনভঢ শদাভ যস্থা ওভা বা। চবভফাদা বলাগ াঅতাওৃঢ াণথ 
থগক্ষগে ভওাগভভ প্রাধয। াঈলা শরচাবভ ঘামাগদভ ফাথযগফ াাংমাগতয ভওাগভভ াংবিষ্ট বলাগ চফা বতগঢ 
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লাআগ। 

১৮। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা শধয ওবভাভ ফ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থাগও ধূগথ প্রাি াগণথভ বলা-

বদওাগযভ ফন্ব াথদ বওাংা শক্ষে বগযগর াঈিৃত্ত াণথ শনভঢ শতা লাআাগঙ- এ ফগফথ ফন্ত্রডাম/ াংস্থা প্রথাদ 
ওঢৃথও স্বাক্ষভওৃঢ াবঝথবনগওঝ শধয ওবভগঢ লাআগ। াঈিৃত্ত াণথ (বগতবযও ফুদ্রা) শব যাাংগও শনভঢ শতা লাআাগঙ 
ঢালাভ দাফ াবঝথবনগওগঝ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। াাংমাগতযী ফুদ্রা ওভা লাআগম, বদবতথষ্ট লাগভ াঅতা ওভা লাআাগঙ 
বওদা ঢালা াঈগেঔ ওভাআগঢ লাআগ। াঈগেবঔঢ াবঝথবনগওঝ ঙাড়া দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য ধভঢথী প্রস্তা গ্রাহ্য 
লাআগ দা। এাআরূধ াদাতাগভ শক্ষগে াবগ্রফ বলগগ শদা দগতবযও ফুদ্রাভ বলাগ ফন্বব াথদ াণা শনভঢ 
প্রতাদ াংক্রান্ত বরগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ াংস্থা াঈধবুথক্ত যস্থা ামম্বদ ওবভগদ। 

১৯। ও) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রাবিভ ফ শব লাগভ (যাাংও ওবফযদ ঙাড়া) ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ 
দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা ল, প্রাি াগণথভ বলা-বদওায এভ ফন্ব াথদওাগম শ লাভ প্রগাক ওভা লাআগ। 
শব লাগভ দগতবযও ফুদ্রা ক্র ওভা লাআাগঙ ঢালা াঈগেঔধূথও ানুগফাবতঢ বটমাভগতভ বদওঝ লাআগঢ াবঝথবনগওঝ 
মাআা ঢালা বগম তাীওৃঢ াাংগযভ স্বধগক্ষ প্রফাডস্বরূধ শধয ওবভগঢ লাআগ। দগতবযও ফুদ্রা ববদফ লাগভভ 
াঈঞাদাফাভ তরুড ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাগঢ মাপাদ া ক্ষবঢগ্রস্ত দা লদ শচন্য াংবিষ্ট 
ওফথঘাভীকগডভ ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ ববদফ লাভ াঈঞাদাফা প্রূঢ মাপ-ক্ষবঢভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 
ববত শওল ক্ষবঢগ্রস্ত লদ ঢালা লাআগম ভ্রফড পাঢা বগম ক্ষবঢভ ধবভফাড াণথ ঢাাঁভ প্রওৃঢ ঔভঘ বলাগ শবাক 
ওবভা শতা লাআগ। াধভধগক্ষ ববত শওল মাপাদ লদ ঢালা লাআগম ঢালাভ ভ্রফড পাঢা বগম মাগপভ ধবভফাড 
াণথ শফাঝ প্রাধয লাআগঢ ওফাাআা শতা লাআগ। াংবিষ্ট যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ঔাঢ লাআগঢ পাঢা গ্রলড 
ওগভদ শাআ ঔাগঢাআ এ ম্পওথী শমদগতগদভ ফন্ব াথদ ওভা লাআগ। 

ঔ) ানুগফাবতঢ বটমাভকড (দকত, রাগপমাথ শঘও, বটফান্ট রানঝ, শফাআম  শঝবমগ্রাবনও রান্ফনাভ প্রপবৃঢ াঅওাগভ) 
দগতবযও ফুদ্রা প্রতাগদভ ফ শব যাাংও ওবফযদ/ ঘাচথ  ান্যান্য াঅনুরবেও ঔভঘ ভওাবভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীভ বদওঝ লাআগঢ গ্রলড ওবভা ণাগওদ, াঈলা ফূম পাাঈঘাভ প্রতাদ াগধগক্ষ প্রাধয বমা কডয লাআগ এাং 
ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও াঈলা াাংমাগতযী ফুদ্রা প্রতাদ ওভা লাআগ। 

২০। াে স্ভাভওবমবধভ ৪ণথ ানুগেগত াঈগেবঔঢ শওম দকত পাঢা এাং ৬(ঔ), ৭(ও), ১০, ১১, ১২  ১৩ দম্বভ 
ানুগেগত ানুগফাবতঢ য যঢীঢ ান্যান্য থপ্রওাভ য াশ্যাআ াঈধবুথক্ত ভবযত ধোবতভ ফাথযগফ ম্পাতদ 
ওবভগঢ লাআগ। বগযর ধবথাপুক্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা ঝযাবক্স পাড়া, ওবযয  শঝবমগনাদ যলাগভভ চন্য শঙাঝ-

ঔাঝ ঔভঘ, বালাভ চন্য ফূম ভবযত তাবঔম ওভা েধভ দ, শাআ  শক্ষগে ফূম ভবযগতভ ধবভগঢথ লকাফী এওচদ 
ওফথওঢথাভ (ান্তঢাঃধগক্ষ লওাভী বঘগভ ধতফবথাম্পন্প) বলওৃঢ াবঝথবনগওঝ ণাবওগঢ লাআগ। ঢগ এাআরূধ য 
বগযর ধবথাপকু্ত ওফথওঢথাকগডভ শমা প্রগবাচয দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবথও লাআগম প্রাধয লাআগ এাং 
বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ১০ পাগকভ াবঢবভক্ত বওন্তু াদবথও যঢওভা ৩০ পাক শব প্রওৃঢ য াঈলাাআ প্রাধয 
বমা কডয লাআগ। াণথাৎ এাআ াবঢবভক্ত প্রাধযঢা শওাদক্রগফাআ বদথথাবভঢ দকত পাঢাভ যঢওভা ২০ পাগকভ াবথও 
লাআগ দা। 

২১। ও) ভওাবভ ঔভগঘ াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী, চাঢী াংগতভ স্পীওাভ, প্রথাদ 
বঘাভধবঢ, প্রাক্তদ ভাষ্ট্রধবঢ, শওবগদঝ ফন্ত্রী, ঘীন রাআধ, চাঢী াংগতভ শটধবুঝ বস্পওাভ, চাঢী াংগতভ 
বগভাথী তমী শদঢা, শওবগদঝ ফন্ত্রীভ ফধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকড, প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ, ধবভওল্পদা 
ওবফযগদভ াঈধ-শঘাভফযাদ, সুপ্রীফ শওাঝথ াঅবধম বপাগকভ বঘাভওকড, বদথাঘদ ওবফযদাভ, সুপ্রীফ শওাঝথ লাাআ 
শওাঝথ বপাগকভ বঘাভওকড, ফবন্ত্রধবভরত বঘ, শদা, শদৌ এাং বফাদ াবলদীভ প্রথাদকড এাং ভওাগভভ ফুঔয 
বঘ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ ধাভগদ। 

যবঢক্রফ: 
বগতগয বদবুক্ত াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভকড বদম্নবডথঢ ফ বফাগদ প্রণফ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ 
ধাবভগদ: 

১) শব শতগয ভাষ্ট্রতূঢ/ লাাআওবফযদাভ বদবুক্ত লাআাগঙদ, শগতগয বঔদ প্রণফ বাাআগদ। 

২)  বঔদ ঢাাঁলাভা বগতযী ভাষ্ট্র প্রথাদকগডভ লকাফী লাআা াাংমাগতগয াঅকফদ ওবভগদ। 

ঔ) চাঢী াংত তস্য, এগঝাদথী শচদাগভম, ওম্পগরামাভ এাং াবটঝভ শচদাগভম, ভওাবভ ওফথওবফযগদভ 
শঘাভফযাদ, বশ্ববতযামগভ ফঞ্জুবভ ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয যাাংগওভ কপদথভ, ফলাধুবময ধবভতযথও, 

ধবভওল্পদা ওবফযগদভ তস্যকড, শদা/ শদৌ/ বফাদ াবলদীগঢ শফচভ শচদাগভগমভ ধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকড, 

চাঢী াংত বঘল ভওাগভভ ওম বঘ, চাঢী বদভাধত্তা বপাগকভ ফলা-ধবভঘামও, বশ্ববতযাম 
ফঞ্জুবভ ওবফযগদভ াথক্ষবডও তস্যকড, চাঢী াথযাধওকড, ভওাগভভ বঘগভ ধতফবথাতা াবথবিঢ 
ওফথওঢথাকড, বশ্ববতযামগভ াঈধাঘাবথকড, শধৌভ ওগধথাগভযগদভ শফভকড, াবঢবভক্ত এঝবদথ শচদাগভম, 

ভওাগভভ াবঢবভক্ত বঘকড, াঅডবও যবক্ত ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, পবূফ প্রযাদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, 
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াাংমাগতয ওৃবর াঈন্পদ ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ভাদ বযল্প াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয 
ধাঝওম ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয দঢম, কযা  ঔবদচ ম্পত ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, 

াাংমাগতয বরৃযৎ াঈন্পদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয াআস্পাঢ  প্রগওৌযম ওগধথাগভযগদভ শঘাভফযাদ, 

াাংমাগতয বঘবদ  ঔাতয বযল্প াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয স্ত্রওম াংস্থাভ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ধাবদ 
াঈন্পদ শাগটথভ শঘাভফযাদ, শঝবভন ওবফযগদভ শঘাভফযাদ, রৃদথীবঢ তফদ যুগভাভ ফলাধবভঘামও, াাংমাগতয 
ওৃবর কগরডা ধবভরগতভ বদথালী পাাআ শঘাভফযাদ, াাংমাগতয ওৃবর যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী 
যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামও, বশ্ববতযামগভ াথযাধওকড (বগমওযদ শগ্রট), াাংমাগতগযভ ভাষ্ট্রতূঢ  
লাাআওবফযদাভকড (ান্যান্য ফগ) াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ 
ভ্রফড ওবভগঢ ধাবভগদ। 

ক) াঈধগভভ (ও)  (ঔ) এ াঈবেবঔঢ যবক্তকথ/ ওফথওঢথাকড যবঢগভগও ান্য শওল ভওাবভ ঔভগঘ াঈগড়াচালাগচ 
বণাক্রগফ প্রণফ শেডীগঢ এাং বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ ভ্রফড ওবভগঢ ধাভগদ দা। 

২২। বগতগয প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে াে স্ভাভওবমবধগঢ াঈবেবঔঢ পাঢাভ লাভ প্রগবাচয লাআগ দা। 

২৩। ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড  ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওভাভ 
ফ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল শব ওাবথক্রফ গ্রলড ওবভা ণাগওদ াআলাগঢ াগদও শক্ষগে াবদফ প্রঢযক্ষ ওভা 
লাআা ণাগও। এ াবদগফভ তরুড দূযদঢফ ফগ প্রস্তা ধভীক্ষা ওবভা প্রগাচদী ওাবথক্রফ েধভ লাআা গঞ 
দা। এাআ াসুবথা তূভীওভডাগণথ ওাবথক্রফ গ্রলগড লাও বদম্নবডথঢ ববথফূগলভ প্রবঢ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ 
তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

ও) ভওাবভ ঔভগঘ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত প্রগঢযওবঝ প্রস্তাগ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াশ্যাআ গ্রলড ওবভগঢ 
লাআগ। 

ঔ) শওাদ প্রস্তা ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শধয ওবভাভ ফ াভ-াংগক্ষধ া শদাগঝ ফগদাদীঢ যবক্ত/ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদথথাবভঢ ওফথস্থগম প্রওৃঢ াস্থাগদভ ফ ঙাড়া শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  
প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔ/ ফ াঈগেঔ ণাবওগঢ লাআগ। 

ক) বদথথাবভঢ নগভভ ম্পূডথ াাংয বালা ভ্রফডূঘীগঢ াঈগেঔ ণাবওগ ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড 
ওবভগঢ লাআগ াণথাৎ ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথঘাভীকগডভ ফুঔয ভ্রফগডভ স্থাদ ঙাড়া ববত ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ 
চন্য া াবদাবথ ওাভডযঢাঃ ধবণফগথয ান্য শওাণা নভ/ াস্থাদ ওবভগঢ ল ঢজ্জন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ 
ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগঢ লাআগ। 

খ) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলগডভ ফ প্রস্তাগ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ াংস্থা-এভ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত 
য বদথাগলভ চন্য ভািওৃঢ াণথ  ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

গ) বদথথাবভঢ নগভভ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ ধবভফাড প্রস্তাগ াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ 
এাং শব শক্ষগে বদথথাবভঢ াগচঝ ভাগিভ ফগথয য াংর্কমাদ ওভা েধভ দগল শগক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ 
(prior) ানুগফাতদ ঙাড়া বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ চন্য শওাদ প্রস্তা শধয ওভা বাাআগ দা। 

ঘ) াে ানুগেগতভ (গ) শঢ াঈবেবঔঢ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ধূথ ানুগফাতগদভ প্রস্তা াংক্রান্ত য বদথাগলভ চন্য 
ভািওৃঢ াণথ ঢতাবথ যবঢ াগণথভ ধবভফাড এাং বদথথাবভঢ নগভভ চন্য প্রগাচদী দগতবযও ফুদ্রাভ 
ধবভফাড াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। বডথঢ ববথফূল ভওাবভ যগ বগতয ভ্রফড াংক্রান্ত বরগ ওাবথক্রফ গ্রলগডভ 
চন্য াঢযন্ত প্রগাচদী এাং াঈলাভ প্রবঢধামগদভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও বদবিঢ াঈগতযাক গ্রলড 
ওবভগঢ ানুগভাথ ওভা বাাআগঢগঙ। ঢতানুাগভ প্রযাবদও দবযষ্টযফূল স্পষ্টপাগ াঈগেঔ ওভাভ চন্য ববপন্প 
ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ: 

১) বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভা লাআাগঙ বও-দা? 

২) শলটগওাাঝথাভ লাআগঢ কফদ  প্রঢযাঢথগদভ ঢাবভঔল বগতগয প্রওৃঢ াস্থাগদভ ঢাবভঔ াঈগেঔ ভবলাগঙ 
বও-দা এাং 

৩) বলকথফদ  প্রঢযাঢথগদভ ধগণ ভওাবভ ওাবথ ম্পাতগদভ চন্য শওাদ বভবঢ ভবলাগঙ বও-দা এাং এাআরূধ 
বভবঢ ভওাবভপাগ ানুগফাবতঢ বও-দা? 

াঈগেঔযগবাকয শব, ধবণফগথয াদনুগফাবতঢ শওাদ বভবঢভ চন্য শওাঈ শওাদ দতবদও পাঢা প্রাধয লাআগদ দা। 

২৪। দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ প্রস্তা াণথ বপাগক শপ্রভড ওবভগঢ লাআগম বদম্নবমবঔঢ ঢণয/ ওাকচধে াশ্যাআ ভভাল 
ওবভগঢ লাআগ: 

ও) াংবিষ্ট শদাঝ এাং াঅগতগযভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 

ঔ) নগভভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতগদভ ঢযাবঢ ানুবমবধ। 
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ক) বঔদ বঘবঞভ ফাথযগফ প্রস্তা ধাঞাদ লাআগ, ঢঔদ াঈধগভাক্ত ওাকচধে াশ্যাআ বঘবঞভ াগণ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

খ) ববত প্রস্তাবঢ নগভভ ওম ঔভগঘভ ম্পূডথ াণা শওাদ াাংয াঅফন্ত্রডওাভী শতয/ াংস্থা লদ ওগভদ, ঢালা 
লাআগম ঢালাভ যঢথফূল ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

গ) াে স্ভাভওবমবধভ ২ দাং ানুগেত শফাঢাগও যবক্তকথ/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড শওাদ ধবথাগ (Category) 

ান্তপুথক্ত ঢালা চাদাাআগঢ লাআগ। 

ঘ) দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভীভ চন্য প্রস্তা ওফধগক্ষ বগতয ভ্রফগদভ ৭ বতদ ধূগথ ধাঞাাআগঢ লাআগ। 

ঙ) দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয পাঢা গ্রলগডভ যাধাগভ াে স্ভাভগওভ ৬  ৭-এ াঈগেবঔঢ লাভফূগলভ শওাদঝা াংবিষ্ট 
যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গ্রলডগবাকয ঢালা ধবভষ্কাভপাগ চাদাাআগঢ লাআগ। 

চ) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ ধূথ ভ্রফগডভ বাঢাাঢ ঔভগঘভ বম ফন্বাথদ ওভা লাআাগঙ বও-দা 
ঢালা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। 

শবগক্ষগে প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওগভদ, শগক্ষগে াঈবেবঔঢ ঢণযাবত বণাবণপাগ 
ধভীক্ষা ওবভা ফঞ্জুভী প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৫। ও) ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও ভওাবভ ফঞ্জুভীভ ফাথযগফ বাঢাাঢ পাঢা/ দতবদও পাঢা, 
শক্ষেবগযগর াঅধযাদ ঔভঘ  াঅনুরবেও ঔভগঘভ চন্য দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা াবগ্রফ শতা 
বাাআগ। শবফদ বগতগয যপাভ লগদভ চন্য দগতবযও ফুদ্রাভ প্রগাচদ শঢফবদ বফাদ বঝগওঝ ক্র, 

াাংমাগতগযভ বফাদ ন্দগভভ ঝযাক্স প্রতাদ, াঈধলাভ ক্র, দগতবযও ফুদ্রা ক্র াআঢযাবতভ চন্য স্থাদী ফুদ্রাভ 
প্রগাচদ ল। াঈক্ত দগতবযও ফুদ্রা  স্থাদী ফুদ্রাভ যপাভ লগদভ চন্য াবগ্রফ শতা বাাআগঢ ধাগভ। 
ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী ানুবাী প্রাধযঢা বলা ওবভা দগতবযও ফুদ্রাভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ এাং 
প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা শনভঢ বতগঢ লাআগ। াে স্ভাভওবমবধভ ১৭ দাং ানুগেত ানুবাী 
স্থাদী ফুদ্রা শনভঢ বতগম ঢালা ববদফ লাগভভ ১১/২ গুড লাগভ শনভঢ বতগঢ লাআগ। ানুগফাবতঢ ভ্রফড-ূঘী 
ানুাগভ দগতবযও ফুদ্রা এাং স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয ধৃণও ধৃণওপাগ বলা ওবভা বাঢাাঢ বগমভ (T.A. 

Bill) ফাথযগফ ফঞ্জুভীওৃঢ াবগ্রফ াগণথভ ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ 
ধূগথওাভ ভ্রফগডভ চন্য প্রাধয দগতবযও ফুদ্রা ফন্ব াথদ লাআাগঙ বওদা শ ম্পগওথ ওঢৃথধগক্ষভ াবঝথবনগওঝ 
াণা ববত াঈলা ম্পূডথ ঔভঘ দা লাআা ণাগও, ঢালা লাআগম াবযষ্ট দগতবযও ফুদ্রা শব যাাংগও শনভঢ বতাগঙদ 
ঢালাভ ভবযগতভ ঢযাবঢ ানুবমবধ াংগবাবচঢ ওবভগঢ লাআগ। শবাআগক্ষগে প্রাগধযভ ওফ দগতবযও ফুদ্রা গ্রলড 
ওভা ল, শাআগক্ষগে প্রাধযঢানুবাী াবঢবভক্ত াণথ দগতবযও ফুদ্রা াথাভডঢাঃ শতা বাাআগ দা এাং 
ফধবভফাড াণথ স্থাদী ফুদ্রা প্রাধয লাআগ। 

ঔ) াঈধগভাবেবঔঢ ঢণযাবতভ ধূডথ যলাভধূথও বাঢাাঢ বম (T.A. Bill) প্রডদ ওবভগঢ লাআগ। 

২৬। বগতয ভ্রফডওাগম াাংমাগতয বফযদফূল লাআগঢ াবগ্রফ গ্রলগডভ বরবঝ বণাবণ ধভীক্ষাভ ধভ ভওাভ এাআ বদ্ধান্ত 
গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শবগক্ষগে াবগ্রফ াধবভলাবথ রৄথু শাআ শক্ষগোআ াাংমাগতয বফযদফূল এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ 
ওবভগদ। শবফদ- ভ্রফডওাভী যবক্ত/ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াস্থাগদভ শফাত বথথঢ ওভা লাআগম বঢবদ াবগ্রফ গ্রলড 
ওবভগঢ ধাগভদ। ঢগ, এাআরূধ াবগ্রফ প্রতাদ দ্রুঢ াথগদভ চন্য বদম্নবমবঔঢ বদগতথযফূগলভ প্রবঢ ঢথও তৃবষ্ট 
ভাবঔগদ: 

ও) াবগ্রফ প্রতাগদভ ধূগথ াাংমাগতয বফযদ ওঢৃথধক্ষ প্রাবণথঢ দগতবযও ফুদ্রাভ প্রাধযঢা বুবক্তবুক্ত বও-দা, ঢালা 
বদবিঢ লাআগদ এাং শওাদক্রগফাআ প্রাগধযভ াবঢবভক্ত াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ দা। 

ঔ) বঔদাআ বফযদ ওঢৃথধক্ষ শওাদ াবগ্রফ প্রতাদ ওবভগদ, ঢঔদাআ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, 

াংবিষ্ট ওফথওঢথাভ বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয যাাংও, াণথ বপাগকভ বলাঃাণথ ানুবপাক  প্রযাবদও 
ফন্ত্রডামগও াবলঢ ওভগদ। 

ক) প্রতত্ত াবগ্রফ সুস্পষ্টপাগ বফযগদভ ফাবও বলাগ শতঔাাআগঢ লাআগ এাং াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা 
ওঢৃথও ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ বমা াঈগেঔ ওবভগঢ লাআগ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড 
ওফথওঢথা বফযগদভ ফাবও বলা ধাাআাভ ধভ াংবিষ্ট বফযগদ াঈক্ত াবগ্রফ াগণথভ প্রবঢধূভড ওবভগদ এাং 
াংবিষ্ট প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ানুকূগম (Exchange Accounts) এভ ফাথযগফ য (Debit) লস্তান্তভ 
ওবভগদ বালা বঞও ঔাগঢ য শতঔাাআা ফন্ব াথদ ওবভগঢ লাআগ। 

খ) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ভ্রফড শযগর শতগয প্রঢযাঢথগদভ ধভ াঈধবুথক্ত ওঢৃথধগক্ষভ বদওঝ লাআগঢ দগতবযও 
ফুদ্রাভ প্রগাচদী ানুগফাতদ গ্রলড ওবভগদ এাং ভ্রফড পাঢা বগমভ ফাথযগফ াবগ্রফ ফন্ব াথদ ওবভগদ। 
এাআ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দগতবযও ফুদ্রা ফঞ্জুভী াঅগতয চাবভ ওবভগদ বালাভ ানুবমবধ াবগ্রফ 
প্রতাদওাভী বফযদল াংবিষ্ট ওগমভ বদওঝ শপ্রভড ওবভগঢ লাআগ। ভ্রফড পাঢা ফন্ব বগম াংবিষ্ট বফযদ 
ওঢৃথও প্রতত্ত াণথ াবগ্রফ শতঔাাআা প্রাধয াণথ লাআগঢ াত বতগঢ লাআগ। 
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২৭। ধূগথ কৃলীঢ াবগ্রফ ঝাওাভ ফন্ব াথদ (adjustment) এভ ধূগথ দঢুদ াবগ্রফ ফঞ্জুভ ওভা লাআগম াঈলা ভীবঢ বরুদ্ধ 
বমা বগবঘঢ লাআগ। 

২৮। াে স্ভাভওবমবধ াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ। 

 

 

ব. এফ. এফ. শফাচলারুম লও, এদবটব 

াবঢবভক্ত বঘ-১ 

বঢভড: 
১। প্রথাদফন্ত্রীভ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

২। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম 

৩। বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক 

৪। বঘ, ওম, ফন্ত্রডাম/ বপাক 

৫। বঘ, চাঢী াংত বঘাম 

৬। বঘ, বদথাঘদ ওবফযদ 

৭। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ 
৮। ভাষ্ট্রধবঢভ াফবভও বঘ 

৯। ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘকড 

১০। বঘ, াাংমাগতয ওফথওবফযদ 

১১। াাংমাগতয তূঢাাফূল 

১২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ তিভ 

১৩। ফলা-বলা বদন্ত্রগওভ তিভ 

১৪। ফলাবদন্ত্রগওভ (প্রবঢভক্ষা বলা) তিভ 

১৫। ধবভঘামও, বদভীক্ষা (টাও, ঢাভ  তূভামধদী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী)/ ধবভঘামও, বদভীক্ষা, 
বফযদ  াআাঈ, এদ াবটঝ-এভ তিভ। 

১৬। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাকগডভ তিভ 

১৭। ওম বপাকী ওবফযদাগভভ তিভ 

১৮। ওম ভওাবভ ধবভতিভ  াথস্থদ তিভফূল 

১৯। ওম স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূল 

২০। াাংমাগতয যাাংও 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য- বদন্ত্রড ানুবপাক 

যাঔা- ৭ 

দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ৭(৪)/২০০৪/৯৯ ঢাবভঔাঃ  ১৩/১২/২০০৪ বরাঃ  
 

বর: ভওাবভ ওাগবথাধমগক্ষ বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফডপাঢা  ান্যান্য সুগবাক- সুবথামী 
াংক্রান্ত প্রবথাগদ ঘট্টগ্রাফ ন্দভ ওঢৃথধগক্ষভ শঘাভফযাদ ধতীগও ান্তপুথক্তওভড প্রগে। 

 

ূে: শদৌধফ/প্রযা- ২/১বদাঃ- ১/২০০৩- ১৬৮, ঢাবভঔাঃ-  ৩১/৫/২০০৪ বরাঃ। 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ঘট্টগ্রাফ ন্দভ ওঢৃথধগক্ষভ শঘাভফযাদ ধতগও াণথ 
বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১৫/১০/২০০১ বরাঃ ঢাবভগঔভ বগতয ভ্রফড দীবঢফামাভ ক্রবফও ২১(ঔ) এভ ানুরূধ ান্যান্য 
স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ শঘাভফযাদগতভ ন্যা বগতয ভ্রফডওাগম দগতবযও ফুদ্রা প্রাধয ভ্রফডপাঢা  ান্যান্য সুগবাক-
সুবথা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

০২। াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ঢা ওাবথওভ লগ। 

 

শফাাঃ ামী াঈোল 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৫০৭৩৬ 
বঘ 

শদৌ- ধবভলদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 

(তৃাঃাঅাঃ বাঃ লওাভী বঘ, প্রযাদ যাঔা- ২) 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য- বদন্ত্রড যাঔা- ৭ 

দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ৭(৪)/২০০০- ০৪/৫০ ঢাবভঔাঃ  ২১/০৭/২০০৫ বরাঃ  
 

বর: ওম ভাষ্ট্রাত্ত াবডবচযও যাাংও, বগযরাবঢ যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ যস্থাধদা ধবভঘামওগতভ 
ন্যা াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম াগ্রডী যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামওগও ানুরূধ সুবথা প্রতাদ। 

 

ূে: যাাংবওাং ানুবপাগকভ দবণ দাং- াফ/াব/যাাংবওাং/প্রযা- ৩/এমা- ৫/২০০২ এভ াঈিৃঢাাংয 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াণথ বপাগকভ বগতয ভ্রফড দীবঢফামাভ ১৫/০৮/২০০১ ঢাবভগঔভ ৪৪(২৫০০) 
দম্বভ াবন স্ভাভগওভ ২১ এভ ঔ থাভা শফাঢাগও শাদামী যাাংও  াাংমাগতয ওৃবর যাাংগওভ যস্থাধদা ধবভঘামওগতভ 
ন্যা াঅওায ধগণ বগতয ভ্রফডওাগম বচগদ/ ক্লা/ এবক্সবওাঈবঝপ শেডীগঢ ভ্রফগডভ শক্ষগে াগ্রডী যাাংগওভ যস্থাধদা 
ধবভঘামওগও ানুরূধ সুবথা প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

াঅরৃোল াঅম শফালীদ শঘৌথুভী 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৫০৭৩৬ 
বুগ্ম- বঘ (যাাংবওাং প্রযাদ) 
াণথ বপাক। 

 

(তৃাঃাঅাঃ- ববদভ লওাভী বঘ) 
যাাংবওাং প্রযাদ যাঔা- ৩। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৫ 

দাং-াফ/াব/ববথ-৫/ধফ/ববথ-৩/৮৮(াাংয)/৫৫ ঢাবভঔ: ২১/০৫/২০০৭ বরাঃ 

 

বর: াাংমাগতয বফযগদভ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথাগতভ যবক্তকঢ কাবড় তবমওঢৃ ওফথস্থগম ভওাবভ ঔভগঘ ধবভলদ 
াংক্রান্ত। 

 

 বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে াাংমাগতয বফযদ ফৃগল স্বগতয বপবত্তও ওফথওঢথাগতভ যবক্তকঢ কাবড় ঢাাঁগতভ তবমওৃঢ 
ওফথস্থগম ধবভলগদভ শক্ষগে ভওাবভ াণথ যগভ বরগ বতযফাদ ববথ-বথাদ ধবথাগমাঘদাভ মগক্ষয কবঞঢ াঅন্তাঃফন্ত্রডাম 
ওবফবঝভ সুধাবভয ানুবাী প্রঘবমঢ ববথ-বথাগদভ াঅঢা যবক্তকঢ কাবড় ধবভলদ ঔভগঘভ ফজ্ঞুভী প্রতাগদভ শক্ষগে 
বদম্নরূধ ধদ্ধবঢ ানুভড ওভগঢ লগ: 

ও) যবক্তকঢ কাবড় ধবভলদ ঔভগঘভ ধবভফাড ২,০০,০০০.০০ (রৃাআ মক্ষ) ঝাওা ধবথন্ত ফঞ্জুভী ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম চাবভ 
ওভগ। কাবড় ধবভলদ ঔভগঘভ ধবভফাড ২,০০,০০০.০০ (রৃাআ মক্ষ) ঝাওাভ শযী লগম াণথ বপাগকভ 
ানুগফাতদ গ্রলড ওভগঢ লগ। 

ঔ) কাবড় ধবভলদ য ফঞ্জভুীভ চন্য াঅগতদধগেভ াগণ তাবঔম ওভা প্রফাডয ওাকচধগেভ বপবত্তগঢ ধভভাষ্ট্র 
ফন্ত্রডাম যবক্তকঢ কাড়ী ধবভলড য ফঞ্জুভী চাবভ ওভগ াণা প্রগবাচয শক্ষগে াণথ বপাগক শপ্রভড ওভগ। 

ক) কাবড় ধবভলদ য ফঞ্জভুীভ চন্য াঅগতদওাভী ওফথওঢথাগও াঅগতদ ধগেভ াগণ বদম্নবডথঢ ওাকচধে তাবঔম 
ওভগঢ লগ- 

১) যবক্তকঢ কাড়ী যলাভ  ভক্ষডাগক্ষগডভ প্রফাড স্বরূধ কাড়ীভ ব্লু-ওু (Blue-book)-এভ ঢযাবঢ 
ানুবমবধ; 

২) বম া মযাবটাং (Bill of Lading); 

৩) বম া এবন্র (Bill of Entry); এাং- 

৪) ওফথওঢথা ওঢৃথও যবক্তকঢ কাড়ী যলাভ  ভক্ষডাগক্ষড বরগ াংবিষ্ট বফযদ প্রথাগদভ প্রঢযাদ ধে। 

 

২। এ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ। 
 

 

শফাাঃ যওঢ ফাদ 

ববদভ লওাভী বঘ। 
 

বঢভড: 
১। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ঠাওা। 
২। বঘ, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
৩। ফলাধবভঘামও, তূঢাা াবটঝ াবথতিভ। 
৪। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
৫। াণথ বঘ ফশলাতশভ এওান্ত বঘ। 
৬। াবঢবভক্ত বঘ (যাাংবওাং) ফগলাতগভ যবক্তকঢ ওফথওঢথা, াণথ বপাক। 
৭। াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৫ 

দাং-াফ/াব/ববথ-৫/ধফ/ববথ-২৬/৯৯/১১৪ ঢাবভঔ: ০৬-০৫-১৪১৪ াাং 
২১-০৮-২০০৭ বরাঃ 

 

বর: ফন্ত্রডাম লগঢ বগতযল াাংমাগতয বফযদফূগল, বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ এাং বফযদ লগঢ বফযগদ তবমচবদঢ 
ওাভগড ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ রেধ বপবত্তও ববপন্প রুগঝভ চন্য বদথথাভড 
প্রগে। 

ূে: ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ১৭/১২/২০০২ ঢাবভগঔভ স্ভাভও দাং-AD-B&EC-8173. 
 
 াঈধগভাক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ফন্ত্রডাম লগঢ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগল, বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ এাং 
বফযদ লগঢ বফযগদ তবমচবদঢ ওাভগড াংবিষ্ট রুগঝ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ প্রগত যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ 
বদগম্নাক্তপাগ বদথথাভডধূথও বস্থভীওভগডভ চন্য বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

ও) ফন্ত্রডাম লগঢ বফযগদ এাং বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ তবমভ শক্ষগে াংবিষ্ট রুগঝ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ যবক্তকঢ 
ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ বলগগ প্রগত াগণথভ বভড। 

ক্রবফও 
দাং 

বফযদ ফন্ত্রডাম লগঢ বফযদ (ফাবওথদ টমাভ) বফযদ লগঢ ফন্ত্রডাম (ফাবওথদ টমাভ) 
১ফ 

শেডী 
২ 

শেডী 
৩ 

শেডী 
৪ণথ 
শেডী 

১ফ শেডী ২ শেডী ৩ শেডী ৪ণথ শেডী 
(ধবভাভ 
যবঢঢ) 

১ াগষ্ট্রবমা, ওযাদভা ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

২ ালভাাআদ, ফাদাফা ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

৩ শমবচাফ, ব্রামস্ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৮৩০০ ৪৯৮০ ৩৭৩৫ ২৯০৫ 

৪ পূঝাদ, বণম্পু ৪০০০ ২৪০০ ১৮০০ ১৪০০ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ 

৫ ব্রুদাাআ, ন্দভগভী শকাদ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ ৬৪০০ ৩৮৪০ ২৮৮০ ২২৪০ 

৬ ওাদাটা, াঝাা ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ ১৩৫০০ ৮১০০ ৬০৭৫ ৪৭২৫ 

৭ ঘীদ, শাআবচাং ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ ৭৮০০ ৪৬৮০ ৩৫১০ ২৭৩০ 

৮ ঘীদ, লাংওাং ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

৯ বফযভ, ওাগভা ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

১০ িান্ফ, ধযাবভ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৮৬০০ ৫১৬০ ৩৮৭০ ৩০১০ 

১১ চাফথাবদ, াবমথদ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৮৬০০ ৫১৬০ ৩৮৭০ ৩০১০ 

১২ পাভঢ, াঅকভঢমা ৩০০০ ১৮০০ ১৩৫০ ১০৫০ ৩০০০ ১৮০০ ১৩৫০ ১০৫০ 

১৩ পাভঢ, শওামওাঢা ৩৫০০ ২১০০ ১৫৭৫ ১২২৫ ৩৫০০ ২১০০ ১৫৭৫ ১২২৫ 

১৪ পাভঢ, দা বতেী ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

১৫ াআগন্দাগদবযা, চাওাঢথা ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

১৬ াআভাদ, শঢলভাদ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

১৭ াআভাও, াকতাত ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

১৮ াআঝামী, শভাফ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৮৬০০ ৫১৬০ ৩৮৭০ ৩০১০ 

১৯ চাধাদ, শঝাবও ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

২০ চটথাদ, াঅম্মাদ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ ৪৮০০ ২৮৮০ ২১৬০ ১৬৮০ 

২১ শওবদা, দাাআভাব ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

২২ শওাবভা, বাঈম ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ ৭২০০ ৪৩২০ ৩২৪০ ২৫২০ 

২৩ র্কগঢ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ ৪০০০ ২৪০০ ১৮০০ ১৪০০ 

২৪ বমবা, বেধমী ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

২৫ ফামগবযা, র্কামামাফধুভ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৬৪০০ ৩৮৪০ ২৮৮০ ২২৪০ 

২৬ ফামিীধ, ফাগম ৪০০০ ২৪০০ ১৮০০ ১৪০০ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

২৭ ফভগক্কা, ভাাঢ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

২৮ ফাাদফাভ, বঝুগ ৩৫০০ ২১০০ ১৫৭৫ ১২২৫ ৩৭০০ ২২২০ ১৬৬৫ ১২৯৫ 

২৯ ফাাদফাভ, াআােুদ ৪৬০০ ২৭৬০ ২০৭০ ১৬১০ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ 

৩০ শদধাম, ওাঞফুন্টু ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

৩১ শদতাভমযান্ট, বত শলক ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৮৩০০ ৪৯৮০ ৩৭৩৫ ২৯০৫ 

৩২ ফাদ, ফাোঝ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৬৭০০ ৪০২০ ৩০১৫ ২৩৪৫ 

৩৩ ধাবওস্তাদ, াআমাফাাত ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

৩৪ ধাবওস্তাদ, ওভাবঘ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 
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ক্রবফও 
দাং 

বফযদ ফন্ত্রডাম লগঢ বফযদ (ফাবওথদ টমাভ) বফযদ লগঢ ফন্ত্রডাম (ফাবওথদ টমাভ) 
১ফ 

শেডী 
২ 

শেডী 
৩ 

শেডী 
৪ণথ 
শেডী 

১ফ শেডী ২ শেডী ৩ শেডী ৪ণথ শেডী 
(ধবভাভ 
যবঢঢ) 

৩৫ বনবমধাাআদ, ফযাবদমা ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

৩৬ ওাঢাভ, শতালা ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

৩৭ ভাবযা, ফগো ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ ১৪৫০০ ৮৭০০ ৬৫২৫ ৫০৭৫ 

৩৮ শৌবতাঅভ, শচিা ৫১০০ ৩০৬০ ২২৯৫ ১৭৮৫ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

৩৯ শৌবতাঅভ, বভাত ৫১০০ ৩০৬০ ২২৯৫ ১৭৮৫ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

৪০ বোধুভ ৪০০০ ২৪০০ ১৮০০ ১৪০০ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

৪১ তবক্ষড াঅবিওা, বপ্রগঝাবভা ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ ৮৮০০ ৫২৮০ ৩৯৬০ ৩০৮০ 

৪২ শস্পদ, ফাবদ্রত ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৮৬০০ ৫১৬০ ৩৮৭০ ৩০১০ 

৪৩ েীমাংওা, ওমম্বা ৪০০০ ২৪০০ ১৮০০ ১৪০০ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ 

৪৪ সুাআগটদ, স্টওলাফ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

৪৫ সুাআচাভমযান্ট, শচদপা ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

৪৬ ণাাআমযান্ট, যাাংওও ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

৪৭ ঢুভে, াঅাংওাভা ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

৪৮ াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ,াঅুথাী ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

৪৯ াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ,রৃাাআ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

৫০ বুক্তভাচয, াবফথাংলাফ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

৫১ বুক্তভাচয, মন্টদ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

৫২ বুক্তভাচয, ফযাদঘষ্টাভ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

৫৩ বুক্তভাষ্ট্র, াবযাংঝদ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ ১২৮০০ ৭৬৮০ ৫৭৬০ ৪৪৮০ 

৫৪ বুক্তভাষ্ট্র, বদাঈ াআওথ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ ১২৮০০ ৭৬৮০ ৫৭৬০ ৪৪৮০ 

৫৫ বুক্তভাষ্ট্র, মস্ এগঞ্জমস্ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ ১২৮০০ ৭৬৮০ ৫৭৬০ ৪৪৮০ 

৫৬ াঈচগবওস্তাদ, ঢাঔন্দ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ ১৪৫০০ ৮৭০০ ৬৫২৫ ৫০৭৫ 

৫৭ বপগঢদাফ, হ্যাদ ৫০০০ ৩০০০ ২২৫০ ১৭৫০ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 
 
 

ঔ) বফযদ লগঢ বফযগদ তবমচবদঢ ওাভগড ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলগদভ ঔভঘ বদথথাভগডভ 
চন্য শপৌকবমও াস্থাগদভ বপবত্তগঢ বফযদফূগলভ রেধ বপবত্তও বপাচদ 

রেধ বফযদ  রেধ বফযদ  রেধ বফযদ 

১ বফযভ  ৮ েীমাংওা  ১৩ শমবচাফ 

 ফভগক্কা   ফামিীধ   িান্ফ 

 বমবা  ৯ াঅনকাবদস্তাদ   াআঝাবম 

২ শওবদা   াঈচগবওস্তাদ   শদতাভমযান্ট 

৩ তবক্ষড াঅবিওা  ১০ ভাবযা   সুাআচাভমযান্ট 

৪ শগদকাম   াআাঈগক্রদ  ১৪ শস্পদ 

৫ শৌবতাঅভ   শভাফাবদা   চাফথাবদ 

 র্কগঢ  ১১ ঘীদ   শধামান্ট 

 ালভাাআদ   বনবমধাাআদ  ১৫ বুক্তভাচয 
 ওাঢাভ   াআগন্দাগদবযা   সুাআগটদ 

 াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ   তবক্ষড শওাবভা   শটদফাওথ 
 ফাদ   চাধাদ   দভগ 

৬ াআভাদ   াগষ্ট্রবমা  ১৬ বুক্তভাষ্ট্র  
 াআভাও  ১২ ব্রুদাাআ   ওযাদাটা 
 চটথাদ   ফামগবযা   শফবক্সগওা 
 ঢুভে   বোধুভ  ১৭ ব্রাবচম 

৭ পাভঢ   বপগঢদাফ   াঅগচথবন্ঝদা 
 ধাবওস্তাদ   ণাাআমযান্ট    

 শদধাম   ফাাদফাভ    

 পূঝাদ       

শদাঝ-০১: রেধ ৪ এাং রেধ ১৭ শঢ ান্তপুথক্ত শতগয ঢথফাগদ াাংমাগতগযভ শওাদ বফযদ শদাআ বওন্তু ধূগথ বঙম 
এাং পবষ্যগঢ বফযদ শঔামাভ োদা াঅগঙ, ঢাাআ এ রেধ রৃ‟বঝ ভাঔা লগগঙ। 

ক) াঈধগভভ (ঔ) ানুগেগত বডথঢ বপাচদ ানুবাী বফযদ লগঢ বফযগদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ তবমচবদঢ ওাভগড 
যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ বলগগ প্রগত াগণথভ বভড। 
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১) 
এও রেগধভ শব শওাদ বফযদ লগঢ 

ান্য রেগধভ শব শওাদ বফযগদ 
ধভস্পভ তবমভ শক্ষগে 

১ফ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

২ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

৩ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

৪ণথ শেডী 
(ধবভাভ যঢীঢ) 
(ফাবওথদ টমাভ) 

রেধ ১-২ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

রেধ ১-৩ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ১-৫ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

রেধ ১-৬ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

রেধ ১-৭ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ১-৮ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ১-৯ ১৪৫০০ ৮৭০০ ৬৫২৫ ৫০৭৫ 

রেধ ১-১০ ১৪৫০০ ৮৭০০ ৬৫২৫ ৫০৭৫ 

রেধ ১-১১ ১০৫০০ ৬৩০০ ৪৭২৫ ৩৬৭৫ 

রেধ ১-১২ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

রেধ ১-১৩ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ১-১৪ ৭৭০০ ৪৬২০ ৩৪৬৫ ২৬৯৫ 

রেধ ১-১৫ ৭৭০০ ৪৬২০ ৩৪৬৫ ২৬৯৫ 

রেধ ১-১৬ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ২-৩ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ২-৫ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

রেধ ২-৬ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ২-৭ ১০৫০০ ৬৩০০ ৪৭২৫ ৩৬৭৫ 

রেধ ২-৮ ১০০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৩৫০০ 

রেধ ২-৯ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ২-১০ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ২-১১ ১০৫০০ ৬৩০০ ৪৭২৫ ৩৬৭৫ 

রেধ ২-১২ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

রেধ ২-১৩ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ২-১৪ ৭৭০০ ৪৬২০ ৩৪৬৫ ২৬৯৫ 

রেধ ২-১৫ ৭৭০০ ৪৬২০ ৩৪৬৫ ২৬৯৫ 

রেধ ২-১৬ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ৩-৫ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ৩-৬ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ৩-৭ ১০০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৩৫০০ 

রেধ ৩-৮ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

রেধ ৩-৯ ১৩৫০০ ৮১০০ ৬০৭৫ ৪৭২৫ 

রেধ ৩-১০ ১৩৫০০ ৮১০০ ৬০৭৫ ৪৭২৫ 

রেধ ৩-১১ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ৩-১২ ১০০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৩৫০০ 

রেধ ৩-১৩ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

রেধ ৩-১৪ ৮৩০০ ৪৯৮০ ৩৭৩৫ ২৯০৫ 

রেধ ৩-১৫ ৮৩০০ ৪৯৮০ ৩৭৩৫ ২৯০৫ 

রেধ ৩-১৬ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ৫-৬ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ৫-৭ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

রেধ ৫-৮ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

রেধ ৫-৯ ১১৫০০ ৬৯০০ ৫১৭৫ ৪০২৫ 

রেধ ৫-১০ ১৪৫০০ ৮৭০০ ৬৫২৫ ৫০৭৫ 

রেধ ৫-১১ ১০০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৩৫০০ 

রেধ ৫-১২ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ৫-১৩ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৫-১৪ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৫-১৫ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৫-১৬ ১২৭০০ ৭৬২০ ৫৭১৫ ৪৪৪৫ 

রেধ ৬-৭ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ৬-৮ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

রেধ ৬-৯ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ৬-১০ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1259  

এও রেগধভ শব শওাদ বফযদ লগঢ 
ান্য রেগধভ শব শওাদ বফযগদ 

ধভস্পভ তবমভ শক্ষগে 

১ফ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

২ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

৩ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

৪ণথ শেডী 
(ধবভাভ যঢীঢ) 
(ফাবওথদ টমাভ) 

রেধ ৬-১১ ১০০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৩৫০০ 

রেধ ৬-১২ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ৬-১৩ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৬-১৪ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৬-১৫ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

রেধ ৬-১৬ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ৭-৮ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

রেধ ৭-৯ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ৭-১০ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৭-১১ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ৭-১২ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ৭-১৩ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ৭-১৪ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ৭-১৫ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৭-১৬ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ৮-৯ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

রেধ ৮-১০ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৮-১১ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

রেধ ৮-১২ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ৮-১৩ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

রেধ ৮-১৪ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

রেধ ৮-১৫ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ৮-১৬ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ৯-১০ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

রেধ ৯-১১ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

রেধ ৯-১২ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ৯-১৩ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

রেধ ৯-১৪ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ৯-১৫ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ৯-১৬ ১৩০০০ ৭৮০০ ৫৮৫০ ৪৫৫০ 

রেধ ১০-১১ ১০০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৩৫০০ 

রেধ ১০-১২ ১২৫০০ ৭৫০০ ৫৬২৫ ৪৩৭৫ 

রেধ ১০-১৩ ৭৫০০ ৪৫০০ ৩৩৭৫ ২৬২৫ 

রেধ ১০-১৪ ৮০০০ ৪৮০০ ৩৬০০ ২৮০০ 

রেধ ১০-১৫ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ১০-১৬ ১৩০০০ ৭৮০০ ৫৮৫০ ৪৫৫০ 

রেধ ১১-১২ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ১১-১৩ ৯৫০০ ৫৭০০ ৪২৭৫ ৩৩২৫ 

রেধ ১১-১৪ ১০০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৩৫০০ 

রেধ ১১-১৫ ১০০০০ ৬০০০ ৪৫০০ ৩৫০০ 

রেধ ১১-১৬ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ১২-১৩ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ১২-১৪ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ১২-১৫ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ১২-১৬ ৯০০০ ৫৪০০ ৪০৫০ ৩১৫০ 

রেধ ১৩-১৪ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

রেধ ১৩-১৫ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ১৩-১৬ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ১৪-১৫ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ১৪-১৬ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

রেধ ১৫-১৬ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 
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২) 
এওাআ রেগধভ ববপন্প 
শতগয াবস্থঢ বফযগদ 
ধভস্পভ তবমভ শক্ষগে 

১ফ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

২ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

৩ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

৪ণথ শেডী 
(ধবভাভ যঢীঢ) (ফাবওথদ 

টমাভ) 
রেধ ১ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ২ প্রবাচয দ    

রেধ ৩ প্রবাচয দ    

রেধ ৫ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ৬ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ৭ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

রেধ ৮ ৫৫০০ ৩৩০০ ২৪৭৫ ১৯২৫ 

রেধ ৯ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

রেধ ১০ ৬৫০০ ৩৯০০ ২৯২৫ ২২৭৫ 

রেধ ১১ ৭০০০ ৪২০০ ৩১৫০ ২৪৫০ 

রেধ ১২ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

রেধ ১৩ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

রেধ ১৪ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

রেধ ১৫ ৬০০০ ৩৬০০ ২৭০০ ২১০০ 

রেধ ১৬ ৮৫০০ ৫১০০ ৩৮২৫ ২৯৭৫ 

 

৩) 
এওাআ শতগয াবস্থঢ 

ববপন্প বফযগদ ধভস্পভ 
তবমভ শক্ষগে 

১ফ শেডী 
(ফাবওথদ টমাভ) 

২ শেডী (ফাবওথদ 
টমাভ) 

৩ শেডী (ফাবওথদ 
টমাভ) 

৪ণথ শেডী 
(ধবভাভ যঢীঢ) (ফাবওথদ 

টমাভ) 
ঘীদ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ 

পাভঢ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ 

শৌবতাঅভ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ 

ফাাদফাভ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ 

ধাবওস্তাদ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ 

াংবুক্ত াঅভ াঅবফভাঢ ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ 

বুক্তভাচয ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ 

বুক্তভাষ্ট্র ৪৫০০ ২৭০০ ২০২৫ ১৫৭৫ 

শদাঝ: এওাআ রেগধভ ববপন্প শতগযভ ফগথয াবস্থঢ বফযদফূগলভ ফগথয এাং এওাআ শতগয াবস্থঢ ববপন্প বফযগদভ ফগথয 
তবমভ খঝদা ঔুাআ বভম। ঢগ শক্ষেবগযগর শওাদ ওাভগড এ থভগদভ তবমভ খঝদা খঝগম ধবভলদ ঔভঘ বদথথাভগড 
বাগঢ শওাদরূধ াসুবথাভ ৃবষ্ট দা ল ঢা বগঘদা শভগঔ ধবভলদ ঔভঘ বদথথাভড ওভা লগগঙ। 

বথাদামীাঃ 

ও) াঈধগভাক্তপাগ বদথথাভডওৃঢ  প্রগত যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ াবগ্রফ ফঞ্জুভী বলগগ বগবঘঢ লগ 
এাং ঢা এ বরগ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ভওাবভ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। প্রগাচদগাগথ 
প্রবঢ বঢদ ঙভ ান্তভ াণথ বপাগক বুগ্ম-বঘ ধবথাগ াঅন্তাঃফন্ত্রডাম দঞগওভ ফাথযগফ োয ফুদ্রাস্ফীবঢ  
াঅনুরবেও ওম বতও ধবথাগমাঘদা ওগভ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদক্রগফ যঢওভা লাগভভ বপবত্তগঢ বৃদ্ধ ওগভ 
ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ ধুদাঃবদথথাভড ওভা বাগ। াবদাবথ ওাভডযঢাঃ বদথথাবভঢ ফীফাভ ফগথয দঞও 
ানুিাগদ বমম্ব খঝগম বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদক্রগফ গথাচ্চ ১০% লাগভ বৃদ্ধ শবাক ওগভ ধবভলড ঔভঘ 
ধুদাঃবদথথাভড ওভা বাগ। াঢাঃধভ াঅন্তাঃফন্ত্রডাম দঞগওভ ফাথযগফ ধুদাঃবদথথাভডওৃঢ ধবভলদ ঔভগঘভ লাভ 
ানুবাী াঈক্ত বথথঢ ধবভলদ ঔভঘ ফন্ব ওভগঢ লগ। 

ঔ) ববত এফদ শওাদ শতগয াাংমাগতয ভওাভ শওাদ দঢুদ বফযদ স্থাধদ ওগভদ বা ঢথফাগদ প্রতত্ত রেগধভ ান্তপুথক্ত 
দ শ শক্ষগে ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম াণথ বপাগকভ ম্মবঢক্রগফ াঈক্ত শতযগও শপৌকবমও াস্থাগদভ বপবত্তগঢ এওবঝ 
রেগধভ ান্তপুথক্ত ওগভ বফযদ শঔামাভ প্রাক্কাগম ধবভলদ ঔভঘ বদথথাভড ওভগ। 

ক) াঅওবস্ভও শওাদ ধবভঢথগদভ নগম শওাদ শতগয াবস্থঢ বফযগদভ চন্য বদথথাভডওৃঢ  বস্থভীওৃঢ ফামাফাম 
ধবভলদ ঔভঘ াপ্রঢুম প্রঢীফাদ লগম শগক্ষগে ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম াণথ বপাগকভ ম্মবঢক্রগফ এ বরগ 
প্রগাচদী যস্থা গ্রলড ওভগ। 
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খ) যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলগদভ চন্য প্রতত্ত ঔভঘ ফন্বওাগম াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও এ ফগফথ প্রঢযদ 
বতগঢ লগ শব, বঢবদ াংবিষ্ট রুগঝ তবমচবদঢ ভ্রফড ওগভগঙদ। ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে তবমওৃঢ ওফথলগম ঢাাঁভ 
াযবলঢ াউর্ধ্থঢদ ওফথওঢথা এাং ওফথওঢথাকগডভ শক্ষগে ওফথওঢথা বদগচাআ এ প্রঢযদ বতগদ। 

গ) াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড তবমভ াঅগতযল াঅগতদধে তাবঔমধূথও ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ াঈগত্তামদ 
ওভগঢ ধাভগদ। ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ ফন্বগভ াঅগতদধগেভ াগণ তবমভ াঅগতয, াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীগও ঢাাঁভ তবমওৃঢ ওফথলগম শবাকতাদওাম বদবফঢওভগডভ াবন াঅগতয এাং ফামাফাম ধবভলদ 
ঔভগঘভ ফঞ্জুভী াঅগতয তাবঔম ওভগঢ লগ। তবমভ াঅগতয  তবমওৃঢ ওফথলগম শবাকতাদওাম 
বদবফঢওভগডভ াবন াঅগতয তাবঔম ওভগমাআ ঢা াংবিষ্ট রুগঝ ভ্রফগডভ প্রঢযদধে বলগগ এাং যবক্তকঢ 
ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ বলগগ কৃলীঢ াবগ্রফ ফজ্ঞুভী ঘূড়ান্তপাগ ফন্ব ওভা লগগঙ গম কডয লগ। 

ঘ) এ বরগ াঅগতয চাবভভ ধভ শণগও ৮০% ফচূভী প্রতাগদভ বতযফাদ বথাদ ভবলঢ লগ এাং এঢদ াংক্রান্ত 
াংবিষ্ট ববথ-বথাদ াংগযাথদ ওভগঢ লগ। াবঢবভক্ত যস্থা বলগগ ফামাফাম ধবভলগদভ চন্য প্রওৃঢ ঔভঘ 
প্রতাগদভ বতযফাদ বথাদ মৎ ণাওগ। 

ঙ) বাঢী াঅনুিাবদওঢাবত প্রবঢধামদধূথও এ বরগ ভওাবভ াঅগতয ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম শণগও চাবভ ওগভ াণথ 
বপাক শণগও ধৃিাঙ্কদ ওগভ বদগঢ লগ। 

 

 

ভাবচা শকফ এদবটব 

বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 
বঘ, 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, 

ঠাওা। 

দাং-াফ/াব/ববথ-৫/ধফ/ববথ-২৬/৯৯/১১৪/(১-৬) ঢাবভঔ: ০৬-০৫-১৪১৪ াাং 
২১-০৮-২০০৭ বরাঃ 

ানুবমবধ ত াকবঢ  ওাবথাগণথ- 

১। ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 
২। বলা ফলাবদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৩। ফলাধবভঘামও, বফযদ াবটঝ াবথতিভ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৪। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
৫। াণথ বঘ ফগলাতগভ এওান্ত বঘ, াণথ বপাক। 
৬। াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম। 

 

 

শফাাঃ চামাম াঈবিদ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-২) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য- বদন্ত্রড, যাঔা- ৭ 

দাং- াফ/াব/যবদ- ৭/ভ্রফড দীবঢফামা- ১/াাংয- ১/২০০৮/৬ ঢাবভঔাঃ  ০১/০২/২০০৯ বরাঃ  
 

বর: াাংমাগতয লাাআওবফযদ, ওযাদগভাভ ভ্রফড পাঢা/ দতবদও পাঢাভ রেধ ধবভঢথদ প্রগে। 
 

ূে: দাং- এবট- বএন্টাআব- ৮১৭১/ এনএ, াআএ, াআবটএ/ ২০০৭/ ৮৭, ঢাাং- ১৫ াগটাভ ২০০৮। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয লাাআওবফযদ, ওযাদগভাভ ভ্রফড পাঢা/ দতবদও পাঢাভ শক্ষগে ২দাং রেধ 
লগঢ ১দাং রেগধ ান্তপুথবক্তওভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

সুগমঔা ভাদী সু 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬৯৯৫১ 
বঘ 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-২ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭২.০১৮.১৯.০০.০১৩.২০১০-৯৪ ঢাবভঔ: ১২ চুমাাআ ২০১১ 

বর: ফন্ত্রডাম শণগও বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগল, বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ এাং বফযগদ তবমচবদঢ ওাভগড 
ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ববপন্প রুগঝ যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ (রেধ বপবত্তও ববপন্প রুগঝভ চন্য) 
বদথথাভড প্রগে। 

 

ূে: ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭৩/রুম/২০০৬/৩০৮, ঢাবভঔ: ১২.০৬.২০১১ বরাঃ 

 

 াঈধবুথক্ত বর ূগেভ ভাগঢ ান্তথঢীওামীদ যস্থা বলগগ ১ শফ ২০১১ বরাঃ ঢাবভঔ লগঢ ফন্ত্রডাম শণগও বগতযস্থ 
াাংমাগতয বফযদফূগল, বফযদ লগঢ ফন্ত্রডামগ এাং বফযগদ তবমচবদঢ ওাভগড ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ববপন্প রুগঝ 
যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ ঔভঘ/পাড়া ১০% বৃদ্ধগঢ বদগতথযগক্রফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম। 
 

০২। াাংমাগতয বযবধাং ওগধথাগভযগদভ ফুদ্রধগণ াঅন্তচথাবঢও রুগঝ যবক্তকঢ ফামাফাম ধবভলদ াত বতযফাদ 
ঔভঘ/পাড়াভ াঈধভ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম এভ সুধাবভযল ধবভলদ পাড়া বৃদ্ধভ বরগ এওবঝ 
স্বাংম্পূডথ প্রস্তা শপ্রভগডভ চন্য বদগতথযক্রগফ ানুগভাথ ওভা ল‟ম। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৯৫৬১১৩১ 

বঘ 
ধভাভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

শগুদাবকঘা, ঠাওা 
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োবন্ত  বগদাতদ পাঢা 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

REGULATION WING 

SECTION-II 

 

NOTIFICATION 

S.R.O.No.61.L/79-MF/R-II/L-1/78-71 Dated: 17-3-1979 

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 133 of the Constitution of the People‟s 

Republic of Bangladesh, and in supersession of all other rules, orders and notifications made or issued 

in this behalf, the President is pleased to make the following rules, namely:- 

The Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979. 

1. 1) These rules may be called the Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979. 

2) They shall come into force on the 1st day of July, 1979. 

2. For the purposes of these rules- 

a) „Government‟ means the Government of the People‟s Republic of Bangladesh; 

b) „Leave‟ means leave on average pay or earned leave as admissible under the existing rules 

taken for the purpose of rest and recreation for a period of not less than one month; 

Provided that in the case of employees of the vacation department, long vacation of not less 

than one month‟s duration shall be treated as leave for the purpose of these rules; 

c) „pay‟ means the pay admissible to a Government servant under the Services (Grades Pay and 

Allowances) Order, 1977; 

d) „recreation allowance‟ means the allowance admissible under these rules; 

e) „service‟ means the continuous Government service rendered under the Government by a 

Government servant to whom these rules apply. 

3. These rules shall apply to all non-gagetted Government servants other than those employed in 

work-charged establishment or paid from the contingency fund or appointed on contract. 

4. A Government servant to whom these rules apply shall be granted a recreation allowance equal to 

one month‟s pay once in every three years if he takes leave for rest and recreation: Provided that - 

a) a Government servant who has completed three years or more of service on the 1st day of 

July, 1979, shall be entitled to the recreation allowance with effect from the date on which 

these rules come into force; 

b) a Government servant who has not yet completed three years‟ service, or who may appointed 

after the 1st day of July, 1979, shall be entitled to the recreation allowance on completion of 

three years‟ service. 

5. The recreation allowance shall be granted in addition to the leave salary as admissible under the 

rules. 

6. A government servant who cannot be granted leave in the exigencies of public service and cannot 

thereby avail of the recreation allowance at the time he applied for the leave, he shall be granted 

such allowance when he goes on leave, but in his case the next payment of the recreation 

allowance shall be due after an interval of three years from the date on which he had applied for 

the leave. 

7. The power of interpreting these rules is reserved to the Government in the Finance Division of the 

Ministry of Finance. 

 

By Order of the President, 

 

 

Md. Sayeedur Rahman 

Deputy Secretary 
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No.MF/R-II/L-1/78-71(1000) Dated: 17-3-1979 

Copy forwarded for information and necessary action to . 

1. Ministry Secretary to the President. 

2. Private Secretary to the President, Bangladesh, Dacca. 

3. All Private Secretariates to the Ministries/ state Ministers. 

4. All Secretatires to the Govt. of Bangladesh. 

5. All Addl. Secretaries to the Govt. of Bangladesh. 

6. All Joint Secretaries/Financial Advisers to the Govt. of Bangladesh. 

7. All Deputy Secretaries/Deputy Financial Advisers to the Govt. of Bangladesh. 

8. All Ministers/Divisions (Section-Wise). 

9. All Officers of the Ministry of Finance. 

10. Controller and Auditor General. 

11. Accountant General (Civil)/ Accountant General (Military). 

12. Accountant General (Works and WAPDA). 

13. Accountant General, P.T.&T. 

14. Accountant General, Bangladesh Railways. 

15. AddL Accountant General, Ministry of Foreign Affairs. 

16 Chairman, National Board of Revenue. 

17 All Heads ofthe Departments. 

18 All Divisional Commissioners. 

19 All Heads of the Directorates. 

20 All Deputy Commissioners. 

21 All Sub-Divisional Officers. 

22 All Treasury Officers. 

23 Registrar, Supreme Court. 

24 Registrar, High Court. 

25 Bangladesh Public Service Commission. 

26 Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting. 

27. O.S.D., Bangladesh Govt. Press. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

NOTIFICATION 

No.MF(ID)III/R-17/79/698 Dated: Dacca the 4th July, 1979 

In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services (Reorganization Conditions) Act, 

1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the following further amendment in the 

Services (Grades, Pay and Allowances) Order 1977, namely: - 

In the aforesaid Order, in paragraph 11, after clause (b) the following new clause shall be inserted, 

namely:- 

„(bb) Recreation allowance granted under the Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rule, 

1979. 

 

By Order of the President, 

 

 

A.F.M. EHASANUL KABIR 

Secretary. 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রবথাদ াঈাআাং 
যাঔা- ২ 

দাং-এফ,এন(াঅভ-২)এম-১/৭৮(াাংয-২)/৫৯ ঢাবভঔ: ৮-৯-১৯৭৯ 

স্ভাভওবমবধ 

 াে বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১৭-৩-১৯৭৯ ঢাবভগঔভ S.R.O. No. 61-L/ 79-MF (R-II)L-1/ 78-71 বজ্ঞবিগঢ 
বডথঢ বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ শক্ষগে বদম্নবমবঔঢ াংযগুবম শতঔা বতাগঙ:- 

১) দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীভা ঘমবঢ তাবগত্বভ বপবত্তগঢ শকগচগঝট ধত থাভড ওবভগম োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ শক্ষগে 
ঢাাঁলাভা শকগচগঝট াবনাভ বলাগ কডয লাআগদ বও দা। 

২) দূঢদ চাঢী শঢগদভ ১৪দাং শেগমভ াউগর্ধ্থভ ওফথঘাভীভা োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ শক্ষগে শকগচগঝট 
ওফথঘাভীরূগধ কডয লাআগদ বও দা। 

৩) শব ফস্ত ওফথঘাভীভা াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ (এম.বধ.াঅভ) াঅগঙদ ঢাাঁলাভা বগদাতদ পাঢা প্রাি লাআগদ বও দা। 

৪) োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝ গ্রলড দা ওবভা শওাদ ওফথঘাভী বগদাতদ পাঢা গ্রলড ওবভগঢ ধাগভদ বও দা। 

৫) োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ ধবভফাড এও ফাগভ ওফ ফগভ চন্য ফঞ্জুভী শতা বাাআগ বও দা। 

৬) বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে শচযিঢা বওপাগ বদবডথঢ লাআগ। 

বডথঢ াংযগুবম ধভীক্ষা ওভঢাঃ ভওাভ ত লাআা ক্রবফও দাং ানুবাী বদম্নবমবঔঢ ষ্পষ্টীওভড প্রতাদ ওবভগঢগঙ:- 

১) শব ফস্ত দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীভা ঘমবঢ তাবগত্বভ বপবত্তগঢ শকগচগঝট ধগত ওাচ ওবভগঢগঙদ ঢাাঁলাভা 
শকগচগঝট ধগতভ শঢদ প্রাি লদ দা। ঢাাঁলাভা স্ব-ওাগচভ তাবত্বল াঈচ্চঢভ ধগতভ ওাচ শতঔা শযাদা ওবভা 
ণাগওদ। াঢএ, ঢাাঁভা শকগচগঝট ধগতভ ধূডথ তাবত্ব ধামদ ওগভদ দা। শকগচগঝট ধগতভ ধূডথ তাবত্ব ধামদ 
দা ওবভগম এাং ধগতভ শঢদ প্রাি দা লাআগম শকগচগঝট াবনাভ বলাগ কডয ওবভাভ সুগবাক দাাআ। াঢএ, 

বগদাতদ পাঢাভ শক্ষগে ঢাাঁলাবতকগও শকগচগঝট াবনাভ বলাগ কডয ওবভাভ াওায দাাআ। 

২) দূঢদ চাঢী শঢদ শেম ানুবাী শওাদ ধগতভ ফবথাতাভ ধুদাঃবথন্যা এঔদ ওভা ল দাাআ। াণথাৎ, শওাদ ধত 
শকগচগঝট াণা দদ-শকগচগঝট বমা কডয লাআগ এাআ বরবঝ দূঢদ চাঢী শঢদ শেগমভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ 
এঔদ বদথথাভড ওভা ল দাাআ। াঢএ, শব ফস্ত ধত ৩০-০৬-৭৭ ঢাবভগঔ দদ-শকগচগঝট ধত বলাগ কডয 
লাআঢ, ঐ ওম ধত দূঢদ চাঢী শঢদ শেগমভ শব শেগমাআ ান্তপুথক্ত শলাও দা শওদ- শাআ ওম ধগতভ শক্ষগে 
বগদাতদ পাঢা প্রতাদগবাকয লাআগ। 

৩) বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ ফূম যঢথ লাআম োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝ গ্রলড। শব ফস্ত ওফথঘাভীভা াভ প্রস্তুবঢভ 
ঙুবঝগঢ (এম.বধ.াঅভ) াঅগঙ ঢাাঁলাগতভ ধগক্ষ াঈক্ত ঙুবঝ োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝগঢ ধবভবঢথঢ ওবভাভ াওায 
দাাআ। াঢএ, বডথঢ ওফথঘাভীভা বগদাতদ পাঢা প্রাি লাআগদ দা। 

৪) বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ ফূম যঢথ লাআম বুকধৎপাগ োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ ফঞ্জুভী। াঢএ াঈক্ত ঙুবঝভ ফঞ্জুভী 
ঙাড়া বগদাতদ পাঢা প্রতাগদ াওায দাাআ। 

৫) বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ ফূম যঢথ লাআম এও ফা োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝভ ফঞ্জুভী। াঢএ, াঈক্ত ফগভ ওফ 
ফগভ চন্য ঙুবঝ ফঞ্জুভীভ শক্ষগে বগদাতদ পাঢা প্রািয দগল। 

৬) বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ বরগ ভওাবভ ওফথঘাভীভ শচযিঢা ভওাবভ ঘাওবভগঢ ঢালাভা শবাকতাগদভ ঢাবভঔ 
শণগও বদথথাবভঢ লাআগ। ঢগ শব ফস্ত ওফথঘাভীভ াভ প্রস্তুবঢভ ঙুবঝ/ ঘাওবভ শণগও াভ গ্রলড বদওঝঢথী 
ঢালাগতভগও বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ শক্ষগে াগ্রাবথওাভ প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ। 

 

শফাাঃ াাআরৃভ ভলফাদ 

াঈধ-বঘ 

দাং-এফ,এন(াঅভ-২)এম১/৭৮(াাংয-২)/৫৯(১০০০) ঢাবভঔ: ৮-৯-১৯৭৯ 

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য -------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ লাআম। 

 

 

শও. এফ ওবভফ 

শওযদ াবনাভ 
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ন্ঝদ: 
১। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ। 
২। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ। 

৩। ফলাফান্য াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ। 
৪। ফলাফান্য াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ। 
৫। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ। 
৬। ফাদদী াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৭। ফাদদী ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৮। ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৯। াণথ বঘ ফগলাতগভ এওান্ত বঘ। 

১০। ওম বঘ ফগলাতগভ এওান্ত বঘ নৃ্দ। 

১১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম। 
১২। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক (যাঔা বপবত্তও)। 

১৩। াণথ ফন্ত্রডামগভ ওম াবনাভৃন্দ। 

১৪। শঘাভফযাদ, চাঢী ভাচস্ব শাটথ। 

১৫। প্রগঢযও াণথ াঈধগতষ্টাভ তিভ। 

১৬। বঘ, ধাবমও াবপথ ওবফযদ। 

১৭। শভবচষ্ট্রাভ, সুপ্রীফ শওাঝথ। 

১৮। প্রথাদ বদভীক্ষও  বদন্ত্রও। 

১৯। ফলা-বলাভক্ষও (াফবভও)। 

২০। ফলা-বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী)। 

২১। ফলা-বলাভক্ষও (ববপম)। 
২২। াবঢবভক্ত বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম। 

২৩। ফলা-বলা ধবভঘামও (াবডবচযও বলা বদভীক্ষড) 
২৪। ফলা-বলাভক্ষও শচমগ ঘট্টগ্রাফ। 

২৫। বঘামগভ প্রগঢযও বলাভক্ষড াবনাভ বট.বট.। 

২৬। প্রগঢযও ধবভতিভ প্রথাদ। 

২৭। প্রগঢযও বপাকী ওবফযদাভ। 

২৮। প্রগঢযও শচমা প্রযাও। 

২৯। প্রগঢযও ফলর্কফা প্রযাও। 
৩০। প্রগঢযও শরচাবভ া-শরচাবভ াবনাভ। 

৩১। প্রগঢযও শচমা বঘাভও। 

৩২। ফলা-ধবভঘামও, বদধা। 

৩৩। ফলা-ধবভঘামও বলা বদভীক্ষড প্রবযক্ষড এওাগটফী। 

৩৪। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয  শঢাভ ফন্ত্রডাম। 

৩৫। ফলা-বলাভক্ষও (ধূঢথ ধাবদ  বচমী) 
৩৬। ফলা ধবভঘামও (স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা)। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Regulation Wing 

Section-II 

 

NOTIFICATION 

No.S.R.O.250-L/81-MF/R-II/L-6/79(Pt-I)-162 Dated: 6-8-81 

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 133 of the Constitution of the People‟s 

Republic of Bangladesh the President is pleased to make the following amendments in the Bangladesh 

Services (Recreation Allowance) Rules, 1979, namely:- 

Amendments 

In the aforesaid rules, - 

1) in rule 3, the word „non-gazetted‟ shall be omitted; and 

2) in rule 4, for the proviso the following shall be substituted, namely:- 

„Provided that- 

a) a Gazetted Government servant who has completed three years or more of service on the 1st 

day of July, 1981, shall be entitled to the recreation allowance: 

b) a Gazetted Government servant who has not completed three years‟ service on 1st day of July, 

1981, or who may be appointed on or after the 1st day of July, 1981 shall be entitled to the 

recreation allowance on completion of three years‟ service; 

c) a non-Gazetted Government who has completed three years or more of service on the 1st day 

of July, 1979, shall be entitled to the recreation allowance; 

d) a non-Gazetted Government servant who has not completed three years‟ service on the 1st day 

of July, 1979, or who may be appointed on or after the 1st day of July, 1979, shall be entitled 

to the recreation allowance on completion of three years service‟. 

 

By order of the President, 

 

 

Sd/- Md/ Jamal Hossain 

Deputy Secretary 

No.MF/R-II/L-6/79(Pt-I)-162(1000) Dated: 6-8-81 

 

Copy forwarded for information and necessary action to ……………………… 

 

M. A. Rahim Mian 

Section Officer 

Phone No. 409688 

 

Distribution: 

 

1. Private Secretary to the Hon‟ble President. 

2. Private Secretary to the Hon‟ble Prime Minister/Deputy Prime Ministers/Ministers/State 

Ministers/Deputy Ministers. 

3. All Secretaries/Additional Secretaries/Joint Secretaries/Financial Adviser to the Govt. of 

Bangladesh. 

4. All Ministries/Division. 

5. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dacca. 

6. Millitary Accountant General/ Accountant General (Civil)/ Accountant General (W&W)/ 

Accountant General (P.T & T)/ Additional Accountant General, Foreign Affairs/ Accountant 

General (Railways), Chittagong. 

7. All Heads ofthe Departments. 

8. O.S.D., Bangladesh Govt. Press, Dacca. 
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9. All Officers & Sections of the Ministry of Finance, Finance Division. 

10. Bangladesh Public Service Commission, Dacca. 

11. Bangladesh Election Commission, Dacca. 

12. Registrar, Supreme Court, Dacca. 

13. Registrar, High Court, Dacca/All District Judges. 

14. All Divisioin Commissioners/Deputy Commissioners/Sub-Divisional Officers. 

15. All District Accounts Officers/Treasury Officers/Sub-Treasury Officers 

16. Principal Information Officers, Ministry of Information & Broadcasting, Dacca.  
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

REGULATION WING 

SECTION-II 

Memo.No-MF/R-II/L-6/79(Pt-1)/235 Dated: 10.12.81 

 

CIRCULAR 
 

Subject:- Guide-lines for the grant of recreation allowance. 

 

In has come to the notice of the Government that rest and recreation leave is being sanctioned to 

the gazetted officers by some Ministries/ Divisions/ Departments/ Directorates/ Subordinate office etc, 

overlooking guide-lines about the number of officers to be allowed to enjoy rest and recreation leave in 

a year and the maximum ceiling of expenditure admissible on this account each year. In this connection 

it may be pointed out that (one-third) of the eligible officers only shall be allowed to enjoy it in a year 

and the expenditure on this account must be restricted within 
1
/36 (one-thirty sixth) of the total budget 

grants under the head „pay of officers‟ of each year. 

2. All concerned are not again requested strictly to adhere to the above guide-lines so as to avert any 

future complication. It may also be made clear to them that no excess allotment of funds over the 

ceiling of expenditure admissible on this account will be available in the current year. 

 

 

(K. M. Ahmed) 

Joint Secretary. 

No-MF/R-II/L-6/79(Pt-1)/235(1000) Dated: 10.12.81 

 

Copy forwarded for information and necessary action to ------------ 

 

 

Sd/- K.M. Karim, 

Section Officer 

Phone No. 409688 

Distribution:- 

1. Private Secretary to the Hon‟ble President. 

2. Private Secretaries to the Hon‟ble Prime Minister/ Deputy Prime Ministers/ Ministers/ State 

ministers/ Deputy Ministers. 

3. All Secretaries/ Additional Secretaries/ Joint Secretaries/ Financial Advisers to the Government of 

Bangladesh. 

4. All Ministries/ Division. 

5. Comptroller & Auditor General/ Accountant-General of Bangladesh, Dacca. 

6. Military Accountant General/ Accountant-General (Civil)/ Accountant-General (W&W)/ 

Accountant-General (PT&T)/ Additional Account-General, Foreign Affairs/ Accountant-General 

(Rail Ways), Chittagong. 

7. All Heads of Departments. 

8. OSD Bangladesh Govt. Press, Dacca. 

9. All officers and Sections of Ministry of Finance, Finance Division. 

10. Bangladesh Public Service Commission, Dacca. 

11. Bangladesh Election Commission, Dacca. 

12. Registrar Supreme Court, Dacca. 

13. Registrar, High Court, Dacca/ All District Judges. 

14. All Divisional Commissioners/ Deputy Commissioners/ Sub Divisional Officers. 

15. All District Accounts officers/ Treasury Officers/ Sub-Treasury Officers. 

16. Principal Information Officer, Ministry of Information & Broadcasting, Dacca.  
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE & PLANNING 

FINANCE DIVISION 

REGULATION BRANCH 

SECTION-II 

NOTIFICATION 

No.S.R.O.36-L/83/MF/R-II/L-6/79(Pt-I)/443 Dated: 31-1-1983 

In pursuance of the Proclametion of the 24th March, 1982, and in exercise of powers enabling him 

in that behalf, the Chief Martial Law Administrator is pleased make the following further amendment 

in the Bangladesh Service (Recreation Allowance) Rules, 1979 namely:- 

In the aforesaid Rules, in rule 2, in clause (b), 

a) for the words „one month‟ the words „fifteen days‟ shall be substituted; and 

b) for the word „one month‟s‟ the words „fifteen days‟ shall be substituted. 

2. The amendment shall in respect of Government servants in the National Board of Revenue, be 

deemed to have taken effect from the 5th January, 1982, and in respect of others, from the date of the 

publication of this notification. 

By order of the 

Chief Martial Law Administrator 

 

Aolad Hossain Khan 

Deputy Secretary, 

Finance Division. 

No.S.R.O.36-L/83/MF/R-II/L-6/79(Pt-I)/443(1000) Dated: 31-1-1983 

Copy forwarded for information and necessary action to:- 

K.M. Karim 

Section Officer 

Phone No. 235111/3688 

Distribution: 

1. Principal Staff Officer to the CMLA, Old Assembly House, Tejgaon, Dhaka. 

2. Private Secretary to the President, Bangabhaban, Dhaka. 

3. Private Secretaries to the DCMLA‟S 

4. Private Secretaries to the Ministers. 

5. All Zonal Martial Law Administrators 

6. All Ministries/Divisions (Section Wise) 

7. Comptroller and Auditor General, Dhaka. 

8. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

9. Accountant General (Railways), Bangladesh, Chittagong 

10. Accountant General (Millitary), Bangladesh, Dhaka. 

11. Accountant General (Work & WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

12. Accountant General (PT & T), Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General (Foreign Affairs), Bangladesh, Dhaka. 

14. All Head of the Departments 

15. All Divisional Commissioners 

16. All Deputy Commissioners 

17. All Thana Executive 

18. All Distrist Accountants/Treasury Officers 

19. All Officer of the Finance Division (including all DFAS), NBR, Shegunbagicha, Dhaka 

20. All Sub-Divisional Officers 

21. Bangladesh Public Service Commission. 

22. Bangladesh Election Commission. 

23. Registrar, Supreme Court, Dhaka 

24. Principal COTA, Dhaka. 

25. Director-General NIPA, Dhaka. 

26. Director STI, Shegun Bagicha, Dhaka. 

27. Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting Bangladesh Secretariat, 

Dhaka. 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা-২ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/ঙুবঝ-৬/৮৬/২৮ ঢাবভঔ: ২০-৩-১৯৮৯ াআাং 
৬-১২-১৩৯৫ াাং 

াবন স্ভাভও 

বর: োবন্ত  বগদাতদ পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, াে বপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১৭-৩-১৯৭৯ ঢাবভগঔভ এ.াঅভ. দাং 
৬১-এম/৭৯ এফ এন/ াঅভ II/ এম-১/৭৮-৭১ বজ্ঞবিগঢ বডথঢ োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রাধযঢাভ বপবত্ত বলাগ বদম্নবমবঔঢ 
ঘাভ থভগডভ ঢণয বগঘদা ওভা ল বমা ভওাগভভ শকাঘভীপঢূ লাআাগঙ:- 

১) ঘাওবভগঢ বদগাগকভ ঢাবভঔ ; 

২) বকঢ োবন্ত  বগদাতদ ঙুবঝ রৄরুভ ঢাবভঔ ; 

৩) ঙুবঝ শযর লাভ ধগভভ বতগদভ ঢাবভঔ ; 

৪) াঅগতদধগেভ ঢাবভঔ। 

এাআ ঘাভ থভগডভ কডদাভ তরুড োয বভ্রাবন্ত তূভীওভডাগণথ বদম্নবডথঢ ষ্পষ্টীওভড প্রতাদ ওভা লাআম: 

ও) ঙুবঝভ প্রাধযঢা াগধগক্ষ াঅগতদওাভীভ াঅগতগদভ ঢাবভঔ লাআগঢ ধভঢথী বঢদ ৎভ বলা ওবভগঢ লাআগ। 

ঔ) শওাদ ওফথঘাভী শব ফাগ ঙুবঝগঢ বাাআগদ শাআ ফাগ শব ফূম শঢদ ধাাআগদ াঈলাাআ ঢাাঁলাভ বঘত্ত-বগদাতদ ঙুবঝভ 
ববথম্মঢ এও ফাগভ শঢদ বমা কডয লাআগ। 

 

 
শফাাঃ বভাচুম াআমাফ 

বাঃ লওাভী বঘ (প্রব-২)। 
 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/ঙুবঝ-৬/৮৬/২৮ ঢাবভঔ: ২০-৩-১৯৮৯ াআাং 
৬-১২-১৩৯৫ াাং 

 

ানুবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ শপ্রভড ওভা লাআম:- 

১। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ঠাওা। 
২। বঘ -------------------------------------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক। 
৩। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ঠাওা। 
৪। ফলা-বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৫। ওম্পগরামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
৬। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (শভমধণ), ঘট্টগ্রাফ। 

৭। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও, ঢাভ  শঝবমগবাকাগবাক), ঠাওা। 
৮। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ওাওভাাআম, ঠাওা। 
৯। ধবভঘামও, াবডচয বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১০। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১১। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র বরও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
১২। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 

 

শফাাঃ বভাচুম াআমাফ 

বাঃ লওাভী বঘ (প্রব-২)। 
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াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা- ১ 

দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/পাঢা-১৬/৯৫/১৭৬ ঢাবভঔ: ২৮-৩-১৪০৬ াাং 
১২-৭-১৯৯৯ াআাং 

াবন স্ভাভও 

বর: ভওাবভ ওফথওঢথাগতভ োবন্ত বগদাতদ ঙবুঝ  পাঢা প্রতাদ। 

 বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, Bangladesh Service (Recreation Allowance) Rulse 1979 
ানুবাী ওম ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভী প্রবঢ বঢদ ঙভ ান্তভ ঙুবঝ ধাদা াগধগক্ষ দূযদঢফ ১৫ বতগদভ াবচথঢ 
ঙুবঝল এও ফাগভ ফূম শঢগদভ ফধবভফাড াণথ োবন্ত  বগদাতদ পাঢা বলাগ প্রাধয লদ। বওন্তু াণথ বপাগকভ াবন 
স্ভাভও দাং-াফ/ াব (াস্ত-৪) এনব-১২/৮৬/২৯ ঢাবভঔ ৮-৭-১৯৮৮াআাং/২০-৩-১৩৯৫ াাং ফূগম শকগচগঝট শওাদ 
ওফথওঢথা শব াণথ ঙগভ বঘত্ত বগদাতদ পাঢা গ্রলড ওবভগদ শাআ াণথ ঙগভ াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা ফগফথ যঢথ 
াঅগভাধ ওভা এাং াস্তগ প্রবঢ াণথ ঙগভ াঈৎ পাঢাভ ধবভফাড ২ (রৃাআ) ফাগভ ফূম শঢগদভ ফাদ এাং বঘত্ত 
বগদাতদ পাঢাভ ধবভফাড এও ফাগভ ফূম শঢগদভ ফাদ লা শওাদ ওফথওঢথাাআ েঢ ওাভগড বঘত্ত বগদাতদ পাঢা 
গ্রলড ওগভদ দা। 

২। ওফথওঢথাগতভ তক্ষঢা বৃদ্ধভ চন্য োবন্ত বগদাতগদভ াধবভলাবথঢা বগঘদা ওবভা াঈৎ পাঢা গ্রলড গে ওম 
ওফথওঢথাভ প্রাধযঢা ানুবাী োবন্ত বগদাতদ ঙুবঝ  পাঢা গ্রলড বদবিঢ ওভাভ মগক্ষয ভওাভ বরবঝ ধবথাগমাঘদাধূথও 
াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং-াফ/ াব (াস্ত-৪) এনব-১২/ ৮৬/ ২৯ ঢাবভঔ ৩-৭-১৯৮৮াআাং/২০-৩-১৩৯৫ াাং এভ 
প্রণফ ানুগেগতভ শযরাাংগয বডথঢ „ঢগ শখাবরঢ (গকগচগঝট) শওাদ ওফথওঢথা শব াঅবণথও ৎগভ বঘত্ত বগদাতদ পাঢা 
গ্রলড ওবভগদ ঐ াণথ ৎগভ বঢবদ শওাদ াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা‟ যঢথবঝ এঢিাভা াবঢম ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড 
ওবভাগঙ। 

৩। এাআ বদ্ধান্ত ০১-৭-১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ। 
 

 

শফাাঃ যাফসুগজ্জালা 
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)। 

দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/পাঢা-১৬/৯৫/১৭৬ ঢাবভঔ: ২৮-৩-১৪০৬ াাং 
১২-৭-১৯৯৯ াআাং 

 

ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য ানুবমবধ শতা লাআম:- 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ/ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা।  
ঢাাঁলাভ াথীদ াবনগুবমগঢ াআলাভ ানুবমবধ শতাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা।  
ঢাাঁলাভ াথীদ াবনগুবমগঢ াআলাভ ানুবমবধ শতাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

৩। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগক বঘ/ পাভপ্রাি বঘ ------------------------------  
ঢাাঁলাভ াথীদ াবনগুবমগঢ াআলাভ ানুবমবধ শতাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

৪। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম- প্রজ্ঞাধদবঝ াাংমাগতয শকগচগঝভ ধভঢথী াংঔযা প্রওায ওবভা 
শকগচগঝভ এওযঢ ওবধ াণথ বপাগক শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

 

 

শফাাঃ াআাঈসুন 

ববদভ লওাভী বঘ 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াগচঝ ানুবপাক, যাঔা- ১ 

দাং- াফ/াব/াাঈ- ১/ববথ- ৩০/৯৯/১২০৭ ঢাবভঔ: 
১৫/০৭/১৯৯৯ বরাঃ 

৩১/০৩/১৪০৬ াং 
 

শপ্রভও: শফাাঃ াঅফচাত শলাগদ 

 াঈধ- বঘ (াগচঝ- ১) 
 

প্রাধও: বঘ 

 ................................... ফন্ত্রডাম/ বপাক। 

 

বর: োবন্ত বগদাতদ পাঢা াত াবঢবভক্ত ভাি প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

ফগলাত, 
Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 ানুবাী ওম ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভী 

প্রবঢ বঢদ ঙভ ান্তভ ঙুবঝ ধাদা াগধগক্ষ দূযদঢফ ১৫ বতগদভ াবচথঢ ঙুবঝল এও ফাগ ফূম শঢগদভ ফধবভফাড াণথ 
োবন্ত  বগদাতদ পাঢা প্রাধয লদ। াণথ বপাগকভ ১২/০৭/৯৯ বরাঃ ঢাবভগঔভ াফ/াব(াস্ত- ১)/পাঢা- ১৬/৯৫/১৭৬ দাং 
াবন স্ভভগও “শখাবরঢ (গকগচগঝট) শওাদ ওফথওঢথা শব াঅবণথও ৎগভ বঘত্ত বগদাতদ পাঢা গ্রলড ওবভগদ, ঐ াণথ 
ৎগভ বঢবদ শওাদ াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা” যঢথবঝ ০১/০৭/১৯৯৯ বরাঃ ঢাবভঔ লাআগঢ াবঢম ওভা ঘমবঢ 
(১৯৯৯- ২০০০) াণথ ৎগভ ওফথওঢথাকড োবন্ত বগদাতদ ঙুবঝ  পাঢা গ্রলগডভ চন্য স্বাপাবওপাগাআ াঅগতদ ওবভগদ। 
বওন্তু ঘমবঢ াণথ ৎগভভ াগচগঝ ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রতাদ াত শওাদ াণথ ভাি ভাঔা ল দাাআ 
বথা প্রগাচদী াগণথভ াপাগ ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/ 
তিভফূল াসুবথাভ মু্মঔীদ লাআগ। 

 

০২। াংবিষ্ট ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে ফন্ত্রডাম/ বপাক/ তিভফূগলভ াসুবথা রৃভ ওবভাভ 
মগক্ষয ঘমবঢ াণথ ৎগভভ াগচগঝ ফঞ্জুভী দাং- ৪ এভ াথীদ „াণথ বপাক-  াপ্রঢযাবযঢ য যস্থাধদা-
শঢদগেম াস্তাদ‟ (গওাট দাং- ৩- ০৯২৩- ০০০০- ৬৬৮৭) ঔাঢ লাআগঢ ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা 
প্রতাদ াত প্রগাচদী াণথ ববপন্প ফন্ত্রডাম/ বপাক/ তিগভভ াগচগঝ াবঢবভক্ত ভাি বলাগ প্রতাদ ওভা লাআম। 
এাআ াবঢবভক্ত ভাি প্রতাগদভ নগম ফন্ত্রডাম/ বপাকফূগলভ াঅঢাথীদ াধাগভযদ াআাঈবদঝফূগলভ াগচগঝ 
ওফথঘাভীগতভ োবন্ত বগদাতদ পাঢা াত ভবক্ষঢ বতযফাদ ভাগিভ াগণ ওফথওঢথাগতভ োবন্ত বগদাতদ পাঢা াত 
প্রগাচদী ভাি শবাক লাআগ। াঈবেবঔঢ াবঢবভক্ত ভািল োবন্ত বগদাতদ পাঢা াত ঘমবঢ াণথ ৎগভভ 
ধুদাঃবদথথাবভঢ ভাগিভ ধবভফাড ম্ববমঢ ফন্ত্রডাম/ বপাক াভী এওবঝ বভডী এঢতগে শপ্রভড ওভা লাআম। 

 

৩। ওফথওঢথাগতভগও োবন্ত বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ শক্ষগে বদগম্ন বডথঢ দীবঢফামা ানুভড ওবভগঢ লাআগ। 

ও) শওাদ তিভ /াধাগভযদ াআাঈবদগঝ ওফথভঢ ওফথওঢথাকগডভ ফগথয শচযিঢফ এও ঢৃঢীাাংয ওফথওঢথাগও ঘমবঢ 
(১৯৯৯- ২০০০) াণথ ৎগভ োবন্ত বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভ ওভা বাাআগঢ ধাগভ। 

ঔ) শব ওম ওফথওঢথা ঢথফাগদ াণথ ৎগভ াভ প্রস্তুবঢফূমও ঙুবঝগঢ কফদ ওবভগদ ঢালাভা াঈধগভভ (ও) 
ানুবাী াংবিষ্ট তিভ/াধাগভযদ াআাঈবদগঝ ওফথভঢ ওফথওঢথাকগডভ ফগথয শচযিঢফ এও ঢৃঢীাাংয ওফথওঢথাভ 
ান্তপুথক্ত দা লাআগম ঢাাঁলাগতভ ানুকূগম োবন্ত বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভ ওভা বাাআগঢ ধাগভ। ঢগ শওাদক্রগফাআ 
াংবিষ্ট তিভ/াধাগভযদ াআাঈবদগঝ ওফথভঢ ওফথওঢথাকগডভ এও ঢৃঢীাাংয ওফথওঢথাভ াবথও ওফথওঢথাগও ঘমবঢ 
াণথ ৎগভ োবন্ত বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভ ওভা বাাআগ দা। 

ক) াংবিষ্ট তিভ/াধাগভযদ াআাঈবদগঝভ স্বাপাবও ওাচ- ওফথ বালাগঢ যলঢ দা ল ঢালাভ প্রবঢ মক্ষয ভাবঔা 
াংবিষ্ট প্রযাবদও ওঢৃথধক্ষ োবন্ত বগদাতদ ঙুবঝ  বগদাতদ পাঢা ফঞ্জুভীভ াঈধবুক্ত ফ বদথথাভড ওবভগদ।   
 

াঅধদাভ ানুকঢ 

 

 

শফাাঃ াঅফচাত শলাগদ 

াঈধ- বঘ (াগচঝ- ১) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ ানুবপাক 

যাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ঙুবঝ-৩/৯০/৪০ ঢাবভঔ: ২০/০৩/২০০৭ বরাঃ 

 

বর: াাংমাগতয যাাংগওভ ন্যা ান্যান্য ভাষ্ট্রাত্ব াবডবচযও যাাংও, বগযরাবঢ যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফগূলভ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ োবন্ত বগদাতদ ঙবুঝ  পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 
ূে: যাাংবওাং প্রযাদ ানুবপাগকভ াফ/ াব/ যাাংবওাং/ প্রাঃযা-৩/ এমা-২/৯৯ দাং দবণভ শদাঝানুগেত ৭৮। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাাআগঢগঙ শব, াাংমাগতয যাাংগওভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ 
চন্য োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রঘমগদভ ফাথযগফ ান্যান্য ভাষ্ট্রাত্ব যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদগুগমাভ তাী শবৌবক্তওঢা 
ধাাআাগঙ। াাংমাগতয যাাংগওভ ন্যা ান্যান্য ভাষ্ট্রাত্ব াবডবচযও যাাংও, বগযরাবঢ যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ 
ওফথঘাভীগতভ চন্য বতযফাদ ঙুবঝ দকতাদ প্রণা াবঢমধূথও ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভগও প্রবঢ ৩ (বঢদ) ঙভ ান্তভ 
োবন্ত বগদাতদ পাঢা  ঙুবঝ ফঞ্জুগভভ প্রস্তা শবৌবক্তও ফগফথ াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাগকভ বদওঝ প্রঢীফাদ লাআাগঙ। 

 

 

শফাাঃ াআাঈনুঘ াঅমী ঔাদ 

লওাভী বঘ 

াণথ বপাক। 
 

বুগ্ম-বঘ 

যাাংবওাং প্রযাদ ানুবপাক 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 
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াঈৎ পাঢা 
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GOVERNMERT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

No.MF(ID)IV/IND(A)-7/80/1057, Dated, Dhaka the 6th August. 1980. 

 

OFFICE MEMORANDUM 

Subject: Festival Bonus for Corporation & Autonomous Bodies. 

 The undersigned is directed to say that Govt. have been pleased to decide that with effect from 1st 

January, 1980, employees (i.e. Officers & Staff) of only the Corporation and Autonomous Bodies 

whose principal functions are production, manufacturing generation, processing distribution trading 

and other commercial activities but which are not dependent on Govt., budget are provision for 

financing their operation shall be entitled to an Annual Festival bonus equivalent to one month‟s pay 

payable in one or two instalments, to be decided by the respective organisation‟ 

 

 

K. A. MANNAN 

Joint Secretary 

(Current Charge) 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1280  

GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R. S IMPLEMENTATION WING 

No.MF-FD(Imp)-IV-FB-1-84-120 Dated: 5-9-1984. 

 

Sub: Festival Bonus ‘Festival allowance’ for the employees of Corporation Autonomous 

Bodies and Govt. servants. 

 With reference to the former Implementation Division‟s 0 M. No. MF (ID)IV/ IND (A)/ 80/ 1057 

dated 6-8-1980 and Finance Division, E. C. R. and Implementation Wing‟s O M. No. MFP/ FD (Imp)-

IV/ FE/ 12/ 84/ 76 dated 2-6-1984 the undersigned is directed to any that the provisions of these orders 

are quite clear. However, to remove confusion it is clarified that the Festival bonus allowance IS to be 

treated differently from Profit bonus or Incentive bonus (which is admissible when an organisation 

makes profit). Festival bonus/ allowance is given irrespective of whether any organisation makes a 

profit or not. This is a special dispensation of the nature of the ex-gratia payment by Govt. employer. 

 For those employees who are governed by the Wages Act, if the relevant Govt. order sanctioning 

Festival bonus/ allowance determined it in terms of monthly Wages, then their will, according to the 

wages Act, include Dearness Allowance, unless the relevant order restricts it to basic wage. But for 

other employees who are not governed by the Wages Act, i. o. Govt. employees and employees of 

Autonomous Bodies „Corporations, Festival bonus allowance, according to the relevant Government 

order is determined in terms of one month‟s pay which does not and can not include Dearness 

Allowance. 

 This is for information and guidance of all concerned. 

 

 

H. R. Datta. 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E.C.R.& IMPLEMENTATION WING 

NO-MFP/FD(Imp)-IV/FB/12/84/78 Dated 2.6.1984 

OFFICE MEMORANDUM 

 

Subject:- Festival Allowance for all Government Servants and employees of Corporations and 

Autonomous Bodies. 

 The undersigned is directed to say that the Government have been pleased to decide that all Govt. 

servants shall be entitled to an annual Festival Allowance equivalent to one month‟s basic pay payable 

in two instalments to the Muslim employees on the occasion of two Eid-Festivals and in one instalment 

to the employees of other communities payable on the occassion of any main festival, subject to the 

condition that the gazetted officers will not be entitled to draw this in the year in which they enjoy Rest 

and Recreation Leave and draw Rest and Recreation allowance. 

2. The above benefit will also be admissible to the employees and officers of the Corporations and 

Autonomous Bodies provided festival bonus is not admissible to them as per existing order. 

3. This will take effect from the date of issue of this order. 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 

Distribution:- 

1) P.S.O to CMLA, Secretariat, Old, Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2) President Secretariat. Personal Division, Dhaka. 

3) President Secretariat Public Division, Dhaka, 

4) Prime Minister‟ s Secretariat, Dhaka. 

5) All Ministries/ Divisions with the request to endorse it‟s copy to the offices under their 

Administrative Control. 

6) Heads of all Corporations and Autonomous Bodies. 

7) C & A.G. Bangladesh, Dhaka. 

8) Controller General, Defence finance (M---G) Bangladesh, Dhaka. 

9) Accountant General, (Civil), Bangladesh. Dhaka. 

10) Accountant General (Works &WAPSA), Bangladesh, Dhaka. 

11) Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka. 

12) Director, Railway Audit, C.R.B, Chittagong 

13) director General Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka. 

14) Accountant General, P.T, & T, Bangladesh, Dhaka. 

15) Additional A.G. foreign Affairs, Dhaka. 

16) All Dy, Financial Advisers. 

17) Officer-in-Charge. Bangladesh Govt, Press for Publication in the next official Gazette. 

18) All officers of Implementation wing, Finance Division, 

19) Autonomous Bodies wing, Finance Division. 

20) Guard File. 

Sirajuddun Ahmed 

Section Officer- IV 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

য বদন্ত্রড, প্রববথ  াস্তাদ াঈাআাং 
াস্তাদ যাঔা- ৪ 

দাং-াফ-াব(া)-৪-এন,ব-১২-৮৪/(াাংয)/১০৭ ঢাবভঔ: ৩০-৭-১৯৮৪ াআাং। 

বর: াফবও ভঔাস্তওামীদ এাং াভ প্রস্তুবঢচবদঢ ঙবুঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ াঈৎ পাঢা প্রাধযঢা প্রগে। 

াণথ বপাগকভ ২-০৬-১৯৮৪ ঢাবভগঔভ এফ,এন,বধ/ এন-বট(াআফবে)-৪/এন-ব/১২/৮৪/৭৮ দাং স্ভাভগও ফঞ্জুভীওৃঢ 
াঈৎ পাঢা প্রগে াঅবতষ্ট লগ বদম্নবডথঢ যাঔযা প্রতাদ ওভা লম: 

ও) াভ প্রস্তুবঢচবদঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড াঈক্ত ঙুবঝভ াযবলঢ ধূগথ 
াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ ান্যান্য ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ ন্যা াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ। 

ঔ) াফবও ভঔাস্তওামীদ ফগ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ াফবওপাগ ভঔাগস্তভ াযবলঢ ধূগথ 
াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ শব াাংয „াবগঝন্ফ গ্রযান্ঝ‟ বলাগ প্রাধয, শ াাংগযভ ফাদ াঈৎ পাঢা াআমাফ 
থফথামম্বী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড রৃাআ াইত াঈৎগ ফাদ রৃ‟পাগক এাং ান্যান্য থফথামম্বী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড 
ঢালাগতভ ফূম াঈৎগ এওওামীদ প্রাধয লগদ। 

 

 

এাআঘ, াঅভ, তত্ত 

াঈধ-বঘ। 

বঢভড: 

১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাগওভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা। 

২। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধাভগাদাম বপাক, ঠাওা। 

৩। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধাবমও বপাক, ঠাওা। 

৪। প্রথাদফন্ত্রীভ বঘাম, ঠাওা। 

৫। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকগও ঢাগতভ াথীদস্থ ওম ভওাবভ স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ 
ানুগভাথ ওভা ল‟ম। 

৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 

৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম, াফবভও াণথ (এফ,এ,বচ), াাংমাগতয, ঠাওা। 

৮। ফলা-বলাভক্ষও (গাফবভও), াাংমাগতয, ঠাওা। 

৯। ফলা-বলাভক্ষও (ধূঢথ, ধাবদ  বচমী), াাংমাগতয, ঠাওা। 

১০। ফলা ধবভঘামও, াবডবচযও বদভীক্ষা াাংমাগতয, ঠাওা। 

১১। ধবভঘামও শভমগ বদভীক্ষা ব,াঅভ,ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ। 

১২। ফলা-ধবভঘামও, স্থাদী ভাচস্ব বদভীক্ষা, াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৩। ফলা বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী), াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৪। াবঢবভক্ত ফলা-বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 

১৫। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ াঈধ-াণথ-াঈধগতষ্টা। 

১৬। াস্তাদ াঈাআাং-এভ ওম ওফথওঢথানৃ্দ। 

১৭। কাটথ নাাআম। 

১৮। ওম্পাাআগমযদ নাাআম। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

E. C. R. & Implementation Wing 

No.MF/FD(Imp)-4-F-B/12/84/Part/114 Date 28-8-1984 

 

OFFICE MEMORANDUM 

Sub: Festival Allowance for all Government servants and employees of Corporation 

Autonomous Bodies. 

It has come to the notice of the Government that certain confusion has arise the admissibility 

of Festival Allowance to the employees and officers of the Corporation and Autonomous 

Bodies, allowed vide a para 2 of the Finance Division (ECR & Implementation Wing) O.M. 

No. MFP/FD(Imp)- IV/ FB/ 12/ 84/ 78 dated 2-6-1984. 

2. The matter has been examined and the Government announced to make the following 

clarification in order to remove any confusion in this regard: 

Festival Allowance will be admissible to all employees and officers of the corporation and 

Autonomous Bodies, excepting those who draw Festival Bonus or Ordinary Bonus/ allowance 

or any such benefit on the occasion of religious festivals, by whatever these may be called. 

3. The above clarification is issued for information and guidance of all concerned. 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1284  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

য বদন্ত্রড, প্রববথ  াস্তাদ াঈাআাং 
াস্তাদ যাঔা-৪ 

দাং-াফ-াব(া)-৪-এন,ব-১২-৮৪/১১৯ ঢাবভঔ: ৪-৯-১৯৮৪ বরাঃ 

 

বর: ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী এাং ওগধথাগভযদ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ চন্য 
াঈৎ পাঢা প্রতাদ। 

 
াঈধগভাবেবঔঢ বরগ, াণথ বপাগকভ াআ, ব, াঅভ  াস্তাদ াঈাআাং-এভ ২-৬-১৯৮৪ ঢাবভগঔভ এফ এন ব/ এন বট/ 
(াআফ)-IV/এন ব/১২/৮৪/৭৮ দাং াবন স্ভাভগওভ শপ্রবক্ষগঢ াঅবতষ্ট লগ, বদম্নবডথঢ যাঔযাফূল প্রতাদ ওভা লগমা:- 

ও) াঈধগভাবেবঔঢ াঅগতয „াৎবভও‟ যব্দবঝ িাভা „াঅবণথও ৎভ‟ ছুাগদা লগগঙ। শব ওম শখাবরঢ (গকগচগঝট) 
ওফথওঢথা ১৯৮৩-৮৪ াঅবণথও ৎগভভ বঘত্ত বগদাতদ ঙুবঝ াঈধগপাক ওগভগঙদ এাং পাঢা াঅলভড ওগভগঙদ, ঢাভা 
১৯৮৪ াগমভ ১মা চুমাাআ ঢাবভগঔ ানুবিঢ াইত-াঈম-বনঢভ াঈৎ াঈধমগক্ষ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ দা ঢগ 
ঢাাঁভা ১৯৮৪ াগমভ শগেম্বভ ফাগ ানুবিঢয াইত-াঈম- াঅচলা াঈধমগক্ষ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। 

ঔ) াঈৎ পাঢাভ ঔভঘ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম, বপাক, াবন, তিভ, ধবভতিভ. ওগধথাগভযদ  স্বাত্তযাবঢ 
প্রবঢিাদফূগলভ াঅবণথও ৎগভভ াগচঝ-এভ „পাঢা  ম্মাদী াআঢযাবত‟ াঈধ-ঔাঢ লগঢ শফঝাগঢ লগ। শব শক্ষগে 
াঈৎ পাঢাভ ঔভঘ শফঝাগদাভ চন্য প্রগাচদী াগণথভ ভাি ১৯৮৩-৮৪ াঅবণথও ৎগভ বঙম দা শবফদ শক্ষে „এ‟ 

াত াবঢবভক্ত ঔভগঘভ ওাভড াঈগেঔ ওভগমাআ ঘমগ। 

ক) াগক্ষাথীদ (on probation) ওফথঘাভী/ ওফথওঢথাকড াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ ঢগ দতবদও বপবত্তগঢ বদগাবচঢ 
ওফথঘাভীকড াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ দা। 

খ) শব ফাগ াংবিষ্ট াঈৎ ানুবিঢ লগ, ঢাভ াযবলঢ ধূথঢথী ফাগভ শযর াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ াঈধভ বপবত্ত ওগভ 
াঈৎ পাঢা প্রাধয লগ। ঢগ াঈক্ত ধগত দ বদবুক্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ঐ ফাগভ াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ াঈধভ 
াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। ববত শওাদ ওাভগড ধূথঢথী ফাগভ ফূম শঢদ াঅলবভঢ দা লগ ণাগও, ঢগ ঢাভ 
াযবলঢ ধূগথ শব ফাগ ফূম শঢদ াঅলবভঢ লগগঙ, ঢাভ াঈধভ বপবত্ত ওগভ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগ। শওাদ ওাভগড 
ফূম শঢদ পঢূাগধবক্ষও বৃদ্ধ শধগম বৃদ্ধপ্রাি ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈৎ পাঢাভ গওা তাী ধবভগযাথগবাকয লগ 
দা। 

গ) শব ওবন্ঝদগচন্ঝ  াওথঘাচথট ওফথঘাভী বদবফঢ শেগম শঢদ ধাগেদ ঢাভা াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। ঢগ 
বদথথাবভঢ শঢগদ বদগাবচঢ ওবন্ঝগদন্ঝাম াওথঘাবচথট ওফথঘাভী াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ দা। 

ঘ) ওন্রাট াবপথগ াণথাৎ ঘুবক্ত বপবত্তগঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। 

ঙ) বলন্দু, শৌদ্ধ  ঔৃষ্টাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বণাক্রগফ তূকথা ধূচা. শৌদ্ধ ধূবডথফা  বরষ্টফা াঈৎগ, াঈৎ পাঢা 
প্রাধয লগদ। 

চ) াভ প্রাি ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ দা। 
 
 

এাআঘ াঅভ তত্ত 

াঈধ- বঘ 
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াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

াস্তাদ যাঔা-৪ 

দাং-এফ,এন/এন-বট(াআফবে)-৪-এন-ব/১২/৮৪/১১৫ ঢাবভঔ: ৩০-৯-৮৫ াআাং 

 

বর: াফবও ভঔাস্তওাবমদ ফগও বটাঈবঝ বলাগ কডয ওভা াঈৎ পাঢাভ গওা তাী প্রগে। 

ূে: ফলা বলা ভক্ষগওভ ওাবথামগভ (ববপম) স্ভাভও দাং াঈাঃবদাঃ/৫১৫ ঢাাং ২৫-৭-৮৫াআাং। 

 ফলা বলা ভক্ষগওভ ওাবথামগভ ূগোগেবঔঢ ২৭-৫-৮৫ ঢাবভগঔভ স্ভাভগওভ প্রবঢ তৃবষ্ট াঅওরথডধূথও বদম্নস্বাক্ষভওাভী 
াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, াফবওপাগ ভঔাস্তওামীদ ফগও ধভঢথী ফগ ওঢথয ওাগচ ভঢ বলাগ কডয ওগভ ববথ 
শফাঢাগও গওা শঢদ পাঢা প্রতাদ ওভা লগম, শ শক্ষগে াঈৎ পাঢা গওা প্রতাদ ওভা বাগ। 

 

বভাচ াঈবিদ ফালফুত 

যাঔা প্রথাদ (া-৪) 
ফলা বলাভক্ষও (ববপম) ওাবথাম 

াাংমাগতয, ঠাওা। 

দাং-এফ,এন/এন-বট(াআফবে)-৪-এন-ব/১২/৮৪/১১৫ ঢাবভঔ: ৩০-৯-৮৫ াআাং 

াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য বদম্নবমবঔঢ ফলগম ানুবমবধ শপ্রভড ওভা লগমা: 

১। াে ওাবথযামগভ ওম ঢতাভওী াবনাভ। 

২। ওম প্রথাদ বলাভক্ষড াবনাভ। 

৩। াে ওাবথামগভ ওম বম ধাযওাভী ফাওা াবনাভ/ সুধাভ। 

৪। ওম াঅঞ্চবমও/ শচমা/ াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 

 

 

াঅব্দুম মবঢন 

বদভীক্ষা  বলাভক্ষড াবনাভ 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ াঈাআাং 

দাংএফ,এন/এন-বট(াআফবে)-৪এন-ব/১২/৮৪/৬৬ ঢাবভঔ: ২০-৫-১৯৮৬ াআাং। 

বর: গওা াঈৎ পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

াাংমাগতয বদথাঘদ ওবফযদ াণথ বপাকগও এ ফগফথ াবলঢ ওগভগঙদ শব, শব ফস্ত ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শফাবটনাাআট 
বদাঈ শেম, ১৯৮৫-এভ শঢদ ১৯৮৫ াগম ানুবিঢ াইরৃম াঅচলাভ ধূগথ বদথথাবভঢ লবদ এাং ঐ ফস্ত ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীকড ১৯৭৭ াগমভ নুঢদ চাঢী শঢদ শেগমভ বপবত্তগঢ াঈৎ পাঢা গ্রলড ওগভগঙদ এাং ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীকডগও শফাবটনাাআট বদাঈ শেম, ১৯৮৫ াঅগতগযভ ২১(৬) বথাদ শফাঢাগও শওমফাে ১৯৮৫ াগম ানুবিঢ 
াইরৃম বনঢগভভ াঈৎ পাঢাভ গওা প্রতাদ ওভা লগে। 

২। এ প্রগে াঈগেঔয শব, শফাবটনাাআট শেম, ১৯৮৫-এভ াঅগতগযভ ২১(৬) বথাদ শফাঢাগও নুঢদ চাঢী শঢদ 
শেম, ১৯৭৭ এভ শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈগত্তাবমঢ াঈৎ পাঢা এাং শফাবটনাাআট বদাঈ শেম বদথথাবভঢ শঢগদভ ধাণথওয, 
াঈৎ পাঢাভ গওা বলাগ প্রগত াণা াঈক্ত গওা শওমফাে ১৯৮৫ াগম ানুবিঢ াইরৃম বনঢগভভ াঈৎগভ 
শক্ষগে ীফাদ্ধ দগল, াআলা াইরৃম াঅবলা ১৯৮৫ াণা ঢৎধভঢথী ফগ ানুবিঢ াঈৎগভ শক্ষগে প্রগবাচয। 

 

 

শফাাঃ দাবফ 

াঈধ-বঘ-২। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

াবন স্ভাভও 

দাং-াফ/াব(াস্ত-৪)/এনব-১২/৮৬-২৯ ঢাবভঔ: ৩-৭-৮৮ াআাং 
২০-৩-৯৫ াাং 

 

বর: ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও াঈৎ 
শাদা/ াঈৎ পাঢা প্রতাদ। 

 
 বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, ভওাভ াঈধগভাক্ত বরগ াআবঢধূগথ চাবভওৃঢ ওম াঅগতয 
াবঢমধূথও এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ এাং ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ 
প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও াঅবণথও ৎভ ১৯৮৮-৮৯ লাআগঢ প্রবঢ াণথ ঙগভ ২ (রৃাআ) ফাগভ ফূম শঢগদভ 
ফ-ধবভফাড াণথ াঈৎ পাঢা বলাগ প্রতাদ ওভা লাআগ। ঢগ শখাবরঢ (গকগচগঝট) শওাদ ওফথওঢথা শব াঅবণথও ৎগভ 
বঘত্ত বগদাতদ পাঢা গ্রলড ওবভগদ ঐ াঅবণথও ৎগভ বঢবদ শওাদ াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা। 

২। াঈধগভাক্ত ভওাবভ বদ্ধান্ত ানুবাী ফুমফাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও প্রবঢ াণথ ৎগভভ ২ (রৃাআ)বঝ াইগত ২ (রৃাআ) 
ফাগভ ফূম শঢগদভ ফ-ধবভফাড াণথ ২ (রৃাআ)বঝ ফাদ বওবস্তগঢ প্রতাদ ওবভগঢ লাআগ। ান্যান্য থফথামম্বী ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীকড ঢালাগতভ বদচ বদচ প্রথাদ াঈৎগভ প্রাক্কাগম াঈবেবঔঢ ধবভফাড াঈৎ পাঢা প্রাধয লাআগদ। 

৩। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ। 

 

এাআঘ াঅভ তত্ত 

াঈধ- বঘ 

বঢভড: 
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধাভগাদাম বপাক। 

২। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধাবভাবভও বপাক। 
৩। প্রথাদফন্ত্রীভ বঘাম, ঠাওা। 
৪। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। ঢালাগতভ াথীদস্ত াংবিষ্ট স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদফূগল াঈলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য 

ানুগভাথ ওভা লগমা। 
৫। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। 
 ঢাভ াথীদস্ত ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা। 
৬। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ, এ, বচ) ঢালাভ াথীদস্ত ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগদভ 

চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৭। ফলা বলা বদন্ত্রও, (শাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। ঢাভ াথীদস্ত ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য 

ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৮। াণথ াঈধগতষ্টা, প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব াঅভ ব পদ ঘরগ্রাফ। 
৯। াণথ াঈধগতষ্টা প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ) ভাচযালী। 
১০। ধবভঘামও বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা। 
১১। ধবভঘামও, াবডবচযও বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১২। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ ব, াঅভ, ব পদ, ঘরগ্রাফ। 
১৩। ধবভঘামও স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১৪। ধবভঘামও বলা বদভীক্ষ টাও ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা। 
১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র বরও, ঠাওা। 
১৬। প্রযাদ াঈাআাং, াণথ বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
১৭। য বদন্ত্রও  প্রববথ াঈাআাং, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
১৮। স্বাত্তযাবঢ াঈাআাং, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
১৯। যাাংবওাং াঈাআাং, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
২০। ববদগাক াঈাআাং, াণথ বপাক াণথ ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
২১। ওম স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড,। 
২২। াণথ বপাগকভ াস্তাদ াঈাআাং এভ ওম ওফথওঢথাকড। 
২৩। কাটথ দবণ এাং 
২৪। াংওমদ দবণ। 

 

শফাাঃ নচমুভ ভলফাদ ঔাদ 

ববদভ লওাভী বঘ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

 

াবন স্ভাভও 

দাং-াফ/াব(াস্ত-৪)-এনব-১২/৮৪(াাংয-২)-১৬ ঢাবভঔ: ১৩-৪-১৯৮৯ াআাং 
৩০-১২-১৩৯৫ াাং 

বর: শৌদ্ধ থফথামম্বী াঈধচাঢী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও ‘ুদ্ধ ধবূডথফাভ’ ধবভগঢথ ‘বচ ু াঈৎগ’ াঈৎ পাঢা 

প্রতাদ 

বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, ভওাভ াঈধগভাক্ত বরগ এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, শৌদ্ধ 
থফথামম্বী াঈধচাঢী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড বালাভা „বচু াঈৎ‟শও প্রথাদ থফথী াঈৎ বলাগ ধামদ ওগভদ, ঢালাভা 
াঈক্ত াঈৎগভ প্রাক্কাগম ২ (রৃাআ) ফাগভ ফূম শঢগদভ ফধবভফাড াণথ এওওামীদ াঈৎ পাঢা বলাগ গ্রলড ওবভগঢ 
ধাবভগদ। ঢতরূধ শৌদ্ধ থফথামম্বীগতভ ফগথয বালাভা „দু্ধ ধূবডথফা‟ াঈৎগও প্রথাদ থফথী াঈৎ বলাগ ধামদ ওগভদ 
ঢালাভা „দু্ধ ধূবডথফা‟ াঈৎগভ প্রাক্কাগম ানুরূধপাগ াঈৎ পাঢা গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ। ঢগ শৌদ্ধ ম্প্রতাগভ 
াঈপগভ ফঢামম্বী শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী াঈৎ পাঢা বলাগ এওাআ াণথ ৎগভ থগফাঝ ২ (রৃাআ) ফাগভ ফূম 
শঢগদভ ফধবভফাড াগণথভ শযী গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ দা। 

২। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ। 

 

 

এ.গও. এফ নচমুম লও 

াঈধ-বঘ (২)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

যাঔা-৩ 

াবন স্ভাভও 

দাং-াফ/াব/(াস্ত-৪)াঈাঃ পাঢা-১০/৯২/৩২ ঢাবভঔ: ২৩-০২-১৩৯৯ াাং 
১৬-০৬-১৯৯২ াআাং 

বর: ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী এাং ওগধথাগভযদ  স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ ফূম 
াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

ূে: বএবচ/গপ্রা-১/৫৯(ঔ-১)/২১৭, ঢাবভঔ: ১২-০৫-১৯৯২াআাং। 

াঈধগভাক্ত বরগ  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী শব ফাগ 
াঈৎ ানুবিঢ লগ ঢাভ াযবলঢ ধূথঢথী ফাগ াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ „ফাদ াণথ‟ াঈৎ পাঢা বলাগ প্রাধয লগদ 
াণথাৎ শওাদ যবক্ত াঈৎ ানুবিঢ লাভ ফাগভ াযবলঢ ধূগথভ ফাগ াবরথও বথথঢ শঢগদভ সুবথা প্রাধয লগ ণাওগম 
ঐ বথথঢ শঢদ ববত ধূথঢথী ফাগভ ১ ঢাবভগঔ দা লগ াঈক্ত ফাগভ ধভঢথী শব শওাদ ঢাবভগঔ লগ ণাগও ঢা লগম ঐ 
াত বথথঢ শঢগদভ প্রাধয াাংয ঐ ফাগভ ফূম শঢগদভ াগণ বুক্ত ওগভ ফা শযগর বঢবদ ফূম শঢদ বলাগ া াঅলভড 
ওভগদ ঢা াঈৎ পাঢা বলাগ প্রাধয লগদ। 

 

 

শফাাঃ ফওমু শলাগদ 

লওাভী বঘ। 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1290  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/(াস্ত-৪)াঈাঃ পাঢা-১৬/৯২/৭০ ঢাবভঔ: ১৫-০৬-১৩৯৯ াাং 
৩০-০৯-১৯৯২ াআাং 

বর: সুপ্রীফ শওাগঝথভ বঘাভধবঢকগডভ (াঅধীম  লাাআগওাঝথ বপাক) াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

াঈধগভাক্ত বরগ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, পবূফ ফন্ত্রডাম এাং াঅাআদ  বঘাভ ফন্ত্রডামগভ ১৯/৮/৯২ এাং 
৮/৯/৯২ ঢাবভগঔভ বএ/ পূ:াঅ:ব:/ শকগচঝ/ টগওঝ/ ৩৯ এাং বএ/ পবূফ/ াঅ:ব:/ শকগচ/ টগওঝ/ ৫১ দাং 
স্ভাভওিগভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, চাঢী শঢদ শেম, ১৯৯১ এভ ৯৮ দাং ানুগেগত বডথঢ 
বথাদ ানুবাী ৩০শয চুদ, ১৯৯১ ঢাবভগঔ াঅলবভঢ া প্রাধয ফাবও ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈৎপাঢা এাং ান্যান্য 
পাঢা ৩১শয শফ, ১৯৯২ ঢাবভঔ ধবথন্ত প্রগত লগ। সুপ্রীফ শওাগঝথভ ফাদদী বঘাভধবঢকগডভ শক্ষগে এওাআ বদফ প্রগবাচয 
বথা ঢাভা ৩০শয চুদ, ১৯৯১ ঢাবভগঔ াঅলবভঢ া প্রাধয ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ এবপ্রম, ১৯৯২ গদ ানুবিঢ াইদ-াঈল্ -
বনঢু্ ভ াঈধমগক্ষ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। 

 

 

শফাাঃ ফওমু শলাগদ 

লওাভী বঘ। 

প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা 
পবূফ ফন্ত্রডাম এাং াঅাআদ  বঘাভ ফন্ত্রডাম 

৩১, ধুভাদা ধল্টদ, ঠাওা। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা-১ 

দাং-াফ/ াব (াস্ত-১)/ পাঢা-১৬/৯৫/১৪৬ ঢাবভঔ: ১২/০৮/১৯৯৫ াআাং 
২৮/০৪/১৪০২ াাং 

 

বর: ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ গওা 
াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রতাদ প্রগে। 

 
 াঈধগভাক্ত বরগভ প্রবঢ তৃবষ্ট াঅওরথডধূথও বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাাআগঢগঙ শব, প্রঘবমঢ দীবঢফামা শফাঢাগও শওাদ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভগও এওবঝ বদবতথষ্ট ঢাবভগঔ প্রাধয াাংগওভ শাদাগভ াবঢবভক্ত শওাদ শাদা াথাভডঢ প্রতাদ ওভা 
ল দা। াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং- এফ, এন (াঅাআবট)-২৯-৭৫-৬৬ ঢাবভঔ ০৪-০১-১৯৭৭ এ বথাদ ভাঔা লাআাগঙ শব, 

শাদাগভ শওাদ গওা প্রতাদ ওভা বাাআগ দা। বওন্তু স্ভাভও দাং- এফ, এন/ এনবট (াআবে)-৪-এন-ব/১২/৮৪/৬৬ ঢাবভঔ 
২০-০৫-৮৬ াআাং এ বথাদ ভাঔা লাআাগঙ শব, শধ-শেম চবদঢওাভগড শঢদ বদথথাভগড বমম্ব লাআগম এাআ শক্ষগে গওা 
প্রতাদ ওভা বাাআগ। ঢাঙাড়া স্ভাভও দাং- এফ, এন/ এনবট (াআবে)-৪-এন-ব-১২-৮৪/১১৫, ঢাবভঔ ৩০-০৯-১৯৮৫ এ 
বথাদ ভাঔা লাআাগঙ শব, াফবওপাগ ভঔাস্তওামীদ ফগও ধভঢথী ফগ ওঢথয ওাগচভঢ বলাগ কডয ওবভা ববথ 
শফাঢাগও গওা শঢদ  পাঢা প্রতাদ ওভা লাআগম শাআ শক্ষগে াঈক্ত পাঢাভ গওা প্রতাদ ওভা বাাআগ। বওন্তু াঈধগভাক্ত 
বথাদ গে শওাদ শওাদ শক্ষগে শতঔা বাাআগঢগঙ শব, বগযর াসুবথা া প্রযাবদও চবঝমঢাভ ওাভগড বণা ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীভ প্রাধয াবরথও শঢদ বৃদ্ধ/ ধগতান্পবঢ া ান্য শওাদ ওাভগড াঅগতয চাবভ ওবভগঢ বমম্ব ল বথা বঞও ফগ 
াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা াঈগত্তামদ ওভা ে ল দা। নগম াগদগওাআ প্রাধয গওা শাদা/ শাদাগভ াাংয লাআগঢ 
বঞ্চঢ লদ। 

 
২। ভওাভ বরবঝ লানুপবূঢভ াগণ বগঘদা ওবভা বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ াঈৎ 
পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রাধযঢা প্রবঢবিঢ লাআাভ ধভ াআলা বওঙুগঢাআ ন্যা দীবঢভ (াআর্কাআবঝ) বদভীগঔ াবঢম লা াঈবঘঢ 
লাআগ দা। াঢএ, এাআ াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রবঢবিঢ লা াগধগক্ষ াঈলাভ ম্পূডথ া াঅাংবযও গওা শব 
শওাদ ফগ াঈগত্তামদ/ প্রতাদ ওভা বাাআগ। 

 
৩। এাআ াবন াঅগতয াণথ বপাগকভ াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাগকভ এঢতাংক্রান্ত ধূগথভ ওম াঅগতগযভ াংগযাথদী 
বলা চাবভ ওভা লাআম। ান্য শওাদ াঅগতগযভ াগণ ােবঢ ণাবওগম াআলা মৎ লাআগ। 

 
 

শফাাঃ নারুও বযওতাভ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৩০২৪ 

বঢভড (গচযিঢাভ ক্রফ ানুাগভ দ): 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক। 

২। াণথ বঘ, াণথ বপাক, ঠাওা। 

৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, ঠাওা। 

৪। বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ বফাদ ন্দভ পদ, ঠাওা। 

৫। বঘ/াবঢবভক্ত বঘ -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক) ঢালাভ াঅঢাপকু্ত ওম 
াবথতিভ/ধবভতিভ/বলা যাঔাফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ৪৩ ওাওভাাআম, ঠাওা। ঢালাভ াথীদস্থ ওম াবনগ 
াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড-এভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

৭। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা। 

৮। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এদ, এ, বচ) শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢালাভ াথীদস্থ ওম াবনগ 
াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড-এভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

৯। বলা ফলা বদন্ত্রও (গ-াফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। ঢালাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য 
ানুগভাথ ওভা লাআম। 

১০। বপাকী ওবফযদাভ -------------------------------------- বপাক। ঢালাভ াথীদস্থ ওম তিগভ াআলাভ ানুবমবধ 
শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 

১১। ওম স্ব-যাবঢাভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড। 

১২। যস্থাধদা ধবভঘামও -------------------------------------- ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ। 

১৩। শচমা প্রযাদ (ওম শচমা) ঢালাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
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১৪। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ ঘট্টগ্রাফ। 

১৫। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ) ভাচযালী। 

১৬। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা। 

১৭। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 

১৮। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ। 

১৯। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 

২০। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা। 

২১। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 

২২। াস্তাদ যাঔা, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

২৩। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 

২৪। কাটথ দবণ/াংওমদ/াবন ওবধ। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা-১ 

দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/পাঢা-১৬/৯৫/১৬(৩০০) ঢাবভঔ: 
১৪-১০-১৪০৫ াাং 
২৭-০১-১৯৯৯ াআাং 

াবন স্ভাভও 

বর: ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ গওা 
াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রতাগদভ াঅগতয াবঢম প্রগে। 

 
 াণথ বপাগকভ ১২-৮-১৯৯৫/২৮-৪-১৪০২ ঢাবভগঔভ াফ/ াব (াস্ত-১) পাঢা-১৬/৯৫/১৪৬ াংঔযও াবন 
াঅগতয ফূগম ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ স্ব-যাবঢ প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ গওা 
াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রতাগদভ বদ্ধান্ত কৃলীঢ ল। এক্ষগড ধবথাগমাঘদাগন্ত শতঔা বাগে শব াঈক্ত াঅগতযবঝ ঘাওবভ 
(গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯১ এভ াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা ম্পবওথঢ ানুগেগতভ াগণ েবঢধূডথ দ। 
এঙাড়া গওা াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা প্রতাগদভ াঅগতগযভ নগম দাদা ভওফ চবঝমঢাভ ৃবষ্ট লগগঙ। 

 
২। াঈধবুথক্ত াস্থাভ শপ্রবক্ষগঢ ভওাভ াণথ বপাগকভ ১২-৮-১৯৯৫/২৮-৪-১৪০২ ঢাবভগঔভ াফ/ াব (াস্ত-১)/ পাঢা-
১৬/৯৫/১৪৬ াংঔযও াবন াঅগতযবঝ াবঢগমভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ। ঢগ াঈক্ত াবন াঅগতগযভ বপবত্তগঢ শওাদ 
গওা াঈৎ পাঢা/ াঈৎ শাদা াআগঢাফগথয প্রতাদ ওভা লগ ণাওগম ঢা শও বপবত্তও এক্স-গ্রাবা বলাগ প্রতাদ 
াণা write off এভ প্রস্তা াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক, স্ব-যাবঢ াংস্থা এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ াণথ বপাগক 
শপ্রভড ওভগ। 

 
৩। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ। 

 
 

শফাাঃ াঅব্দুম মবঢন ফন্টম 

বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 
শনাদ: ৮৬৯৫০৭ 

বঢভদাঃ 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম ঠাওা। ঢাভ াথীদস্ত াবথতিভ/ ধবভতিভ/ াংস্থা 
ানুবমবধ শপ্রভগদভ ানুগভাথ ওভা লগমা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফফীএভ ওাবথাম, ঠাওা। ঢাভ াথীদ াবথতিভ/ ধবভতিভ/ াংস্থা ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ 
ওভা লগমা। 

৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ,১৮৯ যলীত দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাও -১০০০। ঢাভ াথীদ 
ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 

৪। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা। 
৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ --------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। ঢাগতভ াথীদ াবথতিভ/ 

ধবভতিভ/ াংস্থা এভ ানুবমবধ শপ্রভগদভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 
৬। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা। 
৭। শঘাভফযাদ -------------------------------------- (ওম স্ব-যাবঢ াংস্থা)। 
৮। যস্থাধদা ধবভঘামও-------------------------- (ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ)। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 
প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াঈৎ পাঢা-১/৯৭/০৭ ঢাবভঔ: ২২/০১/২০০৪ বরাঃ 

 

বর: শভওাবভ বযক্ষা প্রবঢিাগদভ বযক্ষও-ওফথঘাভীকগডভ াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 
 াঈধবুথক্ত বরগ াঅবতষ্ট লগ চাদাগদা বাাআগঢগঙ শব, শভওাবভ বযক্ষা প্রবঢিাদফূগলভ {েুম, ওগমচ, ফাদ্রাা, 
এএব (গপাগওযদাম), এাআঘ এ ব (যা-যস্থাধদা)-এভ বযক্ষওগতভ ভওাবভ াাংগযভ এও ফাগভ ফূম 
শঢগদভ ২৫% লাগভ  ওফথঘাভীগতভ ভওাবভ াাংগযভ এও ফাগভ ফূম শঢগদভ ৫০% লাগভ ঘমবঢ াণথ ৎগভ এওবঝ 
াঈৎ পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওবভগঢবঙ। 

 
২। াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ শণগও াআলা ওাবথওভ ওভা বাাআগঢ ধাগভ। 

 
 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

 

বঘ 

বযক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ। 

 

াকবঢভ চন্য: 
বুগ্ম-বঘ 

াগচঝ ানুবপাক 

াণথ বপাক 

াণথ ফন্ত্রডাম। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 
প্রববথ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বপা-৩/২০০০/৩৬ ঢাবভঔ: ০৬/৫/২০০৪ বরাঃ 

 

বর: শভবচষ্ট্রাটথ শভওাবভ প্রাণবফও বতযামগভ বযক্ষওগতভ ১০% ফলাখথ পাঢা  াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: প্রাণবফও কডবযক্ষা ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-প্রাণফ/প্রযা-৩/বফবঢ-১/৯৮/৬১৩  ৬১৪ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, শভবচষ্ট্রাটথ প্রাণবফও বতযামগভ বযক্ষওগতভগও 
ঢাাঁগতভ শঢগদভ ভওাবভ াাংগযভ াঈধভ ১০% লাগভ ফলাখথ পাঢা এাং বযক্ষওকগডভ এওফাগভ ফূম শঢগদভ ভওাবভ 
াাংগযভ ২৫% লাগভ াঈৎ পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 
 
 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

 

বঘ 

প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

াকবঢভ চন্য ানুবমবধ: 
বুগ্ম-বঘ 

াগচঝ ানুবপাক, াণথ বপাক। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা-১ 

দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃব-৩/২০০৪/১০২ ঢাবভঔ: ৮-৭-২০০৪ বরাঃ 
২৪-০৩-১৪১১ াাং 

াবন স্ভাভও 

বর: ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফলূ এাং াফবভও াবলদীভ 
াভপ্রাি ওফথওঢথা-ওফথঘাভী  ধাবভাবভও শধদযদগপাকীগতভ াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 

ভওাভ ওম শেডীভ ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্বযাবঢ াংস্থাফূল এাং 
াফবভও াবলদীভ াভপ্রাি ওফথওঢথা-ওফথঘাভী  ধাবভাবভও শধদযদগপাকীগতভ ২০০৪-০৫ াণথ ঙভ লগঢ ফাবও দীঝ 
শধদযগদভ ফধবভফাড াণথ াঈৎ পাঢা বলাগ প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ। এ সুবথা ১০০% শধদযদ 
ফধথডওাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ। 

২। এ াঈৎ পাঢা াভপ্রাি ফুমফাদ শধদযদগপাকী/ ধাবভাবভও শধদযদগপাকীকড দীঝ শধদযগদভ ৫০% লাগভ 
ঙগভ রৃাআ াইগত রৃ‟বঝ এাং ান্যান্য থফথামম্বী শধদযদগপাকী/ ধাবভাবভও শধদযদগপাকীকড ঢাাঁগতভ স্ব-স্ব প্রতাদ থফথী 
াঈৎ াঈধমগক্ষ দীঝ শধদযগদভ ফধবভফাড এওবঝ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। 

৩। ১০০% শধদযদ ফধথডওাভীকড, ১০০% শধদযদ ফধথড দা ওভগম শব ধবভফাড ফাবও দীঝ শধদযদ প্রাধয লগঢদ 
াঈক্ত ধবভফাড াণথ াঈৎ পাঢা বলগগ প্রাধয লগদ। 

৪। যাাংগওভ ফাথযগফ শধদযদ াঈগত্তামদওাভীগতভ এ াঈৎ পাঢা বদথথাভগডভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং- াফ/ াব/ 
ববথ-১/ ৩বধ-২৬/ ৮(াাংয-২) ১২৮ ঢাবভঔ ১১-৯-২০০১ এভ বদগতথযদা ানুভডী লগ। 

 

এ ব এফ াঅুম ওাগযফ 

বুগ্ম-বঘ (প্রববথ) 

দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃব-৩/২০০৪/১০২ ঢাবভঔ: ৮-৭-২০০৪ বরাঃ 
২৪-০৩-১৪১১ াাং 

জ্ঞাঢাগণথ/ ওাবথাগণয ানুবমবধ শতা লগমা:- 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা। 

৩। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ১৮৯ দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা- 
১০০০। (ঢাাঁভ াথীদ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 

৫। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা। 

৬। বঘ াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

৯। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ (ওম) ---------------------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁভ 
াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৮। াবঢবভক্ত বঘ (ওম)/ াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

৯। ফলা বলা বদন্ত্রও শগুদাবকঘা, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ 
ওভা লগমা।) 

১০। ববচবটএন, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

১১। বুগ্ম-বঘ (ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১২। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) -------------------------------------------------------------------  

১৩। যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী যাাংও, চদঢা যাাংও, াগ্রডী যাাংও  াাংমাগতয ওৃবর যাাংও। 

১৪। শচমা প্রযাও (ওম) -------------------------------------------------- (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ 
ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা ----------------------------------------------- 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা- ৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎ পাঢা-২/২০০৫/১২০ ঢাবভঔ: ১০-৭-১৪১২ োব্দ 

২৫-১০-২০০৫ বরষ্টাব্দ 

 

বর: াাংমাগতয সুপ্রীফ শওাগঝথভ ফাদদী প্রথাদ বঘাভধবঢল াঅবধম বপাক এাং লাাআগওাঝথ বপাগকভ ফাদদী 
বঘাভধবঢকডগও াঈৎ পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

ূে: াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-বঘাভ-৪/১ এাআঘ-১১/০৫ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাভওাভী বদগতথযক্রগফ চাদাগে শব, াাংমাগতয সুপ্রীফ শওাগঝথগভ ফাদদী প্রথাদ 
বঘাভধবঢল াঅবধম বপাক এাং লাাআগওাঝথ বপাগকভ ফাদদী বঘাভধবঢকডগও ধূগথভ থাভাাবলওঢা চাঢী শঢদ 
শেম, ২০০৫ শফাঢাগও ৩১-১২-২০০৪ ঢাবভগঔভ াঅলবভঢ া প্রাধয ফাবও ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈৎপাঢা প্রতাগদ 
এাং ১-৭-২০০৬ ঢাবভঔ শণগও ফাদদী বঘাভধবঢগতভ প্রাধয ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈৎপাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

২. শবগলঢু ফাফদী বঘাভধবঢকগডভ শঢদ-পাঢাবত াঅাআগদভ ফাথযগফ বদথথাবভঢ লগ ণাগও, শগলঢু াঈক্ত াঈৎপাঢা 
প্রতাগদভ বরবঝ াঅাআগদভ াঅঢা াঅদাভ াঈগতযাক গ্রলগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম। 

 

 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 
ববদভ লওাভী বঘ 

বঘ 

াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-৪)। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা-১ 

দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃব-৬/২০০৪/১৮৪ ঢাবভঔ: ২২শয ওাবঢথও ১৪১১ াাং 
৬-১১-২০০৪ বরাঃ 

 

ধবভধে 

বর: াভপ্রাি ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফলূ এাং াফবভও 
াবলদীভ াভপ্রাি ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ াঈৎ পাঢা প্রাধযঢা াংক্রান্ত। 

ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফূল এাং াফবভও াবলদীভ শওাদ 
ওফথওঢথা-ওফথঘাভী াগভ বাাভ ফাগ াঈৎ ানুবিঢ লগম াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ধূথঢথী ফাগ াঅলবভঢ ফূম 
শঢগদভ ফধবভফাড াণথ াঈৎ পাঢা বলগগ প্রাধয লগদ ফগফথ ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ। 

এাআ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

 

এ ব এফ াঅুম ওাগযফ 

বুগ্ম-বঘ (প্রববথ) 

দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃব-৬/২০০৪/১৮৪ (৫০০) ঢাবভঔ: ২২শয ওাবঢথও ১৪১১ াাং 
৬-১১-২০০৪ বরাঃ 

 

জ্ঞাঢাগণথ/ ওাবথাগণথ ানুবমবধ শতা লগমা:- 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা। 

৩। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ১৮৯ দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা- 
১০০০। (ঢাাঁভ াথীদ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 

 (ঢাাঁভ াথীদ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 
৫। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা। 

৬। বঘ াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

৭। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ (ওম) ---------------------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁভ 
াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৮। ফলা বলা বদন্ত্রও (গাফবভও), াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ 
শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৯। ববচবটএন, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

১০। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) -------------------------------------------------------------------  

১১। শচমা প্রযাও (ওম) ------ (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 
১২। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা ----------------------------------------------- 

 

 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭১৬৬০ 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা- ৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎপাঢা-২/২০০৫/১৪৮ ঢাবভঔ: ১২-০৯-১৪১২ োব্দ 

২৬-১২-২০০৫ বরষ্টাব্দ 

 

বর: সুপ্রীফ শওাগঝথভ ফাদদী বঘাভধবঢকগডভ প্রাি ফাবও শঢগদভ ফধবভফাড াণথ াঈৎপাঢা প্রতাদ। 

ূে: ১। াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াঈৎপাঢা-২/২০০৫/১২০, ঢাবভঔ- ২৫-১০-২০০৫ 

২। ফাদদী াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ ফন্ত্রী ফগলাতগভ াঈধানুিাবদও ধে দাং-১৪২৭/২০০৫ 
ঢাবভঔ ১০-১১-২০০৫। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ফাদদী াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রীভ াঅথা ভওাবভ ধগেভ শপ্রবক্ষগঢ 
বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, সুপ্রীফ শওাগঝথভ ফাদদী বঘাভধবঢকগডভ প্রাি ফাবও শঢগদভ ফ ধবভফাড াণথ াঈৎ 
পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা বাগে এাং শ ানুবাী প্রগাচদী ভওাবভ াঅগতয চাবভ ওগভ বরবঝ 
াঅধাঢঢ বদষ্পবত্ত ওভা শবগঢ ধাগভ। ঢগ The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) 

Ordinance, 1978 ানুবাী াঈৎপাঢাভ বথাদ দা ণাওা এ যাধাগভ প্রগাচদী াংগযাথদী াঅদগদভ াঈগতযাক গ্রলড 
ওভা শবগঢ ধাগভ। 

 

 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

বঘ 

াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-৪)। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা- ৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎপাঢা-১/৯৭/০৪ ঢাবভঔ: ২৫-০৯-১৪১২ োব্দ 

৮-০১-২০০৬ বরষ্টাব্দ 

 

বর: াাংকীপঢূ াঅদাভগতভ াইত-াঈম-াঅবলা াঈধমগক্ষ বগযর পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

ূে: বট.. দাং-স্বাঃফাঃ(াঅদ-২)/যাঝাাঃ৩/৯৯/১৮০, ঢাাং- ২৬/১২/২০০৫ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, াাংকীপূঢ াঅদাভগতভ াইত-াঈম-াঅবলাভ 
ধূগথ ঙগভ রৄথু এওাভ ৩০ বতগদভ দতবদও পাঢাভ ফধবভফাড াণথ বগযর পাঢা বলগগ প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ 
জ্ঞাধদ ওভা লগমা। ঢগ, এ যপাভ প্রঢযাযী াংস্থা লদ ওভগ এাং ভওাবভ শওারাকাভ শণগও শওাদ াণথ ঙাড় ওভা বাগ 
দা। 

 

 

শফাাঃ াঅচলারুম াআমাফ 
লওাভী বঘ 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-৪)। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা- ৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াঈৎপাঢা-১/৯৭/৫৭ ঢাবভঔ: ২১-০৫-২০০৬ বরাঃ 

 

বর: াাংকীপঢূ াঅদাভ তস্যগতভ চন্য ৎগভ ১বঝ বগযর পাঢাভ ধবভগঢথ ২বঝ বগযর পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

ূে: ও) াণথ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎপাঢা-১/৯৭/০৪, ঢাাং ৮-১-০৬াআাং। 

 ঔ) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-স্বাঃফ(াঅদ-২)যাঝা-৩/৯৯ (ঙাাদবণ) 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূেিগভ প্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, বদগাকওাভী াংস্থা বদচস্ব াগচঝ ভাি শণগও যপাভ লদ 
ওভগ-এ যগঢথ াাংকীপূঢ াঅদাভগতভ বদগাকওাভী ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও াাংকীপূঢওামীদ ফগ াাংকীপঢূ াঅদাভগতভ ঙগভ 
এওবঝভ ধবভগঢথ রৃবঝ (৩০×২ = ৬০ বতগদভ দতবদও পাঢাভ ধবভফাড াণথ) বগযর পাঢা প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ 
বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

২। াআমাফ থফথামম্বীগতভ চন্য রৃবঝ শগযর পাঢাভ এওবঝ াইরৃম াঅবলাভ ধূগথ এাং াধভবঝ াইরৃম বনঢগভভ ধূগথ এাং 
ান্যান্য থফথামম্বীগতভ শক্ষগে ঢাগতভ রৃবঝ প্রথাদ থফথী াঈৎগভ ধূগথ প্রগত লগ। 

৩। এাআ াঅগতয াস্তাগদভ শক্ষগে াণথ ঙভগও (চুমাাআ-চুদ) ৎভ বলগগ কডদা ওভা লগ এাং ১মা চুমাাআ, ২০০৬ 
লগঢ াআলা ওাবথওভ লগ। 

 

 

ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ 
লওাভী বঘ 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, াঅদাভ যাঔা-২) 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1302  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/াঈৎ পাঢা-১/২০০৫/৪৪ ঢাবভঔ: ১৭/১২/১৪১৪োব্দ 

৩১/০৩/২০০৮ বঔষ্টাব্দ 

 

বর: ওবৃর ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ ববপন্প ওবৃর কগরডা প্রবঢিাগদ বদগাবচঢ, াাংকীপঢূ াঅদাভ তস্যগতভ ৎগভ 
২বঝ াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 
ূে:- ওৃবর ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-কগরডা-১/শঢদ (াবভ)-২৭/২০০৬/৯১ ঢাবভঔ: ১৭/০২/২০০৮। 

 
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ফঢাফগঢভ শপ্রবক্ষগঢ বদগাকওাভী াংস্থা 

বদচস্ব াগচঝ শণগও যপাভ লদ ওভগ এ যগঢথ ওৃবর ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ াাংমাগতয ওৃবর কগরডা াআদবষ্টবঝাঈগঝভ 
৯৮ চদ াাংকীপূঢ াঅদাভ তস্যগতভ ৎগভ ২বঝ বগযর পাঢা প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা 
লগমা। 

 
 

শফাাঃ াঅরৃভ ভবযত বফা 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ:- ৭১৬৭৯০৩। 

বঘ 
ওৃবর ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

(তৃাঃাঅাঃ- ববদভ লওাভী বঘ কগরডা যাঔা-১)। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-১ 

দাং-াফ/ াব/ ববথ-১/ ঘাাঃ বাঃ-৩/২০০৪/৯৯ ঢাবভঔ: 
২৪/৬/২০০৮ বরাঃ 
১০/৩/১৪১৫ াাং 

ধবভধে 

বর: ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফলূ এাং াফবভও াবলদীভ 
াভ প্রাি ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ধাবভাবভও শধদযদগপাকীগতভ াঈৎ পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

ূে: াণথ বপাগকভ ০৮/৭/২০০৪ বরাঃ (২৪/৩/১৪১১ াাং) ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ ববথ-১/ ঘাাঃ বাঃ-৩/ ২০০৪/১০২ 
দাং ধবভধে। 

 ভওাভ ওম শেডীভ ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও, াণথ াংমগ্নী প্রবঢিাদ, স্ব-যাবঢ াংস্থাফূল এাং 
াফবভও াবলদীভ াভ প্রাি ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী  ধাবভাবভও শধদযদগপাকীগতভ ২০০৮-২০০৯ াণথ ঙভ লগঢ ফাবও 
দীঝ শধদযগদভ ফধবভফাড ঙগভ রৃাআবঝ াঈৎ পাঢা প্রতাগদভ চন্য ূগোক্ত ধবভধে বদম্নরূগধ াংগযাথগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড 
ওগভগঙ:- 

২। াভ প্রাি ফুমফাদ শধদযদগপাকী/ ধাবভাবভও শধদযদগপাকীকড দীঝ শধদযগদভ ফধবভফাড ঙগভ রৃাআ াইগত 
রৃাআাভ এাং ান্যান্য থফথামম্বী শধদগপাকী/ ধাবভাবভও শধদযদগপাকীকড ঢাাঁগতভ স্ব-স্ব প্রথাদ থফথী াঈৎ াঈধমগক্ষ দীঝ 
শধদযগদভ ফধবভফাড রৃাআবঝ াঈৎ পাঢা প্রাধয লগদ। 

৩। ১০০% শধদযদ ফধথডওাভীকড ১০০% শধদযদ ফধথড দা ওভগম শব ধবভফাড ফাবও দীঝ শধদযদ প্রাধয লগঢদ 
াঈক্ত ধবভফাড াণথ রৃাআাভ াঈৎ পাঢা বলাগ প্রাধয লগদ। 

৪। যাাংগওভ ফাথযগফ শধদযদ াঈগত্তামদওাভীগতভ এ াঈৎ পাঢা বদথথাভগডভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ১১/৯/২০০১ বরাঃ 
ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ ববথ-১/ ৩বধ-২৬/ ৮৬ (াাংয-২)/ ১২৮ দাং স্ভাভগওভ বদগতথযদা ানুভডী লগ। 

 

ভাবচা শকফ এদ বট ব 

বুগ্ম- বঘ (প্রববথ) 
 

দাং-াফ/াব/ববথ-১/ঘাাঃ বাঃ-৩/২০০৪/৯৯ ঢাবভঔ: 
২৪/৬/২০০৮ বরাঃ 
১০/৩/১৪১৫ াাং 

ানুবমবধ: ত জ্ঞাঢাগণথ/ ওাবথাগণথ: 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা। 
৩। াাংমাগতগযভ ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতগযভ ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ ওাবথাম, াবটঝ 

পদ,৭৭/৭ ওাওভাাআম ঠাওা (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগদভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা। 
৫। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ ঠাওা। 
৬। বঘ, াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

৭। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
৮।  াবঢবভক্ত বঘ (ওম)/াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 
৯। বলা ফলা বদন্ত্রও, বলা ফলাবদন্ত্রগওভ ওাবথাম, বঘাম পদ, ৩ শনচ, শগুদাবকঘা, ঠাওা-১০০০। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
১০। ববচবটএন, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
১১। বুগ্ম-বঘ (ওম), াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১২। বপাকী ওবফযদাভ (ওম), --------------------------------------। 

১৩। যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী যাাংও, চদঢা যাাংও, াগ্রডী যাাংও  াাংমাগতয ওৃবর যাাংও। 

১৪। শচমা প্রযাও (ওম) --------------------------------------। 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম) --------------------------------------। 

 

শফাাঃ াআাঈনুঘ াঅমী ঔাদ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭১৬৬০ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

(াস্তাদ ানুবপাক) 
 

প্রজ্ঞাধদ 
 

ঢাবভঔ, ১ দঘে ১৪১৬ োব্দ/১৫ ফাঘথ ২০১০ বরস্টাব্দ 

 

 

এ.াঅভ. দাং–৮৩-াঅাআদ/২০১০/াফ/াব (াস্তাঃ-১)/চাাঃগাঃগেমাঃ- ৪/২০১০।–Services (Reorganization 

and Conditions) Act, 1975 (XXII of 1975) এভ থাভা ৫ এ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম ভওাভ ঘাওবভ (শঢদ  পাঢাবত) 
াঅগতয, ২০০৯ (যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ) এভ বদম্নরূধ াংগযাথদ ওবভম, বণা:- 
 

 াঈধবভাঈক্ত াঅগতয এভ ানুগেত ১৫ এভ াঈধ-ানুগেত (১) এভ ধবভগঢথ বদম্নরূধ াঈধ- ানুগেত (১) প্রবঢস্থাবধঢ 
লাআগ। বণা– 

„১) ভওাবভ াঅগতয দাং াফ/ াব(াস্ত)-৪/ এনব-১২/ ৮৬/ ২৯, ঢাবভঔ ৩ চুমাাআ, ১৯৮৮ এভ বথাদ ানুাগভ 
াবরথও াঈৎ পাঢা প্রগত লাআগ‟। 

২। াআলা ০১-০৭-২০০৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ। 

 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ 

 

 

ট. শফালাম্মত ঢাগভও 

াণথ বঘ 
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াাংমাগতয  শকগচঝ 

াবঢবভক্ত াংঔযা 
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ 

 

লৃস্পবঢাভ, ফাঘথ ১৮, ২০১০ 

 
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 
(াস্তাদ ানুবপাক) 

প্রজ্ঞাধদ 

 

ঢাবভঔ, ১মা দঘে ১৪১৬ োব্দ/ ১৫াআ ফাঘথ ২০১০ বরস্টাব্দ 

 

 

 এ.াঅভ. দাং-৮৪-াঅাআদ/২০১০/াফ/াব (াস্তাঃ-১)/চাাঃগাঃগেম-৫/২০১০।– Services (Reorganization and 

Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) এভ থাভা ৫ এ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম ভওাভ ঘাওবভ [স্ব-যাবঢ (Public 

Bodies) এাং ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদফূল] (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ২০০৯ এভ বদম্নরূধ াংগযাথদ ওবভম, বণা:- 
 

 াঈধবভ-াঈক্ত াঅগতয এভ ানুগেত ১৫ এভ াঈধ-ানুগেত (১) এভ ধবভগঢথ বদম্নরূধ াঈধ-ানুগেত (১) প্রবঢস্থাবধঢ 
লাআগ, বণা- 

„১) ভওাবভ াঅগতয দাং-াফ/ াব(াস্ত)-৪/ এনব-১২/ ৮৬/ ২৯, ঢাবভঔ ৩ চুমাাআ, ১৯৮৮ এভ বথাদ ানুাগভ 
াবরথও াঈৎ পাঢা প্রগত লাআগ।‟ 

 
২) াআলা ০১-০৭-২০০৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ। 

 
 
 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ 

 

ট. শফালাম্মত ঢাগভও 

াণথ বঘ। 
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(এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔভ স্ভাভগওভ স্থমাবপবরক্ত লগ) 
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/াঈৎ পাঢা-০১/৯৭/২৮ ঢাবভঔ: ০৯/০৯/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: াস্থাী যাঝাবমদ াঅদাভগতভ (ধরুুর  ফবলমা) বগযর পাঢা ৃবদ্ধওভড প্রগে। 

 
ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ (াঅদ-২)পাঢা-১/২০০৯/২৮০, ঢাবভঔ: ০৩/০৮/২০১০ বরাঃ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ াস্থাী াঅদাভগতভ-শও ২৯৮১.১৬ ঝাওা বলাগ ২ (রৃাআ)বঝ বগযর পাঢা 
প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 
২। াআমাফ থফথামম্বীগতভ শক্ষগে াঈবেবঔঢ রৃবঝ বগযর পাঢাভ এওবঝ ধবে াইত-াঈম-বনঢগভভ ধূগথ এাং াধভবঝ ধবে 
াইত-াঈম-াঅবলাভ ধূগথ এাং ান্যান্য থফথামম্বীগতভ শক্ষগে াঈক্ত বগযর পাঢা ঢাাঁগতভ রৃবঝ প্রথাদ থফথী াঈৎগভ ধূগথ 
প্রগত লগ। 

 
৩। এ াঅগতয ১মা চুমাাআ, ২০১০ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 
 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 
aminc@finance.gov.bd 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘামব, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক, াস্তাদ যাঔা- ১ 

www.mof.gov.bd 

দাং- ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০১৭.২০১০- ৩৩৬(১২০০) ঢাবভঔ: ২৪- ১০- ২০১০ বরাঃ 

াবন স্ভাভও 

বর: স্ব- যাবঢ  ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদফলূ এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফগূলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকডগও 

১-৭-২০০৯ ঢাবভগঔ াঅলবভঢ ফমূ শঢগদভ াঈধভ ২০০৯ াগমভ াঈৎ পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 
 

ূে: ও) াণথ বপাগকভ াঅগতয দাং- এ.াঅভ. ২৫৯ াঅাআদ/ ২০০৯/ াফ/ াব/ (াস্তাঃ- ১)/ চাাঃগাঃগেম- ৫/ ২০০৯/ 
২৩৬, ঢাবভঔ: ০২- ১২- ২০০৯। 

ঔ) াণথ বপাগকভ াঅগতয দাং-  এ.াঅভ. ২৫৮ াঅাআদ/ ২০০৯/ াফ/ াব/ (াস্তাঃ- ১)/ চাাঃগাঃগেম- ৪/ ২০০৯/ 
২৩৫, ঢাবভঔ: ০২- ১২- ২০০৯। 

ক) াণথ বপাগকভ প্রজ্ঞাধদ দাং-  এ.াঅভ. দাং ৮৪- াঅাআদ/ ২০১০/ াফ/ াব/ (াস্তাঃ- ১)/ চাাঃগাঃগেম- ৫/ 
২০১০, ঢাবভঔ: ১৫- ০৩- ২০১০। 

খ) াণথ বপাগকভ প্রজ্ঞাধদ দাং-  এ.াঅভ. দাং ৮৩- াঅাআদ/ ২০১০/ াফ/ াব/ (াস্তাঃ- ১)/ চাাঃগাঃগেম- ৪/ 
২০১০, ঢাবভঔ: ১৫- ০৩- ২০১০। 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, (ও)  (ঔ) ূগে াঈগেবঔঢ প্রজ্ঞাধদ রৃ’বঝভ ১৫(১) 
ানুগেত স্ব- যাবঢ  ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদফূল এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীকডগও াবরথও 
াঈৎ পাঢা এাং োবন্ত  বগদাতদ পাঢা প্রতাগদভ বরগ াঈগেঔ ভগগঙ। বওন্তু  Bangladesh Services (Recreation 
Allowance) Rules, 1979 এভ বথাদ রৄথুফাে ভওাভী ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগতভ চন্য প্রগবাচয বথা, (ক)  (খ) ূগে 
াঈগেবঔঢ প্রজ্ঞাধগডভ ফাথযগফ (ও)  (ঔ) ূগে বডথঢ াঅগতগযভ ১৫(১) াঈধানুগেগতভ „এাং োবন্ত  বগদাতদ পাঢা‟ 
ভবলঢ ওভা ল। এ শক্ষগে পাঢাবত প্রতাগদভ বরগ (ও)  (ঔ) ূগে াঈগেবঔঢ াঅগতগযভ ১(৩)(ও) াঈধানুগেগতভ বথাদ 
াধবভবঢথঢ ভগগঙ। 

 

২। এফঢাস্থা, (ক)  (খ) ূগে াঈগেবঔঢ প্রজ্ঞাধগডভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ স্ব- যাবঢ (Public Bodies)  ভাষ্ট্রাত্ত 
প্রবঢিাদফূল এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগতভগও এাং ‘চাঢী শঢদগেম, ২০০৯’- এভ 
াঅঢাপকু্ত ান্য শওাদ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগও ০১- ০৭- ২০০৯ ঢাবভগঔ াঅলবভঢ ফূম শঢগদভ াঈধভ া ৩০- ৬- ২০০৯ 
ঢাবভগঔ াঅলবভঢ ফূম শঢদ  ০১- ০৭- ২০০৯  ঢাবভগঔভ ফূম শঢগদভ ধাণথগওযভ াবযষ্টাাংয ‘াঈৎ পাঢা’ বলগগ 
প্রতাগদভ শওাদ সুগবাক/ াওায শদাআ। 

 

 

শফাাঃ চামাম াঈবিদ 

বুগ্ম- বঘ (াস্তাদ)। 
বঢভড (গচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ): 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা। 

৩। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ৭৭/৭ ওাওভাাআম, ঠাওা। (ঢাাঁভ াঅঢাপুক্ত 
ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 
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বঘবওৎা পাঢা 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

No.MF(ID)G-2/77/568 dated Dacca the 6
th

 September, 1977 

OFFICE MEMORANDUM 

Subject: Medical Facilities in Autonomous and Semi-Autonomous Bodies. 

The undersigned is directed to say that in 1974 consolidated Fringe Benefit (Containing 

an element of Tk. 30 per month as medical allowance) was introduced for employees as 

National Grades X to V. A Medical Allowance of Tk. 30 per month was also sanctioned to 

the employees who had not been brought under National Grade., Medical facilities in kind, if 

any, provided by the concerned organization was allowed to continue. It was clarified that 

medical facilities in kind meant such facilities as were available in the stock of the 

organization‟s own dispensaries and hospitals and did not include reimbursement of the cost 

of medicine directly to the employee or indirectly through payment of the cost of medicine to 

the chemists who supply the medicine to the employee. 

2. It has been noticed that while some organizations have abided by the orders of the 

Government, some others have been indirectly reimbursing the cost of medicines by 

giving the price to the chemists who supply the medicines. Even where the organization 

run dispensaries of their own, the cost of medicine not available in the dispensary is 

directly or indirectly paid by the organizations. These involve contravention of 

Government decision, introduce untenable‟ differences between employees of different 

autonomous bodies in the matter of medical facilities and have led to misuse of the 

facilities. Examination of misuse detected on a sample check by a high level Committee 

of experts were brought to the notice of the autonomous bodies through Ministry of 

Finance letter No. MF (ABW-I)Mise, 38/76- 136, dated 14-5-1977. 

3. Having considered the matter, the Government have been pleased to decide that 

supersession of all Government orders on this subject issued from time to time:- 

a) the employees of autonomous bodies, semi-autonomous bodies, statutory corporation 

banks and nationalized enterprises (excluding „workers‟ as defined in the Act X of 

1974) who have been placed in the National Grade V to X shall, subject to relevant 

orders, be paid the consolidated Fringe Benefit applicable to the respective grades 

(which includes medical allowance of Tk. 30 per month) and employees above 

Grade-V (i.e., for whom the National Grades were not announced shall be paid the 

fixed Medical Allowance of Tk. 30 per month; 

b) organization which employ doctors to attend to their employees and run dispensaries 

of their won may continue to do so. Such dispensaries will henceforth provide first 

aid and life-saving medicines in emergency. The administrative Ministry concerned 

will in consultation with Ministry of Health prescribe the list of medicines to be kept 

in such dispensaries. Only such medicines which are in stock in the dispensary will 

be supplied. Cost of medicines which are not in stock in the dispensary will not be 

borne directly or indirectly by the organization. 

c) Organization which do not run dispensaries but employ doctors to attend to their 

employees may continue to do so but the cost of the medicines prescribed by the 

physicians shall not be paid by the organizations directly or indirectly. Such 

organizations may open dispensaries and if they do so, the provision of sub-para (b) 

above will apply to them as well; 

d) The arrangement as are in force in the different organizations in respect of 

hospitalization facilities charges for specialties services e.g., X-ray pathological test 

etc. may continue. For this purpose specific provision should be included in the 

Budget of the concerned organizations as approved by the Government. It will be the 

responsibility of the Heads of the organizations to ensure that there are no 

extravagance in the expenditure on these facilities. Further, the cases of 

hospitalization and specialist services should be reported to the Board of Director at 

its next meeting. 
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4. These orders shall take effect from the 1
st

 October, 1977. 

5. It may be mentioned here that on the Implementation of the Government decision on the 

recommendations of the Pay and Services Commissions, the system of giving 

consolidated amount by way of fringe benefits will be abolished and fringe benefits will 

given under separate heads. 

 

 

A. F. M. EHASANUL KABIR 

Additional Secretary-in-Charge 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ াঈাআাং, যাঔা দাং-২ 

দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-২৩/৭৮-৩৫২(৫০০) ঢাবভঔ: ২০-১২-১৯৭৮ াআাং 

 

শপ্রভও: শফাাঃ াাইরৃভ ভলফাদ 

  াঈধ-বঘ 

  াণথ ফন্ত্রডাম 

 

বর: ধাবভাবভও শধদযদ শপাকীগতভ বঘবওৎা পাঢা। 

 

 শওাদ ভওাবভ ওফথঘাভীভ ফৃঢুয খবঝগম ভওাগভভ প্রঘবমঢ ববথ ানুবাী বদবতথষ্ট ফগভ চন্য ঢালাভ 
াঈত্তাভাবথওাভীগও ধাবভাবভও শধদযদ শতা লাআা ণাগও। ১৯৬৩ াগমভ ভওাবভ ওফথঘাভী (বঘবওৎা) ববথ ানুবাী 
ান্যান্য শধদযদ শপাকী ওফথঘাভীগতভ ন্যা ধাবভাবভও শধদযদ শপাকীভা বঘবওৎা য প্রবঢধূভড (re imbursement) 

ধাাভ াবথওাভী বঙগমদ। বওন্তু াঈক্ত প্রণাভ বগমাধ াথগদভ ধভ ঢালাভা ান্যান্য শধদযদ শপাকীগতভ ন্যা দকত াগণথ 
বঘবওৎা পাঢা ধাাআগদ বও-দা শাআ ম্পগওথ সুবদবতথষ্ট শওাদ ভওাবভ াঅগতয দা ণাওা বলাভক্ষড  ধাদা প্রতাদওাভী 
াবন গুবমগঢ বগযর বভ্রান্তওভ ধবভবস্থবঢভ াঈদ্ভ লাআাগঙ। 

 

 এাআ যাধাগভ ভওাগভভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা লাআগম ভওাভ বরবঝ লানুপবূঢ লওাগভ বগঘদাধূথও বদ্ধান্ত গ্রলড 
ওবভাগঙদ শব, শধদযদ শপাকীগতভ ন্যা ধাবভাবভও শধদযদ শপাকীভা বদবতথষ্ট ফগভ চন্য প্রঘবমঢ লাগভ াণথাৎ ফাবও 
৩০ (বেয) ঝাওা লাগভ বঘবওৎা পাঢা প্রাি লাআগদ। 

 

 এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ। 

 

শফাাঃ াাইরৃভ ভলফাদ 

াঈধ-বঘ 

াণথ ফন্ত্রডাম 

দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-২৩/৭৮-৩৫২(৫০০) ঢাবভঔ: ২০-১২-১৯৭৮ াআাং 

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য -------------------------------------- শপ্রবভঢ লাআম। 

 

 

শও, এফ, ওবভফ 

যাঔা প্রথাদ 

াণথ ফন্ত্রডাম 

শনাদ দগ-২৫৯৬৮৭ 

ন্নদ: 

১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম। ২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ। ৩। ভাষ্ট্রধবঢভ প্রথাদ বঘগভ এওান্ত বঘ। ৪। াণথ বঘগভ 
যবক্তকঢ লওাভী ৫। প্রগঢযও ফবন্ত্র ফগলাতগভ এওান্ত বঘ ৬। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক (যাঔাবপবত্তও) ৭। প্রথাদ বলা 
বদাফও  বদভীক্ষও, াাংমাগতয, ঠাওা ৮। ফলা বলাভক্ষও াাংমাগতয, ঠাওা ৯। ফলাবলাভক্ষও াফবভও, ঠাওা ১০। 
াবঢবভক্ত বলাভক্ষও ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। ১১। ফলা বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা। ১২। 
বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। ১৩। াাংমাগতয ভওাগভভ ওম বঘ। ১৪। াণথ ফন্ত্রডামগভ ওম 
বঘ। ১৫। াণথ ফন্ত্রডামগভ প্রগঢযও াথীদস্ত তিভ। ১৬। প্রগঢযও ধবভতিভ প্রথাদ। ১৭। প্রগঢযও াণথ াঈধগতষ্টাভ তিভ। 
১৮। প্রগঢযও বপাকী ওবফযদাভ/গচমা/ফলার্কফা প্রযাও। ১৯। প্রগঢযও শরচাবভ াবনাভ/া- শরচাবভ াবনাভ। 
২০। প্রগঢযও শচমা বঘাভও। ২১। প্রথাদ, াংাত বপাক ঢণয  শঢাভ ফন্ত্রডাম, ঠাওা। ২২। ফলা বলাভক্ষও, 

শভমগ। ২৩। ধবভঘামও, চাঢী ঞ্চ বপাক, ঠাওা। ২৪। ফলা বলাভক্ষও াবডবচযও বলা বদভীক্ষও। ২৫। ফলা 
ধবভঘামও বলা বদভীক্ষও প্রবযক্ষড এওাগটফী, ঠাওা। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

REGULATION WING 

SECTION – II 

 

NOTIFICATION 

No.MF(FD)/R-II/Medical Allow-3/85/178 Date 10.9.85 

 

Subject:- Medical Facilities for pension holders and family pension holders. 

 In partial Modification of this Ministry‟s Memo No.MF/ R-II/ Allow-23/ 78-164 dated 7.8.81 on 

the above subject, it has been decided by the Government that the rate of the fixed medical allowance 

for the pension holders and the family pension holders will be raised from Tk. 60/- p.m. to Tk. 100/- 

p.m. 

2. The enhanced rate is effective from 1st June, 1985. 

 

Sd/- A.K.M. Rashid Uddin 

Deputy Secretary 

10.9.85 

No.MF(FD)/R-II/Medical Allow-3/85/178(1000) Date 10.9.85 

Copy forwarded for information and necessary action to--- 

 

M. A. Rahim Mian 

Section Officer 

Phone: 235111/ 3688 

Distribution: 

1. Principal Staff Officer to the chief Martial Law Administrator Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, 

Dhaka. 

2. Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka. 

3. Private Secretary to Deputy Chief Martial Law Administrators. 

4. Private Secetary to all Minister/ Adviser/ State Minister/ Deputy Minister. 

5. All Ministries/ Divisions. 

6. Comptroller and Auditor-General, Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller-General, Defence Finance, Bangladesh, Dhaka. 

8. All head of Departments/ Directorates. 

9. All Divisional Commissioners. 

10. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

11. Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong. 

12. Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General (P.T&T), Bangladesh, Dhaka. 

14. Chief Accounts Officers of all Ministries. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Accounts Officers. 

17. All Upazilla Accounts Officers. 

18. All Upazilla Nirbahi officers. 

19. Principal Information officer, Ministry of Information, Broad Casting, Bangladesh, Dhaka.  
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

 

প্রজ্ঞাধদ 

দাং-এফ,এন/এনবট(াস্তাদ)-৪/১২/৮৫/২১(২৫০) ঢাবভঔ: ২৬শয এবপ্রম ১৯৮৯ 

১৩াআ দযাঔ ১৩৯৬ 

The Service (Re-organisation and Conditions) Act 1975 (XXXII of 1975)-এভ Section-5 এ প্রতত্ত 
ক্ষফঢাগম, ভওাভ The Service (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay & Allowances) Order, 

1985 এ বদম্নরূধ াংগযাথদ ওবভগমদ, বণা:- 

াঈধবভাঈক্ত order এভ paragraph 13 এভ Sub-paragraph (2) এভ ধবভগঢথ বদম্নরূধ Sub-paragraph 

প্রবঢস্থাবধঢ লাআগ, বণা:- 

„(২) শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও Sub-paragraph (I) এ বদথথাবভঢ ফাবও ১০০ (এওযঢ) ঝাওা বঘবওৎা পাঢা 
এাং াঈক্ত Sub-paragraph এ াঈগেবঔঢ সুবথাবত যঢীঢ াবঢবভক্ত ান্য শওাদ বঘবওৎা পাঢা শতা বাাআগ দা। 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ রথ ভভাগলভ চন্য শব ওম রগথভ শতাওাদ শঔামা/ বদথাঘদ ওভা লাআাগঙ াঈলা াবমগম্ব ন্ন 
ওবভা বতগঢ লাআগ এাং শওাদ াঈৎ লাআগঢাআ াংস্থাভ ঔভগঘ ঢালাবতকগও শওাদ রথ ভভাল ওভা লাআগ দা। ঢগ 
বদাফূগময যস্থা-ধে প্রতাগদভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ টাক্তাভ বদগাক ওভা বাাআগ।‟ 

২। এাআ প্রজ্ঞাধদ াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ। 

 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ, 

 

 

এ.গও. এফ নচমুম লও 

াঈধ-বঘ। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

 

প্রজ্ঞাধদ 

দাং-এফ,এন/এনবট(াস্তাদ)-৪/১২/৮৫/২২(২৫০) ঢাবভঔ: ২৬শয এবপ্রম ১৯৮৯ 

১৩াআ দযাঔ ১৩৯৬ 

The Service (Re-organisation and Conditions) Act 1975 (XXXII of 1975)-এভ Section-5 এ প্রতত্ত 
ক্ষফঢাগম, ভওাভ The Service (Bank and Financial Institutions) (Pay & Allowances) Order, 1985 এ 
বদম্নরূধ াংগযাথদ ওবভগমদ, বণা:- 

াঈধবভাঈক্ত order এভ paragraph 14 এভ Sub-paragraph (2) এভ ধবভগঢথ বদম্নরূধ Sub-paragraph 

প্রবঢস্থাবধঢ লাআগ, বণা:- 

„(২) শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও Sub-paragraph এ বদথথাবভঢ ফাবও ১০০ (এওযঢ) ঝাওা বঘবওৎা পাঢা এাং 
াঈক্ত Sub-paragraph এ াঈগেবঔঢ সুবথাবত যঢীঢ াবঢবভক্ত ান্য শওাদ বঘবওৎা সুবথা শতা বাাআগ দা। ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীগতভ রথ ভভাগলভ চন্য শব ওম রগথভ শতাওাদ শঔামা/ বদথাঘদ ওভা লাআাগঙ াঈলা াবমগম্ব ন্ন ওবভা 
বতগঢ লাআগ এাং শওাদ াঈৎ লাআগঢাআ যাাংও প্রবঢিাগদভ ঔভগঘ ঢালাবতকগও শওাদ রথ ভভাল ওভা লাআগ দা। ঢগ 
বদাফূগময যস্থা-ধে প্রতাগদভ চন্য বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ াগধগক্ষ টাক্তাভ বদগাক ওভা বাাআগ।‟ 

২। এাআ প্রজ্ঞাধদ াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ। 

 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ, 

 

 

এ.গও. এফ নচমুম লও 

াঈধ-বঘ। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

দাং-এফ,এন/এনবট(াস্তাদ)-৪/১২/৮৫/৮০(৫০) ঢাবভঔ: ২৮-৯-১৯৮৯ াআাং 
১৩-৬-১৩৯৬ াাং 

াবন স্ভাভও 

বর: বঘবওৎা াংক্রান্ত সুবথাবত। 

ববপন্প স্বযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাগদভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভগও বঘবওৎা সুবথাবত প্রতাগদভ 
যাধাগভ ওবঢধ াংস্থা শযবওঙু াবদফ ওভাভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ ভওাভ ম্প্রবঢ প্রজ্ঞাধদ দাং- এফ,এন/ এনবট 
(াস্তাদ)-৪/১২/৮৫/২১(২৫০), ঢাবভঔ ২৬-৪-৮৯ এাং দাং এফ,এন/এনবট (াস্তাদ-৪)/১২/৮৫/২২(১৫০), ঢাবভঔ 
২৬-৪-৮৯াআাং এভ ফাথযগফ বওঙু াংগযাথদী চাবভ ওগভদ। াঅাআদানুকপাগ বালাভ বঘবওৎা সুবথাবত গ্রলড ওবভগঢবঙগমদ 
ঢালাগতভ বঞ্চঢ ওভাভ শওাদ াআো ভওাগভভ দাাআ। াঈধগভাক্ত বগঘদা ভওাভ বদগম্নাক্ত বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ:- 

ও) স্ব-যাবঢ াংস্থাফূগলভ চন্য এফ,এদ,এ াঅগতয ১৯৮৫ এভ ১৩(২) থাভা এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাগদভ চন্য 
১৪(২) থাভাভ াঅঢা শত সুবথাবত াধবভবঢথঢ ণাবওগ। স্ব-যাবঢ াংস্থাফূগলভ চন্য াঈধগভাক্ত ১৩(২) তাভা 
এাং যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ চন্য ১৪(২) থাভা বডথঢ সুবথাবতভ াবলগভ ান্য শওাদ াবঢবভক্ত সুবথাবত 
শতা লাআগ দা। 

ঔ) াঈধগভাক্ত এফ,এদ,এ াঅগতয ১৯৮৫ এভ ১৩(১) থাভা  যাাংগওভ চন্য ১৪(১) থাভা বডথঢ ভওাবভ 
লাধাঢাগমভ ানুরূধ বঘবওৎাভ চন্য পবঢথ সুবথা স্ব-যাবঢ াংস্থাফূগলভ ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও স্বাস্থয ফন্ত্রডামগভ ধূথ 
ানুগফাবতঢ শভওাবভ লাধাঢাম/ বক্লবদওগুবমগঢ যলাভ ওবভগঢ শতা বাাআগঢ ধাগভ। ঢগ যঢথ ণাবওগ শব, 

শভওাবভ লাধাঢাম/ বক্লবদগও সুবথাফূল, ফধবথাগভ এাং ফফাদম্পন্প ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ চন্য 
প্রগবাচয শেডী ানুবাী লাধাঢাগমভ বম তাবঔম াগধগক্ষ াদবথও ভওাবভ লাধাঢাগমভ লাগভ বগমভ ধবভঢথদ 
ওভা বাাআগ। এাআঔাগদ বম বমগঢ টাগঝ ঘাচথ াগত শভওাবভ লাধাঢাম/ বক্লবদগওভ শট ঘাচথগওাআ ুছাাআগ। 

ক) ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে টাক্তাগভভ ধভাফযথ ফগঢ লাধাঢাগভ পবঢথভ প্রগাচদ লাআগম ঢালাগতভ 
বঘবওৎাভ চন্য স্বাস্থয ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ধূথ ানুগফাবতঢ শভওাবভ লাধাঢাম/ বক্লবদগওভ পবঢথভ যস্থা ওভা বাাআগ 
এাং প্রগবাচয শেডী ানুবাী লাধাঢাম/ বক্লবদগওভ বম তাবঔম াগধগক্ষ াদবথও ভওাবভ লাধাঢাগমভ লাগভ 
বগমভ ধডুথপভড ওভা বাাআগ। এঔাগদ বম বমগঢ টাগঝ ঘাচথ াগত রৄথুফাে শট ঘাচথগওাআ ছুাাআগ। 

২। এাআ বদ্ধান্তফূল াবমগম্ব ওাবথওভ লাআগ। 
 

এ.গও. এফ নচমুম লও 

াঈধ-বঘ। 

বঢভড:- 
১। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

২। পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ, াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

৩। বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ বঘাম (কডপদ শযগভাাংমা দকভ) ঠাওা। 

৪। বঘ/ পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ ----------------------------------------------------(ওম)। 

৫। শঘাভফযাদ/যস্থাধদা ধবভঘামও ------------------------------------------- (ওম স্ব-যাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত 
যাাংও/ াণথমগ্নী প্রবঢিাদ)। 

৬। শঘাভফযাদ, „ওদওধ‟ ষ্টীভ লাাঈচ, ওাভাদ াচাভ, ঠাওা। 

৭। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ঠাওা- ১০০০। 

৮। ফলা বলা বদন্ত্রও, এবচব পদ, ঠাওা। 

৯। ফলা-ধবভঘামও, াবডবচযও বদভীক্ষা, াাংমাগতয, ঠাওা। 

১০। ফলা-ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা, াাংমাগতয, ঠাওা। 

১১। বুগ্ম-বঘ স্বাত্তযাবঢ াঈাআাং/ যাাংবওাং াঈাআাং/ ববদগাক াঈাআাং/ যা বদন্ত্রড  প্রববথ াঈাআাং/ াগচঝ াঈাআাং। 

১২। ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াস্তাদ যাঔা। 

১৩। াস্তাদ ানুবপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 

 

শফাাঃ শনাভওাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

াস্তাদ যাঔা-৪ 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক, 

প্রববথ যাঔা- ২ 

দাং-াফ/াব/প্রব-২/বঘপা-৩/৮৫/৩৬(২০০) ঢাবভঔ: ২৩/৭/৯২ াআাং 
৮/৪/৯৮ াাং 

‘াবন স্ভাভও’ 
 

বর: াভপ্রাি ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ ধাবভাবভও াভ পাঢা প্রাি যবক্ত-গকথভ বঘবওৎা পাঢা 
াংক্রান্ত। 

 

 বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব, চাঢী শঢদ শেম ১৯৯১ াঅগতগয ভওাবভ/ স্বযাবঢ প্রবঢিাগদভ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ বঘবওৎা পাঢা ১মা চুদ ১৯৯২ াআাং ঢাবভঔ লাআগঢ ফাবও ১৫০/- ঝাওা বদথথাভড ওভা লাআাগঙ। 
াঈধগভাক্ত দীবঢফামা ানুভগড াভ প্রাি ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড এাং ধাবভাবভও াভ পাঢা প্রাি যবক্তকথ 
১মা চুদ ১৯৯২ ঢাবভঔ লাআগঢ বঘবওৎা পাঢা ঢথফাগদ ফাবও ১০০/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ফাবও ১৫০/- (বদথথাবভঢ) প্রাধয 
লাআগদ। 

 

 

শফাাঃ াঅনঢা াঈবিদ 

বাঃ লওাভী বঘ 

বঢভড- 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 
১। াণথ বঘ, াণথ বপাক, ঠাওা। 
২। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
৩। বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ বঘাম, ঠাওা। 
৫। বঘ/ পাভপ্রাি াবঢবভক্ত বঘ ----------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। ঢাাঁলাগতভ াঅঢাপকু্ত 

ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৬। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ 

ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ.এ.বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ 

াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৮। বলা ফলা বদন্ত্রও, (শাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ 

ানুগভাথ ওভা লাআম। 
৯। বপাকী ওবফযদাভ ------------------------------------------------ বপাক। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ 

ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
১০। শচমা প্রযাও (ওম শচমা)। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লাআম। 
১১। াঈধগচমা বদথালী াবনাভ (ওম াঈধগচমা)। 
১২। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ), ব, াঅভ, ব পদ, ঘট্টগ্রাফ। 
১৩। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ), ভাচযালী। 
১৪। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা। 
১৫। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১৬। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ। 
১৭। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১৮। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা। 
১৯। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, -------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
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াাংমাগতয  শকগচঝ 

 

াবঢবভক্ত াংঔযা 
ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ 

লৃস্পবঢাভ, চুমাাআ ৮, ১৯৯৯ 

 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা-১। 

 

 

প্রজ্ঞাধদ 
 

ঢাবভঔ, ২৪-৩-১৪০৬ াাং/৮-৭-১৯৯৯ াআাং 
 

 

 এ.াঅভ. দাং ১৯৮-াঅাআদ/৯৯/াফ/াব (াস্ত-১)/চাাঃগাঃগেম-১/৯৭/১৬৯-Services (Reorganization and 

Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- এভ Section 5 এ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম ভওাভ াণথ বপাগকভ প্রজ্ঞাধদ দাং 
এ.াঅভ. ২৪২-াঅাআদ/৯৭াআাং/াফ/াব (াস্ত-১)/চাাঃ শাঃ শেম-১/৯৭/২১৭, ঢাবভঔ ৬াআ ওাবঢথও, ১৪০৪ াাং 
শফাঢাগও ২১ শয াগটাভ ১৯৯৭ াআাং এভ ফাথযগফ চাবভওৃঢ ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ বদম্নরূধ 
াবথওঢভ াংগযাথদ ওবভম, বালা ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ, বণা:- 
 

 াঈধবভ-াঈক্ত াঅগতগযভ-(১) ানুগেত ১৪ এভ াঈধ-ানুগেত (২) এভ ধভ বদম্নরূধ াঈধ-ানুগেত (৩) াংগবাবচঢ 
লাআগ, বণা:- 
 

„(৩) ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ফাবও ২০০ ঝাওা লাগভ বঘবওৎা পাঢা প্রাধয লাআগদ।‟; 
 
 

(৩৬৯৩) 
ফুমযাঃ ঝাওা ১.০০ 
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(২) ানুগেত ১৫ এভ াঈধ-ানুগেত (৫) এভ ধভ বদম্নরূধ াঈধ-ানুগেত (৬) াংগবাবচঢ লাআগ, বণা:- 
„(৬) এাআ ানুগেগতভ ান্যান্য বথাদামী াগধগক্ষ, ওম যবক্ত বদম্ন াভডীগঢ াঈবেবঔঢ লাগভ ফাবও াড়ী 
াড়া পাঢা প্রাধয লাআগদ, বণা:- 

াভডী 

ফূম শঢদ াড়ীপাড়া পাঢাভ লাভ (ফাবও) 

ঠাওা, দাভাডকঞ্জ, ঘট্টগ্রাফ, ঔমুদা, ভাচযালী-
এভ শফগরাধবমঝদ/গধৌভ এমাওাভ চন্য 

ান্যান্য স্থাগদভ চন্য 

ঝাওা ১৮০০ ধবথন্ত ফূম শঢগদভ ৫৫% লাগভ দযূদঢফ ঝাওা ৮৫০ ফূম শঢগদভ ৫০% লাগভ 
দূযদঢফ ঝাওা ৮০০ 

ঝাওা ১৮০১ লাআগঢ ৩৮০০ ধবথন্ত ফূম শঢগদভ ৫০% লাগভ দযূদঢফ ঝাওা ৯৯০ ফূম শঢগদভ ৪৫% লাগভ 
দূযদঢফ ঝাওা ৯০০ 

ঝাওা ৩৮০১ লাআগঢ ৯০০০ ধবথন্ত ফূম শঢগদভ ৪৫% লাগভ দযূদঢফ ঝাওা 
১৯০০ 

ফূম শঢগদভ ৪০% লাগভ 
দূযদঢফ ঝাওা ১৭১০ 

ঝাওা ৯০০১ এাং ঢতূর্ধ্থ ফূম শঢগদভ ৪০% লাগভ দযূদঢফ ঝাওা 
৪০৫০ 

ফূম শঢগদভ ৩৫% লাগভ 
দূযদঢফ ঝাওা ৩৬০০ 

 

৩) ানুগেত ১৭ এভ াঈধ-ানুগেত (৩) এভ ধভ বদম্নরূধ াঈধ-ানুগেগত (৪)  (৫) াংগবাবচঢ লাআগ, বণা:- 
„(৪) চাঢী শঢদ শেম, ১৯৯৭ এভ ১১ দাং শেম লাআগঢ ২০ দাং শেগমভ (ঝাওা ২৫৫০-৫৫০৫ 
লাআগঢ ঝাওা ১৫০০-২৪০০ ধবথন্ত) াঅঢাথীদ শওাদ যবক্তভ ওফথস্থম ঠাওা, দাভদকঞ্জ, ঘট্টগ্রাফ, 

ভাচযালী, ঔুমদা, বভযাম, বগমঝ-এভ ববঝ ওগধথাগভযদ/গধৌভ এমাওা াবস্থঢ লাআগম বঢবদ 
ফাবও ৮০ ঝাওা লাগভ বাঢাাঢ পাঢা প্রাধয লাআগদ। 
৫) চাঢী শঢদ শেম, ১৯৯৭ শঢ াঈচ্চঢভ শেম (ঝাাআফ শেম) বলাগ বববদ ঝাওা ৩৪০০-৬৬২৫ 
াণা ঝাওা ৪৩০০-৭৭৪০ াণা ঝাওা ৪৮০০-৮১৬০ শেগম শঢদ াঅলভড ওবভগদ ওবভগদ, 

বঢবদ াঈধ-ানুগেত (৪) এ বডথঢ বাঢাাঢ পাঢা প্রাধয লাআগদ‟। 

৪) ানুগেগত ১৮ ও এভ ধভ বদম্নরূধ ানুগেত ১৮ ঔ বন্পগবযঢ লাআগ, বণা:- 
 

„১৮ঔ। োবন্ত বগদাতদ পাঢা।- প্রগঢযও ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভী Bangladesh Service 

(Recreation Allowance) Rules, 1979 এভ বথাদ ানুবাী োবন্ত বগদাতদ পাঢা প্রাধয 
লাআগদ‟। 

 

 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ, 

 

টাঃ াঅওভ াঅবম ঔাদ 

বঘ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-১ 

 

প্রজ্ঞাধদ 

 

দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/২৫৬ ঢাবভঔ: 
১৬-০৫-১৪০৬ 
৩১-০৮-১৯৯৯ 

 

  াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং- াফ/ াব/ প্রব-২/ বঘপা-৩/ ৮৫/ ৩৬(২০০) ঢাবভঔ ৮-৪-৯৮ াাং/২৩-৭-১৯৯২ াআাং এভ 
াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ াভ প্রাি ভওাবভ ওফথওঢথা ওফথঘাভী এাং ধাবভাবভও াভ পাঢা প্রাি যবক্তগকথভ 
বঘবওৎা পাঢা ফাবও ১৫০/- (এওযঢ ধঞ্চায) ঝাওা লগঢ ৃবদ্ধ ওগভ ফাবও ২০০/- (রৃাআযঢ) ঝাওা ওভা লম। 

 

২। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগগঙ ওগম কডয লগ। 

 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ, 

 

 

শফাাঃ যাফসুগজ্জালা 
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 

াণথ বপাক 

 

দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/২৫৬ ঢাবভঔ: 
১৬-০৫-১৪০৬ 
৩১-০৮-১৯৯৯ 

ানুবমবধ শপ্রবভঢ লম: 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ/ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা। 

২। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা-ঢাাঁভ প্রযাবগদাও াঅঢাথীদ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ 
শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 

৩। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ বঘ -------------------------------------- 

 ঢাভ প্রযাবদও াঅঢাথবদ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 

৪। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রাডাম, ঠাওা-াআলা াাংমাগতয শকগচগঝভ াবঢবভক্ত াংঔযা প্রওায ওগভ 
প্রওাবযঢ শকগচঝ বজ্ঞবিভ ১০০০ (এও লাচাভ) ওবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 

 

শফালাম্মত াআাঈসুন 

ববদভ লওাভী বঘ 

াণথ বপাক 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা-১ 

দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/চাাঃগাঃগেম-১/৯৭/১৪৪(১০০০) ঢাবভঔ: ১১-০৭-২০০১ াআাং। 

 

বর: ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ বঘবওৎা পাঢা বৃদ্ধ। 

 

 ভওাবভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ বঘবওৎা পাঢা ভওাভ ১মা চুমাাআ ২০০১ ঢাবভঔ শণগও ২০০ ঝাওা শণগও বৃদ্ধ 
ওগভ ৩০০ ঝাওা াঈন্পীঢ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ। 

 

২।  এ-পাঢা ওম ভওাবভ/স্ব-যাবঢ এাং ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদ/যাাংও  াণথ মগ্নী প্রবঢিাদ/াাংমাগতয ধুবময এাং 
াাংমাগতয ভাাআগনম-এ ওফথভঢ ওম ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ। 

 

৩। াভ শপাকভঢ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ। 

 

 

শফাাঃ যাফসুগজ্জালা 
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 
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(এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ স্ভাভও ধগেভ স্থমাবপবরক্ত লগ) 
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা-১ 

দাং-াফ/াব/ববথ-১/৩বধ-২৬/৮৬(াাংয ২)/১২৮ ঢাবভঔ: ১১-০৯-২০০১ াআাং 

স্ভাভওধে 
 

বর: শাফবভও শধদযদগপাকীগতভ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধদুাঃবদথথাভড ধদ্ধবঢ াবথওঢভ লচীওভড প্রগে। 

 

 শব ওম শধদযদাভ যাাংগওভ ফাথযগফ শধদযদ াঈগত্তামদ ওগভ ণাগওদ বঘবওৎা পাঢা বৃদ্ধভ ওাভগড প্রঘবমঢ 
বদফানুাগভ ঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ চন্য ঢাগতভ বধবধ (Pension Payment Order) এাং বট-লান (Disburser‟s half) 

বলাভক্ষড াবনগ তাবঔম ওভগঢ ল। এভ নগম বথথঢ বঘবওৎা পাঢা প্রাবিগঢ বমম্ব খগঝ। 

 

২। এাআ াসুবথা রৃভীওভগডভ মগক্ষয ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙদ শবাঃ- 

ও) বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ চন্য শধদযদাভকড বদচ বদচ বধবধ বলাভক্ষড াবনগ তাবঔগমভ ধবভগঢথ 
ভাবভ াংবিষ্ট যাাংগও তাবঔম ওভগদ। 

ঔ) যাাংগওভ ক্ষফঢাপ্রাি শওাদ ববদভ াবনাভ া ঢতূর্ধ্থ ধবথাগভ শওাদ ওফথওঢথা এঢতাংক্রান্ত পাঢা ৃবদ্ধভ াঅগতগযভ 
দম্বভ  ঢাবভঔ াঈগেঔধুথও শধদযদাগভভ বধ বধ  এাং বট-লান এ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভড ওগভ ঢাভ 
স্বাক্ষগভভ দীগঘ বদচ দাফ ম্ববমঢ ীম শফালভ প্রতাদ ওভগদ। 

ক) বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ ঢণযাবত শধদযদ ধুদাঃপথভগদভ তাী ধবভগযাথওাভী বলগা ভক্ষড াবনগও াংবিষ্ট 
যাাংও ঢাৎক্ষবডওপাগ াবলঢ ওভগদ এাং বলাভক্ষড াবন এপাগ প্রাি ঢগণযভ বপবত্তগঢ ঢাভ াবনগ 
এঢতাংক্রান্ত ওাকচাবত লাম-দাকাত ওগভ ভক্ষডাগক্ষড ওভগদ। 

 

৩। এাআ াঅগতগযভ প্রাবথওাভ শধদযদ াংক্রান্ত ববথ/ধদ্ধবঢভ াঅগতয/স্ভাভগওভ াংবিষ্ট াাংয াংগযাবথঢ লগগঙ গম কডয 
লগ। 

 

৪। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ। 

 

শফাাঃ যাফসুগজ্জালা 
বুগ্ম-বঘ 

াস্তাদ  প্রববথ 

বঢভড: 
জ্ঞাঢাগণথ  ওাবথাগণথ: 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

৩। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, েপদ, ঠাওা। 

৪। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ১৮৯ যলীত দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনফূল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ/ াবঢবভক্ত বঘ  
(ঢাাঁভ াথীদস্ত ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 

৬। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 
৭। বলা ফলা বদন্ত্রও (গ-াফবভও), াাংমাগতয, ঠাওা। 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনফূল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 
৮। ববচবটএন, াাংমাগতয, ঠাওা। 
৯। াণথ বপাগকভ ওম ানুবপাক। 

১০। বপাকী ওবফযদাভ (ওম)-----------------------------। 
১১। শচমা প্রযাও (ওম)-----(ঢাাঁভ াথীদস্ত ওম াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
১২।ফলাধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব,াঅভ,ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ। 
১৩। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা ------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 

১৪। শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম শচমা) ---------------------------------  
(ঢাাঁভ াথীদস্ত ওম াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-১ 

দাং-াফ/াব/ববথ-১/৩বধ-২৬/৮৬/(াাংয-২)/১৪৮ ঢাবভঔ: ২৩/১০/২০০১ াআাং। 

 

বর: শাফবভও শধদযদগপাকীগতভ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধদুাঃবদথথাভড ধদ্ধবঢ াবথওঢভ লচীওভড প্রগে। 

 

ূে: াণথ বপাগকভ ১১/৯/২০০১ ঢাবভগঔভ াফ/াব/ববথ-১/৩বধ-২৬/৮৬/(াাংয-২)/১২৮ (ানুবমবধ াংগবাবচঢ) 
স্ভাভও। 

 

 াঈধগভাক্ত বরগ াণথ বপাগকভ ূগোক্ত স্ভাভগও াঈগেঔ ওভা লগগঙ শব, শব ওম ওযাাংও লগঢ শধদযদ াঈগত্তামদ 
ওগভদ ঢাগতভ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ চন্য বধ,বধ, বলাভক্ষড াবনগ তাবঔগমভ ধবভগঢথ ভাবভ 
াংবিষ্ট যাাংগও তাবঔম ওভগদ। যাাংগওভ ক্ষফঢাপ্রাি শওাদ ববদভ াবনাভ া ঢতূর্ধ্থ ধবথাগভ শওাদ ওফথওঢথা পাঢা 
বৃদ্ধ াংক্রান্ত াংবিষ্ট াঅগতগযভ দম্বভ  ঢাবভঔ াঈগমথঔধূথও শধদযদাগভভ বধ,বধ, এাং বট-লান এ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা 
ধুদাঃবদথথাভড ওগভ ঢাাঁভ স্বাক্ষগভভ দীগঘ বদচ দাফ ম্ববমঢ ীম শফালভ প্রতাদ ওভগদ। 

 

 াণথ বপাগকভ াঈধবুথক্ত স্ভাভগও সুবদবতথষ্ট াঅগতয গে চাদা বাগে শব, শওাদ শওাদ যাাংও যাঔা বথথঢ বঘবওৎা 
পাঢা ধুদাঃবদথথাভগডভ বরগ বদগতথবযঢ যস্থা গ্রলড ওভগঙদ দা বা াদবপগপ্রঢ। 

 

 ওাগচাআ, শধদযদাভগতভ এাআ াসুবথা তূভীওভগডভ চন্য স্ভাভগওভ বদগতথযদা ানুবাী বণাবণ ঢাবথক্রফ গ্রলড ওভাভ 
বরগ প্রগাচদী যস্থা বদগঢ ানুগভাথ ওভা লম। 

 

 

শফাাঃ যাফসুগজ্জালা 
বুগ্ম-বঘ 

াস্তাদ  প্রববথ 

প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য: 

১। যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা। 

২। যস্থাধদা ধবভঘামও, চদঢা যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা। 

৩। যস্থাধদা ধবভঘামও, রুধামী যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা। 

৪। যস্থাধদা ধবভঘামও, াগ্রদী যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা। 

৫। যস্থাধদা ধবভঘামও, াাংমাগতয ওৃবর যাাংও, প্রথাদ ওাবথাম, ঠাওা। 

 

ত াকবঢভ চন্য: 
১।  কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও। 

২। বলা ফলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং এফ/াব/ববথ-৪/বঘপা-১/২০০৪/৬৪ ঢাবভঔ: ৮-৭-২০০৪ াআাং 
২৪-০৩-১৪১১ াাং 

 

ধবভধে 

বর: াভপ্রাি ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, স্বাত্তযাবঢ াংস্থা, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফগূলভ ওম 
ধবথাগভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড এাং াফবভও াবলদী তস্যগতভ বঘবওৎা পাঢা বৃদ্ধওভড প্রগে। 

াভপ্রাি ভওাবভ, াঅথা-ভওাবভ, স্বাত্তযাবঢ াংস্থা, ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওম 
ধবথাগভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড এাং াফবভও াবলদী তস্যগতভ বঘবওৎা পাঢা ফাবও ৩০০ ঝাওা শঢগও ৪০০ (ঘাভযঢ) 
ঝাওা াঈন্পীঢ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙ। 

২। এ বডথঢ বঘবওৎা পাঢা ০১-০৭-২০০৪ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

৩। এ পাঢা ধাবভাবভও শধদযদগপাকীল ওম শেডীভ শধদযদগপাকওাভী এাং ১০০% শধদযদ ফধথডওাভীগতভ 
শক্ষগে প্রগবাচয লগ। 

৪। যাাংগওভ ফাথযগফ শধদযদ াঈগত্তামদওাভীগতভ এ বথথঢ বঘবওৎা পাঢা বদথথাভগডভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং- 
াফ/ া/ ববথ-১/ ৩বধ-২৬/ ৮৬(াাংয-২)/ ১২৮, ঢাবভঔ: ১১-০৯-২০০১ এভ বদগতথযদা ানুভডী লগ। 

 

 

এ ব এফ াঅুম ওাগযফ 

বুগ্ম-বঘ (প্রববথ)। 

 

দাং-এফ/াব/ববথ-৪/বঘপা-১/২০০৪/৬৪(৫০০) ঢাবভঔ: ৮-৭-২০০৪ াআাং 
২৪-০৩-১৪১১ াাং 

 

জ্ঞাঢাগণথ/ ওাবথাগণথ ানুবমবধ শতা লগমা: 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা। 

৩। াাংমাগতগযভ ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, ১৮৯ দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা। (ঢাাঁভ 
াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 

৫। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা। 

৬। বঘ াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

৭। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ (ওম) ---------------------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁভ াথীদস্থ 
ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

৮। াবঢবভক্ত বঘ (ওম)/ াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

৯। ফলা বলা বদন্ত্রও শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

১০। ববচবটএন, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

১১। বুগ্ম-বঘ (ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১২। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) ------------------------------------------------------------------- 

১৩। যস্থাধদা ধবভঘামও, শাদামী যাাংও, চদঢা যাাংও, াগ্রডী যাাংও  াাংমাগতয ওৃবর যাাংও। 

১৪। শচমা প্রযাও (ওম) -------------------------------------------------- 
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা।) 

১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা ----------------------------------------------- 

 

 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/ববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-২/২০০৪/০৩ ঢাবভঔ: ২৯/০১/২০০৫ বরাঃ। 

 

বর: ভওাবভ ঔভগঘ প্রবযক্ষডলম বুক্তভাগষ্ট্র ধবভাভ শদাভ ভওাবভ ানুগফাতদ প্রাি যস্ত্র াবলদী ওফথওঢথাগতভ 
ধবভাগভভ তস্যগতভ বঘবওৎা ীফাভ যপাভ াত ১,৫০,০০০/- (এওমক্ষ ধঞ্চায লাচাভ ঝাওা) ফাে য 
ফঞ্জভুী প্রগে। 

 

 বদগতথবযঢ লগ াঈধবভাঈক্ত বরগ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম যস্ত্র াবলদী বপাক, প্রবযক্ষড ধবভতিভ, ঠাওা শদাবদাগভ 
১৭/১/০৫ ঢাবভগঔভ ৬০১৮/ বঝ/ রুবমাং/২১৭ াংঔযও ধগেভ াঅগমাগও চাদাগদা বাগে শব, প্রবঢ প্রবযক্ষডাণথীভ ০১ চদ স্ত্রী 
 ২ ন্তাগদভ চগন্য বঘবওৎা ীফা ঔভঘ াত াঅনুফাবদও চদপ্রবঢ ৫০,০০০/- ঝাওা লাগভ ৩ চগদভ ১,৫০,০০০/- 
(এওমক্ষ ধঞ্চায লাচাভ ঝাওা) ফাে যগভ ফঞ্জুভী প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 
 

 এ য াংবিষ্ট াবলদীভ বণাবণ বলা শওাট লগঢ লদ ওভা লগ। 
 

 

শফাাঃ াঅচলারুম াআমাফ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, 

যস্ত্র াবলদী বপাক, 

প্রবযক্ষড ধবভতিভ, 

ঠাওা শদাবদা। 
(তৃাঃ াঅাঃ- াঅমী লাতাভ শফাাঃ চকমুম, শোারদ মীটাভ।) 
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ধালাবড় পাঢা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

াস্তাদ াঈাআাং 

দাং-এফ,এন/এন,বট(াআফবে)-১/এফ,এদ,এ-০৯(বচ)/৮৫/১৪৯(৫০০) ঢাবভঔ: ২৫-৯-৮৬ াআাং 

 

স্ভাভও বমবধ 

 
 াণথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও চাবভওৃঢ ২০-১-৮২ াআাং ঢাবভগঔভ স্ভাভও দাং-াাঃফ/প্রব-২/পাঢা-৫৫/৭৬/২৫ এভ াঅাংবযও 
াংগযাথদধূথও, ভওাভ ধাথঢয াঞ্চম শচমাফূগল বদবুক্ত ভওাবভ াঅথা-ভওাবভ াংস্থা/যাাংও  াণথমগ্নী 
প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকডগও এাং াফবভও াবলদী, াাংমাগতয ভাাআগনমস্ , ধুবময াবলদী  ান্যান্য 
শাবফভও াবলদীভ তস্যকডগও ধালাবড় পাঢা ১৯৮৫ গদভ াংগযাবথঢ শঢদ শেগম প্রাধয ফূম শঢগদভ াঈধভ ৩০% 
লাগভ (াদবথও ফাবও ৬০০/- ঝাওা) প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙদ। 

 

২। এঢতম্পওথী য াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ধবভতিভ/াংস্থাভ াঅবণথও াগমভ াগচঝ ভাি শণগও শফঝাগঢ লগ। 

 

৩। ১৯৮৫ াগমভ ফবটনাাআট বদাঈ শেম াঅগতযফূগল ধালাবড় পাঢা াংক্রান্ত, াংবিষ্ট াঈধ-ানুগেত, াঈলাভ বদগম্ন বডথঢ 
যঢথ এাং এযাধাগভ াংবিষ্ট াঅগতযমী, াঈধগভাক্ত ফগফথ াংগযাবথঢ গম কডয লগ। 

 

৪। াঈধগভাক্ত বদ্ধান্ত ১-৬-৮৫াআাং ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 
 

 

এাআঘ, াঅভ তত্ত 

াঈধবঘ 

বঢভড: 
বঘ, াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম। 
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াাংমাগতয  শকগচঝ 

 
াবঢবভক্ত াংঔযা 

ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ 

ফেমাভ, চমুাাআ ২০, ১৯৯৯ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা-১ 

প্রজ্ঞাধদ 

ঢাবভঔ: ৩০শয াঅরাঢ় ১৪০৬/ ১৪াআ চুমাাআ, ১৯৯৯ 

 

দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/১৮১- ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ 
ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ স্ভাভওবমবধ দম্বভ এফ,এন/ এন,বট(াআফবে)- ১/ এফ,এদ,এ-৩১ (বচ)/ ৮৫/ ১৪৯(৫০০) 
ঢাবভঔ ২৫-৯-১৯৮৬ এভ াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভওাভ ধাথঢয শচমাফূগল বদবুক্ত ওম ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগও 
১৯৯৭ গদভ চাঢী শঢদ শেগম প্রাধয ফাবও ফূম শঢগদভ ৩০% লাগভ গথাচ্চ ফাবও ১২০০ (এও লাচাভ রৃাআ যঢ) 
ঝাওা ধালাবড় পাঢা প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ। 
 

২। াঈধবভাঈক্ত বদ্ধান্ত ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ। 

 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ 

 

শফাাঃ যাফসুগজ্জালা 
বুগ্ম- বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং- াফ/ াব/ ববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ পাঢা-৩/২০০৫/২৩ ঢাবভঔ: ১৩/১/১৪১২ োব্দ 

২৬/৪/২০০৫ বরাঃ। 

 

বর: যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ সুগবাকী ঙবুঝভ াবগ্রফ শঢদ  পাঢাভ াগণ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ প্রগে। 
 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-১৯/পাঢা-৫/২০০৪ 

 

 বদগতথযক্রগফ াঈধবভাঈক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ চাদাগদা বাগে শব Pay & Allowance Regulation Army VoL-

II শঢ Compensatory & Hill Allowance াংক্রান্ত ববথ 48 (i) এভ 48 (ii) এ াৎবভও সুগবাকী ঙুবঝভ াবগ্রফ শঢদ 
 পাঢাভ াগণ ধালাবড় পাঢা/ Hill Allowance প্রতাদ ববথ ম্মঢ দ। 48 (ii) শঢ ওবফযন্ট শভাংগওভ বদগঘ এফ  বট 
ব ল Married শদাতস্যকড Hill Allowance ধাগদ, ঢগ যঢথ লগে Hill station এ ঢাগতভ ধবভাভ ঢাগতভ 
বলঢ া দা ওভগম Hill Allowance প্রাধয লগদ দা। 
 

 াঢএ, াঈধবভাঈক্ত ববথভ াঅগমাগও শবগলঢু, „বলগম তাবত্ব ধামদ‟ Hill Allowance প্রতাগদভ ধূথ যঢথ এাং 
শবগলঢু শদা তস্যকড ঙুবঝ শপাকওাগম বলগম তাবত্ব ধামদ ওগভদ দা, শগলঢু াঈক্ত ফগ ঢাাঁভা াবরথও সুগবাকী ঙুবঝ 
শপাকওাভীকড ধালাবড় পাঢা/ Hill Allowance প্রাধয লগদ দা। 

 

 

শফাাঃ াঅচলারুম াআমাফ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪। 
বঘ, 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযভ-াআ-াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৩/২০০৫/৮৬ ঢাবভঔ: ২৪/০৬/২০০৭ বরাঃ 

 

বর: ধাথঢয শচমাফূগল বদবকু্ত যস্ত্র াবলদীভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ফূম শঢগদভ ৩০% ধালাবড় পাঢা প্রতাদ 
প্রগে। 

 

ূে: ১) যস্ত্র াবলদী বপাক ধে দাং-৪৬২০/ এন্টএম/ এন, ঢাবভঔ: ০৭/০৫/২০০৭ বরাঃ 
২) াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-ফ (ওমযাড)-বফ-৪/৯৮-৩৯, ঢাাং- ১২/০৩/২০০৭ বরাঃ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ ধাথঢয শচমাফূগলভ ধালাবড় এমাওা ওফথভঢ যস্ত্র াবলদীভ 
ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা ৃবদ্ধভ প্রস্তা বগঘদা ওগভ ফূম শঢগদভ ৩০% লাগভ গথাচ্চ ৩০০০/- (বঢদ লাচাভ) 
ঝাওা ববমাং বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭৩০৫৭ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/ধাাঃপাাঃ-১/০৪/১০৮ ঢাবভঔ: ১৮/০৭/২০০৭ বরাঃ 

প্রজ্ঞাধদ 
 

বর: ধাথঢয শচমাফূগল বদগাবচঢ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ। 
 

 চাঢী শঢদ শেম ২০০৫ এভ ২৩ ানুগেগতভ ানুৃবত্তক্রগফ ধাথঢয শচমাফূগল বদবুক্ত ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-
ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢাভ বতযফাদ লাভ মৎ শভগঔ গথাচ্চ ীফা বদম্নরূধপাগ ধুদাঃবদথথাভড ওভা লগমা: 

ও) ধালাবড় পাঢাভ লাভ ফূম শঢগদভ ৩০% মৎ ণাওগ; 

ঔ) ধালাবড় পাঢাভ গথাচ্চ ববমাং ৩,০০০ (বঢদ লাচাভ) ঝাওাভ শবয লগ দা; 

ক) এ াঅগতয ১ চুমাাআ ২০০৭ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ; 

খ) শাফবভও/ াফবভও ওম ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ শক্ষগে াআলা প্রগবাচয লগ। 
 

২। াণথ বপাক শণগও চাবভওৃঢ ১৩.৬.২০০৭ ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রববথ-৪/ প্রাঃপাাঃ-১/০৪/৮৫ এাং ২৪.৬.২০০৭ 
ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ পাঢা-৩/২০০৫/৮৬ দাং ধেি এঢিাভা াবঢম ওভা ল‟ম। 

 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ, 

 

ভাবচা শকফ, এদবটব 

বুগ্ম-বঘ (াস্তাঃ  প্রববথ) 
াণথ বপাক 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/ধাাঃপাাঃ-১/০৪/১০৮(১০০) ঢাবভঔ: ১৮/০৭/২০০৭ বরাঃ 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা 
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ঠাওা। ঢাভ াথীদস্থ ওমগও াবলঢ ওভাভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম। 
৪। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক) 
৫। বপাকী ওবফযদাভ ঘট্টগ্রাফ। 
৬। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা (ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াবলঢ ওভাভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)। 
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 
৮। শচমা প্রযাও, ভাোফাবঝ, ান্দভাদ, ঔাকড়াঙবড় ধাথঢয শচমা 

(ঢাভ াথীদস্থ ওম াবনগ াবলঢ ওভাভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)। 
৯। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফূদ্রাডাম, ঠাওা-াআলা াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা 

 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/ধাাঃপাাঃ১/০৪/১৫৩ ঢাবভঔ: ১৮/০৯/২০০৭ বরাঃ 

প্রজ্ঞাধদ 
 

বর: ভাষ্ট্রাত্ত াবডবচযও যাাংও, বগযরাবরঢ যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধাথঢয 
শচমাফূগল বদগাবচঢ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: যাাংবওাং ানুবপাগকভ ধে দাং-াফ/াব/যাাংবওাং/প্র:যা:৩/শগে-৩/২০০৫/২৫৮, ঢাাং-২১.০৮.২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াণথ বপাক লগঢ চাবভওৃঢ ধাথঢয শচমাফূগল 
বদগাবচঢ ভওাবভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত ধবভধে (দাং-া/াবফ/প্রববথ-৪/ধা:পা:-
১/০৪/১০৮, ঢাাং- ১৮.০৭.২০০৭ (ওবধ াংবুক্ত) ধাথঢয শচমাফূগল ওফথভঢ ভাষ্ট্রাত্ত াবডবচযও যাাংও, বগযরাবঢ 
যাাংও  াণথ মগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ। 
 

াংবুক্তাঃ ১ (এও) নতথ। 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 

বুগ্ম-বঘ (প্রযাদ) 
যাাংবওাং 
যাাংবওাং ানুবপাক 

াণথ বপাক। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক, 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/ধাাঃপাাঃ-১/০৪/১৫৮ ঢাবভঔ: ০২/১০/২০০৭াআাং। 

 

বর: ধাথঢয শচমাফূগল বদগাবচঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: ধাফ-১ (প্রাঃ)/ শঢদ-৩/২০০৭/৬৫৫ ঢাবভঔ: ১১/০৯/২০০৭ বরাঃ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত াণথ বপাগকভ প্রজ্ঞাধদ দাং- াফ/ াব/ প্রববথ-৪/ 
ধাাঃপাাঃ-১/ ০৪/ ১০৮ ঢাবভঔ: ১৮/০৭/২০০৭ ফূগম াাংমাগতয ধাবদ াঈন্পদ শাগটথভ শব ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ধালাবড় 
এমাওা ওফথভঢ াঅগঙদ ঢাাঁগতভ শক্ষগে প্রগবাচযওভগদ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত বদগতযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

ফফঢাচ াঅলম্মত 

লওাভী বঘ 

বঘ 

ধাবদ ম্পত ফন্ত্রডাম 
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, প্রযাদ-১ যাঔা) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-০৩/২০০৫/১০ ঢাবভঔ: ২৭/০১/২০০৮ বরাঃ 

 

বর: যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ াবরথও সুগবাকী ঙবুঝভ প্রাক্কাগম াবগ্রফ শঢদ-পাঢাভ াগণ ধালাবড় পাঢা প্রতাদ 
াংক্রান্ত। 

েূ: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/ পা-১/২০০৭/ বট-১৯ 

 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ   বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ াবরথও সুগবাকী ঙুবঝভ 
প্রক্কাগম াবগ্রফ শঢদ-পাঢাভ াগণ ধালাবড় পাঢা প্রতাগদভ বদবফগত্ত াংবিষ্ট ববথ-বথাদ ধবভঢথগদভ চন্য প্রযাবদও 
ফন্ত্রডাম শণগও াঈগতযাক গ্রলড ওভাভ বরগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭৩০৫৭ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION REGULATION WING 

SECTION-II 

No-MF/R-II/AP-5/82-175 Dated: 7-6-82 

 

Subj: Grant of additional remuneration for holding charge of more than one post. 

 

 Very often a number of posts remain vacant for a fairly long period in the Ministries, Divisions, 

Departments and Subordinate offices. Pending regular appointment against such vacancies, 

Government servants are sometimes entrusted with the work of the vacant posts in addition to their 

own duties, either on current charge or on full charge basis. For holding the additional charge, a charge 

allowance is being given as per instruction issued by the Ministry of Finance from time to time. As 

some of the instructions regarding the admissibility of charge allowance have created confusion in the 

Audit Office, the government have been pleased to issue the following clarifications in partial 

modification of this Ministry‟s Memo No. MF/ R-II/ AP-55/ 74-285 dated 21-9-74, MF (ECA-I)DP-

23-75/ 465 dt. 7-1-76 and No. MF (EC-I)DP-6/ 77/ 55 dated 10-3-77 and also in supersession of this 

Ministry‟s Memo. Nos. াণথফাঃ/ প্রব-২/ এ, বধ-৬৯/৭৫-১৬৯ ঢাাং ১২-১২-৭৫, াণথফাঃ/ প্রব-২/ এ, বধ-৬৯ (াাংয)-
১/৭৫-১৫৬ ঢাাং ৩০-৪-৭৬, াণথফাঃ/ প্রব-২/ এ, বধ-২০/৭৮-২২৪ ঢাাং ২৬-৯-৮১ and all other orders issued 

previously on the subject: 

1. A Government servant performing duties of More than one post at a time as per provisions of 

Fundamental Rule 49 (corresponding to rule 65 of B.S.R. Part-I) or more than one post of equal rank 

within the same office or Establishment as per provisions of Ministry of Finance, Regulation Wing 

Memo-No.MF/ R-II/ AP-55/ 74-285 date 21-9-74 and Delegation of Financial Powers No. MF (EC-1/ 

DP-6/ 77-55 dated 10-3-77 shall be allowed charge allowance subject to the following conditions:- 

i) No charge allowance will be admissible unless a formal appointment order is issued by the 

competment authority before the Government servant takes over the additional charge and the 

Government servant is fully qualified to hold the second post. 

ii) No charge allowance will be admissible for holding charge of an inferior post or a third post. 

iii)  No. charge allowance will be admissible for a newly created post which has not been filled up 

by a hole time incumbent. 

iv)  No charge allowance will be allowed when the period of dual charge of posts of equal rank is 

less than three weeks. 

2. Charge allowance for holding dual charge of additional post of equal rank will be admissible at the 

rate of 20% of the pay subject to the maximum ceiling of Tk. 200/- (Taka two hundred) per month for 

the first three months and thereafter at the rate of 10% of grade pay subject to the maximum ceiling of 

Taka 100/- (Taka one hundred) per month. Provided that where the period of dual charge is less than a 

month but not less than three weeks and also where the period of dual charge exceeds one or more full 

months, the charge allowance for the broken period shall be admissible at the above rates but the 

amount shall in no case exceed Tk. 200/- or 100/- as the case may be. If the arrangement for additional 

charge and payment of charge allowance for a period exceeding six months in considered essential, the 

concurrence on the Finance Division of the Ministry of Finance and planning shall be obtained in each 

case. 

3. Charge allowance for holding the current charge of a higher post will be admissible for the entire 

period at the rate of 20% of the grade pay subject to the maximum of Taka 200/- (Taka two hundred) 

per month. Provided that where the period of higher charge is less than a month but not less than three 

weeks and also where the period of higher charge exceeds one or more full months the charge 

allowance for the broken period shall be admissible at the above rate but the amount shall not exceed 

Tk. 200/- 

4. These orders shall came into force with immediate effect but the cases pending for decission after 

1.7.77 exception where charge allowance has already been paid, shall be decided in accordance with 

these orders. 

 

 

Md. Sayeedur Rahman 

Deputy secretary. 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা-১ 

প্রজ্ঞাধদ 

দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/২৬১ ঢাবভঔ: ২৩-০৫-১৪০৬ 

০৭-০৯-১৯৯৯ 

 

ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ ধে দাং-

এফএন/ াঅভ-২/ এবধ-৫/৮২/১৭৫ ঢাবভঔ ৭-৬-১৯৮২-এভ াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ওাবথপাভ পাঢাভ গথাচ্চ ধবভফাড 
প্রণফ বঢদ ফাগভ চন্য ফাবও ২৫০.০০ (রৃাআযঢ ধঞ্চায) ঝাওা লগঢ বৃদ্ধ ওগভ ৩২৫.০০ (বঢদযঢ ধাঁবঘয) ঝাওাভ এাং 
ধভঢথী ফগভ চন্য ফাবও গথাচ্চ ১২৫.০০ (এযঢ ধাঁবঘয) ঝাওা লগঢ বৃদ্ধ ওগভ ১৬৫.০০ (এওযঢ ধাঁরবট্ট) ঝাওা 
ধুদাঃবদথথাভড ওভা লম। 
 

২। এঢতাংক্রান্ত প্রঘবমঢ ববথ-বথাদ াধবভবঢথঢ ণাওগ। 
 

৩। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ 

 

 

শফাাঃ যাফসুগজ্জালা 
বুগ্ম-বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 

াণথ বপাক 

দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/২৬১/১(১০০) ঢাবভঔ: ২৩-০৫-১৪০৬ 

০৭-০৯-১৯৯৯ 

 

ানুবমবধ শপ্রবভঢ লম: 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ/ ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওথাবাম, ঠাওা। 
২। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা- ঢাাঁভ প্রযাবদও াঅঢাথীদ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড 

ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 
৩। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ বঘ -------------------------------------------------- ঢাাঁভ প্রযাবদও াঅঢাথীদ 

ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 
৪। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, ঠাওা- াআলা াাংমাগতয শকগচগঝভ াবঢবভক্ত াংঔযা প্রওায ওগভ 

প্রওাবযঢ শকগচঝ বজ্ঞবিভ ১০০০ (এও লাচাভ) ওবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 
 

 

শফালাম্মত াআাঈঙনু 

ববদভ ওাভী বঘ 

াণথ বপাক 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক, 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বএ-৩/৯৪/১০৪ ঢাবভঔ: ১১/০৭/২০০৭ বরাঃ। 

প্রজ্ঞাধদ 

বর: ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ওাবথপাভ পাঢা বৃদ্ধ াংক্রান্ত। 

 

 

চাঢী শস্ত শেম, ২০০৫ এভ ১৯ ানুগেগতভ ানুবৃত্তক্রগফ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ওাবথপাভ পাঢা 
বদম্নরূধপাগ ধুডাঃবদথথাভড ওভা লগম: 

১। ওাবথপাভ পাঢা ফূম শঢগদভ ১০% লগ; 

২। ওাবথপাভ পাঢাভ গথাচ্চ ববমাং ১,০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওাভ শযী লগ দা; 

৩। এাআ াঅগতয ১ চুমাাআ, ২০০৭ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ 

 

 

 

ভাবচা শকফ, এদবটব 

বুগ্ম-বঘ (াস্তাঃ  প্রববথ) 
াণথ বপাক 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বএ-৩/৯৪/১০৪(২০০) ঢাবভঔ: ১১/০৭/২০০৭ বরাঃ। 

ানুবমবধ শপ্রবভঢ লম: 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য 
ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

৪। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। (ঢাাঁভ াথীদস্থ 
ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

৫। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) -------------------------- 
৬। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা 

ল‟ম)। 
৭। শচমা প্রযাও (ওম) ---------- (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 
৮। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, ঠাওা- াআলা াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 

 

 

শফালাম্মত াআাঈঙনু 

ববদভ ওাভী বঘ 

াণথ বপাক 
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াণথ ফন্ত্রডাম 

য বদন্ত্রড  প্রযাদ বপাক 

প্রবথাদ ২দাং যাঔা 
দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭০ ঠাওা, ঢাবভঔ: ১৮/৫/৭৬াআাং 

স্ভাভওবমবধ 

 ববপন্প ফন্ত্রডামগভ বঘ, াবঢবভক্ত বঘ এাং বুগ্ম-বঘকড ঢথফাগদ ববপন্প লাগভ াঅধযাদ ঔভঘ ধাাআা ণাগওদ। 
াআলা াঅনুরবেও ঔাঢ লাআগঢ যবঢ ল। াআলা গ্রলগডভ চন্য পাাঈঘাভ, াবঝথবনগওঝ প্রপবৃঢভ প্রগাচগদ াগদও শক্ষগে 
চবঝমঢা এাং াসুবথাভ াঈদ্ভ খঝা ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, াঈধগভাক্ত াবনাভকড াঢাঃধভ াঅধযাদ 
ঔভগঘভ ধবভগঢথ বদম্নবডথঢ লাগভ বদবতথষ্টপাগ াঅধযাদ পাঢা (Entertainment Allowance) প্রাি লাআগদ এাং াঈলা 
ফাবও শঢগদভ বলঢ draw ওবভগঢ শতা লাআগ। 

১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ ফাবও ৫০০.০০ ঝাওা 
২) ান্যান্য বঘ ফাবও ২৫০.০০ ঝাওা 
৩) াবঢবভক্ত বঘ ফাবও ২৫০.০০ ঝাওা 
 (বঔদ শওাদ ফন্ত্রডামগভ এওবঝ ধূডথাে বটবপযগদভ ধূডথ তাবগত্ব ণাবওগদ) 
৪) াবঢবভক্ত বঘ ফাবও ২০০.০০ ঝাওা 
 (গওাদ ধূডথাে বটবপযগদভ তাবগত্ব দা ণাবওগম) 
৫) বুগ্ম-বঘ ফাবও ২০০.০০ ঝাওা 
 (বঔদ শওাদ ফন্ত্রডামগভ এওবঝ ধূডথাাংক বটবপযগদভ ধূডথ তাবগত্ব ণাবওগদ) 
৬) বুগ্ম-বঘ ফাবও ১৫০.০০ ঝাওা 
 (গওাদ ধূডথাাংে বটবপযগদভ ধূডথ তাবগত্ব দা ণাবওগম) 

২। ান্যান্য বপাকী প্রথাদকডাঃ (বণা স্থম, শদৌ, বফাদ াবলদীভ প্রথাদকড, ধুবমগযভ ফলা-ধবভতযথও, ববপন্প ধবভতিগভভ 
প্রথাদকড, ববপন্প স্ব-যাবঢ াংস্থাফূগলভ প্রথাদকড াআঢযাবত) ঢাাঁলাগতভ ঢথফাগদভ বদবতথষ্ট াঅধযাদ ঔভগঘভ ধবভগঢথ 
াঅধযাদ পাঢা প্রাি লাআগদ। 

৩। াংবিষ্ট াবনাভকড শব ঔাঢ লাআগঢ শঢদ গ্রলড ওগভদ াঅধযাদ পাঢা শাআ ঔাগঢভ াথীদ „পাঢা, ম্মাদী াআঢযাবত‟ 

ঔাঢ লাআগঢাআ গ্রলড ওবভগদ। াআলা গ্রলগডভ চন্য শওাদ পাাঈঘাভ াণা াবঝথবনগওঝ প্রগাচদ লাআগদা। 

৪। াআলা ১-৫-৭৬ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভী লাআগ। 

 

এফ,এ, বভ, 

বুগ্ম-বঘ 

দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭০(৫০০) ঠাওা, ঢাবভঔ: ১৮/৫/৭৬াআাং 

াকবঢ  প্রগাচদী যস্থাভ চন্য ানুবমবধ শপ্রবভঢ লাআম: 
 

শও.এফ. ওবভ 

যাঔা াবনাভ 

ন্ঝদ: 
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ঠাওা। 

২। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। 

৩। ভওাগভভ ওম বঘ/াবঢবভক্ত বঘ/বুগ্ম বঘ। 

৪। ফলা বলা বদন্ত্রও  বদভীক্ষও, াাংমাগতয, ঠাওা। 

৫। ফলা বলাভক্ষও, ঠাওা। 

৬। ফলা বলাভক্ষও (াফবভও), ঠাওা। 

৭। াবঢবভক্ত বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 

৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ 

৯। ওম শরচাবভ াবনাভকড 

১০। ওম াণথাঃ, লাঃ াণথাঃ াঈধগতষ্টা/াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টা, াণথ াঈধগতষ্টা। 

১১। াণথ ফন্ত্রডামগভ ওম াবনাভ। 

১২। ওম তিভ/ধবভতিভ প্রথাদ। 

১৩। ওম স্বাত্তযাবঢ, াঅথা-স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ, প্রথাদকড। 

১৪। শদা াবলদী প্রথাদ, 
১৫। বফাদ াবলদী প্রথাদ 

১৬। শদৌ াবলদী প্রথাদ। 

১৭। ফলা ধবভতযথও, ব,বট াঅভ, ঠাওা। 

১৮। ফলা ধবভতযথও, ধুবময, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রবথাদ-২ যাঔা 

াণথ:ফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬(াাংয-১)/৫৫ ঠাওা, ঢাবভঔ: ২৮/২/৭৭ াআাং 

 

বর: াঅধযাদ পাঢা 
 

 াঈধগভাক্ত বরগ বদম্ন স্বাক্ষভওাভী াআলা চাদাাআগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ শব, ভওাভ এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব 
বঘামগভ ধত ফবথাতা ম্পন্প াবনাভ বঔদ বঘামগভ াবলগভভ শওাদ ধগত বদগাবচঢ লদ ঢঔদ বঢবদ বঘামগভ 
ফবথাতা ানুবাী বদথথাবভঢ লাগভ „াঅধযাদ পাঢা‟ ধাাআগদ দা। াঈক্ত „পাঢা‟ রৄথু বঘামগভ ধগতভ বলঢ াংবুক্ত। ঢগ 
বঘামগভ াবলগভভ ধগত বদগাবচঢ ণাওাওামীদ, প্রগাচদ শাগথ, বঘামগভ ফবথাতা ম্পন্প াবনাভকড ঢালাভ 
ফবথাতা ানুবাী „াঅধযাদ পাঢা‟ভ াউর্ধ্থীফা াগধগক্ষ (াণথাৎ বঘ ফবথাতা- ২৫০ ঝাওা, াবঢবভক্ত বঘ ফবথাতা ২০০ 
ঝাওা, এাং বুগ্ম-বঘ ফবথাতা-১৫০ ঝাওা) াঅধযাদ াত ঔভঘ ওবভগঢ ধাগভদ। এাআ „াঅধযাদ ঔভঘ‟ াঅনুরাবেও ঔাঢ 
(Contingencies) লাআগঢ ববথ ম্মঢ াঈধাগ যবঢ লাআগ। 

 

 

ফালু াঅমী ঔাদ 

াঈধ বঘ 

াণথ:ফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬(াাংয-১)/৫৫(৫০০)/১ ঠাওা, ঢাবভঔ: ২৮/২/৭৭ াআাং 

াকবঢ  প্রগাচদী যস্থাভ চন্য ানুবমবধ শপ্রবভঢ লাআম। 
 

 

শও, এফ, ওবভফ 

যাঔা াবনাভ 

তূভামাধদী ২৫৯৬৮৭ 

 

ন্ঝদ: 
১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম 

২। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক 

৩। ভওাগভভ ওম বঘ/ াবঢবভক্ত বঘ/ বুগ্ম বঘ 

৪। ফলা বলা বদন্ত্রও  বদভীক্ষও, ঠাওা 
৫। ফলা বলাভক্ষও, ঠাওা। 
৬। ফলা বলাভক্ষও, (াফবভও) ঠাওা। 
৭। াবঢবভক্ত বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ 

৯। ওম শরচাবভ াবনাভ 

১০। ওম াণথ াঈধগতষ্টা/ াঈধ াণথ াঈধগতষ্টা/ লাঃ াণথ াঈধগতষ্টা 
১১। াণথ ফন্ত্রডামগভ ওম াবনাভ 

১২। ওম তিভ/ ধবভতিভ প্রথাদ 

১৩। ওম স্বাত্তযাবঢ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ প্রথাদ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 
প্রবথাদ ২ দাং যাঔা। 

দাং- াণথফাঃ/প্রব- ২/পাঢা- ১২/৭৬- ২৯৩  ঢাবভঔ, ১৩াআ শগেম্বভ, ১৯৭৭ 
 

প্রাধওাঃ াবঢবভক্ত ফলা- বলাভক্ষও (ববপম) 
ফলা বলাভক্ষগওভ ওাবথাম (ববপম) 
শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 

বর: বপাকী প্রথাদগতভ াঅধযাদ পাঢা প্রাবি প্রগে। 

 

 াঈধগভাক্ত বরগ ঢাাঁলাভ ১৮াআ চুমাাআ, ১৯৭৭ ঢাবভগঔভ ধগেভ ভাগঢ বদম্ন- স্বাক্ষভওাভী এাআ ফগফথ জ্ঞাঢ ওবভগঢ 
াঅবতষ্ট লাআাগঙদ শব, শব ধগত াঅধযাদ পাঢা প্রাধয শ ধগত ববত শওল ঘমবঢ/ াবঢবভক্ত তাবত্ব ধামদ ওগভদ ঢালা 
লাআগম বঢবদ াঅধযাদ পাঢাভ ধবভগঢথ াঅধযাদ ঔভঘ প্রাি লাআগদ। 

 

 

শও, এফ, ওবভফ 
যাঔা প্রথাদ 
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াণথ ফন্ত্রডাম 
প্রবথাদ ২ দাং যাঔা। 

দাং- াণথফাঃ/প্রব- ২/পাঢা- ১২/৭৬- ১৩৯  ঢাবভঔ: ১মা চদু, ১৯৭৮ 

 

প্রাধওাঃ ফলা- বলাভক্ষও (ববপম), 
াাংমাগতয, ঠাওা। 

 

বর: াঅযধযাদ পাঢা। 
 

 াঈধগভাক্ত বরগ ঢালাগতভ ২ভা শফ, ১৯৭৮ ঢাবভগঔভ ধে দাং বচএ- ৩/ বট/ ৫০১- এভ ভাগঢ বদম্ন স্বাক্ষভওাভী এাআ 
ফগফথ জ্ঞাঢ ওবভগঢ াঅবতষ্ট লাআাগঙদ শব, প্রঘবমঢ ববথ শফাঢাগও বপাকী প্রথাদকড ফাবও ১৫০ ঝাওা লাগভ াঅধযাদ 
পাঢা প্রাি লাআগদ। ধূডথাাংক বপাকী প্রথাদ ধগত বদবুক্ত দা লাআগম াঈক্ত ধগতভ ওাচ শতঔারৄদাভ চন্য বদবুক্ত ভওাবভ 
ওফথঘাভী গথাচ্চ ১৫০ ঝাওা াঅধযাদ ঔভঘ প্রাি লাআগদ এাং াআলা বণাবণ পাাঈঘাগভভ ফাথযগফ ফন্ব ওবভগঢ লাআগ। 

 

 

শও, এফ, ওবভফ 
যাঔা প্রথাদ 
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াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক, প্রবথাদ াঈাআাং 
যাঔা দাং-২ 

দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭৬(৫০০) ঢাবভঔ: ১২/৬/৭৯াআাং 
 

 ম্প্রবঢ এাআ ফগফথ াংয শতঔা বতাগঙ শব, াঅধযাদ পাঢা প্রাি াবনাভগতভগও বদবফঢ ঙুবঝওামীদ ফগভ চন্য 
াঅধযাদ পাঢা প্রতাদগবাকয লাআগ বওদা। বরবঝ ধভীক্ষা-বদভীক্ষা ওভঢাঃ ভওাভ ত লাআা এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড 
ওবভাগঙদ শব, াঅধযাদ পাঢা াঅগভ াঈৎ দগল বথা এাং ঙুবঝওামীদ ফগ াংবিষ্ট াবনাভগতভগও ভওাবভ ওাগচ 
াঅকঢ াবঢবণগতভ াঅধযাদ ওবভগঢ ল দা বমা ঙুবঝওামীদ ফগভ চন্য াঅধযাদ পাঢা প্রতাদগবাকয দগলদ। এাআ 
াস্থাভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বডথঢ াবনাগভভা ান্য শওাদ ওাভগড ঢাাঁলাগতভ ধগতভ তাবত্ব ধামদ দা ওবভগম ঢাাঁলাভা ঐ 
ফগভ চন্য াঈক্ত পাঢা প্রাি লাআগদ দা। 

 

 

শফাাঃ াাআরৃভ ভলফাদ 

াঈধ-বঘ 
াণথ ফন্ত্রডাম 

দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭৬(৫০০) ঢাবভঔ: ১২/৬/৭৯াআাং 

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ যস্থা গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভঢ লাআম- 

 

 

শও, এফ ওবভফ 

যাঔা প্রথাদ 

ন্ঝদ: 

১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ৩। ভাষ্ট্রধবঢভ প্রথাদ বঘগভ এওান্ত বঘ, ৪। াণথ বঘগভ 
যবক্তকঢ লওাভী, ৫। প্রগঢযও ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ, ৬। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক (যাঔা বপবত্তও), ৭। ফলা বলা 
বদাফও  বদভীক্ষও, াাংমাগতয, ঠাওা, ৮। ফলা বলাভক্ষও, াাংমাগতয ঠাওা, ৯। ফলা বলাভক্ষও (াফবভও), ঠাওা, 
১০। াবঢবভক্ত বলাভক্ষও, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা, ১১। ফলা বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা, ১২। 
বলাভক্ষড াবনাভ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা, ১৩। াাংমাগতয ভওাগভভ প্রগঢযও বঘ, ১৪। াণথ ফন্ত্রডামগভ 
ওম াবনাভ, ১৫। াণথ ফন্ত্রডামগভ প্রগঢযও াথীদস্থ তিভ, ১৬। প্রগঢযও ধবভতিভ প্রথাদ, ১৭। প্রগঢযও াণথ 
াঈধগতষ্টাভ তিভ, ১৮। প্রগঢযও বপাকী ওবফযদাভ/ শচমা/ ফলর্কফা প্রযাও, ১৯। প্রগঢযও শরচাবভ াবনাভ/ া 
শরচাবভ াবনাভ, ২০। প্রগঢযও শচমা বঘাভও, ২১। প্রথাদ াংাত বপাক ঢণয  শঢাভ ফন্ত্রডাম, ঠাওা, ২২। ফলা 
বলাভক্ষও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষড, ২৫। ফলাধবভঘামও বলা বদভীক্ষড প্রবযক্ষড এওাগটফী, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ  ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ াঈাআাং 
যাঔা-১ 

 

স্ভাভওবমবধ 

দাং-াফ/াব/স্বাাঃযাাঃপ্রাঃযা-১/১৮৫/৮৩/৪৫৩/১(১৫) ঢাবভঔ: ১৫/৯/১৯৮৩াআাং 

 

বর: স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাদ  াংস্থাফূগলভ ওফথঘাভীগতভ াঅধযাদ পাঢা। 

 

 াঈধগভাক্ত বরগ াণথ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও চাবভওৃঢ ১-৪-১৯৭৫ াআাং ঢাবভগঔভ স্ভাভও দাং-াফ/(স্বা:প্র)াঅ, পা-১/৭৫.৫৬ 
এভ প্রবঢ ওগমভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওভা বাাআগঢগঙ শব, ভওাভ ম্প্রবঢ এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, াবডবচযও 
যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ শচদাগভম ফযাগদচাভকড ফাবও ঝাওা ১৫০/০০ লাগভ াঅধযাদ পাঢা প্রাি লাআগদ। 
ঢতনুাগভ াঈক্ত স্ভাভগওভ ১ফ ানুগেগতভ „২) শফম্বাভ/বটগভটভ ঝাওা ১৫০/০০ ফাবও‟ াঅাংবযও বদম্নবডথঢ লাগভ 
াংগযাথদ ওভা লাআম: 

„২) শফম্বাভ/ বটগভটভ/ াবডবচযও যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ শচদাগভম ফযাগদচাভ ঝাওা ১৫০/০০ ফাবও‟। 

২। এাআ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভী লাআগ। 
 

 

শফাাঃ াাআরৃভ ভলফাদ 

াঈধ-বঘ 
বঢভড: 

বঘ, যাাংবও াঈাআাং/ ববদগাক াঈাআাং/ শঘাভফযাদ/ যস্থাধও ধবভঘামও, 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE & PLANNING 

FINANCE DIVISION 

NO.MFP/FD(EC-1)FIN-1/84/39 Dated : 9-2-84 

 

OFFICE MEMORANDUM 

 
SUBJECT : Entertainment of Foreign Dignitaries on Visits to Bangladesh. 

 

 The undersigned is directed to say that Government with a view to curtailing the increasing cost on 

account of entertainment, has decided that henceforth Ministers, Secretaries, Members of Planning 

Commission and Chairmen of Autonomous Bodies may, at their option, host at their residences instead 

of hotels lunches and dinners for foreign dignitaries. The Government for such functions will bear 

expenses to a maximum of Tk. 80/- per head with a ceiling of Tk. 1600/- or guests numbering not more 

than twenty (including) on any one occasion. 

 

2. It will be necessary for the Secretaries to the Government, Members of the Planning Commission 

and the Chairmen of Autonomous Bodies to obtain prior permission of the concerned Ministers for 

holding such functions which will be limited only to the following categories of foreign dignitaries will 

be visiting Bangladesh:- 

a) Ministers of Foreign Governments. 

b) Ambassadors accredited to Bangladesh but stationed outside. 

c) Heads of bilateral economic/ commercial/ cultural/ political delegations. 

d) Officers of the rank of directors and above of organisations under the U.N. System (e.g. World 

Bank, Asian Development Bank, IMF, IDB, UNDP, UNESCO, FAO, WHO, UNICEF, 

ESCAP, etc.) 

e) Executive Directors and Alternative Executive Directors of International Financial 

Institutions. 

f) Dignitaries in the fields of Education, Sports, Culture, Journalism, Banking, etc. 

3. The expenditure involved will be debited to the contingencies of the Ministries/Divisions, etc. 

4. This has the approval of the President and the CMLA. 

 

 

Shahidul Alam Chowdhury 

Deputy Secretary. 

To 

All Ministries/ Division/ Member of Planning Commission/ Head of Autonomous Bodies and C&AG, 

AG (Civil)/ CAO (Concerned ones) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা-২ 

দাং-াফ/াব/প্রব-২/পাঢা-৩/৮৪(াাংয)/৬৫ ঢাবভঔ: ৯/১১/৯২াআাং 
২৫/৭/৯৯াাং 

 

বর: াঅধযাদ পাঢা প্রতাদ প্রগে। 
 

ূে: াণথ ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-াণথাঃফ/প্রব-২/পাঢা-১২/৭৬/১৭০ ঢাাং- ১৮/৫/৭৬ াআাং 
 

াঈধগভাবেবঔঢ বর  ূগে ঢালাভ স্ভাভও দাং বএ/ শাঃাঃ/ শগ্রট-১) বদ্ধান্ত (ঔন্ট-১)/২৩১/ ট/৬০৭ ঢাাং ৪-৬-

৯২ এভ ভাগঢ াঅবতষ্ট লাআা বদম্ন স্বাক্ষভওাভী চাদাাআগঢগঙ শব াঅধযাদ পাঢা প্রতাদ ওভাভ াঈগিশ্য বঘ, াবঢাঃবঘ 
এাং বুগ্ম বঘকড ভওাবভ/ শভওাবভ শতযী/ বগতযী াগদও াবঢবণগতভ াগণ ববপন্প ফগ ঢালাগতভ তিগভ 
াঅগমাঘদা বফবমঢ লদ। এ ফস্ত াবঢবণগতভ াঅধযাগদভ ঔভঘ শফঝাগদাভ চন্য পাঢা প্রতাদ ওভা ল। শওাদ ওফথওঢথা 
বগযর তাবগত্ব বদগাবচঢ াস্থা বদবতথষ্ট শওাদ তাবত্ব ধামদ ওগভদ দা বথা এ ফগভ চন্য ঢালাগও াঅধযাদ পাঢা 
প্রতাদ ওভা ফীঘীদ লাআগ দা। 

 

 

শফাাঃ াঅনঢা াঈবিদ 

বাঃ লওাভী বঘ (প্রব-২) 
প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা 
প্রথাদ বলাভ ভক্ষড ওফথওঢথাভ ওাবথাম 

শাফবভও বঘাম 

এ.বচ.ব পদ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 
য বদন্ত্রড যাঔা- ১ 

দাং- াফ(যাঃ বদাঃ- ১)াণথ- ৯/৯২/২৬ ঢাবভঔ: 
১৪- ২- ৯৩ াআাং 
২- ১১- ৯৯ াাং 

াবন স্ভাভও 
 

বর: াপগদ বগতযী াবঢবণগতভ াঅধযাদ ঔভগঘভ ধবভফাড বথথঢওভড াংক্রান্ত। 
 

 
 বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা াঈধগভাক্ত বরগভ শপ্রবক্ষগঢ চাদাাআগঢগঙ শব, াঅধযাদ াত ক্রফথথফাদ য 
াংগওাঘগদভ মগক্ষয বগতযী শফলফাদগতভ ম্মাগদ শলাগঝগমভ ধবভগঢথ াপগদ ফথযাে া দদযগপাচ াঈৎাবলঢ ওভাভ 
চন্য াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং এফ এন বধ/এন বট (াআব- ১) বনদ- ১/৮৪/৩৯, ঢাবভঔ: ৯- ২- ৮৪ াআাং (ানুবমবধ 
াংগবাবচঢ) াংগযাথদধূথও বগতযী শফলফাদগতভ াঅধযাদাগণথ াপগদ াঅগাবচঢ ফথযাে/ দদযগপাগচভ চন্য 
ফাণাবধঙু ঔভঘ ৮০/- ঝাওাভ স্থগম ১৫০/-  ঝাওা বথথঢ ওবভা াদবথও ২০ (চদ) চগদভ চন্য ১৬০০/- ঝাওাভ স্থগম 
গথাচ্চ ৩০০০/- ঝাওা বথথঢ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওভা লাআাগঙ। াঈগেবঔঢ ৯- ২- ৮৪ াআাং ঢাবভগঔভ স্ভাভগওভ ান্যান্য 
ববথবদগরথ াধবভবঢথঢ ণাবওগ। 

 

 

চমুভ ভলফাদ বওতাভ 

াঈধ- বঘ (যাঃ বদাঃ)। 
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াাংমাগতয  শকগচঝ 

 
াবঢবভক্ত াংঔযা 

ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ 

থুাভ চমুাাআ ২৮, ১৯৯৯ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 
াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 
াস্তাদ যাঔা-১ 

 

প্রজ্ঞাধদ 
 

ঢাবভঔ, ৩০শয াঅরাঢ় ১৪০৬/ ১৪াআ চুমাাআ ১৯৯৯ 

 

 দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/১৮২-ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ 
ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং -াণথাঃফ/ প্রব-২/ পাঢা-১২/৭৬/১২০ (৪০০) ঢাবভঔ ১৮-৫-১৯৭৬ এভ 
াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভওাভ াঅধযাদ পাঢাভ লাভ বদম্নরূগধ ধুদাঃবদথথাভগডভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ: 
 

ও) ফবন্ত্রধবভরত বঘ/ ফুঔয বঘ ফাবও ১০০০ ঝাওা 
ঔ) বঘ ফাবও   ৪৫০ ঝাওা 
ক) াবঢবভক্ত বঘ ফাবও   ৩৫০ ঝাওা 
খ) বুগ্ম-বঘ  ান্যান্য প্রাবথওাভ প্রাি ওফথওঢথাকড ফাবও   ২৫০ ঝাওা 

 

২। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ। 
 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ 
 

 

শফাাঃ যাফসুগজ্জালা 
বুগ্ম -বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 
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বযক্ষা পাঢা  াঅধযাদ পাঢা  
(বগতযস্থ বফযদ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

বল াণথ, যাঔা- ৪ 

দাং- এফএন/াআ,এন- ৪/এফ(১০৭)/াাংয- ১/৯৯- ২০০১/৮ ঢাবভঔ: ১৯/০৪/২০০১ বরাঃ 

 

বর: দগতবযও বফযগদ ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগতভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা বৃদ্ধ প্রগে।  

ূে: ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও- এবটব াঅভ এন্ট বট- ০২৪, ঢাবভঔাঃ ২৭/১২/১৯৯৯ বরাঃ 

 

বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয বফযদফূগলভ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ দগতবযও পাঢা  
াঅধযাদ পাঢা বৃদ্ধভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও শপ্রবভঢ প্রস্তা ধভীক্ষা  ধবথাগমাঘদাওভঢাঃ এাং াবথও াঅবণথও 
াস্থাভ বতগও তৃবষ্ট শভগঔ ভওাভ দগতবযও বফযগদ ওফথভঢ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগতভ দগতবযও পাঢা  াঅধযাদ পাঢা 
বদম্নবডথঢ যগঢথ ঢথফাগদ প্রাি লাভ াগধক্ষা যঢওভা ১২.৫০ পাক ৃবদ্ধ ওভগমদ: 

ও) বথথঢ লাভ বাঈম, ব্রুদাাআ তারুামাফ  ফাগম বফযদফূগলভ চন্য প্রগবাচয লগ দা। 

ঔ) বঘবওৎা পাঢাভ শক্ষগে াআাঈগভাধ  বুক্তভাষ্ট্রল ান্যান্য শব ওম শতগয প্রগবাচয শ ওম শতগযভ বফযগদভ 
ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ বঘবওৎা শাভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও দ্রুঢ বঘবওৎা ীফা ঘামু ওভাভ 
ধতগক্ষধ গ্রলড ওভগঢ লগ। 

ক) বতযফাদ াড়ী পাড়া যঢওভা ৫% পাগকভ াবথও বৃদ্ধ ওভাভ প্রগাচদ লগম াণথ বপাগকভ ধুথানুফবঢ গ্রলড 
ওভগঢ লগ।  
 

০২।  এ াঅগতয ২০০১ াগমভ ১মা চানুাবভ শণগও ওাবথওভ লগ। 

 

 

দত লাাদ াআফাফ 

লওাভী বঘ 

বঘ 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

শগুদ াবকঘা, ঠাওা 
 

ানুবমবধ: াকবঢভ চন্য 

বুগ্ম- বঘ (াগচঝ) 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য-বদন্ত্রড যাঔা-৭ 

দাং-াফ/াব/যাঃবদাঃ-৭/এফ(৫৪)/াাংয-১/২০০২-২০০৮/১৯ ঢাবভঔ: ০৮/০৪/২০০৭ বরাঃ। 

 

বর: বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফগূল ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও াঅধযাদ  বযক্ষা 
পাঢা বৃদ্ধওভড প্রগে। 

 

ূে: দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৬-০৭, ঢাবভঔ- ১২-২-০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বগতযস্থ াাংমাগতগযভ ওম বফযগদ ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ 
দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা ১৫% বৃদ্ধ এাং বযক্ষা পাঢা বদগম্নাক্ত ৩বঝ ওযাঝাকভীগঢ পাঢ ওগভ ও-ওযাঝাকভী ২২বঝ 
বফযগদভ চন্য ১৫০০০ ফাবওথদ টমাভ, ঔ-ওযাঝাকভী ২২বঝ বফযগদভ চন্য ১২০০০ ফাবওথদ টমাভ  ক-ওযাঝাকভী ১৩বঝ 
বফযগদভ চন্য ৭৮০০ ফাবওথদ টমাভ ধুদাঃবদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

ও-ওযাঝাকভী-২২বঝ ঔ-ওযাঝাকভী-২২বঝ ক-ওযাঝাকভী-১৩বঝ 

াবমথদ, ব্রাগম, শচগদপা, ফগো, 
বদাঈাআওথ (বধএফ), শাআবচাং, ধযাবভ, 

শভাফ, স্টওগলাফ, শঝাবও, াবযাংঝদ, 

বাঈম, বত-শলক, াবফথাংলাফ, ওযাদগভা, 
মন্টদ, ফযাদগঘষ্টাভ, াগঝাা, 
মগঞ্জগম, লাংওাং, বদাঈাআওথ (ববচ) 
এাং ফাবদ্রত 

াঅাংওাভা, ফাওাঝ, ফাদাা, 
চাওাঢথা, ফযাবদমা, শঢলভাদ, 

ঢাঔন্দ, াঅম্মাদ, দাাআগভাী, 
বপ্রগঝাবভা, ফাগম, ব্রুদাাআ, ওাগভা, 
ভাাঢ, বভাত, শতালা,বঢু্বভগধমী, 
র্কামামফধুভ, বোধুভ, শচিা, 
র্কগঢ এাং যাাংওও 

াঅকভঢমা, বঝুযগ (ফাাদফাভ) 
ওাঞফুন্টু, বণম্পু, ওমওাঢা, ওভাঘী, 
াআাাংগুড, হ্যাদ, ওমগম্বা, দাবতেী, 
াআমাফাাত, রৃাাআ এাং াঅুথাী 

 

০২। এ পাঢাফূল ২০০৭-২০০৮ াণথ ঙগভভ ১মা চমুাাআ/২০০৭ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ঔাগমও 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৫০৭৩৬ 

বঘ 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য-বদন্ত্রড  ধবভতযথদ ানুবপাক 
য-বদন্ত্রড, যাঔা-৭ 

দাং-াফ/াব/যবদ-৭/এফ(৩৯)/াাংয-২/২০০৮/৪১ ঢাবভঔ: ১৩/০৭/২০০৮ বরাঃ। 

 

বর: বগতযস্থ াাংমাগতগযভ ববপন্প বফযগদ ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও াঅধযাদ  
বযক্ষা পাঢাভ লাভ ধদুাঃবদথথাভড প্রগে। 

 

ূে: ১। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/০৮, ঢাবভঔ-১০ বটগম্বভ, ২০০৭। 

২। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/১৬, ঢাবভঔ-০৬ শফ, ২০০৮। 
৩। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/১৭, ঢাবভঔ-০৭ শফ, ২০০৮। 
৪। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/৩৫, ঢাবভঔ-১৬ চুদ, ২০০৮। 
৫। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০৭-০৮/৩৬, ঢাবভঔ-১৭ চুদ, ২০০৮। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বগতযস্থ াাংমাগতগযভ বদম্নবডথঢ বফযদফূগল ওফথভঢ স্বগতযবপবত্তও ওফথওঢথা-
ওফথঘাভীগতভ দগতবযও াঅধযাদ  বযক্ষা পাঢাভ লাভ ধুদাঃবদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা 
লগমা:- 

ও) বাঈম বফযগদভ দগতবযও পাঢা  াঅধযাদ পাঢা বতযফাদ লাভ লগঢ ২০% বৃদ্ধ ওভা লগমা। 

ঔ) ফাোঝ বফযগদ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও পাঢা াংবুক্ত াঅভ াঅফীভাঢ বফযগদভ চন্য বদথথাবভঢ 
লাগভভ ফধবভফাড পাঢা বদথথাভড ওভা লগমা। 

ক) শভাফ বফযগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ বযক্ষা পাঢা বতযফাদ লাভ লগঢ ৩০% বৃদ্ধ ওভা লগমা। 

খ) হ্যাদ, াঅুথাী  রৃাাআ বফযদগও বযক্ষা পাঢাভ শক্ষগে ক-ওযাঝাকভী লগঢ ঔ-ওযাঝাকভীগঢ াঈন্পীঢ ওভা লগমা। 

 

০২। এ ওম পাঢাবতভ লাভ ১ চুমাাআ, ২০০৮ লগঢ ওাবথওভ লগ। ঢগ যঢথ ণাগও শব, এ ওম পাঢাবত বৃদ্ধগও ওঔদ 
দবচভ বলগগ শতঔাগদা বাগদা। 

 

 

শফাাঃ াঅবম ওতভ 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬৯৯৫১ 

বঘ 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য-বদন্ত্রড, যাঔা-৭ 

দাং-াফ/াব/যবদ-৭/এফ(৩৯)/২০০৮/৮৭ ঢাবভঔ: ২০/১১/২০০৮ বরাঃ। 

 

বর: াাংমাগতয লাাআওবফযদ মন্টগদ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা এাং াাংমাগতয 
তঢূাা ফগোগঢ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও, াঅধযাদ  বযক্ষা পাঢা বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: ১। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭-২০০৮/৪৫, ঢাবভঔ- ১৬ চুমাাআ, ২০০৮। 

২। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৬-২০০৭/০৯/৪৯, ঢাবভঔ- ২২ চুমাাআ, ২০০৮। 
৩। দাং-এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭-২০০৮/৫৭, ঢাবভঔ- ২৯ চুমাাআ, ২০০৮। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয লাাআওবফযদ মন্টগদ ওফথভঢ ওফথওঢথাকগডভ াঅধযাদ পাঢা বতযফাদ 
লাভ লগঢ ১০% এাং াাংমাগতয তূঢাা ফগোগঢ ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ দগতবযও পাঢা ১০%  বযক্ষা পাঢা 
২০% বৃদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

সুগমঔা ভাডী সু 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬৯৯৫১ 

বঘ 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য বদন্ত্রড াবথযাঔা-১ 

দাং-াফ/াব(যাঃবদাঃ-১)াণথ-৬/২০০৯/৪৫ ঢাবভঔ: 
২৬-১২-১৪১৬ োব্দ 

 ১০-০৩-২০১০ বরষ্টাব্দ 

‘াবন স্ভাভও’ 

বর: াপগদ বগতযী াবঢবণগতভ াঅধযাদ যগভ লাভ ধদুাঃবদথথাভড। 
 

 াঈধবুথক্ত বরগ াঅবতষ্ট লগ চাদাগদা বাগে শব, ঢথফাদ াবথও ফূময ধবভবস্থবঢ বগঘদা াণথ বপাগকভ ৫-৯-

২০০০াআাং ঢাবভগঔভ াফ/ াব (যাঃবদাঃ-১)/ ৯/ ৯২/ ১৮৪ স্ভাগওভ ফাথযগফ চদপ্রবঢ ৩০০/- ঝাওা  গথাচ্চ ২০ চগদভ 
চন্য াদবথও ৬০০০/- ঝাওা যগভ শব লাভ/ ধবভফাড বদথথাভড ওভা লগবঙম ঢা বথথঢ ওগভ চদপ্রবঢ ৬০০/- (ঙযঢ) 
ঝাওা এাং গথাচ্চ ২০ (বয) চগদভ চন্য াদবথও ১২,০০০/- (াভ লাচাভ) ঝাওা ধুদাঃবদথথাভড ওভা লম। এওাআ লাগভ 
শলাগঝম/ শভগস্তাাঁভা া ান্য শওাদ াঅধযাদ শওগন্ ফথযাে/ দদয শপাগচভ যস্থা ওভা বাগ। 

২। এঢতবরগ াণথ বপাগকভ ৯-২-৮৪াআাং ঢাবভগঔভ াবন স্ভাভও দাং- এফ,এন,বট/ এন,বট (াআব-১) বনদ-১/ ৮৪/ 
৩৯ এভ ান্যান্য বদগতথযামী াধবভবঢথঢ ণাওগ। 

৩। এ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ। 
 

 

াবমফা চালাদ 

াঈধ বঘ (যাঃবদাঃ-১ াবথযাঔা) 
াআ-শফাআম: salimaj@finance.gov.bd 

বঢভড: 

ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক/ ধবভওল্পদা ওবফযগদভ তস্য/ 
স্বাত্তযাবঢ াংস্থাফূগলভ প্রথাদ এাং বএণ্ডএবচ, 
প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা (ওম)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য-বদন্ত্রড  াপযন্তভীড বদভীক্ষা ানুবপাক 
য-বদন্ত্রড াবথযাঔা-২ 

(www.mof.gov.bd) 

দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ২/এফ(৩৯)/াাংয- ৩/২০০৮/৪২ ঢাবভঔ: ০১/০৩/২০১২ বরাঃ। 

 

বর: বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগল ওফথভঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা 
ধদুাঃবদথথাভড। 

 

ূে: ১। এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭(াাংয- ১)/২১৪, ঢাবভঔ-২০/০৩/২০১১ বরাঃ। 

২। এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭, ঢাবভঔ-২২/০৮/২০১১ বরাঃ। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূেস্থ ধগেভ ফাথযগফ শপ্রবভঢ প্রস্তাগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বগতয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগল 
ওফথভঢ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীগতভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা াাংমাগতয বদাঈাআওথ বফযগদভ দগতবযও  াঅধযাদ 
পাঢাগও বপবত্ত থগভ ঢা ৪০% বৃদ্ধভ ধভ ঢাভ ধভ াআাঈ.এদ.াআদগটক্স প্রগাক ওগভ াাংমাগতগযভ ান্যান্য বফযগদভ 
দগতবযও  াঅধযাদ পাঢাভ াফঞ্জস্য বথাদ ওগভ ওম বফযগদভ পাঢা ফাবওথদ টমাগভ ধুদাঃবদথথাভগড বদগম্নাক্ত যগঢথ 
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

যঢথফূল: 
ও) ধুদাঃবদথথাবভঢ বযক্ষাপাঢাভ এ লাভ ০১ চুমাাআ, ২০১২ শণগও ওাবথওভ লগ। 

ঔ) এ াঅগতয ওাবথওগভভ ধভ দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা বদথথাভড াংক্রান্ত ধূগথভ ওম াঅগতয াবঢম গম কডয 
লগ। 

ক) দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা াংক্রান্ত ওম য ফাবওথদ টমাগভ ধবভগযাথ ওভগঢ লগ। 

খ) ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও দগতবযও  াঅধযাদ পাঢা াংক্রান্ত চাভীওৃঢ ভওাবভ াঅগতয াণথ বপাক ওঢৃথও 
ধৃিাাংওদ ওভাগঢ লগ। 

 

 

শফালাম্মত যাফসুম াঅমফ পূাঁাআা 
াঈধ- বঘ 

শনাদ: ৭১৬১৬০২ 

বঘ 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

য-বদন্ত্রড  াপযন্তভীড বদভীক্ষা ানুবপাক 
য-বদন্ত্রড াবথযাঔা-২ 

(www.mof.gov.bd) 

দাং- াফ/াব/যাঃবদাঃ- ২/বযক্ষাপাঢা- ১/২০০৯/৪৩ ঢাবভঔ: ০১/০৩/২০১২ বরাঃ। 

 

বর: বগতগয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগল ওফথভঢ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীকগডভ ন্তাদগতভ বযক্ষা পাঢা ধদুাঃবদথথাভড। 
 

ূে: ১। এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭(ধাঝথ- ১)/৪৪, ঢাবভঔ-০৬ শগেম্বভ, ২০১০। 

২। এবট-বএন্টাআব-৮১৭১/এনএ,াআএ,াআবটএ/২০০৭(ধাঝথ)/৪১, ঢাবভঔ-২৫ াঅকষ্ট, ২০১০। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূেস্থ ধগেভ ফাথযগফ শপ্রবভঢ প্রস্তাগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বগতয াবস্থঢ াাংমাগতয বফযদফূগল 
ওফথভঢ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীকগডভ ন্তাদগতভ বযক্ষা পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে প্রওৃঢ ঔভঘ এাং রৃাআ ন্তাগদভ চন্য াবরথও গথাচ্চ 
২০,০০০ (বয লাচাভ) ফাবওথদ টমাভ এভ ফগথয শববঝ ওফ শবঝ ধুদাঃবদথথাভগড বদগম্নাক্ত যগঢথ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা:- 

যঢথফূল: 
ও) ধুদাঃবদথথাবভঢ বযক্ষাপাঢাভ এ লাভ ০১ চুমাাআ, ২০১২ শণগও ওাবথওভ লগ। 

ঔ) ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ওঢৃথও প্রওৃঢ বযক্ষা যগভ ১৫% যবক্তকঢপাগ লদ ওভাভ বতযফাদ যস্থা লাম ণাওগ। 

ক) বযক্ষাপাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকগডভ ন্তাদগতভ  ীফাভ বতযফাদ যস্থা ২১ ঙভ লাম 
ণাওগ। 

খ) এ াঅগতয ওাবথওগভভ ধভ বযক্ষাপাঢা বদথথাভড াংক্রান্ত ধূগথভ ওম াঅগতয াবঢম গম কডয লগ। 

গ) বযক্ষাপাঢা াংক্রান্ত ওম য ফাবওথদ টমাগভ ধবভগযাথ ওভগঢ লগ। 

 

 

শফালাম্মত যাফসুম াঅমফ পূাঁাআা 
াঈধ- বঘ 

শনাদ: ৭১৬১৬০২ 

বঘ 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
প্রববথ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/প্রাঃপাাঃ-১/২০০৪/১৮ ঢাবভঔ: ০৯/০৩/২০০৪ বরাঃ 

 

বর: চদপ্রযাদ প্রবযক্ষড দীবঢফামা ২০০৩ ানুবাী ভওাভ ধবভঘাবমঢ প্রবযক্ষড প্রবঢিাগদ শপ্ররগড ওফথভঢ 
াবনাভগতভ ফূম শঢগদভ ৩০% পাক লাগভ বগযরপাঢা প্রতাদ প্রগে। 

ূে: াংস্থাধদ বপাক ধে দাং-ফ(দবদ  া:প্র:-১)চপ্রপ্রদী-৩৪/২০০৩/২১ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, বঘ াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ পাধবঢগত্ব ২২-৫-

২০০৩ বরাঃ ঢাবভগঔ ানুবিঢ পা কৃলীঢ „গ‟ দাং বদ্ধান্ত ানুবাী Public Adminstration Training Policy-2003‟ 

এভ বদগম্নাক্ত াঈধ-ানুগেত ৩.০(ii) াস্তাদ বরগ াণথ বপাগকভ খঝগদাত্তভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 

 9.0(ii) Special Allowance: Officers on deputation selected from the pool (8.3) to training 

institutions will be entitled to special allowance @ of 30 p.c of basic pay. 

 
শফাাঃ যভানঢ াঅমী 

লওাভী বঘ 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, 

(তৃাঃাঅাঃ াঈধ-বঘ (দাঃবদাঃ  াাঃ প্রাঃ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৬/২০০৭(াাংয)/৩১ ঢাবভঔ: 
২৪/১২/১৪১৪ োব্দ 

 ০৭/০৪/২০০৮ বরষ্টাব্দ 

 

বর: াফবভও/ শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথাগতভ ২০% শপ্ররড পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

ূে: ১) াংস্থাধদ বপাক এভ াবন স্ভাভও দাং-R II/ IC-1/ 72-63 ঢাাং-২৫/০৫/১৯৭২ 

২) প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম এভ স্ভাভও দাং-Pay-25/ 82/ D-19, ঢাবভঔ-১৪/০৭/১৯৮৩ 
 

 ভওাভ শপ্ররগড ওফথওামীদ ফগ ওম াফবভও/ শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথাভ চন্য শপ্ররডপাঢা প্রঢথদ ওভাভ 
মগক্ষয বদগম্নাক্ত বদ্ধান্তফূল গ্রলড ওগভগঙ: 

০২। ওম ভওাবভ (াফবভও/ শাফবভও) ওফথওঢথা শপ্ররগড ওফথওামীদ ফগ ফূম শঢগদভ ২০% শপ্ররড পাঢা প্রাধয 
লগদ। 

০৩। শস্পযাম ববওাঈবভবঝ শনাথ (এএএন) এভ ক্ষবঢধূভড পাঢা, শপ্রবগটন্ঝ কাটথ শভবচগফন্ঝ (বধবচাঅভ) এভ বগযর 
কাটথ পাঢা, শভবধট এযাওযদ যাগঝবমাদ (গভ) এভ শভ পাঢা এাং ভওাবভ প্রবযক্ষড প্রবঢিাগদ শপ্ররগড বদগাগকভ 
শক্ষগে বগযর পাঢা বণাভীবঢ লাম ণাওগ। এ  শক্ষগে এাআ প্রজ্ঞাধদ িাভা প্রবঢথঢ শপ্ররড পাঢা প্রগবাচয লগ দা। 

০৪। শপ্ররগড বদগাবচঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাগতভ চন্য াণথ বপাক লগঢ াআগঢাধূগথ চাবভওৃঢ ফূম শঢগদভ ২০% 
ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাগদভ াবন স্ভাভওফূল াবঢম ওভা ল‟ম। ঢতস্থগম াঈক্ত ওফথওঢথাকড শপ্ররগড ওফথওামীদ ফগ ফূম 
শঢগদভ ২০% শপ্ররড পাঢা প্রাধয লগদ। 

০৫। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
নচগম ওবভ 

াবঢবভক্ত বঘ (যাঃবদাঃ  প্রববথ) 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৬/২০০৭(াাংয)/৩১ ঢাবভঔ: 
২৪/১২/১৪১৪ োব্দ 

 ০৭/০৪/২০০৮ বরষ্টাব্দ 

ানুবমবধ: াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য প্রবভঢ লম: 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 
 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 
৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ --------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 
৬। বপাকী ওবফযদাভ (ওম) --------------------- 
৭। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 
৮। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 
৯। শচমা প্রযাও (ওম) -------------------- 
 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 
১০। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রডাম, ঠাওা- াআলা াাংমাগতয শকগচগঝ প্রওায ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা। 
১১। াণথ বপাগকভ ওম ানুবপাক। 

শফাাঃ াঅরৃভ ভবযত বফা 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭৩০৫৭ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৫ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৫.০৩১.০১.০০.০২৭.২০০৭(াাংয)/২০৩ ঢাবভঔ: ০৯/০৯/২০১০ বরাঃ 

২৫/০৫/১৪১৭ াঃ 

 

বর: এওাআ াগণ দগতবযও পাঢা  শপ্ররড পাঢা প্রতাদ বরগ ফঢাফঢ প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: ও) াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ধবভধে দাং-০৫.১৭২.০২২.০৬.০০.০১৪.২০১০.৯৩.ঢাবভঔ: ২চুদ/২০১০ াআাং 
ঔ) াবডচয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-াফ/ বাআ/১ (৫৮)/২০০৭-ভ-৩/১৩৫ ঢাবভঔ: ০২/০৯/১০ বরাঃ। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগলভ ববপন্প াঈাআাং-এ 
ওফথভঢ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকড এওাআ াগণ „দগতবযও পাঢা‟  „শপ্ররড পাঢা‟ প্রাধয লগদ দা। ঢাাঁভা রৄথুফাে 
„দগতবযও পাঢা‟ প্রাধয লগদ। 

 

 

ফালুা াঅক্তাভ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬৭০৬১ 

বঘ, 

াবডচয ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ াঈধ- বঘ, 

ভিাদী-৩ াবথযাঔা)। 
 

ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভঢ লগমা (গচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ): 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ পদ,৭৭/৭ ওাওভাাআম, ঠাওা। 
৪। বঘ, াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৫। বঘ, াণথবদবঢও ম্পওথ বপাক, ঠাওা। 
৬। বঘ, প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
৭। বঘ, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
৮। বঘ, েফ  ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৯। বঘ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
১০। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 

http://www.mof.gov.bd/
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ -২ াবথযাঔা 
www.mof.gov.bd 

দাং -০৭.০০.০০০০.১৭২.০১.০০১.১২ -৭৭ ঢাবভঔ: 
০৭ দচযি, ১৪১৯ োব্দ 

২১ শফ, ২০১২ বরস্টাব্দ 

াবন স্ভাভও 
 

বর: বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফগূলভ ববপন্প াঈাআাং -এভ ওফথওঢথাকড ওঢৃথও এওাআ াগণ ‘শপ্ররড পাঢা’  
‘দগতবযও পাঢা’ গ্রলগডভ শক্ষগে শপ্ররড পাঢা শনভঢ প্রতাদ। 

 

েূ: াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং -০৭.১৭৫.০৩১.০১.০০.০২৭.২০০৭)াাংয/(২০৩, ঢাবভঔ :০৯.০৯.২০১০ বর : 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ চাদাগদা বাগে শব, বগতযস্থ াাংমাগতয বফযদফূগল ববপন্প াঈাআাং -এ ওফথভঢ 
ওফথওঢথাকড প্রঘবমঢ বদফানুবাী এওাআ াগণ ‘শপ্ররড পাঢা’  ‘দগতবযও পাঢা’ প্রাধয লগদ দা - ফগফথ ূগে াঈগেবঔঢ 
স্ভাভগওভ ফাথযগফ াংবিষ্ট ওম ফন্ত্রডাম/বপাক -শও াবলঢ ওভা লগবঙম। ববপন্প ূগে প্রাি ঢগণয শতঔা বা শব, 

ূগোক্ত স্ভাভও চাবভভ ঢাবভগঔভ ধূগথ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ শওাদ শওাদ াঈাআাং -এভ ওফথওঢথাকড এওাআ াগণ রৃ’বঝ 
পাঢা গ্রলড ওগভদ বদ এাং শওাদ শওাদ াঈাআাং -এভ ওফথওঢথাকড এওাআ াগণ রৃ’বঝ পাঢা গ্রলড ওভগম ধভঢথীগঢ াবটঝ 
াঅধবত্তভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ ‘শপ্ররড পাঢা’ শনভৎ প্রতাদ ওগভগঙদ। বওন্তু মক্ষয ওভা বাগে শব, শওাদ শওাদ াঈাআাং -এভ 
ওফথওঢথাকড বদফ বলপূথঢপাগ এওাআ াগণ াঅলবভঢ „দগতবযও‟  „শপ্ররড পাঢা‟ভ ফগথয শণগও এঔদ ‘শপ্ররড পাঢা’ 
ভওাবভ শওারাকাগভ শনভৎ প্রতাদ ওগভদ বদ। 
 

০২। এফঢাস্থা, াণথ বপাগকভ ফঢাফঢ প্রতাগদভ ঢাবভগঔভ )০৯ -০৯ -২০১০ বরাঃ (ধূগথ বগতযস্থ াাংমাগতয বফযগদভ 
শব ওম ওফথওঢথা এওাআাগণ ‘শপ্ররড পাঢা’  ‘দগতবযও পাঢা’ গ্রলড ওগভ এঔদ ‘শপ্ররড পাঢা’ ভওাবভ শওারাকাগভ 
শনভৎ শতদবদ ঢাাঁগতভ বদওঝ লগঢ াবমগম্ব ‘শপ্ররড পাঢা’ াঅতাগভ প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য বদগতথযক্রগফ 
ানুগভাথ ওভা ল‟ম। 

 

 

দাবভদ সুমঢাদা 
াঈধবঘ )প্রববথ -২ াবথযাঔা( 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 
e-mail : nsultana@finance.gov.bd 

বঢভড )শচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ:( 
১. ববদভ বঘ, াণথবদবঢও ম্পওথ বপাক, শযভ -াআ -াাংমা দকভ, ঠাওা। 
২. বঘ, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, শগুদ াবকঘা, ঠাওা। 
৩. বঘ, প্রাী ওমযাড  দগতবযও ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৪. বঘ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৫. বঘ, াবডচয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৬. বঘ, প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম, শযভ -াআ -াাংমা দকভ, ঠাওা। 

দাং -০৭.০০.০০০০.১৭২.০১.০০১.১২ -৭৭ ঢাবভঔ: 
০৭ দচযি, ১৪১৯ োব্দ 

২১ শফ, ২০১২ বরস্টাব্দ 

ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য ানুবমবধ: 

১. ববদভ বঘ, চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

২. বলা ফলা বদন্ত্রও, বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৩. ফলাধবভঘামও, দগতবযও াবটঝ াবথতিভ, াবটঝ ওফগেক্স, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৪. ববদভ বঘগভ এওান্ত বঘ, াণথ বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

 

দাবভদ সুমঢাদা 
াঈধবঘ )প্রববথ -২ াবথযাঔা( 

 

http://www.mof.gov.bd/
mailto:nsultana@finance.gov.bd
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শটাগফবস্টও এাআট এমাাঈন্ফ 
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GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION WING 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No-MFP/Imp(1)/85/126 Dated: 30.11.85 

 

Sub: Domestic Aid Allownace to the Secretaries to the Government. 

 

 The Government have been pleased to sanction a domestic aid allowance of Tk. 420/- (four 

hundred twenty) per month to the Secretaries to the Government only with effect from 1.11.1985. 

 The expenditure involved in this regard will be met from within the budget provision of the 

prespective Ministry/Division and the charge will proceed from the sub-head „Allownace and 

Honoraria‟ of the revenue budget of the respective Ministry/Division. 

 

 

H.R. Datta 

Deputy Secretary 

 

Distribution: 

1. P.S.O to CMLA, CMLA‟s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. Secretary, President‟s Sectt., Personal Division. 

3. Secretary, President‟s Sectt., Public Division 

4. All Secretaries of the Ministries/Divisions, Dhaka. 

5. All Ministries/Division, Dhaka. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh. 

7. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka 

8. Chief Accounts Officer (Civil Secretariat), A.G (Civil) Building, Dhaka. 

9. Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Division, Dhaka. 

10. Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka. 

11. All Officers of Implementation Wing, Finance Division. 

12. Guard File 

13. Compilation File. 
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াাংমাগতয  শকগচঝ 

 
াবঢবভক্ত াংঔযা 

ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ 

ফেমাভ, চুমাাআ ২০, ১৯৯৯ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 
াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 
াস্তাদ যাঔা-১ 

 

প্রজ্ঞাধদ 
 

ঢাবভঔ, ৩০শয াঅরাঢ় ১৪০৬/ ১৪াআ চুমাাআ ১৯৯৯ 

 

 দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/১৭৯-ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ 
ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং-এফএনবধ/াআম্প(১)/ ৮৫/ ১২৬, ঢাবভঔ ৩০-১১-১৯৮৫ এভ াঅাংবযও 
াংগযাথদক্রগফ ভওাভ াাংমাগতয ভওাগভভ বঘকগডভ শটাগফবষ্টও এাআট এমাাঈন্ফ এভ ফাবও লাভ ৫২৫/-  ঝাওা 
লাআগঢ ৃবদ্ধ ওবভা ৬৮৫/-  ঝাওা ধুদাঃবদথথাভগডভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ। 
 

 ২। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ। 
 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ 

 

 
শফাাঃ যাফূগজ্জালা 

বুগ্ম- বঘ (াস্তাদ  প্রববথ)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৪.২০১০-৪২ ঢাবভঔ: ০৪/১০/২০১০ বরাঃ 

 
বর: ভওাগভভ বঘ  বঘ ধতফবথাতা ওফথওঢথাকগডভ শটাগফবস্টও এাআট এমাাঈন্ফ (Domestic Aid 

Allowance) বৃদ্ধ। 
 

 

 ভওাগভভ বঘ  বঘ ধতফবথাতাভ ওফথওঢথাকগডভ বতযফাদ ফাবও শটাগফবস্টও এাআট এমাাঈন্ফ (Domesitc Aid 

Allowance) ১,৩০০/- (এও লাচাভ বঢদযঢ ফাে) ঝাওা লগঢ ৩,০০০/- (বঢদ লাচাভ ফাে) ঝাওা ৃবদ্ধ ওভা ল‟ম। 

 

২। এ াত প্রগাচদী যপাভ াংবিষ্ট ফন্ত্রডাম/ বপাক/াংস্থাভ বদচস্ব াগচঝ শণগও বদথাল ওভা লগ। 

 

৩। এ বথথঢ পাঢা ১ চুমাাআ, ২০১০ ঢাবভঔ শণগও ওাবথওভ লগ। 
 

 

এ.এন াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

aminc@finance.gov.bd 

বঢভড (গচযিঢাভ ক্রফানুাগভ দ): 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা/ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, 

ঠাওা। 

২। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা। 

৩। বঘ -------------------------------------- ফন্ত্রডাম/ বপাক (ওম)। 

৪। বলা ফলা-বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৪.২০১০-৪২ ঢাবভঔ: ০৪/১০/২০১০ বরাঃ 

 

ত াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য ানুবমবধ:- 
১। বুগ্ম-বঘ, য বদন্ত্রড ানুবপাক, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম, (ঢাাঁগতভ ০৯.০৯.২০১০ ঢাবভগঔভ 

০৭.১৫৩.০১৫.০৪.০০.০২.২০১০/৫২৪ দাং স্ভাভগওভ ভাগঢ)। 

২। াণথফন্ত্রীভ এওান্ত বঘ, াণথ ফন্ত্রডাম (ফাদদী াণথফন্ত্রীভ ত াকবঢভ চন্য)। 

৩। াণথ বঘগভ এওান্ত বঘ, (াণথ বঘ ফগলাতগভ ত াকবঢভ চন্য)। 

 

এ.এন াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

 

http://www.mof.gov.bd/
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শঝবমগনাদ পাঢা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/দীবঢ-৩/০২/২০৫ ঢাবভঔ: ০১/০৯/১৪১৫ াঃ 

১৫/১২/২০০৮ বরাঃ 

 

বর: ভওাবভ শফাাাআম/ শমমুাভ শঝবমগনাদ পাঢা াঈগত্তামদ প্রগে। 
 

াঈধবুথক্ত বরগ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, এঔদ লগঢ াবঢবভক্ত বঘ  প্রাবথওাভপ্রাি ফধতফবথাতা ম্পন্প 
ওফথওঢথা এাং বুগ্ম-বঘকড শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাগদভ ফাবও পাঢা ৬০০ (ঙযঢ) ঝাওা লাগভ প্রাধয লগদ। 

০২। বডথঢ ওফথওঢথাকড এাআ পাঢা ফাবও শঢদ বগমভ াগণ াঈগত্তামদ ওভগদ। 

০৩। াঈগেঔয, এাআ পাঢা াঈগত্তামগদভ চন্য ওফথওঢথাগও ঢাাঁভ যলাবথ শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাগদভ াংগবাক দম্বভবঝ 
াংবিষ্ট তিভ প্রথাদ/ বদন্ত্রডওাভী ওফথওঢথাগও াঅবশ্যওপাগ াবলঢ ওভগঢ লগ। 

০৪। এাআ াঅগতয ০১, বটগম্বভ, ২০০৮ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

বঢভড: 
১। ফলা -বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয,৭৭/৭ ওাওভাাআম, ঠাওা।  

(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
২। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
৩। বলা ফলা বদবন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা।  

(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
৪। াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/দীবঢ-৩/০২/২৩৯ ঢাবভঔ: 
২১/১০/১৪১৫ াাং 
০৩/০২/২০০৯ বরাঃ 

 

 

বর: ভওাবভ াঅাবও শঝবমগনাদ দীবঢফামা াংগযাথদ প্রগে। 
 

েূ: ২৩/১০/০৮ ঢাবভগঔ াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ প্রযাদ ানুবপাক লগঢ প্রাি শদাঝ ানুগেত। 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ভওাবভ াঅাবও শঝবমগনাগদভ যীফা পযাঝ  মাাআদ ঘাচথ/াভঘাচথ যঢীঢ 
বদগম্নাক্ত াঈধাগ ধুদাঃবদথথাভড ওভঢাঃ ফবন্বঢ ভওাবভ শঝবমগনাদ দীবঢফামা‟ ২০০৪ াংগযাথগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ 
জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

১) ানুগেত ৮ (ঔ)-এ „১২০০ ওম‟এভ ধবভগঢথ „১৮০০/০০ ঝাওা‟ 

২) ানুগেত ৮ (ক)-এ „১০০০ ওম‟ এভ ধবভগঢথ „১৫০০/০০ ঝাওা‟ 

৩) ানুগেত ৮ (খ)-এ „৮০০ ওম‟ এভ ধবভগঢথ „১২০০/০০ ঝাওা‟ 

৪) ানুগেত ৮ (গ)-এ „৬৫০ ওম‟ এভ ধবভগঢথ „৯৭৫/০০ ঝাওা‟ 
 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ শভচাাঈম াঅলাদ, াঈধ-বঘ (প্রাঃ-১ (২) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/দীবঢ-৩/০২/৩৬৩ ঢাবভঔ: ০৫/১১/১৪১৬ াঃ 

১৭/০২/২০১০ বরাঃ 

 
 

বর: ভওাবভ শফাাাআম/ শমমুাভ শঝবমগনাদ পাঢা াঈগত্তামদ প্রগে। 
 

াঈধবুথক্ত বরগ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, এঔদ লগঢ াঈধবঘ  প্রাবথওাভপ্রাি ফফবথাতা ম্পন্প ওফথওঢথাকড 
এাং াঈধগচমা বদথালী ওফথওঢথাকড শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাগদভ ফাবও পাঢা ৪০০ (ঘাভযঢ) ঝাওা লাগভ প্রাধয 
লগদ। 

২। বডথঢ ওফথওঢথাকড এাআ পাঢা ফাবও শঢদ বগমভ াগণ াঈগত্তামদ ওভগদ। 

৩। াঈগেঔয, এাআ পাঢা াঈগত্তামগদভ চন্য ওফথওঢথাগও ঢাাঁভ যলাবথ শফাাাআম/ শমুমাভ শঝবমগনাগদভ াংগবাক দম্বভবঝ 
াংবিষ্ট তিভ প্রথাদ/ বদন্ত্রডওাভী ওফথওঢথাগও াঅবশ্যওপাগ াবলঢ ওভগঢ লগ। 

৪। এাআ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

aminc@finance.gov.bd 

 

বঢভড: 
১। ফলা -বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয,৭৭/৭ ওাওভাাআম, ঠাওা। 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
২। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
৩। বলা ফলা বদবন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল ানুবমবধ শপ্রভড ওভাভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 
৪। াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/দীবঢ-০৩/২০০২(াাংয)/৪২৩ ঢাবভঔ: ০৬/০৬/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: ভওাবভ শফাাাআম/ শমমুাভ শঝবমগনাদ াংগবাক যলাভ াংক্রান্ত দীবঢফামা-২০০৪ এ াংগযাথদ াঅদদ 
াংক্রান্ত। 

 

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ৪০-৪৫, ঢাবভঔ: ০৩/১২/২০০৯ বরাঃ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ভওাবভ শফাাাআম/ শমুমাভ াংগবাক  
যলাভ াংক্রান্ত দীবঢফামা, ২০০৪ এভ াংগযাবথঢ ৩ (চ) ানুগেত ানুবাী ফাদদী ফন্ত্রী/ প্রবঢফন্ত্রী/ াঈধফন্ত্রী/ বঘ/ 
বঘ ফফবথাতা ম্পন্প ওফথওঢথাগতভ শফাাাআম শগঝভ ফূময ঝাওা ১৫০০০/- (ধগদভ লাচাভ) বদথথাভগড াণথ বপাগকভ 
াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

aminc@finance.gov.bd 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শভচাাঈম াঅলাদ, াঈধ-বঘ) 
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বযক্ষা লাও পাঢা 
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এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔভ স্থমাবপবরক্ত লগ 

 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-০৩/২০০৫/৪১৬ ঢাবভঔ: ২৪/০৫/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ এভ ানুগেত-২৫ ানুবাী বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

াঈধবুথক্ত বরগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ভওাভ ান্তথঢথীওামীদ যস্থা বলগগ 
০১/০৭/২০১০ ঢাবভঔ লগঢ ওম শেডীভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ চন্য ন্তাদ প্রবঢ ফাবও ২০০/-(রৃাআযঢ) ঝাওা লাগভ এাং 
াদবথও ২(রৃাআ) ন্তাগদভ চন্য ফাবও গথাচ্চ ৩০০/-(বঢদযঢ) ঝাওা বযক্ষা লাও পাঢা প্রগত লগ। ঢগ, স্বাফী  স্ত্রী 
াঈপাআ ঘাওবভচীী লগম ন্তাদ াংঔযা শবগওাদ এওচগদভ শক্ষগোআ কডদা ওগভ পাঢাভ ধবভফাড বদথথাভড লগ। বদগম্নাক্ত 
ওাকচধে ( Documents) তাবঔম াগধগক্ষ বডথঢ সুবথা প্রগত লগ:- 

i) চন্ধ বদন্নদ এভ ঢযাবঢ ওবধ (Attested Copy of Birth Certificate)। 

ii) বযক্ষা প্রবঢিাগদভ প্রথাগদভ প্রঢযদ ধে (Enrolment Certificate from the Head of Educational 

Institution)। 

 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

aminc@finance.gov.bd 

বঢভড: 
১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক ঠাওা। 

২) ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢাঁচকা, ঠাওা। 

৩) ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা। 

৪) কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা। 

৫) বঘ/পাভপ্রাি বঘ---------------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবথতিভ/ধবভতিভ/বলা যাঔাফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

৬) াবঢবভক্ত বঘ ---------------------------------(ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

৭) ফলা-ধবভঘামও, ফবদঝবভাং শম, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

৮) ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (ববচবটএন), শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

৯) বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। 
(ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

১০) বপাকী ওবফযদাভ ------------------------------------------------বপাক (ওম বপাক)। 
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

১১) বুগ্ম-বঘ------------------------------------------------(ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১২) াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথ দদবঢও াঈধগতষ্টা ানুবপাক, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১৩) প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা --------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

১৪) াবন ওবধ/ কাটথ নাাআম। 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1373  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০-৮৬(১৩৫) ঢাবভঔ: ১২/১২/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ এভ ানুগেত-২৫ ানুবাী বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

ূে:  াণথ বপাগকভ স্ভাভও দাং াফ/াব/প্রববথ-৩/বপাক-০৩/২০০৫/৪১৬, ঢাবভঔ: ২৪/০৫/২০১০ বরাঃ। 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, চাঢী শঢদ শেম ২০০৯, এভ ানুগেত ৫ এ 
বডথঢ বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাদ লচীওভগডভ বদবফত্ত বদগম্নাক্ত বদ্ধান্ত কৃলীঢ লগগঙ:- 
 

ও) ূগোবেবঔঢ স্ভাভগওভ ১(ii) াঈধ-ানুগেগত বডথঢ াংবিষ্ট বযক্ষা প্রবঢিাগদভ প্রথাগদভ বদওঝ লগঢ প্রবঢ বযক্ষা গরথ 
রৄথুফাে এওাভ প্রঢযদ ধে গ্রলড ওভগঢ লগ ; এাং 

 

ঔ) স্বাফী  স্ত্রী াঈপাআ ঘাওবভচীী লগম শগক্ষগে শবগওাদ এওচগদভ ন্তাদ াংঔযা এাং ান্যান্য ওফথওঢথা  
ওফথঘাভীগতভ ন্তাদ াংঔযা কডদাভ শক্ষগে ওফথওঢথাগতভ শমা ঢাাঁগতভ স্ব স্ব শঢদ বগম প্রঢযদ ধে এাং 
ওফথঘাভীগতভ শমা ঢাাঁগতভ বদন্ত্রডওাভী ওঢৃথধক্ষ/ াঅদ  যদ ওফথওঢথা ওঢৃথও প্রতত্ত প্রঢযদ ধে গ্রলড 
ওভগঢ লগ। 

 

২। বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে াণথ বপাগকভ ২৪/০৫/২০১০ ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রববথ-৩/ বপাক-০৩/ 
২০০৫/ ৪১৬ দাং স্ভাভগও বডথঢ ান্যান্য বর/ যঢথামী াধবভবঢথঢ ণাওগ। 

 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

e-mail: aminc@finance.gov.bd 

 

বঢভড: 
১. ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক ঠাওা/ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢাঁচকা, ঠাওা। 

২. ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা। 

৩. কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা। 

৪. বঘ/পাভপ্রাি বঘ-------------------------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবথতিভ/ধবভতিভ/বলা যাঔাফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

৫. াবঢবভক্ত বঘ ---------------------------------(ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

৬. ফলা-ধবভঘামও, ফবদঝবভাং শম, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

৭. ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (ববচবটএন), শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

৮. বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা (ঢাাঁভ াথীদস্থ াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ 

ওভা ল‟ম)। 

৯. বপাকী ওবফযদাভ ---------------------------------------------------------বপাক (ওম বপাক)। 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

১০. বুগ্ম-বঘ----------------------------------------------------(ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১১. াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা ানুবপাক, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১২. াণথফন্ত্রীভ এওান্ত বঘ, াণথ ফন্ত্রডাম (ফাদদী াণথফন্ত্রীভ ত াকবঢভ চন্য) 

১৩. প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা -----------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা ল‟ম)। 

১৪. ওবধ/ কাটথ নাাআম। 

 

mailto:aminc@finance.gov.bd
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা-১ 

দাং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-২৯৩ ঢাবভঔ: ২২/০৯/২০১০ বরাঃ 

 

বর: চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ প্রঢথগদভ নগম াঈদ্ভঢু ফস্যাভ বরগ ফঢাফঢ প্রতাদ। 

 

ূে: দাং - ববচএ/ধদ্ধবঢ-১/চাাঃগাঃগেম/২০০৮/৫৪৭/৭৮৭ ঢাাং- ০২/০৩/২০১০ বরাঃ। 

 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্তধগেভ ধবভগধবক্ষগঢ াঅবতষ্ট লগ চাদাগদা বাগে শব, চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ প্রঢথগদভ 
নগম াঈদ্ভুঢ ফস্যাভ বরগ াণথ বপাগকভ সুবদবতথষ্ট ফঢাফঢ (ঙগও প্রতত্ত) বদম্নরূধপাগ ওাবথওভ লগ। 

 

ক্রাঃ 
দাং 

াঈদ্ভঢু ফস্যাফলূ াঈদ্ভঢু ফস্যাফগূলভ বরগ ববচএ ওাবথামগভ 
ফঢাফঢ 

াণথ বপাগকভ াস্তাদ 
ানুবপাগকভ ফঢাফঢ 

১। চাঢী শঢদগেম ২০০৯ এভ 
ানুগেত দাং-  ১৩(১) ানুবাী বথথঢ 
লাগভ বঘবওৎাপাঢা শব ওম ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাবভ ০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ 
াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ (বধাঅভএম) 
ণাওগদ ঢাভা প্রাধয লগদ বও- দা? 

০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ  শব ওম ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাবভ াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ (বধাঅভএম) ণাওগদ 
ঢাভা াণথ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-  াফ/ াব(াস্ত-
১) ববথ- ৭/ ২০০৫(াাংয- ১)/ ১০ ঢাবভঔ-  
২৩/০১/২০০৬ বরাঃ ানুবাী চাঢী শঢদগেম 
২০০৯ এভ ানুগেত দাং-  ১৩(১) শফাঢাগও বথথঢ 
লাগভ বঘবওৎা পাঢা প্রাধয লগদ। 

ববচএ ওাবথামগভ 
ফঢাফগঢভ াগণ 

এওফঢ। 

২। চাঢী শঢদগেম ২০০৯ এভ 

ানুগেত দাং- ১৪(৬) ানুবাী বথথঢ 
লাগভ াড়ীপাড়া পাঢা, শব ওম 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাবভ ০১/০৭/২০১০ বরাঃ 
ঢাবভঔ াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ 

(বধাঅভএম) ণাওগদ ঢাভা প্রাধয 
লগদ বও- দা? 

০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ  শব ওম ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাবভ াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ (বধাঅভএম) ণাওগদ 
ঢাভা াণথ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-  াফ/ াব(াস্ত-
১) ববথ- ৭/ ২০০৫(াাংয- ১)/ ১০ ঢাবভঔ-  
২৩/০১/২০০৬ বরাঃ ানুবাী চাঢী শঢদগেম 
২০০৯ এভ ানুগেত দাং-  ১৩(১) শফাঢাগও বথথঢ 
লাগভ াড়ীপাড়া পাঢা প্রাধয লগদ। 

ববচএ ওাবথামগভ 

ফঢাফগঢভ াগণ 

এওফঢ। 

৩। চাঢী শঢদগেম ২০০৯ এভ 

ানুগেত দাং- ২৫ ানুবাী 
০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভঔ লগঢ প্রগত 
বযক্ষা লাও পাঢা শব ওম ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাবভ ০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ 

াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ (বধাঅভএম) 

ণাওগদ ঢাভা প্রাধয লগদ বও- দা? 

াভ াঈত্তভ ঙুবঝওাম শবগলঢু শধদযদগবাকয 
ঘাওবভওাম শগলঢু ০১/০৭/২০১০ বরাঃ ঢাবভগঔ  শব 

ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাবভ াভ াঈত্তভ ঙুবঝগঢ 

(বধাঅভএম) ণাওগদ ঢাভা চাঢী শঢদগেম 

২০০৯ এভ ানুগেত দাং- ২৫ শফাঢাগও বযক্ষা 
লাও পাঢা প্রাধয লগদ। 

ববচএ ওাবথামগভ 

ফঢাফগঢভ াগণ 

এওফঢ। 

 

 

ফবনচ াঈবিদ াঅলগফত 

ববদভ লওাভী বঘ 
শনাদ: ৯৫৫০৭৮১ 

বলা ফলা বদন্ত্রও 

বলা ফলা বদন্ত্রগওভ ওাবথাম 
শগুদাবকঘা, ঠাওা -১০০০ 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-০৭.১৭৩.০২২.১৪০০০.০০৯.২০১১-২৭ ঢাবভঔ: ২৭ চানুাভী, ২০১১ 

বর: াাংমাগতয ভাাআগনম এভ াফবওপাগ ভঔাস্ত এাং াভ ঙবুঝ শপাকভঢ বপাকী ওফথওঢথা/ দবদও/ 
াাফবভও ওফথঘাভীগতভগও বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 
ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ (প্রযা-১)-ববথ-৯/২০০০ (াাংয)-১১৮৩, ঢাবভঔ:২৯/০৯/২০১০ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগধবক্ষগঢ াফবওপাগ ভঔাস্তওৃঢ এাং াভ-াঈত্তভ ঙুবঝ শপাকভঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীগতভগও বযক্ষা লাও পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil finance.gov.bd 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা- ২ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ-১০/৮৫/১০০ ঢাবভঔ: ২৩/২/১৩৯৪ াাং 
৭/৬/১৯৮৭ াআাং 

 

শপ্রভও: চদা এ, ব, শঘৌথুভী 
 বুগ্ম বঘ 

 কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

 াণথ বপাক 

 

প্রাধও: ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও 

 ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রগওভ ওাবথাম 

 ১০/ এ লাঢী ড়ও, ফকাচাভ, ঠাওা। 

 

বর: বাঢাাগঢভ চন্য দদ-শকগচগঝট এাং ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ বভওা পাড়া প্রতাদ প্রগে। 
 

চদা, 

 াঈধগভাক্ত বরগ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথাভ ওাবথাম (গাফবভও বঘাম) এভ ৩০-৫-১৯৮৫ ঢাবভগঔভ এদ, 

বচ, বধ-১ (কযাফ-১) বভওা পাড়া/ াবলভ/ ৪৫৯ দাং স্ভাভগওভ ভাগঢ াঅবফ চাদাাআগঢ বদগতথবযঢ লাআাবঙ শব, ভওাভ ত 
াআা এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, এনাঅভ  এ,াঅভ (১ফ ঔন্ট) এভ এ, াঅভ-৮৯/ ব, এ, াঅভ (২ ঔন্ট) 
এভ ৮৬ দাং ববথগঢ প্রতত্ত ক্ষফঢাগম দদ শকগচগঝট  ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীবতকগও ওাগবথাধমগক্ষ শলটগওাাঝথাগথভ ৫ 
(ধাাঁঘ) ফাাআগমভ ফগথয বভওা শবাগক ভ্রফগডভ চন্য বদম্নবডথঢ যঢথ াগধক্ষ বভওা পাড়াভ প্রবঢধূভড ওভা বাাআগঢ ধাগভ: 

ও) শধৌভ এমাওা/ াআাঈবদদ ওাাঈবন্ফম ওঢৃথও ানুগফাবতঢ বদথথাবভঢ লাভ ানুবাী লাআগ। 

ঔ) শব ওম এমাওা বভওা পাড়া বদথথাবভঢ দাাআ শাআ ওম এমাওাভ বদওঝস্থ শধৌভপা/ াআাঈবদদ ওাাঈবন্ফম এভ 
ানুগফাবতঢ বদথথাবভঢ লাভ প্রগবাচয লাআগ। 

ক) শব  স্থাদ বওল্প ধবভলদ িাভা বুক্ত শাআ ফস্ত শক্ষগে বভওা পাড়া বওল্প ধবভলগডভ বদথথাবভঢ লাভ ধবথন্ত 
ীফাদ্ধ ভাবঔগঢ লাআগ। 

 

াঅধদাভ ানুকঢ 

 

 

এ, ব, শঘৌথুভী 
 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/বঝএ-১০/৮৫/১০০(২০০০) ঢাবভঔ: ২৩/২/১৩৯৪ াাং 
৭/৬/১৯৮৭ াআাং 

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ এাং প্রগাচদী ওাবথযক্রগফভ চন্য ------------------------ ফীগধ শপ্রবভঢ লাআম। 
 

 

শও, এফ, ওবভফ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ দাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮ 
ন্ঝদ: 

১। ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম (ধাগথাগদম বপাক), ে পদ, ঠাওা। 
২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
৩। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৪। প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ। 
৫। াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৬। ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৭। াঈধগতষ্টা ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৮। প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
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৯। াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
১০। বঘ, ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। 
১১। ফলা বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
১২। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা। 
১৩। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (গভমধণ), ঘট্টগ্রাফ। 
১৪। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা। 
১৫। ফলা বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ঠাওা। 
১৬। ওম ফন্ত্রডামগভ প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা। 
১৭। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ। 
১৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ। 
১৯। ওম শচমা প্রযাও। 
২০। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
২১। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ। 
২২। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
২৩। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২৪। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ। 
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(এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ স্ভাভও ধগেভ স্থমাবপবরক্ত) 
 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বদ:পাঢা-১/২০০৪/১০২ ঢাবভঔ: ২৯/০৪/১৪১৩ াাং 
১৩/০৮/২০০৬ বরাঃ 

াবন স্ভাভও 

বর: চাঢী শঢদ শেম/২০০৫ এভ ১০ফ শগ্রগট শঢদপ্রাি (দদ-শকগচগঝট) ওফথঘাভীগতভ বাঢাাঢ পাঢা প্রতাদ 
াংক্রান্ত। 

 

ূে: বযল্প ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-বযফ/ প্রাঃ-৩/১এফ-৫৫/৯৭/২২৭, ঢাবভঔ: ২৬/০৬/২০০৬ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, চাঢী শঢদ শেম ২০০৫ এভ ানুাঃ ১৫ 
শফাঢাগও ১১ লগঢ ২০ দাং শেগমভ (৪১০০-৮৮২০/- লগঢ ২৪০০-৪৩১০/-) াঅঢাপকু্ত দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীকড 
বাঢাাঢ পাঢা প্রাধয লগদ। দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীকডগতভ শক্ষগে ঝাাআফগেম া বগমওযদ শগ্রট প্রাবিভ ফাথযগফ ১০ফ 
া ঢতূর্ধ্থ াঈচ্চঢভ শেম প্রাবি ঢাাঁগতভ বাঢাাঢ পাঢা প্রাবিগঢ াাঁথা লগ দা। 
 

০২। বগঘয বরগ াআগঢাধূগথওাভ াণথ বপাগকভ ১৯/১০/২০০৫ ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ প্রব-৪/ বদাঃপাঢা-১/২০০৪/১১৬ 
াংঔযও স্ভাভওবঝ াবঢম ওভা ল‟ম। 
 

০৩। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

 

বভড: 

১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২। ফঔুয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা 
৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ঠাওা। 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)। 
৪। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 
৫। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ -------------------------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক) 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)। 
৬। বপাকী ওবফযদাভ ------------------------------------------------ (ওম)। 
৭। বলা ফলা বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা 

(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ চাদাগদা ল‟ম)। 
৮। শচমা প্রযাও ------------------------------------------------------------ (ওম) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ব:পাঢা-১/২০০৪/১৮৯ ঢাবভঔ: ০৬/১১/২০০৮ াআাং 

াবন স্ভাভও 

বর: ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফগূলভ ওফথঘাভীগতভ 
ওবঢধ াঅবণথও সুবথা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

ূে: াস্তাদ ানুবপাক, াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং-াফ/াব(াস্তাদ)-১/ব-১/৮৯/১১৫(৩০০), ঢাবভঔ: 
১৬/৭/১৯৮৯াআাং 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ চাদাগদা বাগে শব, ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  
াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীগতভ ওবঢধ াঅবণথও সুবথা প্রতাদ বরগ চাবভওৃঢ াবন স্ভাভও দাং-াফ/ 
াব(াস্তাদ)-১/ ব-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), ঢাবভঔ: ১৬/৭/১৯৮৯-এ ওফথঘাভীগতভ াবন ফগভ াবঢবভক্ত া ঙুবঝভ 
বতগদ ৩ খন্ঝা ওাগচভ চন্য দতবদও ৮/- (াঅঝ) ঝাওা এাং ৩ খন্ঝাভ শযী াবঢবভক্ত ওাগচভ চন্য দতবদও ১০/- (তয) ঝাওা 
বঝবনদ পাঢা বদথথাবভঢ বঙম। 

 

২। এক্ষগড, াঈক্ত বঝবনদ পাঢাভ ধবভফাড বথথঢ ওগভ ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  
াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথঘাভীগতভ াবন ফগভ াবঢবভক্ত া ঙুবঝভ বতগদ ৩ খন্ঝা ওাগচভ চন্য দতবদও ১৫/- 
(ধগদভ) ঝাওা এাং ৩ খন্ঝাভ শযী াবঢবভক্ত ওাগচভ চন্য দতবদও ২০/- (বয) ঝাওা বদথথাভড ওভা ল‟ম। 

 

৩। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

প্রড ঘক্রঢথী 
বুগ্ম-বঘ (প্রববথ) 
শনাদ: ৭১৬৪৫২২ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ব:পাঢা-১/২০০৪/১৮৯ ঢাবভঔ: ০৬/১১/২০০৮ াআাং 

ানুবমবধ াকবঢ  প্রগাচদী ওাবথক্রফ গ্রলগডভ চন্য শপ্রবভঢ লগমা: 
১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২) ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, শঢাঁচকা, ঠাওা। 

৩) ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা। 

৪) বঘ/পাভপ্রাি বঘ --------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
 (ঢাাঁভ াঅঢাপকু্ত ওম াবথতিভ/ধবভতিভ/বলা যাঔাফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 

৫) কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা। 

৬) ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (ববচবটএন), শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 

৭) বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা 
 (ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 

৮) বপাকী ওবফযদাভ -------------------------------------- বপাক (ওম বপাক)। 

৯) শচমা প্রযাও -------------------------------------- শচমা (ওম শচমা)। 
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 

১০) যস্থাধদা ধবভঘামও -------------------------------------- (ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ)। 

১১) শঘাভফযাদ/যস্থাধদা ধবভঘামও ------------------------------ (ওম স্ব-যাবঢ/ভাষ্ট্রাে প্রবঢিাদ এভ প্রথাদকড)। 
১২) ফলা ধবভঘামও, াাংমাগতয ভাাআগনম, ঠাওা 
১৩) ফলা-ধুবময ধবভতযথও, তভ তিভ, ঠাওা। 

১৪) বুগ্ম-বঘ -------------------------------------- (ওম) াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১৫) াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা, াণথবদবঢও াঈধগতষ্টা ানুবপাক, াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 

১৬) াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ), বাঅভবপ পদ, ঘট্টগ্রাফ। 

১৭) াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ), ভাচযালী। 

১৮) ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষও, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা। 

১৯) ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 

২০) ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, বাঅভব পদ, ঘট্টগ্রাফ। 
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২১) ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 

২২) ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা। 

২৩) প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা -------------------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
(ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম াবনগ এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা)। 

২৪) াবন ওবধ/কাটথ নাাআম। 

 

 

শফাাঃ াঅরৃভ ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ:- ৭১৭০১৭৪। 
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শধারাও পাঢা/গথামাাআ পাঢা 
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াাংমাগতয  শকগচঝ 

 
াবঢবভক্ত াংঔযা 

ওঢৃথধক্ষ ওঢৃথও প্রওাবযঢ 

ফেমাভ, চুমাাআ ২০, ১৯৯৯ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 
াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 
াস্তাদ যাঔা-১ 

 

প্রজ্ঞাধদ 
 

ঢাবভঔ,৩০শয াঅরাঢ় ১৪০৬/১৪াআ চুমাাআ ১৯৯৯ 

 

 দাং-াফ/াব (াস্ত-১)/পাঢা-৫/৯৯/১৮০-ঘাওবভ (গঢদ  পাঢাবত) াঅগতয, ১৯৯৭ এভ ানুগেত ১২ (১) এভ 
ানুভগড এাং াণথ বপাগকভ াবন স্ভাভও দাং-াফ/ াব (াস্তাদ)-১/ ব-১/৮৯/১১৫ (৩০০), ঢাবভঔ ১মা োড, 

১৩৯৬ াাং/১৬াআ চুমাাআ, ১৯৮৯ াআাং এভ াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভওাভ শথামাাআ পাঢাভ লাভ ফাবও ২৫.০০ (ধাঁবঘয) 
ঝাওা লাআগঢ বৃদ্ধ ওবভা ৩৫.০০ (ধবেয) ঝাওা ধূদাঃবদথথাভগডভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ। প্রঘবমঢ বদফ ানুবাী শব 
ওম ওফথঘাভী শথামাাআ পাঢা প্রাধয লদ, ঢালাভাাআ এাআ পাঢা প্রাধয লগদ। 
 

 ২। এাআ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ১৯৯৯ ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ। 
 

ভাষ্ট্রধবঢভ াঅগতযক্রগফ 

 

 
শফাাঃ যাফূগজ্জালা 

বুগ্ম- বঘ (াস্তাদ  প্রববথ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 
প্রববথ যাঔা- ৪ 

দাং- াফ/াব/প্রববথ- ৪/বপা- ৪/২০০০/৮০ ঢাবভঔ: ২৫/০৭/২০০৫ বরাঃ 

 

বর: প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ কাড়ীঘামও, শফওাবদও, বট/ াঅভ  ঘঢুণথ শেডী ওফথঘাভীগতভগও শথামাাআ পাঢা প্রতাদ 
প্রগে। 

 

ূোঃ য বদন্ত্রড ানুবপাগকভ দবণ দাং-  

ও) াফ/ াব/ যাঃবদাঃ- ৪/ প্রফওা- ১/০৫ 

ঔ) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে দাং- ৬১.৩৯.৫.২.০২.২০০৪- ২০০৫/৮৮৮, ঢাাং-  ৪/৭/২০০৫ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ াঅগমাঘয 
ওফথঘাভীকড ভওাগভভ ঢভন লগঢ াচ- শধারাও প্রাধয লগম ঢাভা শথামাাআ পাঢা প্রাধয লগদ এাং এ লাভ াণথ বপাগকভ 
াস্তাদ- ১ যাঔাভ ১৪ চুমাাআ ১৯৯৯ ঢাবভগঔভ প্রজ্ঞাধদ শফাঢাগও ১ চুমাাআ ১৯৯৯ ঢাবভগঔভ ধূথ ধবথন্ত ২৫/-  ঝাওা 
লাগভ এাং ধভঢথীগঢ ৩৫/-  ঝাওা লাগভ প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ। 

 

 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদাঃ ৯৫৬১১৩১ 

ববদভ লওাভী বঘ 

য বদন্ত্রড- ৪ 

াণথ বপাক 

 

ানুবমবধ াকবঢভ চন্য:-  

 

ধবভঘামও (প্রযাদ) 
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা। 
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বগযর পাঢা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 
যাঔা- ৩। 

দাং- াফ/াব/(া)- ৩শাঃবদাঃ(াঃ)- ১/৮৯/১২৪(১০০) ঢাবভঔ: 
২৭শয বটগম্বভ ১৯৮৯ াআাং 

১৩াআ শধৌর ১৩৯৬ াাং 
 

বর: বুগ্ম- বঘ এাং ঢতূর্ধ্থ ওফথওঢথাকগডভ াগণ ওফথভঢ যবক্তকঢ লওাবভ (বধ.এ.) কগডভ বগযর পাঢা প্রতাদ 
াংক্রান্ত। 

 

 াণথ ফন্ত্রডামগভ াগও াস্তাদ বপাগকভ ১৭- ৫- ৭৮াআাং ঢাবভগঔভ এফ, এন (াঅাআবট)- ৩/ ব১/ ৭৮/ ৫৩৮ দাং 
াবন স্ভাভগওভ ৭দাং ানুগেগতভ াঅাংবযও াংগযাথদধূথও ভওাভ, বুগ্ম- বঘকগডভ যবক্তকঢ লওাবভকগডভ বগযর 
পাঢাভ ফাবও লাভ ৫০/-  ঝাওা লগঢ ৭৫/-  (ধাঁঘাত্তভ) ঝাওা এাং াবঢবভক্ত বঘ, বঘ এাং ফবন্ত্রগকথভ যবক্তকঢ 
লওাবভকগডভ বগযর পাঢাভ ফাবও লাভ ৮৫/-  ঝাওা লগঢ ১২৫/-  (এওযঢ ধাঁবঘয) ঝাওা বৃদ্ধ ওভাভ বদ্ধান্ত গ্রলড 
ওগভগঙদ। 
 

২। এ বদ্ধান্ত াে াবন স্ভাভও চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

 

এ, শও, এফ নচমুম লও 
াঈধ- বঘ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 
াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 
যাঔা- ৩। 

দাং- াফ/াব/(াস্ত - ৩)শাঃবদাঃ(াঃ)- ১/৮৯/৫৬ ঢাবভঔ: 
১২ দগপম্বভ, ১৯৯৫ াআাং 

২৮শয ওাবঢথও, ১৪০২ াাং 
 

বর: ভওাগভভ বগু্ম- বঘ, াবঢবভক্ত বঘ, বঘ, ফন্ত্রী/ াঈধগতষ্টাগতভ ফধবথাগভ ওফথওঢথাকগডভ যবক্তকঢ 
লওাবভ (বধ,এ)- শতভ বগযর পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

 াণথ ফন্ত্রডামগভ াবন স্ভাভও দাং- এদ এন (াঅাআবট)- ৩/ ব- ১/ ৭৮/ ৫৩৮, ঢাবভঔ ১৭- ৫- ৭৮াআাং ানুবাী বুগ্ম-
বঘ, াবঢবভক্ত বঘ, বঘ, ফন্ত্রী/ াঈধগতষ্টাকগডভ যবক্তকঢ লওাবভকড (বধ,এ) বদথথাবভঢ লাগভ বগযর পাঢা (Special 

Allowance) শধগ ণাগওদ। বওন্তু ঐ ওম ওফথওঢথাকগডভ ফধবথাগভ ওফথওঢথাগতভ াগণ ওফথভঢ যবক্তকঢ 
লওাবভকডগও বগযর পাঢা প্রতাগদভ শওাদ বথাদ শদাআ। বরবঝ াবথওপাগ ধবথাগমাঘদা ওগভ াঈধগভাক্ত স্ভাভওবঝ 
াঅাংবযও াংগযাথদক্রগফ ভওাভ বদগম্নাক্ত বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙদ: 

ও) প্রথাদ বদথাঘদ ওবফযদাভ  বদথাঘদ ওবফযদাভ, াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযগদভ শঘাভফযাদ  তস্য এাং 
ধবভওল্পদা ওবফযগদভ তস্য, বপাকী প্রথাদ  বগু্ম- প্রথাগদভ াগণ ওফথভঢ যবক্তকঢ লওাবভকড বদথথাবভঢ 
লাগভ বগযর পাঢা প্রাধয লগদ। 

ঔ) ান্যান্য শক্ষগে বঘ, াবঢবভক্ত বঘ  বুগ্ম- বঘগভ ফধবথাগভ ওফথওঢথাগতভ াগণ ওফথভঢ যবক্তকঢ 
লওাবভকড বদথথাবভঢ লাগভ বগযর পাঢা প্রাধয লগদ। ঢগ ‘ফ- ধবথা’ বদথথাভগডভ বরগ াণথ ফন্ত্রডাম/ 
াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ানুগফাতদ গ্রলড ওভগঢ লগ। 

ক) শব ওম যবক্তকঢ লওাবভকড বগযর পাঢা ধাগদ ঢাগতভগও াবথওাম পাঢা প্রগত লগ দা। 
 

২। এ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ। 

 

 

শফাাঃ নুরুম াঅফীদ ধাগঝাাভী 
াঈধ- বঘ 

াস্তাদ- ২। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/ববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৫/২০০৬/৯২ ঢাবভঔ: ১১/০৭/২০০৭ বরাঃ 

 

বর: বধবচাঅভ এভ বগযর কাটথ পাঢাভ লাভ বৃদ্ধ াংক্রান্ত। 
 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-পাঢা-১৪/৯৬/ বট-১৯/৯৩, ঢাাং-০৬/০৬/২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ শপ্রবগটন্ঝ কাটথ শভবচগফগন্ঝভ তস্যগতভ বগযর কাটথ পাঢা বতযফাদ ফূম শঢগদভ 
২৫% এভ স্থগম ৫০% ওভাভ ফঞ্জুবভ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 
 

০২। াংবিষ্ট শচ এ াঅাআ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম াংগযাথগদভ যস্থা বদগ। 
০৩। এগঢ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ ভগগঙ। 
০৪। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

 

ভাঔাম ঘন্ তা 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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এওাআ দাম্বাভ  ঢাবভগঔ প্রবঢস্থাবধঢ 

 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ-৬ যাঔা 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৩/০৩/৮৮ ঢাবভঔ: ১৫/০৯/২০০৮বরাঃ। 

 

বর: চাবঢাংখ যাবন্ত বফযগদ বদগাবচঢ শদাতগমভ তস্যগতভ প্রাধয ২০% াবগ্রফ দগতবযও পাঢা বফযগদ কফগদভ 
প্রাক্কাগম ১২ (াভ) ফাগভ এওওামীদ দগতবযও ফুদ্রা ধবভগযাথ াংক্রান্ত। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-১৯/পাঢা-২/২০০৭ (ঙাাদবণ) 
 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ বদম্ন বদথঢ বর ান্তপুথক্ত ওগভ দীবঢফামা াংগযাথগদভ সুধাবভগয াণথ 
বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

 চাবঢাংখ বফযগদ বদগাবচঢ যস্ত্র াবলদীভ তস্যগতভ বফযগদ কফগদভ ধগভ প্রবঢ ফাগ ২০% দগতবযও পাঢা 
প্রতাগদভ ধবভগঢথ ০৬ (ঙ) ফাগভ দগতবযও পাঢাভ ২০% ফাবওথদ টমাগভ াবগ্রফ এওগে বফযগদ কফগদভ 
প্রাক্কাগম প্রতাদ। 

 চাবঢাংখ বফযগদ াঈড্ডদ ওাগচ বদগাবচঢ ধাাআমঝ এাং এাভ-ক্রু বফাদগদাগতভ দগতবযও পাঢাভ বলঢ 
বণাক্রগফ ৪০০ (ঘাভযঢ) এাং ১৫০ (এওযঢ ধঞ্চয) ফাবওথদ টমাভ ওগভ াঈড্ডদ পাঢা প্রাবিভ বর 
াংগবাচদ। 

 

 

শফাাঃ চামাম াঈবিদ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-২) 
শনাদ-৭১৬২৯৩১ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-০২/২০০৭/৩৮৫ ঢাবভঔ: ৩১/০৩/২০১০ াআাং। 

 

বর: স্থাদান্তভওাগম (In transit) ওাভা ন্দীগতভ শঔাভাওী পাঢা প্রবঢবতদ ৪ × ২ = ৮/- ঝাওাভ স্থগম ১৬/- ঝাওা 
াঈন্পীঢওভড ম্পবওথঢ। 

 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ (ওাভা-২)১বধ-২৬/৮৯/৮২, ঢাবভঔ: ০৯/০৩/২০১০ াআাং 
 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ স্থাদান্তভওাগম (In transit) ওাভা ন্দীগতভ শঔাভাওী পাঢা প্রবঢবতদ ৪/- × ২ = 
৮/- ঝাওাভ স্থগম ১৬/- (গরাম) ঝাওা াঈন্পীঢওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

শফাাঃ বলতাঈোল 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৯৫৫৬৩০১ 
mshahidullah2@finance.gov.bd 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ রুঔাদা লাবদ, ববদভ লওাভী বঘ (ওাভা যাঔা-২)। 

 

mailto:mshahidullah2@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 
প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/াঈৎ পাঢা-০১/৯৭/০৪ ঢাবভঔ: ২৬/০৭/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: াঅদাভ যাঝাবমগদভ ৪৭৪৫ চদ াঅদাগভভ াঈৎ পাঢা াংস্থা বদগাবচঢ (গওবধাঅাআ) ােীপঢূ 
াঅদাভগতভ ন্যা ৬০ বতগদভ দতবদও পাঢাভ ফধবভফাড াণথ ৎগভ রৃ’বঝ াঈৎ পাঢা বলগগ প্রতাদ 
প্রগে। 

 
ূে: ১। াফ/ াব/ প্রববথ-৩/ বপা-০৬/২০০৬ (াাংয-১)/৪০৪, ঢাবভঔ-১১/০৫/২০১০বরাঃ 

২। স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ১২০-১২২, ঢাবভঔ: ১৬/১১/২০০৯ বরাঃ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ শপ্রবভঢ বরগ ১দাং ূগেভ ফাথযগফ 
চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ এভ শপ্রবক্ষগঢ (গেম বলপূথঢ) াঅদাভ  বপবটবধ তস্য-তস্যাগতভ ৩০% লাগভ বথথঢ 
পাঢাবতভ সুবথা প্রতাগদ াণথ বপাক লগঢ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগগঙ। এাআ াঅগতয ০১/০৭/২০০১০ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ 
লগ। 

 
২। এফঢাস্থা, ূেস্থ ২দাং প্রস্তাগভ বরগ বগঘদা ওভাভ প্রগাচদ শদাআ। 

 
 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 
aminc@finance.gov.bd 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘামব ঠাওা। 

(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফালাম্মত ফবদরুজ্জাফাদ, লওাভী বঘ) 

 

mailto:aminc@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-৬/৯০/২৪ ঢাবভঔ: ৩০/০৮/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: বযক্ষাদী এাঅাআ  বভক্রুঝ ওদগস্টমগতভ প্রবযক্ষড গ্রলডওাগম শঔাভাওী পাঢা বৃদ্ধ প্রগে। 
 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ (ধুাঃ-৪)-৬/২০০৮/৪১৬, ঢাবভঔ: ০৪/০৮/২০১০ বরাঃ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, বযক্ষাদী এাঅাআ  বভক্রুঝ ওদগস্টমগতভ 
শঔাভাওী-পাঢাভ লাভ ১,৫০০/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ১,৮০০/- ঝাওা বদথথাভগড াগচঝ ভাি াগধগক্ষ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ 
জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 
 

২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 
aminc@finance.gov.bd 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

mailto:aminc@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১১-২৫৮ ঢাবভঔ: ১৯ বটগম্বভ, ২০১১ 

 

বর: ফাচওমযাড ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ স্থাী ওবফবঝভ ১৪ঢফ দঞগওভ ওাবথবভডীভ সুধাবভয াস্তাগদভ চন্য 
ওযাবধগঝযদ গ্রান্ঝ বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: ফাচওমযাড ফন্ত্রডামগভ ওযাবধগঝযদ গ্রান্ঝ-৩/২০১০(াাংয-১) দম্বভ দবণভ শদাঝানুগেত-২৩-২৭। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ শভওাবভ এবঢফঔাদাভ বদাীগতভ ফাণাবধঙু ভাি ৭০০/- ঝাওা লগঢ ১,০০০/- 
ঝাওা াঈন্পীঢওভগডভ প্রস্তাগ বদম্নবমবঔঢ যঢথামী াগধগক্ষ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

ও) সুবথাগপাকী বদথাঘগদভ শক্ষগে ববএ প্রডীঢ তাবভদ্র ফাদবঘেগও বপবত্ত থগভ াগধক্ষাওৃঢ তবভদ্র প্রড এমাওা 
শণগও শবয লাগভ সুবথাগপাকী বদথাঘগদভ যস্থা ভাঔা; 

ঔ) এ াংক্রান্ত বতযফাদ দীবঢফামা প্রগাচদী াংগযাথদ/াংগবাচগদভ শক্ষগে স্থাদী প্রযাদ, স্থাদী ভওাভ 
ধবভরত, স্থাদী সুযীম ফাগচভ প্রবঢবদবথগতভ ফঢাফঢ গ্রলড ওভা; এাং 

ক) ওযাবধগঝযদ গ্রান্ঝ াত ভািওৃঢ াণথ বণাবণপাগ যরঢ লগে বওদা ঢা ঢতাভবওভ চন্য ফাচওমযাড 
ফন্ত্রডাম এাং শচমা ধবথাগ শচমা প্রযাগওভ পাধবঢগত্ব এওবঝ ফবদঝবভাং ওবফবঝ কঞদ ওভা। 

 

০২। এ ৃবদ্ধভ লাভ ১ চুমাাআ ২০১১ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

ফাচওমযাড ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd


 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1394  

 

 ক্ষবঢধভূড পাঢা/ ানুতাদ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

 

দাং-াফ/াব(াস্ত-৪)/ক্ষাঃধূাঃপাঢা-২৫/৯২/৫৮ ঢাবভঔ: ০৭/০৫/১৩৯৯ 

২২/০৮/১৯৯২ 

 

বর: প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীগতভ চন্য বগযর ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাদ প্রগে। 
 

ূে: প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ াআাঈ,  শদাঝ দাং -৬১. ১. ৫. ০. ১৫. ৯২-৩৬০ ঢাাং -২৬/৫/৯২ াআাং এাং ধোংঔযা 
৬১. ১. ৫. ০. ৯২-৪৯৩ ঢাাং -২২/৭/৯২ াআাং। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ দদ-শকগচগঝট 
ওফথঘাভীগতভগও প্রবঢফাগ ঢালাগতভ ফূম শঢগদভ যঢওভা ১০ পাক লাগভ বগযর ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ 
াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওবভগঢগঙ। ঢগ যঢথ ণাগও শব াংবিষ্ট ওফথঘাভীকড শওাদ প্রওাভ াবথওাম পাঢা (Overtimes 

Allowance) প্রাধয লাআগদ দা। 
 

২। এাআ বগযর ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত য প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ভািওৃঢ াগচগঝভ াংবিষ্ট ঔাঢ লাআগঢ 
বফঝাাআগঢ লাআগ। 
 

৩। াঈক্ত সুবথা এাআ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লাআগঢ প্রগত লাআগ। 
 

 

শফাাঃ ফওমু শলাগদ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৩০০১ 

ফলাধবভঘামও (প্রযাদ) 
প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

ধুভাঢদ াংত পদ 
শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
 

(তৃবষ্ট াঅওরথড: শফাাঃ াঅব্দুভ ভবলফ, ধবভঘামও, প্রযাদ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ(াব)/ববথ-৪/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৩/৮৪/১৫৩ ঢাবভঔ: ০৫/০৪/১৯৯৪ বরাঃ 

 

বর: াাংমাগতয ভাাআগনম-এ প্ররগড বদগাবচঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকডগও ঢাাঁগতভ ফূম শঢগদভ ২০% লাগভ 
ক্ষবঢধভূড পাঢা (Compensatory Allowance) প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

ূে: ১) ববটাঅভ-এভ বট. দাং-৩০২/৫/১১৩/ এ ঢাাং-১৩/২/১৯৯৪ াআাং 
২) ববটাঅভ-এভ বট. দাং-৩০২/৫/১১৭/ এ ঢাাং-১৭/২/১৯৯৪ াআাং 
৩) স্বভাষ্ট্রফন্ত্রী ফগলাতগভ বট. দাং-৩/৯৪ (ী-১) ঢাাং-৬/২/১৯৯৪ াআাং 

 

 ব.বট.াঅভ-এ প্ররগড বদগাবচঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাগতভ ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাগদভ বরবঝ ববথকঢ বতওফূল 
াঅগমাঘদা ওভা ল‟ম: 

১) ধবথাগমাঘদা ওগভ শতঔা বা শব, ১৯৭৭ াগমভ চাঢী শেম াঅগতগয (Pay Manual) ববত ভওাভ 
ক্ষবঢধূভড পাঢাল ববপন্প থভগডভ পাঢাবত প্রতাদ ন্ন ওগভ শতা ল, বওন্তু াঈক্ত চাঢী শঢদ শেম াঅগতয 
এাং ধভঢথী ১৯৮৫  ১৯৯১ াগমভ াঅগতযফূল, ভওাবভ, স্ব-যাবঢ াংস্থা এাং ববটাঅভ-এভ বদচস্ব 
ওফথওঢথাগতভ শক্ষগে প্রগবাচয বঙম। াফবভও াবলদী লগঢ ববটাঅভ-এ প্ররগড বদগাবচঢ ওফথওঢথাগতভ শক্ষগে 
ভওাভ ওঢৃথও চাবভওৃঢ শঢদ শেম াঅগতযফূল (Pay Manual) প্রগবাচয দ, শওদদা ঢাাঁভা চাঢী শঢদ 
শেম াঅগতয (Pay Manual) এভ াঅঢাভ বলথপূঢ। 

২) াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকগডভ চন্য াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকগডভ শক্ষগে প্রগবাচয শবৌণ াবলদী 
বদগতথযদামী (J.S.I) প্রগবাচয। 

৩) াণথ বপাগকভ ানুগফাতদক্রগফ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম শণগও ১৪/০৭/৮৩ াআাং ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ াঅগতগয ববত 
াফবভও াবলদী লগঢ শপ্ররগড শাফবভও ধগত বদবুবক্তগঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকগডভ বগযর ক্ষবঢধূভড 
পাঢা/ শটধুগঝযদ এযামাাঈন্ফ ধগভ ন্ন শতা ল বওন্তু াঈক্ত াঅগতযবঝ ব.বটাঅভ এাং বগতগয াাংমাগতয 
রৃঢাাগ শপ্ররডভঢ ওফথওঢথাগতভ শক্ষগে প্রগবাচয লগ দা গম সুষ্পষ্টপাগ াঈগেঔ ভগগঙ। 

৪) াফবভও াবলদীভ তস্যগতভ শক্ষগে প্রগবাচয শচ.এ.াঅাআ/৯১-শঢ াফবভও াবলদী শণগও ববটাঅভ-এ শপ্ররগড 
বদগাবচঢ ওফথওঢথাকগডভ শক্ষগে শপ্ররড পাঢা, ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রাধযঢা ম্পগওথ শওাদ াঈগেঔ শদাআ। াণথাৎ 
ববটাঅভ-এ শপ্ররগড বদগাবচঢ াফবভও াবলদীভ ওফথওঢথাকড ক্ষবঢধূভড পাঢা/ শপ্ররড পাঢা প্রাধয লগদ দা, 
এরূধ শওাদ বদগরথাজ্ঞা াঅগভাবধঢ শদাআ। 

 

 াঈধগভাক্ত াস্থা শপ্রবক্ষগঢ বডথঢ ববথকঢ বতও ধবথাগমাঘদাগন্ত বদগতথযক্রগফ চদাগদা বাগে শব, াফবভও াবলদীভ শব 
ওম ওফথওঢথা ববটাঅভ-এ শপ্ররগড বদগাবচঢ ণাওগদ, ঢাাঁগতভগও ধূগথভ ন্যা, চাঢী শঢদ শেম ১৯৯১/ 
শচ.এ.াঅাআ-৯১ প্রঢথগদভ ধগভ ক্ষবঢধূভড পাঢা বলগগ ঢাাঁগতভ ফূম শঢগদভ ২০% লাগভ ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রতাগদ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম। 

 

 

শফাাঃ শঔাভগযত াঅমফ 

ববদভ লওাভী বঘ 

 

বঘ 

স্বাভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
{তৃাঃাঅাঃ বুগ্ম-বঘ (ীফান্ত)} 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বপা-২/৯৮/৮০ ঢাবভঔ: ০৭/০৭/২০০২ বরাঃ 

 

বর: ক্ষবঢধভূড পাঢা প্রগে। 
 

ূে: প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ বট., ধে দাং-১.০.১৬.০.০.২.২০০২-১৪৫, ঢাাং- ১০/০৬/২০০২ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লগ চাদাগে শব, ববপন্প তিভ/ ধবভতিগভভ বওঙু বওঙু 
ওফথঘাভী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ াংবুবক্তভ বপবত্তগঢ ওফথভঢ াঅগঙ। এ ওফথঘাভী বঢবতদ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ াংবুবক্তগঢ 
বপবত্তগঢ ওফথভঢ ণাওগদ ঢঢবতদ ঢাগতভ ফূম শঢগদভ ১০% লাগভ এাআ ওাবথামগভ ওফথভঢ ান্যান্য দদ-শকগচগঝট 
ওফথঘাভীগতভ ন্যা ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রাধয লগদ। এ পাঢা ঢাগতভ ফূম াবন লগঢ প্রগত লগ এাং এভ চন্য শওাদ 
াবঢবভক্ত াগচঝ ভাি শতা লগ দা। 

 

 

বমবও চালাদ বভবফ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

 

ফুঔয বঘ 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বপা-২/৯৮/২৯ ঢাবভঔ: ০৭/০৪/২০০৪ বরাঃ 

বর: ভাষ্ট্রধবঢভ  প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ ওফথভঢ প্রযাবদও  যবক্তকঢ ওফথওঢথাকডগও ১০% বগযর ক্ষবঢধূভড 
পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে দাং-৬১.৩৯.১১.০০.০০.০৮.২০০৪-৭৮, ঢাবভঔ: ২৬.০১.২০০৪ বরাঃ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ভাষ্ট্রধবঢভ  প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগ ওফথভঢ ৩ 
শেডীভ ওফথঘাভীকড ২ শেডীভ প্রযাবদও ওফথওঢথা  যবক্তকঢ ওফথওঢথা বলগগ ধগতান্পবঢ প্রাবিভ ধভ বাভা ৩ শেডীভ 
ধগত প্রাি বগযর ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রাবি লগঢ বঞ্চঢ লদ, ঢাভা ঢাগতভ বদচ বদচ ধগতান্পবঢ প্রাবিভ ধূথ ঢাবভগঔ বগযর 
ক্ষবঢধূভড পাঢাভ ফধবভফাড াণথ ২ শেডীভ ধগত ধগতান্পবঢভ ঢাবভঔ লগঢ যবক্তকঢ পাঢা বলগগ প্রাধয লগদ। 

 

 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

 

১। বঘ 

 ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম 

 চদ বপাক, েপদ, ঠাওা-১০০০। 
 

২। বঘ 

 প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

 ধুভাঢদ াংত পদ 

 শঢচকাাঁ, ঠাওা 
 (তৃাঃাঅাঃ ধবভঘামও (প্রযাদ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/বপা-২/৯৮/৩২ ঢাবভঔ: ২৬/০৪/২০০৪ বরাঃ 

 

বর: ভাষ্টধবঢভ ওাবথামগ াংববুক্তভ ফাথযগফ বদগাবচঢ ববপন্প াংস্থাভ ৩  ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ ১০% 
ক্ষবঢধভূড পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: ১। কৃলাড  কডধূঢথ ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-যা-২/২এফ-১৩/২০০৩/২৪৫  ৫৪৪, ঢাাং বণাক্রগফ-২৪/০৪/২০০৩ 
 ৬/৯/২০০৩ 

২। ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ ধে দাং-ভা (াঅধদ)/ প্রযা-১এফ-৩৯-২০০৪/২৪৪, ঢাাং- ২৪/০২/২০০৪ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ কডধূঢথ াবথতিগভভ েপদ কডধূঢথ াঈধ-বপাক, েপদ কডধূঢথ াআ/ এফ 
াঈধবপাক  াঅভী ওামঘাভ, বঝ এন্ট বট শাটথ, কডগবাকাগবাক াবথতিভ, ওৃবর ম্প্রাভড াবথতিভ, স্বাস্থয াবথতিভ  
ফযও বদাভডী তিগভভ ৩  ৪ শেডীভ দদ-শকগচগঝট ওফথঘাভীকড (দাগফভ ঢাবমওা াংগবাবচঢ) বঢবতদ ধবথন্ত 
ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগ (াংবুবক্তভ ফাথযগফ) ওফথভঢ ণাওগদ, ঢঢবতদ ধবথন্ত ঢাভা ঢাগতভ ফূম শঢগদভ ১০% লাগভ 
ক্ষবঢধূভড পাঢা প্রাধয লগদ ফগফথ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 
 

০২। এ পাঢা ঢাগতভ ফূম াবন লগঢ প্রগত লগ এাং এভ চন্য শওাদ াবঢবভক্ত াগচঝ ভাি শতা লগ দা। াংবযষ্ট 
ভওাবভ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ াআলা ওাবথওভ লগ। 

 

 

শফাাঃ যভানঢ াঅমী 
লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭১৬৬০ 

বভড: 
১। বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, েপদ, ঠাওা-১০০০। 
২। বঘ, কৃলাড  কডধূঢথ ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয, বঘাম, ঠাওা। 
৩। প্রথাদ প্রগওৌযমী, কডধূঢথ াবথতিভ, ধূঢথ পদ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৪। শঘাভফযাদ, বঝ এন্ট বঝ শাটথ,৩৭/ াআ, াআোঝদ কাগটথদ, ঠাওা। 
৫। ফলা ধবভঘামও, কডগবাকাগবাক াবথতিভ, এবচব পদ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৬। ফলা ধবভঘামও, ওৃবর ম্প্রাভড াবথতিভ, ঔাফাভাড়ী, নাফথগকঝ, ঠাওা। 
৭। ফলা ধবভঘামও, স্বাস্থয াবথতিভ, ফলাঔামী, ঠাওা। 
৮। লওাভী ধবভঘামও, ফযও বদাভডী তিভ, ঠাগওশ্বভী শভাট, মামাক, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/ববথ-৪/২০০২/১৩০ ঢাবভঔ: ১০/১১/২০০৪ বরাঃ 

 

বর: ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ ধবুময ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ ধবভাগভভ ানুকূগম ক্ষবঢধভূড বলগগ প্রগত এওওামীদ 
ানুতাদ বৃদ্ধ। 

 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-স্বফ(ধু-৪)/বধ-১-ব-১১/৮৭ (ঙাা দবণ) এভ ১৭/০৭/০৪ ঢাবভগঔভ প্রস্তা। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ ধুবময ওফথওঢথা-
ওফথঘাভীভ ধবভাগভভ ানুকূগম ক্ষবঢধূভড বলগগ প্রগত এওওামীদ ানুতাদ ভওাভ ২,০০,০০০/- ঝাওা শণগও 
৩,০০,০০০/- ঝাওা বৃদ্ধ ওগভগঙদ। এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ। 

 

 

শফাাঃ ফওুসুরৃম াঅবফদ 

লওাভী বঘ 

 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/ববথ-৬/পাঢা-১/২০০৪/(াাংয-১)/০৭ ঢাবভঔ: ১৫/০৩/২০০৬ বরাঃ 

বর: বগযর বদভাধত্তা াবলদীভ তস্যগতভ পাঢা বৃদ্ধওভড াংক্রান্ত। 

 

ূে:ও) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে াংঔযা-২২.৪৬.৫.০.০.৫৮.২০০০-৪৬৯ (২), ঢাবভঔ: ১২.১০.২০০৫ 

ঔ) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে াংঔযা-২২.৪৬.৫.০.০.৫৮.২০০০-৩৫ (২), ঢাবভঔ: ৩১.০১.২০০৬ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বগযর বদভাধত্তা াবলদীভ (এ.এ.এন) তস্যগতভ চাঢী শঢদ শেম ২০০৫ 
ানুবাী ফূম শঢগদভ ২৫% পাক এভ ধবভগঢথ ৫০% পাক বগযর পাঢা এাং াঈক্ত াবলদীগঢ ওফথভঢ ান্যান্য 
ওফথঘাভীগতভ (পাভ ঝাাআফ গ্রলডওাভী কাড়ী ঘামও াগত) ফূম শঢগদভ ২৫% পাক এভ ধবভগঢথ ৫০% পাক ক্ষবঢধূভড 
পাঢা ফঞ্জুভ ওভা ল‟ম। 
 

০২। এগঢ বণাবণ ওঢৃথধগক্ষভ ানুগফাতদ ভগগঙ। 
 

০৩। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

ফুঔয বঘ 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

(তৃাঃাঅাঃ শফাাঃ বনগভাচ ঔানুদ, ধবভঘামও) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বপা-২/৯৮/১৬৮ ঢাবভঔ: ০৯-১০-২০০৭ াআাং 

 

বর: েপদ  প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথামগ ওফথভঢ ৩  ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ ক্ষবঢধভূড পাঢাভ লাভ বৃদ্ধ 
প্রগে। 

 

ূে: (ও) ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ াভ াংগক্ষধ দাং ভাওা/চদ/প্রাঃ/৮(৪)/২০০৭-২৬৭, ঢাাং ২৬.০৮.২০০৭ 

 (ঔ) প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথামগভ ধে দাং-৬১.৩৯.১৬.০০.০০.৬০.২০০৭-৬৬০, ঢাাং-২৭.০৮.২০০৭ 

 (ক) Ps(Adm)/1(8)/78-252, dated.24.02.1979 

 (খ) াফ/াব/(াস্ত-৪)/ক্ষাঃধুাঃ পাঢা-২৫/৯২/৫৮, ঢাাং-২২.০৮.১৯৯২ 

 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত ও  ঔ ধেফূগলভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা লগে, ূগোক্ত ক  খ স্ভাভগওভ ফাথযগফ 
বণাক্রগফ ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথামগভ  প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথামগভ ৩  ৪ণথ শেডবভ ওফথঘাভীকডগও প্রতত্ত ফূম শঢগদভ 
১০% ক্ষবঢধূভড পাঢা ৃবদ্ধ ওগভ ফাবও ফূম শঢগদভ ২০% বদথথাভড ওভা লম। 

 

 

ফফঢাচ াঅলাগম্মত 

লওাভী বঘ 

বঘ 

ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম 

চদ বপাক 

েপদ, ঠাওা। 

 

২। ধবভঘামও (প্রযাদ) 
প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম 

ধুভাঢদ াংত পদ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৪.০২০.১১-১৮৯ ঢাবভঔ: ১৮ শেম্বভ, ২০১১ 

 

বর: ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ াণা গুরুঢভ াঅলঢ ধবুময তস্যগতভ এওওামীদ শণাও ানুতাগদভ ধবভফাড বৃদ্ধ 
প্রগে। 

 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-স্বাঃফাঃ/ ধুাঃ-২/ ববথ-৭/২০১১/৫৫৩, ঢাবভঔ: ১৫/০৬/২০১১ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ াণা গুরুঢভ াঅলঢ ধুবময তস্যগতভ এওওামীদ শণাও 
ানুতাগদভ ধবভফাগদভ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাগ বদম্নরূধপাগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা 
লগমা: 
 

ক্রবফও দাং বর াণথ বপাগকভ সুধাবভয (ঝাওা) 
০১ ওঢথযভঢ াস্থা বদলঢ ৫,০০,০০০/- (ধাাঁঘ মক্ষ ঝাওা) 
০২ ওঢথযভঢ াস্থা গুরুঢভ াঅলঢ ১,০০,০০০/- (এও মক্ষ ঝাওা) 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ-৩ াবথযাঔা 
www.mof.gov.bd 

দম্বভ-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১২.৫৮ ঢাবভঔ: ২১ শফ, ২০১২ বরাঃ 

 

 

বর: তাবত্ব ধামদভঢ াস্থা রৃখথঝদাচবদঢ ওাভগড ফঢৃযুভডওাভী শাফবভও প্রযাগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভগও 
ম্মাদীঢ ওভাল ঢাগতভ ধবভাগভভ তস্যগতভগও াঅবণথও লাঢা প্রতাদ। 

 

ূে:  চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-০৫.১২৩.৯৯৯.০০.০০.২৬.২০১০-১০, ঢাাং-০৯/০১/২০১২ 

 

 

াঈধবুথক্ত বরগ  ূগেভ ভাগঢ তাবত্ব ধামদভঢ াস্থা রৃখথঝদাচবদঢ ওাভগড ফৃঢুযভডওাভী ভওাগভভ 
শাফবভও প্রযাগদভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ ধবভাগভভ তস্যগতভগও চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাবঢ ৩৬ ফাগভ ফূম 
শঢগদভ স্থগম শবৌণীফা ঢলবম লগঢ প্রািয ানুতাগদভ াবঢবভক্ত বলগগ এওওামীদ ২.০০ মক্ষ ঝাওা াঅবণথও ানুতাদ 
প্রতাগদভ যস্থা গ্রলগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-৩) 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

ববদভ বঘ 

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

ানুবমবধ: 
াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ  য বদন্ত্রড) 
াণথ বপাক। 
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ছুাঁবও পাঢা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/ববথ-৪/১৯/১১০ ঢাবভঔ: ১১/০৯/২০০২ বরাঃ 

 

বর: ধবুময বপাগকভ ছুাঁবওপাঢা  ওীঝপাঢা বৃদ্ধওভড প্রগে। 
 

ূে: স্বাঃ ফাঃ (ধু:-৪)বধ-১ব-৫/৯৯-১২৩ ঢাাং- ৪/৩/২০০২ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, ধুবময বপাগকভ ছুাঁবওপাঢা  ওীঝপাঢা 
বদগম্নাক্তপাগ বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওগভগঙ: 
 

ছুাঁবওপাঢা: (ও) ২০০/- (রৃাআযঢ) ঝাওাভ ধবভগঢথ ৪০০/-(ঘাভযঢ) (ওদগস্টম লগঢ ধবভতযথও ধবথন্ত) 
ওীঝপাঢা: (ও) ধবভতযথওকডগও ৯৭৫/- (দযঢ ধঘাত্তভ) ঝাওাভ ধবভগঢথ ২০০০/- (রৃাআ লাচাভ) ঝাওা 
 (ঔ) ধবভতযথওকগডভ াউগর্ধ্থ ওফথওঢথাগও ১৪৬২/- (এও লাচাভ ঘাভযঢ ারাবট্ট) ঝাওাভ ধবভগঢথ ৩০০০/- 

(বঢদ লাচাভ) ঝাওা 
 

০২। এ বথথঢ লাভ বচ. চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। বচ. চাবভভ ধূগথ এ বরগ ভওাবভ বদফদীবঢ ানুভড 
এাং াঅবশ্যও ওম াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ। 

 

 

শফাাঃ াাআরৃভ ভলফাদ ফচুফতাভ 

লওাভী বঘ 

বঢভড: 
১। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াবটঝ লাাঈচ, যলীত দত দচরুম াআমাফ ভডী, ঠাওা। 

২। বঘ, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

৩। ফলা ধুবময ধবভতযথও, ধুবময তভ তিভ, ঠাওা। 

৪। বলা ফলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 

৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 

৬। ফবন্ত্রধবভরত বঘ ফগলাতগ এওান্ত বঘ (ফবন্ত্রধবভরত বঘ ফগলাতগভ ত াকবঢভ চন্য)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ-২ াবথযাঔা 

দাং-াফ/ াব/ প্রববথ-২/ ঔড়া ববথ (১)/২০০৯/৯৪ ঢাবভঔ: 
৩০-০১-১৪১৬ াঃ 

১৩-০৫-২০০৯ বরাঃ 
 

বর: াাংমাগতয নাাভ াবপথ  ববপম বটগনন্ফ াবথতিগভভ াধাগভযদাম ওফথওাগন্টভ াগণ বদগাবচঢগতভ 
ছুাঁবওপাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

ূে: ফাদদী ফন্ত্রী, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ এভ বট,  দাং স্বাঃফাঃ (াবগ্ন)/ এফ-১৯/৯৬/১৩৯, ঢাবভঔ ২৩/০৪/২০০৯ 

 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত বট,  ধগেভ ভাগঢ নাাভ াবপথ  ববপম বটগনন্ফ াবথতিগভ বদগাবচঢ শস্টযদ 
াবনাভ/ শস্টযদ া াবনাভ, াআবঞ্জদ রাাআপাভ/ ষ্পীট শাটথ রাাআপাভ, বমটাভ এাং নাাভফযাদ/ টুুভী/ দাবথাং 
এগঝদগন্টন্ঝগতভ ফাবও ৪০০/- (ঘাভযঢ) ঝাওা লাগভ ছুাঁবও পাঢা প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা 
লগমা। 
 

২। াঈগেবঔঢ পাঢা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ এাং পাঢা প্রতাগদভ শক্ষগে ান্যান্য ববথবথাদ 
বণাবঔপাগ ধামদ ওভগঢ লগ। 

 

 

শফাাঃ নুরুম াআমাফ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৫ 

দাং-০৭.১৭৫.০৩২.০২.০০.০১৩.১৯৯৬-৩৯ ঢাবভঔ: 
৩১/০৩/২০১১ বরাঃ 

১৭/১২/১৪১৭ াাং 
 

বর: াাংমাগতয বফাদ াবলদীভ এাভ-ক্র ুওফথওঢথা/ ফ্লাাআঝ ওযাগটঝ/ বফাদগদা/ বােীগতভ াঈড্ডদ ছুাঁবও ীফাভ লাভ 
বৃদ্ধওভড াংক্রান্ত। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-শধ-৯/৯১/াাংয-৪ (ঙাাদবণ) 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম লগঢ প্রস্তাবঢ বফাদাবলদীভ তস্যগতভ াঈড্ডদ ছুাঁবও 
ীফা বদগম্নাক্ত লাগভ ৃবদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

ক্র. দম্বভ ধতব ঢথফাদ লাভ (এওওামীদ) বথথঢ লাভ (এওওামীদ) 
১ ২ ৩ ৪ 

০১. এাভ-ক্রু ওফথওঢথা ১০,১৪,০০০.০০ ১২,০০,০০০.০০ 
০২. াভ-ক্রু বফাদগা ৬,৭৬,০০০.০০ ৮,০০,০০০.০০ 
০৩. ফ্লাাআঝ ওযাগটঝ ৫,০৭,০০০.০০ ৬,০০,০০০.০০ 
০৪. বােী ওফথওঢথা ৬,৭৬,০০০.০০ ৮,০০,০০০.০০ 
০৫. বােী ান্যান্য ৩,৩৮,০০০.০০ ৪,০০,০০০.০০ 

 

০২। বফাদাবলদীভ তস্যগতভ াঈড্ডদ ছুাঁবও ীফা এভ লাভ বৃদ্ধগঢ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম াংবিষ্ট শচএাঅাআ-এভ 
াংগযাথদী চাবভভ যস্থা বদগ। 
 

০৩। ধে চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

ওাচী ফালু লাাদ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
শনাদ: ৭১৬০২৯১ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 
শযগভাাংমাদকভ, ঠাওা। 
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শভযদ 
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কডপ্রচান্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-া/াব/ববথ-৪/ববথ-৩/২০০২(াাংয-১)/১২৮ ঢাবভঔ: ০৫-১০-২০০৬ বরাঃ 

বর: ধুবময বপাগকভ ওম শকগচগঝট ওফথওঢথাগতভ ভওাভ ওঢৃথও বদথথাবভঢ ফগূময শভযদ প্রতাদ প্রগে। 
 

ূে: (ও) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম-এভ ধে দাং-স্বাঃফাঃ (ধুাঃ-৪)/বধ-১াঅভ-৫/২০০৪/২১৮, ঢাবভঔ: ২৩-০৫-২০০৫ বরাঃ 

ঔ) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম-এভ ধে দাং-স্বাঃফাঃ (ধুাঃ-৪)/বধ-১াঅভ-৫/২০০৪/৫৪৮, ঢাবভঔ: ১৯-০৯-২০০৬ বরাঃ 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম ওঢৃথও ানুগফাবতঢ ধুবময াবপথগ ওফথভঢ শকগচগঝট 
াবনাভগতভ শভযদ দীবঢফামা, ২০০৬ শফাঢাগও বদথথাবভঢ প্রাবথওাভ, শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ 
প্রাধযঢা বরগ বদগতথযক্রগফ দীবঢকঢপাগ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম:- 
 

ও) প্রাবথওাভ প্রাি াবনাভাঃ ধুবময াআন্ফগধটভ লগঢ াআন্ফগধটভ শচদাগভম ধবথন্ত ওম শকগচগঝট াবনাভকড। 
এঢদ যঢীঢ ান্যান্য ধত বালা ভওাভ ওঢৃথও শকগচগঝট বলগগ কডয লগ শাআওম ধগত ওফথভঢ াবনাভকড। 

ঔ) শভযদ াঅলগঝফ  শেমাঃ 

 ক্রবফও দাং দ্রগযভ দাফ দতবদও চদপ্রবঢ ভািওৃঢ ধবভফাড (গ্রাফ) এওও ফাবও (গওবচ) 
 ১। ঘাম-বদ্ধ/ াঅঢধ ৩৪৪ ১০.৩২০ 

 ২। কফ ২৮৪ ৮.৫২০ 

 ৩। বঘবদ ৫৬.৭০ ১.৭০০ 

 ৪। াবদ দঢম ৭৮ ২.৩৪০ 

 ৫। টাম ১০৯ ৩.২৭০ 

ক) প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা শকগচগঝট াবনাভল ৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা। 
 

 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
 

তৃবষ্ট াঅওরথডাঃ ববদভ লওাভী বঘ, ধুবময যাঔা-৪। 
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এওাআ দম্বভ  ঢাবভগঔভ চাবভওঢৃ ভওাবভ াঅগতযভ স্থমাবপবরক্ত 

 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা -৪ 

দাং-াফ/ াব/ ববথ-৩/২০০২ (াাংয-২)/১৩ ঢাবভঔ: 
০১/০৩/২০০৯ বরাঃ।  
১৭/১১/১৪১৫ াঃ।  

 

বর: াাংমাগতয ধবুমগযভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ াংগযাবথঢ দীবঢফামা ২০০৮ াংগযাথদ প্রগে। 

 

ূে: াঈধানুিাবদও ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ/ ধু-৪/ বধ-১ াঅভ-১১/৯৬-৭৭, ঢাাং-২৩-২-২০০৯ াআাং। 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ধুবমগযভ দদ-শকগচগঝট তস্যগতভ বতযফাদ শভযদ-দরফয তূভীওভগডভ মগক্ষয 
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও প্রোবঢ াংগযাবথঢ শভযদ দীবঢফামা, ২০০৮ শফাঢাগও স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ওফথওঢথা/ 
ওফথঘাভীগতভ চন্য শভযদ প্রঢথগদভ প্রস্তাবঝ যঢীঢ বদগম্নবডথঢ প্রাবথওাভ, শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ 
প্রাধযঢাভ বরগ বদগতথযেগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ও. শভযদ াঅাআগঝফ  শেমাঃ 

দ্রগযভ দাফ ১-তস্য ফাবও 
শেম শওবচ/ বমাঃ 

২-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম শওবচ/ 

বমাঃ 

৩-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম শওবচ/ 

বমাঃ 

৪-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম শওবচ/ 

বমাঃ 

ঘাম-বদ্ধ/ াঅঢধ ১১ ২০ ৩০ ৩৫ 
াঅঝা ১২ ২০ ২৫ ৩০ 
বঘবদ ১.৭৫ ৩ ৪ ৫ 
শপাচয শঢম ২.৫ ৪.৫ ৬ ৮ 
টাম ৩.৫ ৫.৫ ৭ ৮ 
জ্বমাদী ওাঞ ৩৭.৩২৪ - - - 

 

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা। 

ক. জ্বামাদী ওাগঞভ প্রাবথওাভ রৄথুফাে দদ-শকগচগঝট ধুবময তস্য এাং ধুবময াআাঈবদগঝ ওফথভঢ ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ 
শক্ষগে প্রগবাচয। 

খ. াঈধগভ বডথঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম ম্মবঢ জ্ঞাধগদভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

শফাাঃ চামাম াঈবিদ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
শনাদ-৭১৬০২৯১ 

 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা -৪ 

দাং-াফ/ াব/ প্রব-৪/ বপা-৪/২০০৭ (াাংয-১)/২১ ঢাবভঔ: 
০২/০৪/২০০৯ বরাঃ 

১৯-১২-১৪১৫ াঃ 

 

বর: ওাভা াবথতিগভভ ১ফ, ২ শেডীভ ওফথওঢথাল ৩, ৪ণথ শেডীভ ববপম ওফথঘাভীভ শফৌবমও শভযদ সুবথা 
প্রঢথদল ওাভাভক্ষীগতভ ধাবভাবভও শফৌবমও শভযদ ৬০% লগঢ ১০০% এ াঈন্পীঢওভড  শেম বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: ১। স্বাঃ ফাঃ ১এ-৫/৮৩ (গচমা-১) (াাংয-১)-৭৭৫, ঢাাং ৩০.৭.২০০৭ 

 ২। স্বাঃ ফাঃ ১এ-২/৯৫ (গচমা-১) (াাংয-১)-১৭৪, ঢাাং ২০.৩.২০০৯ 
 ৩। স্বাঃ ফাঃ ১এ-২/৯৫ (গচমা-১) (াাংয-১)-১৭৫, ঢাাং ২২.৩.২০০৯ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ওাভা াবথতিগভভ প্রণফ  বিঢী শেডীভ ওফথওঢথা, ঢৃঢী  ঘঢূণথ শেডীভ ববপম 
ওফথঘাভীভ শফৌবমও শভযদ সুবথা প্রঢথদ এাং ওাভাভক্ষীগতভ ধাবভাবভও শফৌবমও শভযদ ৬০% লগঢ ১০০% বৃদ্ধগঢ 
বদম্নবডথঢ প্রাবথওাভ, শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ প্রাধযঢাভ বরগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ 
জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ও. শভযদ াঅাআগঝফ  শেমাঃ 

 

দ্রগযভ দাফ ১-তস্য ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

২-তস্য ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

৩-তস্য ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

৪- তস্য ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

ঘাম ১১.০০০ শওবচ ২০.০০০ শওবচ ৩০.০০০ শওবচ ৩৫.০০০ শওবচ 
কফ/ াঅঝা ১২.০০০ শওবচ ২০.০০০ শওবচ ২৫.০০০ শওবচ ৩০.০০০ শওবচ 
শপাচয দঢম ২.৫০০ বমাঃ ৪.৫০০ বমাঃ ৬.০০০ বমাঃ ৮.০০০ বমাঃ 
বঘবদ ১.৭৫০ শওবচ ৩.০০০ শওবচ ৪.০০০ শওবচ ৫.০০০ শওবচ 
টাম ৩.৫০০ শওবচ  ৫.৫০০ শওবচ ৭.০০০ শওবচ ৮.০০০ শওবচ 
জ্বামাদী ওাঞ ৩৭.৩২৪ শওবচ    
 

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা; 

ক. জ্বমাদী ওাঞ রৄথুফাে প্রাবথওাভ প্রাি ১ তস্য ওাভাভক্ষীগতভ শক্ষগে প্রগবাচয; 

খ. াঈধগভ বডথঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম ০২.০৪.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

দতা াঅগদাাভা শকফ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
শনাদ: ৭১৬০২৯১ 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/ াব/ প্রববথ-৬/ চাাঃগধাঃওাঃ-১/২০০৫ (াাংয-১)/২৫ ঢাবভঔ: 
৩০/১২/১৪১৫ াাং 

 ১৩/০৪/২০০৯ বরাঃ 
 

বর: াফবভও াবলদীভ শধদযদগপাকীগতভ শভযগদভ ধবভগঢথ শভযদ পাঢাভ লাভ ধদুাঃবদথথাভড ঔড়া শচএাঅাআগঢ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/ বট-১৯/ পাঢা-৪/২০০২ (ঙাাদবণ) 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ যস্ত্র াবলদীভ শধদযদ শপাকীগতভ শভযদ পাঢা প্রাি েগতভ চন্য ২৪৭ ঝাওা 
লগঢ ২৯৭ ঝাওা এাং াপ্রাি েগতভ চন্য ১৩৫ ঝাওা লগঢ ১৬২ ঝাওা ধুদাঃবদথথাভড াংক্রান্ত ঔড়া শচএাঅাআগঢ 
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ফালুা াঅক্তাভ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৬০২৯১ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/ াব/ প্রববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ পাঢা-১/৮৮/২৯ ঢাবভঔ: 
১৩/০১/১৪১৬ াাং 

 ২৬/০৪/২০০৯ বরাঃ 
 

বর: াফবভও াবলদীভ শধদযদগপাকী থফথী বযক্ষওগতভ শভযগদভ ধবভগঢথ শভযদ পাঢা াংক্রান্ত। 
 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-১ ববথ-১/২০০৩/ বট-৩/২১, ঢাাং: ২৫/০৩/২০০৯াআাং 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ প্রস্তাবঢ ২৭৭ চদ শধদযদগপাকী থফথী বযক্ষওগতভগও যস্ত্র াবলদীভ ান্যান্য 
শধদযদ শপাকীগতভ ন্যা শভযদ এভ ধবভগঢথ শভযদ পাঢা প্রতাগদভ মগক্ষয, শদাাবলদীভ শধদযদগপাকী থফথী 
বযক্ষওকগডভ শভযগদভ ধবভগঢথ শভযদ পাঢা প্রতাগদ ধৃণও শচএাঅাআ প্রওাগযভ চন্য Scale of Ration & Supplies 

(Rules) 1988 Section 3, Rule-50 তনা a Group-1 এভ থাভা (10) াংগযাথগদভ প্রস্তাগ াঅাআদ ফন্ত্রডাম ওঢৃথও 
শপবঝাং এভ বাঢী ানুিাবদওঢা ম্পন্প ওভাভ যগঢথ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

শফাাঃ চামাম াঈবিদ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-২) 
শনাদ: ৭১৬২৯৩১ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা -৪ 

দাং-াফ/ াব/প্রব-৪)/বপা-৪/২০০৮/৩০ ঢাবভঔ: 
১৭.০৫.২০০৯ বরাঃ।  
০৩.০২.১৪১৬ াঃ।  

 

বর: াাংমাগতয ভাাআগনল্ -এভ শচব ধতীভ বদগম্ন ৩  ৪ণথ শেডীভ শধাযাওথাভী  শধাযাওবলীদ তস্যগতভ 
ধাবভাবভও শভযদ ৬০% লগঢ ১০০% এ াঈন্পীঢওভড প্রগে। 

 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ(ী-১)-৫৫/৯৩-৩৪১, ঢাবভঔ: ২৭/০৪/২০০৯ 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয ভাাআগনল্ -এভ শচব ধতীভ বদগম্ন ৩  ৪ণথ শেডীভ শধাযাওথাভী 
 শধাযাওবলীদ তস্যগতভ ধাবভাবভও শভযদ ৬০% লগঢ ১০০% এ াঈন্পীঢওভগড বদম্নবডথঢ প্রাবথওাভ শভযদ াঅাআগঝফ 
 শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ প্রাধঢাভ বরগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

ও.  

ক্রবফও দাং াঅাআগঝফ ১-তগস্যভ শেম ধবভাভ 
(স্ত্রী) 

২-তগস্যভ শেম ধবভাভ 
(স্ত্রীল এও ন্তাদ) 

৩-তগস্যভ শেম ধবভাভ 
(স্ত্রীল রৃাআ ন্তাদ) 

১ ঘাাঈম ১৮.০০ শওবচ ৩৬.০০ শওবচ ৫৪.০০ শওবচ 
২ কফ ২.০০ শওবচ ৪.০০ শওবচ ৬.০০ শওবচ 
৩ শপাচয শঢম ১.০০ শওবচ ২.০০ শওবচ ৩.০০ শওবচ 
৪ বঘবদ ১.০০ শওবচ ২.০০ শওবচ ৩.০০ শওবচ 

 

ঔ. ৩ (বঢদ) ঙভ গভ বদগঘ ন্তাদ রৄথুফাে ১ শওবচ বঘবদ প্রাধয লগ; 

ক. এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ; 

খ. এ াঅগতয ১৭/০৫/২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

দত াঅগদাাভা শকফ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
শনাদ-৭১৬০২৯১ 

 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা -৪ 

দাং-াফ/ াব/ (প্রববথ-৪)/বপা-২/২০০৮/৩১ ঢাবভঔ: 
১৮.০৫.২০০৯ বরাঃ।  
০৪.০২.১৪১৬ াঃ।  

 

বর: নাাভ াবপথ  ববপম বটগনন্ফ াবথতিগভভ ৪৭৮ চদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ শভযদ প্রাবথওাভ বৃষ্টল শভযদ 
াফগ্রীভ ধবভফাড বৃদ্ধওভড াংক্রান্ত। 

 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ(াবগ্ন)/ব-১/৯৭/১৪০, ঢাবভঔ: ২৬.০৪.২০০৯ 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ নাাভ াবপথ  ববপম বটগনন্ফ াবথতিগভভ ৪৭৮ চদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ 
শভযদ প্রাবথওাভ ৃবষ্টল থগফাঝ ৬১৭৪ চদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদম্নবডথঢ প্রাবথওাভ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম ধবভাভ 
প্রবঢ প্রাধঢাভ বরগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

ও.  

দ্রগযভ দাফ ১-তস্য ফাবও 
শেম 

শওবচ/ বমাঃ 

২-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমাঃ 

৩-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমাঃ 

৪-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমাঃ 

ঘাম-বদ্ধ/ াঅঢধ ১১ ২০ ৩০ ৩৫ 
াঅঝা ১২ ২০ ২৫ ৩০ 
বঘবদ ১.৭৫ ৩ ৪ ৫ 
শপাচয শঢম ২.৫ ৪.৫ ৬ ৮ 
টাম ৩.৫ ৫.৫ ৭ ৮ 

 

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা; 

ক. এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ; 

খ. এ াঅগতয ১৮.০৫.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

দত াঅগদাাভা শকফ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
শনাদ-৭১৬০২৯১ 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা -৪ 

দাং-াফ/ াব/প্রব-৪)/বপা-৪/২০০৭/৩২ ঢাবভঔ: 
১৮.০৫.২০০৯ বরাঃ।  
০৪.০২.১৪১৬ াঃ।  

 

বর: চাঢী বদভাধত্তা শকাগন্দা াবথতিভ এভ ভাবভ বদগাকপ্রাি প্রণফ  বিঢী শেডীভ ওফথওঢথাকগডভ শভযদ 
প্রাবথওাভ বৃষ্টল ওম ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ শভযদ বৃদ্ধ াংক্রান্ত। 

 

ূে: প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে দাং-২২.৪৪.৫.০.০১৪৫.২০০৭.১৫২.(২) ঢাবভঔ: ১৯/০৪/২০০৯ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ চাঢী বদভাধত্তা শকাগন্দা াবথতিগভভ ভাবভ বদগাকপ্রাি প্রণফ শেডীভ ২৩৩ 
চদ ওফথওঢথা  বিঢী শেডীভ ০৭ চদ ওফথওঢথাভ শভযদ প্রাবথওাভ ৃবষ্টল থগফাঝ ১৪৬৮ চদ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ 
বদম্নবমবঔঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ প্রাধযঢাভ বরগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা 
লগমা: 
 

ও.  

দ্রগযভ দাফ ১-তস্য ফাবও 
শেম 

শওবচ/ বমঝাভ 

২-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

৩-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

৪-তস্য ধবভাভ 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

ঘাম-বদ্ধ/ াঅঢধ ১১.০০ শওবচ ২০.০০ শওবচ ৩০.০০ শওবচ ৩৫.০০ শওবচ 
কফ/ াঅঝা ১২.০০ শওবচ ২০.০০ শওবচ ২৫.০০ শওবচ ৩০.০০ শওবচ 
শপাচয শঢম ২.৫০০ বমঝাভ ৪.৫০০ বমঝাভ ৬.০০ বমঝাভ ৮.০০ বমঝাভ 
বঘবদ ১.৭৫০ শওবচ ৩.০০০ শওবচ ৪.০০ শওবচ ৫.০০ শওবচ 
টাম ৩.৫০০ শওবচ ৫.৫০ শওবচ ৭.০০ শওবচ ৮.০০ শওবচ 

 

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা; 

ক. এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগ; 

খ. এ াঅগতয ১৮.০৫.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

দত াঅগদাাভা শকফ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
শনাদ-৭১৬০২৯১ 

 

ফুঔয বঘ 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

ধুভাঢদ াংত পদ 

শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা -৪ 

দাং-াফ/ াব/ প্রব-৪/ বপা-৩/২০০৮/৩৫ ঢাবভঔ: 
২১.০৫.২০০৯ বরাঃ 

০৭.০২.১৪১৬ াঃ 

 

বর: াঅদাভ  গ্রাফ প্রবঢভক্ষা াবলদীগঢ ওফথভঢ ১ফ  ২ শেডীভ শকগচগঝট ওফথওঢথা, ৩  ৪ণথ শেডীভ দদ-

শকগচগঝট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী, যাঝাবমদ াঅদাভ, ফবলমা াঅদাভ  ঘবুক্তবপবত্তও ওফথঘাভীগতভ শভযদ প্রতাদ 
প্রগে। 

 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ (াঅ-১)-ববথ-১০/২০০৯/১৪০, ঢাবভঔ: ০৩.০৫.২০০৯ বরাঃ। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াঅদাভ  গ্রাফ প্রবঢভক্ষা াবলদীভ ১ফ শেডীভ ২৮৫ চদ ওফথওঢথা, ২ শেডীভ 
৮১১ চদ ওফথওঢথা, ৩ শেডীভ ১৯৬৬ চদ ওফথঘাভী, ৪ণথ শেডীভ ২৮২ চদ ওফথঘাভী, ৪ণথ শেডীভ ঘুবক্তবপবত্তও ওফথঘাভী ২৬ 
চদ, যাঝাবমদ াঅদাভ ১৫৩৬০ চদ, ফবলমা াঅদাভ ৬৭২ চদ, াঅদাভ বপবটবধ  বঝবটবধ প্রবযক্ষডাণথী ৯৩৪৩ চদ 
থগফাঝ ২৮৭৪৫ চদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীভ বদগম্নবডথঢ প্রাবথওাভ, শভযদ াঅাআগঝফ  শেম ধবভাভ প্রবঢ প্রাধযঢাভ বরগ 
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ও. 
দ্রগযভ দাফ ১-তস্য ফাবও 

শেম শওবচ/ বমঝাভ 

২-তস্য ফাবও 
শেম শওবচ/ বমঝাভ 

৩-তস্য ফাবও 
শেম শওবচ/ বমঝাভ 

৪- তস্য ফাবও 
শেম শওবচ/ বমঝাভ 

ঘাম শদ্ধ/াঅঢধ ১২.০০ শওবচ ২০.০০ শওবচ ৩০.০০ শওবচ ৩৫.০০ শওবচ 
কফ/ াঅঝা ১২.০০ শওবচ ২০.০০ শওবচ ২৫.০০ শওবচ ৩০.০০ শওবচ 
শপাচয দঢম ২.৫০০ বমাঃ ৪.৫০০ বমাঃ ৬.০০ বমাঃ ৮.০০ বমাঃ 
বঘবদ ১.৭৫০ শওবচ ৩.০০০ শওবচ ৪.০০ শওবচ ৫.০০ শওবচ 
টাম ৩.৫০০ শওবচ  ৫.৫০ শওবচ ৭.০০ শওবচ ৮.০০ শওবচ 
 

ঔ. াঅদাভ বপবটবধ এাং বঝবটবধ প্রবযক্ষডাণথীকড (প্রবযক্ষডওামীদ ফ) এও তস্য ফাবও শেগম শভযদ সুবথা 
ধাগদ; 

ক. ৪ণথ শেডীভ ঘুবক্তবপবত্তও ওফথঘাভীকড এও তস্য ফাবও শেগম শভযদ সুবথা ধাগদ; 

খ. এ বরগ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ; 

গ. এ াঅগতয ২১.৫.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 
 

দতা াঅগদাাভা শকফ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
শনাদ: ৭১৬০২৯১ 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ-৬ যাঔা 
www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/ববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-৫/৮৪/(াাংয)/৬৯ ঢাবভঔ: 
০৫/১০/২০০৯ বরাঃ 

২০-০৬-১৪১৬ াঃ 

 

বর: াাংমাগতয শদাাবলদীভ তস্যগতভ শভযদ শেম বৃদ্ধ ওগভ শদৌ এাং বফাদ াবলদীভ তস্যগতভ ফধবথাগ 
াঅদগগদভ চন্য এ াঅভ এ ১৯৮৮ াংগযাথদ প্রগে। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/ বট-৩/ এাঅভএ/ শ.গদৌ.ব/২০০৮ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয শদাাবলদীভ শভযদ শেম বৃদ্ধ ওগভ শদৌ এাং বফাদ াবলদীভ 
তস্যগতভ ফধবথাগ াঅদগদভ চন্য এ াঅভ এ ১৯৮৮ াংগযাথগদভ প্রস্তাগ বদম্নবডথঢ ঙও শফাঢাগও বদগতথযক্রগফ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
ও) 

ক্রবফও দাং দ্রগযভ দাফ শভযদ শেম গ্রাফ/ বমঝাভ 

১। ঘাাঈম 
৫৯৫ গ্রাফ ২। ঘাাঈম/ াঅঝা/ ধাাঈরুবঝ/ ফতা/ বেুঝ 

৩। াঅঝা/ ধাাঈরুবঝ/ ফতা/ বেুঝ 
৪। বঘবদ ৬৩ গ্রাফ 
৫। দঢম ৮৫ গ্রাফ 
৬। টাম ৮৫ গ্রাফ 
৭। ঘা ধাঢা ০৯ গ্রাফ 
৮। মদ ১৪ গ্রাফ 
৯। ঢভম রৃথ ১৭০ বফাঃ বমাঃ 
১০। শকা-ফাাং ২২৬ গ্রাফ 
১১। ঙাক/ শফর ফাাং ২২৬ গ্রাফ 
১২। ফুভকী (চীবঢ) ৩১০ গ্রাফ 
১৩। ফাঙ (দতী) ২৪৭ গ্রাফ 
১৪। বটফ ০৪ বঝ 
১৫। বধাচ ৫৬ গ্রাফ 
১৬। াঅমু ১১৩ গ্রাফ 
১৭। চী ১৪১ গ্রাফ 
১৮। নম ভাগমা/ ভবলীদ ৮৫ গ্রাফ প্রবঢবতদ 
১৯। ফমা ২১ গ্রাফ প্রবঢবতদ 

 

ঔ) এ বরগ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগও বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ। 

ক) াঈধগভ বডথঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

ফালুা াঅক্তাভ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬৭০৬১ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা -৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বপা-৪/২০০৭/৭২ ঢাবভঔ: 
২৭.১০.২০০৯ বরাঃ।  
১২.০৭.১৪১৬ াঃ।  

 

বর: শস্পযাম ববওাঈবভবঝ শনাগথভ (SSF) শাফবভও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ স্বল্পফূগময শভযদ সুবথা প্রতাদ 
াংক্রান্ত। 

 

ূে: ও) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে াংঔযা-২২.৪৬.১.০.০.২৪.২০০৯-৩৩৯(২) ঢাবভঔ: ১৪/০৭/২০০৯ 

 ঔ) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ ধে াংঔযা-২২.৪৬.১.০.০.২৪.২০০৯-৫৪৮(৩) ঢাবভঔ: ২৭/০৯/২০০৯ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ শস্পযাম ববওাঈবভবঝ শনাগথভ (SSF) ভাবভ 
বদগাকপ্রাি (১ফ শেডীভ ১ চদ, ২ শেডীভ ২ চদ, ৩ শেডীভ ৭৬, ৪ণথ শেডীভ ৫৫ চদ) থগফাঝ ১৩৪ চদ শাফবভও 
ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ শভযদ প্রাবথওাভ ৃবষ্টল বদম্নবমবঔঢ শভযদ াঅাআগঝফ  শেম এাং ধবভাভ প্রবঢ প্রাধযঢাভ বরগ 
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

শভযদ াঅাআগঝফ  শেম: 

চদগমভ শেডী 
বন্যা 

দ্রগযভ দাফ 

১-তস্য ববযষ্ট 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

২-তস্য ববযষ্ট 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

৩-তস্য ববযষ্ট 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

৪-তস্য ববযষ্ট 
ফাবও শেম 
শওবচ/ বমঝাভ 

১ফ শেডী-১ চদ 
ঘাম-বদ্ধ/ 

াঅঢধ 
১১.০০ শওবচ ২০.০০ শওবচ ৩০.০০ শওবচ ৩৫.০০ শওবচ 

২ শেডী-২ চদ াঅঝা ১২.০০ শওবচ ২০.০০ শওবচ ২৫.০০ শওবচ ৩০.০০ শওবচ 
৩ শেডী-৭৬ চদ বঘবদ ২.৫০০ বমঝাভ ৪.৫০০ বমঝাভ ৬.০০ বমঝাভ ৮.০০ বমঝাভ 
৪ণথ শেডী-৫৫ চদ শপাচয শঢম ১.৭৫০ শওবচ ৩.০০ শওবচ ৪.০০ শওবচ ৫.০০ শওবচ 
থগফাঝ ১৩৪ চদ টাম ৩.৫০০ শওবচ ৫.৫০ শওবচ ৭.০০ শওবচ ৮.০০ শওবচ 

 

ঔ. প্রগঢযও ধবভাগভভ শভযদ প্রাি তস্য াংঔযা ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীল ০৪ (ঘাভ) চগদভ াবথও লগ দা; 

ক. এ বরগ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম বাঢী াঅনুিাবদওঢা ধামদ ওভগঢ লগ; 

খ. এ াঅগতয ২৭.১০.২০০৯ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

ফালুা াঅক্তাভ 

ববদভ লওাভী 
শনাদ-৯৫৬৭০৬১ 

ফুঔয বঘ 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

ধুভঢদ াংত পদ 

শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1421  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা -৪ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৪.৩০.০০১.১০-১০৪ ঢাবভঔ: 
২৮/০৯/২০১১ বরাঃ।  
২৯/০৫/১৪১৮ াঃ।  

 

বর: াাংমাগতয ধবুমগয ওফথভঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ াংগযাবথঢ শভযদ দীবঢফামা, ২০০৮ এভ াঅগমাগও 
এমবধাঅভ শপাকওামীদ শওাদ ধবুময তস্য ফাভা শকগম ঢাভ ধবভাবভও শভযদ প্রতাদ, ধবুময াবলদীভ শওাদ 
তস্য াভ গ্রলড ওভগম াণা ওঢথযওামীদ/াভওামীদ ফাভা শকগম ঢাভ ধবভাবভও াঅচীদ এাং 
ফাঢতৃ্বওামীদ/ান্যান্য ঙবুঝওামীদ ফগ শভযদ প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: ১) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ(ধুাঃ-৪)-৬৫/২০১০/৭৫৫, ঢাবভঔ: ২৮.১১.২০১০ 

২) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃ ফাঃ(ধুাঃ-৪)-৬৫/২০১০/৫৮৭, ঢাবভঔ: ২১.০৮.২০১১ 

 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ সুধাবভয/প্রস্তাগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ বদগম্নাক্তপাগ 
াণথ বপাগকভ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম: 

১. ফাঢৃত্বওামীদ ফগ  ান্যান্য স্বাপাবও ঙুবঝওামীদ ফগ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকড স্বাপাবওপাগ ঘাওবভগঢ ণাগওদ। 
শবগলঢু শভযদ প্রাধযঢাভ বরবঝ In Service-এওবঝ সুবথা শগলঢু ফাঢৃত্বওামীদ ফগ  ান্যান্য স্বাপাবও 
ঙুবঝওামীদ ফগ শভযদ সুবথা প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ। 

২. শবগলঢু শভযদ প্রাধযঢাভ বরবঝ In Service-এওবঝ সুবথা এমবধাঅভ (ঢথফাগদ বধাঅভএম) শপাকভঢ াস্থা 
শওাদ তস্য ফৃঢুযভড ওভগম বধাঅভএম-এভ াওী ফগভ চন্য ফভরগফভ ধবভাগভভ তস্যকডগও প্রঘবমঢ বদগফ 
শভযদ সুবথা প্রতাদ ওভা শবগঢ ধাগভ। 

৩. ভওাবভ ওাগচ যস্তঢা, শপ্ররগড ওফথভঢ ণাওা, ঙুবঝওামীদ ফগ, াসুস্থঢাচবদঢ ওাভগড, শরবদাং-এ ণাওা, তবম, 

ফফঢ এমবধব/ঙাড়ধে ফফঢ দা শধৌঙাগদা াআঢযাবত শক্ষগে প্রগবাচয াদবথও ০১ (এও) ফাগভ ানুগত্তাবমঢ 
শভযদ ধভঢথী ফাগ াঈগত্তামদ ওভা লগম ঢা Back Feeding এভ াঅঢা ধড়গ দা ফগফথ প্রঢীফাদ ল। 

 

 

ওাচী ফালু লাাদ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-২) 
শনাদ-৭১৬০২৯১ 

 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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 াআন্ঝাদথী পাঢা 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/াআন্ঝাদথী/পাঢা-৫/৯৮/৪০ ঢাবভঔ: ৫/৪/২০০৫ বরাঃ 

 

বর: স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ লাধাঢাগম ওফথভঢ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথী/বযক্ষাদীয 
পাঢা বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং- 

 (ও) প্রযা-৩/৬ফ-০২/৯৯(াাংয) 
 (ঔ) প্রযা-৩/৬ফ-০২/৯৯(াাংয-১) 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ 
াঅঢাথীদ ববপন্প লাধাঢাগম ওফথভঢ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথী পাঢা ০১/৫/২০০৪ ঢাবভঔ লগঢ ৫,০০০/- ঝাওাভ 
স্থগম ৫,৫০০/- ঝাওা াঈন্পীঢওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। াবঢবভক্ত াআন্ঝাদথী টাক্তাভ শবাকতাদ ওভাভ 
নগম াআন্ঝাদথী পাঢা াত ঢথফাদ াণথ ঙগভ াবঢবভক্ত ১,৯০,১৯,৬৪৬ ঝাওা ঘমবঢ াণথ ঙগভ স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড 
ফন্ত্রডামগভ াগচগঝ ৬৬৩৩ দঢুদ বদগাক ঔাগঢ ভািওৃঢ ২৫.০০ শওাবঝ ঝাওাভ াযবঢ ১৫.০০ শওাবঝ ঝাওা লগঢ 
বওাংা ৪৮৯৮ বগযর য ঔাগঢ ভািওৃঢ ১০.০০ শওাবঝ ঝাওাভ াযবঢ ৪.৭০ শওাবঝ ঝাওা লগঢ াংর্কমাদ ওভা শবগঢ 
ধাগভ। 

 
 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

বঘ 

স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃাঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, প্রযাদ-৩ যাঔা)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/ াব/ প্রববথ-৪/ াআন্ঝাদথীপাঢা-৫/৯৮/১২৩  ঢাবভঔ: 
২৪/০৭/১৪১২ াাং 
০৮/১১/২০০৫ বরাঃ 

 

বর: স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ শফবটগওম ওগমচ লাধাঢামফূগল ওফথভঢ াআন্ঝাদথী 
টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথীপাঢা বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-স্বাধওফ/ প্রযা-৩/ ববথ-১/২০০৫ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ 
াঅঢাথীদ শফবটগওম ওগমচ লাধাঢামফূগল ওফথভঢ শফাঝ ১৪৭০ চদ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথী পাঢা 
০১/০৭/২০০৫ ঢাবভঔ লগঢ ৫,৫০০/- ঝাওা লগঢ ৬,৫০০/- ঝাওা াঈন্পীঢওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

বঘ 

স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃাঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, প্রযাদ-৩ যাঔা) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/াআন্ঝাদথী পাঢা-৫/৯৮/৪১০ ঢাবভঔ: ৩০/০৯/২০০৯ বরাঃ 

 

বর: ৬৫০০/- ঝাওা স্থগম ১০,০০০/- ঝাওা াআন্ঝাদথী বঘবওৎওগতভ ফাবও াআন্ঝাদথী পাঢা বৃদ্ধওভড প্রগে। 
 

ূে: স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ শদাঝ ানুগেত ০৩-২০, ঢাবভঔ-২৯/০৬/২০০৯ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডামগভ 
াঅঢাথীদ ভওাবভ শফবটগওম ওগমচ লাধাঢামফূগল ওফথভঢ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ াআন্ঝাদথীপাঢা ৬,৫০০/- ঝাওা লগঢ 
১০,০০০/- ঝাওা াঈন্পীঢওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

২। এ াঅগতয াবমগম্ব ওাবথওভ লগ। 
 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 
aminc@finance.gov.bd 

বঘ 

স্বাস্থয  ধবভাভ ওমযাড ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

mailto:aminc@finance.gov.bd


 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1426  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০১৮.২০১০-৭৪ ঢাবভঔ: ১৪/১১/২০১০ বরাঃ 

 

বর: াঅফথট শনাগথ শফবটগওম ওগমচ (এএনএফব) এভ াআন্ঝাদথী টাক্তাভগতভ পাঢা বৃদ্ধওভড। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-প্রফ/গফাঃওাঃ/াআন্ঝাদথী/১০/বট-৭/৪১০, ঢাবভঔ-৩১/০৮/২০১০ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদা বাগে শব, স্বাস্থয  ধবভাভ ফন্ত্রডামগভ াথীদস্থ 
শফবটগওম ওগমচ লাধাঢাগম ওফথভঢ াআন্ঝথাদথী টাক্তাভগতভ ন্যা ১০,০০০/- (তয লাচাভ) ঝাওা লাগভ াঅফথট শনাগথ 
শফবটগওম ওগমচ (এএনএফব) এভ াআন্ঝাদথী টাক্তাভকগডভ „াআন্ঝাদথী পাঢা‟ প্রাধযঢাভ বরগ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত 
জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। ঢগ যঢথ ণাগও শব, 

 

ও) এ পাঢা বৃদ্ধভ াঅগতয পূঢাগধক্ষপাগ প্রতাগদভ সুগবাক শদাআ; 

ঔ) ২০১০-২০১১ এাং ২০১১-২০১২ াণথ ঙগভ বথথঢ ভাগিভ চন্য াগচঝ ানুবপাগকভ-১ এভ গে 
াংগযাবথঢ াগচঝ ভাগিভ ফ প্রগাচদী যস্থা গ্রলড ওভগঢ লগ। 

 

২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 
aminc@finance.gov.bd 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 

 

mailto:aminc@finance.gov.bd
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প্রবযক্ষড পাঢা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-২/৯৩/১৩৬ ঢাবভঔ: ১৪/০৮/১৪১২ াাং। 

২৮/১১/২০০৬ বরাঃ। 

বর: ববএ প্রযাদ এওাগটফীগঢ ানুবিঢ ববপন্প শওাগথভ াবঢবণ ক্তাকগডভ ম্মাদীভ লাভ বৃদ্ধ ওভড। 
 

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-ফ/ াাঃপ্রাঃ২/ এওাগটফী-১/৯৯। 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, ববএ প্রযাদ এওাগটফীগঢ ানুবিঢ ববপন্প প্রবযক্ষড 
শওাগথভ াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী বদগম্ন াঈগেবঔঢ লাগভ বথথঢওভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

ক্রবফও 
দাং 

বর ঢথফাদ লাভ বথথঢ লাভ ফন্তয 

১।  শফৌবমও 
াঅাআদ।  

ঝাওা ৫০০/- (প্রবঢ 
খন্ঝা/ শযগদভ চন্য) 

১) ঝাওা ৬০০/- 
২) ঝাওা ৮০০/-  

১)বুগ্ম-বঘ ধতফবথাতাভ বদগম্ন ধতফবথাতাভ ক্তাগতভ চন্য। 
২) বুগ্ম-বঘ এাং ঢরৃর্ধ্থ ধতফবথাতাভ ক্তাগতভ চন্য।  

২।  াঈধ-বঘগতভ 
াবলঢওভড 
শওাথ।  

ঝাওা ৬০০/- (প্রবঢ 
খন্ঝা/ শযগদভ চন্য) 

১) ঝাওা ৬০০/- 
২) ঝাওা ৮০০/-  

১) বুগ্ম-বঘ ধতফবথাতাভ বদগম্ন ধতফবথাতাভ ক্তাগতভ চন্য। 
২) বুগ্ম-বঘ এাং ঢরৃর্ধ্থ ধতফবথাতাভ ক্তাগতভ চন্য।  

৩।  ম্প্রাভড 
ক্তৃঢা।  

ঝাওা ৭৫০/- (প্রবঢ 

খন্ঝা/ শযগদভ চন্য) 
ঝাওা ১০০০/-   ক্তাগতভ চন্য।  

 

 

াঅু াাআত শফাাঃ শদাফাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

বঘ 
াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম, 

(তৃাঃ াঅাঃ- ববদভ লওাভী বঘ, 

াপযন্তভীড প্রবযক্ষড যাঔা-২ 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০১/৯৪/১৯৫ ঢাবভঔ: ১৯/১১/২০০৭ াআাং। 

 

বর: াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওগন্ (ববধএবঝব) স্থাদীপাগ াঅগাবচঢ শবফদাভ/ াওথযধ/ 
ওদনাগভগন্ফভ য ভাি বৃদ্ধ এাং প্রন্ন াঈধস্থাধদওাভী  ান্যান্যগতভ ম্মাদী ধদুাঃবদথথাভড 

 

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ৪৫-৪৮ ঢাবভঔ: ১৬/০৮/২০০৭ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওন্ ওঢৃথও 
প্রস্তাবঢ স্থাদীপাগ াঅগাবচঢ প্রবঢবঝ শবফদাভ/ াওথযধ/ ওদনাগভগন্ফ প্রন্ন াঈধস্থাদওাভী  ান্যান্যগতভ প্রগত 
বতযফাদ ম্মাদীভ লাভ, শাটথ া কপদথভ এভ ৫০ঢফ পা ানুগফাবতঢ  ববধএবঝব ওঢৃথঢ প্রস্তাবঢ ম্মাদীভ লাভ 
এাং াণথ বপাক ওঢৃথও সুধাবভযওৃঢ ম্মাদীভ লাভ বদম্নবডথঢ ঙগওভ ৫দাং ওমাফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ক্রবফও 
দাং 

শবফদাভ/ াওথযধ/ ওদনাগভগন্ফভ যগভ থভদ ম্মাদীভ লাভ 
(চদপ্রবঢ) 

১ ২ ৩ 

১. পাধবঢ ২,০০০/-  
২. প্রন্ন াঈধস্থাধদওাভী (১) চদ 

ও) ফন্ত্রী/ বঘ এাং বঘ ধতফবথাতাভ ওফথওঢথা/ ববযষ্ট কগরওকথ 
ঔ) াবঢবভক্ত বঘ/ বুগ্ম-বঘ  ফধবথাগভ ওফথওঢথা/ বশ্ববতযামগভ াথযধও/ ববযষ্ট যবক্তকথ 
ক) বুগ্ম-বঘগভ দীগঘ ওম ওফথওঢথা/ ববযষ্ট যবক্তকথ 

 

২,৫০০/- 
২,০০০/- 
১,৫০০/-  

৩. াঅগমাঘও (২) চদ  ১,০০০/-  
৪. শভগধাবঝাভ (২) চদ ১,০০০/-  
৫. বভগধাঝথ এবটঝভ (১) চদ ১,০০০/-  
৬. াটথ প্রগভ (২) চদ ৫০০/-  
৭. াাংযগ্রলডওাভী (৫০) চদ ৫০০/-  
৮. নগঝাগ্রানাভ (১) চদ ৫০০/-  
৯. াবট ওযাগঝ  ৪০০/-  

১০. শপ্রগচগন্ঝযদ শঝওবদবযাদ (২) চদ ৫০০/-  
১১. যাদাভ  ১,০০০/-  
১২. ঘা দাস্তা াত  ২০/-  
১৩. রৃধভু/ ভাবেভ ঔাাভ  ৮০/-  
১৪. াঅনুরাবেও ১,০০০/-  

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ দাং-৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, াপযন্তভীড প্রবযক্ষড যাঔা) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৪/৯৮/২৩২ ঢাবভঔ: ১৬/০১/২০০৮ াআাং। 

 

বর: চাঢী কডফাথযফ াআদবস্টবঝাঈঝ াঅগাবচঢ প্রবযক্ষড শওাগথ ধাঞতাগদভ চন্য াঅফবন্ত্রঢ াবঢবণ ক্তা/ ম্পন্প 
যবক্তগতভ ম্মাদী প্রগে। 

 

ূে: ঢফ/ প্র-৫/ বদফগওা-৮৯/২০০৫/১৮৮ ঢাবভঔ: ১০/১২/২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, চাঢী কডফাথযফ াআদবস্টবঝাঈঝ াঅগাবচঢ 
প্রবযক্ষড শওাগথ ধাঞতাগদভ চন্য াঅফবন্ত্রঢ াবঢবণ ক্তা/ ম্পতযবক্তগতভ ম্মাদী বদম্নবডথঢ লাগভ বদথথাভগড াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 
 

াবঢবণ ক্তা ম্মাদীভ লাভ 

(প্রবঢ খন্ঝা/ শযদ) 
১. বশ্ববতামগভ াথযাধও, লগবাকী াথযাধও, ভওাগভভ বগযরজ্ঞ শেডীভ 

ওফথওঢথা, বযল্প, াবলঢয  ফাচ চীগদভ ান্যান্য শক্ষগে প্রবঢবিঢ যবক্তকথ 
৭৫০/- 

(াঢযঢ ধঞ্চায) ঝাওা 
২. বঘ, াবঢাঃবঘ বুগ্ম-বঘ  ফধতফবথাতা ম্পন্প ওফথওঢথা ৭৫০/- 

(াঢযঢ ধঞ্চায) ঝাওা 
৩. াঈধবঘ/ ববদভ লওাভী বঘ  ফধতফবথাতা ম্পন্প ওফথওঢথা  ৫০০/- 

(ধাাঁঘযঢ) ঝাওা 
 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ দাং-৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

ঢণয ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ ফবযাভ ভলফাদ, াঈধ-বঘ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭/২৫ ঢাবভঔ: ১৮/০৩/২০০৮ বরাঃ 

 

বর: ষ্টান শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী শতযী ওফথওঢথাকডগও কগরডাভ চন্য প্রবযক্ষড লাও ানুতাদ প্রতাদ 
(Training Support Fund) প্রগে। 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-২/ষ্টান ওগমচ/০৮ 

 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ষ্টান শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী প্রগঢযও শতযী ওফথওঢথাকডগও কগরডাভ চন্য 
প্রবযক্ষড লাও ানুতাদ (Training Support Fund) বলাগ এওওামীদ ২৫,০০০/- ঝাওা প্রতাগদ প্রবঢভক্ষা 
ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 
 

০২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

শফাাঃ াঅরৃভ ভবযত বফা 
ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭৩০৫৭ 

 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/ববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭/৬২ ঢাবভঔ: ১৪/০৭/২০০৮ বরাঃ 

 

বর: াফবভও াবলদী ওফান্ট  ষ্টান ওগমচ এভ ষ্টান শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী ধাবওস্তাদ যস্ত্র াবলদীভ ঙাে 
াবনাভগতভ প্রগত সুগবাক-সুবথা াঅবণথও ানুগফাতদ াংক্রান্ত। 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-২/ববথ-১/২০০৭/ ষ্টান (ঙাা দবণ)। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াফবভও াবলদী ওফান্ট  ষ্টান ওগমচ এভ ষ্টান শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী ধাবওস্তাদ 
যস্ত্র াবলদীভ ঙাে াবনাভগতভ বঝাঈযদ বন, াস্থাদ পাড়া াপযন্তভীড বযক্ষা নভ, দগতবযও নভ, কযা  বরৃযৎ 
সুবথা প্রতাগদভ মগক্ষয বদগম্নাক্ত ঙগও সুবথাবতভ প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

ক্র: 
দাং 

াাংমাগতয 
ভওাভ ওঢৃথও 

বদাফগূময প্রতত্ত 
সুবথাবত 

ঢথফাগদ প্রতত্ত 
প্রস্তাদা ানুবাী (২০০৮-২০০৯) াম  

ঢৎধভঢথী 
ফন্তয 

১ বঝাঈযদ বন বি 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ 
০৮/৯/১৯৮৭ ঢাবভগঔভ ধে 

দাং-৩-প্র-১/৮৬/ বট-২/ 
াাংয-১/৯০৩ ানুবাী। 

বি 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ ০৮/৯/১৯৮৭ ঢাবভগঔভ 
দাং-৩-প্র-১/৮৬/ বট-২/ াাংয-১/৯০৩ ানুবাী। 

- 

২ াস্থাদ বদাফূগময 
প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ 

০৮/৯/১৯৮৭ ঢাবভগঔভ ধে 
দাং-৩-প্র-১/৮৬/ বট-২/ 
াাংয-১/৯০৩ ানুবাী। 

ফাবও গথাচ্চ ৮০ (াঅবয) ফা: টমাভ বলাগ 
গ্রলড ওভা লগ। 

াঅতাওৃঢ 
াণথ ভওাবভ 
শওারাকাগভ 
চফা ওভা 

লগ। 
৩ াঅলাভ পাঢা চদপ্রবঢ ফাবও ৬,০০০/- 

ঝাওা 
চদপ্রবঢ ফাবও ৬০০০/- ঝাওা াণথ বপাগকভ 

াফ/ াব/ ববথ-৬/ প্রাঃফাঃ/ 
পাঢা/১০/২০০৭/১০৮, ঢাবভঔ: ২৭/০৮/২০০৭ 

বরাঃ 

- 

৪ াপযন্তভীড বযক্ষা 
নভ (ববত 
ানুবিঢ ল) 

শতগযভ াপযন্তগভ ওগমগচভ 
ওাগচ বি বাঢাাঢ যস্থা। 

বযক্ষা নগভভ ানুরাাংবকও য াত ৪৫০/- ফা: 
টমাভ াণা প্রওৃঢ ঔভঘ (াবপথ বাদালদ ঔভঘ 

াগত) গ্রলড ওভা লগ। 

াঅতাওৃঢ 
াণথ ভওাবভ 
শওারাকাগভ 
চফা ওভা 

লগ। 
৫ দগতবযও বযক্ষা 

নভ (ববত 
ানুবিঢ ল) 

ঢথফাগদ প্রঘবমঢ দাাআ। এ াত ৬০০০/- ঝাওা ফা: টমাভ ধাবওস্তাদ 
ভওাভ প্রতাদ ওভগ (বা লগঢ াাংমাগতযী 

ঝাওা ৫০,০০০/- ঝাওা ফন্ব ওভগঢ লগ)। 
৬ কযা, ধাবদ  

বরৃযৎ।  
ভওাবভ লাগভ াঅতা ওভা 

ল। 
কযা, ধাবদ  বরৃযৎ এভ চন্য ধৃণওপাগ 

প্রগঢযওবঝভ প্রওৃঢ বম শণগও ফাবও ১৫০০/- 
ঝাওাভ াবঢবভক্ত াণথ াঅতা ওভা লগ। 

 

 

দতা াঅগদাাভা শকফ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ-২ াবথযাঔা 
www.mof.gov.bd 

 

দাং-াফ-াব (প্রববথ-২)/ ম্মাদী-১/৯৪/২৪৭ ঢাবভঔ: 
০৪/০৫/১৪১৬ াঃ 

১৯/০৮/২০০৯ বরাঃ 
 

বর: াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওগন্ভ াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী বৃদ্ধ াংক্রান্ত। 
 

ূে: ফ (াাঃপ্রাঃ-১) পাভ ওাবথ বভডী-৪৩/০২/- ৩২৭ ঢাবভঔ ১০-০৮-২০০৯ 

 

 াঈধবুথক্ত বরগ সুগোক্ত স্ভাভগওভ ভাগঢ াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওগন্ভ শওাথফূগলভ াবঢবণ ক্তাগতভ 
বদম্নবডথঢ ম্মাদী প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ক্র. দাং শওাগথভ দাফ াণথ বপাগকভ সুধাবভয 

১ বুদাবত প্রবযক্ষড শওাথ  াংবক্ষি শওাথ ১,০০০/-  
২ াঈচ্চঢভ প্রযাদ  াঈন্পদ শওাথ (এবএবট) ১,৫০০/-  
৩ ববদভ ষ্টান শওাথ (এএব) ২,৫০০/-  
৪ ধবমব, েযাবদাং এন্ট ফযাগদচগফন্ঝ শওাথ (বধবধএফব) ২,৫০০/-  
৫ শওাভ শওাথফূগলভ ম্প্রাভড ক্তৃঢা ২,৫০০/-  

 

 

শফাাঃ নুরুম াআমাফ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

nuruli18@finance.bd 

 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ-২ াবথযাঔা 
www.mof.gov.bd 

 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-২)/ম্মাদী-২/৯৩/৩৮১ ঢাবভঔ: ১৫/০২/২০১০ বরাঃ 

০৩/১১/১৪১৬ াঃ 
 

বর: ববএ প্রযাদ এওাগটফীভ ববপন্প প্রবযক্ষড শওাগথ াাংযগ্রলডওাভী প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা বৃদ্ধ 
প্রগে। 

 

ূে: ফ/া:ধ:-২)পাঢাবত বদ্ধথঢওভড-০৮/২০০৭-১৯ ঢাবভঔ-১০/০১/২০১০বরাঃ। 
 

 
াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ ববএ প্রযাদ এওাগটফীভ ববপন্প প্রবযক্ষড শওাগথ াাংযগ্রলডওাভী 

প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা বদগম্ন াঈগেবঔঢ লাগভ ধুদাঃবদথথাভগড াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

 

বর বতযফাদ লাভ বদ্ধথঢ লাভ (ধদুাঃবদথথাভড) 

ববএ প্রযাদ এওাগটফীভ প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা ১৭০/- ২০০/- 

 

২। াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ এ লাভ ওাবথওভ লগ। 

 

 

লামাতাভ চাবওভ শলাগদ 

াঈধ-বঘ 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 
(তৃ: াঅ:- শফালা: ওাাভ াঅমী, াঈধ-বঘ 

াপযন্তভীড প্রবযক্ষড-২ াবথযাঔা)। 
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www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১-১৮৬ ঢাবভঔ: ১৩ শেম্বভ, ২০১১ 

 

বর: রৄল্ক াঅকাভী পযাঝ শরবদাং এওাগটফী, ঘট্টগ্রাগফ ানুবিঢ প্রবযক্ষড ওাবথক্রগফ এওাগটফীগঢ ধতস্থ এাং 
এওাগটফীগঢ ধতস্থ দদ এফদ ক্তাগতভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধওভড প্রগে। 

 

ূে: াপযন্তভীড ম্পত বপাগকভ স্ভাভও দাং-০৮.০৩৩.০২০.০১.১৯.০০৬.২০০৭-৫২০, ঢাবভঔ: ১০/০৮/২০১১ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ রৄল্ক াঅকাভী পযাঝ শরবদাং এওাগটফী, ঘট্টগ্রাগফ ানুবিঢ প্রবযক্ষড ওাবথক্রগফ 
এওাগটফীগঢ ধতস্থ এাং এওাগটফীগঢ ধতস্থ দদ এফদ ক্তাগতভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধওভগড বদম্নরূধপাগ বদগতথযক্রগফ াণথ 
বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ক্রবফও দাং ক্তাভ থভদ প্রবঢ খন্ঝাভ চন্য প্রবঢ রৃাআ খন্ঝাভ চন্য 

০১ বপাকী ক্তাভ ম্মাদী পাঢা ৫০০/-  ৮০০/-  

০২ াবঢবণ ক্তাভ ম্মাদী পাঢা ৭০০/-  ১০০০/-  

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

াপযন্তভীড ম্পত বপাক 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১-১৮৭ ঢাবভঔ: ১৩ শেম্বভ ২০১১ 

 

বর: ফৎস্য াবথতিগভভ ভাচস্বঔাগঢ প্রবযক্ষড াস্তাগদ পাঢাভ লাভ াংগযাথদ প্রগে। 
 

ূে: ফৎস্য  প্রাবড ম্পত ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-ফপ্রাফ/ ফ-১/ ববথ-০১/২০০৫/২১৬, ঢাবভঔ: ২৭/০৪/২০১১ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ফৎস্য াবথতিগভভ ভাচস্বঔাগঢ প্রবযক্ষড াস্তাগদ পাঢাভ লাভ বদম্নরূধপাগ 
বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

বর বদগতথবযওাভ বরফূল 

প্রাবড ম্পত 
ফন্ত্রডামগভ 
প্রস্তা 

াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ 

প্রবযক্ষডাণথীগতভ প্রবযক্ষড 
পাঢা (চদপ্রবঢ দতবদও) 

১) প্রণফ শেডীভ ওফথওঢথাগতভ প্রবযক্ষড পাঢা ৫০০/-  ২০০/-  
২) ২ শেডীভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ প্রবযক্ষড পাঢা ৪০০/-  ১০০/-  
৩) ফৎস্য ঘারী  ান্যান্যগতভ প্রবযক্ষড পাঢা ২০০/-  ১৫০/-  

বভগাথ ধাভদ/ 
প্রবযক্ষওগতভ ম্মাদী পাঢা 
(চদপ্রবঢ দতবদও) 

১) প্রণফ শেডীভ ওফথওঢথাগতভ প্রবযক্ষড পাঢা  ৭৫০/-  ৬০০/-  
২) ২ শেডীভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ প্রবযক্ষড পাঢা ৭৫০/-  ৫০০/-  
৩) ফৎস্য ঘারী  ান্যান্যগতভ প্রবযক্ষড পাঢা ৫০০/-  ৫০০/-  

াবঢবণ ক্তা (গওাথপ্রবঢ 
গথাচ্চ ২ চদ) 

৪) শব শওাদ প্রবযক্ষগড ম্প্রাবভঢ ক্তৃঢা াত (এওচদ 
প্রবঢ শওাথ) 

১০০০/-  ১০০০/-  

শওাথ ফন্বওাভী  লাও 
ওফথঘাভীভ পাঢা 

শওাথ ফন্বওাভীভ 
ম্মাদী পাঢা (এওচদ 
প্রবঢগওাথ) 

াদবথও ০৭ বতদ শফাগতভ শওাথ দতবদও 
৫০০/- লাগভ 

গথাচ্চ 
৩০০০/-  

দতবদও 
৫০০/- লাগভ 

গথাচ্চ 
২০০০/-  

০৭ বতগদভ াবথও শফাগতভ 
শওাথ 

লাও ওফথঘাভীভ পাঢা 
(এওচদ প্রবঢগওাথ) 

াদবথও ০৭ বতদ শফাগতভ শওাথ চদপ্রবঢ 
দতবদও ১০০/-  

চদপ্রবঢ 
দতবদও 
১০০/-  

০৭ বতগদভ াবথও শফাগতভ 
শওাথ 

াবওথাং মাঞ্চ াবওথাং মাঞ্চ (াদাাবও প্রবযক্ষগডভ শক্ষগে  প্রবযক্ষড 
পাঢা প্রগত দা লগম) (বতবদও চদপ্রবঢ) 

২০০/-  ২০০/-  

বভগিযগফন্ঝ প্রবযক্ষডওামীদ বভগিযগফন্ঝ (বতবদও চদপ্রবঢ) ৪০/-  ৪০/-  
 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

ফৎস্য  প্রাবড ম্পত ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬০.০১৯.১১-২০২ ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১ 

 

বর: াফবভও াবলদী ওফান্ট  স্টান ওগমচ (বটএবএব)-এভ াবঢবণ ক্তাকগডভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধওভড 
প্রগে। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-১ ম্মাদী-১/৯৪/বট-২/স্টান/২৭৯, ঢাাং: ১২/০৭/২০১১ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামাথীদ বটএবএ-এভ াবঢবণ ক্তাকগডভ ম্মাদী পাঢা ১,৫০০/- 
ঝাওা শণগও ২,০০০/- ঝাওা বৃদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৬০.০১৯.১১-২০৬ ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১ 

 

বর: ২০১১-১২ াণথ ঙগভভ ৫বঝ াঈচ্চ ফাথযবফও বযক্ষও প্রবযক্ষড াআদবস্টবঝাঈগঝভ প্রবযক্ষড শওাগথভ ববপন্প 
াঅাআগঝগফভ শভঝ/ ম্মাদীভ দঢদু লাভ বদথথাভড প্রগে। 

 

ূে: বযক্ষা ফন্ত্রডামগভ শদাঝানুগেত ৬৪-৬৯, ঢাাং: ২০/০৯/২০১১ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বযক্ষা ফন্ত্রডামাথীদ ফাথযবফও  াঈচ্চ বযক্ষা াবথতিগভভ ২০১১-১২ াণথ ঙগভভ 
৫বঝ াঈচ্চ ফাথযবফও বযক্ষও প্রবযক্ষড াআদবস্টবঝাঈগঝভ প্রবযক্ষড শওাগথভ ববপন্প াঅাআগঝগফভ শভঝ/ ম্মাদীভ লাভ বদম্নরূধপাগ 
বৃদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 

াঈচ্চ ফাথযবফও স্তগভভ বযক্ষওগতভ বরবপবত্তও প্রবযক্ষড শওাথ: 

ক্রবফও ঔাগঢভ দাফ লাভ (ঝাওা) 
০১. াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ প্রথাদ াবঢবণভ ম্মাদী ১৫০০/-  
০২. াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ াঅধযাদ ২০/-  
০৩. প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা ২০০/-  
০৪. প্রবযক্ষডাণথীগতভ বাঢাাঢ পাঢা ৮০০/-  
০৫. প্রবযক্ষড াঈধওভড ৫০০/-  
০৬. াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী ৭৫০/-  
০৭. প্রবযক্ষডাণথীগতভ াআ পাঢা ৮০০/-  
০৮. বওঝ পাঢা ১০০০/-  
০৯. যভীভ ঘঘথা বযক্ষওগতভ ম্মাদী ২০০/-  
১০. প্রবযক্ষডাণথীগতভ বযক্ষা নভ  এাঅভ বনল্ডবরধ ১২০০/-  
১১. দত ঙাধাগদা  শমঔা ৫০/-  
১২. প্রবযক্ষড ফযানুাম ৫০০/-  
১৩. শওাগথভ াঈধওভড  ান্যান্য (টাও বঝবওঝ, ওাকচ, ওমফ, ব্রুবাভ, শলাাাআঝ শাটথ ফাওথাভ, 

ফাওথাভ  ীঝ, শওাথ বঝগধাঝথ, এওশ্যাদ বভঘাচথ বভগধাঝথ, প্রশ্নধে  াঈত্তভ প্রে ফূমযাদ, 

নগঝাওবধ  ওবম্পাঈঝাভ শঝাদাভ, ববথ ফূদ্রড াআঢযাবত) 

১২০০০/-  

১৪. ান্যান্য ববথ য ৫০০০/-  
 

াঈচ্চ ফাথযবফও স্তগভভ বযক্ষা প্রবঢিাগদভ াথযক্ষগতভ বযক্ষা প্রযাদ  যস্থাধদা প্রবযক্ষড শওাথ: 

ক্রবফও ঔাগঢভ দাফ লাভ (ঝাওা) 
০১. াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ প্রথাদ াবঢবণভ ম্মাদী ১৫০০/-  
০২. াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ াঅধযাদ ২০/-  
০৩. প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা ২০০/-  
০৪. প্রবযক্ষডাণথীগতভ বাঢাাঢ পাঢা ১০০০/-  
০৫. প্রবযক্ষড াঈধওভড ৫০০/-  
০৬. াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী ১০০০/-  
০৭. প্রবযক্ষডাণথীগতভ বযক্ষা নভ  ১০০০/-  
০৮. দত ঙাধাগদা  শমঔা ৫০/-  
০৯. প্রবযক্ষড ফযানুাম ৫০০/-  
১০. শওাগথভ াঈধওভড  ান্যান্য (টাও বঝবওঝ, ওাকচ, ওমফ, ব্রুবাভ, শলাাাআঝ শাটথ ফাওথাভ, 

ফাওথাভ  ীঝ, শওাথ বঝগধাঝথ, এওশ্যাদ বভঘাচথ বভগধাঝথ, প্রশ্নধে  াঈত্তভ প্রে ফূমযাদ, 

নগঝাওবধ  ওবম্পাঈঝাভ শঝাদাভ, ববথ ফূদ্রড াআঢযাবত) 

১২০০০/-  

১১. ান্যান্য ববথ য ৫০০০/-  
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াঈচ্চ ফাথযবফও স্তগভভ বযক্ষা প্রবঢিাদফূগলভ বযক্ষওগতভ ওবম্পাঈঝাভ প্রবযক্ষড শওাথ: 

ক্রবফও ঔাগঢভ দাফ লাভ (ঝাওা) 
০১. াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ প্রথাদ াবঢবণভ ম্মাদী ১৫০০/-  
০২. াঈগিাথদী  ফাধদী ানুিাগদভ াঅধযাদ ২০/-  
০৩. প্রবযক্ষডাণথীগতভ দতবদও পাঢা ২০০/-  
০৪. প্রবযক্ষডাণথীগতভ বাঢাাঢ পাঢা ৮০০/-  
০৫. প্রবযক্ষড াঈধওভড ৫০০/-  
০৬. াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী ১০০০/-  
০৭. প্রবযক্ষডাণথীগতভ াআ পাঢা ৬০০/-  
০৮. প্রবযক্ষডাণথীগতভ বযক্ষা নভ  ১০০০/-  
০৯. দত ঙাধাগদা  শমঔা ৫০/-  
১০. প্রবযক্ষড ফযানুাম ৫০০/-  
১১. শওাগথভ াঈধওভড  ান্যান্য (টাও বঝবওঝ, ওাকচ, ওমফ, ব্রুবাভ, শলাাাআঝ শাটথ ফাওথাভ, 

ফাওথাভ  ীঝ, শওাথ বঝগধাঝথ, এওশ্যাদ বভঘাচথ বভগধাঝথ, প্রশ্নধে  াঈত্তভ প্রে ফূমযাদ, 

নগঝাওবধ  ওবম্পাঈঝাভ শঝাদাভ, ববথ ফূদ্রড াআঢযাবত) 

৫০০০/-  

১২. মযা ঘাচথ ১০০০০/-  
১৩. ান্যান্য ববথ য ৩০০০/-  

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

বযক্ষা ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
 

ানুবমবধ: 
াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ), াণথ বপাক। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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বওঝ পাঢা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 
প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/পাঢা-১৪/২০০৮/২৪ ঢাবভঔ: ০৯.০৪.২০০৯বরাঃ 

২৬.১২.১৪১৫ াাঃ 

 

বর: শাফবভও ভওাবভ ওফথওঢথাকগডভ বওঝ এমাাঈন্ফ এাং প্রবযক্ষড পাঢা প্রতাদ প্রগে। 
 

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-ফ (াাঃ প্রাঃ-১)এদবটব-০৯/২০০৮ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ বদম্নরূধপাগ প্রতাদ ওভা লগমা: 

ন্যাযদাম বটগনন্ফ শওাথ, ২০০৯ এ াাংযগ্রলডওাভী শাফবভও প্রবযক্ষডাণথী ওফথওঢথাকড বওঝ এমাাঈন্ফ এওওামীদ 
১৫,০০০ (ধগদভ লাচাভ) ঝাওা এাং প্রবযক্ষড পাঢা ফাবও ২,৫০০ (রৃাআ লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা প্রাধয লগদ; 

২. ধভঢথী ন্যাযদাম বটগনন্ফ শওাথফূগল াাংযগ্রলডওাভী ওফথওঢথাকগডভ শক্ষগে এওাআ লাগভ াঈগেবঔঢ পাঢাফূল 
প্রগবাচয লগ। 
 

 

ফালুা াঅক্তাভ 

লওাভী বঘ 

শনাদ-৭১৬০২৯১ 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 
াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/প্রবযক্ষড পাঢা-০২/৯৩(াাংয)/৪১২ ঢাবভঔ: ০৭/১০/২০০৯ বরাঃ। 

 

বর: াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওাগথভ প্রবযক্ষডাণথীগতভ বওট্ এযামাাঈন্ফ বৃদ্ধভ বরগ শাটথ া কপদথভ 
এভ ৫৪ঢফ পা কলৃীঢ বদ্ধাগন্তভ াঅগমাগও যস্থা গ্রলড প্রগে। 

 

ূে: ফ/ (াপ্র-১) পাভ ওাবথবভডী-৪৩/২০০২-৩৭১, ঢাবভঔ-১৫/০৯/২০০৯ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ াঅঢাথীদ 
াাংমাগতয শমাও প্রযাদ প্রবযক্ষড শওাগথ বুদাবত শওাগথভ প্রবযক্ষডাণথীগতভ চদপ্রবঢ বওট্ এযামাাঈন্ফ ৫,০০০/- (ধাাঁঘ 
লাচাভ) ঝাওাভ স্থগম ১৫,০০০/- (ধগদভ লাচাভ) ঝাওা বৃদ্ধভ বরগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

এ, এন াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

amin@finance.bd 
বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, 

ঠাওা-১০০০। 

 

http://www.mof.gov.bd/
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/প্রবযক্ষড পাঢা-০২/৯৩(াাংয)/৪০২ ঢাবভঔ: ১১/০৫/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: ববএ প্রযাদ এওাগটফীগঢ ানুবিঢ াঅাআদ  প্রযাদ শওাগথ াাংযগ্রলডওাভী প্রবযক্ষডাণথীগতভ ১৫,০০০/- 
(ধগদভ লাচাভ) ঝাওা ওগভ (Kit Allowance) প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ৩৩-৩৬, ঢাবভঔ: ১৬/০২/২০১০ বর 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ববএ প্রযাদ এওাগটফীগঢ ানুবিঢ ০৫ ফা 
শফাতী াঅাআদ  প্রযাদ শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী প্রবযক্ষডাণথীগতভ ১০,০০০/- (তয লাচাভ) ঝাওা লাগভ Kit Allowance 

প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম। 
 

 

এ, এন াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

e-mail:amin@finance.bd 
 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফালাাঃ ওাাভ াঅমী, াঈধবঘ (াাঃপ্রাঃ-২)। 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1444  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০১৮.২০১০-৭২ ঢাবভঔ: ১৪/১১/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: পূবফ শভওটথ  চবভধ াবথতিভ ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ াগপথ এন্ট শগঝমগফন্ঝ প্রবযক্ষড শওাগথ াাংয গ্রলডওাভী 
প্রবযক্ষডাণথীগতভ বওট্ পাঢা ২,০০০/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ১০,০০০/- ঝাওা বৃদ্ধওভড াংক্রান্ত। 

 

ূে: পবূফ ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-৩১.০৩৬.০২৫.০০.০০.৬৩.২০১০-৫৯৫, ঢাবভঔ-১৯-০৯/২০১০ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, পবূফ ফন্ত্রডামগভ াথীদস্থ পবূফ শভওটথ  চবভধ 
াবথতিভ ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ াগপথ এন্ট শগঝমগফন্ঝ প্রবযক্ষড শওাগথ াাংযগ্রলডওাভী প্রবযক্ষডাণথীগতভ বওট্ পাঢা 
২,০০০/- ঝাওাভ ধবভগঢথ ১০,০০০/- (তয লাচাভ) ঝাওা বৃদ্ধওভগড াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত বদগতথযেগফ 
জ্ঞাধদ ওভা লম। 

 

 

এ, এন াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

e-mail:amin@finance.bd 
 

বঘ 

পবূফ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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বদগাক ধভীক্ষা 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-৮/৯৩/৪৩ ঢাবভঔ: ২৬/০৪/২০০৬ বরাঃ 

 

বর: াাংমাগতয চবুটবাম াবপথ ওবফযগদভ ফাদদী শঘাভফযাদ  বজ্ঞ তস্যকগডভ ওবফযদ পা এাং 
শফৌবঔও ধভীক্ষাভ শাগটথ াাংয গ্রলগডভ চন্য ম্মাদী পাঢাভ লাভ বৃদ্ধওভড প্রগে। 

 

ূে: দাং াচুাও/বলা/াগচঝ-১/২০০৫-২০০৬/৯, ঢাবভঔ: ৪-১২-২০০৫ 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগোস্থ স্ভাভগওভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতথষ্ট লগ াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযগদভ 
বজ্ঞ তস্যকগডভ ওবফযদ পা াাংয গ্রলড এাং শফৌবঔও ধভীক্ষাভ শাটথ পা প্রবঢবতদ শবাকতাগদভ চন্য শঘাভফযাদ 
 বজ্ঞ তস্যগতভ ম্মাদী পাঢা ৬০০/- ঝাওা লগঢ ১০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওা াঈন্পীঢ ওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ 
জ্ঞাধদ ওগভগঙ। 
 

২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ 

লওাভী বঘ 

বঘ, 

াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম, 

ধুভাঢদ লাাআগওাঝথ পদ, ঠাওা-১০০০। 
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াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ-৩ যাঔা 

দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-২/২০০০/১১৯ ঢাবভঔ: ১৭/০৯/২০০৬ বরাঃ 

বর: াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযদ বঘাম ওঢৃথও ববপন্প ধভীক্ষাভ প্রশ্নওাভও, ফটাগভঝভ, ধভীক্ষও, বদভীক্ষও, 

শঝুগমঝভ, াক্ষাৎওাভ শাগটথভ বগযরজ্ঞ, ঘীন সুধাভপাাআচাভ, ধবভতযথও, াআঢযাবতভ ধাবভগঢাবরও বৃদ্ধ এাং 
াক্ষাৎওাভ শাগটথভ তস্যগতভ াঅধযাদ লাভ বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: ১) াওও/বলা/১৬৭/৯২/১৫ ঢাবভঔ: ১৯/৭/২০০৫ াআাং 
২) াওও/বলা/১৬৭/৯২/৮৪৬ ঢাবভঔ: ১৯/৯/২০০৫ াআাং 
৩) ফবদঝবভাং শগমভ এভ- াফ/াব/ফবদ/বধএব-১/২০০৩(শদাঝ-শঝাওা-২৩-৩২) 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগম্নাক্ত লাগভ াঅধযাদ ঔভঘ, ধাবভগঢাবরও  ম্মাদী বৃদ্ধ ওভগড বদগতথবযঢ লগ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম: 

ক্র: দাং 
শব ওাগচভ ধাবভগঢাবরও শতা লগ ঢাভ দাফ  বভড 

ঢথফাদ লাভ াণথ বপাক ওঢৃথও 
বদ্ধথঢ লাভ 

১. ১। প্রশ্নধে  ভঘদা:  ১) ধূডথ ধে (ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৭০০/- ১০০০/-  
   (ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৫৫০/- ৭৫০/-  
  ২) াঅাংবযও ধে (ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৪০০/- ৫৫০/-  
   (ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৩০০/- ৪০০/-  
  ৩) প্রবঢ াঅাআগঝগফভ 

াগচওবঝপ: 
(ও) াঙাাআ ধভীক্ষাভ প্রশ্ন+াঈত্তভ (নী) ৩০/- ৪০/- 

  (ঔ) ববএ বপ্রবমবফদাভী শঝগষ্টভ প্রশ্ন+াঈত্তভ (নী) ৩০/- ৪০/- 
২। প্রশ্নধে ফটাগভযদ:  (ও) বমবঔঢ ধভীক্ষাভ ধূডথ  াঅাংবযও প্রশ্নধে ৪৫০/- ৬০০/- 
  (ঔ) প্রবঢ াঅাআগঝফ াগচওবঝপ শঝগষ্টভ প্রশ্ন ১৫/- ২০/- 

৩। াঈত্তভধে ধভীক্ষা:   
 ১) প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে (ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৩০/- ৫০/- 
  (ঔ) দদ- ওযাটাভ ধগতভ চন্য ২৫/- ৪০/- 
  (ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন ৩০০/- ৪০০/- 
  (প্রস্তুঢওাভও দগলদ এফদ ধভীক্ষগওভ চন্য)   
 ২) প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে: (ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ২০/- ৩০/- 
  (ঔ) দদ- ওযাটাভ ধগতভ চন্য ১৫/- ২৫/- 
  (ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন ২০০/- ২৫০/- 
  (প্রস্তুঢওাভও দগলদ এফদ ধভীক্ষগওভ চন্য)   

৪। াঙাাআ ধভীক্ষা/ ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষা: বপ্রবমবফদাভী শঝগস্টভ প্রবঢ াঈত্তভধে ৫/- ১৫/- 
  ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য ১০/- ১০/- 

৫। েুবঝদাাআচাভ: (ও) বমবঔঢ ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য ৫/- ১৫/- 
  (ঔ) ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য ১০/- ১০/- 

৬। শঝুগমঝভ: (ও) ওযাটাভ াবপথগভ প্রাণথী প্রবঢ ১০/- ২০/- 
  (ঔ) ান্যান্য শকগচগঝট ধগতভ প্রগত প্রাণথী প্রবঢ ১০/- ২০/- 
  (ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন ৩৫০/- ৫০০/- 

৭। াক্ষাৎওাভ শাগটথ াঅকঢ বপাকী বগযরজ্ঞ/ বলভাকঢ বগযরজ্ঞ/ ফদস্তাবত্বওবগতভ ম্মাদী (প্রবঢ দঞও) ৬০০/- ১০০০/- 
৮। ান্য পারা প্রশ্নধে ানুাত: (ও) প্রবঢ ধূডথ ধে ৩০০/- ৩৭৫/- 
  (ঔ) প্রবঢ াঅাংবযও ধে ১৮০/- ২৫০/- 

৯। বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য ববপন্প শক্ষগে ধাবভগঢাবরও:   
 ১) প্রথাদ ধবভতযথও (ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা ৩৫০/- ৫০০/- 
  (ঔ) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ ধভীক্ষা ৩০০/- ৪০০/- 
 ২) ধবভতযথও (ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা ২০০/- ৩০০/- 
  (ঔ) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ ধভীক্ষা ২০০/- ৩০০/- 
 ৩) লওাভী/কাড়ীঘামও: প্রবঢ বঢদ খন্ঝা া ওফ ফগভ ধভীক্ষা ১২৫/- ২০০/- 
 ৪) এফএমএএ: প্রবঢ বঢদ খন্ঝা া ওফ ফগভ ধভীক্ষা ৮০/- ১৫০/- 

১০। াক্ষাৎওাভ/গফৌবঔও ধভীক্ষা াঅকঢ বগযরজ্ঞগতভ চন্য দাস্তা ঔভঘ (চদপ্রবঢ) ১২/- ১২/- 
 

২। এ বথথঢ লাভ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ শণগও ওাবথওভ লগ। 

 

ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ 

লওাভী বঘ 

বঘ 

াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযদ বঘাম, 
ধুভাঢদ বফাদ ন্দভ পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 
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প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-৮/৯৩/৭৫ ঢাবভঔ: ২৪/৫/২০০৭ বরষ্টাব্দ 

বর: াাংমাগতয চবুটবাম াবপথ ওবফযগদভ ববপন্প ওফথওঢথা-ওফথঘাভীভ ম্মাদী লাভ বদথথাভড প্রগে। 

ূে: বঘাভ-২/১ব/০৪-৮৯৯ ঢাবভঔ: ১৬/৪/২০০৭ াআাং 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ ববপন্প 
ধভীক্ষাভ প্রশ্নওাভও, ফন্বও, ধভীক্ষও  বদভীক্ষও, শঝুগমঝভ, াক্ষাৎওাভ শাগটথভ বগযরজ্ঞ, প্রথাদ ধবভতযথও, 

ধবভতযথও, লওাভী, কাড়ীঘামও  এমএমএএগতভ াঅধযাদ ঔভঘ, ধাবভগঢাবরও  ম্মাদীভ লাভ বদম্নরূধ বদথথাভগড 
াণথ বপাগক ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

ক্র: 
দাং শব ওাগচভ ধাবভগঢাবরও শতা লগ ঢাভ দাফ  বভড 

াণথ বপাক ওঢৃথও 
বদথথাবভঢ লাভ 

(ঝাওা) 
১. ১। প্রশ্নধে  ভঘদা:  ১) ধূডথ ধে ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ১০০০/-  
   ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৭৫০/-  
  ২) াঅাংবযও ধে ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৫৫০/-  
   ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৪০০/-  
  ৩) প্রবঢ াঅাআগঝগফভ 

াগচওবঝপ: 
ও) াঙাাআ ধভীক্ষাভ প্রশ্ন+াঈত্তভ (নী) ৪০/- 

  ঔ) ববএ বপ্রবমবফদাভী শঝগষ্টভ প্রশ্ন+াঈত্তভ (নী) ৪০/- 
২। প্রশ্নধে ফটাগভযদ:  ও) বমবঔঢ ধভীক্ষাভ ধূডথ  াঅাংবযও প্রশ্নধে ৬০০/- 
  ঔ) প্রবঢ াঅাআগঝফ াগচওবঝপ শঝগষ্টভ প্রশ্ন ২০/- 

৩। াঈত্তভধে ধভীক্ষা:  
 (১) প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৫০/- 
  ঔ) দদ- ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৪০/- 
  ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন ৪০০/- 
  (প্রস্তুঢওাভও দগলদ এফদ ধভীক্ষগওভ চন্য)  
 (২) প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে: ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৩০/- 
  ঔ) দদ- ওযাটাভ ধগতভ চন্য ২৫/- 
  ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন ২৫০/- 
  (প্রস্তুঢওাভও দগলদ এফদ ধভীক্ষগওভ চন্য)  

৪। াঙাাআ ধভীক্ষা/ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষা: বপ্রবমবফদাভী শঝগস্টভ প্রবঢ াঈত্তভধে ১৫/- 
 ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য ১০/- 

৫। েুবঝদাাআচাভ: ও) বমবঔঢ ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য ১৫/- 
  ঔ) ফদস্তাবত্বও ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য ১০/- 

৬। শঝুগমঝভ: ও) ওযাটাভ াবপথগভ প্রাণথী প্রবঢ ২০/- 
  ঔ) ান্যান্য শকগচগঝট ধগতভ প্রগত প্রাণথী প্রবঢ ২০/- 
  ক) ওম শক্ষগে থবদম্ন ৫০০/- 

৭। াক্ষাৎওাভ শাগটথ াঅকঢ বপাকী বগযরজ্ঞ/ বলভাকঢ বগযরজ্ঞ/ ফদস্তাবত্বওবগতভ ম্মাদী (প্রবঢ দঞও) ১০০০/- 
৮। ান্য পারা প্রশ্নধে ানুাত: ও) প্রবঢ ধূডথ ধে ৩৭৫/- 
  ঔ) প্রবঢ াঅাংবযও ধে ২৫০/- 

৯। বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য ববপন্প শক্ষগে ধাবভগঢাবরও:  
 ১) প্রথাদ ধবভতযথও ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা ৫০০/- 
  ঔ) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ ধভীক্ষা ৪০০/- 
 ২) ধবভতযথও ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা ৩০০/- 
  ঔ) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ ধভীক্ষা ৩০০/- 
 ৩) লওাভী/কাড়ীঘামও: প্রবঢ বঢদ খন্ঝা া ওফ ফগভ ধভীক্ষা ২০০/- 
 ৪) এফএমএএ: প্রবঢ বঢদ খন্ঝা া ওফ ফগভ ধভীক্ষা ১৫০/- 

১০। াক্ষাৎওাভ/গফৌবঔও ধভীক্ষা াঅকঢ বগযরজ্ঞগতভ চন্য দাস্তা ঔভঘ (চদপ্রবঢ) ১২/- 
 

 

শতাদ শফাাঃ নারুও 

লওাভী বঘ 

বঘ 

াঅাআদ বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম (তৃাঃাঅাঃ- ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-২)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক, 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-৮/৯৩/১৬৭ ঢাবভঔ: ১৭/১০/২০০৭াআাং। 

 

 

বর: াাংমাগতয চবুটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ লওাভী চচ ধগত াঙাাআ ধভীক্ষাভ বন, 

াঅগতদ ধে  বদগতথবযওা ম্ববমঢ ধবুস্তওাভ ফূময, াঅফবন্ত্রঢ (বলভাকঢ) বগযরজ্ঞকগডভ ম্মাদী পাঢা ল 
ান্যান্য ম্মাদী পাঢা ফঞ্জভুী প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

ূে: বঘাভ-২/১ব-০১/০৪-১৩৩ ঢাবভঔ: ০৯/০৯/২০০৭ 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাগ াাংমাগতয 
চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ লওাভী চচ ধগত াঙাাআ ধভীক্ষাভ বন, ধভীক্ষাভ াঅগতদ ধে 
 বদগতথবযওা ম্ববমঢ ধুবস্তওাভ ফূময, াঅফবন্ত্রঢ (বলভাকঢ) বগযরজ্ঞকগডভ ম্মাদী পাঢা এাং ঠাওাভ াবলগভ াস্থাদওাভী 
ওবফযগদভ বজ্ঞ তগস্যভ ওবফযগদভ পা াাংয গ্রলড এাং শফৌবঔও ধভীক্ষাভ শাটথ পা প্রবঢবতদ শবাকতাদ াত 
ম্মাদীভ লাভ বদম্নবডথঢ লাগভ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

ক্রবফও দাং বর বন/ ফূময/ পাঢা 
১. াঙাাআ ধভীক্ষাভ নী  ৫০০/-  
২. ধভীক্ষাভ াঅগতদ ধে  বদগতথযদা ম্ববমঢ ধুস্তও  ১০০/-  
৩. াঅফবন্ত্রঢ (বলভাকঢ) বগযরজ্ঞ/ ফগদাবজ্ঞাদীভ ম্মাদী পাঢা  ১০০০/-  
৪. ঠাওাভ াবলগভ াস্থাদওাভী ওবফযগদভ বজ্ঞ তগস্যভ ওবফযগদভ পা াাংয 

গ্রলড এাং শফৌবঔও ধভীক্ষাভ শাটথ পা প্রবঢবতদ শবাকতাদ াত ম্মাদীভ লাভ  
২০০০/-  

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

 

বঘ 

াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা ফুদী ভবনাঈম াঅমফ, ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-২) 
ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-২) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৮/৯৩/২৬ ঢাবভঔ: ২৪/০৩/২০০৮ াআাং 

 

বর: াাংমাগতয চবুটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ ববপন্প ধভীক্ষাভ প্রবঢ ধডূথ াঈত্তভধে 
ফূমযাদ, প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভ ধে ফূমযাদ এাং বমবঔঢ ধভীক্ষাভ াঈত্তভধে েবুঝ- দাাআবচাং এভ চন্য প্রশ্নওাভও, 

ফন্বও ধভীক্ষও, বদভীক্ষও  শঝগুমঝভকগডভ ম্মাদীভ লাভ ধদুাঃবদথথাভড প্রগে। 
 

ূে: বঘাভ-২/১ব-১৩/২০০৭-৬৩১ ঢাবভঔ: ০৯/০১/২০০৮ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম 
ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ ববপন্প ধভীক্ষাভ প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে ফূমযাদ, প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে ফূমযাদ এাং বমবঔঢ ধভীক্ষাভ 
াঈত্তভধে েুবঝদাাআবচাং এভ চন্য ম্মাদীভ লাভ বদম্নবডথঢ লাগভ ধদুাঃবদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

১। প্রবঢ ধডূথ াঈত্তভধে ফূমযাদ (ওযাটাভ ধগতভ চন্য) = ৭৫/- ঝাওা। 

২। প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে ফূমযাদ (ওযাটাভ ধগতভ চন্য) = ৪৫/- ঝাওা। 

৩। েুবঝদাাআবচাং (বমবঔঢ ধভীক্ষাভ াঈত্তভধগেভ চন্য) = ২০/- ঝাওা। 
 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ -৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা ফুদী ভবনাঈম াঅমফ, ববদভ লওাভী বঘ, বঘাভ যাঔা-২) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০২/৯৪/১২২ ঢাবভঔ: ১৮/০৮/২০০৮ বরাঃ 

 

 

বর: াঅগতদধে াঙাাআগভ চন্য ধাবভগঢাবরগওভ লাভ বদথথাভড প্রগে। 
 

ূে: াওও/ প্রযা-৪/ াঅাঃাঙাাআ-৫/২০০৮/১৬৫, ঢাাং- ১৪/০৭/২০০৮ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযদ ওঢৃথও কৃলীঢ 
ববপন্প ধভীক্ষভ াঅগতদধে াঙাাআগভ বদবফত্ত াস্থাীপাগ বদগাবচঢ াঙাাআওাভীগতভগও প্রবঢবঝ াঅগতদধগেভ চন্য 
৫/- (ধাাঁঘ) ঝাওা লাগভ ধাবভগঢাবরও প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

 

শঘাভফযাদ 

াাংমাগতয ভওাবভ ওফথওবফযদ 

ধুভাঢদ বফাদ ন্দভ পদ 

শঢচকাাঁ, ঠাওা-১২১৫। 
(তৃাঃাঅাঃ চদা শফাাঃ াঅরৃ াত্তাভ, বঘ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০১/২০০৪/২৭৪ ঢাবভঔ: ০৫/০৪/২০০৯ াআাং 

 

বর: াাংমাগতয চবুটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও ধবভঘাবমঢ ববপন্প ধভীক্ষা শঝুগমঝভকগডভ 
ধাবভগঢাবরগওভ লাভ ধদুাঃবদথথাভড প্রগে। 

 

ূে: বঘাভ-২/১ব-১/২০০৪-৫০ ঢাবভঔ: ১৮/০১/২০০৯ বরাঃ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ বঘাম 
ওঢৃথও াঅগাবচঢ ধভীক্ষাফূগলভ াঈত্তভধে প্রঘবমঢ এওও ফূমযাদ ধদ্ধবঢভ ধবভগঢথ দিঢ ফূমযাদ ধদ্ধবঢগঢ ফূমযাদ 
ওভা াগধগক্ষ শঝবমুঝগভভ ওাগচ বদগাবচঢ শঝুগমঝভগতভ ধাবভগঢাবরও লাভ চদপ্রবঢ ঢথফাগদ প্রগত ২০/- ঝাওা লগঢ 
৫০/- ঝাওা বৃদ্ধ ওভাভ প্রস্তাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

 

 

এ.এন াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ -৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 
(তৃাঃ াঅাঃ এ,বওাঈ,এফ, দাবঙভ াঈিীদ, ববদভ লওাভী বঘ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১-১৩২ ঢাবভঔ: ২১ চুদ, ২০১১ 

 

বর: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ লওাভী ধবভঘামও  াঈধ-লওাভী ধবভঘামও ধগত বদগাক ধভীক্ষাভ চন্য বদগাবচঢ 
ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকগডভ ধাবভগঢাবরও/ ম্মাদী প্রতাদ, প্রশ্নধে প্রডদ, াঈত্তভধে ধভীক্ষা  শফৌবঔও ধভীক্ষাভ 
ম্মাদী/ বন/ ধাবভগঢাবরও াত ঔভগঘভ ানুগফাতদ প্রগে। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-প্রফ/ প্রপ্রওও/ বদ-শষ্ট/১০/ বট-১৮/১০৬, ঢাবভঔ: ২৫ এবপ্রম, ২০১১ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম ওঢৃথও প্রস্তাবঢ বদম্নবমবঔঢ লাগভ াণথ বপাগকভ 
াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

ক্রবফও 
দাং 

ঔাগঢভ বভড লাভ (ঝাওা) 

০১. প্রশ্নধে ভঘদা (১ফ শেডী) ৫০০/-  
০২. প্রশ্নধে ভঘদা (২ শেডী) ৫০০/-  
০৩. ধূডথ াঈত্তভধে ধভীক্ষা (১ফ শেডী) ৫০/-  
০৪. ধূডথ াঈত্তভধে ধভীক্ষা (২ শেডী) ৫০/-  
০৫. প্রশ্নধে ফটাগভযগদভ চন্য ম্মাদী ৫০০/-  
০৬. প্রথাদ ধবভতযথগওভ ম্মাদী ১০০০/-  
০৭. ওফথওঢথাকগডভ শফৌবঔও ধভীক্ষা গ্রলগডভ চন্য ম্মাদী ১০০০/-  
০৮. শফৌবঔও ধভীক্ষা গ্রলগড লাঢাওাভী ওফথওঢথাকগডভ ম্মাদী/ াঅধযাদ য ১০০০/-  
০৯. ধবভতযথগওভ ম্মাদী (ধবভতযথও  ান্যান্য ১ফ শেডীভ ওফথওঢথাকগডভ ম্মাদী ২০০/-  
১০. ২ শেডীভ ওফথওঢথাকগডভ ম্মাদী ১৫০/-  
১১. ৩ শেডীভ ওফথঘাভীকগডভ ম্মাদী ১২০/-  
১২. ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীকগডভ ম্মাদী ১০০/-  

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা 
(তৃাঃাঅাঃ বচন্পাঢুদ দালাভ যালাদা, াঈধ-বঘ) 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১-১৯৬ ঢাবভঔ: ২৫ শগেম্বভ ২০১১ 

 
বর: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ াথীদস্থ চবভধ াবথতিগভভ ৩  ৪ণথ শেডীভ যূন্য ধগত বদগাক ধভীক্ষাভ চন্য 

বদগাবচঢ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকগডভ ধাবভগঢাবরও/ ম্মাদী প্রতাদ, প্রশ্নধে প্রডদ, াঈত্তভধে ধভীক্ষা  শফৌবঔও 
ধভীক্ষাভ ম্মাদী/ বন/ ধাবভগঢাবরও ধদুাঃবদথথাভড প্রগে। 

 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-া-১/১/৯২/বট-১৬/১২৪ ঢাবভঔ: ১৯/০৭/২০১১ বরাঃ। 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম ওঢৃথও প্রস্তাবঢ ম্মাদী প্রতাগদভ বরগ বদম্নরূধপাগ 
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 

দাং ঔাগঢভ বভড াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ (ঝাওা) 

০১. প্রাণথীগতভ তভঔাস্ত গ্রলড াঙাাআ, াআন্ঝাভবপাঈ, ওাটথ বমঔা, বঘবঞধে দঢবভওভড/ ঝাাআধ ওভা াআঢযাবত:  

(ও) ঢৃঢী শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ ৪/-  
(ঔ) ঘঢুণথ শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ ২/-  

০২. ধভীক্ষাভ প্রশ্নধে ভঘদা:  

(ও) ঢৃঢী শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ ৩০০/-  
(ঔ) ঘঢুণথ শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ ১৫০/-  

০৩. ফটাগভঝভ:  

(ও) ওম দদ-শকগচগঝট প্রবঢবঝ ধগতভ চন্য ৩০০/-  
(ঔ) প্রুন ওবধ ধাগঞভ চন্য প্রবঢবঝ ধগতভ চন্য ৫০/-  

৪. প্রশ্নধে ঙাধাগদা/ লাগঢ শমঔা:  

(ও) প্রশ্নধে ঙাধাগদা প্রবঢবঝ (প্রবঢ শঝ প্রশ্ন) ৫০/-  

৫ ধবভতযথগওভ ম্মাদী:  

প্রথাদ ধবভতযথও:  

(ও) প্রবঢবতদ ৩ খন্ঝা ফগভ চন্য ৪০০/-  
(ঔ) ৩ খন্ঝাভ ওফ ফগভ চন্য ৩০০/-  

ধবভতযথও:  

(ও) প্রবঢবতদ ৩ খন্ঝা ফগভ চন্য ৩০০/-  
(ঔ) ৩ খন্ঝাভ ওফ ফগভ চন্য ২০০/-  

৬ াআদবপবচগমঝভ:  

১) প্রবঢ শযগদভ চন্য ১৫০/-  
২) দতবদও এওাবথও শযগদভ চন্য  

ও) প্রথাদ ধবভতযথও (গথাচ্চ) ৭০০/-  
ঔ) াআদবপবচগমঝভ (গথাচ্চ) ৩০০/-  

৭ াঈত্তভধে ধভীক্ষা:  

ও) ঢৃঢী শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ ১০/-  
ঔ) ঘঢুণথ শেডীভ ধগতভ চন্য প্রবঢবঝ ৫/-  

৮ প্রথাদ ধভীক্ষও:  

ও) দদ-শকগচগঝট ধগতভ চন্য ঢৎল যঢওভা ৫ পাক াঈত্তভধে ধভীক্ষা াত প্রাি াণথ ৪০০/-  

৯ শফৌবঔও/ বদথাঘদী ধভীক্ষা ধবভঘামদাওাভী বদথাঘদী শাগটথভ তস্যকগডভ ম্মাদী:  

 ও) ধূডথ বতগভ চন্য প্রবঢ তস্য দতবদও গথাচ্চ ৩০০/-  

১০ াবলগভভ বগযরজ্ঞগতভ (বপাকী/ বলথাঃবপাকী) পাঢা:  

 ও) দতবদও লাগভ ওাবভকভী ধভীক্ষাভ চন্য ৩০০/-  

১১ াঈত্তভধে:  

 ও) স্ক্রুবঝদাাআচাভ (প্রবঢ াঈত্তভ ধগেভ চন্য) ১/-  

১২ প্রাণথীগতভ দম্বভ শঢামা(গঝুগমযদ):  

 ও) দদ-শকগচগঝট প্রাণথী প্রবঢ ২/-  
 ঔ) থবদম্ন ৩০০/-  
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দাং ঔাগঢভ বভড াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ (ঝাওা) 

১৩ বমবঔঢ ধভীক্ষাভ চন্য খভ পাঢা াআঢযাবত:  

 ও) শভওাবভ প্রবঢিাগদভ চন্য  গথাচ্চ ১০০০/- 
(প্রবঢ ১০০০ চদ 

প্রাণথীভ শক্ষগে) 

১৪ বদথাঘদী শাটথ তস্যগতভ দাস্তা ঔভঘ (প্রবঢ তস্য) ২০/-  

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

কডপদ ওফগেক্স 

শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১-১৯৮ ঢাবভঔ: ২৬ শগেম্বভ ২০১১ 

 

বর: প্রশ্নধে ফটাগভযদ  াঈত্তভধে ধভীক্ষগডভ ধাবভগঢাবরও লাভ ধদুাঃবদথথাভড প্রগে। 
 

ূে: াাংমাগতয ভওাবভ ওফথ ওবফযদ বঘামগভ স্ভাভও দাং-৮০.৫০০.০০২.০০.০০.০৬৫.২০১১.১২৮৫৬ 
ঢাবভঔ: ০৫/০৯/২০১১ বরাঃ। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াাংমাগতয ভওাবভ ওফথ ওবফযদ বঘাম ওঢৃথও প্রস্তাবঢ ওযাটাভ  দদ-

ওযাটাভল ববপন্প ধগত ধভীক্ষাভ চন্য প্রশ্নধে প্রডদ  ফটাগভযদ এাং াঈত্তভধে ধভীক্ষগডভ চন্য ধাবভগঢাবরও লাভ 
ধুদাঃবদথথাভগডভ বরগ বদগতথযক্রগফ বদম্নরূধপাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

বর লাভ (ঝাওা) 
(ও) ফটাগভযদাঃ  

বমবঔঢ ধভীক্ষাভ ধূডথ/ াঅাংবযও ধে ১৫০০/-  
(ঔ) াঈত্তভধে ধভীক্ষড:  

প্রবঢ ধূডথ াঈত্তভধে ধভীক্ষড (বমগণাগওাট কৃলীঢ 
ধভীক্ষাভ শক্ষগে শবঔাগদ তৃ্ত পভাগঝভ প্রগাচদ ল) 

(ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৭৫/-  
(ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৬০/-  

প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে ধভীক্ষড (বমগণাগওাট কৃলীঢ 
ধভীক্ষাভ শক্ষগে শবঔাগদ তৃ্ত পভাগঝভ প্রগাচদ ল) 

(ও) ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৪০/-  
(ঔ) দদ-ওযাটাভ ধগতভ চন্য ৩৫/-  

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

 

বঘ 

াাংমাগতয ভওাবভ ওফথ ওবফযদ বঘাম 

ধুভাঢদ বফাদ ন্দভ পদ 

শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৯.০১৮.১১-১৯৯ ঢাবভঔ: ২৬ শগেম্বভ ২০১১ 

 

বর: াাংমাগতয চবুটবাম াবপথ ওবফযগদভ বদগাক ধভীক্ষাভ ম্মাদীভ লাভ বৃদ্ধ প্রগে। 
 

ূে: াঅাআদ  বঘাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং-বঘাভ-২/১ ব-১/২০০৪-১২৬৯, ঢাাং: ২৫/০৭/২০১১ বরাঃ। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াঅাআদ  বঘাভ বপাক ওঢৃথও প্রস্তাবঢ াাংমাগতয চুবটবাম াবপথ ওবফযদ 
বঘাম ধবভঘাবমঢ ধভীক্ষাফূগলভ ম্মাবদঢ ধভীক্ষও, বদভীক্ষওল ান্যান্য ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগতভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধভ 
বরগ বদগতথযক্রগফ বদম্নরূধপাগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

ক্রবফও দাং ওাগচভ দাফ লাভ (ঝাওা) 
১. প্রশ্নধে দঢবভ:  

ও) ধূডথ প্রশ্নধে— ১৫০০/- 
ঔ) াঅাংবযও প্রশ্নধে— ৮০০/- 

 

২. 
ফটাগভযদ:  

বমবঔঢ ধভীক্ষাভ ধূডথ  াঅাংবযও প্রশ্নধে— ১৫০০/- 
৩. বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদা:  

প্রথাদ ধবভতযথও  

ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা— ৭০০/- 
ঔ) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ চন্য ধভীক্ষা— ৫০০/- 

ধবভতযথও  

ও) প্রবঢ বঢদ খন্ঝাভ ধভীক্ষা— ৫০০/- 
ঔ) বঢদ খন্ঝাভ ওফ ফগভ চন্য ধভীক্ষা— ৪০০/- 

৪. াক্ষাৎওাভ/ শফৌবঔও ধভীক্ষা াঅকঢ বগযরজ্ঞগতভ দাস্তা ঔভঘ (চদ প্রবঢ) ৪০/- 
৫. প্রবঢ ধডূথ াঈত্তভধে ফূমযাদ— ৭৫/- 
৬. প্রবঢ াঅাংবযও াঈত্তভধে ফূমযাদ— ৪৫/- 
৭. স্ক্রুবঝদাাআবচাং— ২০/- 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

াঅাআদ  বঘাভ বপাক 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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ম্মাদী প্রতাগদভ দীবঢফামা 
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প্রববথ যাঔা -২ 

দাং-াফ (াব)/ প্রববথ-২/ ম্মাদী-৭/৮৯/৬৫ ঢাবভঔ: 
২৬/৪/৯৬ াাং।  
১০/৮/৮৯ াআাং।  

 

বর: ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ওফথঘাভীগতভ ম্মাদী ফঞ্জভুী। 
 

 বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙদ শব, াঅওবস্ভও এাং েফাথয াণা বগযর থভগডভ ওাগচভ চন্য এন, 

াঅভ ৪৬ (ব)/ ব, এ, াঅভ (১ফ ঔন্ট) এভ ৬দাং াথযাগ ম্মাদী প্রতাগদভ শব যস্থা ভাঔা লাআাগঙ ঐ ম্মাদী (ও) 
প্রবঢবঝ ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ববদভ লওাভী বঘ ধবথাপকু্ত ওফথওঢথাগতভ ফগথয াদবথও ১৫% ওফথওঢথা (ঔ) 
প্রবঢবঝ ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ঢৃঢী শেডীভ ওফথঘাভীগতভ ফগথয াদবথও ২০% ওফথঘাভী এাং (ক) প্রবঢবঝ ফন্ত্রডাম/ 
বপাগকভ ওফথভঢ ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভীগতভ ফগথয াদবথও ২৫% ওফথঘাভী প্রাধয লাআগদ। 
 

 এাআ াঅগতয ০১/৭/৮৯ াআাং লাআগঢ ওাবথওভ লাআাগঙ বমা কডয লাআগ। 
 

শফাাঃ াঅমাাঈবিদ 

ববদভ লওাভী বঘ। 
 

দাং-াফ(াব)/প্রববথ-২/ম্মাদী-৭/৮৯/৬৫/১(৩০০) ঢাবভঔ: 
২৬/৪/৯৬ াাং।  
১০/৮/৮৯ াআাং।  

 

 ানুবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ শতা লাআম:- 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 
২। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, েপদ, ঠাওা। 
৩। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, ঠাওা। 
৪। াঈধ-ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
৫। প্রথাদফন্ত্রীভ এওান্ত বঘ, ঠাওা। 
৬। বঘ/ পাভপ্রাি াবঢাঃ বঘ----------------------------------------------------------ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। 
৭। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ফকাচাভ, ঠাওা। 
৮। ফলা বলা বদন্ত্রও, াাংমাগতয, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৯। ওম্পগরামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা। 
১০। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (গভমধণ), ঘট্টগ্রাফ। 
১১। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (ধূঢথ), ওাওভাাআম, ঠাওা। 
১২। বলা বদভীক্ষা ধবভঘামও (টাও ঢাভ  শঝবমগনাদ), ঠাওা। 
১৩। ধবভঘামও, াবডচয বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১৪। ধবভঘামও স্থাদী  ভাচস্ব বদভীক্ষা, ঠাওা। 
১৫। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ধভভাষ্ট্র বরও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
১৬। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 

 

 

শফাাঃ াঅমাাঈবিদ 

ববদভ লওাভী বঘ 
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াস্তাদ  প্রববথ ানুবাঅক 

প্রববথ যাঔা-৩ 

দাং-াফ/(াব)/প্রব-৩/ম্মাদী-০১/২০০৭/১৪১ ঢাবভঔ: ২৯/০৮/২০০৭ াআাং। 

াবন স্ভাভও 

বর: ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ম্মাদী ফঞ্জভুী াংক্রান্ত। 
 

বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব াঅওবস্ভও  েফাথয াণা বগযর থভগদভ ওাগচভ চন্য এন.াঅভ ৪৬ (ব) এাং 
ব এ াঅভ (১ফ ঔন্ট) এভ ৬ দাং াথযাগভ বথাদ ানুবাী বদম্নবডথঢ দীবঢফামা শফাঢাগও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ 
ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীৃন্দ বদম্নবডথঢ দীবঢফামা ানুবাী ম্মাদী প্রাধয লগ: 

ও) প্রগঢযও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ াঈধবঘ ধবথাগভ ওফথওঢথাগতভ ফগথয াদবথও ৩০% (দূযদঢফ ১ চদ) 
ওফথওঢথা। 

ঔ) প্রগঢযও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ববদভ লওাভী বঘ/ লওাভী বঘ ধবথাগভ ওফথওঢথাগতভ ফগথয াঈপ 
শক্ষগে াদবথও ৩০% ওফথওঢথা। 

ক) প্রগঢযও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ২/৩ শেডীভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ফগথয াঈপ শক্ষগে াদবথও ৩৫% 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী। 

খ) প্রগঢযও ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ৪ণথ শেডীভ শফাঝ ওফথঘাভীগতভ ফগথয াদবথও ৪০% ওফথঘাভী। 

গ) াণথ বপাগকভ য বদন্ত্রড ানুবপাক ওঢৃথও চাবভওৃঢ াঅবণথও ক্ষফঢা াধথড  ধূদাঃাধথড াংক্রান্ত স্ভাভও দাং-

াফ/ াব/ যাঃবদাঃ-১/ বটবধ-১/২০০০/১২ ঢাবভঔ- ৩/২/২০০৫ এভ বদগতথযদা ানুবাী াংবিষ্ট প্রযাবদও 
ফন্ত্রডাম াগচগঝ াণথ াংর্কমাদ াগধগক্ষ গ্থাচ্চ ২,৫০০/- ঝাওা ধবথন্ত ম্মাদী পাঢা প্রতাদ ওভগঢ ধাভগ। 

ঘ) ফন্ত্রডাম/ বপাগক ওফথভঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ওালাগও ২,৫০০/- ঝাওাভ াবথও ম্মাদী প্রতাগদভ শক্ষগে 
শবৌবক্তও যাঔযা ল প্রযাবদও ফন্ত্রডাম াণথ বপাগকভ ম্মবঢ/ ানুগফাতদ গ্রলড ওভাভ চন্য প্রস্তা শপ্রভড 
ওভগঢ ধাভগ। ঢগ ঢা দীবঢফামা বডথঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ াংঔযাভ যঢওভা লাগভভ ফগথয ণাওগঢ লগ। 

ঙ) শওাদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগও প্রবঢ াণথ ঙগভ ১ (এও) াগভভ শবয ম্মাদী পাঢা প্রতাদ ওভা বাগ দা। 

চ) বগযর ওাগচভ চন্য প্রগত ম্মাদীপাঢা প্রাি শওাঈ এাআ পাঢা প্রাবিভ ূগে শচযিঢা তাী ওভগঢ ধাভগদ দা। 

ছ) াংগযাবথঢ দীবঢফামাবঝ চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

২। াণথ বপাক লগঢ ধূগথ চাবভওৃঢ ১০/৮/১৯৮৯ ঢাবভগঔভ দাং-াফ (াব)/ প্রব-২/ ম্মাদী-৭/৮৯/৬৫ এাং 
২৯/৮/২০০০ ঢাবভগঔভ দাং-াফ/ াব/ প্রব-২/ ম্মাদী-১/২০০০/৯৯ (১৫০) াঅগতযফূল এঢিাভা াবঢম ওভা লগমা। 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

ানুবমবধ ত জ্ঞাঢাগণথ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ শপ্রভড ওভা লম: 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 

২। ফুঔয বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, েপদ, ঠাওা। 

৩। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, ভাষ্ট্রধবঢভ বঘাম, েপদ, ঠাওা। 

৪। প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ এওান্ত বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম, ঠাওা 
৫। বঘ/াবঢাঃবঘ -------------------------------------- ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক 

৬। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈ, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
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শাটথ/ওবফযদ তস্যগতভ ম্মাদী 
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প্রববথ ানুবপাক, যাঔা-৩ 

দাং-াফ-াব(প্রব-৩)/ম্মাদী/বন/২৯/৮৫/১৬ ঢাবভঔ: ১৫/০২/২০০৫ াআাং। 

 

বর: াাংমাগতয ওবৃর কগরডা ওাাঈবন্ফম কপবডথাং বটল ববপন্প ওবফবঝভ ওম ম্মাদীঢ তস্যগতভ পা 
াঈধবস্থবঢভ চন্য ম্মাদী প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: ওৃবর ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং ওৃফ-৩/ াণথ (ম্মাদী) াবভ-১১/২০০৩ 
 

 
 াঈধবুথক্ত বর  রুগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, ওৃবর ফন্ত্রডামগভ প্রস্তাবঢ বদগাক/ 
ধগতান্পবঢ ওবফবঝভ তস্য যঢীঢ াাংমাগতয ওৃবর কগরডা ওাাঈবন্ফগমভ (বএাঅভব) ান্যান্য যস্থাধদা ওবফবঝভ 
তস্যগতভ পা াঈধবস্থবঢভ চন্য বদগম্নাক্তপাগ ম্মাদী বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 
 

ওঢৃথধক্ষ ানুগফাবতঢ লাভ 

ও) বএাঅভব এভ কপবডথাং বটভ তস্য ঝাওা ১০০০/-  
ঔ) বএাঅভব বদথালী ধবভরগতভ তস্য এাং কগরডা প্রবঢিাদফূগলভ ফযাগদচগফন্ঝ 

শাগটথভ তস্য 
ঝাওা ৭৫০/-  

ক) ওাবভকভী াঈধগতষ্টা ওবফবঝ ঝাওা ৫০০/-  
 

 াঅগতয চাবভভ লগঢ এ লাভ ওাবথওভ ওভা শবগঢ ধাগভ। 
 

 

ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ 

লওাভী বঘ (প্রববথ-৩ যাঔা) 
শনাদ: ৭১৭৩০৫৭ 

 

বঘ 

ওৃবর ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃাঅাঃ চদা শফাাঃ চনুম াভী ববদভ লওাভী বঘ) (কগরডা যাঔা-৩) 
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াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক, 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০২/২০০৩/১৫৬ ঢাবভঔ: ২২/০৯/২০০৭াআাং। 

 

বর: ধবভওল্পদা  াঈন্পদ এওাগটফীভ শাটথ া কপদথভ, াঙাাআ ওবফবঝ  াঈধ-ওবফবঝভ তস্যকগডভ ম্মাদী 
বৃদ্ধওভদ প্রগে। 

 

ূে: বধবট/ বধবঝ-৯/ ধাঈএ প্রযা (াাংয-১)/৯৯/৪৪৭ ঢাবভঔ: ০২/০৯/২০০৭ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ধবভওল্পদা  াঈন্পদ এওাগটফীভ শাটথ া 
কপদথভ  শাটথ ওঢৃথও কবঞঢ াঙাাআ ওবফবঝ  াঈধ-ওবফবঝভ ম্মাবদঢ তস্যগতভগও প্রবঢ পা াঈধবস্থবঢভ চন্য 
বদগম্নাক্ত লাগভ ম্মাদী প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ও) এওাগটফীভ শাটথ া কপদথভ এভ তস্যকগডভ ম্মাদী ১৫০০/- 
ঔ) াঙাাআ ওবফবঝভ তস্যগতভ ম্মাদী ৮০০/- 
ক) াঈধ-ওবফবঝভ তস্যগতভ ম্মাদী ৬০০/- 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

ধবভওল্পদা বপাক 

ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম 

শযগভ-াাংমাদকভ, ঠাওা। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৬/৯৩/২১৭ ঢাবভঔ: ৩০/১২/২০০৭াআাং। 

 

বর: াাংমাগতয বযবধাং ওগধথাগভযদ (বএব)এভ শাটথ পা াঈধবস্থবঢভ চন্য ম্মাদীঢ ধবভঘামওগতভ বন 
৭৫০/- (াঢযঢ ধঞ্চায) ঝাওা লগঢ ১০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওা ৃবদ্ধওভড এাং বএব এভ শযাভ 
প্রবথাদফামাভ াংবিষ্ট থাভা াংগযাথদ প্রগে। 

 

ূে: শদৌধফ/ বএব/৩ (২)২০০৫/২৮৬ ঢাবভঔ: ২৬/১১/২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াাংমাগতয বযবধাং ওগধথাগভযদ (বএব)এভ 
শাগটথভ প্রবঢবঝ পা াঈধবস্থবঢভ চন্য প্রগঢযও ধবভঘামও এভ বন (বএবভ যস্থাধদা ধবভঘামও  বঢদচদ বদথালী 
ধবভঘামও যঢীঢ) ৭৫০/- (াঢযঢ ধঞ্চায) ঝাওা লগঢ ১০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওা বৃদ্ধ ওভাভ বরগ াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভঢাঃ শাটথ পা াঈধবস্থবঢভ বথথঢ বন াাংমাগতয বযবধাং ওগধথাগভযদ (গযাভ) প্রবথাদফামা,১৯৯৯ এ 
ান্তপুথক্ত ওগভ ৫২ (১) থাভা াংগযাথগদভ বরগ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ দাং-৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

শদৌ-ধবভলড ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা দাচদীদ শকফ, াঈধ- বঘ, (বএব) 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ-২ াবথযাঔা 
www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-২/ম্মাদী-১/৯৪/২৬৯ ঢাবভঔ: ০৪-১০-২০০৯ বরাঃ 

 

বর: ববধএবঝবভ শাটথ ান কপদথভ এভ তস্যকগডভ ম্মাদী বৃদ্ধ াংক্রান্ত। 
 

ূে: ফ/ াপ্র-১/ পাভ ওাবথবভডী-৪৩/২০০২/৩৭০ ঢাবভঔ ১৪-০৯-২০০৯ 

 

 াঈধবথবক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ ভাগঢ াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ানুগভাগথভ শপ্রবক্ষগঢ ববধএবঝবভ শাটথ ান 
কপদথভ এভ ম্মাদীগঢ তস্যকডগও বদম্নবডথঢ লাগভ ম্মাদী প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা 
লম: 
 

বতযফাদ লাভ াণথ বপাগকভ সুধাবভযওঢৃ 

ঝাওা ১,৫০০/- 

(১৫% পযাঝল) 

ঝাওা ৩,০০০/- 

(১৫% পযাঝল) 

 

 

এ, এন াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

e-mail:amin@finance.bd 

 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, 

ঠাওা-১০০০। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৪ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৪.০৩১.০০.০০.০৭.২০১১-০১ ঢাবভঔ: 
২৯ শধৌর, ১৪১৭ োব্দ 

১২ চানুাবভ, ২০১১ বরস্টাব্দ 
 

বর: চাঢী ঘমবচ্চে ধুভোভ প্রতাগদভ চন্য কবঞঢ চুবভ শাগটথভ পাধবঢ এাং তস্যকগডভ ম্মাদী পাঢাভ লাভ 
াঈন্পীঢওভড প্রগে। 

 

ূে: ঢণয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-ঢফ/ঘমবচ্চে-১১/২০০৭(াাংয)/৬৬০/১(১), ঢাবভঔ: ২২-১১-২০১০ বরস্টাব্দ। 
 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত প্রস্তাগভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ চাঢী ঘমবচ্চে ধুভোভ প্রতাগদভ চন্য কবঞঢ চুবভ শাগটথভ পাধবঢ 
 তস্যকগডভ ম্মাদী পাঢাভ লাভ ১৫০০/- (এও লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা লগঢ াঈন্পীঢ ওগভ ২০০০/- (রৃাআ লাচাভ) ঝাওা 
বদথথাভগড াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত বদগতযথক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

দাবভদ সুমঢাদা 
াঈধবঘ (প্রববথ-৪ াবথযাঔা) 

শনাদ-৯৫৬১১৩১ 

e-mail: nsultana@finance.gov.bd 

 

বঘ 

ঢণয ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০১৫.১১-২০১ ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১ 

 

বর: প্রাাআগপঝাাআগচযদ ওবফযগদভ ঔন্টওামীদ তস্যগতভ বথথঢ লাগভ ম্মাদী পাঢা প্রতাদ প্রগে। 
 

ূে: প্রাাআগপঝাাআগচযদ ওবফযদ স্ভাভও দাং-০৩.৪১৮.১১৮.০০.০০.৪৮১.২০০০-২৩৮৪, ঢাাং: ১৯/০৯/২০১১ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথামগভ প্রস্তাগভ শপ্রবক্ষগঢ প্রাাআগপঝাাআগচযদ ওবফযগদভ ম্মাদীভ 
লাভ ১,৫০০/- ঝাওা শণগও বৃদ্ধ ওগভ ২,০০০/- ঝাওা বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

 

বঘ 

প্রাাআগপঝাাআগচযদ ওবফযদ 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম 

ধবভলদ ধুম পদ (৯ফ ঢমা) 
বঘাম বমাংও শভাট, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-২/২০০৩/৭৭ ঢাবভঔ: ৩১/৫/২০০৭ াআাং 

 

বর: বফবঝাং এ াাংয গ্রলডওাভী তস্যনৃ্দগও ম্মাদী পাঢা প্রতাদ প্রাংগক। 
 

ূে: ধবভওল্পদা বপাগকভ বধবট/ বধবঝ/ Assist to/ SICT-১৪/২০০৭ দাং দবণভ শদাঝানুগে ১-৩। 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ ধবভওল্পদা বপাগকভ প্রস্তা ানুবাী PSC-ভ ৎগভ ৩বঝ পা এাং TC-ভ 
প্রগাচদ ানুবাী পা াঈধবস্থঢ তস্যগতভ চন্য ফাণাবধঙু ১,০০০/- (এও লাচাভ) ঝাওা ম্মাদী প্রতাগদ বদগতথযক্রগফ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

শফাাঃ াআাঈনুঘ াঅমী ঔাদ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৭১৬৬০ 

বঘ 

ধবভওল্পদা বপাক 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ - ববদভ লওাভী বঘ, বধবঝ যাঔা) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৬/২০০০(াাংয)/৭৭ ঢাবভঔ: ২৫/০৬/২০০৮াআাং। 

 

বর: াস্তাদ ধবভীক্ষড  ফূমযাদ বপাগকভ াঅঢাথীদ বস্টাবভাং ওবফবঝ, শঝওবদওযাম ওবফবঝ  ফমূযাদ 
ওবফবঝভ পা তস্যকডগও ম্মাদী পাঢা প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: াঅাআএফাআবট/ বলা-৪৬/২০০৮/৫১৬ ঢাবভঔ: ৫/৬/০৮ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ াঅগমাগও বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াস্তাদ ধবভীক্ষড  ফূমযাদ বপাগকভ 
াঅঢাথীদ বস্টাবভাং ওবফবঝ, শঝওবদওযাম ওবফবঝ  ফূমযাদ ওবফবঝভ তস্যগতভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য বদম্নবডথঢ 
লাগভ ম্মাদী পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 বষ্টাবভাং ওবফবঝ শঝওবদওযাম ওবফবঝ ফূমযাদ ওবফবঝ 

পাধবঢ ১২০০/-  ১০০০/-  ১০০০/-  

তস্য বঘ ১০০০/-  ৮০০/-  ১০০০/-  

তস্য ১০০০/-  ৮০০/-  ১০০০/-  
 

ঠাওাভ াবলভ শণগও (ফফদবাংল, ঘরগ্রাফ, বতদাচধুভ) াঅকঢ তস্যগতভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য ম্মাদী পাঢা 
= ১৫০০/- শণগও ২০০০/- ঝাওা। 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

াস্তাদ ধবভক্ষড  ফূমযাদ বপাক 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ বফভাচুভ ভলফাদ ঔাদ, ববদভ লওাভী বঘ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০২/৯৩/৮৪ ঢাবভঔ: ০২/০৭/২০০৮াআাং। 

 

বর: ববএ প্রযাদ এওাগটফীভ ববপন্প পা াাংয গ্রলগডভ চন্য ম্মাদী  বাঢাাঢ পাঢা াত ৫০০/- 
(ধাাঁঘযঢ) ঝাওাভ প্রযাবদও  াঅবণথও ফঞ্জভুী প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: াংস্থাধদ ফন্ত্রডামগভ ১৬/৩/০৮ ঢাবভগঔভ শদাঝাাংয। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ াঅগমাগও বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ব, ব, এ প্রযাদ এওাগটফীভ তভধে ফূমযাদ 
ওবফবঝভ তস্যগতভ ধাবমও প্রবওাঈভগফন্ঝ ববথফামা, ২০০৮ এভ ববথ ৮ (১৫) দাং থাভাভ াঈধথাভা ১৫ ানুবাী ফূমযাদ 
ওবফবঝভ তস্যগতভ বন া ম্মাদী পাঢা প্রতাদ এাং বদগাক ওবফবঝভ তস্যগতভ বদম্নবডথঢ লাগভ ম্মাদী পাঢা প্রতাগদ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ও) াক্ষাৎওাভ শাগটথ াঅকঢ বপাকী/ বলভাকঢ তস্য (প্রবঢবঞও) = ৫০০/- ঝাওা। 
ঔ) ৩ শেডীভ ওফথঘাভী বদগাগক বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য = ৪০০/- ঝাওা 
ক) ৪ণথ শেডীভ ওফথঘাভী বদগাগক বমবঔঢ ধভীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য = ৩০০/- ঝাওা 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

 

বঘ 

াংস্থাধদ ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফালাাঃ ওাাভ াঅমী, াঈধবঘ (াাঃ প্রাঃ-২) 
 

ানুবমবধ: 
বুগ্ম-বঘ 

য বদন্ত্রড ানুবপাক 

াণথ বপাক। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ াঅবম ওতভ, ববদভ লওাভী বঘ (যাঃ বদাঃ যাঔা-৩)। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-৩/০৫/২৩৩ ঢাবভঔ: ২৯/০১/২০০৯ াআাং। 

 

বর: ধবভওল্পদা ফন্ত্রডামগভ এাঅাআববঝ প্রওগল্পভ ববপন্প ফূমযাদ ওবফবঝভ পাভ ম্মাদী পাঢা প্রগে। 
 

ূে: ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম লগঢ প্রাি ধে দাং-বধবট/বধবঝ/SICT-১৪/২০০৬/৪৯৯, ঢাবভঔ: ১৪/১০/০৮াআাং 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ াঅগমাগও বদগতযথক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ধবভওল্পদা ফন্ত্রডামগভ এাঅাআববঝ প্রওগল্পভ 
ববপন্প ফূমযাদ ওবফবঝভ তস্যগতভ বধবধাঅভ, ২০০৮ ঢনবম ২ ববথ ৮ (১৫) বথাদ ানুবাী বদম্নবডথঢ লাগভ ম্মাদী 
পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 

i) ১০ (তয) শওাবঝভ ঝাওাভ াউগর্ধ্থভ ক্রগভ শক্ষগে: প্রবঢ পাভ চন্য তস্য প্রবঢ থাবথও ১০০০/- ঝাওা 

ii) ১ (এও) শওাবঝ ঝাওাভ াউগর্ধ্থ লাআগঢ ১০ (তয) শওাবঝ ঝাওা ধবথন্ত ক্রগভ শক্ষগে: প্রবঢ পাভ চন্য তস্য প্রবঢ 
থাবথও ৬০০/- ঝাওা 

iii) ১০ (তয) মক্ষ ঝাওাভ াউগর্ধ্থ লাআগঢ ১ (এও) শওাবঝ ঝাওা ধবথন্ত ক্রগভ শক্ষগে: প্রবঢ পাভ চন্য তস্য প্রবঢ 
থাবথও ৩০০/- ঝাওা 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম 

ধবভওল্পদা বপাক, 

শযগভাাংমা দকভ, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শ্যাফধত শত, াঈধ-বঘ (বধবঝ যাঔা) 
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ঔন্টওামীদ টাক্তাগভভ ম্মাদী 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রব-৪/ম্মাদী-২/৮৫/৬৫ ঢাবভঔ: ১১/০৬/২০০২ বরাঃ 

 

বর: ঔন্টওামীদ টাক্তাগভভ ম্মাদী বৃদ্ধ প্রগে। 
 

ূে: বধবট/ বধবঝ-১৯/ ধাঈএ-প্রযা/৯৯/৫০৮১, ঢাাং- ২২/০৫/২০০২ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লগ চাদাগে শব, ধবভওল্পদা  াঈন্পদ এওাগটফীভ 
ঔন্টওামীদ টাক্তাগভভ ম্মাদী ঢথফাদ লাভ ২০০০/- ঝাওাভ ৩০% বৃদ্ধ ওগভ ২,৬০০/- ঝাওা বদথথাভগড াণথ বপাগকভ 
ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 

 

 

বমবও চালাদ বভবফ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

 

বঘ 

ধবভওল্পদা বপাক 

ধবভাভ ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম 

(তৃাঃাঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, বধবঝ যাঔা) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০১/২০০২/২১২ ঢাবভঔ: ১০/১২/২০০৭ াআাং। 

 

বর: াঅদাভ  বপবটবধ াবথতিগভভ াথীদ যাঝাবমদগুগমাগঢ বদগাবচঢ ঔন্টওামীদ বঘবওৎওগতভ ম্মাদী পাঢা 
বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: স্বাঃফাঃ (াঅ-১)-২৫/২০০৭/৪২০ ঢাবভঔ: ১৮/১১/২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওঢৃথও াঅদাভ  বপবটবধ 
াবথতিগভভ াথীদ যাঝাবমগুগমাগঢ বদগাবচঢ ঔন্টওামীদ বঘবওৎওগতভ ফাবও ম্মাদী পাঢা বদম্নবডথঢ লাগভ প্রতাগদ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

বভড াণথ বপাক ওঢৃথও ানুগফাবতঢ ফাবও ম্মাদীপাঢা 

ধাথঢয এমাওা ২০০০/- ঝাওা 

ফঢম এমাওা ১৫০০/- ঝাওা 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ দাং-৭১৭০১৭৪ 

 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা শফাাঃ ফবদরুম াআমাফ, াঈধ-বঘ, াঅদাভ াবথযাঔা-১) 
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চাঢী াথযাধও/শওারাথগক্ষযভ ম্মাদী 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ- ৩ যাঔা 

দাং-াফ/াব/প্রব-৩/ম্মাদী-২/৯৫/১০২ ঢাবভঔ: ০৭/০৮/২০০৬ বরাঃ। 

 

বর: চাঢী াথযাধওগতভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধ প্রগে। 
 

ূে: স্ভাভও দাং-বযফযা-৩/১বচ-২৩/২০০৫/৩৩৪ ঢাবভঔ: ১০/০৪/২০০৪ বরাঃ 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগোস্থ স্ভাভগওভ ভাগঢ বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লগ চাদাগে শব, চাঢী াথযাধওকগডভ ফাবও 
পাঢা ১০,০০০/- (তয লাচাভ) ঝাওা শণগও চাঢী শঢদ শেম, ২০০৫ ানুবাী ফাবও ২৩,০০০/- (গঢাআয লাচাভ) 
ঝাওা াঈন্পীঢ ওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম। 

২। এাআ াঅগতয ১-৭-২০০৬ বরাঃ শণগও ওাবথওভী লগ। 
 

 

ঢধদ ওাবন্ত ফচুফতাভ 

লওাভী বঘ 

শনাদ- ৭১৭৩০৫৭ 

বঘ 

বযক্ষা ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ, াগচঝ যাঔা-৩) 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1478  

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/শবযও াাঃ সুবাঃ-৬৮/২০০৩/১৪১ ঢাবভঔ: ২৩/০৪/২০০৮াআাং। 

 

বর: ববপন্প ধাবমও বশ্ববতযামগভ াবঢবদও া ম্মাদী পাঢা বদকু্ত শওারাথযক্ষগতভ ম্মাদীপাঢা বৃদ্ধ 
প্রগে। 

 

ূে: বযক্ষা ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-যাাঃ ১৮/ ববথ-১৫/২০০৫/২০৯ ঢাবভঔ: ১৩/০৩/২০০৮ 

 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ধাবমও বশ্ববতযামফূগল াবঢবদওপাগ 
বদগাকপ্রাি শওারাথযক্ষকগডভ (গবঔাগদ শওারাথযক্ষকড ম্মাদী পাঢাভ বদবুক্ত) ফাবও ম্মাদী পাঢা ১০,০০০/- (তয 
লাচাভ) ঝাওা লগঢ ২০,০০০/- (বয লাচাভ) ঝাওা াঈন্পীঢ ওভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লম। 
 

২। এ থভগদভ প্রস্তা ফাদদী প্রথাদ াঈধগতষ্টা এাং ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ ানুগ্রল ানুগফাতগদভ চন্য শপ্রভগডভ ধূগথ াণথ 
বপাগকভ ম্মবঢ গ্রলড বণাবঢ লগঢা। 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

 

বঘ 

বযক্ষা ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা ভাআঙ াঈবিদ, াঈধ-বঘ, (বশ্ববতযাম-২) 
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ঘমবচ্চে/শঢাভ/শঝবমবপযগদ াংবিষ্টগতভ 
ম্মাদী 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৪/২০০২/১২১ ঢাবভঔ: ৩১/১২/২০০৮াআাং। 

 

বর: াাংমাগতয শঢাগভভ ‘বযল্পী ম্মাদী ওাঞাগফা, ২০০৮’ ানুগফাতদ প্রগে। 
 

ূে: ঢফ/ শঢাভ-২/ বযল্পী ম্মাদী-০১/০৮/৪৭২/ ঢাবভঔ: ২২/০৫/২০০৮ াআাং 
 

াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ াঅগমাগও বদগতথযক্রগফ াাংমাগতয শঢাগভভ বতযফাদ বযল্পী ম্মাদী পাঢা ৩০% বৃদ্ধগঢ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

 

বঘ 

ঢণয ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০১৪.১১-২০৯ ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১ 

 

বর: াাংমাগতয শঝবমবপযগদভ াঢথা যাঔাভ বযল্পী ম্মাদী বৃদ্ধ প্রগে। 
 

ূে: ঢণয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-ঢফ/ বঝবপ-২/১এাআঘ-২/০৭/৪৮০, ঢাাং: ১২/০৭/২০১১ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াাংমাগতয শঝবমবপযগদভ াঢথা যাঔা ববপন্প ওযাঝাকবভগঢ ওফথভঢ বযল্পীগতভ 
ম্মাদীভ লাভ বদম্মরূধপাগ বৃদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম: 
 

ওযাঝাকবভ বযল্পী শেডী লাভ (ঝাওা) 
৫ বফবদঝ ুগমবঝদ াঈচ্চ ৭৭০/- প্রবঢ ুগমবঝদ 

ও ৬৩০/- প্রবঢ ুগমবঝদ 

ঔ ৪৯০/- প্রবঢ ুগমবঝদ 

১০ বফবদঝ ুগমবঝদ াঈচ্চ ১০৫০/- প্রবঢ ুগমবঝদ 

ও ৯৪৪/- প্রবঢ গুমবঝদ 

ঔ ৭৭০/- প্রবঢ ুগমবঝদ 

১৫ বফবদঝ ুগমবঝদ াঈচ্চ ১২২৪/- প্রবঢ গুমবঝদ 

ও ১১২০/- প্রবঢ গুমবঝদ 

ঔ ৯৪৪/- প্রবঢ গুমবঝদ 

াংাত ানুাতও/ ফবদঝভ  ও ৩৫০/- প্রবঢ বতদ 

ঔ ২৮০/- প্রবঢ বতদ 

াংাত প্রবঢগতদ (ববপন্প শচমা শণগও প্রাি) - ৭৭০/- প্রবঢ বভগধাঝথ 
- ১৪৭০/- প্রবঢ ফাগ ববথ য 

স্টযান্টাাআ াংাত ধাঞ প্রবঢ ফাগ  - ২৬২৫/- এওওামীদ 

াঅলাা াঢথা  

ও) ধাঞও - ৫২৫/- প্রবঢ ুগমবঝদ 

ঔ) ধান্টুবমবধ শমঔও - ৪৫৫/- প্রবঢ ুগমবঝদ 

ক) ালাাবত - ৪৫৫/- প্রবঢ ুগমবঝদ 

াবঢবণ প্রগবাচও (ান্যান্য ানুিাদ) ১০ শণগও ৪৫ বফবদঝ ধবথন্ত ২৮০০/- প্রবঢ ানুিাদ 

৫০ শণগও ৯০ বফবদঝ ধবথন্ত ৩৫০০/- প্রবঢ ানুিাদ 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

ঢণয ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
 

ানুবমবধ: 
াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ), াণথ বপাক। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd


 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1482  

(ম্মাদী) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০২৩.১১-২১০ ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১ 

 
বর: ঘমবচ্চে  প্রওাযদা াবথতিভ লগঢ প্রওাবযঢ বঘে াাংমাগতয, ফাবও দারুড, াাংমাগতয শওাাঝথাভবম এাং 

এযাটলও প্রওাযদাভ শমঔও ম্মাদী ধদুাঃবদথথাভড প্রগে। 
 

ূে: ঢণয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-ঢফ/ শপ্র-১/২এন-২/৯১ (াাংয-২)/২১২, ঢাাং: ৩০/০৫/২০১১ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াাংমাগতয ঘমবচ্চে  প্রওাযদা াবথতিভ লগঢ প্রওাবযঢ বঘে াাংমাগতয, ফাবও 
দারুড, াাংমাগতয শওাাঝথাভবম এাং এযাটলও প্রওাযদাভ শমঔও ম্মাদীভ লাভ বদম্মরূধপাগ বৃদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ 
বপাগকভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল‟ম: 

ও. ধাবক্ষও বঘে াাংমাগতয 

ক্রাঃ দাং বর লাভ (ঝাওা) 
প্রবঢবিঢ কগরও/ 

শমঔও/ বযল্পী 
দীদ কগরও/ শমঔও/ 

বযল্পী 
১. প্রেত প্রবঢগতদ ১৫০০/-  ১০০০/-  
২. বগযর প্রবঢগতদ ১০০০/-  ৮০০/-  
৩. বনঘাভ/ প্রন্ন/ বদন্ন ১০০০/-  ৮০০/-  
৪. াংাত প্রবঢগতদ/ ানময প্রবঢগতদ/ াংাত ধবথাগমাঘদা/ 

খঝদাধবঞ্জ 
৭০০/-  

৫. নগঝাবনঘাভ/ ওাঝুথদবনঘাভ/ বঘেওমা ৭০০/- ৫০০/- 
৬. বদবফঢ বপাক ৭০০/- ৫০০/- 
৭. ওবঢা/ ঙড়া ৭০০/- ৫০০/- 
৮. গুে ওবঢা/ গুে ঙড়া ৭০০/- ৫০০/- 
৯. কল্প ১৫০০/- ১০০০/- 

১০. বফবদ াঈধন্যা/ াঈধন্যাবওা ৪০০০/- ৩০০০/- 
১১. কল্প/ প্রন্ন াআঢযাবত ানুাত/ রূধান্তভ ১৫০০/- ১০০০/- 
১২. ওবঢা ানুাত ৭০০/- ৫০০/- 
১৩. গ্রন্থ/ বভগধাঝথ ধবথাগমাঘদা/ বঘেওমা ফাগমাঘদা ৭০০/- ৫০০/- 
১৪. নভফাগী শমঔা ৪০০০/- ৩০০০/- 
১৫. বভবপাঈাভ ৩০০০/- ২০০০/- 

ঔ. বযরৄ বওগযাভগতভ ফাবও দারুড 

ক্রাঃ দাং বর লাভ (ঝাওা) 
প্রবঢবিঢ কগরও/ 

শমঔও/ বযল্পী 
দীদ কগরও/ শমঔও/ বযল্পী 

১. প্রেত প্রবঢগতদ ১৫০০/- ১০০০/- 
২. বনঘাভ/ প্রন্ন/ বদন্ন ১০০০/- ৮০০/- 
৩. ধাঞ প্রবঢবক্রা/ ফঢাফঢ - 

৪. বদবফঢ বপাক ১০০০/- 
৫. ওবঢা/ ঙড়া ৭০০/- ৫০০/- 
৬. গুে ওবঢা/ গুে ঙড়া ১০০০/- ৮০০/- 
৭. কল্প ১৫০০/- ১০০০/- 
৮. ম্পূডথ বওগযাভ াঈধন্যা ৪০০০/- ৩০০০/- 
৯. বযরৄ াংাত/ প্রবঢগতদ/ খঝদাধবঞ্জ ১০০০/- - 

১০. বযরৄগতভ াঅাঁওা বঘে, কল্প, ওবঢা, ঙড়া, বদন্ন াআঢযাবত ৮০০/-  
১১. নগঝাবনঘাভ/ ওাঝুথদবনঘাভ/ বঘেওমা ১০০০/-  ৫০০/- 
১২. নভফাগী শমঔা ৩০০০/-  ২০০০/- 
১৩. বভবপাঈাভ ৩০০০/-  ২০০০/- 
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ক. দেফাবও াাংমাগতয শওাাঝাভবম 

ক্রাঃ দাং বর লাভ (ঝাওা) 
প্রবঢবিঢ কগরও/ 

শমঔও/ বযল্পী 
দীদ কগরও/ শমঔও/ 

বযল্পী 
১. প্রেত প্রবঢগতদ ২০০০/-  ১৫০০/-  
২. বগযর প্রবঢগতদ ১০০০/-  ৮০০/-  
৩. াংাত প্রবঢগতদ/ ানময প্রবঢগতদ/ াংাত ধবথাগমাঘদা/ 

খঝদাধবঞ্জ 
৭৫০/-  

৪. নগঝাবনঘাভ/ ওাঝুথদবনঘাভ/ বঘেওমা ১০০০/-  ৫০০/-  
৫. কগরডা াঅবঝথগওম/ বনঘাভ/ প্রন্ন/ বদন্ন ২০০০/-  ১৫০০/-  
৬. বদবফঢ বপাক ১০০০/-  
৭. ওবঢা ১০০০/-  ৭৫০/-  
৮. কল্প ২০০০/-  ১৫০০/-  
৯. বফবদ াঈধন্যা ৪০০০/-  ৩০০০/-  
১০. াাংমা শণগও াআাংগভবচ ানুাত/ রূধান্তভ ১৫০০/-  ১২০০/-  
১১. গ্রন্থধবথাগমাঘদা/ বঘেওমা ফাগমাঘদা ১০০০/-  ৭০০/-  
১২. ওবঢা ানুাত ১০০০/-  ৭০০/-  
১৩. নভফাগী শমঔা ৩০০০/-  ২০০০/-  
১৪. বভবপাঈাভ ৩০০০/-  ২০০০/-  

খ. াযাটলও 

ক্রাঃ দাং বর লাভ (ঝাওা) 
প্রবঢবিঢ কগরও/ 

শমঔও/ বযল্পী 
দীদ কগরও/ শমঔও/ 

বযল্পী 
১. বমনগমঝ (ধৃিা প্রবঢ) ১৫০০/-  ১০০০/-  
২. শনাল্ডাভ (ধৃিা প্রবঢ) ১৫০০/-  
৩. াাংমা ধুস্তও-ধুবস্তওাভ ধান্টবমবধ ভঘদা (প্রবঢ নফথা) ৩৫০০/-  ৩০০০/-  
৪. াআাংগভবচ ধুস্তও-ধুবস্তওাভ ধান্টবমবধ ভঘদা (প্রবঢ নফথা) ৫০০০/-  ৪০০০/-  
৫. ভাষ্ট্রীপাগ স্বীওৃঢ যবক্তত্ব  প্রবঢিাদ শমঔওগতভ নভফাগী 

বনঘাভ/ প্রন্ন/ বদন্ন 
৫০০০/-  ৪০০০/-  

৬. ানুাত (প্রবঢ নফথা) ২৫০০/-  
৭. বভবপাঈাভ ৩০০০/-  ২০০০/-  

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

ঢণয ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
 

ানুবমবধ: 
াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ), াণথ বপাক। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৬.০২৩.১১-২১১ ঢাবভঔ: ৩ াগটাভ ২০১১ 

বর: বগযরজ্ঞ ওবফবঝ, চাদথাম, কগরডা, ধান্টুবমবধ, গ্রন্থ, প্রবযক্ষড, শবফদাভ, াওথযগধভ ম্মাদীভ লাভ বদথথাভড 
প্রগে। 

ূে: ঢণয ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-বএনএ/ মাাআগব্রভী-৪২৪/২০০৩/১৩৩৬, ঢাাং: ২১/০৭/২০১১ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াাংমাগতয বনল্ম াঅওথাাআগপভ ববপন্প ওাগচভ াগণ ম্পৃক্ত াঈক্ত প্রবঢিাগদভ 
ওফথওঢথা-ওফথঘাভী এাং বলভাকঢ বগযরজ্ঞগতভগও বদগম্নবডথঢ লাগভ ম্মাদী বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা 
ল‟ম: 

ক্রবফও যগভ ঔাঢফগূলভ বভড লাভ (ঝাওা) 
০১. বগযরজ্ঞ ওবফবঝভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য তস্য প্রবঢ ম্মাদী ২,০০০/-  
০২. বগযরজ্ঞ াঈধ-ওবফবঝভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য তস্য প্রবঢ ম্মাদী ১,৫০০/-  
০৩. ম্পাতদা ধবভরগতভ াঈধগতষ্টাগতভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য) ৫,০০০/-  
০৪. ম্পাতগওভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য) ১,৫০০/-  
০৫. বদথালী ম্পাতগওভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য) ১,৫০০/-  
০৬. ম্পাতদা লগবাবকভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য) ৭৫০/-  
০৭. ম্পাতদা লওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য) ৫০০/-  
০৮. প্রেত  ােজ্জাভ চন্য ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য) ৩,০০০/-  
০৯. শমঔও ম্মাদী (প্রবঢ চাদথাগমভ চন্য) গথাচ্চ ৫,০০০/- থবদম্ন ৩,০০০/-  
১০. চাদথাম শমঔা ফূমযাদওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ শমঔাভ চন্য) ২,০০০/-  
১১. চাদথাম ওবম্পাঈঝাভ ওগম্পাচওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ নফথাভ চন্য) ২০০/-  
১২. কগরগওভ ম্মাদী (প্রবঢ কগরডাভ চন্য) গথাচ্চ ৫০,০০০/- এাং থবদম্ন ৩০,০০০/-  
১৩. কগরডা ওগফথভ ঢোথাগওভ ম্মাদী (প্রবঢ কগরডাভ চন্য) গথাচ্চ ১০,০০০/- এাং থবদম্ন ৫,০০০/-  
১৪. ধান্টবুমবধ প্রডদওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ নফথাভ চন্য) প্রবঢ নফথা ১,০০০/-  
১৫. ধান্টুবমবধ ফূমযাদওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ নফথাভ চন্য) গথাচ্চ ৫০০/- এাং থবদম্ন ২০০/-  
১৬. গ্রগন্থভ প্রেত  ঙবভ চন্য ম্মাদী (প্রবঢ প্রেত  প্রবঢ ঙবভ চন্য) প্রেত গথাচ্চ ২,৫০০/- এাং থবদম্ন ১,৫০০/- 

ঙবভ চন্য গথাচ্চ ৫০০/- থবদম্ন ২০০/-  
১৭. বনল্ম এবপ্রবগযদ শওাগথভ ধবভঘামগওভ ম্মাদী ৩ ফা শফাতী (প্রবঢ 

ফাগভ চন্য) 
১০,০০০/-  

১৮. াঈচ্চঢভ বনল্ম এবপ্রবগযদ শওাগথভ ধবভঘামগওভ ম্মাদী ৬ ফা শফাতী 
(প্রবঢ ফাগভ চন্য) 

১০,০০০/-  

১৯. বনল্ম এবপ্রবগযদ শওাগথভ ফন্বওাভীভ ম্মাদী ৬ ফা শফাতী (প্রবঢ 
ফাগভ চন্য) 

২,০০০/-  

২০. বনল্ম এবপ্রবগযদ শওাগথভ লওাভী ফন্বওাভীভ ম্মাদী (প্রবঢ ফাগভ 
চন্য) 

১,৫০০/-  

২১. এবপ্রবগযদ শওাগথভ প্রবযক্ষগওভ ম্মাদী (প্রবঢ ক্লাগভ চন্য) ৭৫০/-  
২২. শবফদাগভভ ফূম প্রন্নওাগভভ ম্মাদী (প্রবঢ প্রগন্নভ চন্য) ২,৫০০/-  
২৩. শবফদাভ াওথযধ াঅগমাঘগওভ ম্মাদী (প্রবঢ শবফদাগভ গথাচ্চ ৩ চদ 

বলগগ) 
১,০০০/-  

০২। াঈধগভ বডথঢ ক্রবফও দাং-৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮, ২২ এাং ২৩ এ বডথঢ ঔাঢফূগল বদথথাবভঢ 
ম্মাদী রৄথুফাে বলভাকঢ বগযরজ্ঞগতভ চন্য প্রগবাচয লগ। 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

ঢণয ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

ানুবমবধ: 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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াবঢবভক্ত বঘ (াগচঝ), াণথ বপাক। 
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দওম দীয/াঅদাভ াবলদীভ তস্যগতভ 
ম্মাদী 

 



 াণথ বপাগকভ াআ-ওু | াথযা-১০  1487  

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-৬/৮৬/১৩ ঢাবভঔ: ০৮/০৮/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: শতগযভ া-শভবচস্ট্রী াবনফগূল ওফথভঢ দওম দীযকগডভ (Extra-Muharrior) ধাবভেবফও বৃদ্ধওভড। 
 

ূে: াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ৩২-৪০ এভ াঈদৃ্ধঢাাংয। 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ চাদাগদা বাগে শব, াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডামগভ প্রস্তা এাং 
াবথও াস্থা বগঘদা া-শভবচস্ট্রী াবনফূগল ওফথভঢ দওম দীযকগডভ ধাবভেবফগওভ লাভ বদগম্নাক্তপাগ বৃদ্ধগঢ 
াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

১। দওম াত বন (N- বন) এভ লাভ ১২/- ঝাওা শণগও ২৫/- ঝাওা ৃবদ্ধ ; 
২। দওম দীযকগডভ ধাবভেবফগওভ লাভ ৭/- ঝাওা শণগও ১৫/- ঝাওা বৃদ্ধ। 

 

২। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

e-mail: aminc@finance.gov.bd 

বঘ 

াঅাআদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘামব ঠাওা। 
 

ানুবমবধ: 
 

 াঈধ-বঘ 

 দদ-ঝযাক্ম শভবপবদাঈ (NTR) 
 াণথ বপাক। 

 

mailto:aminc@finance.gov.bd
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ-৪ াবথযাঔা 
www.mof.gov.bd 

 

দাং-০৭.১৭৪.০৩১.০০.০০.০৬.২০১১-৪ ঢাবভঔ: ১৩ ফাখ, ১৪১৭ োব্দ 

২৬ চানুাবভ, ২০১১ বরস্টাব্দ 

 

বর: াঅদাভ  গ্রাফ প্রবঢভক্ষা াবলদী াবথতিগভভ াআাঈবদদ তমধবঢ/ তমগদেীভ ম্মাদী বৃদ্ধ প্রগে। 
 

ূে দাং- স্বাঃ ফাঃ (াঅদ-২) পাঢা-১/২০০৯ (াাংয)/৩২৮, ঢাবভঔ-২৬.০৯.২০১০ বরস্টাব্দ। 
 

াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত প্রস্তাগভ শপ্রবক্ষগঢ াঅদাভ  গ্রাফ প্রবঢভক্ষা াবলদী তমধবঢ/ তমগদেীকগডভ ফাবও 
ম্মাদী ৪২২.৫০ (ঘাভযঢ াাআয তযবফও ধাাঁঘ যূডয) ঝাওা শণগও াঈন্পীঢওভঢাঃ ৬৩০/- (ঙযঢ বেয) ঝাওা বদথথাভগড 
বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

০২। ধে চাবভভ ঢাবভঔ শণগও এ াঅগতয ওাবথওভ লগ। 
 

 

দাবভদ সুমঢাদা 
াঈধবঘ (প্রববথ-৪ াবথযাঔা) 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

nsultana@finance.gov.bd 

বঘ 
স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 
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শফাাাআম শওাগঝথভ ম্মাদী 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৩.২০১০-৭৩ ঢাবভঔ: ১৪/১১/২০১০ বরাঃ। 

 

বর: শবাকাগবাক ফন্ত্রডামগভ ড়ও  শভমধণ বপাক ওঢৃথও ঠাওা ফলাদকগভ ২০ ঙগভভ ধভুাঢদ পাড়া ঘাবমঢ  
২৫ ঙগভভ ধভুাঢদ ফামালী শফাঝভবাদ াধাভগডভ চন্য শফাাাআম শওাঝথ ধবভঘামদাভ বদবফগত্ত প্রগাচদী 
াণথ ভাি প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: শবাকাগবাক ফন্ত্রডামগভ স্ভাভও দাং-শবাফ/ ধবভ-১/ াগচঝ-৩/০৮ (াাংয-১)/৪৩২, ঢাবভঔ-২৬/০৮/২০১০ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ধবভগপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, শবাকাগবাক ফন্ত্রডাভগভ ড়ও  চদধণ 
বপাক ওঢৃথও ঠাওা ফলাদকভ শফাাাআম শওাঝথ ধবভঘামদাভ বদবফত্ত বদথালী ফযাবচগরঝ এাং ঢাাঁগতভ লগবাবকগতভ ম্মাদী 
প্রতাগদভ শপ্রবভঢ প্রস্তা বদম্নবডথঢ লাগভ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা লম: 
 

ক্রবফও দাং বর লাভ (ঝাওা) 
(১) (২) (৩) 
১ ফযাবচগরঝ এভ ম্মাদী ৫০০/-  
২ শধযওাগভভ ম্মাদী ২০০/-  
৩ লাও ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ ম্মাদী ২০০/-  
৪ এফ, এম, এ, এ ১০০/-  

 

 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

e-mail:amine@finance.gov.bd 

 

বঘ 

ড়ও  শভমধণ বপাক 

শবাকাগবাক ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম 

ঠাওা। 
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াবঢবণ ক্তাভ ম্মাদী 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১০/২০০৭/১৮ ঢাবভঔ: 
০৮/১২/১৪১৫ াাং 

 ২২/০৩/২০০৯ বরাঃ 
 

বর: ন্যাযদাম বটগনন্ফ ওগমগচ াবঢবণ ক্তাগতভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধ প্রগে। 
 

ূে: (ও) প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রাঃফাঃ/ বট-২/ ববথ-১/২০০৬/ এদবটব (ঙাাদবণ) 
ঔ) শদাাবলদী প্রথাগদভ ধে দাং-১০৪১/১৬/ বএএ ঢাাং-০৯/০৬/২০০৮। 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ NDC & DSCSC এভ ধবভঘামদা ধরথগতভ শবৌণ পা বদ্ধাগন্তভ শপ্রবক্ষগঢ 
২০০৯ াআাং গদভ শওাথ লগঢ রৄথুফাে ন্যাযদাম বটগনন্ফ ওগমগচভ NDC শওাগথ াঅফবন্ত্রঢ ক্তাগতভ ম্মাদী পাঢা ১,৫০০ 
(এও লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা লগঢ বৃদ্ধ ওগভ ২,৫০০ (রৃাআ লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা বদথথাভগড াণথ বপাগকভ ম্মবঢ 
বদগতথযক্রগফ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ফালুা াঅক্তাভ 

লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৬০২৯১ 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

২কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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ভক্ত তাঢাভ ম্মাদী 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৬ 

 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৬/প্রাঃফাঃ/পাঢা-১৭/২০০৯/১৭ ঢাবভঔ: 
০৪/১২/১৪১৫ াাং 

 ১৮/০৩/২০০৯ বরাঃ 
 

বর: যস্ত্র াবলদীভ তস্যকগডভ ভক্ততাঢাগতভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধওভড প্রগে। 
 

ূে: প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামগভ দবণ দাং-প্রফ/বট-১৯/পাঢা-৪/২০০৮ (ঙাাদবণ) 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ শচএাঅাআ-৪/২০০৫-এ াঈগেবঔঢ ভক্ততাঢাভ ম্মাদী প্রবঢ ধাাঈন্ট ১৯৫ (এওযঢ 
ধঘাদ্াআ) ঝাওা লগঢ ৩০০ (বঢদযঢ) ঝাওা বৃদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

দতা াঅগদাাভা শকফ 

াঈধ-বঘ (প্রববথ-১) 
শনাদ: ৭১৬০২৯১ 

 

বঘ 

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

২কড পদ ওফগেক্স 

শযগভ াাংমা দকভ, ঠাওা। 
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াআাঈবদদ ধবভরত/ াঈধগচমা ধবভরগত 
ওফথভঢগতভ শঢদ- পাঢা/ম্মাদী 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াগচঝ ানুবপাক  
াগচঝ যাঔা- ২ 

দাং-  াফ/াব/া- ২/৩৭০১- ৩৬০৭(৫)৯৯/১৪৭ ঢাবভঔ: 
১৯/০৪/২০০১ বরাঃ 

০৫/০১/১৪০৭ াং 
 

বর: াআাঈবদদ ধবভরত শগক্রঝাবভগতভ ভওাবভ ঢলবম শণগও ১০০% শঢদ- পাঢা প্রতাদ াংক্রান্ত। 

 

ূে: স্থাদী ভওাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং- প্রগচাআ- ৩/ববথ- ১৩/৯৯/৮২, ঢাবভঔ: ২৫/০১/২০০১ াআাং 
 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ শপ্রবক্ষগঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদওঝ শপ্রবভঢয াআাঈবদদ ধবভরত বঘগতভ 
ভওাবভ ঢলবম শণগও ১০০% শঢদ পাঢা প্রতাগদভ প্রস্তা ম্ববমঢ াভ- াংগক্ষগধ াণথ বপাগকভ বদগম্নাক্ত ফঢাফঢ 
বন্পগবযঢ ওভাভ চন্য বদগতথযক্রগফ ানুগভাথ ওভা বাগে: 

ও) াণথ বপাক ফগদ ওগভ শব, শওাদ স্থাদী ভওাভ প্রবঢিাগদভ ওফথওঢথা- ওফথঘাভীগতভগও শওন্ী ভওাভ ওঢৃথও 
যঢওভা ১০০ পাক শঢদ শতা স্থাদী স্বাত্তযাগদভ থাভডাভ ধবভধন্লী এওবঝ প্রস্তা। 

ঔ) ঢগ বগযর বগঘদা াআাঈবদদ ধবভরগতভ বঘগতভ শঢগদভ যঢওভা ৫০ পাগকভ তগম যঢওভা ৭৫ পাক 
ভওাভ লদ ওভগঢ ধাগভ। ববদফগ ওম ভওাবভ প্রবঢিাদগও াআাঈবদদ ধবভরগতভ ওভফুক্ত ওভগঢ লগ। 

ক) াঈবেবঔঢ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ২০০১ শণগও ওাবথওভ ওভা শবগঢ ধাগভ। 

 

 

শফাাঃ ফবলাঈিীদ ঔাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৮৬১২৯২৩ 

বঘ,  
স্থাদী ভওাভ বপাক 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াগচঝ ানুবপাক  
াগচঝ যাঔা- ২ 

দাং-  াফ/াব/া- ২/৩৬০৭(৫)৯৯/২১৮ ঢাবভঔ: 
২৮/০৫/২০০১ বরাঃ 

১৪/০২/১৪০৮ াং 
 

বর: াআাঈবদদ ধবভরত শঘাভফযাদ  তস্যগতভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধভ চন্য াবঢবভক্ত াণথ ভাি প্রগে। 

 

ূে: স্থাদী ভওাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং- প্রগচাআ- ৩/ববথ- ২৫/৯৯/২১৪, ঢাবভঔ: ২১/০৩/২০০১ াআাং 
  

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ ভাগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্রবঢশ্রুবঢভ শপ্রবক্ষগঢ 
াআাঈবদদ ধবভরত শঘাভফযাদ  তস্যগতভ ফাবও ম্মাদী পাঢা বণাক্রগফ ১,০৫০/-  ঝাওা শণগও ১,৫০০/-  ঝাওা 
(ভওাবভ াাংগযভ ধবভফাড ৫০০/-  ঝাওা) এাং ৪০০/-  ঝাওা শণগও ৭০০/-  ঝাওা (ভওাবভ াাংগযভ ধবভফাড ৩৫০/- ) 
ধুদাঃবদথথাভগডভ চন্য প্রগাচদী ৮০,৫৬,০০০/-  ঝাওা এাং ৯,৬৫,৯০,৪০০/-  ঝাওা শফাঝ ১০,৪৬,৪৬,৪০০/-  ঝাওা 
স্থাদী ভওাভ বপাগকভ াঅকাফী াণথ ঙগভভ াগচঝ প্রাক্কমগদ ান্তপুথক্ত ওভা লগগঙ। 

 

২। াঈবেবঔঢ বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ, ২০০১ শণগও ওাবথওভ ওভা লগ। 

 

 

শফাাঃ ফবলাঈিীদ ঔাদ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৮৬১২৯২৩ 

বঘ,  
স্থাদী ভওাভ বপাক 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াগচঝ যাঔা- ১২ 

দাং-  াফ/াব/া- ১২/৩৭০৫- ৩৬০৫/১/২০০৩/২৩৯৫ ঢাবভঔ: ২৮/০৬/২০০৬ বরাঃ 

 

বর: তনাতাভ  ফলোতাভগতভ ফাবও শঢগদভ ভওাবভ াাংয বৃদ্ধওভড প্রগে। 

  

 াঈধবুথক্ত বরগ স্থাদী ভওাভ বপাগকভ াঅঢাথীদ াআাঈবদদ ধবভরগত ওফথভঢ তনাতাভ এাং ফলোতাভগতভ 
শঢগদভ ভওাবভ াাংগযভ বতযফাদ াগণথভ ধবভফাড স্থাদী ভওাভ বপাগকভ প্রস্তাগভ শপ্রবক্ষগঢ বদগম্নাক্ত যগঢথ বদম্নরূধ 
বৃদ্ধগঢ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

ক্রবফও 
দাং 

ধতী বতযফাদ শঢগদ ভওাবভ 
াাংগযভ াগণথভ ধবভফাড 

ভওাবভ শঢগদভ াাংগয 
বথথঢ াগণথভ ধবভফাড 

বথথঢ াণথল ভওাবভ াাংগয শঢদ 
াত প্রাধয শফাঝ াগণথভ ধবভফাড 

১. তনাতাভ ৭০০/-  ৩০০/-  ১০০০/-  

২. ফলোতাভ ৫০০/-  ২৫০/-  ৭৫০/-  
 

যঢথামী: 

১) এ শঢদ ৃবদ্ধভ াঅগতয ১মা চুমাাআ/২০০৬ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

২) শঢদ বৃদ্ধ াত প্রগাচদী য াঅকাফী াণথ ঙগভ ফন্ত্রডামগভ ানুকূগম ভািওৃঢ াগচগঝভ ফগথয ীফাদ্ধ 
ভাঔগঢ লগ, এ চন্য শওাদ াবঢবভক্ত াণথ প্রতাদ ওভা লগ দা। 

 

 

াঅযীর র্কফাভ ভওাভ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬৯৭৫৩ 

বঢভড: 
১। বঘ, স্থাদী ভওাভ বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২। বলা ফলা- বদন্ত্রও, শগুদাবকঘা, ঠাওা। 

৩। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, স্থাদী ভওাভ বপাক, ৮৩/ব, শফৌঘাও ঝাাভ, ফাবমাক, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা- ৩ 

দাং- াফ/াব/প্রব- ৩/ম্মাদী- ৩/২০০৬/৬৩ ঢাবভঔ: ১৪/০৫/২০০৭ বরাঃ 

 

বর: াআাঈবদদ ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  তস্যকগডভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: াগচঝ- ১২ যাঔাভ ০৫- ০৪- ২০০৭ বরাঃ (২২- ১২- ১৪১৩ াং) ঢাবভগঔভ াফ/াব/া- ১২/৩৭০৫-
৩৬০৭/১/ ২০০৫/৩৪২, দাং াআাঈ,  শদাঝ। 

  

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, াআাঈবদদ ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  তস্যগতভ 
ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধ ওভাভ াগণ চবড়ঢ াঅবণথও াংগির বরগ দীবঢকঢ ম্মবঢ াগচঝ াবথযাঔাভ বগঘয বর। চাঢী 
শধ- শেম শখারডাভ ধগভ ধূথ দবচভ ানুবাী বৃদ্ধভ স্বধগক্ষ বুবক্ত ভগগঙ। শ শপ্রবক্ষগঢ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধ ওভাভ বদ্ধান্ত 
গ্রলগডভ ধভ ধভঢথী ধাাঁঘ ৎভ াঅভ পাঢা বৃদ্ধভ প্রস্তা াঈধস্থাধদ দা ওভাভ যগঢথ স্থাদী ভওাভ বপাক ওঢৃথও শপ্রবভঢ 
বদম্নবডথঢ াংগযাবথঢ প্রস্তা শফাঢাগও বডথঢ ম্মাদী পাঢা প্রতাগদ াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাগকভ ফঢাফঢ জ্ঞাধদ 
ওভা লগমা। 

 

াংগযাবথঢ প্রস্তা 

 

ধতী ভওাবভ াাংয াআাঈবধ াাংয শফাঝ প্রগাচদী ভওাবভ ভাি 

শঘাভফযাদ ১,৩৫০/-  ১,৬৫০/-  ৩,০০০/-  ৭.২৭ শওাবঝ 

তস্য ৭০০/-  ৮০০/-  ১,৫০০/-  ৪৫.২৬ শওাবঝ 
 

 

 

শতাদ শফাাঃ নারুও 

লওাভী বঘ 

প্রববথ- ৩ 

বুগ্ম- বঘ, 
াগচঝ- ২ ানুবপাক 

াণথ বপাক, াণথ ফন্ত্রডাম। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াগচঝ ানুবপাক- ২ 

াগচঝ যাঔা- ১২ 

দাং-  াফ/াব/া- ১২/৩৭০৫- ৩৭০৭/১/২০০৫/৮৪৯ ঢাবভঔ: ২৭/০১/২০০৮ বরাঃ 

 

বর: াআাঈবদদ ধবভরত শঘাভফযাদ  তস্যগতভ ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধওভড। 

 

ূে: স্থাদী ভওাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং- াআধ/ববথ- ২৫/৯৯(াাংয- ১)/১৫২৫/১, ঢাবভঔ: ২৬/১২/২০০৭ বরাঃ। 

  

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ াআাঈবদদ ধবভরত- এভ শঘাভফযাদগতভ ফাবও ম্মাদী পাঢা ১,৫০০/-  ঝাওা 
শণগও ৩,০০০/-  ঝাওা (ভওাবভ াাংগযভ ধবভফাদ ১,৩৫০/-  ঝাওা) এাং তস্যগতভ ফাবও ম্মাদী পাঢা ৭০০/-  ঝাওা 
শণগও ১,৫০০/-  ঝাওা (ভওাবভ াাংগযভ ধবভফাড ৭০০/-  ঝাওা) বৃদ্ধভ প্রস্তাগ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ 
ওভা লগমা।  
 

২. ফাবও পাঢা ৃবদ্ধভ াঈক্ত বথথঢ লাভ াঅকাফী ১মা এবপ্রম ২০০৮ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

 

শঔান্দওাভ এলগঢযাফুম ওীভ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৭১৬৮৭৯১ 

বঘ, 
স্থাদী ভওাভ বপাক 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/ম্মাদী-০৩/২০০৬/২৩০ ঢাবভঔ: ২৭/০১/২০০৯ াআাং। 

 

বর: াআাঈবদদ ধবভরত বঘগতভ শঢদ পাঢা ১০০% ভওাবভ ঢলবম লগঢ প্রতাগদভ বরগ ফঢাফঢ প্রতাদ 
প্রগে। 

 

ূে: স্থাব/াআধ/াআাঈবধ-১২/২০০০/১০০০, ঢাবভঔ: ১৮/০৮/২০০৮ াআাং 
 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতযথক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, স্থাদী ভওাভ বপাগকভ াঅঢাথীদ াআাঈবদদ 
ধবভরত বঘগতভ শঢদ ৭৫% লগঢ ১০০% -এ এাং াঈৎ  াঅনুগঢাবরও পাঢা ৫০% লগঢ ১০০% -এ াঈন্পীঢ 
ওভগডভ বরবঝ াণথ বপাক ফণথদ ওগভ। ঢগ এ শক্ষগে শঢগদভ াবযষ্ট ২৫% এাং াঈৎ  াঅনুগঢাবরও পাঢাভ 
াবযষ্ট ৫০% ভওাবভ শওারাকাভ লগঢ বদথাল দা ওগভ াআাঈবদদ ধবভরগতভ াঈধভ াবধথঢ ওভ াঅগভাগধভ ক্ষফঢাভ বণাবণ 
প্রগাগকভ ফাথযগফ াআাঈবদদ ধবভরগতভ বদচস্ব াঅ বৃদ্ধ ওগভ শঔাদ শণগও বদথাল ওভা শবগঢ ধাগভ। এগক্ষগে স্থাদী 
ভওাভ বপাগকভ াথীদ ঘমফাদ „Local Government Support Project (KGSP)‟ প্রওগল্পভ াঅঢা স্থাদী ধবথাগ 
ম্পত াঅলভগডভ ফাথযগফ াআাঈবদদ ধবভরতফূগলভ বদচস্ব াঅ বৃদ্ধভ প্রগাচদী যস্থা শদা শবগঢ ধাগভ। শ শপ্রবক্ষগঢ 
াআাঈবদদ ধবভরত বঘগতভ শঢগদভ ১০০% এাং াঈৎ  াঅনুগঢাবরও পাঢাভ ১০০% ভওাবভ শওারাকাভ লগঢ 
প্রতাগদভ সুগবাক শদাআ। 

 

 

শফাাঃ াঅরৃম ফান্পাদ 
াঈধ-বঘ 

শনাদ: ৭১৭০১৭৪ 

বঘ 

স্থাদী ভওাভ, ধেী াঈন্পদ  ফা ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 
(তৃাঃ াঅাঃ চদা াঅঔঢাভী শকফ, ববদভ লওাভী বঘ) 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ- ২ াবথযাঔা 
www.mof.gov.bd 

দাং- াফ/াব/(প্রববথ- ২)/াঅাআদ  াথযাগতয(৩)/২০০৯/৩৮২ ঢাবভঔ: ২২/০২/২০১০ বরাঃ 

 

বর: াঈধগচমা ধবভরত শঘাভফযাদ  পাাআ শঘাভফযাদকগডভ ফাবও ম্মাদীভ লাভ বৃদ্ধওভড। 

 

ূে: স্থাব/াঈধ- ২/াঅভ- ২/২০০৯ 

  

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াঈধগচমা ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  পাাআ শঘাভফযাদ (তাবত্ব, ওঢথয  াঅবণথও 
সুবথা) ববথফামা, ২০১০ এভ ৬ দাং ানুগেত বদম্নবডথঢ াঈধাগ াংগযাথগদ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ 
ওভা লম: 
 

ধগতভ দাফ ম্মাদীভ লাভ 

শঘাভফযাদ ১০,০০০ (তয লাচাভ ঝাওা ফাে) 

পাাআ শঘাভফযাদ ৭৫,০০ (াঢ লাচাভ ধাাঁঘযঢ ঝাওা ফাে) 

 

 

 

ফালুা াঅক্তাভ 

ববদভ লওাভী বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

বঘ, 
স্থাদী ভওাভ বপাক 

(তৃাঃ াঅাঃ ঢবমফা ওাবদচ দাবলতা, ববদভ লওাভী বঘ) 
াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাদ যাঔা- ৪ 

দাং-  ০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০১৬.১২- ১৮ ঢাবভঔ: ০১/০৩/২০১২ বরাঃ 

 

বর: াঈধগচমা ধবভরত শঘাভফযাদ  পাাআ শঘাভফযাদকগডভ ফাবও ম্মাদী পাঢা বৃদ্ধ প্রগে। 

 

ূে: স্থাদী ভওাভ বপাগকভ দবণ দাং- ৪৬.০৪৬.০২২.০০.০০.০০২.২০০৯ 

  

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ াঈধগচমা ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  পাাআ শঘাভফযাদকগডভ ফাবও ম্মাদী পাঢা 
১০,০০০/-  (তয লাচাভ)  ৭,৫০০/-  (াঢ লাচাভ ধাাঁঘযঢ)  ঝাওা লগঢ বণাক্রগফ ২০,৫০০/-  (বয লাচাভ ধাাঁঘযঢ) 
 ১৪,৫০০/-  (গঘৌি লাচাভ ধাাঁঘযঢ) ঝাওা ধুদাঃবদথথাভগড বদগম্নাক্ত যগঢথ বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা 
লগমা: 

ও) ধবভরগতভ বদচস্ব াঅ/ভাি শণগও এ যপাভ বদথাল ওভগঢ লগ। এ াত ভওাভ শণগও শওাদ াবঢবভক্ত 
াণথ ভাি প্রতাদ ওভা লগ দা; 

ঔ) প্রযাবদও ফন্ত্রডাম ওঢৃথও বণাবদগফ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ এ বথথঢ পাঢা ওাবথওভ লগ; এাং 

ক) এ বরগ প্রঘবমঢ বাঢী ববথ/ানুিাবদওঢা বণাবণপাগ ধবভধামদ ওভগঢ লগ। 

 

 

শফাাঃ লাবুভ ভলফাদ 

াঈধ বঘ 

শনাদ: ৯৫৬৭০৬১ 

বঘ, 
স্থাদী ভওাভ বপাক 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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বন গ্রলড 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা- ২ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/ম্মাদী/বন-২০/৮৬/৪০ ঢাবভঔ: ২২/২/৮৭ াআাং 
৯/১১/৯৩ াাং 

স্ভাভওবমবধ 

বর: স্ব-যাবঢ াংস্থা, াণথ-স্বযাবঢ াংস্থা, ববথদ্ধ াংস্থা, াণথমগ্নী াংস্থা  শওাম্পাদীভ এযাগটভ িাভা বদবন্ত্রঢ 
শওাম্পাদীফূগল ঔন্টওামীদ তস্য/ টাাআগভটভ বলাগ ফগদাদীঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ বনস্  গ্রলড 
প্রগে। 

 

 াঈধগভাক্ত বরগ াণথ বপাগকভ ২১/৯/৮১ ঢাবভগঔভ এফএন/ াঅভ-২/ বফ-১০/৭৬ (াাংয)-২১৫ দাং স্ভাভওবমবধ 
াঅাংবযও াংগযাথদধূথও ভওাভ ত লাআা এাআ ফগফথ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, স্ব-যাবঢ াংস্থা, াথথ-স্বযাবঢ াংস্থা, 
ববথদ্ধ াংস্থা, াণথমগ্নী াংস্থা এাং শওাম্পাদী এযাগটভ িাভা বদবন্ত্রঢ শওাম্পাদীফূগল শব ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী 
(ঘুবক্তবপবত্তও বদবুক্ত ওফথঘাভীল) ঔন্টওামীদ তস্য/ টাাআগভটভ বলাগ ভওাভ ওঢৃথও ফগদাদীঢ ঢাাঁলাভ, প্রঘবমঢ 
যঢথাগধগক্ষ, এও াঅবণথও ৎগভ ঝাওা ৩,৬০০/- (বঢদ লাচাভ ঙযঢ) বনস্  বলাগ গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ। 

 

 

শও, এফ, ওবভফ 

ববদভ লওাভী বঘ 

দাং-াফ(াব)/প্রব-২/ম্মাদী/বন-২০/৮৬/৪০(২০০০) ঢাবভঔ: ২২/২/৮৭ াআাং 
৯/১১/৯৩ াাং 

 াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ ানুবমবধ শপ্রভড ওভা লাআম: 
 

 

শও, এফ, ওবভফ 

ববদভ লওাভী বঘ 

ন্ঝদ: 
১। ফাদদী ভাষ্ট্রধবঢ ফগলাতগভ এওান্ত বঘ, ে পদ, ঠাওা। 
২। প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘ। 
৩। াঈধ-প্রথাদফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৪। ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৫। াঈধগতষ্টা ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৬। প্রবঢফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৭। াঈধ-ফন্ত্রী ফগলাতকগডভ এওান্ত বঘ। 
৮। বঘ ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক। 
৯। ফলা বলা বদভীক্ষও (গাফবভও), শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
১০। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, ঠাওা। 
১১। ওম বপাক/ ধবভতিভ প্রথাদ 

১২। ওম বপাকী ওবফযদাভ। 
১৩। ফলা বলা বদভীক্ষও (গভমগ), ঘট্টগ্রাফ। 
১৪। ফলা বলা বদভীক্ষও (বধ, বঝএন্টবঝ), ঠাওা। 
১৫। ফলা বলা বদভীক্ষও (াওথ এণ্ড াধতা), ঠাওা। 
১৬। ওম ফন্ত্রামগভ ঘীন এওাাঈন্ঝ াবনাভ। 
১৭। ওম শচমা প্রযাও। 
১৮। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনভ। 
১৯। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ। 
২০। ওম াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
২১। প্রথাদ ঢণয াবনাভ, ঢণয ফন্ত্রডাম, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২২। াণথ বপাগকভ ওম াবনাভ। 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 
প্রববথ যাঔা- ২। 

দাং- াফ/(াব)/প্রব- ২/ম্মাদী/বন- ২১/৮৮/১৩১(১০০০) ঢাবভঔ: 
৩১- ১০- ৮৮ াআাং 
১৬- ৬- ৯৫ াাং 

স্পষ্টীওভড াঅগতয 

 
বর: স্ব- যাবঢ াংস্থা, াথথ- স্ব- যাবঢ াংস্থা, ববথদ্ধ াংস্থা, াণথমগ্নী াংস্থা  শওাম্পাবদ এযাগটভ িাভা বদবন্ত্রঢ 

শওাম্পাবদফূগল ঔন্টওামীদ তস্য/ টাাআগভটভ বলাগ ফগদাদীঢ ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ বনস্ গ্রলড 
প্রাংগক। 

 

 াঈধগভাক্ত বরগ াণথ বপাগকভ ৯- ১১- ৯৩াাং/২২- ২- ৮৭াআাং ঢাবভগঔভ াফ/ (াব)/ প্রব- ২/ ম্মাদী/ বন- ২০/ 
৮৬/ ৪০ াংঔযও স্ভাভওবমবধভ প্রবঢ াংবিষ্ট ওগমভ তৃবষ্ট াঅওরথডধূথও বদম্নস্বাক্ষভওাভী াঅবতষ্ট লাআা চাদাাআগঢগঙ শব 
াঈক্ত স্ভাভওবমবধগঢ াঈগেঔ ওভা লাআাগঙ শব স্ব- যাবঢ াংস্থা, াথথ- স্ব- যাবঢ াংস্থা, ববথদ্ধ াংস্থা, াণথমগ্নী াংস্থা এাং 
শওাম্পাবদ এযাগটভ িাভা বদবন্ত্রঢ শওাম্পাবদফূগল শব ওম ভওাবভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী (ঘুবক্তবপবত্তও বদবুক্ত ওফথঘাভীল) 
ঔন্টওামীদ তস্য/ টাাআগভটভ বলাগ ভওাভ ওঢৃথও ফগদাদীঢ ঢাাঁলাভা প্রঘবমঢ যঢথাগধগক্ষ, এও াঅবণথও ৎগভ 

৩৬০০ ঝাওা (বঢদ লাচাভ ঙযঢ) বনস্ বলাগ গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ। এক্ষগড ২বঝ প্রশ্ন াঈত্থাবধঢ লাআাগঙ শব: 

১) প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য প্রগঢযও ভওাবভ তস্য ওঢ ঝাওা বনস্ বলাগ গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ, এাং 

২) বববদ/বাাঁলাভা এওাবথও াংস্থাভ ঔন্টওামীদ তস্য/ধবভঘামও বলাগ ফগদাদীঢ লাআাগঙদ বঢবদ/ঢালাভা ৎগভ 
গথাচ্চ ওঢ ঝাওা গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ। 

এাআ প্রাংগক াঈধগভাক্ত স্ভাভগও ২বঝ বর মক্ষডী, বণা: 

১) প্রঘবমঢ যঢথ াগধগক্ষ, 

২) এও াঅবণথও ৎগভ ৩৬০০.০০ ঝাওা বনস্ বলাগ গ্রলড ওবভগঢ ধাবভগদ। 

যাঔযা: 

১) প্রঘবমঢ যঢথ াগধগক্ষ বমগঢ বগযরপাগ ছুাদ লাআাগঙ শব াংস্থা গুবমভ বদচস্ব াঅাআদ/ াথযাগতয/ ববথ/ 
াঅবঝথগওম া শফগফাগভন্টাফ াআঢযাবতগঢ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য বনগভ লাভ বদথথাভড ওবভা শতা 
াঅগঙ। শাআ শফাঢাগও শওাদ াংস্থা ২০০.০০ ঝাওা, শওাদ াংস্থা ২৫০.০০ ঝাওা শওাদ াংস্থা ৩০০.০০ ঝাওা 
াআঢযাবত লাগভ প্রবঢ পা শবাকতাগদভ চন্য বনস্ বতা ণাগও। ওাগচাআ পা শবাকতাদওাভী তস্যকড াঈক্ত লাভ 

শফাঢাগও (বাাঁলাভ চন্য বালা প্রগবাচয) বনস্ ধাাআগদ। 

২) এওচদ ফগদাদীঢ ভওাবভ তস্য/ ধবভঘামও এাং কৃলীঢ বনগভ ধবভফাড এও াণথ ঙগভ গথাচ্চ ৩৬০০.০০ 
ঝাওাভ শযী লাআগ দা, এফদবও ববত বঢবদ এওাবথও াংস্থাভ তস্য/ ধবভঘামও বলাগ ওাচ ওগভদ। াণথাৎ 
শওাদ াস্থাগঢাআ এওচদ ফগদাদীঢ ভওাবভ তস্য/ ধবভঘামও এও াঅবণথও ৎগভ ৩৬০০.০০ ঝাওাভ শযী 
বনস্ ধাাআগদ দা। 

 

 

শফাাঃ বভাচুম াআমাফ 

বাঃ লওাবভ বঘ (প্রববথ- ২)। 
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াণথ  ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক প্রববথ াআাঈাং 
যাঔা-২ 

 

স্ভাভও 

দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/২৫২ ঢাবভঔ: ১৩-৭-৮২াআাং 

 

নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/দঢুদ শঢদ শেগমভ াঅঢাপুক্ত ওম শফাবভও ভওাবভ, স্বাত্তযাবঢ  াঅথা-
স্বাত্তযাবঢ প্রবঢিাগদভ ওফথঘাভীকডগও বদম্নবডথঢ লাগভ ১-৬-৮২ ঢাবভঔ লাআগঢ ফলাখথ পাঢা প্রতাগদভ ফঞ্জুভী জ্ঞাধদ ওভা 
লাআম: 

(ও) নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/নুঢদ শঢদ শেগমভ 
াঅঢাপকু্ত শব ওম ওফথঘাভীভ ফূম শঢদ ফাবও 
১০০০ (এও লাচাভ) ঝাওা ধবথন্ত। 

ফূম শঢগদভ যঢওভা ফাবও ৩০/- ঝাওা লাগভ। 

(ঔ) নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/নুঢদ শঢদ শেগমভ 
াঅঢাপকু্ত শব ওম ওফথঘাভীভ ফূম শঢদ ফাবও 
১০০০ (এও লাচাভ) ঝাওাভ াউগর্ধ্থ। 

ফূম শঢগদভ যঢওভা ফাবও ২০/- ঝাওা লাগভ 
নুযদধগক্ষ ফাবও ৩০০/- (বঢদযঢ) ঝাওা  াউগর্ধ্থ 
৪০০/- (ঘাভযঢ) ঝাওা। 

 

০২। ওফথঘাভীভা শঢদ বলীদ ঙুবঝ যঢীঢ াবচথঢ ঙুবঝগঢ া াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ এাআ াঅগতগযভ 
সুবথা ঙুবঝ-ধূথওামীদ শযর প্রাধয ফূম শঢগদভ াঈধভ ধাাআগদ। 

 

শফাাঃ াাইরৃভ ভলফাদ 

াঈধবঘ 

দাং-াণথ ফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/২৫২ ঢাবভঔ: ১৩-৭-৮২াআাং 

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ ওাবথক্রগফভ চন্য -------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ লাআম। 

 

শও, এফ, ওবভফ 

যাঔা প্রথাদ 

ন্ঝদ: 
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাগদভ বপ্রবন্ফধাম ষ্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, েপদ, ঠাওা। 

৩। াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাওগৃন্দভ এওান্ত বঘৃন্দ। 

৪। ওম াঅঞ্চবমও াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃন্দ। 

৫। ওম ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘনৃ্দ। 

৬। ওম ফন্ত্রডাম/বপাকফূল। 

৭। ওম তিভ/ধবভতিগভভ প্রথাদকড। 

৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ। 

৯। ওম শটধুবঝ ওবফযদাভ। 

১০। ওম ফলর্কফা প্রযাও। 

১১। ওম শচমা শরচাবভ াবনাভ। 

১২। াণথ াঈধগতষ্টা/াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টা/লওাভী াণথ াঈধগতষ্টাল াণথ বপাগকভ ওম াবনাভনৃ্দ। 

১৩। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৪। ফলা-বলাভক্ষও (গাফবভও), াাংমাতয, ঠাওা। 

১৫। ফলা-বলাভক্ষও শভমগ, ঘট্টগ্রাফ। 

১৬। ফলা-বলাভক্ষও (াফবভও), াাংমাতয, ঠাওা। 

১৭। ফলা-বলাভক্ষও (াওথ এন্ট াধতা), াাংমাতয, ঠাওা। 

১৮। াবঢবভক্ত ফলা-বলাভক্ষও (ধভভাষ্ট্র বরও), াাংমাতয, ঠাওা। 

১৯। ফলা-বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), াাংমাতয, ঠাওা। 

২০। ওম স্বাত্তযাবঢ/ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ/ওভগধাগভযফূগলভ প্রথাদকড। 

২১। ওম চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড। 
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াণথ  ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম 
াণথ বপাক 

প্রবথাদ যাঔা-২। 

স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/৪১৬ ঢাবভঔ, ১৪াআ বটগম্বভ, ১৯৮২। 

 

বদম্ন স্বাক্ষভওাভী বদগতথবযঢ লাআা এাআ ফগফথ চাদাাআগঢগঙদ শব, ওফথভঢ ওফথঘাভীগতভ ন্যা ওম প্রওাভ াফবভও  
শাফবভও শধদযদ শপাকীকড াণথাৎ, াথথওযগলঢু শধদযদগপাকী (Superannuation Pensioner), াভ শধদযদগপাকী 
(Retiring Pensioners), াফণথ শধদযদগপাকী (Invalid Pensioner), ক্ষবঢধূভড শধদযদগপাকী (Compensation 

Pensioner), ধাবভাবভও শধদযদগপাকী (Family Pensioner), াবলঢয বরও শধদযদগপাকী (Literary Pensioner), 

এাং াক্ষফ শধদযদগপাকী (Disability Pensioner) বদম্ন বডথঢ লাগভ ১-৬-১৯৮২ াআাং ঢাবভঔ লাআগঢ ফলাখথ পাঢা প্রাি 
লাআগদ:- 

(ও) শধদযদগপাকী বালাগতভ ফাবও দীঝ শধদযদ াদূর্ধ্থ ৫০০ 
ঝাওা। 

... ফাবও দীঝ শধদগদভ ৩০% লাগভ। 

(ঔ) শধদযদগপাকী বালাগতভ ফাবও দীঝ শধদযদ াদূর্ধ্থ ৫০০ 
ঝাওাভ াউগর্ধ্থ। 

... ফাবও দীঝ শধদগদভ ২০% লাগভ 
ঢগ দূযদঢফ ১৫০ ঝাওা। 

 

২। াভপ্রাি ওফথঘাভী ঘুবক্তবপবত্তও বদগাকওাগম ১৯-৯-১৯৮২ ঢাবভগঔভ াণথফ/ প্রব-২/ পাঢা-৮/ ৮২/ ৩২৯ দাং 
স্ভাভগও প্রাধয ফলাখথ পাঢা বওাংা াে াঅগতগয প্রাধয ফলাখথ পাঢা, শব শওাদ এওবঝ ধাাআগদ। 

 

 

শফাাঃ াাইরৃভ ভলফাদ 

াঈধ-বঘ। 

১৪-১২-৮২ 

স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/৪১৬(১০০০) ঢাবভঔ, ১৪াআ বটগম্বভ, ১৯৮২ াআাং। 

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢথাগণ  বণাবণ ওাবথযক্রগফভ চন্য শপ্রবভঢ লাআম। 

ন্ঝদ: 
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাও-এভ বপ্রবন্ফধাম ষ্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, েপদ, ঠাওা। 

৩। াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাওগৃন্দভ এওান্ত বঘৃন্দ। 

৪। ওম াঅঞ্চবমও াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃন্দ। 

৫। ওম ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘনৃ্দ। 

৬। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল। 

৭। তিভ/ধবভতিগভভ প্রথাদকড। 

৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ। 

৯। ওম শটধুবঝ ওবফযদাভ। 

১০। ওম ফলর্কফা প্রযাও। 

১১। ওম শচমা শরচাবভ াবনাভ। 

১২। াণথ াঈধগতষ্টা/ াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টা/ লওাভী াণথ াঈধগতষ্টাল াণথ বপাগকভ ওম াবনাভনৃ্দ। 

১৩। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৪। ফলা বলাভক্ষও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৫। ফলা বলাভক্ষও, শভমগ, ঘট্টগ্রাফ। 

১৬। ফলা বলাভক্ষও (াফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৭। ফলা বলাভক্ষও (াওথ এণ্ড াধতা), াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৮। াবঢবভক্ত ফলা বলাভক্ষও (ধভভাষ্ট্র বরও), াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৯। ফলা বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ) াাংমাগতয, ঠাওা। 

২০। ওম স্বাত্তযাবঢ/ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ/ ওগধথাগভযদফূগলভ প্রথাদকড। 

২১। ওম চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড। 
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Government of the people‟s republic of bangladesh 

Ministry of finance 

Finance division 

Regulation– II 

Memo No.MF/RII/Allow-57/83-698 Dated: 21.8.1983 

 

 A question has been raised whether the dearness allowance sanctioned in this Division Memo No-

াণথ/ প্রব-২/ পাঢা-৮/৮২/৪১৬ Dt. 14.12.82 shall be admissible to the Provisional Pension holders. 

 

 It is clarified that the dearness allowance at the rates mentioned in this Division Memo Dt. 

14.12.82 cited above shall also be admissible to the Provisional Pension holders with effect from 

1.6.82. 

 

 

K.M. Karim 

Section Officer. 

Finance Division. 

To 

i) Accountant General (Civil), 

 Bangladesh, Dhaka 

ii) District Account Officer, 

 Dhaka 

iii) All other District Accounts Officers/ T.O.S/ S.T.O.S. 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ যাঔা-২ 

স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-১/৮৪/১০২ ঢাবভঔ: ২১শয শফ, ১৯৮৪াআাং 

াণথ বপাক ওঢৃথও ১৩-৭-৮২ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ স্ভাভও দম্বভ াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/২৫২ াংগযাথদধূথও 
ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, দঢুদ চাঢী শঢদ শেগম/দঢুদ শেগমভ াঅঢাপুক্ত ওম শাফবভও ভওাবভ 
স্বাত্তযাবঢ,াঅথা-স্বাাত্তযাবঢ াংস্থা  চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ ওফথঘাভীকড বদগম্ম বডথঢ 
লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রাি লাআগদ: 

 

(ও) নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/নুঢদ শঢদ শেগমভ 
াঅঢাপকু্ত শব ওম ওফথঘাভীভ ফূম শঢদ ফাবও 
১০০০ (এও লাচাভ ঝাওা ধবথন্ত)। 

ফূম শঢগদভ যঢওভা ফাবও ৬০/- ঝাওা লাগভ। 

(ঔ) নুঢদ চাঢী শঢদ শেম/নুঢদ শঢদ শেগমভ 
াঅঢাপকু্ত শব ওম ওফথঘাভীভ ফূম শঢদ ফাবও 
১০০০ (এও লাচাভ) ঝাওাভ াউগর্ধ্থ। 

ফূম শঢগদভ যঢওভা ফাবও ৪০/- ঝাওা লাগভ 
নুযদধগক্ষ ফাবও ৬০০/- (ঙযঢ) ঝাওা  াউগর্ধ্থ 
১০০০/- (এওলাচাভ) ঝাওা। 

 

২। এ দঢুদ লাভ ১-৬-৮৪ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভী লাআগ। 

৩। শঢদবলীদ ঙুবঝ যঢীঢ ওফথঘাভকড াবচথঢ ঙুবঝগঢ া াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ এাআ াঅগতগযভ 
সুবথা ঙুবঝ-ধূথওামীদ শযর প্রাধয ফূম শঢগদভ াঈধভ ধাাআগদ। 

৪। ঘুবক্তবপবত্তগঢ বদগাবচঢ শব ফস্ত ওফথঘাভীভ শঢদ দঢুদ চাঢী শঢদ শেম/দঢুদ শেগম বদথথাভড ওভা লাআাগঙ 
শধদযগদভ াঈধভ ফলাখথ পাঢা দা মাআগম ঢালাভা াে স্ভাভও ানুবাী প্রঘবমঢ বদফ ফগঢ ফলাখথ পাঢা ধাাআগদ। 

 

এ, এ তত্ত 

াঈধবঘ 

স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/পাঢা-১/৮৪/১০২ ঢাবভঔ: ২১শয শফ, ১৯৮৪াআাং 

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ  বণাবণ ওাবথক্রগফভ চন্য -------------------------------------- ফীগধ শপ্রবভঢ লাআম। 

 

শফাাঃ াঅরৃম াত্তাভ 

যাঔা প্রথাদ 

ন্ঝদ: 
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাগদভ বপ্রবন্ফধাম ষ্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, েপদ, ঠাওা। 

৩। াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাওগৃন্দভ এওান্ত বঘৃন্দ। 

৪। ওম াঅঞ্চবমও াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃন্দ। 

৫। ওম ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘনৃ্দ। 

৬। ওম তিভ/ধবভতিগভভ প্রথাদকড। 

৭। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাকফূল। 
৮। ওম বপাকী ওবফযদাভ। 

৯। ওম শটধুবঝ ওবফযদাভ। 

১০। ওম াঈধগচমা বদথালী াবনাভ। 

১১। ওম শচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 

১২। াণথ াঈধগতষ্টাল াণথ বপাগকভ ওম াবনাভনৃ্দ। 

১৩। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৪। ফলা-বলাভক্ষও (গাফবভও), াাংমাতয, ঠাওা। 

১৫। ফলা-বলাভক্ষও শভমগ, ঘট্টগ্রাফ। 

১৬। ফলা-বদন্ত্রও, প্রবঢভক্ষা াণথ, াাংমাতয, ঠাওা। 

১৭। ফলা-বলাভক্ষও (াওথ এন্ট াধতা), াাংমাতয, ঠাওা। 

১৮। াবঢবভক্ত ফলা-বলাভক্ষও (ধভভাষ্ট্র বরও), াাংমাতয, ঠাওা। 

১৯। ফলা-বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  শঝবমগনাদ), াাংমাতয, ঠাওা। 

২০। াঈধগচমা বলাভক্ষড াবনাভনৃ্দ। 

২১। ওম স্বাত্তযাবঢ/ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ/ওভগধাগভযফূগলভ প্রথাদকড। 

২২। ওম চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রবথাদ যাঔা-২ 

স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/ফপা-১/৮৪/১২৮ ঢাবভঔ: ২৩-৭-১৯৮৪াআাং 

 
াণথ বপাক ওঢৃথও ১৪-১২-৮২ ঢাবভগঔ চাবভওৃঢ স্ভাভও দম্বভ াণথফ/প্রব-২/পাঢা-৮/৮২/৪১৬ াংগযাথদধূথও 

ভওাভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ শব, ওফথভঢ ওফথঘাভীগতভ ন্যা ওম াফবভও  শাফবভও শধদযদ শপাকীকড াণথাৎ 
াথথওযগলঢু শধদযদগপাকী (Superannuation Pension‟rs) াভ শধদযদগপাকী (Retiring Pensioners) াফণথ 
শধদযগপাকী (Invalid Pensioners), াভ শধদযদগপাকী (Compensation Pensioners), ধাবভাবভও শধদযদগপাকী 
(Family Pensioners), াবলঢয বরও (Litorary Pensioners), এাং াক্ষফ শধদযদগপাকী (Disability 

Pensioners), বদম্নবডথঢ লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রাি লাআগদ: 
 

(ও) শধদযদগপাকী বালাগতভ ফাবও দীঝ শধদযদ াদূর্ধ্থ 
৫০০ (ধাাঁঘযঢ) ঝাওা। 

ফাবও দীঝ শধদযগদভ ৬০% (রাঝ) লাগভ। 

(ঔ) শধদযদগপাকী বালাগতভ ফাবও দীঝ শধদযদ াদূর্ধ্থ 
৫০০ (ধাাঁঘযঢ) ঝাওাভ াউগর্ধ্থ। 

ফাবও দীঝ শধদযগদভ ৪০% (ঘবেয) লাগভ ঢগ 
দূযদঢফ ৩০০ (বঢদযঢ) ঝাওা। 

 

২। এ দূঢদ লাভ ১-৭-৮৪ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভী লাআগ। 

এফ, এ লও 

াঈধবঘ 

স্ভাভও দাং-াণথফ/প্রব-২/ফপা-১/৮৪/১২৮(১০০০) ঢাবভঔ: ২৩-৭-১৯৮৪াআাং 

াকবঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ শপ্রভড ওভা লাআম --------------------------------------। 

 

 

এফ, এ ভবলফ বফা 
যাঔা প্রথাদ 

ন্ঝদ: 
১। প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাগদভ বপ্রবন্ফধাম ষ্টান াবনাভ, ধুভাঢদ াংত পদ, শঢচকাাঁ, ঠাওা। 

২। ভাষ্ট্রধবঢভ এওান্ত বঘ, েপদ, ঠাওা। 

৩। াঈধ-প্রথাদ াফবভও াঅাআদ প্রযাওগৃন্দভ এওান্ত বঘৃন্দ। 

৪। ওম াঅঞ্চবমও াফবভও াঅাআদ প্রযাওৃন্দ। 

৫। ওম ফন্ত্রী ফগলাতগভ এওান্ত বঘনৃ্দ। 

৬। ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক/ফন্ত্রডাম/ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা-ওফথঘাভীগও াবলঢওভড এাং স্ব-স্ব াথীদস্থ 
তিভ/ধবভতিভ এাং স্বাত্তযাবঢ/ াঅথা-স্বাত্তযাবঢ/ওগধথাগভযদফূগল প্রগাচদী যস্থা গ্রলডাগণথ ানুবমবধ 
শপ্রভগডভ চন্য ফন্ত্রডাম/ বপাকগও ানুগভাথ ওভা ল‟ম। 

৭। ফলা-বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 

৮। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 

৯। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ, ঠাওা। 

১০। ফলা-বলাভক্ষও (গাফবভও), ঠাওা। 

১১। ফলা-ধবভঘামও (ধূঢথ), াাংমাগতয, ঠাওা। 

১২। ফলা-বলাভক্ষও, ওফাবযাম াবটঝ, াাংমাগতয, ঠাওা। 

১৩। ফলা-ধবভঘামও, শমাওাম এ শভবপবদাঈ াবটঝ, াাংমাগতয ঠাওা। 

১৪। ফলা-বলাভক্ষও (টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী), ঠাওা। 

১৫। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব, ঘট্টগ্রাফ। 

১৬। াবঢবভক্ত ফলা-বলাভক্ষও (ধভভাষ্ট্র বরও), ঠাওা। 

১৭। ওম চাঢীওভডওৃঢ যাাংও  ান্যান্য াঅবণথও প্রবঢিাগদভ প্রথাদকড। 

১৮। াাংমাগতয াভপ্রাি ভওাবভ ওমযাড বফবঢ াগটথ ওফগেক্স, যালাাক এবপবদাঈ, ঠাওা। 

১৯। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা (াঈধ-াণথ াঈধগতষ্টাল) 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  ধবভতযথদ ানুবপাক 

াস্তাদ যাঔা-১ 

াবন স্ভাভও 

দাং-াফ/াব(াস্ত-১)/ববথ-৮(ফাঃপাঢা)/২০০৩/১২৫(১০০০) ঢাবভঔ: ১৯/০৭/২০০৩ বরাঃ 

০৪/০৪/১৪১০ াাঃ  
 

বর: ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাাত্ত যাাংও  াণথ মগ্নী প্রবঢিাদফগূলভ ওম ধবথাগভ 
ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও এাং াফবভও াবলদীভ ওম তস্যগতভগও ফলাখথপাঢা প্রতাদ। 

 

 াঅবতষ্ট লাআা চাদাগদা বাাআগঢগঙ শব, ভওাভ ান্তঢথীওামীদ যস্থা বলাগ, ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ 
াংস্থা/ ভাষ্ট্রাাত্ত যাাংও  াণথ মগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওম ধবথাগভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকডগও এাং াফবভও াবলদীভ 
ওম তস্যগতভগও ঢাাঁলাগতভ ফূম শঢগদভ যঢওভা ১০ (তয) পাক লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওবভাগঙদ। 
 

২। ওফথভঢ ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে এাআ ফলাখথ পাঢাভ ধবভফাড দূযদধগক্ষ ফাবও ২০০ (রৃাআযঢ) ঝাওা লাআগ। 
 

৩। শব ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী াবচথঢ ঙুবঝ া াভ প্রস্তবঢ ঙুবঝগঢ ভবলাগঙদ, ঢাাঁলাভা াবচথঢ ঙুবঝ া াভ প্রস্তবঢ 
ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ফগ াঈধবুথক্ত ফলাখথ পাঢা, ঙুবঝ ধূথওামীদ শযর প্রাধয ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈধবুথক্ত লাগভ 
ধাাআগদ। শঢদ বলীদ ঙুবঝগঢ ওফথভঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ফলাখথ পাঢা প্রাধয লাআগদ দা। াফবও ভঔাস্তওামীদ 
ফগ াংবিষ্ট ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী াফবও ভঔাগস্তভ াযবলঢ ধূথ ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ প্রাধয ফলাখথ পাঢাভ াগথথও, 

ফলাখথ পাঢা বলাগ প্রাধয লাআগদ। 
 

৪। ওম শধদযদগপাকীকড ঢাাঁলাগতভ দীঝ শধদযদ এভ াঈধভ ১০% লাগভ াঈধবুথক্ত ফলাখথ পাঢা প্রাধয লাআগদ। 
 

৫। ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ ধগতভ বদথথাবভঢ ফূম শঢগদভ ১০% লাগভ 
ফলাখথ পাঢা প্রাধয লাআগদ। ঢগ যঢথ এাআ শব, ঢাাঁলাভা ল শধদযদগপাকী বলাগ াণা ঘুবক্তবপবত্তও ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী 
বলগগ এাআ ফলাখথপাঢা প্রাধয লাআগদ-াঈপ শক্ষে লাআগঢ দগল। 
 

৬। শব ওম ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী বগতগয ওফথভঢ (Posted) ভবলাগঙদ, ঢাাঁলাগতভ শক্ষগে এাআ াঅগতয প্রগবাচয লাআগ দা। 
 

৭। এাআ াঅগতয ১মা চুমাাআ, ২০০৩ াআাং ঢাবভঔ লাআগঢ ওাবথওভ লাআগ। 
 

 

ওাবদচ নাগঢফা 
াঈধ-বঘ (াস্তাদ) 

 

বঢভড: 
১। ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 
২। ফুঔয বঘ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাবথাম, ঠাওা। 
৩। বঘ, ভাষ্টধবঢভ ওাবথাম, ঠাওা। 

৪। বঘ/ পাভপ্রাি বঘ-----------------------------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপক) 
ঢাাঁগতভ াঅঢাপুক্ত ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ বলা যাঔফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগড চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 

৫। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয াবটঝ লাাঈচ, ১৮৯ যলীত দত দচরুম াআমাফ স্ভভডী, ঠাওা। 
৬। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা। 
৭। ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ, এ, বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ ওম াবনগ 

াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 
৮। বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। ঢাাঁলাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য 

ানুগভাথ ওভা লম। 
৯। বপাকী ওবফযদাভ, -----------------------------------------বপাক। ঢাাঁভ াথীদস্থ ওম তিগভ াআলাভ ানুবমবধ 

শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 
১০। শচমা প্রযাও ----------------------------শচমা (ওম শচমা) 

ঢাাঁলাভ াথীদস্থ াবনফূগল াআলাভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লম। 
১১। ণাদা বদথালী াবনাভ ------------------------------------ (ওম ণাদা)। 
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১২। যস্থাধদা ধবভঘামও-------------------------- ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ। 
১৩। শঘাভফযাদ/ যস্থাধদা ধবভঘামও-------------- (ওম স্ব-যাবঢ/ ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাভ এভ প্রথাদকড)। 
১৪। ফলা ধবভঘামও, াাংমাগতয ভাাআগনম, ঠাওা। 
১৫। ফলা-ধুবময ধবভতযথও, তভ তিভ, ঠাওা। 
১৬। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ, ঘট্টগ্রাফ। 
১৭। াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ), ভাচযালী। 
১৮। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা। 
১৯। ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
২০। ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব, াঅভ, ব পদ, ঘট্টগ্রাফ। 
২১। ধবভঘামও, স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
২২। ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  তূভামাধডী, ঠাওা। 
২৩। প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, ------------------------------------------------------ (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
২৪। শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা ------------------------------------------------------- (ওম শচমা)। 
২৫। ণাদা বলাভক্ষড ওফথওঢথা -------------------------------------------------------- (ওম ণাদা)। 
২৬। াস্তাদ যাঔা, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
২৭। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 
২৮। াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফূদ্রডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা। (ধভঢথী শকগচগঝ প্রওাগযভ চন্য) 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ ানুবপাক 

াস্তাদ াবথযাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব(াস্ত-৪)/ববথ-২২(ফাঃপাঢা)/২০০৮/১০৯(১০০০) ঢাবভঔ: ১৭ াঅরাঢ়, ১৪১৫ 

০১ চুমাাআ, ২০০৮ 

বর: ভওাবভ/ াঅথাভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফগূলভ ওম ওফথওঢথা  
ওফথঘাভীগও ১মা চমুাাআ, ২০০৮ ঢাবভঔ শণগও ২০% লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রতাদ। 

 

াঅবতষ্ট লগ চাদাগদা বাগে শব, ভওাভ ান্তঢথীওামীদ যস্থা বলাগ ০১/০৭/২০০৮ ঢাবভঔ শণগও ২০ (বয) 
যঢাাংয লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রতাগদভ বদ্ধান্ত গ্রলড ওগভগঙদ। এ ফলাখথ পাঢাভ সুবথা বদম্নবডথঢ শক্ষগে ওাবথওভ লগ:- 

ও) ভওাবভ/ াঅথা-ভওাবভ/ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী 
এাং াফবভও াবলদীভ ওম তস্য; 

ঔ) াবচথঢ ঙুবঝ া াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ ণাওা ওফথওঢথা  ওফথঘাভীকড। াভ প্রস্তুবঢ ঙুবঝগঢ ণাওা ওফথওঢথা  
ওফথঘাভীকড ঙুবঝ ধূথওামীদ শযর প্রাধয ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ াঈধবভাঈক্ত লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রাধয লগদ; 

ক) াফবও ভঔাস্তওৃঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড াফবও ভঔাগস্তভ ঢাবভগঔভ াযবলঢ ধূগথভ ফূম শঢগদভ 
বপবত্তগঢ বদথথাবভঢ ফলাখথ পাঢাভ ৫০% (াগথথও) প্রাধয লগদ; 

খ) ভওাভ লগঢ শধদযদ গ্রলডওাভী শধদযগদভ বতযফাদ াাংগযভ ানুধাগঢ ফলাখথ পাঢা প্রাধয লগদ; 

গ) এফবধ পকু্ত শভওাবভ েুম, ওগমচ, ফাদ্রাা  শভবচষ্টাটথ প্রাণবফও বতযামগভ বযক্ষওকড এ ফলাখথ পাঢা 
প্রাধয লগদ; 

ঘ) চাঢী শঢদগেগমভ াঅঢা ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভ শক্ষগে ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ 
ধগত বদথথাবভঢ ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ এ সুবথা প্রগবাচয লগ। ঢগ যঢথ ণাগও শব, বঢবদ শধদযদগপাকী লগম 
দীঝ শধদযগদভ বপবত্তগঢ াণা ঘুবক্তবপবত্তও বদগাবচঢ ধগতভ ফূম শঢগদভ বপবত্তগঢ শব শওাদ এও শক্ষগে এ 
ফলাখথ পাঢাভ সুবথা প্রাধয লগদ। 

২। ও) শঢদ বলীদ ঙুবঝগঢ ণাওাওামীদ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীকড এ সুবথা প্রাধয লগদ দা; 

ঔ) শব ওম াভ গ্রলডওাভী ওফথওঢথা/ ওফথঘাভী ঢাগতভ গ্র শধদযগদভ ১০০% (এওযঢ পাক) াণথাৎ ম্পূডথ 
াাংয ফধথড ওগভ এওওামীদ াঅনুগঢাবরও াঈগত্তামদ ওগভগঙদ ঢাগতভ শক্ষগে এ সুবথা প্রগবাচয লগ দা। 

৩। ভাচস্ব াগচঝ লগঢ প্রতত্ত ানুতাগদ ধবভঘাবমঢ স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ প্রবঢিাদ যঢীঢ ান্যান্য স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ 
ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ ওফথওঢথা/ ওফথঘাভীগতভগও ২০ (বয) যঢাাংয লাগভ ফলাখথ পাঢা প্রতাদ াত 
প্রগাচদী য াংবিষ্ট স্বাত্তযাবঢ াংস্থা/ ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদফূগলভ বদচস্ব াগচঝ লগঢ বফঝাগদা 
লগ। 

 

াগদ্ধথন্দু শযঔভ ভা 

াঈধ- বঘ 
বঢভড: 
১) ফবন্ত্রধবভরত বঘ, ফবন্ত্রধবভরত বপাক, ঠাওা। 
২) ফুঔয বঘ, প্রথাদ াঈধগতষ্টাভ ওাবথাম. ঠাওা। 
৩) ভাষ্ট্রধবঢভ ওাবথাম, ঠাওা। 
৪) ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, ৭৭/৭ ওাওভাাআম ড়ও, ঠাওা। 
৫) বঘ/ পাভপ্রাি বঘ-----------------------------------------------------------------(ওম ফন্ত্রডাম/ বপক) 

ঢাগতভ াঅঢাপুক্ত ওম াবথতিভ/ ধবভতিভ/ বলা যাঔফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগড চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা। 
৬) কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ফবঢবছম, ঠাওা। 
৭) ওগন্রামাভ শচদাগভম বটগনন্ফ নাাআন্যান্ফ (প্রাক্তদ এফ, এ, বচ), শগুদাবকঘা, ঠাওা। 
৮) বলা ফলা-বদন্ত্রও (গাফবভও) াাংমাগতয, ঠাওা। 

ঢাভ াথীদস্ত াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা। 
৯) বপাকী ওবফযদাভ---------------------------------------বপাক। 

ঢাভ াথীদস্ত াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগডভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা। 
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১০) শচমা প্রযাও ----------------------------শচমা (ওম শচমা) 
ঢাভ াথীদস্ত াবনফূগল এভ ানুবমবধ শপ্রভগদভ চন্য ানুগভাথ ওভা লগমা। 

১১) াঈধগচমা বদালী াবনাভ--------------------------- (ওম াঈধগচমা)। 
১২) যস্থাধদা ধবভঘামও--------------------------ওম ভাষ্ট্রাত্ত যাাংও  াণথমগ্নী প্রবঢিাদ। 
১৩) শঘাভফযাদ/ যস্থাধদা ধবভঘামও-------------- (ওম স্ব-যাবঢ/ ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢিাভ এভ প্রথাদকড)। 
১৪) ফলা ধবভঘামও, াাংমাগতয ভাাআগনম, ঠাওা। 
১৫) ফলা-ধুবময ধবভতযথও, তভ তিভ, ঠাওা। 
১৬) াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধূথ) ব, াঅভ, ব, পদ, ঘরগ্রাফ। 
১৭) াণথ াঈধগতষ্টা  প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা, াাংমাগতয শভমগ (ধবিফ) ভাচযালী। 
১৮) ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষও, ধূঢথ, ধাবদ  বচমী, ওাওভাাআম, ঠাওা। 
১৯) ধবভঘামও, াবডবচযও বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
২০) ধবভঘামও, শভমগ াবটঝ, ব াঅভ, ব, পদ, ঘরগ্রাফ। 
২১) ধবভঘামও স্থাদী  ভাচস্ব বলা বদভীক্ষা, ঠাওা। 
২২) ধবভঘামও, বলা বদভীক্ষা, টাও, ঢাভ  রৃভামাধদী, ঠাওা। 
২৩) প্রথাদ বলাভক্ষড ওফথওঢথা-------------------------- (ওম ফন্ত্রডাম/ বপাক)। 
২৪) শচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা---------------------------- (ওম শচমা)। 
২৫) াঈধগচমা বলাভক্ষড ওফথওঢথা ----------------------- (ওম াঈধগচমা)। 
২৬) াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 
২৭) াঈধ-বদন্ত্রও, াাংমাগতয ভওাবভ ফুদ্রাডাম, শঢচকাাঁ, ঠাওা (ধভঢথী শকগচঝ প্রওাগযভ চন্যা) 
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াবথওাম পাঢা 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE‟S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

IMPLEMENTATION WING 

SECTION-III 

 

Office Memorandum 

No.MF-FD(Imp)-3-0(G)-1-85-204, dated 9-12-1985 

Subject: Over Time Allowances for Drivers. 

 A question has been raised as to whether the Drivers shall get their Over Time Allowance from 1-

6-1985 on the basis of their basic pay in the Modified New Scales of Pay of 1985 or On the basis of 

their basic pay as on 31-5-1985 in the New National Scales of Pay of 1977. 

 After due consideration, the Govt. have been pleased to Clarify that with effect from 1-6-1985, the 

Over Time Allowance of the Drivers shall be calculated On the basis of their pay in the relevant 

Modified New Scale of Pay of 1985 and paid accordingly subject to, the Conditions laid down by the 

Ministry of Establishment in this respect. 

 

 

H. R. Datta 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

1. CMLA‟s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka. 

2. President‟s Secretariat, Personal Division, Dhaka. 

3. President‟s Secretariat, Public Division, Dhaka. 

4. Prime Minister‟s Secretariat, Dhaka. 

5. All Ministries/ Divisions with the request to endorse it‟s copies to the Offices under their 

Administrative Control. 

6. Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller General, Defence Finance (M. A. G), Bangladesh, Dhaka with the request to endorse 

it‟s copies to the Offices under their control. 

8. Accountant General (Civil), Bangladesh Dhaka with the request to end or seit‟s  

copies to all District Accounts Offices and Up-Zila Accounts Offices. 

9. Accountant General (Works & W APADA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka. 

11. Director, Railway Audit, C·R·B· Chittagong. 

12. Director General, Local & Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General, P. T. & T.. Bangladesh, Dhaka. 

14. Additional A. G. Foreign. Affairs, Dhaka. 

15. Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Division. 

16. Implementation section., Cabinet Division, Dhaka. 

17. All Officers of Implementation Wing, Finance Division. 

18. Guard file. 

19. Compilation file. 

 

Sd./- (S. T. R. Yusuff) 

Section Officer. 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 

াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৬.০০৭.১১-২৪৮ ঢাবভঔ: ০২ দগপম্বভ, ২০১১ 

 

 

বর: ঘীন শফগরাধবমঝদ ফযাবচগস্ট্রঝ এভ ওাবথাম, ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ এাং ০৬বঝ বপাকী শচমা বণা ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ, 

ভাচযালী, ঔুমদা বভযাম  বগমঝ শচমাভ ঘীন চবুটবাম ফযাবচগস্ট্রঝ এভ ওাবথামগ ওফথভঢ শটধাঘ 
ভাাআটাগভভ ানুকূগম াবথওাম পাঢাভ (পাভ ঝাাআফ) ানুগফাতদ প্রতাদ প্রগে। 

 

ূে: াঅাআদ  বঘাভ বপাগকভ স্ভাভও দাং-বঘাভ-২/১বএফএফ-০১/২০০৮-১৫২৩, ঢাবভঔ: ১৭/১০/২০১১ 

 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ঘীন শফগরাধবমঝদ ফযাবচগস্ট্রঝ এভ ওাবথাম, ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ এাং ০৬বঝ বপাকী 
শচমা বণা ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ, ভাচযালী, ঔুমদা বভযাম  বগমঝ শচমাভ ঘীন চুবটবাম ফযাবচগস্ট্রঝ এভ ওাবথামগ ওফথভঢ 
শটধাঘ ভাাআটাভ-শও বদম্নবডথঢ যঢথাবত ধামদ াগধগক্ষ াবথওাম পাঢা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম: 
 

ও) খন্ঝা প্রবঢ ফূম শঢগদভ ফাদ লাগভ রৄক্রাভ, যবদাভ  ভওাবভ ঙুবঝভ বতদল ফাবও গথাচ্চ ৯০ খন্ঝা 
বলগগ াবথওাম পাঢা প্রতাদ ওভা বাগ; 

ঔ) প্রবঢ খন্ঝা াবঢবভক্ত ঔাঝুবদ প্রওৃঢ ফগভ াঈধভ বপবত্ত ওগভ বলগ ওভগঢ লগ; 

ক) এ াবথওাম পাঢা াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। ধূগথভ শওাদ গওা তাী ওভা বাগ দা; এাং 
খ) এ াবথওাম পাঢাভ য াত াণথ বপাক লগঢ াবঢবভক্ত াণথ ভাি ওভা লগ দা। প্রগাচদ শাগথ ান্যান্য 

ঔাঢ লগঢ য াংগওাঘদ ওগভ য শফঝাগঢ লগ। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

akhalil@finance.gov.bd 

বঘ 

াঅাআদ  বঘাভ বপাক 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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 াঅাআদচীী বন 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৭.০১৬.১১-১২৯ ঢাবভঔ: ২০ চুদ, ২০১১ 

 

বর: কৃলাড  কডধঢূথ ফন্ত্রডামগভ চন্য াঅাআদচীীভ বন বদথথাভড  ধবভগযাথ প্রগে। 
 

ূে: কৃলাড  কডধূঢথ ফন্ত্রডামগভ শদাঝানুগেত ৩৪-৫৬ এভ াঈদৃ্ধঢাাংয, ঢাবভঔ- ১২ শফ, ২০১১ 
 
 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ ভাগঢ ধবভওল্পদা ফন্ত্রডামগভ াস্তাদ ধবভীক্ষড  ফূমযাদ বপাগকভ ববধবঝাআাঈ এভ 
১৫/১১/২০১০ ঢাবভগঔভ াঅাআএফাআবট/ ববধবঝাআাঈ/ বধবধাঅভবধ-২/ াঅাআববট ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ/১২২/২০০৯/১১৭০ 
স্ভাভগওভ যাঔযা/ ফঢাফগঢভ (ওবধ াংবকু্ত) ধবভগপ্রবক্ষগঢ ধাবমও প্রবওাঈভগফন্ঝ রুম (বধবধাঅভ)-২০০৮ এভ ববথ 
১০৪-এভ বথাদ ানুভড াগধগক্ষ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম ওঢৃথও বদগাবচঢ বজ্ঞ াঅাআদচীী চদা ফদবচম শফাভগগতভ 
প্রস্তাবঢ বন বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা ল‟ম। 

 

 

ঔবমম াঅলফত 

াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

e-mail: akhalil@finance.gov.bd 

 

বঘ 

কডধূঢথ  কৃলাড ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 

 

mailto:akhalil@finance.gov.bd
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Government of The People‟s Republic of Bangladesh 

Ministry of Finance 

Finance Division 

(Regulation Wing) 

Section– II 

No.MF/FD/Reg.II/34/84 Date .....March, 1985 

 

Subject: Payment of bonus to Government servants deputed to foreign service. 

 

 The Government have reviewed the question of payment of bonus to Govt. servents on deputation 

to various Corporations, Autonomous/ semi-autonomous bodies, nationalised or taken over 

organisations and deeided that the incentive/ profit bonus, when paid by them to their employees, be 

also allowed to the Govt. servants serving there on deputation. 

2. This order shall be demed to have come into force with effect from 1st of July 1977. 

3. Restrictions continue to apply to the payment of other kinds of bonus excepting those mentioned 

above, The memo No. MF/ R-I/ B-I/ 74/ 161 dated 29.7.74shall be deemed to have been amended/ 

modified accordingly. 

 

 

Deputy Secretary 

Ministry of Finance 

 

Distribution: 

1. All Ministries/ Divisions. 

2. All Corporations/ Autonomous/ Semi-autonomous/ Nationalised or taken over organisations. 

3. Comptroller & Auditor-General, Bangladesh, Dhaka 

4. All Accountant-General. 
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াণথ ফন্ত্রডাম 

াণথ বপাক 

াগচঝ যাঔা- ২ 

দাং-াফ/াব/া-২/১াআ-৬৫(২)/৮৮/২১২ ঢাবভঔ: ২-৭-৮৯াআাং 

 

শপ্রভও: শফাাঃ লাবুভ ভলফাদ 

 াঈধ-বঘ (াগচঝ) 
 

প্রাধও: বলা ফলা বদন্ত্রও 

 াাংমাগতয, ঠাওা। 
 

বর: াঈন্পদ শমপীফূগলভ বলাভক্ষড ধদ্ধবঢ। 
 

ফগলাত, 

 াঅবফ াঅবতষ্ট লাআা াণথ াঅাআদ ১৯৮৮ (১৯৮৮ াগমভ ৩৩ দাং াঅাআদ)-এভ থাভা  ঢালাভ ানুভগড চাবভওৃঢ াণথ 
বপাগকভ ১-৭-৮৯াআাং ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ া-২/ ১াআ-৬৫(২)/ ৮৮/ ১৩৫ দম্বভ াঅগতগযভ (ানুবমবধ াংগবাবচঢ) প্রবঢ 
াঅধদাভ তৃবষ্ট াঅওরথড ওবভগঢগঙ। ১৯৮৯ াগমভ াণথ াঅাআগদভ ১৬ থাভাভ ফাথযগফ াঈধগভ াঈগেবঔঢ াঅগতগয বডথঢ 
শমপীভ লাভ ৪% লাআগঢ ৬% বথথঢ ওভা লাআাগঙ। াঈক্ত বথথঢ লাভ ১মা চুমাাআ ১৯৮৯ াম লাআগঢ ওাবথওভ লাআগ। াণথ 
ফন্ত্রডামগভ ১-৭-৮৮াআাং ঢাবভগঔভ াফ/ াব/ া-২/ ১াআ-৬৫(২)/ ৮৮/ ১৩৫ দম্বভ াঅগতগয বডথঢ ান্যান্য যঢথামী 
াধবভবঢথঢ ণাবওগ। 

াঅধদাভ ানুকঢ 

 

 

শফাাঃ লাবুভ ভলফাদ 

াঈধ-বঘ (াগচঝ) 
শনাদ: ২৪২৩৯২। 

দাং-াফ/াব/া-২/১াআ-৬৫(২)/৮৮/২১২/২১২/১(৩০০) ঢাবভঔ: ২-৭-৮৯াআাং 

প্রবঢবমবধ জ্ঞাঢাগণথ এাং প্রগাচদী ওাবথযক্রগফভ চন্য শপ্রভড ওভা লাআম- 

১। ফলা বলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রও, াাংমাগতয, ঠাওা। 
২। কপদথভ, াাংমাগতয যাাংও, ঠাওা। 
৩। বঘ, াঅাআদ  বঘাভ ফন্ত্রডাম, ঠাওা। 
৪। বঘ, াপযন্তভীড ম্পত বপাক, ঠাওা। 
৫। বুগ্ম-বঘ, ববদগাক ানুবপাক, াণথ বপাক, ঠাওা। 
৬। ফলা ধবভঘামও, াাংমাগতয টাও বপাক, ঠাওা। 
৭। ধবভঘামও, চাঢী ঞ্চ তিভ, ঠাওা। 
৮। যস্থাধদা ধবভঘামও, ওম াবডবচযও যাাংও। 
৯। ওম প্রথাদ বলাভক্ষড াবনাভ  শচমা বলাভক্ষড াবনাভ। 
১০। শঘাভফযাদ, ওম স্বাত্ত যাবঢ  াঅথা স্বাত্ত যাবঢ াংস্থা। 
১১। ওগন্রামাভ শচদাগভম, বটগনন্ফ নাাআদান্ফ, ঠাওা। 
১২। ওগন্রামাভ া ওযাবধঝাম াআসুু্চ, াণথ বপাক, ঠাওা। 
১৩। াণথ বপাগকভ ওম ওফথওঢথা। 

 

 

এফ, এদ, এ, ধাঞাদ 

লওাভী বঘ (াগচঝ-২) 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

াস্তাদ  প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ যাঔা-৪ 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৪/বা-২/২০০৭/১৪৮ ঢাবভঔ: ১৩/০৯/২০০৭ াআাং। 

 

বর: ণাদা ঢতন্ত লাঢা প্রতাগদভ চন্য ভওাবভ াণথ ভাি প্রতাদল াাংমাগতয ধবুময াবলদীগঢ বদগাবচঢ 
ধুবময তস্যগতভ ওমযাড প্রগে। 

 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ ধে দাং-স্বাঃফাঃ(ধ-৪)-৬২/২০০৭/৬৪৯, ঢাাং-২৬.০৮.২০০৭ 

 

 াঈধবুথক্ত বরগ ূগোক্ত স্ভাভগওভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ বদগধক্ষ ঢতগন্তভ স্বাগণথ ঢতন্তওামীদ যগভ চন্য ফাফমাভ 
প্রওৃবঢ শপগত বদম্নরূধ ঢতন্ত য প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা লগমা: 
 

টাওাবঢ, ঔুদ : ৩,০০০/- ঝাওা 
াধলভড : ২,৫০০/- ঝাওা 
তূযঢা, াধফৃঢুয ফাফমা : ২,০০০/- ঝাওা 
দাভী  বযরৄ বদবথাঢদ, 

াঅাআদ যৃাংঔমা ম্পবওথঢ াধভাথল ান্যান্য 

াধভাথ াংক্রান্ত ফাফমা 

: ১,০০০/- ঝাওা 

 

২। ফাফমাভ ঢতন্তওামীদ য বদথাগলভ চন্য প্রগাচদী ১৮.০০ শওাবঝ ঝাওা াবঢবভক্ত ভাি ঘমবঢ ২০০৭-২০০৮ 
াণথ ঙগভভ াপ্রঢযাবযঢ য যস্থাধদা ঔাঢ লগঢ বদথাল লগ। 

 

৩। াঈধবুথক্ত বরগ প্রগাচদী দীবঢফামা প্রযাবদও ফন্ত্রডাম প্রডগদভ যস্থা গ্রলড ওভগ। 

 

৪। এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ শণগও ওাবথওভ লগ। 

 

 

ফফঢাচ াঅলাম্মত 

লওাভী বঘ 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা 
 

 

ত াবকঢ  প্রগাচদী যস্থা গ্রলগডভ চন্য: 
 

বুগ্ম বঘ (াগচঝ-১) 
াণথ বপাক 
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াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ- ২ াবথযাঔা 

দাং-  াফ/াব/(প্রববথ- ২)ম্মাদী- ২/৯৯/৪০৬ ঢাবভঔ: ০১/০৪/২০১০ বরাঃ 

 

বর: ধাথঢয ঘট্টগ্রাফ াঅঞ্চবমও ধবভরগতভ তস্যকগডভ সুগবাক- সুবথা বৃদ্ধল বদবফঢওভড প্রগে। 

 

ূে: ধাঘবফ/প্রাঃফাঃতাঃ/বট,/২০০৯/৪০৫, ঢাবভঔ: ২১/১২/২০১০ বরাঃ। 

  

 াঈধবুথক্ত বর  ূগোক্ত বট.  ধগেভ ভাগঢ ধাথঢয ঘট্টগ্রাফ াঅঞ্চবমও ধবভরত শঘাভফযাদ  তস্যকগডভ 
সুগবাক- সুবথা প্রবথাদফামা, ১৯৯৯ ঘূড়ান্ত দা লা ধবথন্ত বদম্নরূধপাগ ফাবও সুবথাবত বদথথাভগড বদগতথযক্রগফ াণথ 
বপাগকভ াদাধবত্ত জ্ঞাধদ ওভা লগমা। 

 

প্রস্তাবঢ াণথ বপাগকভ সুধাবভয 

বর াগণথভ ধবভফাদ বর াগণথভ ধবভফাদ 
১। ধাবভগঢাবরও ১০,০০০/-  ১। ম্মাদী ১০,০০০/-  
২। াড়ী পাড়া ৫,০০০/-  ২। াড়ী পাড়া ৫,০০০/-  
৩। াঅধযাদ পাঢা ১,০০০/-  ৩। বগযর পাঢা ১,০০০/-  
৪। বঘবওৎা পাঢা ১,০০০/-  ৪। বঘবওৎা পাঢা ১,০০০/-  
৫। শঝবমগনাদ াত ২,০০০/-  ৫। শঝবমগনাদ াত ২,০০০/-  
শফাঝ ১৯,০০০/-  শফাঝ ১৯,০০০/-  
 

ঢগ যঢথ ণাগও শব, 

ও) তস্যকগডভ ফগথয ধাথঢয শচমা ধবভরগতভ শঘাভফযাদকড ঢাাঁগতভ স্ব স্ব শচমা ধবভরত লগঢ াড়ী পাড়া, 
বঘবওৎা এাং শঝবমগনাদ াত সুবথাবত গ্রলড ওভগম শগক্ষগে াঅঞ্চবমও ধবভরগতভ তস্য বলগগ ঢাাঁগতভ 
াঈক্ত সুবথাবত প্রতাদ ওভা ফীবঘদ লগ দা। 

ঔ) ধাথঢয ঘট্টগ্রাফ াঅঞ্চবমও ধবভরগতভ শঘাভফযাদ  তস্যকগডভ সুগবাক- সুবথা প্রবথাদফামা, ১৯৯৯ শকগচগঝ 
প্রজ্ঞাধগদভ ফাথযগফ ঘূড়ান্তওভগডভ বরগ প্রযাবদও ফন্ত্রডাম দ্রুঢ ওাবথওভ ধতগক্ষধ গ্রলড ওভগ এাং শকগচঝ 
প্রওাগযভ ধভ প্রবথাদফামাভ বথাদ ফগঢ াঅঞ্চবমও ধবভরগতভ তস্যকগডভ সুগবাক- সুবথা বদথথাভড  ওাবথওভ 
ওভা শবগঢ ধাগভ। 

 

২। াণথ বপাগকভ সুধাবভয এ াঅগতয চাবভভ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 

 

 

লামাতাভ চাবওভ শলাগদ 

াঈধ বঘ 

শনাদ: ৯৫৬১১৩১ 

বঘ, 
ধাথঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
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কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাগতয ভওাভ 
াণথ ফন্ত্রডাম, াণথ বপাক 

প্রববথ ানুবপাক 

প্রববথ াবথযাঔা-৩ 

www.mof.gov.bd 

দাং-াফ/াব/প্রববথ-৩/বপা-০৬/২০০৫(াাংয-১)/৪০৪ ঢাবভঔ: ১১/০৫/২০১০ বরাঃ।
  

 
বর: চাঢী শঢদ শেম, ২০০৯ এভ শপ্রবক্ষগঢ শেম বলপূথঢ াঅদাভ  বপবটবধ তস্য-তস্যাগতভ পাঢাবত ৩০% 

বৃদ্ধওভড প্রগে। 
 

ূে: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ শদাঝাাংয ০৬-০৯, ঢাবভঔ: ১৬/০২/২০১০ বরাঃ 

 

 াঈধবুথক্ত বর  ূগেভ শপ্রবক্ষগঢ বদগতথযক্রগফ চাদাগদা বাগে শব, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামগভ প্রস্তা ানুবাী (গেম বলপূথঢ) 
াঅদাভ  বপবটবধ তস্য/ তস্যাগতভ ৩০% লাগভ বথথঢ পাঢাবতভ সুবথা প্রতাগদ াণথ বপাগকভ ম্মবঢ জ্ঞাধদ ওভা 
ল‟ম। 
 

২। এ াঅগতয ০১/০৭/২০১০ ঢাবভঔ লগঢ ওাবথওভ লগ। 
 

এ.এন. াঅবফদ শঘৌথুভী 
াঈধ-বঘ 

শনাদ-৭১৭০১৭৪ 

aminc@finance.gov.bd 

বঘ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

াাংমাগতয বঘাম, ঠাওা। 
(তৃাঃ াঅাঃ ববদভ লওাভী বঘ (াঅদাভ-২ যাঔা)। 
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ধযায়- ৮: ফয  ক্ষনন 

 

বূিত্র 
 

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

০১  অআন/ বফবধ    

 ০১ 
Revision of Pension Rules and Rates- Recommendations of the 

Pay and Services Commission. 
F/IU-12/66/93 02-09-1966 ১৫২৮ 

 ০২ Civil Pensions (Commutation) Rules. F/1U-12/66/94 02-09-1996 ১৫৩৫ 
 ০৩ Compassionate Gratuity Fund. Memo. MF/R-1/4P-3/74/183 21-08-1974   ১৫৩৮ 
 ০৪ Public Servants (Retirement) Act, 1974.    

 ০৫ ফাধযতাভূরক ফয প্রদান ঃবফঃ(বফবধ- ৪)১অয- ৯/৭৫- ৭- ১৪০ 20-06-1975 ১৫৪৫ 
 ০৬ The Public Servants (Retirement) Rules, 1975 ED (R-IV)-1R-1/75-228. 30-12-1975 ১৫৪৬ 
 ০৭ Optional retirement under section 9 of Act No. XII of 1974. MF/RU-2(13)/76/25, 02-03-1977 ১৫৪৯ 
 ০৮ The Public Servants (Retirement) Act, 1974 ংগাধন প্রংগগ। ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০৩৭.১১- ১২২ 18-12-2011 ১৫৫০ 

০২  
ফয/ ক্ষনন/ অনুগতাবলক/ ক্ষনন েীকযণ অগদ/ 
ক্ষননগবাগীগদয ভাঘথবাতা- ঈৎফবাতা- বিবকৎাবাতা 

   

 ০১ Pension and Death-Cum-Retirement Benefits. MF(ID)-1-2/77/856 20-12-1977 ১৫৫১ 
 ০২ Pension and Death-Cum-Retirement Benefits. MF(ID)-1-2/77/727 29-06-1978 ১৫৫৪ 

 ০৩ 
Armed Forces pay and Pension Committee Report (Part-2 

Pension). 
MF(ID)-1-2/77/1258 30-11-1978 ১৫৫৫ 

 ০৪ াবযফাবযক ক্ষনন ক্ষবাগীগদয বিবকৎা বাতা। থথভ/প্রবফ- ২/বাতা- ২৩/৭৮- ৩৫২(৫০০) 20-12-1978 ১৫৫৭ 

 ০৫ 
Counting of 50% of the total service rendered by a surplus 

person in an Autonomous Body towards the length of 

pensionable service under Government. 

MF/R-I/3P-1/78/73 24-04-1979 ১৫৫৮ 

 ০৬ Pension and Death-cum-Retirement Benefits. MF(ID)-I-2/77/555 24-05-1979 ১৫৫৯ 

 ০৭ 
কৃাূিক অনুগতাবলক তবফর (Compassionate Gratuity Fund) 

আগত অবথথক াাময প্রগে। 
ভঃ(বফবধ- ১)৪- ব- ৪/৭৯/১১৯(২৫০) 09-07-1979 ১৫৬০ 

 ০৮ Pension and Death-Cum-Retirement Benefits. MF(ID)-1-2/77/227 27-10-1979 ১৫৬১ 
 ০৯ Pension and Death-cum-Retirement Benefit. MF(ID)-1-2/77/1415, 17-12-1979 ১৫৬২ 

 ১০ 
Treatment of Personal Allowance/ Personal Pay into pension 

calculation. 
MF(1D)-1-43/80/471, 07-04-1980 ১৫৬৫ 

 ১১ Death-cum-Retirement Benefit. MF(ID)-1-2/77(Pt.)840, 26-06-1980 ১৫৬৪ 
 ১২ Death-cum-Retirement Benefit. HF(ID)-1-2/77/(Pt.)905, 08-07-1980 ১৫৬৬ 
 ১৩ Postal Operation Allowance. MF(ID)-II/I(G)-1/78(Pt.11)/l047 04-08-1980 ১৫৬৩ 
 ১৪ Pension and Death-cum-Retirement benefit. MF(ID)-1-75/80/23, 06-01-1981 ১৫৬৭ 

 ১৫ 

িাকবযযত ফস্থায় ভতৃুযফযণকাযী যকাবয কভথিাবযগগণয বযফাযগক থথ 
বফবাগগয ২১- ১- ১৯৮৫ আং তাবযগখয স্মাযগকয অতায় ছুবটয বযফগতথ নগদ 
থথ প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ২/ছুবট- ১৬/৮৪/১৯৩ 21-09-1982 ১৫৬৮ 

 ১৬ Revised Rules for pension and retirement benefits. MFP(FD)Regn-1/3P-22/82/147 21-12-1982 ১৫৬৯ 

 ১৭ 

Sanction of Pension and simplification of procedure for 

Payment of Pension including family pension and 

gratuity.[১৯৮২] 
MFP(FD)Regn-1/3P-28/82/148 26-12-1982 ১৫৭২ 

 ১৮ Pension and death cum-retirement benefit. MF-FD(Imp)-3-P(G)-2-83(Pt.III)/23. 06-02-1983 ১৫৭৭ 

 ১৯ 
Privileges and facilities admissible to a Government servant 

under suspension, leave including LPR etc. 
ED(Reg-IV)-202/83-39 10-05-1983 ১৫৮০ 

 ২০ 
Pensioner shall draw his pension from any Branch of the Sonali 

Bank. 
MFP(FD)Regn-1/3P-3/83/80 16-05-1983 ১৫৭৬ 

 ২১ 
Pensioner can draw his pension from any Branch of the Sonali 

Bank. 
MF(Regn-I)3P-83/69/111 07-07-1983 ১৫৭৮ 

 ২২ 
াভবয়ক ফযখাস্তকারীন এফং ফয প্রস্তুবতেবনত ছুবটগত থাকাকারীন 
ভগয় ঈৎফ বাতা প্রাযতা প্রগে। 

নংভ- বফ(ফা)- ৪- এপ,বফ- ১২-
৮৪/(ং)/১০৭ 

30-07-1984 ১৫৮২ 

 ২৩ 
ফয গ্রণ প্রস্তুবতভূরক ছুবটয বতবযক্ত ানা ছুবটয েন্য নূর্ধ্থ ১২ 
ভাগয ভূর ক্ষফতন এককারীন প্রদান প্রগে। 

ঈঃবনঃ(৮৪- ৮৫)/ফয গ্রণ প্রস্তুবত 
ছুবট/৪৮৮ 

12-01-1985 ১৫৮৩ 

 ২৪ 
Leave Preparatory of Retirement and grant of lump amount in 

lieu of leave left over. 
MF/FD/REG-II/Leave-16/84/9, 21-01-1985 ১৫৮৪ 

 ২৫ 
Armed Forces Pay and Pension Committee Report (Part·2 

Pension). 
MF-FD(Imp)-3-P(G)-2-83(Pt.1II)/22 06-02-1985 ১৫৮৫ 

 ২৬ Revised Rules for pension and retirement benefits. MF(Regn-I)3P-28/85/60 10-08-1985 ১৫৮৬ 
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 ২৭ 
Amendment of Rules ofr pension-Fixation of net pension for 

the existing pensioner. 
MF(Regn-I)3p-28/82/70 07-09-1985 ১৫৮৮ 

 ২৮ 
Medical Facilities for pension holders and family pension 

holders. MF(FD)/R-II/Medical Allow-3/85/178 10-09-1985 ১৫৮৯ 

 ২৯ 
Enhancement of net pension for the pensioners who retired 

before 1-6-85- clarification in respect of family pensioners. 
MF(Reg-I)3P-28/82/106 25-11-1986 ১৫৯০ 

 ৩০ 

ভতৃ যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয তু্র ন্তানগদয াবযফাবযক ক্ষনন  
অনুগতাবলক প্রদান বনবভগত্ত ফয় ীভা নুঃবনধথাযণ এফং ফয় বনধথাযগণয 
দ্ধবত বনধথাযণ। 

ঃভঃ(বফবধ- ১)৩ব- ২৬/৮৬/৮৩ 20-09-1987 ১৫৯১ 

 ৩১ িুবক্ত বববত্তক বনগয়াগগয ক্ষক্ষগত্র ক্ষনন বনধথাযণ 
এভ,এপ/এপবড(আভবি)- ১/ব-
২(বে)/৮৭(ং)/৫৯ 

22-05-1988 ১৫৯৩ 

 ৩২ 
যকাবয কভথকতথা  কভথিাযীগদয ৫৭ ফৎয ফয় ূণথ আগর ফযগ্রণ 
কযায ফাধযফাধকতা। 

ভ(বফবধ- ৪)- বফবফধ- ২৮/৮৮- ৯২ 08-08-1988 ১৫৯৪ 

 ৩৩ 
ফয ংক্রান্ত সুগমাগ সুবফধা এফং ক্ষনন ংক্রান্ত নীবতভারায 
ংগাধনী। 

এভ,এপ/ঃবফঃ(বফবধ- ১)৩ব- ৬৩/৮৭/৬৬ 27-11-1988 ১৫৯৫ 

 ৩৪ 
ফাধযতাভূরকবাগফ ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ানা 
ছুবটয বযফগতথ নগদ থথ প্রদান প্রগে। 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ছুবট- ৩/৮৫/৫১ 30-05-1989 ১৫৯৬ 

 ৩৫ 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনগনয বযভাণ এফং ঈায ায 
বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফবধ- ১/৩ব- ২৮/৮৫/৬১ 05-07-1989 ১৫৯৭ 

 ৩৬ 
বফববন্ন স্তগয যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগণগক প্রগদয় অনুগতাবলগকয ায 
ংগাধন ম্পগকথ। 

ভ/বফবধ- ১/৩ব- ২৮/৮৫/৬২ 05-07-1989 ১৫৯৮ 

 ৩৭ 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনগনয বযভাণ এফং ঈায ায 
বনধথাযণ প্রগে। 

ভ(বফবধ- ১)৩ব- ২৮/৮৫/৬৬ 22-07-1989 ১৫৯৯ 

 ৩৮ 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনগনয বযভাণ এফং ঈায ায 
বনধথাযণ প্রগে। 

ভ(বফবধ- ১)৩ব- ২৮/৮৫/১০৬ 04-11-1989 ১৬০০ 

 ৩৯ 

ফাংরাগদ বববর াববথগয বফববন্ন কযাডাগয ন্তবুথক্ত এফং াভবযক অআন 
অগদানুমায়ী ক্ষফাভবযক যকাযী গদ  বফববন্ন স্বায়ত্তাবত/ অধা-
স্বায়ত্তাবত প্রবতষ্ঠান, কগথাগযন, স্থানীয় ংস্থা, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী 
প্রবতষ্ঠানভগূ অত্মীকৃত প্রবতযক্ষা ফাবনীয ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয 
ূফথ ানা ছুবট গণনা এফং কযাডাযবকু্ত অত্মীকৃত দ আগত ফয 
গ্রণকাগর ফয প্রস্তুবত ছুবট প্রাযতা প্রগে। 

ভ(বফ)/বফবধ- ৪/প্রঃভঃ/গন- ১/৮৯/৪৭ 16-08-1990 ১৬০২ 

 ৪০ 
যকাবয কভথকতথা কভথিাযীয ফয গ্রণ ফাধযতাভূরক এআ ফয 
গ্রগণয েন্য যকাগযয ূফথানুভবতয ফা নুভবত। 

ভ/(বফবধ- ৪)/বফবফধ- ১৯/৯০- ৮৬/১(১০০) 30-08-1990 ১৬০২ 

 ৪১ ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনন বযগাধ প্রগে। ভ(বফবধ- ১)৩ব- ২৮/৮২(ং- ২)/৪২ 19-09-1991 ১৬০৪ 

 ৪২ 

ফযপ্রাপ্ত প্রবতযক্ষা ফাবনীয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফাভবযক গদ 
কযাডাযবকু্ত/ অত্মীকৃত য়ায য ঈক্ত দ আগত ফয গ্রণ কাগর ছুবট 
নগদায়ন সুবফধা এফং তাাগদয াভবযক ফাবনী আগত ফয গ্রণ  
ক্ষফাভবযক গদ ক্ষমাগদান- এআ রৃআগয়য ভধযফতথী ভগয় িাকুযীয ক্ষছদ (গেক 
ফ াববথ) থাবকগর ঐ ভয়কার িাকুযীকার বাগফ গণনা প্রংগগ। 

ভ(বফ)/বফবধ- ৪/প্রঃভঃ/গন- ৮/৮৯/৯২ 16-11-1991 ১৬০৬ 

 ৪৩ যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনগনয বযভাণ বনধথাযণ প্রগে। ভ/বফ/(প্রবফবধ-১)৩ ব-২৮/৫০(১০০০) 04-12-1991 ১৬০৭ 

 ৪৪ 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ফয গ্রণ, ফয প্রস্তবত ছুবট 
(এর,ব,অয) আতযাবদ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১)৩ব- ২৫/৯১- ১(১০০০) 01-01-1992 ১৬০৮ 

 ৪৫ 
১৯৯৯ গনয ১রা েুরাআ তাবযগখ ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয নীট 
ক্ষনন বনধথাযণ প্রগে। 

ভ(বফবধ- ১)৩ব- ২৮/ ৮২(ং- ২)/৩৬ 02-08-1992 ১৬১০ 

 ৪৬ 

োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ১৯৯১ এয প্রাযভে  তাবযগখ, স্ব- াবলত/ যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠান/ 
যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথ রগ্নী প্রবতষ্ঠান ভগূয ফয প্রস্তুবতভরূক ছুবট ক্ষবাগযত 
কভথকতথা/ কভথিাযীগগনয ক্ষফতন বনধথাযণ  অনুগতাবলক প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ(ফা)- ৬অয(বে)- ২- ৮৪(ং-
২)/৪৭ 

16-08-1992 ১৬১১ 

 ৪৭ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের ১৯৯১ আং ক্ষভাতাগফক াফবরক কগথাগযগন 
অনুগতাবলক প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/(ফাস্ত)১/বফবফধ৪/ ৯২/১০০, 12-10-1992 ১৬১২ 

 ৪৮ 
১৯৯১ গনয ১রা েুরাআ তাবযগখ ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয নীট 
ক্ষনন বনধথাযণ প্রগে। 

ভ(বফবধ- ১)৩ব- ২৮/৮২(ং-
২)/২২(৫০০) 

11-03-1993 ১৬১৩ 

 ৪৯ 
ক্ষফাভবযক যকাবয িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞ্জবুয ংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত 
েীকযণ।–[১৯৯৪] 

ভ/বফ/বফবধ/গনন/৩- ব- ২৬/৯৪/১৭ 01-06-1994 ১৬১৫ 

 ৫০ ক্ষনগনয গফাচ্চথ বযভাণ বনধথাযণ প্রগে। 
ভ/বফ(প্রবফবধ- ১)৩ব-
২৮/৮৫/২৯(১০০০) 

23-03-1995 ১৬৪০ 

 ৫১ 

ক্ষফাভবযক যকাবয িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞ্জুযী ংক্রান্ত স্মাযগকয ২.১৩ নং 
নুগচ্ছগদয অগরাগক ম্পূণথ গ্র ক্ষনন ভথণকাযীগদয বিবকৎা বাতা 
প্রাযতা প্রগে। 

ভ(বফ)/বফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬(ং-
২)/৩৬(২০০০) 

25-04-1995 ১৬৪১ 

 ৫২ ক্ষনগনয গফথাচ্চ বযভাণ বনধথাযণ প্রগে। ভ(বফবধ- ১)৩ব- ২৮/৮৫/৮২(১০০০) 19-08-1995 ১৬৪২ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XLIII  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

 ৫৩ 

ক্ষফাভবযক যকাবয িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞ্জুযী ংক্রান্ত প্রিবরত বফবধ/ দ্ধবত 
েীকযণ স্মাযগকয ৩.০৫ ঈ- নুগচ্ছগদ ফবণথত বফধফা স্ত্রীয অেীফন 
ক্ষনন প্রাযতা প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২০/৯৫/৯৩(২০০০) 30-09-1995 ১৬৪৩ 

 ৫৪ 
অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান 
ভূগয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয অনুগতাবলক (গ্রািুআবট) বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ (ফাস্ত:- ১)/বফবফধ- ৫/৯৫/২৩০ 19-11-1995 ১৬৪৪ 

 ৫৫ 
ফযবাতা ক্ষবাগযত ফস্থায় ক্ষননাগযয ভৃতুযয য াবযফাবযক ক্ষনন 
ক্ষকআ বনষ্পবত্তয বফবধ/ দ্ধবত েীকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২০/৯৫/০৬ 15-01-1997 ১৬৪৫ 

 ৫৬ ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা  কভথিাযীগদয ক্ষনন বযগাধ প্রগে। ভ(বফবধ- ১)৩ব- ২৮/৮২(ং- ২)/৭৫ 30-10-1997 ১৬৪৬ 

 ৫৭ ক্ষনগনয গফথাচ্চ বযভাণ বনধথাযণ প্রগে। 
ভ/বফ/(প্রবফবধ- ১)/৩ব-
২৮/৮৫/৮০(১৫০০) 

19-11-1997 ১৬৪৮ 

 ৫৮ 
ফয প্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা কভথিাযী এফং াবযফাবযক ফয বাতা 
প্রাপ্ত ফযবক্তফগগথয ভাবক বিবকৎা বাতা 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/বাতা- ৫/৯৯/২৫৬ 31-08-1999 ১৬৪৯ 

 ৫৯ 
যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ফয গ্রণ, ফয প্রস্তুবত ছুবট 
(এর,ব,অয) আতযাবদ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/৩ব- ২৫/৯১/১০ 15-01-2001 ১৬৫০ 

 ৬০ 
ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগদয ফবধথত বিবকৎা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত 
বধকতয েীকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬(ং 
২)/১২৮ 

11-09-2001 ১৬৫১ 

 ৬১ বফধফা স্ত্রীগগণয অেীফন ক্ষনন প্রাবপ্ত ংক্রান্ত। ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২০/৯৫/১০৩ 23-07-2001 ১৬৫৩ 

 ৬২ 
ক্ষফাভবযক যকাবয িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞ্জবুয  বযগাধ ংক্রান্ত বফবধ/ 
দ্ধবত বধকতয েীকযণ প্রগে।–[২০০১] 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬(ং-
২)/১৩৫ 

08-10-2001 ১৬৫৫ 

 ৬৩ 
ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগদয ফবধথত বিবকৎা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত 
বধকতয েীকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬(ং-
২)/১২৮ 

11-09-2001 ১৬৮৯ 

 ৬৪ 
ক্ষফাভবযক ক্ষননগবাগীগদয ফবধথত বিবকৎা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত 
বধকতয েীকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬/(ং-
২)/১৪৮ 

23-10-2001 ১৬৯০ 

 ৬৫ 
ক্ষফাভবযক যকাবয িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞু্জযী  বযগাধ ংক্রান্ত বফবধ/ 
দ্ধবত বধকতয েীকযণ অগদ ২০০১ এয ংগাধনী। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬(ং-
২)/৪৪ 

09-03-2002 ১৬৯১ 

 ৬৬ 
ক্ষফাভবযক যকাবয িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞু্জযী  বযগাধ ংক্রান্ত বফবধ/ 
দ্ধবত বধকতয েীকযন অগদ ২০০১ এয স্পষ্টীকযণ। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/৩ব- ২৬/৮৬(ং)-
২/৪৫ 

09-03-2002 ১৬৯২ 

 ৬৭ 

থথ বফবাগ কতৃথক োবযকতৃ ৮- ১০- ২০০১ তাবযগখয ক্ষফাভবযক যকাবয 
িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞু্জযী  বযগাধ ংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত বধকতয 
েীকযণ অগদ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ১/৯৭/৭৫ 22-05-2002 ১৬৯৩ 

 ৬৮ 
ভৃত ক্ষফাভবযক যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীয বফফাবতা কন্যা/ কন্যাগগণয 
ক্ষনন/ অনুগতাবলক প্রাযতা ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ১৫/৯৯/৪০ 15-04-2003 ১৬৯৪ 

 ৬৯ 

ক্ষনন ভঞু্জযী প্রবক্রয়ায দীঘথূত্রতায েন্য ক্ষম কর ভস্যাগুগরা বিবিত 
কযা মায় বনগম্ন তা ঈগল্লখ ক্ষগুবর দ্রুত বনষ্পবত্ত ফা বনযগনয েন্য 
প্রগয়ােনীয় দগক্ষ গ্রণ 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/৩ব- ১/২০০৩/৫৪ 31-05-2003 ১৬৯৫ 

 ৭০ 

ক্ষননগবাগী যকাবয, অধাযকাবয, স্বায়ত্তাবত ংস্থা, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  
থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান ভগূয কর মথাগয়য কভথকতথা- কভথিাযীগণ এফং াভবযক 
ফাবনীয দস্যগদয নীট ক্ষনগনয ঈয ১০% াগয ভাঘথ- বাতা বনধথাযণ 
প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/৩ব- ২/২০০৩/৮৪ 02-08-2003 ১৬৯৭ 

 ৭১ 

থথ বফবাগ কতৃথক োবযকৃত ক্ষফাভবযক যকাবয িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞ্জুযী  
বযগাধ ংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত বধকতয েীকযণ অগদ ২০০১ এয 
নুগচ্ছদ ৩.০১ এফং তৎংরগ্নী ংগমােনী- ৩ এয অংবক ংগাধন প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ১/৯৭/১১৫ 01-09-2003 ১৬৯৯ 

 ৭২ 

যকাবয, অধা-যকাবয, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব-াবত 
ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা-কভথিাযী  
াবযফাবযক ক্ষননগবাগীগদয ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফ- ৩/২০০৪/১০২ 08-07-2004 ১৭০০ 

 ৭৩ 

ফযপ্রাপ্ত যকাবয, অধা- যকাবয, স্বায়ত্তাবত ংস্থা, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক 
 থথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কর মথাগয়য কভথকতথা- কভথিাযীগণ এফং 
াভবযক ফাবনী দস্যগদয বিবকৎা বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগে। 

এভ/বফ/বফবধ- ৪/বিবা- ১/২০০৪/৬৪ 08-07-2004 ১৭০১ 

 ৭৪ 

ফযপ্রাপ্ত যকাবয, অধা- যকাবয, যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, 

স্ব- াবত ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা-
কভথিাযীয ঈৎফ বাতা প্রাযতা ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফ- ৬/২০০৪/১৮৪ 06-11-2004 ১৭০২ 

 ৭৫ ক্ষেএঅআ- ৫/ ২০০১ ংগাধন প্রগে। ভ/বফ/বফবধ- ৬/প্রঃভঃ/গফতন- ১/২০০৪/৭ 23-02-2005 ১৭০৩ 

 ৭৬ 
০১-০১-২০০৫ বরঃ তাবযগখ ফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটয ভগয় ভাঘথ বাতায 

প্রাযতা প্রগে। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের-
১/২০০৫/১০০ 

21-06-
2005 

১৭০৪ 

 ৭৭ ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা  কভথিাযীগদয ক্ষনন বযগাধ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/৩ব- ২৮/২০০৫/৭৭ 27-06-2005 ১৭০৫ 
 ৭৮ ক্ষনগনয গফথাচ্চ বযভাণ বনধথাযণ প্রগে। ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৮/৮৫/৯৯ 24-07-2005 ১৭০৭ 

 ৭৯ 
এর,ব,অয ক্ষবাগযত ফস্থায় বগরকন ক্ষগ্রড প্রায গফন বকনা এ 
ম্পগকথ ভতাভত প্রদান ংক্রান্ত। 

ভ/বফ(ফাস্ত- ৪) বফবফধ- ১৫/০৭/১২০ 12-08-2007 ১৭০৮ 



 থথ বফবাগগয আ-ফকু   XLIV  

  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 
 ৮০ বফধফা স্ত্রীগগণয অেীফন াবযফাবযক ক্ষনন প্রাবপ্ত ংক্রান্ত। ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ৩/২০০৫/৩৭৬ 13-11-2007 ১৭০৯ 

 ৮১ াভবয়ক (Provisional) ক্ষনন প্রদান প্রগে। 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/প্রঃভঃ/গন-
৪/২০০৭/১৪ 

30-01-2008 ১৭১০ 

 ৮২ 

যকাবয, অধা- যকাবয, যাষ্ট্রায়ত্ত োংক, থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব- াবত 
ংস্থাভূ এফং াভবযক ফাবনীয ফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথিাযী  
াবযফাবযক ক্ষননগবাগীগদয ঈৎফ বাতা প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/িাঃবফঃ- ৩/২০০৪/৯৯ 24-06-2008 ১৭১১ 

 ৮৩ 
Compentium of Military Pension (বএভব)- ১৯৮১ ংগাধন 
প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/ক্ষন- ৮/২০০৮/৮৩ 03-09-2008 ১৭১২ 

 ৮৪ 

ক্ষননগবাগী যকাবয/ অধাযকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক 
 থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান ভূগয কর মথাগয়য কভথকতথা  কভথিাযীগণ এফং 
াভবযক ফাবনীয দস্যগদয ১রা েুরাআ, ২০০৮ তাবযখ আগত নীট 
ক্ষনগনয ঈয ২০ (বফ) তাং াগয ভাঘথ বাতা বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ১/৩ব- ২/২০০৮/১৮১ 16-09-2008 ১৭১৩ 

 ৮৫ ক্ষস্পার ক্ষনগনয ায ফৃবদ্ধ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/ক্ষন- ৭/২০০৮/৯৩ 12-10-2008 ১৭১৫ 

 ৮৬ 
ক্ষেএঅআ ১০/ ২০০৫ ংগাধন/ ংগমােন  স্ত্র ফাবনীয ক্ষনন 
ক্ষবাগীগদয েন্য ক্ষযন বাতা ফৃবদ্ধ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ৬/োঃগঃকঃ-
১/২০০৫(ং- ১)/৪ 

06-01-2009 ১৭১৬ 

 ৮৭ 
ক্ষফাভবযক যকাবয িাকুগযগদয ক্ষনন ভঞ্জবুয  বযগাধ ংক্রান্ত বফবধ/ 
দ্ধবত বধকতয েীকযণ প্রগে।- [২০০৯] 

ভ/বফ/প্রবফ- ১/৩ব- ২/২০০৫(ং- ১)/৫ 27-01-2009 ১৭২০ 

 ৮৮ ভবরা ক্ষননাগযয ভৃতুযয য স্বাভীয ক্ষনন প্রাবপ্ত প্রগে। 
ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ১৫/৯৯ (ং-
১)/১০০ 

04-06-2009 ১৭৬৫ 

 ৮৯ ক্ষনগনয গফথাচ্চ বযভাণ বনধথাযণ প্রগে। ভ/বফ/বফবধ- ১/৩ব- ২৮/৮৫/১৯১(৬২) 17-12-2009 ১৭৬৬ 
 ৯০ ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনন বযগাধ প্রগে। ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/৩ব- ২৮/২০০৫/১৫ 20-01-2010 ১৭৬৭ 

 ৯১ করযাণ কভথকতথাগক প্রগণাদনা (Incentive) বাতা প্রদান প্রগে। 
ভ/বফ/প্রবফ- ১/প্রগণাদনাবাতা/০৯(খন্ড-
১)/১৬ 

20-01-2010 ১৭৬৯ 

 ৯২ 

ক্ষননগবাগী যকাবয/ অধাযকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্টায়ত্ব ফযাংক 
এফং থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান ভূগয কর মথাগয়য কভথকতথা/ কভথিাযীগণ এফং 
াভবযক ফাবনীয দস্যগদযগক ১রা েুরাআ, ২০০৮ তাবযখ আগত নীট 
ক্ষনগনয ঈয ২০ (বফ) তাং াগয ভাঘথ বাতা বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফবধ- ১/৩ব- ২/২০০৮/২৫ 04-02-2010 ১৭৭১ 

 ৯৩ 
ফয প্রস্তবতভূরক ছুবট ক্ষবাগযত ভুবক্তগমাদ্ধাগণ কভথকতথা/ কভথিাযীগগণয 
ফয় ফৃবদ্ধয সুবফধা কামথকযণ প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ১/িাঃ বফঃ- ৩/২০০৪(ং-
২)/২৯ 

23-02-2010 ১৭৭২ 

 ৯৪ 
ফয প্রস্তুবতভূরক ছুবট (Leave Preparatory to Retirement) ক্ষক 
ফয- ঈত্তয ছুবট (Post Retirement Leave) দ্ব্াযা প্রবতস্থান। 

ভ/বফ/প্রবফ- ১/িাঃবফঃ- ৩/২০১০(ং-
৩)/৬২ 

06-04-2010 ১৭৭৪ 

 ৯৫ 
Public servants (Retirement) Act 1974 ধাযা ৭ নুমায়ী এরবঅয-
এয বযফগতথ বঅযএর ভঞু্জয প্রগে। 

ববেএ/দ্ধবত- ১/৮৯/ফন্ড- ৯(১)/ছুবট/৮১৫ 26-04-2010 ১৭৭৬ 

 ৯৬ 
াভবযক ফাবনী গত ফযপ্রাপ্ত এফং যফতথীগত বফভাগনয িাকবয গত 
ফয গ্রণকাযী কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনন বনষ্পবত্ত। 

ভ/বফ/প্রবফ- ১/৩ব- ৫/২০০৫(ং-
১)/১১৯ 

11-07-2010 ১৭৭৭ 

 ৯৭ 
ফয- ঈত্তয ছুবট (Post Retirement Leave) ক্ষবাগকারীন ভয় ক্ষনন 
 অনুগতাবলক বযগাধ না কযা ংক্রান্ত 

ভ/বফ/প্রবফ- ১/িাঃবফঃ৩/২০১০(ং-
৩)/১২৯ 

29-07-2010 ১৭৭৮ 

 ৯৮ 
০১/০৭/২০০৯ বরঃ তাবযখ গত াবযফাবযক ক্ষননগবাগীগগণয ভাবক 
নীট ক্ষনন ফৃবদ্ধ। 

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০- ৩০৫ 28-09-2010 ১৭৭৯ 

 ৯৯ 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয় 
ভতাভত প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ১/৩ব- ৫/২০০৫/(ং-
১)/৭৯ 

05-05-2010 ১৭৮০ 

 100 
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয় 
ভতাভত প্রদান। 

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১. ২০১০- ১৭৫ 17-06-2010 ১৭৮২ 
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১৬ এবপ্রর, ১৯৫৯ তাবযগখয ক্ষনন প্রদান অগদ MEMORANDUM 

No.2566 (40)-F, Dacca, এয ংগাধন 
০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২(ং- ১)- ৫৭ 28-05-2012 ১৭৮৯ 
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অধযা-৮ 

অফয   পন ন 
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GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN 

FINANCE DEPARTMENT 

(Implementation Unit) 

MEMORANDUM 

No.F/IU-12/66/93, dated the 2nd September, 1966. 

SUB.- Revision of Pension Rules and Rates- Recommendations of the Pay and Services 

Commission. 

The undersigned is directed to say that the Government have had under consideration the 

recommendations of the Pay and Services Commission relating to pension. The Governor has now 

been pleased to take the decisions stated in the succeeding paragraphs, which shall take effect on and 

from the 1st July, 1966:- 

 

2. In the case of Government servants employed in a substantive and permanent 

capacity in pensionable service, the amount of ordinary and special additional 

pensions shall be regulated as follows:- 

Amount of 

pension for 

permanent 

Government 

servants: 
 1) If a Government servant retires or is selected for discharge owing to the 

abolition of his permanent post, after completing qualifying service of 5 

years but less than 10 years, he may be granted a gratuity not exceeding one 

month’s emoluments for each completed year of qualifying service, subject 

to a maximum of Rs.12,500. If such a Government servant has completed 

qualifying service of 10 years or more at the time of his retirement or 

discharge, as the case may be, he may be granted an ordinary pension not 

exceeding an amount calculated in accordance with the scale given in the 

New Pension Table annexed to this Memorandum and subject to the 

conditions and maxima laid down therein. The New Pension Table shall 

regulate all the four kinds of pensions, namely, Compensation Pension, 

Invalid Pension, Superannuation Pension and Retiring Pension. 

 2) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (1), an officer of the 

(former) Indian Civil Service, who has been 25 years in the Service and who 

has rendered 21 years’ active service, shall, on his resignation of the service 

being accepted, be entitled to an ordinary pension of Rs.13,333.34 per 

annum. 

 3) Government servants who have rendered service on a pay [as defined in rule 

5(40) of East Bengal Service Rules, Part I] exceeding Rs.3,000 per month, 

may, in addition to the ordinary pension, be granted a special additional 

pension or pensions at the rates and subject to the maximum limits laid 

down in the New Pension Table. 

3. A Government servant in pensionable service, who is not employed in a 

substantive and permanent capacity, may be granted an ordinary pension or 

gratuity, as the case may be, in accordance with the provisions of paragraph 2 

(1), if he retires from service, or if he is discharged after completing qualifying 

service of 25 years or more, owing to the abolition of his post or replacement by 

a ‘qualified’ candidate. If such a Government servant. Is discharged after 

completing 10 years but less than 25 years’ qualifying service, he may be 

granted a gratuity not exceeding one month’s emoluments for each completed 

year of qualifying service, subject to a maximum of Rs.25,000. 

Amount of 

pension for 

temporary 

Government 

servants: 

4. Subject to the provisions of paragraph 2 (l), as regards the scale and amount of 

gratuity admissible for a qualifying service of 5 years but less than 10 years, the 

existing provisions of the Pension-cum-Gratuity Scheme, 1954, introduced under 

this Department Memo. No. 3568-F. dated the 12
th

 June, 1954, as amended and 

amplified from time to time, shall remain in force and apply, until altered, 

repealed or amended, to all Government servants whose pension is regulated by 

these orders. 

Pension-

cum-Gratuity 

scheme: 
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5. Subject to the provision of the Essential Services Maintenance Act, all 

Government servants shall have the right to retire on a Retiring Pension after 

completing 25 years’ qualifying service; provided that a Government servant, 

who intends to retire before attaining the age of superannuation, shall, at least 

three months before the date on which he intends to retire, submit a written 

intimation to the authority which appointed him, indicating the date on which he 

intends to retire. Such an intimation, once submitted, shall be final and shall not 

be allowed to be modified or withdrawn. 

Retiring 

Pension: 

6. For the purpose of grant of pension (including Special Additional Pension) under 

these orders, the emoluments or pay drawn and the effective service rendered by 

a Government servant in an autonomous or semi-autonomous body, the 

authorised capital of which is wholly subscribed by the Central and/or a 

Provincial Government, in a post-appointment to which is, by law, required to be 

made, and the salary of which is required to be fixed, by the Central Government 

or by a Provincial Government shall be treated as the emoluments or pay drawn 

and effective service rendered, in a post in Government service. 

Service in an 

autonomous 

or semi-

autonomous 

body: 

7. For the purpose of grant of ordinary pension under these orders:  Qualifying 

service and 

Emoluments: 
 1) Service rendered by a Government servant before attaining the age of 20 

years shall not be treated as service qualifying for pension;  

 2) a deficiency of six months or less in the qualifying service of a Government 

servant shall be deemed to have been condoned; 

 3) a deficiency of more than six months but less than a year, may be condoned 

by the competent authority if both the conditions mentioned below were 

satisfied:- 

a) if the Government servant dies while in service or retires under 

circumstances beyond his control, such as on invalidation or abolition of 

his post, and, but for such contingency, he would have completed another 

year of qualifying service; and 

b) the service rendered by the Government servant was meritorious;  

 4) a deficiency of one full year or more shall not be condoned; and  

 5) the term ‘Emoluments’, shall mean the emoluments which the Government 

servant was receiving immediately before his retirement and shall include- 

a) Pay as defined in rule 5(40) of East Bengal Service Rules, Part I; 

b) Special pay granted in terms of rule 5(48) of East Bengal Service Rules, 

Part I; 

c) Technical Pay; 

d) Personal Pay; and 

e) Any other emoluments which may specifically be declared as 

emoluments reckoning for pension. 

8.  1) Government servants who were in pensionable service on the 1st July, 1966, 

shall be allowed the option to retain their existing pensionary benefits. This 

option should be exercised in writing and communicated, in the case of 

gazetted Officers, to the Accounts Officer, and, in the case of non-gazetted 

Government servants, to the Head of Office, concerned, so as to reach him 

within six months from the date of issue of this Memorandum. If, on that 

date, a Government servant is on leave or temporary deputation outside 

Pakistan, he may exercise his option and communicate it within six months 

from the date of his return from leave or deputation abroad.  

Option for 

Government 

servants in 

pensionable 

service: 

 2) An option exercised by a Government servant under sub-paragraph (1), shall 

be duly acknowledged by the Accounts Officer or, as the case may be, the 

Head of Office, concerned, and placed on the Service record of the 

Government servant.  
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 3) An option, once exercised and communicated to the Accounts Officer Or the 

Head of Office, shall be final.  

 

 4) A Government servant who does not exercise and communicate his option 

within the time-limit prescribed in sub- paragraph (1 ) shall be deemed to 

have accepted the new pensionary benefit sanctioned in this Memorandum. 

 

9.  1) Government servants who were in non-pensionable service on the 1st July, 

1966, excluding those employed on contract or otherwise for a specified 

period or term which did not extend to the age of superannuation, and who 

were entitled to the benefits of a Contributory Provident Fund, shall, unless 

the amount of the Contributory Provident Fund has been paid, be allowed to 

opt for the pensionary benefits sanctioned in this Memorandum, in lieu of 

the existing retirement benefits admissible to them. This option shall be 

exercised and communicated in the manner, subject to the conditions and 

within the time-limits, prescribed in sub-paragraphs (1)-(3) of paragraph 8. 

Those Government servants who do not exercise and communicate their 

options for the pensionary benefits sanctioned in this Memorandum within 

the prescribed time-limits, shall not be entitled to the benefits thereof and 

shall continue on their existing terms. 

Option from 

Government 

servants 

entitled to 

Contributory 

Provident 

Fund: 

 2) In the case of those who opt for the pensionary benefits sanctioned in this 

Memorandum, the amount of the employees' contributions to the 

Contributory Provident Fund shall be deemed to have been subscribed to the 

General Provident Fund and shall, for all purposes, be governed by the rules 

of that Fund. The service rendered by such Government servants from the 

date of joining the Contributory Provident Fund, or the date of attaining the 

age of 20 years, whichever is later, shall, subject to the rules for reckoning 

qualifying service for pension, count for such service. 

 

10. Government servants who retired on or after the 1st December, 1962, but before 

the 1st July, 1966, shall for the period from the 1st April, 1964 to the 30th June, 

1966, be granted the same increase in service pension as was granted to those 

Government servants who retired before the 1st December, 1962, in accordance 

with this Department's Memo. No. F/IU- 11/64/107, dated the 1st June, 1964, as 

amended from time to time. In the case of those Government servants who have 

died after the 1st December, 1962, but before the 1st July, 1966, and to whom 

the Pension-cum-Gratuity Scheme, 1954, was applicable, the family pension for 

the period from the 1st April, 1964, to the 30th June, 1966, shall be re-fixed after 

taking into account the pension increase sanctioned in this paragraph. 

Grant of 

increase in 

service 

pensions: 

11. 1) The pension of Government servants who retired before the 1st July, 1966, 

including family pensions, in course of payment on that date shall, on 

receipt of application from the pensioner, in accordance with the procedure 

laid down in the Press Note dated the 29th August, 1966, already issued by 

the Accountant-General, East Pakistan (copy attached) for Central Civilian 

Pensioners, be revised with effect from the 1st July, 1966, according to these 

orders; provided that, if the existing pension plus the increase in service 

pension admissible before that date is more than the pension as calculated 

under these orders, the existing pension plus increase thereon shall continue 

to be paid. For the purpose of revising the pension under these orders, it 

shall' not be necessary to obtain a revised sanction from the pension 

sanctioning authority, except in a case where a pension was reduced in terms 

of role 246 or rule 348 of the East Bengal Service Rules, Part 1. 

Revision of 

existing 

pensions: 

 2) In the case of existing pensioners, who have already drawn a lump-sum 

gratuity under the Pension-cum-Gratuity Scheme, 1954, or have received the 

commuted value of a portion of their pension before the l st July, 1966, the 

increase in the gross pension accruing under these orders shall be paid in the 

shape of monthly pension and no portion of that increase shall be allowed to 

be commuted or converted into gratuity. 
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12. All pensions payable under these orders, including the increase in service 

pension sanctioned in paragraph 10, shall, when payable in Sterling, be 

converted into Sterling at the official rate of exchange for the time being in 

force. 

Rate of 

exchange for 

payment in 

starting 

13. The pensionary benefits sanctioned in this Memorandum shall not be admissible 

to pensioners residing in India Or to those Pakistani pensioners who have 

received or are entitled to receive increases under the British Acts. 

Non-

admissibility 

of pension 

benefits in 

certain cases: 

14. In any matter in respect of which no provision has been made in these orders, the 

existing provisions of the rules and orders regulating grant of pension shall 

continue to apply until altered, repealed or amended; provided that for the 

purpose of the grant of Special Additional Pension under these orders, the 

provisions of clauses (1) and (7) of rule 354 of the East Bengal Service Rules, 

Part I, shall not apply. 

Application 

of existing 

rules and 

orders: 

15. Necessary amendments to the rules shall be made in due course.  

 

 

K. MAHMOOD, 

Secretary to the Government of 

East Pakistan, 

Finance Department. 

No. F/IU.12/66/93(125) 

Copy forwarded to-------------------------------------------------------, for information and necessary action. 

Dated, 

DACCA, 

The 2nd September, 1966. 

Distribution:  

Accountant-General, East Pakistan. All 

Departments (Section wise). 

All Directorates. 

District Offices. 

S. G. MUSTAPA, 

Section Officer. 
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Annexure of the Finance Department 

Memorandum No. F/IU-12/66/93, dated the 2nd September, 1966. 

NEW PENSION I- ordinary pension: TABLE 

 

Completed years of 

qualifying service. 

Scale of pension expressed as 

fractions of average emoluments. 

Maximum limit of pension per 

mouth 

(1) (2) (3) 

10 10/50 250 

11 11/50 275 

12 12/50 300 

13 13/50 325 

14 14/50 350 

15 15/50 375 

16 16/50 430 

17 17/50 485 

18 18/50 540 

19 19/50 595 

20 20/50 650 

21 21/50 695 

22 22/50 740 

23 23/50 785 

24 24/50 830 

25 25/50 875 

26 26/50 900 

27 27/50 925 

28 28/50 950 

29 29/50 975 

30 and above 30/50 1,000 

Note—Any amount in excess. of Rs, 600 per month calculated in accordance with the scale shown in 

column (2) of this Table shall be reduced by 50 per cent. and the maximum limits shown 10 column (3) 

shall be applied thereafter. 

II-Special Additional Pension: 

1) Special Additional Pension Grade III-Rs.25 per month for each completed year of effective 

service on a pay exceeding Rs. 3,000 per month but not exceeding Rs.3,250 per month, subject to a 

maximum of Rs.125 per month. 

2) Special Additional Pension Grade II-Rs.45 per month for each completed year of effective 

service on a pay exceeding Rs.3,250 per month but not exceeding Rs.3,500 per month, subject to a 

maximum of Rs.225 per month. 

3) Special Additional Pension Grade I-Rs.70 per month for each completed year of effective 

service on a pay exceeding Rs.3,500 per month, subject to a maximum of Rs.350 per month. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Note-The combined maximum of Special Additional Pensions Grade HI and Grade 11 sball be Rs. 22S 

per month and the combined maximum of Special Additional Pensions of all the three Grades shall be 

Rs, 350 per month. 
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PRESS NOTE 

REVISED PENSION RULES 

Data tor Recalculation Invited By Accountant-General, 

The Government of Pakistan have decided to revise the pension rules in respect of the civilian 

Central Government servants with effect from July 1, 1966. The new pension rules would apply to 

those Central Government servants also who have retired before July 1, 1966. These would comprise– 

i) Pensioners who are drawing pension exceeding Rs.500 per month (gross) (no ad hoc increase 

was granted to them). 

ii) Government servants who retired before December 1, 1962, and were drawing pensions not 

exceeding Rs.500 per month (gross) and were granted an ad hoc increase in pension with 

effect from 1st April 1964. 

iii) Government servants who retired on or after December 1, 1962 before July 1, 1966 and were 

drawing pensions not exceeding Rs.500 per month (gross) but were not granted an ad hoc 

increase in pension. 

The pension of the Government servants in category (i) above would be recalculated with effect 

from July 1, 1966, on the basis of the new pension rules. 

In the case of Government servants falling in category (ii) above, pensions of the existing 

pensioners will be recalculated with effect from the 1st July 1966 on the basis of the new pension rules. 

In cases where the pensions as fixed is less than the existing pension plus ad hoc increase, the existing 

pension plus ad hoc increase will continue to be paid to the pensioners. 

In the case of category (iii) above, the pensioners will in respect of the period from April 1, 1964 

to June 30, 1966 be granted the same ad hoc increase as was allowed to pre-December, 1962 

pensioners. With effect from July 1, 1966, their pension will also be recalculated in accordance with 

new pension rules and in cases where the pension as re-fixed is less than the existing pension plus ad 

hoc increase, the existing pension plus ad hoc increase will continue to be paid to the pensioners. 

All Civilian pensioners of the Central Government relating to the East Pakistan Circle have been 

requested to furnish the following information to the office of the Accountant-General, East Pakistan. 

Dacca, to enable that office to recalculate the pensions: 

l) Name of applicant (in Block letters) 

2) Father's name (in Block letters) 

3) Date of birth of the applicant 

4) Post held on the date of retirement. 

5) Name of the Department/Office from which 

retired. 

6) Date of- 

a) Commencement of service 

b) Retirement 

7) Length of continuous service, excluding 

periods of re-employment after retirement 

8) Broken periods of qualifying service, 

allowed to count for pension 

9) Deficiencies in Service condoned, if any, 

10) Periods of War Service, if any 

11) Period of leave without pay taken during the 

entire services, if any, 

12) Periods of suspension, if any 

13) Pension Payment Order No. on which 

pension is being drawn 
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14) Amount of- 

a) Monthly pension being drawn 

b) Gratuity 

c) Ad hoc increase (if drawn) 

15) Amount commuted, if any and 

16) Name of the Treasury/ Post Office from 

which pension is being drawn 

The application forms will be available on payment of ten paisa per copy from all Post Offices, 

Treasuries, Sub-Treasuries and at the Counter of the Office of the Accountant-General, East Pakistan, 

Dacca. 

The application forms duly filled in, may be sent either by registered post or handed over 

personally during office hours, on any working day, in the Office of the Accountant-General, East 

Pakistan, Dacca. A special counter has been opened in the Office of the Accountant-General, East 

Pakistan, Dacca. 
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GOVERNMENT OF EAST PAKISTAN 

FINANCE DEPARTMENT Implementation Unit. 

MEMORANDUM 

No. F/IU-12/66/94, dated the 2nd September, 1966. 

SUB.- Civil Pensions (Commutation) Rules. 

The undersigned is directed to say that on the recommendation of the Pay and Services 

Commission, the Government have reconsidered the existing Tables of the present values prescribed 

under rule 4 of the Civil Pensions (Commuta- tion) Rules, framed under Notification No. 7730-FB, 

dated the 7th September, 1959 and the Governor has been pleased to decide that with effect from the 

1st July, 1966, and until further orders, the lumpsum payable on commutation under those rules, shall, 

irrespective of whether the domicile of an officer is Asiatic or non-Asiatic, be calculated in accordance 

with the Commutation Table annexed to this Memorandum. 

 

 

K. MAHMOOD, 

Secretary to the Government of 

East Pakistan, 

Finance Department. 

No. F /1 U-12/66/94 (125) 

 Copy forwarded to ------------------------------------------------------------------------------------------ -----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------for information and necessary action. 

Dated, 

DACCA, 

The 2nd September, 1966. 

Distribution:  

Accountant-General, East Pakistan. 

All Departments (Section wise). 

All Directorates. 

District Offices. 

S. G. MUSTAPA, 

Section Officer. 
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Annexure of the Finance Department 

Memorandum No. F/IU-12/66/94, dated the 2nd September, 1966. 

COMMUTATION TABLE 

 

Age next birthday. 
Number of years 

purchase. 
Age next birthday 

Number of Years’ 

purchase. 

20 24.265 50 15.859 

21 24.061 51 15.481 

22 23.853 52 15.096 

23 23.640 53 14·107 

24 23.424 54 14.313 

25 23.203 55 13·915 

26 22.978 S6 13·513 

27 22.747 57 13.109 

28 22.513 58 12.702 

29 22.273 59 12.294 

30 22.028 60 11.886 

31 21.777 61 11.497 

32 21.522 62 11.104 

33 21.260 63 10.713 

34 20.993 64 10.327 

35 20.720 65 9·946 

36 20.242 66 9.570 

37 20.157 67 9.200 

38 19.867 68 8.836 

39 19.570 69 8.478 

40 19.276 70 8.127 

41 18.956 71 7.783 

42 18.541 72 7·448 

43 18.318 73 7.121 

44 17.988 74 6.802 

45 17.650 75 6.494 

46 17.307 76 6.194 

41 16.956 77 5.906 

48 16.596 78 5·627 

49 16.231 79 5.360 

  80 5.104 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 

BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

(Regulation Wing) 

Memo. No. MF/R-1/4P-3/74/183  dated Dacca, the 21st August 1974. 

SUB JECT: Compassionate Gratuity Fund. 

In supersession of all orders issued on the subject, Government have been pleased to decide that grant 

from the Compassionate Gratuity Fund shall henceforth be regulated as stated below: 

1. The Compassionate Gratuity Fund is intended for the relief of Government servants or families of 

deceased Government servants whose salary is paid monthly, irrespective of whether the rates of 

pay are fixed on a daily or a monthly basis, if they are left in indigent circumstances due to the 

Government servant’s being incapacitated for further service in consequence of a wound, injury or 

disability or due to premature death of the Government servant upon whom the family depended 

for support. The establishment of the fund in no way involves any relaxation of the fundamental 

principle that it is the duty of every Government servant to provide for his family. But hard cases 

will sometimes occur and the object of the fund is to give temporary assistance to families which 

are in exceptionally distressed circumstances. It is formed by an annual grant of an amount 

determined from time to time by this Ministry according to necessity, provision for which is made 

under the head ‘55—Superannuation Allowances and Pensions—Gratuities—Compassionate 

Gratuity (Com.. passionate Fund)’. 

2. 1) No application for a grant from this fund will be considered— 

a) if the Government servant is entitled to any pension or gratuity under the ordinary 

pension rules, 

b) if the Government servant was a subscriber to the Contributory Provident Fund, 

c) if family pension/gratuity is admissible under the pension cum Scheme, 1954, 

d) if the Government servant was covered by Group Insurance and was a subscriber to the 

Benevolent Fund, and 

e) if the Government servant or the family is awarded an Invalid, Wound or any other 

Extraordinary pension or gratuity or any compensation payable under the Work men’s 

Compensation Act. 

2) No application will be considered which is not submitted to the Head of the Office concerned 

within one year of the date of incapacity or death of the Government servant, unless the delay 

in submission is sufficiently explained. An application for a grant on the ground of being 

incapacitated for wound, injury or disability must be supported by a certificate from a civil 

surgeon or a Government Medical Officer of equal status to the effect that the wound, injury 

or disability is severe and has incapacitated the Government servant for further service. The 

Compassionate Gratuity Fund committee may ask for a report of a Medical Board in a case, if 

considered necessary. In a case of wound or injury, the application must also be accompanied 

by a detailed’ report from the head of the ‘office explaining the circumstances in which the 

Government servant received the wound or injury which rendered him invalid and 

incapacitated or further service. The particulars to be furnished by the applicants are indicated 

in the Appendices attached hereto. 

3. The conditions which regulate a grant from the fund are: 

i) Grants from the fund are restricted to cases of an exceptional character. 

ii) The Government servant must have rendered statisfactory service. 

iii) Meritorious service rendered by the Government servant gives special claim for consideration; 

and death or injury due to special devotion to duty establishes a stronger claim for 

consideration. 

iv) In other cases, regard should he had to the urgency of the necessity for relief and to the extent 

of distress in the destitute family. 

v) Other things being equal, preference should be given to those who have been on low rates of 

pay. 

vi) As a general rule, a grant should not be given if the salary of the Government servant 

exceeded Taka 500 a month. 

vii) Assistance should seldom be given to Gazetted Officers or their families except so far as it 

may be necessary to assist them to obtain a passage home. 
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4. 1) No pension is granted from the fund, but in some cases yearly grants may be made for a 

limited period to defray the expenses of the education of children. 

2) The maximum gratuity payable in any individual case is Taka 2,500. The precise amount in all 

cases is fixed according to the number in the family and necessities of the case, the equivalent 

of a year’s pay of the deceased being considered a suitable maximum in eases in which the 

circumstances are such as to require liberal treatment, but in most ordinary cases six months’ 

pay is regarded a’ sufficient. 

5. Applications for assistance from the fund will be submitted direct to the Ministry of Finance by the 

Commissioners of Division or the Head of the office under whom the officer was employed. 

Applications which are not recommended should not be forwarded. 

6. The fund will be administered but a Committee consitituted as follows: — 

1) Joint Secretary, Ministry of Finance (E.C. & A. Division)— Chairman. 

2) Deputy Secretary (Regulation), Ministry of Finance Member. 

3) A Deputy Secretary of the Establishment Division— Member. 

4) Section Officer (Regulation I), Ministry of Finance— Secretary. 

7. On receipt of an application in the Ministry of Finance the fact will he summarised and put up to 

the Committee without comment. The Committee’s decision will be communicated by the 

Ministry of Finance direct to the authority submitting the application, and to the Accountant 

Bangladesh. 

8. Meetings of the Compassionate Gratuity Fund Committee will usually be held quarterly in the 

second week of the last month of each quarter. 
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APPENDIX I 
 

The following particulars Should be furnished in each case of recommendation for the grant of an 

award from the Compassionate Fund:- 

1) Name of the Governinent servant, last appointment held, age, last pay drawn and the date or 

invalidation or death. 

2) Total service (whether pensionable or non pensionable) 

3) Dependents (with their respective ages) and their pecuniary circum stances. Whether there are any 

relatives in a position to give help and how the family is being maintained at present. 

4) Landed property and other movable or immovable roperty, if any and the annual income 

therefrom. 

5) Remarks of the head of the Ministry, Departments or Office on Government servants work. 

6) Was death or invalidation to, or accelerated by, devotion to duty? A detailed report as to the 

circumstances in which disability wound or injury was received is to be attached together with a 

medical certificate in terms of Rule 2(iii). 

7) Debts of the Government servant, if any. 

8) Recommendation of the Head of the Ministry, Department or Office regarding the amount of 

grant. 

9) Whether the family is entitled to family pension/gratuity under the Pension-curn-Gratuity Scheme, 

1954, whether the deceased was covered by the Group Insurance and Benevolent Fund Schemes 

and whether any wound, injury or any other extraordinary pension/ gratuity or a compensation 

under Workmen’s Compensation Act has been or going to be awarded to the Government servant 

or to his family. 

10) If the deceased was a subscriber to the Government Provident Fund and/or was insured, the 

amount of his deposits in the fund and/or the amount for which he was insured should be 

mentioned. If he was neither a subscriber to the fund nor insured, the fact should be stated. 
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APPENDIX II 
 

Application for a grant from the Compassionate Fund should be accompanied by a descriptive roll 

(on separate sheet and in duplicate attested by two or. more persons of responsibility in the town or 

village in which the applicant resides) of the applicant for the award in addition to the particulars 

prescribed in the Appendix. These rolls should contain the following information: 

1) Height 

2) Age 

3) Colour 

4) Personal marks, if any on the hand, face, etc. 

5) Signature or left-hand thumb and finger-impressions 

Small finger Ring finger Midle finger Index finger Thumb 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

The descriptive rolls may be obtained from the applicant direct or from the Collector at the time when 

the latter is asked to report on the pecuniary circumstances of the family. 

6. Name of the Treasury at which payment is desired. 

 

 

M. A. BASIR 

Joint Secretary to the Government 

of Bangladesh. 

Memo. No. MF/R-1/4P-3/74/183/1(300), dated the 21st August 1974. 

Copy forwarded to all Ministries (Divisionwise) Departments, Directorates, Divisional Commissioners, 

and Deputy Commissioners for information. 

 

 

A. A. MAZUMDAR, 

Section Officer, 

Government of Bangladesh. 
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গণক ভ থচায ী (অফয  আইন ), ১ ৯৭৪ 
 

Act No., XII OF 1974 
[6th February. 1974] 

An Act to consolidate and amend the law relating to the retirement of public servants 

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating to the retirement of public 

servants and to provide for matters connected therewith; 

It is hereby enacted as follows:- 

1. Short title and commencement.- (l) This Act may be called the Public Servants (Retirement) Act, 

1974. 

(2) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the 23rd day of 

November, 1973. 

2. Definitions- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-- 

a) ‘corporation’ means any body corporate constituted or established by or under any law and 

includes any other body or organisation set up by the Government; 

b) ‘nationalised enterprise’ includes any commercial or industrial enterprise, bank, firm tea estate 

or any other enterprise owned by or vested in the Government or any corporation or local 

authority; 

c) ‘physician’ means any holder of medical license, diploma or degree engaged in the 

prevention, cure or treatment of diseases of man; 

d) ‘public servant’ includes any person who is for the time being, in the service of the Republic or 

of any corporation, nationalised enterprise or local authority or who, on the basis of having at 

any time been in the service of Pakistan, purports to claim any right to employment in the 

service of the Republic, but does not include any person who- 

i) is a member of any defence service, 

ii) is a teacher or employee of any University, 

iii) is employed in or under a commission, committee or board set up for specified purposes. 

iv) is a contingent or work-charged employee or a worker as defined in the State-owned 

Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 1973 

(XXIII of 1973), 

(v) holds any office which is filled by election or nomination under any law, or 

(vi) holds any office tenure of which is determined by or under any law; 

e) ‘Republic’ means the People’s Republic of Bangladesh; 

f) ‘teacher’ means any person engaged in teaching. 

3. Effect of laws, etc. inconsistent with the Act- The provisions of this Act and the rules made 

thereunder shall have effect notwithstanding anything in consistent therewith contained in any 

other law for time being in force or in any rule, regulation, bye-law, instrument or contract or in 

any terms and conditions of service of a public servant. 
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4. Retirement of a public servant.
1
 [Subject to the provisions of section shall retire from service on 

the completion of the fifty seventh year of age. 

2
  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

5. Prohibition of re-employment- (1) No public servant who has retired from service shall be re-

employed in any manner in the service of the Republic or of any corporation, nationalised 

enterprise or local authority. 

(2) Sub- section (1) shall not apply to any re-employment of a public servant in any office 

specified in the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh. 

(3) Notwithstanding anything contained in this section, the 

3
 [President] may, if he is of opinion that it is in the public interest so to do, employ a public 

servant on contract after his retirement. 

6. Public servants on extension or re-employment on the commencement of the Act,- 

Notwithstanding anything contained in this Act, a public servant who, on the commencement of 

this Act, is in service on extension or re-employment shall retire from or, as the case may be, cease 

to be in service- 

a) if he is a physician or teacher, on the completion of the sixtieth year of his age or, if he has 

completed before such commencement the sixtieth year of his age, on the expiry of twenty-

one days from such commencement: or 

b) in any other case, on the completion of the fifty-seventh year of his age or if he has completed 

before such commencement the fifty seventh year of his age, on the expiry of twenty-one days 

from such commencement. 

7. Leave preparatory to retirement.- A public servant who is required to retire from or, as the case 

may be, cease to be in service 
4
[under any provision of this Act ] shall be entitled to such leave 

preparatory to retirement as is admisible to him and the period of such leave may extend beyond 

the date of his retirement or ceasing to be in service but not 
5
 [beyond the completion of the fifty-

eighth year of his age,] and if he proceeds on such leave before the date of his retirement or 

ceasing to be in service, his retirement or ceasing to be in service shall take effect on the expiry of 

the leave. 

8. Public servants on leave preparatory to retirement on the commencement of the Act.- 

Notwithstanding anything contained in this Act, a public servant, who, on the commencement of 

this Act, is on leave preparatory to retirement shall continue to be on such leave and shall retire or, 

as the case may be, cease to be in service on the expiry of such leave. 

9. Optional retirement.-(l) A public servant may opt to retire from service any time after he has 

completed twenty-five of years of service by giving notice in writing to the appointing authority at 

least thirty days prior to the date of his intended retirement: 

                                                 
1
 The words, figure and comma were substituted for the words ‘A public servant’ by Ordinance No.1 of 

1983, s.2.(w.e.f. the 28th july, 1981.) 
2
 Proviso to section 4 was omitted by Act XIII of I988,s.2(w.e.f. the 20th December, 1977), 

3
 This word was substituted for the words ‘Prime Minister’ by Act Xll1 Of 1975. s. 7 (w.e. ‘f the. 25th 

January. 1975): ‘ 

 
4
 These words were first amended by Act LXVII of 1974. s. 2 and again substituted by Ordinance. No. 

1 of 1983, s.3 to read as ase (w.e.f.the 28 July, 1981). 

 
5
 These words were substituted, for several words by Act XXIII of 1988,s.3.- 
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Provided that such option once exercised shall be final and shall not be permitted to be modified or 

withdrawn. 

1
[(2) The Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, retire from 

service a public servant at time after he has completed twenty-five years of service without 

assigning any reason.] 

10. Public servants not entitled to retirement benefits in certain cases.- If any judicial proceedings 

instituted by the Government or, as the case may be, employer. or any departmental proceedings 

are pending against a public servant at the time of his retirement or, as the case may be, ceasing to 

be in service, he shall not be entitled to any pension or other retirement benefits, except his 

subscription to any provident fund and the interest thereon. Till the determination of such 

proceedings, and the payment to him of any pension or other retirement benefits shall be subject to 

the findings in such proceedings. 

11. Power to make rules.- The Government may, by notification in the official Gazette, make rules 

for carrying out the purposes of this Act. 

12. Repeal and savings. 

1) The Public Servants (Retirement) Ordinance.1973 (Ord.XXVI of 1973), is hereby repealed. 

2) Notwithstanding such repeal. anything done, any action taken or any order made under the 

said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made, as the case may be, under 

the corresponding provision of this Act.  

 

                                                 
1
 Sub-section (2) of section 9. was substituted by Ordinance No.1 of 1983.s.4, (w.e.f. the 28th; 

july,1981). 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র 

 াংস্থ ান  বফব াগ 

বফবধ াখ া-৪ 

স্ম াযক বরব  ন াং- ঃবফঃ(ব ফবধ-৪ ) ১আয-৯/৭৫-৭-১ ৪ ০ তাবযখ: ২ ০ প জুন , ১ ৯৭৫ 

১ ৯৭৪   াগ রয  যক াবয  কভথচ ায ী ( অফ য গ্রণ )  আইন  ( ১ ৯ ৭৪   াগ রয ১ ২  ন াং  আইন )  এয ৯ ধ াযায  ( ২ )  উ-

ধ াযায বফধান  ভ গত পক ান  যক াবয  কভথ চ াযীয চ াুরযী চবচ  ফ স য ূ ণ থ ই গর,  যক ায তাচা গক প ম পক া ন   ভগ পক ান  
কাযণ  ন া দথা ই া চ াুরযী  ই গত অ ফয  গ্রণ  কযাই গত াগযন । 

এখন প্রশ্ন  উবঠা গছ পম  যক ায ফয তীত অন্য পক ান অধস্ত ন  বন গাগকা যী কতৃথক্ষ  পক ান  যক াবয  কভথচ াযীয চবচ   
ফস য চ াুরযী ূণথ ই গ র তাচ াগক উ ক্ত  ক্ষ ভতাফগ র অফ য গ্রণ  কযাই গ ত া গযন  বকন া। 

 াংবিষ্ট   কগ রয অ ফগবতয  জন্য  জা ন াগন া মাইগত গছ  পম উক্ত ৯  ধ াযায  ( ২ )  উ-ধ াযা প্রদ ত্ত ক্ষ ভত া  যক া য ফযতী ত 
অন্য পকান  বন গ াগকায ী কতৃথ ক্ষ ই  প্রগা গ কবয গত  াবযগ ফন ন া। 

মবদ  পক ান  অধস্ত ন  বন গ াগক াযী ক তৃথক্ষ  পক ান   াংগত  কায গণ  ভ গন  কগযন  পম  উক্ত  কতৃথ ক্ষ  কতৃথ ক বন মুক্ত পক া ন  
কভথচ াযী চবচ  ফ স য চ াুরয ী ূণথ ই ফায য ত াচাগক  অ ফয  গ্রণ  কয াগন া উবচস,  তাা  ই গ র প ই  ক তৃথক্ষ   যক া গযয  
 াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ া রগ  প ই  ভ গভথ  প্রস্ত াফ  কবয গ ফন এফ াং  যক ায  প ই  প্রস্ত া ফ ভন্ত্রী  মথা গ ব ফগ ফচন া কবয া  প্রগ াজন ী ব দ্ধা ন্ত  
গ্রণ  কবয গ ফন । 

উক্ত ৯ ধ ায ায ( ২ )  উ -ধ াযায ক্ষ ভ তাফগ র অফ য গ্রণ  কয া গন ায আগ দ   াংবিষ্ট  ভন্ত্রী ভগাদ গয  অনু গভা দ ন  ই া 
ন ূযনগক্ষ  মুগ্ম- বচ গফয দ ভ মথাদ া  ম্পন্প এ কজন  অব প াগযয  স্বাক্ষ গয জাবয  কবয গত  ই গফ । 

পগগজ গটড কভথচ াযী গণ গক অফ য গ্রণ  কয াগন ায ব ফল  াংস্থ ান  ব ফ বা গ গয ভায পগত ভাভান্য য াষ্ট্রব তয বন কট 
তাচায  দ  আ গদ গয  জন্য  প   কবয গত  ই গফ । অন্য ান্য কভথচ া যীবদ গগক অফ য  গ্রণ  কয াগন া  ই গর প ই  তথ য  
ভাভান্য যাষ্ট্র বতয  অফগব তয জন্য  প কবয গ ত ই গ ফ। 

উগয াক্ত ব দ্ধা ন্ত  ভস্ত  ভন্ত্রণ া র/  বফবা গগয অধীন   যক াবয , আধা- যক াবয  এফাং  ভস্ত  যাষ্ট্রাত্ত  বন গ াগকাযী 
কতৃথগক্ষ য প গাচয ীবূ ত কয ফ ায জন্য  অনু গযাধ  কয া মাই গত গছ। 

 

 

ভাফফুযু য  ভান 

 বচ ফ 

 াংস্থ ান  বফব াগ। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLES’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

CABNET SECRETARIAT 

ESTABLISHMENT DIVISION 

Regulation Wing 

Section IV 

NOTIFICATION 

Dacca, the 30th December, 1975. 

No. ED (R-IV)-1R-1/75-228.–In exercise of the powers conferred by section 11 of the Public 

Servants (Retirement) Act. 1974 (Act. No. XII of 1974). the Government is pleased to make the 

following rules, namely:– 

1. These rules may be called the Public Servants (Retirement) Rules, 1975. 

2. In this rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, ‘section’ means a section 

of the Public Servants (Retirement) Act. 1974 (Act No. XII of 1974). 

3. 1) A proposal for extension of service under the proviso to section 4 beyond fifty-seven years of 

age of a public servant who is a physician or a teacher shall be submitted by the authority 

concerned at least three months before the date on which such public servant is due to 

complete the fifty-seventh year of his age,– 

a) in the case of a public servant who is a physician or a teacher in a medical college or a 

similar affiliated institution or being a physician is engaged in the family planning 

activities under the Government, to the Government in the Ministry of Health, Population 

Control and family Planning or to the authority authorized by the Government in this 

behalf; and 

b) in the case of a public servant who was initially appointed in a teaching job or in a job 

interchangeable therewith, to the Government in the Ministry of Education, Scientific and 

Technological Research and Atomic Energy or to the authority authorized by the 

Government in this behalf. 

2) The Government or the authority authorized by the Government in this behalf may extend 

beyond the age of fifty-seven the service of a public servant who is physically and otherwise 

fit for the extension.– 

a) in the case of person referred or in clause (a) of sub-rule (1), if it is satisfied that such 

public servant has put in at least 18 years of service in the preventive or curative branches 

of diseases or health services or in the family planning activities under the Government or 

in all or any two of them; and 

b) in the case of persons referred to in clause (b) of sub-rule (1), if it is satisfied that such 

public servant has put in 18 years of service in a teaching job in an educational institution 

affiliated with any Education Board or University established by or under any law for the 

time being in force, or in a job interchangeable with a teaching job, or in both. 

4. The authority concerned shall, prior to submitting a proposal under rule 3, take the following 

factors into consideration, namely:– 

a) the physical and mental fitness, and the conduct, integrity, efficiency, reputation and morality 

of the public servant concerned; and 

b) whether his extension will be in the public interest. 

5. The order of granting extension in service or otherwise shall ordinarily be communicated to the 

public servant concerned at least one month before he attains the age of fifty-seven years. 

6. 1) A public servant on extension of service shall be entitled to count the period of extension for 

the purpose of his pension and shall also be entitled to such leave, including leave preparatory 

to retirement, increments and other facilities as were admissible to him during his regular 

employment, subject to the condition that the leave preparatory to retirement shall not extend 

beyond the sixtieth year of his age. 
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2) Except in the case of a public servant on extension of service, the leave preparatory to 

retirement to which a public servant may be entitled shall not extend beyond the completion of 

the fifty-eight year of his age. 

7. The service of a public servant who is granted extension beyond the fifty-seventh year or his age 

may be terminated at any time by one month’s notice given either by the Government or the 

authority granting the extension or by such public servant or in lieu of such notice on payment by 

the party giving the notice of an amount equivalent to one month’s salary of the public servant. 

8. 1) Every Proposal for employment by the President under sub-section (3) of section 5 of a public 

servant after his retirement shall be made and processed through the Establishment Division. 

2) The terms and conditions of such employment shall be determined in consultation with the 

Establishment Division, the Ministry of Finance and the Ministry of Law, Parliamentary 

affairs and Justice unless the President directly makes any order in this behalf. 

3) Subject to the terms and conditions determined under sub-rule (2), a public servant on such 

employment shall be treated as a temporary public servant and shall be entitled to such leave 

as is admissible to a temporary public servant under the relevant rules. 

9. Where a public servant who opts to retire from service under sub-section (1) of section 9 of the 

public Servants (Retirement) Act, 1974 intends to proceed on leave preparatory to retirement, he 

shall, subject to admissibility, be entitled to such leave if his Application for retirement.– 

a) is made at least thirty day’s prior to the date on which he intends to proceed on such leave; 

b) specifies the period for which he intends to so proceed; 

c) specifies the period for which the leave is sought; and 

d) is accompanied by a report from the Accountant-General of the admissibility of such leave. 

10. The Bangladesh Public Servants (Retirement) Rules, 1973, are hereby repealed. 

 

By order of the President 

 

 

M. KERAMAT ALI 

Secretary, 

Establishment Division. 

No-MF(Reg-I)3P-28/82/106/500 Dated: 25-11-1986 

Couy forwarded for information and necessary action to:--------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 

A.K.M. Rashid Uddin 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

1. All Ministries/Divisions 

2. Secretary to the President, Bangabhan. 

3. Military Secretary to the President, Bangabhan. 

4. All Heads of Directorate. 

5. All Commissioners of Division. 

6. All Deputy Commissioners. 

7. All District Judges. 

8. All subdivisional Officers. 

9. All Universities of Bangladesh. 

10. All Heads of Autonomous/ Semi- Autonomous Bodies. 

11. Registrar, High Court/ Supreme Court, Bangladesh. 

12. Secretaries, Public Services (1
st
 and 2

nd
) Commissions. 

13. Director-General, Anti-Corruption. 

14. Director-General, National Security Intelligence, Dacca. 

15. Director, Bangladesh Rifles. 

16. Inspector-General of Police, Bangladesh. 
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17. Inspector-General of Prisons. 

18. All Superintendents of Police. 

19. Accountant-General, Bangladesh. 

20. All Section Officers of Establishment Division. 

21. Secretary, Bangladesh Election Commission. 

22. All Financial Advisers and Deputy Financial Advisers of Ministries/ Divisions. 

23. Director-General of Posts, Telegraph and Telephones. Department. 

24. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Rules Unification-2 

No. MF/RU-2(13)/76/25, Dated, 2nd March, 1977. 

SUBJECT: Optional retirement under section 9 of Act No. XII of 1974. 

Clarification has been sought as to whether the term ‘completed twenty-five years of service’ as 

used in section 9 of the Public Servants (Retirement) Act. 1974 (Act No. XII of 1974) means 

completed twenty-five years of qualifying service or completed twenty-five years of gross service. 

After consultation with the Ministry of Law it is clarified for general information that with the 

enactment of the said Act, a public servant subject to conditions laid down therein, may opt to retire or 

the Government may retire him from the service at any time after he has completed twenty-five years 

of gross service and he would get Retiring Pension on the basis of the length of the completed years of 

his qualifying service under the provisions of the existing Service Rules as stand amended buy the 

provisions of section 9 of Act No. XII of 1974. 

 

 

S. G. MUSTAFA 

Deputy Secretary. 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ অবনব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা -১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-০৭.০০.০০ ০০.১ ৭১ .১ ৩ .০৩ ৭ .১ ১- ১ ২ ২ তাবযখ: ১ ৮-১ ২-২ ০১ ১  বিষ্টা ব্দ 

০ ৪- ০ ৯- ১ ৪ ১ ৩  ফঙ্গাব্দ 

 

বফল : The Public Servants (Retirement) Act, 1974  াং গাধন  প্র াংগ গ। 

 ূত্র: জন প্রা ন  ভন্ত্রণ া র গয  স্ম াযক  ন াং- ০৫.০ ০.০০ ০০.১ ৭৩ .২২ .০ ০৫. ১ ১- ৩ ৫৩ ,  তাবযখ : ১ ৪- ১ ২- ২ ০১ ১ 
বিঃ। 

উমুথক্ত ব ফল   ূগত্র য ফযাগত The Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এ য 

Section 4  াংগাধন  কগয গণ কভথ চ াযীগদ য অফ য গ্রগণয ফ  ীভা  ৫৭ (  াতান্প )  ফস য এয  বয ফগতথ  ৫৯ ( ঊন ল াট)  
ফস য কয ায প্রস্ত াগ ফ বন গদ থক্র গভ অথথ ব ফবা গগয  ম্মবত জ্ঞ ান  কযা  ’র। 

 

 

এ . এ প. আব ভন  পচ ৌধ ুযী 
উ-  বচ ফ ( প্রবফবধ- ১ ) 

পপান  ন াং: ৭১ ৬ ৭৯০৩ 

 বচ ফ 

জন প্রা ন  ভন্ত্রণ া র 

ফাাংর াগদ   বচ ফা র, ঢাক। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

IMPLEMENTATION DIVISION 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF(ID))-1-2/77/856, dated 20th December, 1977 

Subject: Pension and Death-cum-Retirement Benefits. 

The undersigned is directed to state that the Govrnment have had under consideration the 

recommendations of the Pay and Service Commission relating to pension and death-cum-retirement 

benefits of civil government servants. The President has now been pleased to make the following 

decisions effective from 1st July, 1977. 

The Pension-cum-Gratuity Scheme, 1954 [vide Finance snd Revenue Department to Memo No. 

3568F dated l2-6-1954 and Ministry of Financo O.M. No. 4(F)12(2)-RI/53 dated 24-3-1954 as 

amended and amplified from time to time shall be modified to the extent indicated below:— 

1. Service rendered by a government servant after sttaining the age of 18 year shall be treated as 

service qualifying for pension. 

2. a) In the case of a government servant who has rendered 3 years or more but less than 5 years of 

service, qualifying for pension, a gratuity equal to 3 months pay may be granted to him on 

retirement or discharge due to abolition of his post or to his family in the event of his death 

while in service. 

b) In the case of a government servant who has rendered 5 years or more but less than 10 years 

of service qualifying for pension, a gratuity equal to one months pay for each completed year 

of such service subject to a maximam of Taka 15,000 may be granted to him on his retirement 

or discharge due to abolition of his post or to his family in the event of his death while in 

service. 

3.  a) In the case of a government servant who has randered qualifying service or 10 years or 

more, the gratuity payable to him on retirement or to his family in the event of his death, 

will he calculated at the following rates for each Taka of his pension surrendered: 

If qualifying service is 10 years or more but less than 15 years      /Tk. 192. 

If qualifying service is 15 years or more but less than 20 years     /Tk. 178. 

If qualifying service is 20 years or more     /Tk 165. 

b) In the case of a government servant who has iendered qualifying service for 10 years or 

more- 

i) In the event of his death before retirement, the pension payable to his family will be 

paid for 10 years instead of 5 years as at present; and 

ii) in the event of his death after but within 10 years of retirement, half of the reduced 

pension (i.e., half of the pension remaining after surrender of ¼ 
th

 the of gross 

pension) will be paid to his family for the unexpired Portion of 10 years. 

2) In respect of ponsioners who retired from service on or after 1-7-1977 the provisions of 

Ministry of Finance (Implementation Cell) Memorandum No. MF(IC)-II-14/74. dated 21-1-

74, 21-3-74, 16-5-74 and 6-2-75 will be modified to the extent indicated below: 

a) Pension will be calculated according to the Pension Table now in fore on emoluments up 

to Tk. 2,000 per month and on the portion of emoluments in excess of Tk. 2,000, it will be 

calculated at half the applecable rate, provided that in no case the pension will exceed Tk. 

1,500 per month. 

Example: 

Pay immediately before proceeding on LPR;   Tk.2,200. 

Qualifying service 21 years, applicable rate  44% 

Pension on Tk. 2,000@  44% Tk. 880 

Pension on Tk. 200@ 22% Tk. 44 

    924 

b) In the case of persons who were on leave preparatory to retirement on 1-7-77 and retired 

with effect from a subsequent date, pension will be calculated on the basis of what would 
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have been his pay in the New National Grade and Scale on the date his retirement and has 

he not been on leave. 

c) Officers who were entitled to Special Additional Pension, under Revision, of Pension 

Rules and Rates of 1966 sanctioned tinder Finance Department Memo. No. F/IU-12/66/93 

dated 2-9-66 or similar orders issued by the Ministry of Finance of the erswhile 

Government of Pakistan, and retired on or after 1-7-74, will have an option to have their 

pension refixed under the Revision of Pension Rules and Rates of 1966 or the similar 

orders of the then Govornment of Pakistan, on the basis of their presumptive pay which 

they would have drawn but for the restriction on drawal of pay above Taka, 2,000 per 

month. They will also be allowed the 15% increase on their ordinary pension (excluding 

the Special Additional Pension) refered to in para 4(l) below. But the total pension 

including the Special Additional pension together with the 15% increase shall not exeed 

Taka. 1,500 p.m. No. portion of Special Additional Pension nor the increase will be 

allowed to be commuted or converted in to gratuity. The option is to be communicated in 

writing to the Audit Officer within 30 months of the issue of this O.M. On receiving the 

option for the Pension Rules of 1966, the Audit Officer will issue a revised P.P.O. 

3) 1) Such Railway employees who on the date of issue of this O.M. are in nonpensionable 

service and are entitled to the benefit of Contributory Provident Fund excluding those 

employed on contract or otherwise for a specified term or borne in work charged or 

contingency establishment, may opt for the pensionery benefits sancationed in this O.M. 

in lieu of the existing retirement benefits admissible to them. The option should be 

exercised in writing and communiated, in the case of Gazette Officers, to the Audit 

Officer and in the case of non-gazetted emplyees, to the Bead of the office concerned, so 

as to reach him within three months from the date of issue of this O.M. Those on leave or 

temporary deputation outside Bangladesh may exercise the option and communicate it 

within three months from the date of joining or return in Bangladesh, the case may be. 

2) The option exercised under sub-para (1) shall be duly acknowledged by the Audit officer 

or, as the case may be, by the Head of the office concerned and placed in the service 

record of the concerned employee. 

3) An option once exercised and communicated shall be final. An employee who does not 

exercise and communicate his option for the pension ery benefits sanctioned in this O.M. 

within the prescribed time limit shall not he entitled to the benefits thereof and shall 

continue on existing terms. 

4) An employee opting for the pensionery benefits sanctioned in this O.M. will cease to be a 

member of the Contributory Provident Fund and the amount standing at the credit of his 

Contributory Provident Fund representing the employer’s contribution together with the 

interest thereon shall be forfeited to Government and the amount representing his own 

contribution together with the interest thereon shall be deemed to have subscribed to his 

General Provident Fund to be opened and he shall, for all purposes be governed by the 

rules of that Fund. The service rendered by such a person from the date of his joining the 

Contributory Provident Fund shall, subject to the rules for reckoning qualifying service 

for pension, count as such service. 

4. 1) Pensioners who retired from Government service with effect from the date prior to 1
st
 July, 

1977 shall get an increase in the Pension at the following rates- 

a) Those who retiren on a gross pension 

up to Tk. 200 p.m. 

20% of gross pension Subject to a minimum 

of Tk. 30 per month. 

b) Those who retired on a gross pension 

exceeding Tk. 200 p.m. 

15% of gross pension subject to a minimum 

of Tk. 40 per month. 

Provided that gross pension plus the increase as above shall not exceed Tk. 1,500 per 

month. 

2) The ad-interim increase of pension now drawn, if any. will also continue to be admissible but 

the agregate of gross pension, ad increase, and the increase now sanctioned shall not exceed 

Taka. 1,500 per month. 

3) No portion of the increase mentioned in subpara (1) shall be allowed to be commuted or 

converted into gratuity. 

‘Gross pension’ occuring above means full pension admissible on retirement before any 

portion thereof is surrendered under Pension-cum-Gratuity Scheme or commuted. 
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5. The decision contained in this O.M. are effective from 1st July, 1977 and shall be deemed to have 

had effect from that date. 

6. In any matter in respect of which no provision has been made in this O.M. the existing provisions 

of the rules and orders on the subject shall continue to apply, until altered, repealed or amended. 

7. Necesary amendments to thc relevant rule will he made in duecourse. 

 

 

S.G. Mustafa. 

Deputy Secretary. 

Implementation Division. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

No. MF(ID)-1-2/77/727, dated dacca, the 29th June, 1978. 

OFFICE MEMORANDUM 

SUBJECT: Pension and Death-Rrtirement Benefit. 

The undersigne is directed to clarify below, the points raised on the Govt. orders issued thin is 

Divisions O.M.No. MF(ID)-I-2/ 77/ 856. dated 20-12-77 on the subject noted above 

1) Family pension as per para 1(3)(h) of the O.M. will be admissible for 10 years in cases where 

the right to family pension accrues on or after 1-7-77 This means that in the event of death of 

a Govt. servant while in service, the family pension will be paid for 10 years, if he dies on or 

after 1-7-77 and in the event of death after retirement, the family pension will be paid for 

unexpired portion of 10 years of his retirement, if he dies on or after 1-7-77 but within 10 

years of his retirement. 

2) The increase in service pension admissibie in terms of para 4(1) of the O.M. is not applicable 

to family pension. 

3) The New National Scales as well as the new Pension and Death-cum-Retirement benefits, are 

effective from 1-7-77. A pensioner who was in service (including no L.P.R.) up to 30-6-77 

and has reitred on and from 1-7-77 has ceased to be in service on 1-7-77. As such he will 

come neither under the New National Scales nor the new pension and Death-cum-Retirement 

Rules. His pension will be calculcted at the old rates according to the old rules; but he will get 

the increase in pension in terms of para 4(1) of the O.M. 

4) The percentage increase in service pension admissible under para 4 of the O.M. is to be 

calculated on gross pension. The pension of persons Who retired before 1-7-66 was revised 

upwards under Revision of Pension Rules and Rates of 1966 sanctioned under Finance 

Department Memo No. F/ IU-12/ 66/ 93, dated 2-9-66 or similar orders issued by the Ministry 

of Finance/ of the erstwhile Govt. of Pakistan. So, in se of persons who retired before 1-7-66 

the increase in pension now admissible should be calculated on the basis of revised gross 

pension admissible with effect from 2-7-66. 

 

 

S.G. MUSTAFA 

Deputy Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

No.MF(ID)-1-2/77/1258 dated, Dacca, the 30th November, 1978. 

To 

The Secretary, 

Ministry of Defence. 

Dacca. 

Subject Armed Forces Pay and Pension Committee Report (Part Pension). 

Sir, 

I am directed to invite a reference to the correspondance resting with your D.O.No. Pen-169/ 78/ 

D-19/ 876 dated 3-10-1978 on the subject noted above, After considerin the recommendation of the 

Armed Forecs Pay and Pension Committee, the Council Committee on Implementation has decided as 

follows: 

With effect from 1-7-1977 the existing Military Pensioners who retired before 1-7-1977 may be 

granted increas in their pension as shown below: 

A. For those who retired on or before 30-6-1973. 

Amount of Pension 

on 30-64977 

Increase Revised amount of pension 

with effect from 1-7-1977 

Up to Tk. 100 i) Tk. 30 plus a) Amount of pension on 30-6-

1977 plus Tk. 30 plus 

ii) 20% of (pension as on 30-6-1973 plus 

Tk. 20) subject to minimum of Tk. 30 

b) 20% of (a) subject to a 

minimum of Tk. 30. 

Above Tk. 100 but 

not above Tk. 150. 

i) Tk. 25 plus a) Amount of pension on 30-6-

1977 plus Tk. 25 plus 

ii) 20% of (pension as on 30-6-1973 plus 

Tk. 20) subject to minimum of Tk. 30 

b) 20% of (a) subject to a 

minimum of Tk. 30. 

Above Tk. 150 but 

not above Tk. 200. 

i) Tk. 20 plus a) Amount of pension on 30-6-

1977 plus Tk. 20 plus 

ii) 20% of (pension as on 30-6-1973 plus 

Tk. 20) subject to minimum of Tk. 30 

b) 20% of (a) subject to a 

minimum of Tk. 30. 

Above Tk. 350 but 

not above Tk. 500. 

i) Tk. 20 plus a) Amount of pension on 30-6-

1977 plus Tk. 20 plus 

ii) 15% of (pension as on 30-6-1973 plus 

Tk. 20) subject to minimum of Tk. 40 

b) 15% of (a) subject to a 

minimum of Tk. 40. 

Above Tk. 350 but 

not above Tk. 500. 

i) Tk. 15 plus a) Amount of pension on 30-6-

1977 plus Tk. 15 plus 

ii) 15% of (pension as on  30-6-1973 plus 

Tk. 20) subject to minimum of Tk. 40 

b) 15% of (a) subject to a 

minimum of Tk. 40. 

Above Tk. 500. i) Tk. 15 subject to marginal adjustment up 

to Tk. 515 plus. 

a) Marginal adjustment up to 

Tk. 515 plus 

ii) 15% of (pension up to Tk. 515) subject to 

minimum of Tk. 40 

b) 15% of (a) subject to a 

minimum of Tk. 40. 

B. For those who retired on or after 1-7-1973 but before 1-7-1977 

Upto Tk. 200 P.M. i) 20% of pension as on 30-6-1973 subject 

to a minimum of Tk. 40 

a) Amount of pension on 30-6-

1977 plus 

b) 20% of (a) subject to a 

minimum of Tk. 30. 

Above Tk. 200 P.M. 15% of pension as on 30-6-1973 subject to 

a minimum of Tk. 40 

a) Amount of pension on 30-6-

1977 plus 

b) 15% of (a) subject to a 

minimum of Tk. 40. 

Provided that in gross pension plus the increase as above shall not exceed Tk. 1,500 per month. 
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2) The terms ‘amount of Pension as on 30-6-l973’ and ‘the amount of pension as on 30-6-1977’ mean 

the actual amount of Pension drawn by the Pensioner on 30-6-1973 or 30-6-1977. as the case may 

be. This represents the balance of gross pension after commutation, surrender etc. or part there of. 

3) Gross pension plus the increase mentioned above shall not exceed Tk. 1,500 per month. Gross 

pension ‘means full pension admissible on retirement before any portion thereof is surrendered or 

comuted. 

4) No portion of the increase mentioned above shall be allowed to be noted or converted into gratuity. 

5) Except to the extent mentioned above, the existing provisions of the rules and orders shall continue 

to apply. 

 

 

K.A. MANNAN 

Deputy Secretary 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ উইাং, াখা নাং-২ 

ন াং-অথথভ/ প্রবফ-২ / বাতা-২ ৩ /৭৮-৩ ৫২ ( ৫০০ ) তাবযখ: ২ ০-১ ২-১ ৯৭৮  ই াং 

 

পপ্রযক: পভাঃ াঈরৃয  য ভ ান 

  উ- বচ ফ 

  অথথ ভন্ত্রণ ার 

 

বফল :  াবযফ াবযক প ন ন  পব াগী গদ য বচ বকস া ব াতা । 

 

 পক ান  যক াবয ক ভথচ া যীয ভৃতুয  ঘবট গর   যক াগযয  প্রচ ব রত ব ফ বধ  অনুমা ী বন বদ থষ্ট  ভ গয  জ ন্য তাায  
উত্তাযাবধ কাযী গক াবযফ াবযক পন ন  পদ া ই া থ াগক । ১ ৯ ৬৩   াগরয  যক াব য কভথচ াযী ( বচ বকস া) বফবধ অনুমা ী 
অন্যান্য পন ন  পব াগী কভথচ াযী গদ য ন্যা াবযফ াবযক পন ন  প বাগী যা বচ বকস া ফয প্রবতূয ণ  (re imbursement) 

াায অবধক া যী বছগ রন । বকন্তু  উ ক্ত  প্রথায বফ গর া  াধগন য য তা াযা অন্যান্য পন ন  পবা গীগদ য ন্যা ন গদ  অগথথ  
বচ বকস া বাতা াইগ ফন বক-ন া প ই   ম্পগকথ সু বন বদ থষ্ট পক ান  যক াবয আগদ  ন া থাকা ব া ফযক্ষ ণ    ানা প্রদ ানক াযী  
অবপ  গুব রগত  বফ গল  বফ ভ্রান্তক য  বযব স্থ বতয  উদ্ভ ফ ই া গছ । 

 

 এই  ফযাা গয  যক া গযয  দ ৃবষ্ট আক ল থণ কয া ই গর  যক ায ব ফলব ট  ানু ববূত  ক াগয ব ফগ ফচন াূফথ ক ব  দ্ধান্ত গ্রণ  
কবয াগছন  পম, পন ন  পবাগী গদ য ন্যা াবযফ াবযক পন ন  পব াগীয া  বন বদ থষ্ট  ভগয  জন্য  প্রচ বরত  াগ য অথথা স ভাব ক 
৩ ০ ( বত্র )  টাকা াগয  বচ বকস া ব া তা প্রাপ্ত ই গফন । 

 

 এই  আগদ  অবফ রগে ক ামথকয ী ইগ ফ । 

 

পভাঃ াঈরৃয  য ভ ান 

উ- বচ ফ 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

ন াং-অথথভ/ প্রবফ-২ / বাতা-২ ৩ /৭৮-৩ ৫২ ( ৫০০ ) তাবযখ: ২ ০-১ ২-১ ৯৭৮  ই াং 

প্রবতবরব  জ্ঞা তাগ থথ  ম থাম থ ফযফস্থ া গ্রগণয জন্য  -------------------------------------- প প্রবযত  ই র । 

 

প ক, এ ভ, ক ব য ভ 

াখা প্রধ ান 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

পপান  ন াং: ২ ৫৯৬৮ ৭ 

ফন্নন: 

১ । যাষ্ট্রবতয  বচ ফার । ২ । যাষ্ট্র বতয  এক ান্ত  বচ ফ । ৩ । যাষ্ট্রব ত য প্রধ ান  বচ গফয এক ান্ত  বচ ফ । ৪ । অথথ  বচ গফয 
ফযবক্ত গত  ক াযী ৫ ।  প্র গতযক ভবন্ত্র  ভগাদ গ য এক ান্ত  বচ ফ  ৬।  ক র  ভন্ত্রণ ার/  বফব াগ ( া খাব ববত্তক)  ৭ । প্রধ ান ব া ফ 
বন াভক   বন যীক্ষ ক, ফাাংরা গদ , ঢাকা  ৮ । ভ া ব া ফযক্ষ ক ফাাংর াগ দ , ঢাকা  ৯।  ভাব  া ফযক্ষ ক  া ভবয ক, ঢাকা  ১ ০ ।  
অবতবযক্ত  ব াফযক্ষ ক যয াষ্ট্র ভ ন্ত্রণ ার, ঢাকা । ১ ১ । ভা ব াফ যক্ষ ক ( ডাক, তায  পটব রগ পান ), ঢাকা।  ১ ২ । 
ব াফযক্ষ ণ  অবপ ায, ফাাংর াগদ   বচ ফার, ঢাকা। ১ ৩ । ফ াাংর াগদ   যক াগযয   ক র  বচ ফ । ১ ৪ । অ থথ ভ ন্ত্রণ ারগয   ক র  
 বচ ফ। ১ ৫ । অ থথ  ভন্ত্রণ ার গয  প্রগ তয ক অধীন স্ত  দ প্তয । ১ ৬। প্রগতয ক ব যদ প্তয  প্রধ ান । ১ ৭ । প্রগতযক  অ থথ উ গদ ষ্টায দ প্তয ।  
১ ৮ । প্রগতয ক বফ বা গী কব ভন ায/ গজরা /ভাুরভ া প্রা ক । ১ ৯ । প্রগ তযক পরেজ জাবয অবপ ায / া ফ- পরেজজাবয অব প ায ।  
২ ০ । প্র গতযক পজ রা  বফচাযক ।  ২ ১ । প্রধ ান,  াংফাদ  বফব াগ তথয   পফতায ভন্ত্রণ া র, ঢাকা। ২ ২ ।  ভ া ব াফযক্ষ ক, 

পয রগ । ২ ৩ । বযচ ারক, জাতী  ঞ্চ বফবা গ, ঢাকা। ২ ৪ । ভা ব  াফযক্ষ ক ফাবণ বজযক ব াফ বন যীক্ষ ক । ২ ৫ । ভা  
বযচ ারক ব াফ বন যীক্ষ ক প্রবক্ষ ণ  এক াগডভ ী, ঢাকা । 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Regulation Wing- I 

No.MF/R-I/3P-1/78/73 dated the 24
th

 April 1979. 

MEMORANDUM 

 
Sub: Counting of 50% of the total service rendered by a surplus person in an Autonomous 

Body towards the length of pensionable service under Government. 

As Per recommendation of the Secretaries Committee on Administrative Improvements on the 

above subject, the undersigned is directed to state that Government have been pleased to decide that, on 

absorption in pensionable Government service, 50% of the total service rendered by a surplus person in 

Autonomous Bodies may be counted towards pension subject to tho following:— 

a) surrender of the employer’s share of Contributory Provident Fund together with interest 

accrued thereon; 

and 

b) necessary pension contribution for the period is to be paid to the Government by the employee 

concerned. 

Necessary amendments to the rules shall be made indue course. 

 

 

M. A. Khan 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF(ID)-I-2/77/555, dated Dacca, the 24th May, 1979. 

Subject: Pension and Death-cum-Retirement Benefits. 

In partial modification of this Division’s O. M. No. MF (ID)-1-2/ 77/ 856, dated 20th December, 

1977 the undersigned is directed to say that the Railway employees who, on 1st July, 1977 including 

those on leave preparatory to retirement, are in non-pensionable service and are entitled to the benefit 

of Contributory Provident Fund, may opt. for the pensionery benefits sanctioned in the said O. M. in 

lieu of the retirement benefits existed as on 30-6-1977 admissible to them. 

 

 

K. A. MANNAN 

Deputy Secretary 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার,  অ থথ বফ বাগ 

প্রবফধা ন  উই াং ,  া খা- ১ 

ন াং- অঃভঃ( বফবধ- ১ ) ৪- - ৪ /৭৯/১ ১ ৯( ২ ৫০) তাবযখ: ৯ই  জুর াই,  ১ ৯৭৯ ই াং   
 

বফল : ক ৃা চূ ক আনুগতা বল ক ত ব ফর (Compassionate Gratuity Fund) ই গত  আব থ থক  া াময  প্র াং গগ। 
 

পম  ভস্ত  ন ন- পগগজগ টড  যক াবয  কভথচ াযীয চ াকবয  পন ন গ মা গয ন গ এফাং প ন ন , গ্রাচুই বট,  কবর রেজবফউ টবয 
প্রববগ ডরট  প ারড,  রে  ই ন ব গযন্ফ ,  পফবন গ বা গরর ট পারড  ই গত  পক ান  আবথথক  সু বফধা   াইফায  সু গ মাগ  ন াই , তাায া চ াকবয  
পগল অথ ফা চ াকবয থাকা কার ীন  ভগ অক্ষভ  ই গর  বকাং ফ া ভু তুয ফযণ কবয গর  তাা গদ য বযফায ফ গথ গক  কৃ াূচ ক 
অনুগতাবল ক তব ফর (Compassionate Gratuity Fund)  ন াভ এক বট পার ড বফদযভান  যব  াগছ।  প্রবত ফস য এই  
পাগর ড বকছু  অ থথ ফযা দ্দ থাগ ক। এ ই  পারড  ই গত   াা ময ভঞ্জু যীয জন্য  এক বট  কৃা ূচক  অনুগ তাবল ক তব ফ র কবভব ট  
বফদযভান  যব া গছ। ই া  ই গত মথ া মথ ক তৃথ গক্ষ য ভাধয গভ ফবণথ ত কবভব টয প গক্র টাবয, া খা প্রধ ান ১ , প্রবফ ধ ান উইাং, অ থথ  
বফবা গ/ অথথ  ভন্ত্রণ া রগয  বন কট প প্র যণ  কবয গত   । এ   েগন্ন  অ থথ ভ ন্ত্রণ ারগয  প্রব ফধান উইাং এয  স্ম ায ক ন াং- MF R-1 

4P-3 7-1 183 তাবযখ: ২ ১ /০৮ /১ ৯ ৭৪  স্ম যণ  কযা মাই গত াগয । 

 যক াগযয  এই  বফবধ অগন গকয   ত অজান া  থ াবকগত া গয। প গর অগন গকই   ত এরূ   াা গমযয আগফদ গন য 
পক ান সু গমা গ ান ন া। 

ই া অফগবত  প্রগা জন ী ফযফস্থা  গ্রগণয জন্য   কর ভন্ত্রণ া র  ব ফবা গগ পপ্রযণ  কয া ই র। তাা গদ য অবধন স্থ 
দ প্তয  ভূ, বযদ প্তয   অন্যান্য  কর অব প  ভূগক অফ গবত কয াই ফায জন্য  অনুগযাধ কয া ইর ।  

 

 

স দ  বপুরর  ফাযী 
াখা প্রধ ান। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF(ID)-1-2/77/227 Dated 27-10-1979. 

Subject:  Pension and Death-Cum-Retirement Benefits. 

The undersigned is directed to invite is reference to this Division’s OM. No. MF (ID)- 1/ 2/ 77/ 

856, dated 20-12-1977 on the above subject and to convey that the President has been pleased to amend 

the decision contained in the above Office Memorandum namely: 

In the said Office Memorandum – 

In paragraph-2, for sub-paragraph (a) the following shall be substituted namely:– 

‘(a) Pension will be calculated according to the Pension Table now in force provided that in no 

case the pension will exceed Tk. 1,500 per month.’ 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

No.MF(ID)-1-2/77/1415, Dated Dacca the 17th December. 1979. 

 

OFFICE MEMORANDUM 

Subject: Pension and Death-cum-Retirement Benefit. 

The undersigned is directed to refer to the Accountant-General (Civil) letter No. Pen-I/ Co-ord 

Out/ 283, dated, 10th December, 1979 on the subject noted above and to say that the amendment made 

in this Division’s OM· No. MF (FD)I-2/ 77/ 1227, dated 27-10-1979 shall take effect from 1-7-1977. 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary. 

Implementation Division, 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No. MF(ID)-II/I(G)-1/78(Pt.11)/l047 Dated 4-8-1980. 

Subject: Postal Operation Allowance. 

The undersigned is directed to say that the Government have been pleased to decide that all non-

gazetted employees except Sr. and Jr. Accountant of Bangladesh Post Office Department with effect 

from 1st July, 1980 shall be allowed Postal Operation Allowances (a) Tk. 22.50 per month. 

Necessary amendment to the Notification No. MF (ID)-I-3/ 77/ 859 dated 20-12-1977 is being 

issued separately. In the meantime the aforesaid allowance may be disbursed to concerned employees 

accordingly. 

 

 

K. A. MANNAN 

Joint Secretary 

Current Charge 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF(ID)-1-2/77(Pt.)840, dated Dacca, the 26th June, 1980 

Subject: Death-cum-Retirement Benefit. 

The undersigned is directed to clarify below, the points raised on the Govt. order issued in this 

Division’s O· M·. No. MF (ID)-I-2/ 77/ 856, dated 20-12-1977 on the subject quoted above. 

1. The provisions of the aforesaid. O. M. are applicable to those Govt. servants who retired or will 

retire from govt. servant On or after 1-7-1977. 

2. The family pension for a period of 10 years or unexpired portion of 10 years is admissible to the 

families of those govt, servants who died or will die after retirement or who died or will die 

without retirement on or after 1-7-1977. 

3. The families of Govt. servants who retired and died prior to 1-7-1977 or who retired prior to 1-7-

1977 but died after 1-7-1977 or who died prior to 1-7-1971 without retirement will get family 

pension as per existing pension rule in force as on or before 30-6-1977. The provisions of O. M. 

dated 20-12-1977 will not be applicable in their Cases. 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary. 

 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1565  

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF(1D)-1-43/80/471, Dated Dacca, the 7th April, 1980. 

Subject: Treatment of Personal Allowance/ Personal Pay into pension calculation. 

The undersigned is directed to refer to A. G. (C), s Memo. No. Pen. V/ Out/502, dated 8-1-1980 on the 

subject quoted above and to say that ‘Personal Pay’ on account of emoluments admissible to the 

employees on the date of issue of the service (Grades, Pay and Allowances) Order, 1977 dated 20-12-

1977 shall not come under the purview of emoluments for pension. 

 

 

K.A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF(ID)-1-2/77/(Pt.) 905, dated, Dacca, the 8th July. 1980. 

Subject: Death-cum-Retirement Benefit. 

 In supersession of this Division’s O. M. No. MF (ID)-1-2/
 
77 (Pt)/ 840, dated the 26th June. 1980 

the under signed is directed to clarify below, the points raised on the Government orders issued in this 

Division’s O. M. No. MF (ID)-1-2/ 77/ 856, dated 20-12-77 on the subject quoted above. 

2. The family pension for a period of 10 years or unexpired portion of 10 years is admissible to the 

families of those Government servants who died or will die after retirement of who died or will die 

without retirement on or after 1-7-1977. 

3. The families of Government servants who retired and died prior to 1-7-1977 or who retired prior’ 

to 1-7-1977 but died after 1-7-1977 or who died prior to 1-7-1977 without retirement will get 

family pension as per existing Pension Rule in force as on or before 30-6-1977. 

 

 

K. A. MANNAN 

Joint Secretary 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Implementation Division 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF(ID)-1-75/80/23, dated, Dacca, the 6th January, 1981. 

Subject: Pension and Death-cum-Retirement benefit. 

The undersigned is directed to invite a reference to this Divisions O. M. No-MF (ID) 1-2/ 77/ 856, 

dated 20-12-1977 on the above mentioned subject and to convey that the President as been pleased to 

amend the decision contained in the above Office Memorandum namely:- 

In the said Memorandum: 

in paragraph 4 (1) in place of ‘with effect from a date prior to 1st July, 1977’ the following 

shall be substituted namely 

‘On or before 1st July, 1977.’ 

 

 

K. A. MANNAN 

Joint Secretary 

(Current Charge). 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার,  অ থথ বফ বাগ 

প্রবফবধ া খা- ৩ 

ন াং- অভ/অবফ /প্রব ফ- ২ /ছুবট- ১ ৬/৮৪ /১ ৯৩ তাবযখ: ২ ১  প গে েয,  ১ ৯৮ ৫   
 

পপ্রযক: এ, পক , এভ, যব দ  উব দ্দন 

  উ-  বচ ফ, অথথ  বফব াগ। 

 

প্রাক: ভা ব াফযক্ষ ক ( গ ফাভবযক ) 

  ফাাংর াগদ , ঢাকা। 

 

বফল : চ াকবযয ত  অ ফস্থা  ভতুযু ফযণক াযী   যক াব য কভ থচ া যীগ গণ য াবয ফায গক অ থ থ বফ বাগ গয ২ ১ /০১ /১ ৯৮ ৫ ই াং তাবয গ খয 
স্ম ায গকয  আতা  ছবুট য বয ফগ ত থ ন গদ  অ থ থ প্রদ ান প্রাং গগ । 

 

ভগাদ া, 
 অথথ ব ফবা গগয ২ ২ /৪ /১ ৯৮ ৫ তাবয গখয অভ/  অব ফ/ প্র- ২ / ছুবট- ১ ৬/ ৮ ৪ / ৭৬ ন েয  গত্র য প্রবত আ ন ায দ ৃবষ্ট  
আকলথণ কয তঃ আবদষ্ট  ই া জানা ই গতবছ পম , ০১ /০৬/৮ ৪  ই াং তাবয খ  ফা উায  গয চ াকবযয ত অ ফস্থা  পক ান  যক াবয 
কভথকত থা- কভথচ াযী ভৃ তুযফযণ  কবয গ র অ থথ বফ বা গগয ২ ১ /০১ /১ ৯৮ ৫ ত াবযগখয অভ/ অবফ/ প্রবফ- ২ / ছুবট- ১ ৬/ ৮ ৪ / ৯ ন েয  
স্ম াযগকয  আ তা ভৃ তুয ফযগণ য তাব যগখ অ ফয  গ্রণ  ধ বয া ানা  া গ গক্ষ  ছুবটয ফদ গর তাচ ায প্রা য ন গদ  অথথ ত াচায  
বযফায গক প্রদ ান কয া মাই গত াগ য। এ ই  পক্ষ গত্র  ‘বযফায’ ফঝুাই গত াবযফাবযক  পন ন  প্রদ ান বন বভ গত্ত পন ন  বফবধগ ত  
প্রদ ত্ত  ঙ্গানু ম াী ‘বযফায’ ফঝুাইগ ফ। 

 

 

আন ায অনুগত 

এ, পক , এভ, যব দ  উব দ্দন 

উ-  বচ ফ 

পপান- ৪ ১ ৪ ৫২ ১ 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

Finance Division 

Regulation Section- 1 

 

MEMORANDUM 

No.MFP(FD)Regn-1/3P-22/82/147, dated, the 21st December, 1982. 

Subject: Revised Rules for pension and retirement benefits. 

The undersigned is directed to invite a reference to this Ministry’s O. M. No. MF (ID) 1-2/ 77/ 

856, dated 20-12-1977 on the subject noted above and to state that Government have been pleased to 

further revise the existing rules relating to pension and death cum-retirement benefit of civil 

Government servants, and have been pleased to decide as follows:- 

1) The pension-cum-gratuity scheme, 1954 (vide Finance and Revenue Department Memo No. 

3568-F, dated 12-6-1954 and Ministry of Finance O. M. No. 4 (F)12 (2)-RI/ 53, dated 24-3-

1954, as amended and amplified from time to time shall be modified to the extent indicated 

below:- 

a) At present a Government servant in pensionable service, on retirement, is allowed a 

gratuity in lieu of one-fourth of his gross pension which he surrenders compulsorily. He is 

also allowed to commute another one-fourth of his gross pension and may get 

commutation value of his pension. The commutation rules are relatively complex and 

pensioners face many difficulties in this respect. Government have, therefore, decided 

that subject to provision for option as per sub-para (2) Government servants in pension- 

able service, on retirement, shall surrender half of their gross pension and receive a 

gratuity against the surrendered amount. They shall not be allowed to commute any 

further amount from their gross pension. 

b) In the case of a Government servant who has rendered 10 years service of more 

qualifying for pension a gratuity payable to him of retirement, or to his family the event 

of his death. will be calculated at the following rates for each Taka of his pension 

surrendered: 

(i) if qualifying service is 10 years or more but less than 15 years.  Tk. 210 
(ii) if qualifying service is 15 years or more but less than 20 years.  Tk. 195 
(iii) if qualifying service is 20 years or more.  Tk. 180 

c) i) In the event of death before retirement, the family pension payable to the family of 

the deceased Government servant will now be paid for 15 years instead of 10 years as 

at present. 

ii) In the event of his death after but within 15 years of his retirement, half of the 

pension (net of surrender/ commutation) will be paid to his family for the unexpired 

portion of 15 years. 

d) In respect of pensioners retiring from service on or after 1-7-1982, the pension will be 

calculated according to the pension table (Annexure ‘A’) now in force without any upper 

limit. 

e) The pensioners including family pensioners who were drawing, on or before 30-6-1977, a 

net pension of less than Tk. 100 including the ad-hoc increases allowed from time to time 

and such pensioners who have retired or will retire after 30-6-1977 shall now get a net 

pension of not lass than Tk. 100 per month inclusive of ad hoc increases. Audit Officers 

concerned shall revise the P.P.O. s accordingly. 

2) Option from Government servants in pensionable service, 

a) Government servants who were in pensionable service and will retire on or after 1-7-1982 

shall be allowed the option to draw their pensionery benefits under the existing rules. This 

option should be exercised in writing and communicated, in the case of gazetted officers, 

to the Audit Officer and in the case of non-gazetted Government servant to the Head of 

the Office concerned so as to reach him within 3 months from the date of issue of this 

memorandum. If on that date, a Government servant was on leave or temporarily on 

deputation outside Bangladesh he may exercise his option and communicate from there or 

within three months from the date of his return from leave or deputation abroad. 
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b) An option exercised by a Government servant under sub-para (2) (a) shall be duly 

acknowledged by the Audit Officer or the Head of the Office concerned as the case may 

be and placed on the service records of the Government servants. 

c) An option once exercised and communicated to the Audit Officer or the Head of the 

office shall be final. 

d) A Government servant who does not exercise his option and communicate his option 

within the time limit prescribed in sub-para (2) (a) shall be deemed to have accepted the 

new pensionery benefits sanctioned in this Memorandum. 

2. The existing Pension Communication Rules shall be applicable in the case of pensioners who 

retired before 1-7-1982 and also in the case of those who retired or would retire on or after 1-7-

1982 provided they exercise option to retain the existing pensionery benefits under sub-para (2) of 

para 1. 

3. The decisions contained in this Memorandum are effective from 1st July, 1982 and shall be 

deemed to have had effect from that date. 

4. In any matter in respect of which no provision has been made in this Memorandum the existing 

provisions of the rules and orders on the subject shall contiue to apply until altered, replaced or 

amended. 

5. Relevant Rules shall be deemed to have been amended accordingly to the extent of the provisions 

contained in this Memorandum. 

 

 

K. M. AHMED 

Joint Secretary. 

Finance Division 

No. MFP(FD)Regn-1/3P-22/82/147(1500), dated, the 21st December, 1982 

Copy forwarded for information and necessary action to: 

 

 

SYED SHAFIQUL BARI 

Section Officer (C. G.) 

Distribution: 

1. Chief Martial Law Administrator’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Dhaka. 

2. President Secretariat. 

3. All Zonal Martial Law Administrators. 

4. All Private Secretaries to all Ministers. 

5. All Ministries/ Divisions of Bangladesh Secretariat (Section- W ise), 

6. Election Commission Secretariat. 

7. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 

8. All Heads of Departments/ Directorates. 

9. All Divisional Commissioners, 

10. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

11. All other Accountants General. 

12. Registrar. Supreme Court of Bangladesh. 

13. All Asstt. Registrars of High Court Benches, Comilla, Rangpur and Jessore. 

14. Secretary, Public Service Commission, Bangladesh. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Judges. 

17. All District Accounts Officers. 

18. All Treasury/ Sub-Treasury Officers, 

19. All Sub- divisional Officers, 

20. All Officers and Dy, Financial Advisers of Finance Division.  
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Annexure ‘A’ to Ministry of Finance and Planning (Finance Division), Memo No. MFP (FD) Regn-1/ 

3P-22/ 82/ 147, dated the 21
st
 December, 1982 

 

NEW PENSION TABLE 

Ordinary Pension 

Completed year of qualifying service.  Scale of pension expressed as percentage of 

emoluments.  

10 21 

11 23 

12 25 

13 27 

14 29 

15 31 

16 33 

17 35 

18 37 

19 39 

20 41 

21 44 

22 47 

23 51 

24 55 

25 and above 60 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

Finance Division 

Regulation 1 

 

MEMORANDUM 

No. MFP(FD)Regn-1/3P-28/82/148, dated the 26th December, 1982. 

Subject: Sanction of Pension and simplification of procedure for Payment of Pension including 

family pension and gratuity. 

Government have issued instructions from time to time urging prompt sanction and payment of 

pension and gratuity, but the desired results have not been achieved. It has, therefore, been decided that 

until further orders, the following revised procedures shall be followed by all concerned to ensure 

prompt sanction and payment of pension and gratuity. 

2. A government servant shall submit his application for pension at least 6 months before the date of 

his final retirement from the Government service. On receipt of his app1ication, the sanctioning 

authority shall check the application and complete the 2nd part of the Form, calculate the amount 

of pension/ gratuity admissible and shall issue ‘No Demand Certificate’ in respect of loan and 

advances from Government, payment of transport charge and rent for Government accommodation 

on the basis of the records of last three years available with the office/ offices where the pensioner 

served last. That shall be the final clearance in this regard. No further ‘No Demand Certificate’ 

either from the Director, Government Accommodation or from the Directorate of Government 

Transport shall be necessary in this respect. If, however, any sum is found due from the applicant 

for pension, arrangement should be made for its recovery. The Sanctioning authority shall then 

directly sanction the pension and gratuity as found admissible and send the pension papers to the 

Audit Officers for the issue of the issue of Pension Payment Order (P.P.O.). 

3. In case of non-gazetted Government servants, the Head of the office will examine their Service 

Books and check up whether these are complete in all respects. He shall ensure that necessary 

entries regarding verification of service as required, are completed. In case, any portion of the 

service could not be verified from the records available, a statement in writing by the Government 

servants concerned for the excepted period as well as a record of the evidence of his 

contemporaries should be obtained in the Form enclosed herewith (Annexure-I) and attached to the 

service Book/ Record and the finding should be recorded therein. Then the pension papers along 

with the Service Book may be sent to the Audit Officer for issue of the P.P.O as mentioned in para 

2 above. 

4. On receipt of the pension papers, the Audit Officer shall verify the statement of service, scrutinise 

the fact and calculation made in the pension papers, and if he finds that the claim is in order, he 

shall forthwith issue the P.P.O. in accordance with the order of the sanctioning authority. If he 

finds that the sanctioned amounts are incorrect he shall mark out the errors, work out the correct 

amount of pension and gratuity and issue the P.P.O. for the correct amount. In either case, the 

P.P.O. effective from the date of retirement shall invariably be issued within one month of the date 

of retirement of the Government servant concerned. 

5. The pensioner’s half of the P.P.O. will be sent to the sanctioning authority for delivery of the same 

to the pensioner. In case where the P.P.O. has been issued for a different amount of pension/ 

gratuity than that sanctioned, the reason for the difference should be communicated to the 

sanctioning authority while forwarding to the said authority the pensioner’s half of the P.P.O. 

6. Where the pensioner desires to draw his pension through any branch of the Sonali Bank (or any 

other Nationalised Bank as may be decided by the Government)/ District Account Office/ 

Treasury/ Sub-Treasury, the name of the Branch of the Bank/ District Account Office/ Treasury/ 

Sub-Treasury should be mentioned on the P.P.O. and a duplicate copy of the P.P.O. should be sent 

to the relevant Bank/ District Accounts Office/ Treasury/ Sub- Treasury. The pensioner will draw 

his pension monthly from the Bank/ District Accounts Office/ Treasury Sub-Treasury by 

presenting his P.P.O. without being required to submit any Bill for this purpose. The pensioner 

may, at his option, draw his pension quarterly or half-yearly also The Bank will recover the 

amount of pension already paid to the pensioners by submitting accounts to the District Accounts 
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Office/ Treasury/ Sub-Treasury and shall not charge any interest or fee for this purpose. The 

relevant provisions of the Ministry of Finance, Finance Division Notification No. MF (Try) Rules-

l0/ 72/ 135 (350), dated 28-6-1976 shall stand modified to this extent. 

7. In case, due to some unavoidable circumstances, the pension and gratuity cannot be finally 

assessed or settled and sanctioned in the manner stated above, then pension and gratuity shall be 

provisionally sanctioned by the sanctioning authority on the basis of his last pay and qualifying 

service and the Audit Officer shall issue a provisional Pension Payment Order (P. P. 0.) to the 

extent admissible so that the pensioner can get his pension and gratuity within one month of his 

retirement. The pensioner shall however furnish an undertaking in the Form appended herewith 

(Annexure-II) for the purpose. 

8. If upon the completion of all formalities towards finalisation of pension matter, it is found that the 

provisional pension/ gratuity differs from the amount finally assessed or settled the difference must 

be adjusted in the first subsequent payment. 

9. Under no circumstances, sanction of pension, or the provisional pension, as the case may be, 

should be unduly delayed. Steps should also be taken so that the pensioner may be supplied with 

his P.P.O. before he actually retires. 

10. The existing requirement of furnishing Nationality Certificate for sanction and drawal of pension 

shall be discontinued. 

11. The relevant rules and orders shall be deemed to have been amended accordingly. 

 

 

M. SYEDUZZAMAN 

Secretary, 

Finance Division. 
 

No.MFP(FD)Regn-1/3P-28/82/148(1500), dated the 26th December, 1982. 

 

Copy forwarded for information and necessary action to:- 

-------------------------------------- 

 

 

SYED SHAFIQUL, BARI 

Section Officer (C.C.) 

Distribution: 

1. Chief Martial Law Administrator’s: Secretariat, Old sangsthad Bhaban, Dhaka. 

2. President Secretarial. 

3. All Zonal Martial Law Administrators. 

4. All Private Secretaries to all, Ministers. 

5 All Ministries/ Divisions of Bangladesh Secretariat (Section-wise). 

6. Election Commition Secretarial. 

7. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 

8. All Head’ of Depatments/ Directorates. 

9. All Divisional Commissioners. 

10. Accountant General (Civil), Bangladesh. Dhaka. 

11. All other Accountants General. 

12. Registrar, Suprime Court of Bangladesh. 

13. All Asst. Registrars 01’ High Court Benches, Comilla, Rangpur and Jessore. 

14. Secretary, Public Service Commission, Bangladesh. 

15. All Duputy Commissioners. 

16. All District Judges. 

17. All District Accounts Officers. 

18. All Treasury/ Sub-Treasury Officers. 

19. All Sub-divitional Officers. 

20. All Officers and Deputy Financial Advisers of Finance Division. 

21. Bangladesh Bank. 

22. Managing-Director. Sonali Bank. Dhaka. 

23. Managing Director All Nationalised Bank. 
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ANNEXURE-l 

 

To Memo No. MFP (FD) Regn-l/ 3P-28/ 82/ l48, dated. the 26th December, 1982. 

‘I ------------------------------------------------------------------ served as --------------------------------- during 

the period from --------------------------------------- to ------------------------ and drew pay as shown below: 

Period Post held Pay scale Pay drawn 

Period of leave 

(with kind of 

leave suspension 

etc. if any during 

the period). 

     

     

 

This statement together with the evidence of my contemporaries may kindly be accepted for the 

purpose of verification of my service for the period mentioned above. 

 

Date and place ------------------------- Signature of the 

Government servant 

 

 

Certified that Mr. ------------------------------------------------------------------- was my contemporary 

during the period mentioned in his statement above when he served as ---------- his statement above is 

true to the best of my knowledge. 

 

 

Date and place Signature and 

Designation 
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ANNEXURE-II 

 

To Memo No. MFP (FD) Regn-I/ 3P-28/ 82/ 148, dated the 26th December, 1982. 

a) Whereas the ----------------------------------------------- (here state the designation of the officer 

sanctioning anticipatory pension/ gratuity) has consented provisionally, to advance me a lump 

sum of Tk. (Taka ---------------------------) as gratuity and/ or Tk. --------------- (Taka ------------

----------------------------) (in words) per month as pension in anticipation of the completion of 

the enquiries necessary to enable the Government to finally fix the amount of my pension/ 

gratuity; I hereby acknowledge that. in accepting the advance, I fully understand that my 

pension/ gratuity are subject to revision on the completion of the necessary formal enquiries 

and scrutiny and I promise to raise no objection to such revision on the ground that the 

anticipatory pension/ gratuity now to be paid to me exceeds the pension/ to which I may be 

eventually found entitled. I further promise to repay or adjust any amount advance to me in 

excess of the pension/ gratuity to which I may be eventually found entitled. 

b) I also undertake and give my consent tint if any Government dues on any account remain 

outstanding and those which may be found outstanding, subsequently against me/ deceased 

Government servant, recovery of such dues may be made from the amount of pension/ 

gratuity. 

 

 

Signature of the Pensioner 

heir of the pensioner. 
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Government of the People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Finance and Planning 

Finance Division 

E.C. & R. Wing, Regn-I 

 

MEMORANDUM 

No.MFP(FD)Regn-1/3P-3/83/80 dated, Dhaka, 16-5-1983. 

To 

The Accountant General(Civil), 

Bangladesh, Dhaka. 

Ref.: This Division Memo No. MFP(FD)Regn-I/3P-28/82/148 dt. 26-12-1982. 

It has been laid down in para 6 of this Division Memo dt. 26-12-1982, referred to above, that the 

pensioner shall draw his pension from any branch of the Sonali Bank by presenting his P.P.O. without 

being required to submit any bill for the purpose. The Audit office shall send a duplicate copy of the 

P.P.O, to the relevant Bank. 

It has been brought to the notice of this Division that in the absence of duplicate P.P.O., the Bank 

cannot make payment of pension without requiring the pensioners to sign the ‘debit bill’ prepared by 

the Bank. It has been stated by the bank that they make payment to the pensioner as per Govt. 

instruction as soon as the duplicate copies of the P.P.O. or the ‘D-halves’ are received by them from the 

Audit office. 

You are accordingly requested to kindly make necessary arrangement so that the duplicate copies 

of the P.P.O. or the ‘D-halves’ are sent by all of your offices to the relevant branch of the Sonali Bank 

to enable them to make payment of pension to the pensioners as per Government instructions. 

This may be treated as ‘Most Immediate’. 

 

 

S.A, Haq 

Deputy Secretary (Reg) 

Finance Division. 

No.MFP(FD)Regn-1/3P-3/83/80(250) dated, Dhaka, 16-5-1983. 

Copy forwarded for information to ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

Distribution:— All Ministries/Division’s,CMLA,Sectt., President sect., C & A.G., Bangladesh, Dhaka, 

All Accountant Generals, All dist., Accounts Officers, All Treasury Officers, All-SubTreasury 

Officerers, D.G.M. Sonali Bank, HQ., Dhaka, D.G.M. in-charge, Ramna Branch, Sonali Bank, Dhaka, 

Manager, Ramna Branch, Sonali Bank. 

 

 

Syed Shafiqul Bari 

Section Officer (Regn-I) 

Finance Division, 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Section- III 

 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF-FD(Imp)-3-P(G)-2-83(Pt.III)/23. Dated. 6-2-1983. 

Subject:  Pension and death cum-retirement benefit. 

The undersigned is directed to invite a reference to former Implementation Division’s O.M. Nos. 

MF (ID)-1-2/ 77/ 856, dated 20-12-1977 and MF (ID)-1-75/ 80/ 23 dated 6-1-1981 on the above 

mentioned subject and to say that the Government have been pleased to decide that- 

i) the benefit of pension payable to the family for 10 (ten) years, as laid down in paragraph 1 (3) (b) 

(i) and (ii) of O.M. dated 20-12-1977 referred to above, shall also be asdmissible to those family 

pensioners who had been drawing such pension on 1-7-1977 subject to the condition that this shall 

be limited to the unexpired portion of 10 (ten) years from the date of retirement of the pensioners. 

ii) In the case of Government Servants who retired before 1-7-1977, the family pension shall also be 

admissible for the unexpired portion of 10 (ten) years from the date of retirement of such 

pensioners in the Case of their death on or after 1-7-1977 but within 10 (ten) years of retirement, 

and 

iii) the benefit of increase in pension as laid down in paragraph 4 (1) of former Implementation 

Division’s O. M. No. MF (ID)-1-2/ 77/ 856 dated 20-12-1977 read with O. M. No. MF (ID)175/ 

80/ 25 dated 6-1-1981 shall also be admissible to the family pensioners who were drawing family 

pension on 1-7-1977. 

 

 

H. R. DATIA 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING 

FINANCE DIVISION 

REGULATION- I 

No.MF(Regn-I)3P-83/69/111 Dated 7-7-1983. 

Sub: Payment of pension through Nationalised Commercial Banks. 

 

Ref: This Division Memo No.MFP(FD)Regn-I/3P-28/82/148 dated, 26-12-82. 

 

It was laid down in para 6 of the Memo under reference that a pensioner can draw his pension 

through any branch of the Sona1i Bank (or any other Nationalised Bank as may be decided by the 

Government). 

2. It has now been decided by Government that a pensioner may also draw his pension through any 

branch of other Nationalised Commercial Banks apart from the Sonali Bank name1y, Rupali Bank, 

Pubali Bank, Agrani Bank, Janata Bank and Uttara Bank by presenting P.P.O or D-half without being 

required to submit any bill for the purpose. The pensioner may, at his option, draw his pesion, quarterly 

or half yearly also. The Bank will recover the amount of pension already paid to the pensioners by 

submitting accounts to the District Accounts Office/ Treasury/ Sub-Treasury and shall not charge any 

interest or fee for the purpose. The relevant provision of the Ministry of Finance, Finance Division, 

Notification No.MF(Try)Rules-10/72/135(350) dt. 28-6-1976 shall stand modified to this extent. 

3. The Audit Office will issue a duplicate copy of the P.P.O. or the D-half to the relevant branch of 

the Nationalised Commercial Banks. 

 

 

K.M. Ahmed 

Joint Secretary 

Finace Division 

No.MF(Regn-I)3P-3/83/111/1(5) Dated: 7-7-1983 

 Copy with a copy of this Ministry’s Memo No.MFP(FD)Regn-I/ 3P-28/ 82/ 148 dt. 26-12-82 and 

No. MF(Regn-I) 3P-28/ 82/ Part/ 91 dt. 13-6-83 forwarded for information and necessary action to:- 

1. The managing Director, Rupali Bank, Dhaka. 

2. The managing Director, Pubali Bank, Dhaka. 

3. The managing Director, Agrani Bank, Dhaka. 

4. The managing Director, Janata Bank, Dhaka. 

5. The managing Director, Uttara Bank, Dhaka. 

 

 

M. A. Rahim Miah 

Section Officer. 

No.MF(Regn-I)3P-3/83/111/1(500) Dated: 7-7-1983 

Copy forwarded for information and necessary action to: 

1. Chief Martial Law Administrator’s Secretariate, Old Sangshad Bhaban, Dhaka. 

2. President Socrctariat. 

3. All Zonal Martial Law Administrators. 

4. All Private Secretaries to all Ministers. 

5. All Ministries/ Divisions of Bengladesh Secretariat (Section wise). 

6. Election Commission Secreteriat. 

7. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 

8. All Heads of Departments/ directorates. 

9. All Divisional Commissioners. 

10. Accountant. 

11. All other Accountants General. 

12. Registrar, Supreme Court of Bengladesh. 

13. All Asstt, Registrars of High Court Branches, Comilla and Jessore. 

14. Secretary, Pubali Service Commission, Bangladesh. 
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15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Judges. 

17. All District accounts Officers. 

18. All Treasury/Sub-Treasury Officers. 

19. All Sub-Divisional Officers. 

20. All Officers & Deputy Financial Adviser of Finance Division. 

21. Bangladesh Bank. 

22. Managing Director, Somali Bank, Dhaka. 

23. General Secretary, Bangladesh Retd., Government Employees Welfare Aassociation, Dhaka. 

 

 

M.A. Rahim Miah 

Section Officer. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

CMLA’s Secretariat 

Establishment Division 

Regulation-IV 

No.ED(Reg-IV)-202/83-39 Dated: 10.5.83 

OFFICE MEMORANDUM 

 

Sub:- Privileges and facilities admissible to a Government servant under suspension, leave 

including LPR etc. 

 

 The undersigned is directed to say that frequently references are received in this Division 

regarding the privileges and facilities admissible to a Government servant under suspension as well as 

to one on leave on average pay, half average pay or on extra-ordinary leave. While there exist specific 

orders on some of these points, there are no express orders on others. For the information of all 

concerned the position in the matter of admissibility or otherwise of the aforesaid privileges and 

facilities to the above mentioned categories of Government servants is summed up in the following 

paragraphs. 

2. A Government servant under suspension is entitled to- 

1) Subsistence grant at the rate of one half of his pay under rule 71 of B.S.R., Pert-I, 

corresponding to F.R. 53 (b). 

2) House-rent allowances in full, as drawn before suspension (vide Finance Division (Regn.) 

Memo. No. MF/ R-II/ HR-1/ 77-260 (500) dated 25.9.1978). or 

3) Reside in Government accommodation, subject to payment of house rent at the same rate at 

which he was paying it before suspension. 

4) Medical allowances in full, as drawn before suspension (vide Memo. Quoted in clause (2) 

above). 

5) Dearness allowance-half of the dearness allowance admissible before suspension (vide 

Finance Division O.M.No-অথথ-ভ/ প্রবফ-২ / বাতা-৮ /৮ ২ /৩ ৩ ৯ তাাং ২ ২-৯-৮ ২ ই াং। 

3. A government servant under suspension is not entitled to:- 

1) T.A. and conveyence allowances as he does not perform any official tour during suspension. 

2) Telephone at residence, orderly, newspaper, entertainment allowance or entertainment 

expenditure. 

4. A Government servant on leave (including LPR) on average pay, half average pay or extra-

ordinary leave is entitled to:- 

1) Leave salary as admissible under normal rules (except when on extra-ordinary leave). 

2) House-rent allowance, in full, as drawn before proceeding on leave (vide finance Division 

Memo. Quoted in clause (2), of Para 2 above). 

3) Retain Government telephone at his residence during leave of any kind except when on LPR 

(vide Establishment Division O.M.No.G-I/ IT-61/ 72-575 dated 1.12.72 (Para 6). 

4) Subscribe newspaper at Government cost if leave (excluding LPR) does ot exceed one month. 

5) Medical allowance, in full as drawn before proceeding on leave (vide Finance Division 

Memo. Quoted in clause (2) of Para 2 above. 

5. A Government servant on leave (including LPR) on average pay, half average pay or on extra-

ordinary leave is not entitled to: 

1) T.A. and conveyance allowances as he does not perform any official duty during leave. 

2) Orderly, entertainment allowances or entertainment expenditure. 

 

A.A. Khan 

Deputy Secretary 

Phone-406335 
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No. ED(Reg-IV)-202/83-39 Dated: 10.5.83 

Copy forwarded to- 

1. P.S.O to the CMLA, Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, Dhaka,. For information. 

2. All Ministries/ Divisions for information and communication to all their subordinate offices. 

3. Offices of the ZMLA’s for information. 

4. All officers of the Establishment Division. 

 

 

A.B. Molla 

Section Officer 
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গণ প্রজাত ন্ত্র ী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্র ণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

ফয বন ন্ত্র ণ, প্রবফবধ  ফাস্ত ফ ান  উ ই াং 
ফাস্ত ফান  া খা- ৪ 

ন াং-অভ-অবফ( ফা)-৪-এ প,ব ফ-১ ২-৮ ৪ /( অাং) /১ ০৭ তাবযখ: ৩ ০-৭-১ ৯৮ ৪  ই াং। 

বফল :  াভব ক  ফয খাস্তক া রীন এফাং অফ য প্রস্তু বতজব ন ত ছবুট গত থাক াকা রীন  ভ গ উ স ফ বাতা  প্রা যত া প্র গঙ্গ । 

অথথ ব ফবা গগয ২-০ ৬-১ ৯৮ ৪  তাবযগখয এভ,এ প,ব/ এপ-বড( ই ভবি)-৪ /এ প-বফ/১ ২ /৮ ৪ /৭৮  ন াং স্ম াযগক  ভঞ্জুয ীকৃত  
উস ফ বাতা প্র গঙ্গ  আবদ ষ্ট  গ বন ম্নফবণথত ফয াখয া প্রদ ান কয া র: 

ক ) অফ য প্রস্তু বত জবন ত ছুব টগত  থা কা কারীন  ভ গ  যক াবয  কভথকত থা / কভথচ াযীগণ  উক্ত  ছুব টয অ ফযফবত  ূগ ফথ  
আবযত  ভূ র পফত গন য বববত্ত গত অ ন্যান্য ক ভথকতথা/  কভথচ াযী গগণ য ন্য া  উস ফ বাতা প্রা য ই গ ফন । 

খ)  াভবক  ফয খাস্তক া রীন  ভ গ  যক াবয কভথকত থা / কভথচ াযী গ গণ য  াভবক বা গফ ফযখ াগস্ত য অফয ফবত  ূগ ফথ 
আবযত  ভূ র পফ তগন য প ম অাং  ‘ াফব  গটন্ফ  গ্রযার ট’ ব াগফ প্র ায, প  অাংগয   ভ ান উস ফ ব াতা ই  রাভ  
ধ ভথাফর েী ক ভথকতথা/  কভথচ ায ীগণ  রৃ ই  ঈদ উস গ ফ  ভ ান রৃ’বাগগ  এফাং  অন্যান্য ধ ভথ াফ রেী  কভথকত থ া/ ক ভথচ া যীগণ  
তাাগদ য ভূ র উস গ ফ এক কা রীন প্রায  গফন । 

 

 

এ ই চ, আয, দ ত্ত 

উ- বচ ফ। 

বফতযণ : 

১ । প্রধ ান  াভবযক আইন  প্রা গকয   বচ ফার, ুযাতন   াং দ  বফন, ঢাক া। 

২ । যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, াযগ ানা র ব ফবা গ, ঢাকা। 

৩ । যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, াফবর ক বফব া গ, ঢাকা। 

৪ । প্রধ ানভন্ত্র ীয  বচ ফা র, ঢাকা। 

৫ ।  কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গগক ত াগদ য অধীন স্থ   কর  যক াবয স্বাত্ত াব ত প্রবত ষ্ঠান ভূগ ই  ায অনু ব রব প প্রয ণ  কযায 
অনুগযাধ কয া  ’র। 

৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , ঢাকা। 

৭। কগররেজা রায প জন াগয র,  াভবযক অ থথ ( এভ,এ,ব জ ), ফাাংর াগদ , ঢাকা। 

৮ । ভা-ব াফযক্ষ ক ( গফা ভবয ক), ফাাং রাগদ , ঢাকা। 

৯। ভা-ব াফযক্ষ ক ( ূতথ, াবন   বফ জরী), ফাাং রাগদ , ঢাকা। 

১ ০ । ভা বযচ া রক, ফাবণ বজযক বন যীক্ষ া ফাাংর াগদ , ঢাকা। 

১ ১ । বযচ ারক পয র গ বন যীক্ষ া ব,আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ২ । ভা-বযচ ারক, স্থ ানী য াজস্ব  বন যী ক্ষ া, ফাাংরা গদ , ঢাকা । 

১ ৩ । ভা ব াফযক্ষ ক ( ডাক, তায  রৃ য ারা ন ী), ফাাংর াগদ , ঢাকা। 

১ ৪ । অবতবযক্ত  ভা-ব াফযক্ষ ক, যয াষ্ট্র  ভন্ত্রণ ার, ঢাকা। 

১ ৫ ।  কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গগয উ-অথথ-উগদ ষ্টা । 

১ ৬। ফাস্ত ফান  উইাং-এয   কর কভথ কতথা ফনৃ্দ । 

১ ৭। গাডথ পাইর । 

১ ৮ । কম্পাইগ রন  প াইর । 
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ভা ব াফ যক্ষ গকয  কা মথার  ( ব ববর) 

ফাাংর াগদ , ঢাকা 

ন াং-উঃবন ঃ( ৮ ৪-৮ ৫) / অফ য  গ্রণ  প্রস্তু বত  ছুবট/৪ ৮ ৮ তাবযখ: ১ ২-১-৮ ৫ ই াং। 

 

ফযাফয 

উ- বচ ফ 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

পয গুগরন  উইাং 

ফাাংর াগদ   বচ ফা র, ঢাকা। 
 

বফল : অ ফয  গ্রণ  প্রস্তু বতভ ূরক ছবুটয  অবতবযক্ত   ানা ছবুটয  জন্য  অন রূ্ধ্ থ ১ ২  ভ াগ য  ভ ূর প ফতন এক ক ার ীন প্রদ ান 
প্র গঙ্গ । 

 

উগয াক্ত বফল গ অ থথ বফ বা গগয পয গুগরন  উইাং এয  ২ ১-১-৮ ৫ ই াং তাবযগখয স্ম ায ক ন াং- এ ভ,এপ/ এ প,বড/ পয গ-২ / 
ছুবট-১ ৬/৮৪ /৯ এয  প্রবত  দ ৃবষ্ট আক ল থণ কয া মাই গতগছ । 

২ । উগয াক্ত স্ম ায গক প ম  কর   াংবি ষ্ট বফল   ম্প গকথ স্পষ্ট  পক ান উল্ল খ ন াই প   কর ব ফলগ এ  কা মথার গ য অববভ ত 
বন গম্ন ফযক্ত  কয া ই র । এই  অব ব ভত  বঠক  ফব রা  বফ গফবচত  জরু যীবববত্তগত  তা া দ ৃঢ়কয গণ য জন্য  অ থথ ব ফবা গগক  
বফগল ব াগফ  অনু গয াধ কয া মাইগত গ ছ: 

১ ) অফ য গ্র গণ য ূ গফথ ভৃতুয ফযণ কব যগর ভঞ্জুবয   া গ গক্ষ  ভৃত কভথচ ায ী য উত্তযাবধ কাযী গক এই  টাক া প্রদ া ন  কয া 
মাইগ ফ। 

২ ) এই  টাকা গ্রগণয য  মবদ  কাা গয া পফতন  বতূ াগ বক্ষ ক ফবৃ দ্ধ া তা া ই গর এ তদ  ম্পবকথত অব তবয ক্ত  দ াফী  
গ্রণ গম াগয ই গফ । 

৩ ) অধথ গড়  পফত গন য পফ গজাড়  বদ ন বটগ ক, মবদ  থা গক, অধথ গ ড় পফ তগন  ছুব ট  ব াগফ গণ য কযা ই গফ । 

৪ ) এই  ফয  াংবিষ্ট  বফ বা গ/ অব পগ য পফতন  খা ত ই গত ব ভটা গন া ইগ ফ । 

৫ ) পমগতু ফতথভান আব থথক ফস গযয  ফাগজ গট এই  ফযগয  ফযাদ্দ য াখ া  ম্ভফ   ন াই প গতু দ া ফীকৃত টাক া  
ফতথভা গন  আবথথক ফস গযয  ফয াদ্দ ই গত বভটা গন া  ম্ভ ফ ই গফ অ থফ া  বযফবতথত ফ াগজ গট এই  দ াফী অ ন্তবুথক্ত 
কয া ইগফ ফবর া বফ গর প্রতযন  ক যা ই গর  ১ ৯৮ ৪-৮ ৫  গন য দ াফী গ্রণ  কযা মাইগত া গয । 

৬) অফ য গ্রণ  প্রস্তু বতভূ রক ছুবট ভ ঞ্জু যক াযী কতৃথক্ষ  পে তঃ এক ই  অব প  আগদ গ  এই  ফয গয  ভঞ্জুবয  প্রদ ান 
কবয গফন । অগ ঘাবল ত ক ভথচ াযীগদ য  ভঞ্জুবয গত্র   াংবিষ্ট  কভথচ ায ীয এ র.ব .আয  ছাড় া অব তবয ক্ত  বক  বযভ া ণ  ছুবট 
ানা আগছ এফাং ত াায ভূ র পফত ন   ম্পগকথ উ গ ল্লখ থাবক গত ই গফ । 

উগয াক্ত বফল  ভূ  ম্পগকথ অথথ ভন্ত্রণ ারগয  ব দ্ধান্ত অন্যান্য  ক র ভন্ত্রণ ার/ বফ বাগ ভূ গক জানাই া  পদ ায 
বফল বট বফ গফচন া কয া ম াইগত া গয মা াগত তাাযা এ  ফযা া গয প্র গ াজনী  ফয ফস্থা গ্রণ  কবয গত াগয । 

 

 

পফগভ পয াগক া 
১ ১-২-৮ ৫ 

অবতঃ ভা  ব াফযক্ষ ক (  াঃ) 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

Regulation-II 
 

OFFICE MEMORANDUM 

No.MF/FD/REG-II/Leave-16/84/9, Date Dhaka, the 21st January, 1985 

 

Subject: Leave Preparatory of Retirement and grant of lump amount in lieu of leave left over. 

 The Government have been pleased to decide that Government employees, in addition to Leave 

Preparatory to Retirement (LRP) as admissible under the existing rules/ orders, shall be entitled to a 

lump amount in cash in lieu of leave left over after availing of LPR, not exceeding 12 months pay to be 

calculated on the basis of basic pay drawn immediately before commencement of LPR. For this 

purpose, conversion will be allowed, where necessary, at the rate of one day of leave on average pay 

for two days of leave on half average pay. The lump amount is payable immediately after 

commencement of LPR. 

2. Those who retire without availing of LPR shall also be entitled to the above benefit. In their case 

the lump amount in cash in lieu of leave left over at the time of retirement, not exceeding 12 

months pay to be calculated on the basis of basic pay drawn immediately before retirement, shall 

be payable after retirement. 

3. This order shall be deemed to have come into force from 1st June 1984. 

4. The concession under this order shall also be admissible to those who were on LPR on 1st June 

1984. 

5. The relevant rules/ orders in this respect shall be deemed to have been amended accordingly. 

 

A.K.M. RASHID UDDIN 

Deputy Secretary. 

No.MF/FD/REG-II/Leave-16/84/9/1(500) Date Dhaka, the 21st January, 1985 

Copy forwarded for information and necessary action to---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

K.M. KARIM 

Senior Scale Section Officer. 

Distribution: 

1. Principal Staff Officer to the Chief Martial Law Administrator, Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, 

Dhaka. 

2. Private Secretary to the President, Bangabhan, Dhaka 

3. Private Secretary to Deputy Chief Martial Law Administrators. 

4. Private Secretary to all Ministers/ Advisers. 

5. All Ministries/ Divisions. 

6. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller-General, Defence Finance, Bangladesh, Dhaka. 

8. All Head of Departments/ Directorates. 

9. All Divisional Commissioners. 

10. Accountant General (Civil, Bangladesh, Dhaka. 

11. Accountant General (Railway), Chittagong. 

12. Accountant General (Works and WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

13. Additional Accountant General (Foreign Affairs), Dhaka. 

14. Accountant General (P.T.&T), Bangladesh, Dhaka. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Accounts Officers. 

17. All Upazila Nirgahi Officers. 

18. All Upazila Accounts Officers. 

19. Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting, Bangladesh Secretariat, 

Dhaka. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

Implementation Section- III 

 

MEMORANDUM 

No. MF-FD(Imp)-3-P(G)-2-83 (Pt. III)/22 dated: 6-2-1985. 

Sub: Armed Forces Pay and Pension Committee Report (Part·2 Pension). 

The undersigned is directed to invite a reference to the former Implementation Division’s letter 

No. MF (ID)-1-2/ 77/ 1258 dated 30-11-1978 and to say that the Government have decided that the 

increase in pension allowed with effect from 1-7-1977 to the existing pensioners, who retired before 1-

7-1977 shall also be admissible to those who were enjoying– 

a) Special Family Pension. 

b) Ordinary Family Pension. 

c) Dependent Pension. 

d) Disability Pension. And 

e) Children Allowance. 

on 1-7-1977 subject to usual restrictions for the grant of these retirement benefits such as age of 

children, marriage of daughters re-marriage of widow, etc. 

 

 

H. R. DATTA 

Deputy Secretary. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

Regulation Section-I 

MEMORANDUM 

Memo No. MF(Regn-I)3P-28/85/60, dated the 10th August, 1985. 

Subjec: Revised Rules for pension and retirement benefits. 

 

The undersigned is directed to invite a reference to this Ministry’s Memo No. MFP(FD) Regn-1/ 3P-

22/ 82/ 147, dated 21st December, 1982 and Memo No. MFP(FD) Regn-I/3P-22/ 82/ 117, dated 1st 

August 1983 and to that the Government have been pleased to further amend the existing rules relating 

to pension of the Civil Government servants as follows: 

‘In respect of pensioners tiring from service on or after 1st June 1985, the pensions 

are to be calculated according to the revised pension table shown at Annexure ‘A’ to 

this Memorandum subject to a maximum of Tk. 4000 per month’. 

2. The amendments contained in this Memorandum are effective from 1st of June, 1985 and shall be 

deemed to have had effect from that date. 

3. In any matter in respect of which no provision has been made in this Memorandum, the existing 

provisions of the rules and orders shall continue to apply until altered, replaced or amended. 

4. Relevant rules shall be deemed to have been amended accordingly to the extent of the provisions 

contained in this Memorandum. 

 

 

G. HOSSAIN 

Joint Secretary, 

Finance Division. 

No. MF(Regn-I)3P-28/85/60/1(10000), dated the 10th August, 1985. 

Copy forwarded for information and necessary action: 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

A. K.M. HEFAZATULLAH 

Senior Scale Section Officer. 
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Annexure ‘A’ to Ministry of Finance 

(Finance Division) Memo No. MF(Regn-I) 

3P-28/ 85/ 60 dated the 10th August, 1985. 

 

REVISED PENSION TABLE 

Ordinary Pension 

  

Completed years of qualifying service. Scale of pension expressed as percentage of 

emoluments 

10 28% 

11 31% 

12 34% 

13 36% 

14 39% 

15 42% 

16 45% 

17 48%’ 

18 50% 

19 53% 

20 56% 

21 59% 

22 62% 

23 64% 

24 67% 

25 and above 70% 

Distribution: 

1. Chief Martial Law Administrator’s Secretariat,. Old Sangshad Bhaban, Dhaka. 

2. General Secretary, Bangladesh Retired Government Employees Welfare Association, Dhaka. 

3. President Secretariat. 

4. All Zonal Martial Law Administrators. 

5. All Private Secretaries to all Ministers. 

6. All Ministries/ Divisions of Bangladesh Secretariat (Section-wise). 

7. Election Commission Secretariat. 

8. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 

9. All Heads of Departments/Directorates. 

10. All Divisional Commissioners. 

11. Accountant General (Civil), Bangladesh Dhaka. 

12. All other Accountants General. 

13. Registrar, Supreme Court of Bangladesh. 

14. All Assistant Registrars o. High Court Benches, Comilla, Rangpur iñd Jessore. 

15. Secretary, Public Service Commission, Bangladesh. 

16. All Deputy Commissioners. 

17. All District Judges. 

18. All Treasury/Sub-Treasury Officers. 

19. All District Accounts Officers. 

20. All Subdivisional Officers. 

21. All Officers and Deputy Financial Advisers of Finance Division. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

Regulation Section-I 

MEMORANDUM 

Memo No. MF(Regn-I)3P-28/82/70 dated the 7th September, 1985. 

Subjec: Amendment of Rules for pension—Fixation of net pension fo the existing pensioner. 

 

The undersigned is directed to invite a reference to this Ministry’s Memo No. MFP(FD)Regn-I/ 3P-22/ 

82/ 147, dated 21st December, 1982 and ‘Memo No. অথথ ভ/ প্রবফ-২ / ভবা-১ / ৮ ৪ / ১ ২ ৮  ( ১ ০০০ ) , তাবয খ:  
২ ৩ প জুরাই,  ১ ৯৮ ৪  and to state that the Government have been p1ease to further amend the existing 

rules relating to pension of the Civil Government servants as follows: 

‘The pensioners who retired before 1st June, 1985’ shall be to an increase of 10 

percent over the existing net pension and Dearness Allowance taken together. After 

merger of Dearness Allowance in the ‘revised net pension, the said Allowance shall 

cease with effect from 1st June, 1985.’ 

2. The Audit Officer shall revise the P.P.O. accordingly. 

3. The amendments contained in this Memorandum are effective from 1st of June, 1985 and shall be 

deemed to have had effect from that date. 

4. Relevant rules shall be deemed to have been amended accordingly to the extent of the provisions 

contained in this Memorandum. 

 

 

G. HOSSAIN 

Joint Secretary, 

Finance Division. 

No. MF(Regn-1)3P-28/82/70/1000,  dated the 7th September, 1985 

Copy forwarded for information and necessary action: ----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A. K. M. HEFAZATULLAH 

Senior Scale Section Officer. 

Distribution: 

1. Chief Martial Law Administrator’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban Dhaka. 

2. General Secretary, Bangladesh Retired Oovermnent Employces Welfare Association, Dhaka, 

3. President’s Secretariat. . 

4. All Private Secretaries to all Ministers. 

5. All Ministries/Divisions of Bangladesh Secretariat (Section-wise). 

6. Election Commission Secretariat. 

7. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 

8. All Heads of Departments/Directorates. 

9. All Divisional Commissioners. 

10. Accountant-General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

11. All other Accountants-General. 

12. Registrar, Supreme Court of Bangladesh. 

13. All Assistant Registrars of High Court Benches, Comila, Rangpur and Jessore. 

14. Secretary, Public Service Commission, Bangladesh. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Judges. 

17. All Treasury/ Sub-Treasury Officers. 

18. All District Accounts Officers. 

19. All U.N. Officers. S 

20. All Officers of Finance Division. 

21. All C.A.O’s of Ministries/Divisions. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

REGULATION WING 

SECTION – II 

 

NOTIFICATION 

No.MF(FD)/R-II/Medical Allow-3/85/178 Date 10.9.85 

 

Subject:- Medical Facilities for pension holders and family pension holders. 

 In partial Modification of this Ministry’s Memo No.MF/ R-II/ Allow-23/ 78-164 dated 7.8.81 on 

the above subject, it has been decided by the Government that the rate of the fixed medical allowance 

for the pension holders and the family pension holders will be raised from Tk. 60/- p.m. to Tk. 100/- 

p.m. 

2. The enhanced rate is effective from 1st June, 1985. 

 

Sd/- A.K.M. Rashid Uddin 

Deputy Secretary 

10.9.85 

No.MF(FD)/R-II/Medical Allow-3/85/178(1000) Date 10.9.85 

Copy forwarded for information and necessary action to--- 

 

M. A. Rahim Mian 

Section Officer 

Phone: 235111/ 3688 

Distribution: 

1. Principal Staff Officer to the chief Martial Law Administrator Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, 

Dhaka. 

2. Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka. 

3. Private Secretary to Deputy Chief Martial Law Administrators. 

4. Private Secetary to all Minister/ Adviser/ State Minister/ Deputy Minister. 

5. All Ministries/ Divisions. 

6. Comptroller and Auditor-General, Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller-General, Defence Finance, Bangladesh, Dhaka. 

8. All head of Departments/ Directorates. 

9. All Divisional Commissioners. 

10. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

11. Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong. 

12. Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

13. Accountant General (P.T&T), Bangladesh, Dhaka. 

14. Chief Accounts Officers of all Ministries. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Accounts Officers. 

17. All Upazilla Accounts Officers. 

18. All Upazilla Nirbahi officers. 

19. Principal Information officer, Ministry of Information, Broad Casting, Bangladesh, Dhaka.  
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Government of the PEOPLE’S Republic of Bangladesh 

Ministry of Fiance 

Regn. Section-I 

 

MEMORANDUM 

No-MF(Reg-I)3P-28/82/106 Dated: 25-11-1986 

Sub: Enhancement of net pension for the pensioners who retired before 1-6-85 clarification in 

respect of family pensioners. 

A question has arisen as to whether the benefits of increase of net pension sanctioned under 

Finance Division’s Memo No. MF (Reg-I) 3P-28/70 dt. 7-9-85 and MF (Reg-I) 3P-28/82/73 dt. 21-7-

86 would also be admissible to the family pensioners. 

The issue has been examined and it is clarified that the family pensioners are also entitled to the 

benefits sanctioned in the memos referred to above. In other words, the family pensioners are entitled 

to an increase of 10% over the net pension plus D.A., if any (as on 31-5-85) w.e.f. 1-6-85 and another 

increase of 10% over the revised net pension (as on 1-6-85) w.e.f. 1-7-86, if not already drawn. 

 

 

A.K.M. Rashid Uddin 

Deputy Secretary. 

No-MF(Reg-I)3P-28/82/106/500 Dated: 25-11-1986 

Couy forwarded for information and necessary action to:--------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 

A.K.M. Rashid Uddin 

Deputy Secretary. 

Distribution: 

1. Chief Martial Law Administrator’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Dhaka. 

2. General Secretary, Bangladesh Retired Government Employees Welfare Association, Dhaka. 

3. President’s Secretariat. 

4. All Private Secretaries to all ministers. 

5. All Ministries/Divisions of Bangladesh Secretariat, (Section-wise). 

6. Election Commission Secretariat, 

7. Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka. 

8. All Heads of Departments/ Directorate. 

9. All Divisional Commissioners. 

10. Accountant-General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

11. All other Accountants-General. 

12. Registrar, Supreme Court of Bangladesh. 

13. All Assistant registrars of High Court Benches, Comilla, Rangpur and Jessore. 

14. Secretary Public Service Commission, Bangladesh. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Judges. 

17. All Treasury/Sub-Treasury Officers. 

18. All District Account. Officers. 

19. All U.N. Officers. 

20. All Officers of Finance Division. 

21. All C.A.O’s of Ministries/ Divisions. 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অঃভঃ( বফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৬/৮৬/৮ ৩ তাবযখ: 
২ ০/৯/১ ৯৮ ৭ ই াং 

৩ /৬/১ ৩ ৯৪  ফাাং 
 

স্ম াযক বর ব 

বফল : ভতৃ  যক াবয কভ থকত থা/ কভ থচ াযী গগণ য তু্র   ন্তান গদ য াবয ফাবযক  প ন ন   আনু গতাবলক  প্রদ ান বন বভগত্ত ফ  
 ীভ া  নু ঃবন ধ থাযণ  এ ফাং ফ  বন ধ থাযগণ য  দ্ধবত বন রূন । 

 

 বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী  বন গদ থবত  ই া  জা ন াইগতগছন  পম, প্রচ বরত প ন ন  ব ফ বধ  অনু াগয  চ াকবযয ত  অ ফস্থা  অ থ ফা অফ য 
গ্রগণয য পক ান  যক াবয  কভথক তথা/ কভথচ ায ীয ভৃতু য ই গ র তাায ুত্র  ন্তান গণ, কবত   তথ  া গ গক্ষ  াবয ফাবয ক  
পন ন  াই া থ াগকন । এই  তথগু গরায ভ গধ য অন্যতভ তথ ই গ তগছ ুত্র  ন্তাগন য ফ  ১ ৮  ( আঠায)  ফস গযয  অবধক  
ই গর তাায া াবযফ াবযক পন ন  ান ন া ।  যক ায ুত্র  ন্তান গদ য ফ    ীভা তথবট ুন বফথগ ফচন া কবয াগছন  এফাং এই  
ভগভথ ব দ্ধান্ত  গ্রণ  কবয াগ ছন  পম, ভৃত  যক াবয  কভথকত থ া / কভথচ াযীগ গণ য  াবযফাবযক  পন ন  কা র ফ তথভান  ীভা  ১ ৫  
ফস য অ বযফবতথত য াবখা তাা গ দ য ুত্র  ন্তান গদ য পক্ষ গত্র  ১ ৮  ফস  য ফ  ূবতথয বযফ গতথ ২ ১  ( এুর )  ফস য ফ  
ূবতথ  মথন্ত প্রদ ান কয া ইগ ফ । 

২ । াবযফাবযক  প ন গন   আনু গতাবল ক প্রদ ান বন বভগত্ত ভৃত  যক াবয ক ভথকতথা-কভথচ াযী গগণ য পছগ র-পভগগ দ য  বঠক 
ফ  বন ধ থাযগণয জন্য  বন ম্ন ফবণথত  দ্ধবত অ ফর েন  কবয গত  ই গফ: 

১ ) পম  ক র পছ গর গভ গ এ , এ , ব /এই চ, এ , ব  যীক্ষ া া কবয  াগছ, তাাগদ য পক্ষ গত্র  উ গয াক্ত যী ক্ষ ায 
 াবটথবপ গকগ ট পম ফ  বরব ফ দ্ধ ক যা থাগ ক তাায বববত্ত গত তাা গদ য  জন্ধ তাবযখ এফাং ফ  বন ধ থাযণ  কবয গত 
ই গফ। প ম  গকর  পছগ রগ ভগ উ ক্ত  যীক্ষ া া  কগয  ন াই, বকন্তু  সু্কগ র অধযন যত  আ গছ ফা পক ান অফস্থ া 
পরখা ড় া ছাবড় া বদ াগছ, তাাগদ য ফ  বন ধ থাযগণয জন্য  সু্ক র কতৃথ গক্ষ য বন কট ই গ ত সু্কগ র বব তথয  ভ 
পয কডথকৃত জন্ধ  ত াবযগ খয বববত্ত গত প দ   াবটথ বপ গকগ টয উ য বন বথয কব য া ফ  বন ধ থাযণ  কবয গ ত ই গ ফ । 

২ ) পম  কর পছগ র গভগ পক ান  ভ ই  সু্কগর ববতথ ই া পর খা ড়া ক গ য ন াই তাাগদ য পক্ষ গত্র  ১ ৮ ৭৩   াগরয  
জন্ধভৃতুয আই গন য বফধান ভ গত প ৌয  বায পচ াযভযান, কগথা গয গন য প ভয, ই উবন ন  বযল গদ য পচ াযভয ান   
কযারটন গভর ট প ফাগ ডথয  পপ্রব গডরট  ব ন ধ থাবযত  পয বজষ্ট্র াগয  জগন্ধয  পম ত াব যখ পয কডথ কগযন  ত াায ববব ত্তগত  ফ  
বন ধ থাবযত  ই গফ ।  বফক গে, জীফী ত  অবব বাফ গকয  পক া গটথ  এব প গডবপ গ টয ভাধয গভ প্রদ ত্ত পয কডথ অ থফা স্থ ানী 
বভউবন ব যাব রবট/ অ থফা উ গজর া পচ াযভযান  কতৃথক প্রদ ত্ত  াবটথবপ গক গটয ববব ত্তগত ফ  বন ধ থাযণ  কয া ম া ই গত 
াগয । 

৩ ) ফতথভা গন  পগগজ গট ড কভথকত থা গগণ য াগ থান া র ডা টা  ীগ ট ( মাা  যক া য  াংযক্ষ ণ  কগযন )  ুত্র এফাং কন্য াগদ য 
ন্যা  জন্ধ ত াবযখ  উ গল্ল খ কবয ফ ায বফধান  যাখ া ই া গছ ।  ন ন-পগগ জগটড  কভথচ াযী গদ য  াব বথ  ফু গক  ুত্র  
এফাং কন্য া গদ য ন াভ   জন্ধ  তাবয খ ব রব ফ দ্ধ কবয ফায  বন ভ চ া রু কবয গত ই গফ ।  াবয ফাবযক  প ন  ন   
আনুগতাবল ক  আয গণ য বন বভ গত্ত  বন ধ থাবযত  পয গভ     াবটথব পগক গট  ুত্র  এফাং  কন্য া গদ য পম  ফ    জন্ধ  তাবযখ  
উগ ল্লখ  কয া ই গফ  উায   বত  াগ থান া র ডাট া ী গট  ফা   াববথ  ফগুক  ব রবফ দ্ধ  তথ যাফ রী ব ভবরা  পগগ র  
তাাগদ য  বঠ ক ফ   ম্প গকথ বন বি ত  া ম াইগফ । 

৩ । এই  স্ম াযকবরব গত উগ ল্লবখ ত ব দ্ধ া ন্ত ভূ ১ ৯-৯-৮ ৬ ই াং তাবযখ ই গত  কামথকযী ই গফ । 

৪ । এত দ  াংক্রান্ত  াংবিষ্ট  বফবধ/ব ফবধভার া ম থাভগ  এফাং মথ াম থ বন গভ   াংগাধন  কযা ই গফ । 

 

 

এভ  এভ য ভান 

উ- বচ ফ ( বফবধ) 
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ন াং-অঃভঃ( বফবধ-১ )  ৩ ব -২ ৬/৮৬/৮ ৩ তাবযখ: ২ ০/৯/১ ৯৮ ৭ ই াং 

 
প্রবতবরব  জ্ঞা তাগ থথ  ম থাম থ ফযফস্থ া গ্রগণয জন্য  ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------  পপ্রবযত ই র। 

 

 

এ, প ক, এভ  প প াজতু ল্লা 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

 

বফতযণ ঃ 

 

১ । যাষ্ট্রবতয ভু খয- বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা। 

২ । যাষ্ট্রবতয এ কান্ত   বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফার, ুযাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাকা। 

৩ । উ যাষ্ট্র বতয   বচ ফ, ফাাংরা গদ   ব চ ফার, ঢাকা। 

৪ । প্রধ ানভন্ত্র ী ভ গাদ গয  এক ান্ত  বচ ফ। 

৫ । উ-প্রধ ানভন্ত্র ী ভ গাদ গয  এক ান্ত  বচ ফ । 

৬। ভন্ত্রী ভগ াদ গগণ য এ কান্ত  বচ ফ । 

৭। উগদ ষ্টা  ভগ াদ গগণ য এ কান্ত  বচ ফ । 

৮ । প্রবতভন্ত্র ী ভ গাদ  গগণ য এ কান্ত   বচ ফ । 

৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদ  গগণ য এ কান্ত   বচ ফ । 

১ ০ ।  বচ ফ,  কর ভন্ত্রণ ার / বফ বাগ । 

১ ১ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , ঢাকা। 

১ ২ । ভা ব াফ বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৩ । কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ, পাই ন্যান্ফ, ঢাকা। 

১ ৪ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( গযর গ ), চ ট্ট গ্রাভ । 

১ ৫ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ড াক, তা য  পটব রগ পান), ঢাকা। 

১ ৬। ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ূতথ), ঢা কা । 

১ ৭।  কর ভন্ত্রণ া রগয  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকতথা । 

১ ৮ ।  কর বফ বাগ/ বযদ প্তয  প্রধ ান । 

১ ৯।  কর বফ বাগী  ক বভন ায । 

২ ০ ।  কর পজ রা প্র াক । 

২ ১ ।  কর পজ রা ব াফযক্ষ ণ  অবপ ায । 

২ ২ ।  কর উ গজ রা বন ফথাী অবপ ায । 

২ ৩ ।  কর উ গজ রা ব া ফযক্ষ ণ  অব প ায । 

২ ৪ । প্রধ ান ত থয অব প ায, তথয ভন্ত্রণ া র , ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাকা । 

২ ৫ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 
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ফাস্ত ফান  অনু ব ফবা গ 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

াখা-১ 

 

বফজ্ঞ বপ্ত 

ন াং এভ, এপ/এপব ড( ই ভবি)-১ /ব -২ ( বজ) /৮ ৭( অাং) / ৫ ৯ তাবযখ: ২ ২-৫-১ ৯৮ ৮ 

৮-২-১ ৩ ৯৫ 

 

 বদ   াববথগ   ( বয-অগথান াইগজন  এর ড কবর ডন )  এক্ট, ১ ৯৭৫ ( ১ ৯৭ ৫  াগ রয এক্ট  ন াং ৩ ২ )  এ য  ৫ ভ ধ াযায প্রদ ত্ত 
ক্ষ ভতা ফ গর  অ থথ ভন্ত্রণ ার  কতৃথ ক ৫-৮-১ ৯৮ ৫ তাবযগ খয এ  আয   ন াং ৩ ৫৪-এর/৮ ৫/ এভ এ প/এপব ড( ই ভবি)-

১ /এভ এন এ-১ ৬/৮৫-৫৮  এয  ভ াধযগভ জাবযক ৃত  বদ   াববথ গ   ( গ  এর ড  এর াউন্ফ )  অডথায  ১ ৯৮ ৫ বন গম্নাক্ত বাগ ফ  
 াংগাধন  কযা ই র:- 

 উগয াক্ত আ গদ গয  ৬(৪ )  অনুগেগ দ য বন গম্ন প্রদ ত্ত ফযা খযায য, বন ম্নবর বখত ফয াখয া াংগ মাজন ক যা  ই র:- 
 

 In the case of a person who on the commencing day, would have been on leave preparatory to 

retirement had he not been appointed on contract to a post under the Govt. in the interest of public 

service, his pension shall be calculated on the basis of what would have been his pay on the 

commencing day in accordance with provision of sub-paragraph (4)  subject to the following 

conditions: 

 

a) Pension/Gratuity already drawn on the basis of his last pay drawn will be adjusted against the 

recalculated pension/gratuity and 

b) The recalculated gross pension (prior to commutation/surrender) will be deducted from the 

monthly pay fixed for this contract employment. 

২ । এই  বফজ্ঞবপ্ত ১-৬-১ ৯৮ ৫ ই াং তাবযখ  ই গত কা মথকয ক যা ই া গছ ফবর া  গণ য ই গ ফ । 

 

যাষ্ট্রবতয আগদ ক্র গভ 

 

 

এ ই চ, আয, দ ত্ত 

উ- বচ ফ 
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 াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার 

বফবধ াখ া-৪ 

প্রজ্ঞা ন 

ন াং- ভ( বফবধ-৪ )-ব ফবফধ-২ ৮ /৮ ৮-৯২ তাবযখ: 
৮ ই  আগষ্ট ১ ৯৮ ৮ 

২ ৪ প ে াফণ  ১ ৩ ৯৫ 

বফল :  যক াবয  কভ থকত থা  ক ভ থচ াযী গদ য ৫৭  ফস য ফ  ণূ থ ই গ র অফ য গ্রণ  কয ায ফ াধযফাধ কতা । 

 ূত্র:  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ া রগয  ১ ৭/১২ /১ ৩ ৯৩  ফাাং ( ১-৪-১ ৯৮ ৭) তাবযগখয  প্রজ্ঞা ন  ন াং  ভ ( বফবধ-৪ )  -১ ই-৪ /৮ ৭-

১ ৮ ( ৪ ০০) । 

বন ম্ন স্বা ক্ষ যক াযী আগদ ক্র গভ জান াইগতগ ছ পম ১ ৯৭৪   া গরয বদ   া ফবরক  া গবথর টস্  ( বযটাাযগ ভরট) আইগন য 
( ারন াগাদ  াং গাবধ ত কব  াং মু ক্ত )  ৪  ন াং ধ াযা অনু াগয উক্ত আ ই গন  ফবণথত এক জন  া ফবরক  া গবথ রট এয  ফ  ৫৭  
ফস য ূণথ ই গ র অফ য  গ্রণ  ফাধ যতাভূ রক।  আই গন য এই  ব ফধাগ ন য প্রবত  দ ৃবষ্ট  আকলথণ  কবয া  ই বতূগ ফথ  াংস্থ া  ন  
ভন্ত্রণ ার ই গত এক াবধক ফায  স্ম ায ক জাবয  কয া ই া গছ।   ূগত্র  ফবণথ ত ১-৪-৮ ৭ তাবযগ খ জ াবয কৃত প্র জ্ঞাগন য  এক বট  
অনুবরব   াংমুক্ত ক যা  ই র। 

২ । উগয াক্ত স্ম াযক  জাবয   গে   রক্ষ য কয া মাই গতগছ  প ম এ খন  বকছু  ব কছু পক্ষ গত্র  আইগন য  উক্ত  বফধা গন য ফযগখ রা   
ই গতগছ  এফাং ৫ ৭ ফ স য ায   ই ফায  গয অব তবয ক্ত  চ াুরযীক ার গ ক বন ব ভত কবয ফায  জন্য   াংস্থ া ন  ভন্ত্রণ ার গ 
প্রস্ত াফ  আব গ তগছ । পক ান পক ান  পক্ষ গত্র   াংবিষ্ট  কভথকত থা    কভথচ ায ীগদ য   গক্ষ  বভ থযায  আে   গ্রণ  কবয া  ৫৭ ফস য 
ফ  ূণথ  ই ফায   গয কাজ  কবয ফ ায প্র ফণতা  পদ খা  মা  এফ াং যফ তথী  মথা গ ত াাগদ য  অ যাধ  প্রভাব ণ ত ই গ র  
প্রায  পন গন য  বকছু অাং  কত থন  কবয া াবস্ত য বফধান  কয া । ই া  অতযন্ত অ ফাব িত  রৃ ঃ খজন ক। 

৩ । এভ তাফস্থ া,  ক র ভন্ত্রণ ার /  বফব াগ/ বযদ প্তয /  স্বা ত্ত াব ত  াংস্থ া গ ক তাাগদ য প্রা বন ক অধীগন  বন মুক্ত  কর 
কভথক তথা/ কভথচ াযীয চ াুরযী  ই গত  অফ য গ্রগণয আগদ  মাা গত  ১ ৯৭৪   গন য াফব রক  া গবথর ট   ( অফ য)  
আইগন য বফধান  অনুমাী মথ া  ভগ  জাবয  কয া   তাায প্রবত বফ গ ল  রক্ষ য যাখায জন্য  অনুগয াধ কয া মাইগত গছ।  
 াংবিষ্ট  কভথকত থা/  কভথচ াযী গদ যগক তাাগদ য বন জ বন জ অফ য গ্রণ   াংক্রান্ত  বফলগ অবধক তয ভ গন াগ মা গী  ায  
জন্য  অনু গযাধ  কয া ম াইগত গছ। 

৪ । এই  স্ম াযগকয  প্রাবপ্ত স্বীকায কয ায জন্য  অনু গযাধ  কয া ইর । 

 

 

ভীয পভাজা গম্ম র পা গ ন 

মুগ্ম- বচ ফ। 
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অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা- ১ 
 

স্ম াযক বর ব 

ন াং-এ ভ,এপ/অঃব ফঃ( বফবধ-১ ) ৩ ব -৬৩ /৮ ৭/৬৬ তাবযখ: ২ ৭/১১ /১ ৯৮ ৮  ই াং 

১ ৩-৮-১ ৩ ৯৫ ফাাং 

 

বফল : অ ফয   াংক্রা ন্ত সু গ মাগ  সু বফধা  এফাং প ন ন   াংক্রান্ত  ন ীবতভা রায   াংগাধন ী । 
 

 বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী  আবদষ্ট  ই া জ া ন াইগতগছন  পম,  যক ায অথথ  বফ বাগ গয ২ ১-১-১ ৯৭৪ ই াং তাবয গখয  এভ / এপ  
( আইব )-II-১ ৪ /৭৪ ন েয স্ম াযক আাংবক  াংগাধ ন ূ ফথক ব দ্ধান্ত গ্র ণ  কবয াগছন  পম, পফাভবয ক  যক াবয কভথকত থা/  
কভথচ াযী মাায া অফ য গ্রণ  প্রস্তু ব ত ছুবট পবা গ কবয া ১-৭-১ ৯৮ ৮ ইাং তাবযখ ফ া উায গয অ ফয  গ্র ণ  কবয াগছন  ফা  
কবয গফন, তাচাগদ য অ ফয  গ্র গণ য  তাবযগখ ‘Emoluments’-এয   বত  অফ যপ্রস্তুব ত ছুব টকা রীন প্রা য  ফাস বযক  ফবধথত 
পফতন  ( মবদ  থা গক)  পমা গ কবয  া প ন ন  বন ধ থাযণ  কবয গত ই গ ফ । তগ ফ অ ফয প্রস্তু বত ছুবটকা রীন (Leave salary) চ রবত 
বফবধ/  যক াবয আ গদ ানু ম াী অ ব যফবতথত থাবকগ ফ । 
 

২ । অত্র স্ম াযগকয   াং গাধন ী ১ রা জু রা ই, ১ ৯৮ ৮  ই াং ই গত কামথকয ফবর া গণ য ই গ ফ । 
 

৩ । এই  স্ম াযক অনুমা  ী াংবি ষ্ট বফবধ /  যক াবয আগদ  বযফ তথন  ই াগছ  ফবরা গণ য ই গফ । 
 

 

পভাাম্মদ   া গদ ক 

উ- বচ ফ ( বফবধ) 

ন াং-এ ভ,এপ/অঃব ফঃ( বফবধ-১ ) ৩ ব -৬৩ /৮ ৭/৬৬ তাবযখ: ১ ৩-৮-১ ৩ ৯৫ ফাাং 

২ ৭/১১ /১ ৯৮ ৮  ই াং 

অনুবরব  জ্ঞাতা গ থথ  প্রগাজন ী ফয ফস্থা গ্রণ া গথথ  পদ া ই র : 

ফরটন : 
১ । ভুখয ব চ ফ, য া ষ্ট্রবতয  বচ ফা র (  াগ থাগন র বফ বাগ), ফঙ্গ ব ফন, ঢাকা। 
২ । যাষ্ট্রবতয এ কান্ত   বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফার, ঢাকা। 
৩ । উ-যাষ্ট্রবতয  বচ ফ, ফাাংরা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 
৪ । প্রধ ানভন্ত্র ী ভ গাদ গয  এক ান্ত  বচ ফ । 
৫ ।  বচ ফ ------------------------------------------------------  ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ। 
৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ  অবড ট াউ, ভগফাজ ায, ঢ াকা। 
৭। ভা ব াফ বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
৮ । কম্পগর রেজার ায পজন া গযর, বডগপন্ফ  প াইন ান্ফ, পগয ফাাং রা ন গয, ঢাকা । 
৯। ভা ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( গয র থ), চ ট্ট গ্রা ভ। 
১ ০ । ভা ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ডা ক, তায  পটব রগ পান), ঢাকা। 
১ ১ । ভা ব াফ বন যীক্ষ আ বযচ া রক ( ূ তথ), ঢাকা। 
১ ২ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 
১ ৩ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব বন যীক্ষ া, ঢাকা। 
১ ৪ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাক া। 
১ ৫ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 

 

 

পভাঃ বয াজু র ই র াভ 

ব ঃ  কাযী  বচ ফ ( প্রব ফবধ-১ ) 
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অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-২ 

ন াং-অভ(অবফ)/প্রব ফ-২ /ছুবট-৩ /৮ ৫/৫১ তাবযখ: ৩ ০/৫/৮ ৯ ই াং 

১ ৬/২/৯৬ ফাাং 

‘অ বপ স্মায ক’ 
 

বফল : ফ াধযতা ভরূক বা গফ অফ য প্রাপ্ত  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযীগদ য  া ন া ছবু টয বযফ গত থ ন গদ  অ থ থ প্রদ ান প্রগ ঙ্গ । 

অথথ বফ বাগ গয ২ ১ /১ /৮ ৫ ই াং তাবযগ খয অভ/ অব ফ/ প্রবফ-২ / ছুবট-১ ৬/ ৮ ৪ /৯  াংখযক স্ম াযগকয  ন ীবতভা র া অনুমাী 
১ ৯৮ ৫  গন য  যক াবয  কভথচ াযী  ( ৃাংখর া   আ ীর)  বফবধভা রা  এফ াং ৯/৮ ২  ন াং  া ভবয ক আইন  আ গ দ গয  আ তা  
ফাধ যতাভূ রকব াগ ফ অ ফয প্রাপ্ত  ক ভথকতথা/ ক ভথচ াযীগণ  ১ ২  ভা গ য ছুবট ন গদ ান  কবয গ ত  াবযগ ফন ব কন া, এই  প্রশ্ন বট  
 যক াগযয  বফ গফচন াধীন  বছ র । 

২ । প্রচ বরত বফধ ানাফ রীয আ গর াগক ব ফলব ট যীক্ষ া কবয  া  যক ায এই  ব দ্ধাগন্ত উ ন ীত ই া গছন  পম, পমগতু 
উগয াক্ত ব ফবধভা রা  এ ফাং   াভবযক  আইন  আগদ গয  আত া ফাধ যত াভূরক বাগ ফ অফ য  প্রদ ান  এক  ধ য গণ য াবস্ত ভূ রক  
ফযফস্থা এফাং  াবস্ত প্রাপ্ত পক ান কভথ কতথা/ কভথচ াযী গক অবতবযক্ত  আবথথ ক সু বফধা প্রধ ান  যক াগযয  অবব প্র া ন গ, প গতু  
ফাধ যতাভূ রকব াগ ফ অফ য প্রাপ্ত পক া ন  কভথকত থা/ কভথচ াযী  উ গযাক্ত  স্ম া যগক য আ তা ১ ২  ভাগ য ছুবট ন গদ ান  কবয গ ত  
াবযগ ফ ন া। 

 

 

পভাাম্মদ   া গদ ক 

উ- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

 

ন াং-অভ(অবফ)/প্রব ফ-২ /ছুবট-৩ /৮ ৫/৫১ ( ৫০) তাবযখ: ৩ ০/৫/৮ ৯ ই াং 

১ ৬/২/৯৬ ফাাং 

 

অনুবরব  জ্ঞাতা গ থথ  প্রগাজন ী ফয ফস্থা গ্র গণ য জন্য  প প্রযণ  কযা ই র: 

১ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ঢাকা। 
২ ।  বচ ফ ---------------------------------------------------  ভন্ত্রণ ার/ ব ফব াগ। 
৩ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ  অবড ট াউ, ভগফাজ ায, ঢ াকা। 
৪ । ভা ব াফ বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
৫ । কম্পগ রেজার ায পজন াগ যর, বডগপন্ফ  পা ই ন ান্ফ, পগয ফাাং রা নগয, ঢাকা। 
৬। ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( গযর থ), চ ট্ট গ্রাভ । 
৭। ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ড াক, তা য  পটব রগ পান), ঢাকা। 
৮ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ূতথ), কাকয াইর, ঢাকা। 
৯। বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 
১ ০ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব বন যীক্ষ া, ঢাকা। 
১ ১ । প্রধ ান  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
১ ২ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 

 

 

পভাাম্মদ   া গদ ক 

উ- বচ ফ ( প্রবফবধ) 
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অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/বফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৬১ তাবযখ: 
৫/৭/১ ৯৮ ৯ ই াং 

২ ১ /৩ /১ ৩ ৯৬ ফাাং 
 

স্ম াযক  ত্র 
 

বফল :  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযীগদ য  পন  গন য বয ভাণ এ ফাং উ ায ায বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

 এই  ভগভথ জানান  ম াইগত গছ পম, অথথ বফ বা গগয ১ ০-৮-১ ৯৮ ৫ ই াং তাবযগখয এ ভ, এপ/এপ, বড/গয গু-১ /৩ ব -

২ ৮ /৮ ৫/৬০  াংখযক স্ম াযক আ াংব ক  াংগাধন  কয ত ঃ প ন গন য  গ ফথাচ্চ বযভ া ণ  ৪ ০০০  টাকায স্থ গর  ৫ ০ ০ ০  টাক া 
বন ধ থাযগণ এফাং এক ই  স্ম াযগকয  Annexure- A এয  আাংবক  াংগাধ ন  কয তঃ ২ ৫ ফছয ফা তদ ূ র্ধ্থ পন ন গমা গয চ াকবয  
 ভাবপ্তয  য  অফ য  গ্রণ কাযীয  প্রায  পন গন য বয ভাণ Emoluments এ য  ৭০% ই গত ৮ ০%  এ উন্পীত কয গণ  
 যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয া গছন । 

 

২ । এই  আগদ  ১-৭-১ ৯৮ ৯ ই াং তাবযখ  ই গত কা মথকয ফব রা গণ য ই গ ফ । 

 

৩ । এই  স্ম াযকত্র প ম  াংগ াধগনয  উ গল্ল খ কয া  ই াগছ,  াংবিষ্ট  বফবধ অনুরূব াগ ফ  াংগ াবধত ই া গছ ফবরা  গণ য  
ই গফ। 

 

 

আতাউ র কবয ভ 

মুগ্ম- বচ ফ 

 

ন াং-অভ/বফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৬১ ( ১০০) তাবযখ: 
৫/৭/১ ৯৮ ৯ ই াং 

২ ১ /৩ /১ ৩ ৯৬ ফাাং 
 

অনুবরব  জ্ঞাতা গ থথ  প্রগাজন ী ফয ফস্থা গ্রণ া গথথ  পদ া ই র : 

১ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গবফন, ঢাকা। 

২ । যাষ্ট্রবতয এ কান্ত   বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফার, ঢাকা। 

৩ । উ যাষ্ট্র বতয   বচ ফ, ফাাংরা গদ   ব চ ফার, ঢাকা। 

৪ । প্রধ ানভন্ত্র ীয এক ান্ত   বচ ফ । 

৫ ।  বচ ফ -------------------------------------- (  কর) ভন্ত্র ণ ার/  বফব াগ । 

৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , অবডট া উ, ভগ ফাজায, ঢাকা। 

৭। ভা ব াফ বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

৮ । কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াইন্য ান্ফ, পগযফাাং রা ন গয, ঢাকা। 

৯। ব   াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( গযর থ), চ ট্ট গ্রাভ । 

১ ০ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ূতথ), ঢা কা । 

১ ১ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ড াক, তা য  পটব রগ পান), ঢাকা। 

১ ২ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৩ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৪ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৫ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 

 
 

পভাঃ বয াজু র ই র াভ 

ব ঃ  কাযী  বচ ফ ( প্রব ফবধ-১ ) 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/বফবধ-১ / ৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৬২ তাবযখ: 
৫/৭/১ ৯৮ ৯ ই াং 

২ ১ /৩ /১ ৩ ৯৬ ফাাং 
 

স্ম ায ক  ত্র 

বফল : বফ ববন্প স্ত গ য  যক াবয কভ থকত থা / কভ থচ াযী গণ গ ক প্র গদ  আনুগতাবল গকয  ায   াংগাধন   ম্পগ ক থ । 

এই  ভগভথ জানান  মাইগ তগছ প ম, অথথ বফ বাগ গয ২ ১-১ ২-১ ৯৮ ২ ই াং তাবযগ খয এভ, এপ/এ প, বড/গয গু-১ /৩ ব -

২ ২ /৮ ২ /১ ৪ ৭  াংখযক স্ম াযক আাংবক  াংগাধন  কয তঃ  যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয াগ ছ ন  পম, ১ ০ ফছয ফা তদ ূ র্ধ্থ  
পন ন গম াগয  চ াকবয   ভাপ্ত কয া য য অ ফয  গ্রণ  কবয গর  তাচ ায অথ ফা ভৃ তুয ঘবট গ র তাচায  বযফাগযয  প্রা য  
আনুগতাবল ক   ভবথ ত (Surrendered) পন গন য প্রবত ১  ( এক )  ট াক ায জন্য  বন ম্নফবণথত   াংগ াবধত  াগ য বন ন থ কবয গত 
ই গফ:- 

পননগ মাগ য  চ াকবযকার আ নুগ ত াবলগ কয  ফত থভান  ায আ নুগ ত াবলগ কয   াংগ াবধত   ায 

 টাকা টাকা 
১) ১০ ফছ য  ফা ত ত বধক বকন্তু  ১৫ ফছ গ যয  কভ  ইগ ফ । ২১০.০০ ২৩০. ০০ 
২) ১৫ ফছ য  ফা ত ত বধক বকন্তু  ২০ ফছ গয য  কভ  ইগ ফ । ১৯৫.০০ ২১৫.০০ 
৩ ) ২০ ফছ য  ফা ত ত বধক  ইগ র ১৮ ০.০০ ২০০.০০ 

২ । এই  আগদ  ১-৭-১ ৯৮ ৯ ই াং তাবযখ  ই গত কা মথকয ফব র া গণ য ই গ ফ । 

৩ । এই  স্ম াযকত্র প ম  াংগ াধগনয  উ গল্ল খ কয া  ই াগছ,  াংবিষ্ট  বফবধ অনুরূব াগ ফ  াংগ াবধত ই া গছ ফবরা  গণ য  
ই গফ। 

 

 

আতাউ র কবয ভ 

মুগ্ম- বচ ফ। 

ন াং-অভ/বফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৬২( ১০০) তাবযখ: 
৫/৭/১ ৯৮ ৯ ই াং 

২ ১ /৩ /১ ৩ ৯৬ ফাাং 
অনুবরব  জ্ঞাতা গ থথ  প্রগাজন ী ফয ফস্থা গ্র ণ া গথথ  পদ া ই র : 

১ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গবফন, ঢাকা। 

২ । যাষ্ট্রবতয এ কান্ত   বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফার, ঢাকা। 

৩ । উ-যাষ্ট্রবতয এ কান্ত  বচ ফ, যাষ্ট্রব তয  বচ ফার, ঢাকা। 

৪ । প্রধ ানভন্ত্র ীয এক ান্ত   বচ ফ, ঢাকা । 

৫ ।  বচ ফ -------------------------------------- (  কর) ভন্ত্র ণ ার/  বফব াগ । 

৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , অবডট া উ, ভগ ফাজায, ঢাকা। 

৭। ভা ব াফ বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

৮ । কম্পগর রেজার ায পজন া গযর, বডগপন্ফ  প াইন্য ান্ফ, পগযফাাং রা ন গয, ঢাকা । 

৯। ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( গয র থ), চ ট্ট গ্রাভ । 

১ ০ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ড াক, তা য  পটব রগ পান), ঢাকা। 

১ ১ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ূতথ), ঢা কা । 

১ ২ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৩ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৪ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচ া, ঢাকা। 

১ ৫ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 

 

পভাঃ বয াজু র ই র াভ 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

অবপ  স্মায ক 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৬৬ তাবযখ: 
২ ২ /৭/১ ৯৮ ৯ ই াং 

৭/৪/১ ৩ ৯৬ ফাাং 

বফল :  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযীগদ য  পন  গন য বয ভাণ এ ফাং উ ায ায বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

উগয াক্ত ব ফলগয  উ য অ থথ  বফ বা গগয  ৫-৭-৮ ৯ই াং/ ২ ১-৩-৯৬ ফ াাং তাবযগ খয অ ভ( বফবধ-১ )  ৩ ব -২ ৮ / ৮ ৫/ ৬৯ ন াং  
স্ম াযক গত্র য অনু যগণ জান াগন া  মাইগত গছ পম, পম  কর  যক াবয  কভথকত থা/ কভথচ াযী ১-৭-৮ ৯ই াং তাবযগ খ  যক াবয  
চ াকবযগত চ ু বক্ত বববত্তক বন গাবজত আগছন  এফ াং চ ুবক্ত বববত্তক বন গাব জ ত ন া ই গর ১-৭-৮ ৯ই াং তাবযগখ অফ যপ্রস্তুব তভূ রক  
ছুবটগত থাবক গতন  তাাযা  উব ল্লব খত ৫-৭-৮ ৯ ই াং/ ২ ১-৩-৯৬ ফাাং তাবযগ খয স্ম াযক  গত্র  ফবণথত প ন গন য  গফথাচ্চ  
বযভ াণ এ ফাং  পন গন য  ায  Emolument এ য  ৭০ % ই গত ৮ ০%  এ উন্পীত কয গণ য  সু বফধা বন ম্নবরব খ গত  গতথ  প্রা য  
ই গফন: 

ক ) আনুগতাবল ক  (Gratuity) ই বতভগধ যই উগ ত্তরন  কবয া থাবক গর  ুন ঃ বন ধ থাবযত  পন ন / আনুগতাবল গকয   াগথ  
উায  ভন্ব   াধন  কবয গত ই গ ফ, 

খ) ুন ঃবন ধ থাবযত  গ্র  প ন ন  ( কভু যগ টন / াগযর ড ায এয  ূ গফথক ায)  চ ুব ক্ত বববক্তক  বন গ াবজত  ভাব ক  বন ধ থা বযত  
পফতন  ই গত ফাদ  বদ গত  ই গফ । 

২ । এই  আগদ  ১-৭-৮ ৯ ই াং তাবযগ খ কামথকয  ই া গছ ফব রা গণ য ই গফ । 

 

 

আতাউ র কবয ভ 

মুগ্ম- বচ ফ 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৬৬(১ ০০) তাবযখ: 
২ ২ /৭/১ ৯৮ ৯ ই াং 

৭/৪/১ ৩ ৯৬ ফাাং 

অনুবরব  জ্ঞাতা গ থথ  প্রগাজন ী ফয ফস্থা গ্রণ া গথথ  পদ া ই র : 

১ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গবফন, ঢাকা। 

২ । যাষ্ট্রবতয এ কান্ত   বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফার, ঢাকা। 

৩ । উ যাষ্ট্র বতয  এক ান্ত  বচ ফ, ফাাং রা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 

৪ । প্রধ ানভন্ত্র ীয এক ান্ত   বচ ফ, ঢাকা । 

৫ ।  বচ ফ -------------------------------------- (  কর) ভন্ত্র ণ ার/  বফব াগ । 

৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , অবডট া উ, ভগ ফাজায, ঢাকা। 

৭। ভা ব াফ বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

৮ । কগররেজা রায প জন াগয র বড গপন্ফ  পাই ন্যান্ফ, পগযফাাং রা ন গয, ঢাকা। 

৯। ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( গযর থ), চ ট্ট গ্রাভ । 

১ ০ । ব াফ বন যীক্ষ া বয চ া রক ( ূতথ), ঢা কা । 

১ ১ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ড াক, তা য  পটব রগ পান), ঢাকা। 

১ ২ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৩ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৪ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৫ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 
 

পভাঃ আ রা উবদ্দন 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান : ২ ৩ ৫১ ১ ১ /৩ ৬৩ ৪ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

স্ম াযক  ত্র 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/১ ০৬ তাবযখ: 
৪ /১ ১ /১ ৯৮ ৯ ই াং 

২ ০/৭/১ ৩ ৯৬ ফ াাং 

বফল :  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযীগদ য  পন  গন য বয ভাণ এ ফাং উ ায ায বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

 এই  ভগভথ জানান  মাই গতগ ছ পম, অ থথ বফবা গগয ৫-৭-৮ ৯ ই াং/ ২ ১-৩-৯৬ ফাাং তাবয গ খয ন াং-অভ/বফব ধ-১ /৩ ব -

২ ৮ /৮ ৫/৬১   াংখযক  গত্র য ক্র ভ ফধথ ভান প্রচবর ত পন ন  প টফ রবট বন ম্ন ফবণথতবা গফ  াং গাধন  কযা ই র:- 

পনগম াগয চা কবয  কা র পন গন য ব যভাণ 

১ ০ ফস য ৩ ২ % 
১ ১  ফস য ৩ ৫% 

১ ২  ফস য ৩ ৮ % 
১ ৩  ফস য ৪ ২ % 
১ ৪  ফস য ৪ ৫% 
১ ৫ ফস য ৪ ৮ % 

১ ৬ ফস য ৫১ % 
১ ৭ ফস য ৫৪ % 

১ ৮  ফস য ৫৮ % 
১ ৯ ফস য ৬১ % 

২ ০ ফস য ৬৪ % 
২ ১  ফস য ৬৭% 

২ ২  ফস য ৭০% 
২ ৩  ফস য ৭৪ % 
২ ৪  ফস য ৭৭% 

২ ৫ ফস য এ ফাং তদ ূর্ধ্থ ৮ ০% 

২ । এই  আগদ  ০ ১-৭-১ ৯৮ ৯ ই াং তাবযখ ই গত কামথকয  ফব র া গণ য  ই গফ । 

৩ । এই  স্ম াযকত্র প ম  াং গাধগনয  উ গল্ল খ কয া  ই াগ ছ, প  ভগ ভথ  াংব িষ্ট  বফবধ অনুরূ বাগ ফ  াং গাবধ ত ই াগছ  
ফবরা গণ য ই গফ । 

 

 

আতাউ র কবয ভ 

মুগ্ম- বচ ফ। 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/১ ০৬( ১ ০০০ ) তাবযখ: 
৪ /১ ১ /১ ৯৮ ৯ ই াং 

২ ০/৭/১ ৩ ৯৬ ফ াাং 

অনুব রব  জ্ঞা তাগ থ থ   প্র গাজন ী  ফযফস্থ া গ্রণ াগ থ থ পদ া  ই র: 

১ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ুযাতন   াং দ  বফন, ঢাকা। 

২ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ফাাং রাগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 

৩ । যাষ্ট্রবতয এ কান্ত   বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফার, ঢাকা। 

৪ । উ-যাষ্টবতয এ কান্ত  বচ ফ, ফাাংর া গদ   বচ ফার, ঢাকা। 

৫ । প্রধ ানভন্ত্র ীয এ কান্ত   বচ ফ, ঢাকা । 

৬।  বচ ফ -------------------------------------- (  কর) ভন্ত্র ণ ার/  বফব াগ । 

৭। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , অবডট া উ, ভগ ফাজায, ঢাকা। 

৮ । ভা ব াফ বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

৯। কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াই ন্যান্ফ, পগযফাাং রা ন গয, ঢাকা। 

১ ০ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( গযর থ), চ ট্ট গ্রাভ । 
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১ ১ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ূতথ), ঢা কা । 

১ ২ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ড াক, তা য  পটব রগ পান), ঢাকা। 

১ ৩ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৪ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৫ । বযচ ারক, পফাভবয ক ব  াফ  বন যী ক্ষ া অবধ দ প্তয  প্রাক্তন  এ, ব জ, বফ (ব ), বফন, ৫ ভ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৬। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৭। অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 

 

 

পভাঃ বয াজু র ই র াভ 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান : ৩ ৬৩ ৪ । 
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অথথ ভন্ত্রণ ার 
অথথ ব ফবা গ 

বফবধ- ৪ 

ন েয- অভ(অবফ)/বফবধ- ৪ /প্রঃভ ঃ/গ  ন- ১ /৮ ৯/৪ ৭ তাবযখ: 
১ ৬ই  আগ স্ট ১ ৯৯০ 

৩ ১ প ে াফণ  ১ ৩ ৯৭ 
  
 
বফল : ফ াাংর াগদ  ব ব বর  াব ব থগ য ব ফববন্প  কযা ডা গয অন্ত ব ুথক্ত  এফাং  াভব যক  আইন  আগদ  ানুমা ী  পফাভবয ক যক া যী 

 গদ   ব ফববন্প  স্বাত্ত াব ত/  আধা- স্ব াত্ত াব ত প্রব তষ্ঠ ান, কগ  থাগ য ন ,  স্থ ানী  াংস্থ া, যাষ্ট্রাত্ত  ফযাাং ক, 
অ থ থরগ্ন ী  প্রবত ষ্ঠান ভ ূগ আ ত্মীক তৃ প্র বতয ক্ষ া ফ াবন ীয  অ ফয প্রাপ্ত কভ থকত থা/ কভ থচ ায ীগদ য  ূফ থ  ানা ছবু ট গণ ন া 
এ ফাং কযা ডায বকু্ত  আ ত্মীক তৃ  দ  ই গত অ ফয  গ্র ণ কাগ র অফ য প্রস্তু বত ছবুট প্রা যতা  প্র গঙ্গ। 

 
ফাাংর াগদ  ব বব র  াববথ গ য বফববন্প  কযাডাগয অন্তবুথক্ত এ ফাং  াভবযক আইন  আগদ ানু মাী পফাভবয ক  যক াযী  গদ  

 বফববন্প  স্বা ত্ত াব ত/  আধা- স্বা ত্ত াব ত প্রব তষ্ঠান,  কগ থা গয ন , স্থা ন ী  াংস্থ া, যাষ্ট্রাত্ত  ফযাাং ক, অথথ রগ্ন ী  প্রবত ষ্ঠান ভূগ  
আত্মীকৃত  প্রবতয ক্ষ া ফাবন ীয অফ যপ্রাপ্ত কভথকত থ া এফাং কভথচ াযীগদ য কযাডাযবুক্ত / আ ত্মীকয ণ  ূ ফথ চ াুরয ীকাগ রয া ন া  
ছুবট কযাড াযবকু্ত / আত্ম ীকৃত  গদ য চ াুরযীকাগ রয ছুবট  বত  গণ ন া এ ফাং কযাড াযবকু্ত / আত্মীকৃ ত দ  ই গত ৫৭ ফস য  
ফ  ূবতথ গত অফ য গ্রণ  কা গর   াংবিষ্ট  চ াুরযী ব ফবধয  আ তা অ ফয  প্রস্তু বত  ছুবট  প্রা যত  বফল াবদ  পফ বক ছু বদ ন 

মাফস   যক া গযয   বক্র   বফগ ফচন া ধ ীন বছর । বফল ব ট  তকথ তায  ব ত যীক্ষ া  বন যীক্ষ া  কবয া  যক ায  দ  ই া  
বফল বটয উ য বন ম্নফবণথ ত ব দ্ধান্ত ভূ গ্রণ  কবয া গছন : 

ক ) কযাডাযবুক্ত / আ ত্মীকয গণ য  তাবযগ খয ূ গফথয চ াুরয ীকা গরয ানা প কান  ছুবট কযাডাযবুক্ত/ আত্ম ীকৃত গদ য  
চ াুরযীকাগ রয অব জথত ছুব টয  বত  গণ ন া কযা মাইগ ফ ন া। 

খ) কযাডাযবুক্ত / আত্মীকৃ ত গদ  ৫৭  ফস য ূবতথগত  চ াুরযী  ই গত অফ  য গ্রণ  কাগ র   াংবিষ্ট চ াুরযী ব ফবধয  
আতা  প্রা যতা   া গ গক্ষ  অফ য প্রস্তু বত ছুব ট প্রদ ান কয া মাই গত া গ য। তগফ  তথ এই  পম,  প্রবতয ক্ষ া ফাব ন ীয 
চ াুরযী ই গত অফ য গ্রণ ক াগ র প বাগকৃত  অফ য প্রস্তু বত ছুবট এ ফাং কযাডাযবুক্ত / আ ত্মীকৃত গদ  ৫ ৭ ফস য 
ফ  ূবতথগত অফ য গ্রণ  কা গর  াংবিষ্ট  চ াুরযী বফবধয  আতা প্র া য এফাং ভঞ্জুয ীকৃত অফ য  প্রস্তু বত ছুবটয 
পভাট বযভ াণ কযাডাযবুক্ত / আ ত্মী কৃত  গদ য চ াুরযীকা গ র অবজথ ত ছু বট া ন া  া গ গক্ষ  ৬ ( ছ)  ভা  গড় 

পফতগন  ছুব ট   গ ফথাচ্চ ছুবট  কার  ১  ( এক )  ফস য এ য ঊগ র্ধ্থ ই গ ফ ন া। 
 

 

পভাঃ াব ফফুয য ভ ান বূচ ই া 
উ  বচ ফ ( বফবধ) । 
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 াংস্থ ান  ভ ন্ত্রণ ার 

বফবধ াখ া-৪ 

 

ন াং- ভ/( বফবধ-৪ ) / বফবফধ-১ ৯/৯০-৮ ৬/১( ১ ০০) তাবযখ: 
৩ ০-৮-১ ৯৯০ ই াং 

১ ৪-৫-১ ৩ ৯৭ ফাাং । 
 

বয ত্র 
 

১ ৯৭৪   াগরয গণ কভথচ াযী ( অ ফয )  আইগন য ৪    ৭ ধ াযা পভা তাগ ফক অফ যপ্রস্তুব ত ছুব ট গ্র গণ য পক্ষ গত্র  ৫ ৮  ফস য, 

অন্যথা  ৫৭  ফস য  ূব তথয  া গথ   াগথই  এক জন   যক াবয ক ভথক তথা কভথচ াযীয অ ফয  গ্রণ  ফাধ যতাভূ র ক এই  অ ফয  
গ্রগণয জন্য   যক াগযয  ূফথ ানুভব তয ফা অনুভব তয প্রগাজন    ন া । তফু  এই  ধ যগণয ূফথানু ভব ত প্রদ াগন য ন বজয  
প্রাঃই  রক্ষ য কয া মা মাা ব ফভ্র াবন্তকয  এই  বফ ভ্রাবন্ত  এড়া গন ায জন্য  অফ য গ্রণ  প্রস্তু বত ছুব ট ফযতীত  অফ য গ্রগণয  
পক্ষ গত্র  ৫৭ ফস য ূবতথয  া গথ  া গথ এফাং অফ য গ্রণ  প্রস্তু বত ছুব ট য পক্ষ গত্র  ৫৮  ফস য ূবতথয  াগথ   াগথ এক জন  
কভথচ াযী কভথকতথ ায অফয  গ্রণ  কা মথকয  ই গ ফ । এই  পক্ষ গত্র   যক াগযয  অনুভব ত ফা  ূফথ ানুভব তয প কান  প্রগ া জন  ন াই । 

২ । অতএফ অ ফয  গ্র গণ য আগদ গ অ ফয  গ্রগণ য জন্য  ‘অনুভব তক্রগভ’ ফা ‘অনুভব ত প্রদ ান’ এই  ধ যগনয  ব্দ  ফযফায  
ন া কযায জন্য   াংবিষ্ট   ক রগক  অনু গযাধ  কযা মাইগ তগছ । 

৩ । উগয াক্ত ফযা খযা অনু যণ  কয ায জ ন্য  কর অধীন স্থ  অবপ  ভূগক বন গদ থ দ াগন য জন্য   কর ভন্ত্রণ ার / বফবা গগক  
অনুগযাধ কয া  মাই গতগ ছ । 

 

 

এ ভ, এ, ারৃ দ  বভঞা 
ব বন য   ক াযী বচ ফ 
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অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা- ১ 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ২ ( অাং-২ ) /৪ ২ তাবযখ: ১ ৯-৯-১ ৯৯১  ই াং 

৩-৬-১ ৩ ৯৮  ফাাং 

স্ম াযক 

বফল : অ ফয প্র াপ্ত  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযী গদ য প ন ন  বয গাধ  প্র গঙ্গ । 
 

  যক ায  দ   ই া অফ যপ্রাপ্ত  াভবযক  পফাভবয ক ক ভথকতথা  কভথচ াযীগদ য পন ন   াংক্রান্ত প্রচ ব রত বফবধ  
বন ম্নবাগ ফ  াংগ াধন  কবয গ রন : 

১ রা জুর াই, ১ ৯৯১ ই াং এয  ূগ ফথ মাায অ ফয  গ্রণ  কবয  াগছন, তাাগদ য পক্ষ গত্র  ৩ ০-৬-৯১  তাবযগ খ আবযত  ন ী ট 
পন গন য ন াগভ  উক্ত  তাবয খ   মথন্ত  প্রদ ত্ত  ভাঘথ  ব াতা ভূ  মুক্ত  কবয  া, পভাট  অাং গকয   াগ থ  ১ ০%  ফবৃ দ্ধ  কয তঃ ১-৭-৯১ 
তাবযখ ই গত ন ী ট পন ন  ুন ঃবন ধ থ াবযত  প্রগদ  ই গফ এ ফাং ১-৭-৯১  তাবযখ ই গত ূ গফথ প্রদ ত্ত ভাঘথ বাতা ভূ বফ রুপ্ত  
ই গফ। বন গম্ন প্রদ ত্ত উদায গণ য  ভাধ যগভ বফলব ট স্পষ্ট ীকযণ  কয া ইর : 

৩ ০-৬-৯১ ইাং ত াবয গ খ  নীট  পনগ নয  বয ভাণ ৫০০.০০ টাকা 
পমাগ : ২৭-৭-৮ ৭ ত াবয গখ য  অভ/ অবফ/ প্রবফবধ-২/ ভবা-১/৮ ৭-১২৫ স্ম াযগ ক ভ ঞু্জবযকৃত  ভাঘথ বাতা ৭৫.০০ টাকা 

(নূযনতভ) 

পমাগ : ১৬-৭-৮ ৯ ত াবয গ খয  অভ/ অবফ (ফাস্তফা ন)-১/৮ ৯/১১৫ (৩ ০০ স্ম াযগ ক ভঞু্জবযকৃত  ভাঘথ ব াতা ৫০.০০ টাকা 
পমাগ : ২৩-১২-৯০ ত াবয গ খ য  অভ/ অবফ (ফাস্তফা ন)-১/৮ ৯ (অাং)-৯০ (৩ ০০) স্ম াযগ ক ভঞু্জবযকৃত  ভাঘথ বাতা ৫০.০০ টাকা 

পভাট =   ৬৭৫.০০ টা কা 
পমাগ : ১০%  ফৃবদ্ধ ৬৭.৫০ টা কা 

১-৭-৯১ইাং ত াবয খ   ইগ ত  প্রায   াংগ াবধত  নীট পনগ নয  বযভাণ- ৭৪ ২.৫০ টাকা 

১ ।  াংবিষ্ট  বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথ কতথা উ গযাক্ত  ভগভথ  বব   াংগ া ধ ন  কবয গফন । 

২ । এই  স্ম াযগক জাবযক ৃত  াং গাধন ী ১-৭-৯১ ই াং ই গত কামথকয ই গ ফ এফাং এক ই  তাবযখ ই গত কা মথকয  ই াগছ 
ফবরা গণ য ই গফ । 

৩ । এই  স্ম াযগকয   াংগ াধন ীয আ তা   াংবিষ্ট  বফবধ ভূ  াংগ াবধত  ই া গছ ফব রা গণ য কযা ই গফ । 
 

 

এ ই চ, আয, দ ত্ত 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ঃ  প্র বফবধ) 

বফতযণ- 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ুযাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া । 
৩ । প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ঢাকা । 
৪ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত অব তবয ক্ত   বচ ফ ----------------------------- (  কর ভন্ত্রণ ার/ বফ বা গ) । তাচা গদ য আ তা বকু্ত  

 কর অবধদ প্তয / বযদ প্তয / স্বাত্ত াব ত  াংস্থ াভূগ ই ায অনুবরব  প প্রযগণয অনুগযাধ কয া ইর । 
৫ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 
৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ  অবড ট াউ জ, ভগফ াজায, ঢাকা 

তাচায অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  ই ায  অনু বরব  পপ্রযণ  কয ায  অনু গযাধ  ক যা ই র । 
৭। কম্পগ রেজার ায পজন াগ যর, বডগপন্ফ  পা ই ন্যান্ফ  ( প্রাক্তন  এভ.এ .ব জ) 

তাচায অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  ই ায  অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া ইর । 
৮ । বফবা গী কবভ ন ায  ------------------------------------------------ বফবাগ। 

তাচায অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  ই ায  অনু বর ব  পপ্রযণ  কয ায অনু গযাধ  ক যা ই র । 
৯। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, (পফাভবয ক)  ফ াাংরা গদ , ঢাকা, তাচায অধ ীনস্থ   কর অব পগ  ই ায  অনু বরব  প প্রযণ  কয ায 

অনুগযাধ কয া  ই র । 
১ ০ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয, বফ বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 
১ ১ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 
১ ২ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 
১ ৩ । বযচ ারক, ফাবণ বজযক ব  াফ  বন যী ক্ষ া, ঢাকা। 
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১ ৪ । বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয, ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 
১ ৫ । বযচ ারক, স্ত া ন ী  যাজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 
১ ৬। বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ডাক, তায  রৃ যার ান ী, ঢাকা। 
১ ৭। বযচ ারক, পফাভবয ক ব  াফ  বন যী ক্ষ া অবধ দ প্তয, প্রাক্তন  এ.বজ, বফ (ব )  বফন ৫ ভ ত রা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
১ ৮ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
১ ৯। অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 

 

 

পভাঃ বপ গযাজ ব কফবয া 
ব বন য   ক াযী বচ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 
বফবধ- ৪ 

ন েযঃ অভ(অব ফ)/বফবধ- ৪ /প্রঃভঃ/ গ ন- ৮ /৮ ৯/৯২ তাবযখ: 
১ ৬ই  ন গবেয ১ ৯৯১ 

১  রা অ গ্রাণ  ১ ৩ ৯৮ 

স্ম াযক বর ব 

বফল : অ ফয প্র া প্ত প্রবতয ক্ষ া  ফাব ন ীয কভ থক ত থা/  কভ থচ াযী গদ য প ফাভবযক   গদ  কযাড াযবকু্ত /  আ ত্মীক ৃত  ায  য  
উ ক্ত  দ  ই গত অফ য গ্রণ  ক াগর ছবুট ন গদ ান  সু বফধা এফাং তাা গদ য  াভবযক ফ াবন ী ই গত অফ য গ্র ণ 
 প ফাভবযক  গদ  প মা গদ ান- এই  রৃ ই গয  ভধ যফত থী  ভ গ চ াুরয ীয পছদ  ( গে ক অফ  া বব থ )  থ াবকগর  ঐ 
 ভক ার চ াুরযীকা র ব া গফ  গণ ন া প্র াং গগ । 

 
ফাাংর াগদ  ব বব র  াববথ গ য বফব বন্প  কযাডা গয অন্তবুথক্ত  এফাং  াভবযক  আইন  আগদ ানু মাী পফাভবয ক  যক াবয গদ  

 বফববন্প  স্বাত্ত াব ত/আধা- স্ব াত্ত াব ত প্রব তষ্ঠ ান, কগ থা গয ন , স্থ ানী  াংস্থ া, যাষ্ট্রাত্ত  ফযা াংক , অ থথর গ্নী  
প্রবতষ্ঠ ান ভূগয   গদ  আত্মীকৃ ত প্রব তযক্ষ া ফাবন ীয অফ যপ্র াপ্ত কভথকত থা/ কভথচ াযীগণ  কযা ডাযবকু্ত /  আ ত্ম ীকৃত দ  ই গত  
অফ য গ্রণ  কা গ র ছুবট ন গদ ান  সু বফধা ( অথথাস Left over ছুবটয ব যফগতথ প থাক ফযা দ্দ)  াইগ ফন বক ন া এফাং তাচা গদ য  
 াভবযক ফাবন ী ই গত অফ য গ্র ণ   পফভ াবযক  গদ  পমা গদ ান- এই  রৃ ই গয  ভধ যফতথী  ভ গ চ াুরযীয পছদ  ( গে ক অফ 

 াববথ )  থাবক গর  ঐ  ভক ার বক বা গফ গণ ন া কযা ই গফ প ই  প্র াংগ গ ব ন ম্ন ফবণ থত ফয াখয া প্রদ ান কয া ই র: 

ক ) কযাডাযবুক্ত / আত্মীকৃ ত গদ  ৫৭  ফস য ূবতথগত  চ াুরযী  ই গত অফ  য গ্রণ  কাগ র   াংবিষ্ট চ াুরযী ব ফবধয  
আতা প্র ায তা  াগ গক্ষ  অ থথ ব ফবা গগয ২ ১- ১- ৮ ৫ ই াং তাবযগ খয এভ এপ/এপবড /বফবধ- ২ /ছুবট- ১ ৬/৮৪ /৯ 
ন েয অবপ  স্ম ায গক ফবণথত  যক া যী ব দ্ধান্ত অনুমাী ‘Left over’ ছুবটয বয ফগতথ  পথ াক ফয াদ্দ প্রা য । তগফ  
তথ এই  পম, প্রবতয ক্ষ া ফাবন ীয চ াুরযী ই গত অফ য গ্রণ  কা গর গৃ ীত পথাক ফযা গ দ্দয জন্য  গণ ন াকৃ ত ছুবট 

 ভ কার  এফাং  কযা ডাযবকু্ত /  আ ত্মীকৃত গদ  ৫৭  ফস য  ফ  ূব তথগত অফ য গ্রণ কাগর   াংবিষ্ট  চ াুরযী  
বফবধয  আত া প্রা য এ ফাং ভঞ্জুয ী কৃত পথাক  ফযা গদ্দয  জন্য গণ ন াকৃত ছুবট  ভক া র এয  প মাগ পর  ১ ২  ( ফায)  
ভাগ য ঊ গর্ধ্থ ই গফ ন া । 

খ) প্রবতয ক্ষ া ফাবন ী ই গত অফ য গ্র ণ   পফা ভবয ক গদ  প মা গদ ান- এই  রৃ ই গয ভধ যফতথী পছদ  ( গে ক  অফ  
 াববথ )  চ াুরযীকা র ব াগ ফ গণ য  ক যা ই গফ ন া । 

 

২ । প্র াংগত উগ ল্ল খ য পম,  উব ল্লবখত কভথ কতথা/ কভথচাযী গদ য- 

ক ) কযাডাযবুক্ত / আত্ম ীকযগণয ত াবযগ খয ূ গফথয চ াুরযীক াগ রয  ানা ছুবট  গণ ন া  ৫ ৭ ফস য  ূবতথগ ত  চ াুরযী 
ই গত অ ফয  গ্রণ  কা গ র অ ফয  প্রস্তু বত ছুবট প্রা যতা;  এফাং 

খ) কযাডাযবুক্ত / আ ত্মীকৃত   গদ  পফত ন  বন দ্ধথাযণ    কযাডা যবুক্ত/ আত্ম ী কৃতক যগণয তাব যগ খয  ূ গফথ  চ াুরযী কার  
অফ য বাতা / অফ য সু বফধাবদ  প্রা যতা পক্ষ গত্র  চ াুরযীকা র গণ ন া প্র াংগগ   যক াযী ব দ্ধ ান্ত ভূ ম থাক্রগ ভ  অথথ  
বফবা গগয ১ ৬- ৮- ৯০ ই াং তাবযগখ য অভ(অবফ)/  বফবধ- ৪ / প্রঃভঃ/ প ন- ১ / ৮ ৯/ ৪ ৭ এফাং ১ ৯- ৭- ৮ ৭ই াং 
তাবযগ খয এভ  এ প/ আয- ৪ / পডপ / ব ১ / ৮ ৫/  ৬২,  ১ ৭- ৬- ৮ ৮ ই াং তাবযগ খয এভ  এপ/  আয- ৪ / প ডপ/  
এব ফএ ব- ১ / ৮ ৫/  ১ ৮    ২ ৬- ৬- ৯০ ই াং তাবযগ খয অভ ( অবফ) /  ব ফব ধ- ৪  প্রঃ/ ভঃ/ আ ত্মী- ৩ / ৮ ৮ / ৩ ৩ ন েয 
স্ম াযক ভূগ  জাবয  কযা ই া গছ। 

 

 

এই চ  আয দ ত্ত 

মুগ্ম-  বচ ফ ( ফাস্ত ফান   প্রব ফবধ) । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/( প্রবফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৫০( ১ ০০০ ) তাবযখ: ৪-১ ২-১ ৯৯১  ই াং 

১ ৯-৮-১ ৩ ৯৮  ফাাং । 

স্ম াযক ত্র 
 

বফল :  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযীগদ য  পন  গন য বয ভাণ বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

  যক ায কতৃথক জাতী পফতন  প স্কর, ১ ৯৯১  প্রফতথ গন য পপ্রবক্ষ গত অথথ ব ফবা গগয ৫-৭-১ ৯৮ ৯ তাবযগখয অ ভ/ বফবধ-১ /  
৩ ব -২ ৮ / ৮ ৫/ ৬১   াংখযক স্ম াযক আাংবক  াংগাধন  কয তঃ গ্র  প ন ন  এয   গফথাচ্চ বযভ াণ ৫,০ ০ ০  টাকায স্থ গ র 
৮,২ ০০ টাকা বন ধ থাযগণ  যক ায ব  দ্ধান্ত গ্রণ  কবয াগছন । উ গযাক্ত  স্ম াযগকয  অন্য ান্য তথাবদ  অবয ফব তথত থাব কগফ । 

 

২ । এই  আগদ  ০ ১-০ ৭-১ ৯৯১  ই াং তাব যখ ই গত  কামথকয  ফব রা গণ য  ই গ ফ । 

 

৩ । এই  স্ম াযকত্র প ম  াংগ াধগনয  উ গল্ল খ কয া  ই াগছ,  াংবিষ্ট  বফবধ অনুরূব া গ ফ  াংগ াবধত ই া গছ ফবরা  গণ য  
ই গফ। 

 

 

এই চ  আয দ ত্ত 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ঃ  প্রবফবধ) 

বফতযণ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 

২ । ভুখয অ থথ ব চ ফ, অথথ ভন্ত্রণ ার, ফাাং রাগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 

৩ ।  বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয দ প্তয, ঢাকা । 

৪ ।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ -------------------------------------- (  কর ভন্ত্র ণ ার/ বফ বা গ) । তাচা গদ য আ তাবু ক্ত   কর 
অবধদ প্তয / বযদ প্তয / স্বাত্ত াব ত   াংস্থ াভূগ ই ায অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গয াধ কয া ই র । 

৫ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ  অবড ট াউ জ, ভগফ াজায, ঢাকা। তাচায অধীন স্থ   কর অবপ গ   এয  
অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা ই র । 

৭। কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াইন্য ান্ফ ( প্রাক্তন  এন,এ,ব জ ) । তাচায অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য 
জন্য  অনু গযাধ  কয া ইর । 

৮ । বফবা গী কবভ ন ায  --------------------------------------বফবা গ। ত াচা য অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব 
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা ই র । 

৯। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক( গ ফাভবযক ), ফাাংরাগদ , ঢাকা। তাচয অধ ীনস্থ   কর  অবপ গ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য 
অনুগযাধ কয া  র । 

১ ০ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান  ব াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ১ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ২ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ৩ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাক া। 

১ ৪ । বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৫ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৬। বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া র ক ( ডাক, তায  প টবর গপান), ঢাকা । 

১ ৭। বযচ ারক, পফাভবয ক ব  াফ  বন যী ক্ষ া অবধ দ প্তয  প্রাক্তন  এ, ব জ, বফ (ব ), বফন, ৫ ভ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৮ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৯। অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 

 

 

 

পভাঃ বপ গযাজ ব কফবয া 
ব বন য   ক াযী বচ ফ 
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( এক ই  ন েয  তাবযগ খ জ াবযকৃত স্ম াযগকয  স্থ র াবববল ক্ত  ই গফ) 

গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্র ণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ  অনুব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৫/৯১-১ ( ১ ০০০ ) তাবযখ: 
১-১-১ ৯৯২  বিঃ 

১ ৭-০ ৯-১ ৩ ৯৮  ফাং 

 

বফল :  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযীগদ য  অফয  গ্রণ, অ ফয প্রস্তু বত ছবু ট ( এর .ব .আয )  ইত যাবদ প্র গঙ্গ । 
 

 যক াবয কভথকত থা/ ক ভথচ াযীগদ য  ৫ ৭  (  াতান্প )  ফস য ফ  ূবতথয তাবয খ, অফ যপ্রস্তুব ত ছুবটয প্রাযগ ম্ভয তা বযখ এফাং  
অফ যপ্রস্তুব ত ছুব টকা র পন ন গ মা গয বকন া ই া রই া বফব বন্প পক্ষ গত্র  ভতদ্ব ৈততা পদ খ া বদ গগছ । বফল বট  প্রচ বরত বফবধয  
আতা ুঙ্খানু ুঙ্খ রূগ  যীক্ষ া  ব ন যীক্ষ াূফথক ২ ন াং অনুগে গদ  উদ ায ণ   বন গম্ন স্পষ্ট ীকযণ  কয া ই র:- 

১ ) ক ) প্রচ বরত ব ফবধ অনুমা ী ৫৭ (  াত ান্প)  ফস য ফ  ূবতথয যযই   য কাবয কভথকত থা-কভথচ াযীগক অফ য গ্রণ  
কবয গত  । বকন্তু  অ ফয প্রস্তু বত  ছু বট গ্রণ  কবয গর  উক্ত  ছুব টয  ভ কার  ৫৭  (  াতান্প )  ফ স য ফ  ূবতথয  
গয চ ব রগত া গয । ত গফ উ া পক া ন ক্রগভই ৫৮  ( আট ান্প)  ফস য ফ  ূবতথয তাবয খ অবত ক্রভ কবয গ ত াব যগফ  
ন া। অ থথাস অফ য প্রস্তু বত ছুবট  প ল   ায  গযয  বদ ন  তা াগক  অ ফয  গ্রণ  কবয গত ই গফ । ছুবট ানা  
 াগ গক্ষ  অ ফয প্রস্তু বত ছুবটয বযভ া ণ   গফাচ্চ থ ১ ২  ( ফায)  ভা, মাায ভ গধ য গ ড় প ফতগন  ছুবটয বযভ াণ  অন ূ র্ধ্থ ৬  
( ছ)  ভা এ ফাং ফ াবক  ভক া র অ ধ থগড় পফ তগন  ছুব ট ই গ ফ । 

খ) অফ যপ্রস্তুব ত ( এর.ব . আয )  গড় প ফতগন  এফাং অধথ ড়গ পফত গন    বফ ধ া উা পন ন  পমাগ য চ াকবয ব াগফ 
গণ ন া পমা গয । 

২ ) উগয াক্তবফবধ গত ত থযাবদয  ববব ত্তগ ত জদ্ব ন ক ‘ক’ মাায জ ন্ধতাবয খ ১-১-৩ ৫ ই াং তাায ৫ ৭ (  াতান্প )  ফ স য ফ  
ূবতথ এফাং  অফয প্রস্তু বত ছুব ট ইত যাব দ  বফল উদ াযণ ূ ফথক বন গ ম্ন স্পষ্ট ী কয ণ  কযা ই র: 

ক ) ‘ক’ এ য  ৫৭ ফ স য ফ  ূবতথ ই গফ ৩ ১-১ ২-১ ৯৯১  ই াং তাবযখ  বদ ফা গত ভধ যযাবত্র গত এ ফাং যবদ ন  অ থথা স ১-

১-১ ৯৯২  ই াং ই গফ তাায  অফয  গ্রগণয তাবয খ । 

খ) ছুবট ানা  া গ গক্ষ  ভঞ্জুবয কৃত অ ফয প্রস্তু বত ছুবট ( এর.ব .আয )  আ যগম্ভয তাবয খ অফ য গ্র গণ য তাব যগখয  
ন ূযনতভ  ১  ( এক )  বদ ন  ূগফথ অ থথাস  এই  পক্ষ গত্র   ফথগল  ৩ ১-১ ২-৯১  ই াং তাবযখ ই গ ত রৄ রু ই গ ফ । মবদ  উক্ত 
তাবযখ  যক াবয  ছুবট থা গক ত গফ উ ায অফয ফবত ূগফথয  কভথবদ ফ ই গ ত উক্ত ছুব ট রৄ রু ই গফ । 

গ) অফ যপ্রস্তুব ত  ছু বট  ( এর.ব .আয )  গ্র ণ  ন া কবয র তা ায অ ফয  গ্রগণ য তাবযখ  ই গ ফ ১-১-৯২  ই াং। ৩ ১-১ ২-

৯১  ই াং তাব যখ  ই গত  ভঞ্জুবয কৃত  ১ ২  ভা অফ য প্রস্তু বত ছুব ট ( এ র.ব. আয )  পবা গ  কবয গ র ত াায ঐ  ছুবট  পল  
ই গফ ৩ ০/১ ২ /৯২ ই াং ত াবযগ খ এফাং  তাচায অ ফয  গ্র গণ য তাবয খ ই গ ফ ৩ ১-১ ২-৯২  ই াং। 

ঘ ) এই গক্ষ গত্র  ভঞ্জু বযক ৃত   পব াগকৃ ত অফ য প্রস্তু বত ছুবট কার  ( অথথ া স ৩ ১-১ ২-৯১  ই গত ৩ ০-১ ২-৯২ )  
পন ন গম াগয চাকবয কার  ব াগ ফ গ ণ ন া পমাগয  ই গফ । 

 

 

াবফফুয য ভ ান বুই া 
উ- বচ ফ ( বফবধ) 

 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৫/৯১-১ ( ১ ০০০ ) তাবযখ: 
১-১-১ ৯৯২  বিঃ 

১ ৭-০ ৯-১ ৩ ৯৮  ফাং 

 

  দ  অফগবত  প্র গাজন ী ফয ফস্থা  গ্রগণয জন্য  অনু বরব  প প্রযণ  কযা গরা: 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 
২ । ভুখয অ থথ ব চ ফ, অথথ ভন্ত্রণ ার, ফাাং রাগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
৩ ।  বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয দ প্তয, ঢাকা । 
৪ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ----------------------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গ) । 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৫ । ফাাংর াগদ গয  ভাব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ  অব ডট  াউজ, ভগফাজায, ঢাকা ( তাচয  অধ ীনস্থ   কর 

অবপগ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য অনু গযাধ  কয া গ রা) । 
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৬। কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াইন্য ান্ফ ( প্রাক্তন  এভ, এ, ব জ ) । 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৭। বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) --------------------------------------------------------------------------------- । ( তাচয 
অধীন স্থ   কর অবপ গ  এ য অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 

৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক ( গফাভবযক )  ফা াংরাগদ , ঢাকা। 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) 

৯। অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয, ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 
১ ০ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 
১ ১ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 
১ ২ । বযচ ারক, ফাবণ বজযক ব  াফ  বন যী ক্ষ া, ঢাকা। 
১ ৩ । বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয, ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 
১ ৪ । বয চ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 
১ ৫ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ডাক, তায  দ ূযার ান ী, ঢাকা। 
১ ৬। বযচ ারক, পফাভবয ক ব  াফ  বন যী ক্ষ া অবধ দ প্তয, প্রাক্তন  এ, ব জ, বফ (ব  ), বফন, ৫ ভ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
১ ৭। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, কয যাষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
১ ৮ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 

 

 

পভাঃ বপ গযাজ ব কফবয া 
ব বন য   ক াযী বচ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ )  ৩ ব -২ ৮ /৮ ২ ( অাং-২ ) /৩ ৬ তাবযখ: 
২ /৮ /১ ৯৯২  ই াং 

১ ৮ /৪ /১ ৩ ৯৯ ফাাং 
 

বফল : ১ ৯৯১   গন য ১ র া জ ুরাই ত াবযগ খ অ ফয প্র াপ্ত কভ থক ত থা/ ক ভ থচ াযী গদ য ন ী ট পন ন  বন ধ থাযণ  প্র গঙ্গ । 

 

 পম  কর   যক াবয কভথ কতথা/ কভথচ া যী ৩ ০-৬-৯১  তাবযগ খ অফ য প্রস্তু বত ছুবট প ল  কবয া ১-৭-৯১  তাবয গখ অফ য  
গ্রণ  কবয াগছন  তাাযা এক বদ গক  ন তুন  পফতন  পস্ক র ১ ৯৯১  এয  সু বফ ধ া ই গত ফব ঞ্চত ই গ তগছন  এ ফাং অযবদ গক ১ ৯-

৯-৯১  তাবযগখয অ ভ( বফবধ-১ )  ৩ ব -২ ৮ / ৮ ২ ( অাং-২ / ৪ ২ (১ ০০০ )  ন াং স্ম াযগক ফবণথত সু বফধাবদ  ই গত ফব ঞ্চত 
ই গতগছন ।  ই াগত  কভথকত থ া/ কভথচ া যীগদ য পন ন  প্রাপ্তীয  পক্ষ গত্র  প ম স ফলভয  ৃবষ্ট ই া গছ ত াা দ ূযীকযণ া গথথ  যক ায এ ই  
ভগভথ ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয াগ ছন  পম ঐ  কর  যক াবয কভথকত থা / কভথচ া যীগদ য ন ীট প ন গন য বযভ াণ ২ ৯-৬-৯১  তাবযগ খ  
তাাযা মবদ  অ ফয প্রস্তু বত  ছুবট  প ল  কবয া ৩ ০-৬-৯১  তাবযগ খ অ ফয  গ্রণ  কবয গতন  তাা  ই গ র  তাা গদ য ন ীট 
পন গন য বযভ াণ  ম াা  ই ত, তাাই বন ধ থাবযত  ই গফ । ত গফ  তা াগদ য গ্র  পন ন  ১-৭-৯১ ই াং তাবয গখ  প্রচ ব রত  ব ফবধ/  
আগদ  অনু মাী বনধ থাবয ত ই গ ফ । 

 

 

পভাঃ আ পতা ফ উব দ্দন 

ব বন য   ক াযী বচ ফ । 

বফতযণ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথা র, ুয াতন  াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া। 

৩ । প্রধ ানভন্ত্র ীয  বচ ফা র, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ --------------------------------------(  কর ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । তাচা গদ য আ তাবু ক্ত   কর 
অবধদ প্তয /বযদ প্তয /স্ব াত্ত াব ত  াংস্থ াভূগ ই ায অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  কয া ইর । 

৫ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ  অবড ট াউ জ, ভগফ াজায, ঢাকা। তাচায অধীন স্থ   কর অবপ গ   এয  
অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা ই র । 

৭। কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াইন্য ান্ফ ( প্রাক্তন  এন,এ,ব জ ) । তাচায অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য 
জন্য  অনু গযাধ  কয া ইর । 

৮ । বফবা গী কবভ ন া য  --------------------------------------বফবা গ। ত াচা য অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব 
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা ই র । 

৯। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক( গ ফাভবযক ), ফাাংরাগদ , ঢাকা। তাচয অধ ীনস্থ   কর  অবপ গ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য 
অনুগযাধ কয া  র । 

১ ০ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ১ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ২ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ৩ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৪ । বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৫ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৬। বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া র ক ( ডাক, তায  প টবর গপান), ঢাকা । 

১ ৭। বযচ ারক, পফাভবয ক ব  াফ  বন যী ক্ষ া অবধ দ প্তয  প্রাক্তন  এ, ব জ, বফ (ব ), বফন, ৫ ভ তরা, প  গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৮ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৯। অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 
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অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

ফাস্ত ফান  া খা-৬ 

ন াং-অভ/অবফ(ফ া)-৬আয( বজ)-২-৮ ৪( অাং-২ ) /৪ ৭ তাবযখ: 
১ ৬/০৮ /১ ৯৯২  ই াং  

১ /০৫/১ ৩ ৯৯ ফাাং 

অবপ  স্মায ক 

বফল : জা তী প ফতন প স্কর, ১ ৯ ৯১  এয  প্র ায ম্ভ তাবয গ খ, স্ব-াব ত / যাষ্ট্রাত্ত  প্রবত ষ্ঠান/  যাষ্ট্রাত্ত  ফয াাংক   অথ থ রগ্নী  
প্র বত ষ্ঠান ভগূয  অ ফয প্রস্তু বত ভরূক ছবুট প বা গযত ক ভ থকত থা / কভ থচ াযী গগণ য  পফতন  বন ধ থা যণ   আনুগতা বল ক  
প্রদ ান প্র গঙ্গ । 

 

উগয াক্ত বফল গ  যক ায এই  ভ গ ভথ ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয াগ ছন  পম, জাতী পফতন  প স্ক রবকু্ত   গ্রযাচু ই বট স্কী গভয 
আতাধ ীন প ম  ক র স্ব-াব ত/ যাষ্ট্রাত্ত  প্রব তষ্ঠ ান/ যাষ্ট্রাত্ত  ফয াাংক   অথথ  র গ্নী  প্রবত ষ্ঠা গন য কভথকত থ া/ ক ভথচ াযীগণ  ১-৭-

৯১  ই াং তাবয গখ  াংবিষ্ট   াংস্থ ায চ া কবয  বফবধ পভ াতাগ ফক অফ যপ্রস্তুব ত ভূরক ছুব টগ ত বছ গরন, জাতী পফ ত ন  পস্কর  ৯১  এয  
আগদ  ( এ, আয  ন াং-৩ ২ ৪  আইন / ৯১, অভ/অবফ(ফ াস্ত-১ )-জাঃ গফঃ গস্ক র-৩ / ৯১-৬৬, তাবয খ ২ ৬-১ ০-৯১  ই াং এফাং এ  
আয   ন াং-৩ ২ ৫-আইন / ৯১ /  অভ/  অবফ( ফ াস্ত-১ ) / জাঃ গফঃ গস্ক র-৪ / ৯ ১-৬৭ তাবয খ  ২ ৬-১ ০-৯১  ই াং অনুমা ী ১-৭-৯১  ই াং  
তাবযগ খ তা াগদ য প ফতন বন ধ থাযণ  কবয গত ই গফ  এফাং  উক্ত ভগভথ  বন ধ থাবযত  পফত গন য ব ববত্তগত  প্রচ ব রত  বফধান  অনু মাী 
তাাগদ য ঐ আনু গতাবলক  প্র গদ  ই গফ । এই রূ পক্ষ গত্র  অফ যপ্রস্তুব তভূরক ছুবট কার ীন  ভগ স্বা বাবফ ক পফতন  ফবৃদ্ধয  
সু বফধা তাাযা  প্রা য ই গফন ন া । 

 

 

া নু ন  ন াায 

 ক াযী বচ ফ । 
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অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান  অনু ব ফবা গ, াখা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/( ফাস্ত )  ১ /বফবফধ  ৪ /৯২/ ১ ০০, তাবযখ: ২ ৭-৬-১ ৩ ৯৯ ফাাং 

১ ২-১ ০-১ ৯৯২  ই াং 

 

বফল : জা তী প ফতন প স্কর ১ ৯৯১  ই াং পভ াতা গফ ক  াফ ব রক ক গ থাগয গন  আনু গ তাবলক  প্রদ ান প্র গঙ্গ । 

 

 উগয াক্ত বফল গ আন ায স্ম াযক  ন াং কবফ/ আদাবন া/ ভুবজফ/  ৬ ০০, তাবযখ ২-৬-১ ৯৯২  ই াং এয  প্রবত দ ৃষ্ট 
আকলথণ ূফথক  বন গদ থক্র গভ জ ানাগন া  মাইগ তগছ  পম, জাতী প ফতন প স্কর  ১ ৯৯১  এয  অনু গেদ-৬(৬)  এয  সু গমা গ সু বফধা   
রৄ ধ ুভাত্র পন ন  স্কীগভ য আ তা বকু্ত  কভথকত থা/ কভথচ াযী গণ  প্রা য  ই গফন । গ্রযাচুই বট স্কীগ ভয আ তাবুক্ত কভথকত থা /  
কভথচ াযীগ গণ য পক্ষ গত্র  উক্ত সু বফধা প্রগম াজয ন  । তাায া গ্রযাচুই ব ট স্কী গভ আত া প্রচ বর ত সু বফধাবদ  প্রা য ই গফন । ত গফ  
গ্রযাচুই বট ব স্কগ ভয অধীন  প ম  ক র কভথকত থা/ কভথচ াযী  ১-৭-১ ৯৯১  তাবযগখ অফ য প্রস্তু বত ছুবট গত ব ছগ রন, তাাগদ য পক্ষ গত্র  
১-৭-১ ৯৯১  তাবযগ খ প্র থ গভ জ াতী  পফতন  প স্কর  ১ ৯৯১-পত পফ তন  বন ধ থ াযণ  কয তঃ  উক্ত প ফতগন য  বববত্ত গত গ্রযাচুই বট প্রগদ   
ই গফ। 

 

 

পভাঃ প ারুক ব ক দ ায 

ব বন য   ক াযী বচ ফ । 
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অথথ ভন্ত্র ণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ২ ( অাং-২ ) /২২ ( ৫০০ ) তাবযখ: 
১ ১ /৩ /১ ৯৯৩  ই াং 

২ ৭/১১ /৯৯ ফাাং 
 

বফল : ১ ৯৯১   গন য ১ র া জ ুরাই ত াবযগ খ অ ফয প্র াপ্ত কভ থক ত থা/ ক ভ থচ াযী গদ য ন ী ট পন ন  বন ধ থাযণ  প্র গঙ্গ । 

 ূত্র: অথথ ব ফবা গগয স্ম াযক ন াং অ ভ( বফবধ-১ )  ৩ ব -২ ৮ /৮ ২ ( অাং-২ ) /৩ ৬, তাবযখ: ২ /০৮ /১ ৯৯২  ই াং। 

 

 বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী আবদষ্ট  ই া জানা ই গতবছ পম, উ গযাক্ত  বফল    ূগ ত্র  উবল্লবখত স্ম ায গকয  পল  রাইন  ফাদ  বদ া 
 াংগাধন ক্রগভ বন গম্নাক্ত বাগ ফ জাবয  কয া ই র:- 
 

 পম  কর   যক াবয কভথ কতথা/ কভথচ া যী ৩ ০-৬-৯১  তাবযগ খ অফ য প্রস্তু বত ছুবট প ল  কবয া  ১-৭-৯১  তাবয গখ অফ য  
গ্রণ  কবয াগছন  তাাযা এক বদ গক  ন তুন  পফতন  পস্ক র ১ ৯৯১  এয  সু বফ ধ া ই গত ফব ঞ্চত ই গ তগছন  এ ফাং অযবদ গক ১ ৯-

৯-৯১  তাবযগ খয অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব-২ ৮ / ৮ ২ ( অাং-২ ) /৪ ২ ( ১ ০০০ ) ন াং স্ম ায গক ফবণথ ত সু বফধাবদ  ই গত ফবঞ্চত  
ই গতগছন ।  ই াগ ত কভথকত থ া/ ক ভথচ া যীগদ য পন ন  প্রাবপ্ত য  পক্ষ গত্র  প ম স ফলভয  ৃবষ্ট ই া গছ তাা দ ূযী কয ণ া গথথ   যক ায এই  
ভগভথ ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয াগ ছন  পম ঐ  কর  যক াবয কভথকত থা / কভথচ া যীগদ য ন ীট প ন গন য বযভ াণ ২ ৯-৬-৯১  তাবযগ খ  
তাাযা মবদ  অ ফয প্রস্তু বত  ছুবট  প ল  কবয া ৩ ০-৬-৯১  তাবযগ খ অ ফয  গ্রণ  কবয গতন  তাা  ই গ র  তাা গদ য ন ীট 
পন গন য ব যভাণ  ম াা ইত, তাাই বন ধ থাবযত  ই গফ । 

 

 

বফভর ক াবন্ত ফ ড়ুা 
ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান : ৩ ৬৩ ৪ । 

বফতযণ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথা র, ুয াতন  াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া। 

৩ । প্রধ ানভন্ত্র ীয  বচ ফা র, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ -------------------------------------- (  কর ভন্ত্র ণ ার/ বফ বা গ) । তাচা গদ য আ তাবু ক্ত   কর 
অবধদ প্তয /বযদ প্তয /স্ব াত্ত াব ত  াংস্থ াভূগ ই ায অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  কয া ইর । 

৫ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 

৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ  অবড ট াউ জ, ভগফ াজায, ঢাকা। তাচায অধীন স্থ   কর অবপ গ   এয  
অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা ই র । 

৭। কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াইন্য ান্ফ ( প্রাক্তন  এন,এ,ব জ ) । তাচায অধীন স্থ   কর অবপ গ এয  অনু বরব  
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা ই র । 

৮ । বফবা গী কবভ ন ায  --------------------------------------বফবা গ। ত াচা য অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব 
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা ই র । 

৯। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক( গ ফাভবযক ), ফাাংরাগদ , ঢাকা। তাচয অধ ীনস্থ   কর  অবপ গ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য 
অনুগযাধ কয া  র । 

১ ০ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান  ব াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ১ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ২ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ৩ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাক া। 

১ ৪ । বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৫ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৬। বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া (ডাক, তায  পটব রগ পান), ঢাকা। 

১ ৭। বযচ ারক, পফাভবয ক ব  াফ  বন যী ক্ষ া অবধ দ প্তয, প্রাক্তন  এ, ব জ, বফ (ব  ), বফন, ৫ ভ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৮ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৯। অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 
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পক ফরভাত্র য ক াবয অবপগয  ক াগজ ফযফাগয য  জগন্য 
 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফ াাংরা গদ  যকায 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পফাভ বযক  যকাবয  চাুরগযগদয 

পনন ভঞ্জবুয  াংক্রা ন্ত 

প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত জী কযণ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সজযষ্ঠ ১৪০১/  জনু ১৯৯৪ 
 

 

 

প্রবফবধ   াখা-১ 

অথথ ব ফবাগ 

অথথ ভ ন্ত্রণ ার 
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 গণ প্রজা তন্ত্রী ফ াাংর াগদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ/গ ন ন / ৩-ব -২ ৬/৯৪ /১ ৭ তাবযখ: ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  ই াং 

১ ৮-০ ২-১ ৪ ০১  ফাাং 

 

স্ম াযক 
 

বফল : পফ াভবযক  যক াবয চ াুর গযগদয  পন ন  ভঞ্জ ুবয  াংক্রান্ত ব ফবধ/  দ্ধবত  জ ীকযণ । 

 অফ যজব ন ত প ন ন   াবয ফাব যক  পন ন   াংক্রান্ত  এফাং প্রচ বর ত বফবধ-বফধান    দ্ধবতয  জবট র তায কায গণ  
অগন ক পক্ষ গত্র   যক াবয চ াুর গযগদয  পন ন  ভঞ্জুবয  বফ রবেত    । উা ব ন য ন কগে পন ন  ভঞ্জুবয   াংক্রা ন্ত প্রচ বরত বফবধ  
 াংগাধন     দ্ধবত  জ ীকযগণয  রগক্ষ য   াংবিষ্ট   ক র কতৃথ গক্ষ য  ভ তাভত গ্রণ ূ ফথক  যক ায  বন গম্ন  ফব ণ থত ব দ্ধান্ত  গ্রণ  
কবয াগছন :- 

২ .০০ । অ ফয জবন ত প ন ন 

২ .০১ ।  করয াণ কভ থক ত থা 

 অফ যগ্রণ কায ী  যক াবয চ াুর গযগ দ য পন ন  পক ই   প্রবক্র াকয গণ   াতা কয ায জন্য  প্রগত যক ভন্ত্রণ া র/ বফ বাগ / 
কতৃথক এক জন  কভথকত থাগক ‘করযাণ  কভথকত থা’ ব াগফ ভগন ান ন  কবয গ ত ই গফ । অব প  প্রধ ান তাচায কা গ জয বফফযণ  বস্থ য 
কবয া বদ গফন । 

২ .০২ ।   াবব থ  ফকু  াংযক্ষ ণ 

  াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অব প, ন ন-পগগ জগ টড চ াুর গযগদয  ২ ( রৃ ই )  কব  াববথ  ফকু ম থা মথ বাগ ফ ূয ণ  কবয া  
প্রবত ফস য া রন াগাদ কবয ফায প্র গাজন ী ফয ফস্থা গ্রণ  কবয গ ফন ।  াববথ  ফগুক  পক ান ঘল া ভাজা/ অস্প ষ্টতা গ্রণ গ মাগয  
ই গফ ন া, স্পষ্ট বাগ ফ বরব খত থাবক গ ত ই গফ ।   াববথ  ফকু-এ জন্ধ তাব যখ  াংখয া  ক থা  বরব খগত   ই গ ফ। ভূ র  াববথ  
ফকু বন গা গকায ী কতৃথ গক্ষ য অবপ গ   যবক্ষ ত থ াবকগ ফ, তগফ উক্ত  চ াুরগ য ফদবর  ই গ র  াব বথ  ফু গক য ভূ র কববট চ া ুরগয য  
ফদবরকৃত  কভথস্থ গ র প প্রযণ  কবয গত   ই গফ ।  বৈতী  কবব ট  াংবিষ্ট  চ াুর গয য বন কট স্ত ান্তয ক বয গত ই গফ ।  পক ান  ঙ্গত  কাযণ  
ফযতীত ‘ াববথ  ফকু’  ারন া গাদ ন া থাবক গ র  াংবিষ্ট  প্রা বন ক ক তৃথক্ষ  দ াী কভথকত থা/  কভথচ াযী গদ য  বফরু গদ্ধ  দ াবত্ব/  
ক তথফয অফ গরায  দ াগ  াবস্ত ভূ রক ফযফস্থা গ্রণ  কবয গফন ।  প্রবত  ফ স য পপব্রু াযী ভ াগ  ‘ াববথ  ফু ক’ ার  ন াগাদ অ ফশ্যই  
কবয গত ই গ ফ । 

২ .০৩ ।  কভ থকত থাগদ য চ াকব য বফ ফযণী  াং যক্ষ ণ 

 প্রা বন ক ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ পগগ জগটড  যক াবয চ াুর গযগদয  চ াকব য  াংক্রান্ত  কর তথযাবদ ম থা-কভথকত থাগদ য  
বন গাগ, চ াকবযগত স্থাীকয ণ, গদ া ন্প বত, দ াফন বত, াবস্ত, ছুবট, উচ্চত য পস্কর  ( টাইভ প স্কর), ব গরক ন  প গ্রড প স্কর প্রদ ান, 

অফ য গ্রণ, ভৃতুয ই তযাবদ মা ফতী  তথয  াং যক্ষ গণ য জন্য  পক ন্ীব া গফ বযব চ বত ন েয প্রদ ান কবয া  াং যক্ষ ণ  কবয গফন । 
 ম্ভফ ই গ র এই  ফ  তথ য কবম্প উটা গয  াংযক্ষ গণ য ফ যফস্থ া গ্রণ  কবয গত  ই গফ । 

২ .০৪ । অফ য  গ্রণ কায ীগদ য তাবর কা প্রণ ন 

 প্রা বন ক  ভন্ত্রণ ার/  বফব াগ/  অব ধ দ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয  স্ব-স্ব বন ন্ত্র ণ াধীন   যক াবয চ াুর গযগদয  ভগ ধ য মাচায া 
যফতথী  বঞ্জক া ফগল থ  অফ য প্রস্তু বত  ছুবটগ ত ম াইগফন তাচা গদ য ন াভ, দ ফী, কভথস্থ র, জন্ধ তাবয খ  অ ফয প্রস্তু বত ছুব ট 
আযগ ম্ভয তাবয খ উগ ল্লখ ূফথক এ কব ট তাব রকা  প্রবত জ ানু াযী, এব প্রর, জুরাই, অগক্টাফয সত্রভাব ক ব ববত্ত গত া রন াগ াদ 
কবয া তাবরকায অনুবরব  াংবি ষ্ট চ াুরগযয  দ প্তয  প্রধ ান, অবড ট অবপ   আফ ান  বযদ প্তগয (  যক াবয ফা া  
ফফা কাযী গদ য পক্ষ গত্র )  অফ য প্র স্তু বত ছুবট আয গম্ভয তাবযগ খয কভ গক্ষ  এক  ফ স য ূ গফথ প প্রযণ  কব যগফন । অ তঃয  
অবপ  প্রধ ান উক্ত তাবরক াবুক্ত চ া ুরগযগদ য বন ক ট ই গত  পন ন  ভঞ্জু বযয  আগ ফ দ ন ত্র  প্র া বন ক কতৃথ গ ক্ষ য বন কট জভ া  
বদ গফন । প্রা বন ক কতৃথ ক্ষ  যী ক্ষ া বন যীক্ষ াূফথক প্র াপ্ত পন ন  ভ ঞ্জুবয  আগফদন ত্র  াচচ  ভা গ য ভগ ধ য  াংবিষ্ট  অবড ট  
অবপগ  আগ ফদন কাযী গক অ ফগত য াবখা, পপ্রযণ  কবয গফন । 

২ .০৫ । অ ফয  গ্রগণয গূ ফ থ ই,এ র,ব ,ব  ( প্র তযা াভরূ ক প ল  প ফ তন ত্র ) : (Expected Last Pay Certificate) 

 যক াবয চ াুরগয  অফ য প্রস্তু বত ছুব টগ ত গভ গন য ১ ১  ( এগা য)  ভা ূগ ফথ তাচায অ ফয প্রস্তু বত  ছুবট গত মাা য তাবযগ খ  
এফাং অফ য গ্রগণয ূগ ফথয তাবয গ খ পল  আযণ গমা গয/ বন ধ থাযণ গম াগ য পফতগন য ব ববত্তগ ত অবড ট অব প / আন   ফযন  



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1616  

কভথকত থা ই,এ র,ব ,ব  (  াংগমাজনী-১ )  জাবয কব যগফন । উক্ত  পফতন গত্র  অফয  গ্রগণয ূফথ   মথন্ত মবদ  পক া ন  ফাবলথক প ফ তন  
ফবৃদ্ধ থাগক প গক্ষ গত্র  ফবধথত প ফতগন য বযভ াণ  তাবয খ উ গল্ল খ কবয গ ত ই গফ । অ ফয প্রস্তু বত ছুব টগত মা ায তাবযগ খ  
প্রায  ছুবট, ববফষ্য তব ফ গরয সু দ   জভা এ ফাং  যক া গযয   া ন া  াং ক্রান্ত তথ যাবদ অব গ্রভ ব া ফ কবয া  উক্ত ই এরব ব-

পত উ গল্ল খ  কবয গত  ই গ ফ ।  ই এরব ব   প্রাবপ্তয  য  চ াকবয   াংক্রান্ত  পকান  বযফতথন  ঘবট গর  প্র াব ন ক কত ৃথ  ক্ষ  কতৃথক অবড ট 
অবপ    াংবিষ্ট  চ াুরগয গক অ ফগত  যাবখগ ত ই গ ফ । 

২ .০ ৬। প ন গন য ভঞ্জ বুযয   ভ ীভ া 

পন গন য আ গফদন ত্র  প্রাবপ্তয  ৫  ( াচচ )  ভাগ য ভ গধ য প্র াব ন ক/ প ন ন  ভঞ্জুয কাযী ক তৃথক্ষ   াংবিষ্ট  চ াুরগযগদয  
চ াকবয বফফযণ ী/   াববথ  ফকু া রন া গাদ কবয গ ফন এফাং   াংবিষ্ট  চ াুর গযয  চ াকযীয পল  ৩  ( বতন )  ফছ গযয  পয কগডথয ব ববত্তগত  
তাায বন কট  যক া গযয  পদ ন া/ া ন া অবগ্রভ ব া ফ কবয া  াংবিষ্ট  কতৃথগক্ষ য বন কট ই গত ‘ন া-দ াফ ী প্রতযন ত্র’ 

 াংগ্র কবয গফন । অতঃ য  যক াগয যয  ানা অ গথথয ব া ফ বন রূণ এফাং উা আদা গয  ফয ফস্থা কবয া কতৃথক্ষ  পন ন  
ভঞ্জুবয ত্র  জাবয  কবয গ ফন  এফাং প  ন ন  বযগাধ ত্র  ( বব )  জাবয য জন্য  পন ন ভঞ্জুবয য কাগজ ত্র   াংবিষ্ট  অবড ট 
অবপগ  পপ্রযণ  কবয গ ফন । পন গন য বব গত  তাচায  উত্তায াবধক াযীয  ন াভ, পন ন াগযয য  বত   ম্পকথ, সফফাবক  অ ফস্থা 
 ফ  ইত যাবদ উগ ল্লখ থাবক গত ই গফ । প্রচ বরত  ব,ব , এয  প্র থভ ৃ ষ্ঠা উ া অন্ত বুথক্ত থাবকগ ফ (  াংগ মা জন ী-২ ) । 

২ .০ ৭। অবগ্রভ  তাবয গখয  (Post-Dated) পচ ক  প্রদ ান 

অবডট অব প  পন ন  ভঞ্জুবয য কা গজত্র প্র াবপ্তয  ১  ( এক )  ভাগ য ভগধ য কাগজ ত্র  মাচাই  কবয া পন ন   াংক্রান্ত 
 কর অবড ট আ বত্তত  প্র াব ন ক কতৃথক্ষ   অবড ট অব প  বন ষ্পবত্ত  কয াই া পন ন  বয গাধ ত্র  ( বব)  জাব য  
কবয গফন । এ রব আয আগদ গয  ৩  ( বতন )  ভা আগগ ফ ায ভাগ য ছুব টয  আবথথক ভঞ্জুবয   প্রবব গডর ট পা গরড য  ফথগল  বস্থ বত 
প্রদ াগন য  আগদ   (  াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ ার / বফ বাগ/  অবধদ প্তয /  দ প্তয  কতৃথক)  এক ই   াগ থ  জাবয  কবয গত  ই গ ফ ।   াংবিষ্ট  চ াুরগয  
আগদ  প্রাবপ্তয  য  বফ র দ াব খর  কব যগফন । ব ফর  প্র াবপ্তয  য প্রা য ছুব ট য (  গফথাচ্চ  ১ ২  ভা গ য ভূ র প ফতগন য  ভবযভ াণ)  
টাকা   ববফ ষ্য তব ফ গরয  জভাকৃ ত  সু দ   ( প্রগমাজ য পক্ষ গত্র )  ট াকা অ ফ  যপ্রস্তুব তভূরক ছুবট গত ম াায ২  ( রৃ ই )  ভা ূগ ফথ 
অবডট অবপ  প াষ্ট প ডগ টড পচ গক য ভাধযগভ   াংবিষ্ট  চ াুরগযয  অব প   প্রধ াগন য বন ক ট পপ্রযণ  কবয গ ফন । অবপ  প্রধ ান  
 াংবিষ্ট  চ াুরগযগক অফ য প্রস্তু বত ছুবটগত মাায  ১  ( এক )  ভা ূগফথ  উক্ত পচ ক স্ত ান্তয কবয গ ফন । বব   
আনুগতাবল গকয  টাক া অফ য গ্র গ ণ য ৩  ( বতন )  ভা ূগফথ অবডট অব প  পাষ্ট পড গটড পচ গ কয  ভাধযগ ভ   াংিষ্ট  চ াুরগযয  
অবপ  প্রধ া গন য বন কট  প প্রযণ  কবয গফন এ ফাং অবপ  প্রধ ান   াংবিষ্ট  চ া ুরগয গক  অ ফয  গ্রগণয  ১  ( এক )  ভা ূ গফথ  উক্ত  
বব  পচ ক আনু ষ্ঠাবন কব াগফ  স্ত ান্তয ক বযগফন । 

২ .০৮ । কত থগফ য অ ফগ রায ক াযগণ  াবস্ত ভ ূরক ফযফস্থ া 

পন ন  ভঞ্জুবয য  া গ থ জবড় ত পক া ন  চ াুরগয মবদ  বন ধ থাবযত   ভ ী ভা অনুমাী  পন ন  পক ই   বন ষ্পবত্ত গত  ফয থথ ন , 

তাা ই গ র  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  ব ফরু গ দ্ধ দ াবত্ব ীনতা/ ক তথগ ফয অফ গ রায  দ াগ ৃাংখ রা  আী র বফবধ, অনুমাী াবস্ত ভূ রক 
ফযফস্থা গ্রণ  কযা  ই গফ। 

২ .০৯ । প প্রল গণ  থাক াকা রীন  ভ গ রীব  স্যা রাযী   প ন ন  কবর রেজবফ উন 

পদ গয  অ বযন্তগয ব ফববন্প  স্বাত্ত াব  ত/ আধা-স্বাত্ত াব ত  াংস্থ া / কগ থাগয ন /  যাষ্ট্রাত্ত  ফাবণ বজযক  ফযাং ক/ অ থথর গ্নী  
প্রবতষ্ঠ ান/ স্থ ানী   যক ায প্রবত ষ্ঠান  ভূগ প প্রল গণ  বন গাবজত  থ াকাকা র ীন  ভগয  জন্য   যক াবয  চ াুর গযগদ য রী ব স্যার াযী 
 পন ন  কবর রেজব ফউন   যক াবয  খাগ ত জভা  পদ ায ফ তথভান প্র থা বফ রুপ্ত কয া ই র । এই  সু বফধ া ূগ ফথয প প্রল গণ  
বন গাবজত  যক াবয  চ াুরগয গদ য জন্য  প্র গাজয ই গফ ।  তগ ফ বফ গদ ী  যক ায/   াংস্থ া পপ্রল গণ  কভথয ত  যক াবয  
চ াুরগযগদয  রীব  স্যা রাযী  পন ন  কবররেজবফউ ন  প্রদ া গন য প্র থা প্রচ বর ত বফবধ অনু মাী চা রু থাবকগ ফ । 

২ .১ ০ । বফ তবক থত চ া কবয কা র 

বফতবকথত চ াকবয কার  ফাদ  বদ া অ ফবষ্ট পন ন গমা গয  চ াকবয ২ ৫( চব চ )  ফস য অ থ ফা তদ ূ গর্ধ্থয  পক্ষ গত্র  ূণথ  াগয  
পন ন  ভঞ্জুয ক বয গত ই গ ফ । বফ তব কথত চ াকবযক াগ রয কায গণ  প ন ন  আটকা ই া  যাখ া মাই গফ ন া । 

২ .১ ১ । প ন ন  পকই   বন ষ্পবত্ত য  অ গ্রগবত   বযদ  থন 

বন ধ থাবযত   ভ ূবচ  অনুমা ী পন ন  ভঞ্জুবয  কামথক্র ভ  ম্পন্প কয া  ই গ তগছ বকন া তাা  াংবিষ্ট  প্রা বন ক / পন ন  
ভঞ্জুয কাযী অবপ  অব ডট অবপ গ  য ঊ র্ধ্থতন  ক ভথকতথা  ভগন ানী ত ক রযাণ ক ভথকতথায ভাধযগ ভ বন ব ভত  ভবন টবযাং  কবয া  
বযদ থন  ফবগ ত ভন্তফয  বরব ফ দ্ধ কব যগফন । 
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২ .১ ২ ।  াভব ক  (Provisional) প ন ন  প্রদ ান 

পম  কর প ন ন  পক ই   ‘ন া-দ াফ ী প্রতান ত্র’ অথ ফা অন্য ান্য প্র গ াজন ী কাগ জত্রাবদ য অবা গফ ব ন ষ্পবত্ত  কয া 
 ম্ভফ ন া   প ই   কর পক্ষ গত্র   াং বিষ্ট  চ াুরগযয / উত্তযাবধ কায ীয আ গ ফদন ক্রগভ প্রায  আনু গতাবলগকয   তকয া ৮ ০ বা গ 
এফাং প্রা য ূণথ ন ীট  পন ন   াভ ব ক বাগ ফ প্রদ ান কবয গত ই গফ ।  যফতথীকা গর অনবধ ক ৬ ( ছ)  ভাগ য ভগধ য  াংবিষ্ট  
অবপ  প্র গাজন ী  কাগ জত্রাবদ   াংগ্র কবয া প ন ন  পক ই  বট চ ূড়া ন্ত কবয গফন । অন্যথ া উক্ত ৬( ছ)  ভা অবতক্রান্ত  
 ায অফয ফবত য  া ভব কবা গফ প্রদ ত্ত ন ী ট পন ন, পন ন াগ যয  বন জস্ব বফফযণ ীয ব ববত্তগ ত চ ূড়া ন্ত কবয গত ই গফ  
এফাং আনুগ তাবলগকয  ফাক ী অাং ব যগাধ  কবয গত ই গ ফ । 

২ .১ ৩ । প ন ন   ভ থণ 

ফতথভা গন  এক জন  চ াুরগয তাচ  ায গ্র   পন গন য তক যা ৫ ০  বা গ  ভথণ কবয া এক কা রীন আনু গতাব ল ক প্রায  
 ন । পম   কর  চ াুরগয  এই  আগদ  কামথ কয   া য  তাবয গ খ অথ ফা  তাায   গয অফ য  গ্রণ  কবয গফ ন, তাচাযা ই ে া  
প্রকা কবয গর অফবষ্ট  গ্র  প ন গন য ৫ ০  বা গ এক ফ াগয  ভ থ ণ  কবয া উায বয ফগতথ প্রচ বর ত  বফবন ভ া গযয  
অগধ থক াগয আনুগতাবল ক গ্রণ  কবয গত াবয গফন । উক্ত অ ফবষ্ট ৫ ০ বাগ গ্র  পন ন  এক ফ াগয  ভথগণ য বফল ব ট 
পন ন াগযয  প্রথ ভ আ গফদন  গত্র  সু বন বদ থষ্টবাগফ উগ ল্লখ  কবয গত ই গফ, যফতথী  ভ গ ফ া খর ড খর ড বা গফ  ভথগণ য পক ান  
আগফদন  গ্রণ গ মাগয  ই গফ  ন া । 

৩ .০০ ।  াবযফ াবযক প ন ন 

৩ .০ ১ । উ ত্তয াবধক ায ী ভ গন ান ন 

াবযফাবযক  প ন গন য  পক্ষ গত্র   াংব িষ্ট  চ াুরগয  চ াকবয গত থাক া অফস্থ া অ থফ া যফতথ ী প ম পক ান  ভ গ  তাচায  
বযফা গযয  পম  পক ান এক  ফা  এক াব ধ ক  দ স্যগক ত াচায াবযফ াবযক প ন গন য  ম্পূণথ  ফা অাং ব ফগ গল য উত্তযাবধ কায ী 
ভগন ান  ন  কবয গত াবযগ ফন । ভ গন ান গন য অ ফতথ ভা গন  এফ াং ভৃত  প ন ন াগযয  স্ত্র ী/  অ থফা  বয ফাগযয  প কান   দ স্য ন া  
থাবক গর াবয ফাবযক  প ন ন   আনুগতাবল ক  প্রদ া গন য পক্ষ গত্র  তাচা য  ফথগল  বন ন্ত্র ণ ক াযী কতৃথ ক্ষ  উ ত্তয াবধক াযী বন ণ থ  
কবয গফন ।  ভৃত প ন ন াগযয  স্ত্র ী  ু ন যা বফফ া ফন্ন গন  আফ দ্ধ ন  ন া ই  এই  ভ গভথ স্থ ানী  পৌয বা/  ই উবন ন  বযল দ  
পচ াযভযান / পভ গরেজা বর টন  এর াকা য পক্ষ গত্র  াডথ কবভ ন াগযয   াবটথব পগক গটয ব ববত্তগত   ফথগল  বন ন্ত্র ণ কাযী কভথকত থ ায  
প্রদ ত্ত  াবটথব পগক ট গ্রণ গমা গয ই গফ (  াংগ মাজনী-৩ ) । পক াটথ ই গত  ‘ াকগ ন   াবটথব পগক ট’ প্রদ াগন য ফাধ যফাধক তা  
থাবক গফ ন া । 

৩ .০২ । তু্র   ন্তা গন য  ফ  ীভ া 

াবযফাবযক  প ন গন য পক্ষ গত্র  ুত্র  ন্তাগন য ফ   ীভা ২ ১  ই গত ২ ৫ ফস গয উন্পীত কয া ই র । প্রচ বর ত বফধাগন য  
পমই  কর পক্ষ গত্র  ুত্র  ন্তা গন য পক া ন  ফ  ীভা ফ তথভাগন  উগ ল্ল খ ন াই, প  ই   কর পক্ষ গত্র  ফ  বন বফথগ গল   কর ুত্র  ন্ত ান 
াবযফাবযক  পন ন  প্রায  ই গফন । 

৩ .০৩ । অব ফফ াবতা/  বফধফ া/ ত ার াকপ্রা প্তা কন্য ায  ফ  ীভ া 

পন ন াযগদ য অফ য  গ্র গণ য ত াব যখ ই গত প ভাট  ১ ৫ ফস য প ভাদ কার  ূবতথয  পক ান   ভক া র অফব ষ্ট থ াবকগ র 
এই  আগদ  কা মথকয  ায ত াবয খ ই গত অফবষ্ট   ভ কা গ রয জ ন্য অবফফাব তা/ বফধ ফা/ ত ারাক প্রা প্তা কন্য ায ফ  
বন বফথগগল   গফথাচ্চ ১ ৫ ফস য পভ া দ  কাগরয  অফবষ্ট   ভ ক া র ূব তথ মথন্ত াবযফ াবযক প ন ন  প্রা য ই গফন । 

৩ .০৪ । প্র বতফন্ন ী ন্ত ান 

প্রবতফবন্নতায  কায গণ  উ াজথগন  অ ক্ষ ভ  ন্তান  এই  আ গদ  ক ামথকয   ায তাবয খ  ই গত  আ জীফন  াবযফাবযক  
পন ন  প্রায ই গ ফন । বন ন্ত্র ণ কায ী কতৃথক্ষ  প্রবতফ ন্নী  ন্তা গন য প্রবতফ বন্ন তায স্ব গক্ষ  প্রাপ্ত ডাক্তায ী  ন দ ত্র  প্রবতস্ব াক্ষ য 
কবয া পনন  প া গযয   া গথ জ ভা বদগফন । 

৩ .০৫ । বফধ ফা স্ত্র ী য পক্ষ গত্র : 

 ূগফথ  প্রচ ব রত বন ভ  অনু মাী প ম   কর ব ফধফা  স্ত্র ী এই  আ গদ  কামথকয  ায ত াবযগ খ াবযফাব যক  পন ন  
াইগতন / প্রা য ই গ ত ন  অ থফা য ফতথী  ভ গ প্রা য ই গফন, তাচাযা ুন বফথফা  ন া কবয গ র এই  আগদ  কামথকয  ায  
তাবযখ ই গত আ জীফন  াবযফ াবযক পন ন  প্রা য ই গ ফন । ত গফ ত াচায া পন ন   ভথণ কবয গত াবয গফন ন া । 
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৩ .০৬ । অ ফয  গ্রগণয গ য ভতৃযুয  পক্ষ গত্র   াবযফ াবযক প ন গন য  ায: 

এক জন  চ াুরগয অ ফয  গ্রগণয ূগ ফথ ভৃতুযফযণ  কবয গর তাচায বয ফায  পম াগয াবযফ াবযক পন ন  প্র া য ই গতন, 

অফ য গ্রগণয  য  ভৃতুয ফযণ কবয গর  এই  আগদ  ক ামথকয   ায  ত াবযখ ই গত এ কই  া গয ত াচায ব যফায/ ভ গন ানীত  
ফযবক্ত  উত্তযাবধ ক াযী াবযফাবয ক প ন ন  প্রায ই গফন । 

৩ .০ ৭। আ ত্মতয ায পক্ষ গত্র  পন ন : 

আত্মতযা য কাযগণ  ভৃত চ াুর গযয   বযফায  অ থফ া তাায ভগন ানীত  ( মব দ  থাগক)  স্বা বাবফক ভৃতুযয ন্যা প্র চ বরত বফবধ  
অনুমাী াবযফ াবযক প ন ন   আ নু গতাবলক  প্রদ ান কয া  ই গ ফ। 

৪ .০০ । প ন ন   াংক্রান্ত অন্যান্য বফল া ফর ী: 

৪ .০১ । জ রুযী ব ববত্তক প ন ন  প্রদ ান: 

ফাধ যতাভূ রক অফ য, অক্ষভ তাজবন ত অফ য, পস্বো অফ য, ভৃতুযজবন ত কাযগণ প ন গন য  পক্ষ গত্র  আগফদন ত্র  
প্রাবপ্তয  ২  ( রৃ ই )  ভাগ য  ভ গধ য প্রা  বন ক কতৃথক্ষ  এফাং  যফ তথী ১  ( এক )  ভাগ য  ভগধ য  অব ডট  অব প   ক র আনুষ্ঠাবন কত া  
 ভান াগন্ত প ন ন  ভঞ্জুবয   ব ব  জাবয কবয গ ফন । অন্য থা এই  স্ম াযগকয  ২ .১ ২  অনুগ েদ  অনুম াী  া ভব ক পন ন  
প্রদ ান কব যগত ই গফ । 

৪ .০২ । ফ াবল থক প গান ী প্রব তগ ফদন 

পন ন  ভঞ্জুবয য পক্ষ গত্র   যক াবয চ া ুরগযয ফাবল থক  পগা ন ী প্রবতগ ফদন  বফগফচন ায প্রগ াজন  ই গ ফ ন া । 

৪ .০৩ । প্র া বন ক কত ৃথক্ষ  কত ৃথক  তযাবত তথ যাবদ গ্রণ 

প্রা বন ক কতৃথক্ষ  কতৃথক  তযা ব ত জন্ধ তাবযখ, ন বভবন  ( ভগন ানীত উত্তযাবধ কাযী), প্রবতস্ব াক্ষ য, ন ভুন া স্বাক্ষ য  
ই তযাবদ অবড ট অবপ গ  ুন ঃমাচাই  ফযবতগয গকই  গৃীত  ই গফ । ত গফ  এব পগডব বট  ৈাযা  জন্ধ  তাবয খ বয ফতথ ন  কবয গ র তা া 
গ্রণ  পমা গয ই গ ফ ন া । 

৪ .০৪ । ফ াড়ী বা ড়া  াংক্র ান্ত দ াফ ী 

 যক াবয চ াুরগযগদয  পক্ষ গত্র  চ াকবযয  পল  ৩  ( বতন ) ফস গযয  পয কগডথয বববত্তগত ফ াড়ী ব াড়া প্রদ ান  াংক্রান্ত  আফান  
বযদ প্তয /  াংবিষ্ট  অব প  ই গত ‘ন াদাফী প্রত যান ত্র’ প্রদ াগন য অনু গযাধ   তা া আদা গয  দ াবত্ব প্র া বন ক কতৃথক্ষ  
ারন  কবয গফন । এক  ভ াগ য ভ গ ধ য আফান  বযদ প্তয  প্রা থথীত ‘ন াদাফী প্র তয ান  ত্র’ প্রদ াগন  ফয থথ ই গ র উক্ত 
অফ যক াবযয  বন ক ট ফা ড়ী বাড়া   াং ক্রান্ত পক ান  ানা ন াই ফবরা গণ য কয া ইগফ । 

৪ .০৫ । ব ড-া প   বব  

অবডট  অব প  বড-াপ (Disburser’s half) এফাং বব   ম থাম থ বাগ ফ ূযণ  কয া  বন বিত  কবয গ ফ । ক াগ গজয ভ ান  
উন্পত ক যা এ ফাং পন ন  ফইবট বার ভত  ফাচধা গন া য ফ যফস্থ া াংস্থ া ন  ভন্ত্রণ ার গ্রণ  কবয গ ফ । 

৪ .০৬ । ঢ াকা ভান গয ীয প ন ন াযগ গণ য পন ন  প্রদ ান 

 ঢাকা পজ রা ব া ফযক্ষ ণ  অব প  ই গত ফতথভ াগন  মাচাযা প ন ন  উ গ ত্তারন  কগযন  তাচা গদ য পন ন  ব  াফ ভা  
বন ন্ত্র ক ( ব বজএ ) / াং বিষ্ট  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকতথায ( ব এ )  কা মথা র  কতৃথক প্রদ াগন য ফযফস্থা গ্রণ  কব যগত ইগ ফ । 

৪ .০ ৭। প ন ন  পয ভ 

এই  আগদ  জাবযয  তাবযখ ই গ ত  াংগাবধ ত প ন ন  পযভ (  াং গমাজনী-৪ )  এফাং াবযফ াবযক প ন ন  পযভ 
(  াংগমাজনী-৫ )  ফযফরত ই গফ ।  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার প্র গাজন ী   মথাপ্ত পযভ  য ফযাগয  ফযফস্থা  কবয গফ । পযগ ভ  
উবল্লব খত ত গথ যয ফাব গয আ য পক ান  তথয অফ য গ্রণ কাযী/  উত্তযাবধ ক াযীয বন কট চ া া ম াইগফ  ন া ।  াংগ মাজনী পযভ ৪  
এফাং ৫  ববন্প য াং  এয  ই গ ফ । ন তুন  পযভ ন া াা মথন্ত  ুযাতন  পয ভ ফযফ ায কযা মাইগ ফ । 

৪ .০৮ । ব বফষ্য তব ফ গরয  সু দ 

পম  কর ফযবক্ত  বব ফষ্য তব ফ গর জ ভা টাকায উ য সু দ  গ্রণ  কবয গত অবনে ুক  তাচাগদ য বব ফষ্য তব ফ গর য সু দ  এয 
বযফগ তথ  যক াগযয  তযপ  ই গত চ াচ দ া/ অনুদ ান প্রদা গন য বফল  যফতথ ী কাগর  বফগ ফচন া কযা ই গফ । 

৫ । এই  স্ম াযগক ফবণথ ত ব দ্ধান্ত ভূ  আ গ দ  জাবযয  তাবয খ ই গত  কামথকয  ই গফ । 
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৬। এই  স্ম াযকফগ র প ন ন   াংক্রান্ত প্রচ বরত ব ফবধ/ দ্ধবত  এফাং  আ গদ / স্ম াযক  ই তয াবদ য  াংবিষ্ট  অাং   াংগাবধ ত  
ই াগছ ফব রা গণ য ই গফ । 

৭। এই  স্ম াযগক ফবণথত   ন াই এভ ন  পক ান বফল   ম্পগকথ ফতথভা গন  প্রচ বরত বফবধ-বফধান / দ্ধবত/ আ গদ  বযফতথন / 
বযফধ থন / াং গ াধন  ন া া মথন্ত  ফর ফস থাবকগ ফ । 

 

 

পভাতাায পা গ ন 

অবতবযক্ত  অ থথ ব চ ফ ( প্র া ন ) 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ/গ ন ন / ৩-ব -২ ৬/৯৪ /১ ৭(৩ ০০০ ) তাবযখ: ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  ই াং 

১ ৮-০ ২-১ ৪ ০১  ফাাং 

অ ফগব ত  প্রগ াজনী  ফযফস্থা  গ্র গণ য জন্য  অনু ব রব  পপ্রবযত  ই র:- 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া । 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ র, ফঙ্গবফন, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ঢাকা। 

৫ । ভাব  াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, ফাাং রাগদ , ৪ ৩, কাকয াইর  ড়ক, ঢা কা । 

৬।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত অব তবয ক্ত   বচ ফ ------------------------------------------------------ভন্ত্রণ ার/  বফব াগ। ত াচায 
অধীন স্ত   কর অবপ গ  ই ায অনু ব র ব পপ্রয গণ য অনু গযাধ  কযা ই র । 

৭। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক ( গফ- াভবযক), ফাাংর াগদ , ঢাকা। 
তাচায অধ ীনস্ত   ক র অব পগ  ই ায  অনু বরব  পপ্রয গণ য অনু গযাধ  কযা  ই র । 

৯। ব বজবডএ প ( রৄ ধ ু ভাত্র  পফ াভবযক চ াুরগয গদ য জ ন্য প্র গমা জয) । 

১ ০ । অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ । 

১ ১ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)------------------------------------------। 

১ ২ । পজরা প্রা ক (  কর)-------------- -------------------------------------------------------- । 
 তাচায অধ ীনস্ত   কর অব পগ  ই া য অনু বরব  পপ্র য গণ য অনু গযাধ  কযা ই র । 

১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব আযবফ বফন, চ রেজগ্রাভ। 

১ ৪ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ৫ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, ক াকয াই র, ঢাকা। 

১ ৬। বযচ ারক, ফাবণ বজযক ব  াফ  বন যী ক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৭। বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব ,আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৮ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৯। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা ----------------------------------------------(  কর ভন্ত্রণ ার/  ব ফবা গ) । 

২ ০ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)-------------------------------------------------------- । 

২ ১ । ফাস্ত ফান  া খা, ভবন্ত্র বযল দ  বফব াগ, ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাক া। 

২ ২ । অথথ ব ফবা গগয ফাস্ত ফ ান  অনু বফ বাগ গ য  কর কভথকত থ া । 

২ ৩ । থানা বন ফথ াী অব প ায (  কর) ---------------------------------------------------------- । 

২ ৪ । ব াফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র থ ানা)-------------------------------------------------- । 

২ ৫ । গাডথ ন ব থ/ াংক রন । 

 

 

পভাঃ আ গন াায উব দ্দন 

উ- বচ ফ ( বফবধ) 

পপান : ৮ ৬ ২৯ ৩ ১ 

২ ৫১ ৪  ( ন ীর) 
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াং গমাজন ী-১ 

প্র তযাব ত পল  প ফ তন   ন দ  ( ই এরব ব ) 

Expected Last Pay Certificate (ELPC) 

 

অব ডট পক াগ ডয এ য াগ বন ড ক্স-৩  এ য  ৫  অনুগ েদ  অনু  য গণ 

 

১ । জন াফ/ পফ গভ --------------------------------------------------- এয  প্র তযাবত পল  প ফতন প্রত যান ত্র । 

ক ) দ ফী: 

খ) অবপ : 

গ) জন্ধ তাবয খ : 

ঘ ) গ্রাহ্য চ া কবয গত প্র থভ পম াগদ া গন য তাবযখ: 

ঙ ) অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট আযগ ম্ভয তাবয খ: 

চ ) অফ য গ্র গণ য তাবয খ: 

ছ) পল  আবয ত পফ তন  পস্ক রঃ 

জ ) যফতথী ফাবল থক প ফতন ফৃব দ্ধয তাবয খ : 

২ । পদ  ভাব ক পফতন  বাতায ব ফফযণ : 
খাত অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট আযগ ম্ভয তাবয খ অফ য গ্র গণ য তাবয গখ 

ক ) ভূর পফ তন ঃ 

খ) ছবুটগত ই ন বক্র গভ গরটয ভ াব ক ায ( টাকা): 

গ) বফগল  পফ তন ঃ 

ঘ ) দ াবত্ব/ বফগ ল  বাত া: 

ঙ ) ফাড়ী বাড় া ব াতা: 

চ ) বচ বকস া বাতা : 

ছ) ভাঘথ বা তা: 

জ ) মাতাা ত বা তা: 

ঝ ) পধ ারাই ব াতা: 

ঞ ) ফযবক্ত গত বাতা : 

ট) কাবযগযী বাতা: 

(ঠ) 

৩ । ব বফষ্য তব ফ গরয  ব াফ ঃ 

ক ) ব াফ ন াং------------------------ ফই ন াং------------------------- ৃষ্ঠা  ন াং------------------------ 

খ) ব াফবট  যক ায প্রদ ত্ত সু দ / অনু দ া ন     ভুক্ত/   

গ) পফতন  ই গত বন ব ভ ত ভাব ক জ ভা য ায: টাকা ------------------------------ 

ঘ ) বফগত ৩ ০ প  জুন, ১ ৯------- তাবয খ  মথন্ত সু দ   পভাট  বস্থ বত/ জ ভ া টা কা ------------------------------- 

ঙ ) অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট আযগ ম্ভয তাবয গখ  প্রতযাবত  পভা ট বস্থ বত/ জভ া টাকা ---------------------------- 

চ ) অফ য গ্র গণ য তাবয গখ  প্রতয াবত পভাট বস্থ বত/ জভা টাকা ---------------------- 
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৪ । আদাগ মাগয  ফগ ক া  গৃীত অবগ্র গভয সু দ   অফবষ্ট  কতথগন য ব ফফয ণ : 
 

খাত গৃীত অব গ্রগ ভয সু দ   
অফবষ্ট 

ভাব ক 
কতথগন য  ায 

অফ য গ্র গণ য তাবয গখ  
প্রতযাবত অফবষ্ট 

ক ) গৃ বন ভথাণ অব গ্রভ 

খ) ভটয কায/  াইগক র অব গ্রভ 

গ) ভ্রভণ বা তা অব গ্রভ 

ঘ ) অবগ্রভ প ফতন 

ঙ ) ফাড়ী বাড় া 

চ ) গাড়ী  বা ড়া 

ছ) পটবর গপান ব ফর 

জ ) বফরৃযস বফ র 

ঝ ) গযা বফ র 

ঞ ) ঃ  াবন  কয 

ট) পৌয কয 

ঠ) অবডট আবত্ত 

(ড) 

(ঢ) 

(ণ ) 

৫ । অবজথত ছুব টয ব  াফ ঃ 

ছুবটয ধয ণ পভাট অব জথত পভাট পব াগকৃত পভাট অ ফবষ্ট 

 

ক ) ূণথ গড়  পফত গন 

খ) অধথ-গড় প ফতগন 

_________________________________ 

বাযপ্রাপ্ত  কভথকতথায  স্বাক্ষ য, ন াভ  তাবযখ 

 ীরগভ া  য 

ন াং--------------------------------------------- তাবযখ ---------------- 

জ্ঞাতাগ থথ  কামথ াগ থথ পপ্রবয ত ই র: 

১ । 

২ । 

৩ । 
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 াং গমা জন ী-২ 

 

ব ব-এয  প্র থভ ষৃ্ঠ া 
 

 

 গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায এ য অথথ ব ফবা গগ য ১ রা জুন, ১ ৯৯৪  ই াং তাবযগ খয স্ম াযক অভ/ অবফ/ ব ফবধ/  পন  ন / 
৩ ব -২ ৬/ ৯৪ / ১ ৭ এ য  ২ .০ ৬ অনু গ েদ  অনু মাী  আবভ প ঘালণ া কবয গতব ছ পম, বন গম্ন ফবণ থত ফযবক্ত ফগথ আভায  প্রাপ্তফয 
পন গন য স ফধ উত্তয াবধক াযীঃ 

 

ক্রব ভক ন াং ন াভ  জন্ধ ত াবযখ  ম্পকথ ভগন ানীত ায সফফাবক  অফস্থা প্রবতফবন্নতা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ । 

 

২ । 

 

৩ । 

 

৪ । 

 

৫ । 

 

৬। 

 

৭। 

 

৮ । 

 

৯। 

 

১ ০ । 

 

ভগন ানীত উত্তযাবধ কাযী ঃ 

 

 

ভগন ান কাযীয স্বাক্ষ য  তাবযখ : বন যীক্ষ া অবপায 

পরেজজাবয অ বপায 

 

 ীর পভায  

তাবযখ 
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 াং গমা জন ী-৩ 

উ ত্তয াবধক ায   ন দ ত্র 

(বযফায থাবক গর) 

 

ন াং-------------------------------------------   তাবযখ ------------------------------ 
 

পৌয বা/ ই উবন ন / া গডথয ন াভ  ন াং------------------------------------------------------------------  থানা ----------
--------------------------------------পজরা/ য------------------------------------ 

আবভ প্রতযান  কবয গতব ছ প ম, ভযরভ/ ভয রভা ----------------------------------------------এই  এরা কায অবধ ফা ী 
বছগরন ।  তাচায  ফ াা ন াং------------------- যাস্ত া ন াং -------------------- যাস্ত ায ন া ভ ----------------------------------- 
ব্লক ন াং ------------------------/ গ্রা ভ -------------------- পাস্ট  অব প   ------------------------ থান া -------------------
--------------------------------------- পজরা ------------------------------------------------। তাচাগক  এফাং তাচায  
বযফা গযয   দ স্যগণ গক আবভ ------------ ফস য মাফস বচ বন । বফগ ত ---------------------- তাবযগ খ বতবন  ভৃতুযফযণ  
কবয াগছন । ভৃ তুযক া গর ব তবন  তাচায  বযফা গযয  বন ম্ন ফবণথত  দ স্য যাব খ া বগা গছন ঃ- 

ক্রব ভক ন াং ন াভ জন্ধ তাবয খ   ফ  ম্পকথ প্রবতফন্নী অফস্থ া সফফাবক  অফস্থা 
 

১ । 

২ । 

৩ । 

৪ । 

৫ । 

৬। 

৭। 

 উবল্লব খত  দ স্য/ দ স্য গণ  ফয তীত তাচায আয প কান  উত্তয াবধক াযী না ই ।  যক াগযয  ফা অন্য  পকান  কতৃথ  গক্ষ য বন কট 
পদ ন া ানায ব ফল বন ষ্পবত্ত  কযায ফযাা গয পক ফরভ াত্র উ গযাক্ত   দ স্য ফনৃ্দ ই  ভযরভ / ভযরভ া এয উত্তয া বধ কাযী 
বফগফবচত  ই গফন । 

 আবভ আয  প্রতযন  কবয গতব ছ পম, ভযরভ --------------------------------------------------  এয  স্ত্র ী পফগভ  ---------
--------------------- ুন বফথফা কগ যন  ন াই এ ফাং পক ান ুন বফথফ াগয  অ ঙ্গীকাগয  আ ফদ্ধ ন  ন াই । 

তাবযখ 

 ীর 

স্বাক্ষ য 

ন াভ: 
ূণথ বঠকান া 

 

ন াং তাবযখ: 
 

প্রতযন  কযা ই র: 
 ফথগল  বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথ গক্ষ য স্বা ক্ষ য, ন াভ  ত াবযখ: 
 

 ীরগভ ায  ূণথ বঠক ানা 
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 াং গমা জন ী-৪ 

 

ফাাংর াগদ  পযভ ন াং ২ ৩ ৯৭ ( পযভ ২   াংগাবধ ত/ জুন, ১ ৯৯৪ ) 

প ন ন  পয ভ ২ .১ 

(চ াুরগযয  বন গজয অফ য গ্রগণ য প ক্ষ গত্র  প্রগ মাজয) 

 

 

ন াভ: জন াফ/  পফগ ভ -------------------------------------------------------------- 

 

পল  দ ফী: -------------------------------------------------------------------- 

 

পল  অবপ : ------------------------------------------------------------------ 

 

 এয  পন ন   াংক্রান্ত । 

 

 

বন গদ থ াফ রী 
 

১ ।  যক াবয চ াুরগয অফ য প্রস্তু বত ছুবট গ ত মাায কভ গক্ষ  ১ ০ ভা ূগ ফথ  পযগভয প্র থভ অাং  ূযণ  কবয া ৩  ( বতন) 
কব তাচায অবপ  প্রধ াগন য বন ক ট দ াবখ র কবয গ ফন । অফ য প্রস্তু বত ছু বট পবা গ কবয গ ত ন া চ াবগ র অফ  য গ্রণ  
কবয ফায জন্য  ক ভ গক্ষ  ১ ২  ভা ূ গ ফথ দ াবখ র কবয গফন । 

২ । অবপ  প্রধ ান পযগ ভয বৈতী  অাং  ূযণ  কবয া ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র   ভন্তফয / সু াবয  ২ ( রৃ ই )  কব পযভ  
পন ন  ভঞ্জুবয  কতৃথ গক্ষ য বন ক ট প  কব যগ ফন । 

৩ । ভঞ্জুবয  কতৃথ ক্ষ  ন া-দ াফী প্রতয ান  ত্র    কর দ ব রর ত্র  ম াচাই  কবয া পয গভয তৃতী অাং ূযণ  কবয গফন । ব তবন  
অফ য বাতা   আনুগতাবল ক  ভঞ্জুবয য আগদ   বদ গফন  এফাং  পন ন  ব যগাধ  আগদ  জাবযয  জন্য  ভঞ্জুবয  আগদ   
১  ( এক )  কব পযভ  াংবিষ্ট  অবড ট অবপগ  প প্রযণ  কবয গফন । 

৪ । অবডট অবপ  পল  পফতন ত্র, ন া-দ াফী প্রতয ন ত্র    ভঞ্জুবয য আগদ    যফতথী  প্র গাজন ী অন্যান্য  কর ব াফ  
চ ূড়ান্ত বন যীক্ষ াগন্ত পযগ ভয চ তুথথ  অাং  যূণ  কবয গ ফন এ ফাং পন ন  বয গাধ আ গদ  ( বব )  জাবয কবয গ ফন । 

৫ ।  বঠক তগ থযয অব াগফ  পন ন  বন ষ্পবত্ত  মাা গত ব ফরব েত ন া   প  জন্য  পযগ ভয পম  পক ান স্থ া গন য অ প্রগাজন ী  
অাং কাব র বদ া কাব টা বদ গ ত ই গ ফ এফাং মথ াস্থাগন  প্রগা জন ী  বঠক  তথয ব রব খগত/  াং গম াজন ক বযগ ত  ই গফ । 

 

[পযভব টগ ত ৯ ( ন )  ৃ ষ্ঠা আগছ] 
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প্র থ ভ অাং 

(আ গফদন কায ী বনগ জ যূণ   স্বাক্ষ য কব য গফন) 

 ভীগ 

 ----------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------- 

বফল : প ন ন  বয গা গধ য আগ ফদন । 

 

ভগাদ , 

 বফনীত বন গফদন  এই  পম, আবভ  যক াবয চ াকবয ই গত --------------তাবযগখ অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট গত গভ ন  কবয ফ/  
কবয াবছ এফাং --------------------------তাবযগখ চ ূড়ান্ত অফ য গ্রণ  কবয ফ/ কবয াবছ । আ বভ অফ য বাতায অ গধ থক/  
 ম্পূণথ বফবন ভ কবয গত চ াই । প ই  ভগত বফবধ প ভাতা গফক প্রা য অ ফয  বাতা   আনুগ তাবলক  আ ভাগক  প্র দ াগন য অনুগয াধ 
কবয গতবছ । 

২ । আভায অফ তথভা গন  বন গম্ন ফবণথত ভগ ন ানীত াগয আভায স ফধ উত্তযাবধ কাযীগদ যগক এই   াবযফাবযক  প ন ন  প্রদ াগন য  
জ ন্য  আবভ অনুগযাধ কবয গতবছ:- 

ক্রব ভক ন াং ন াভ  জন্ধ ত াবযখ  ম্পকথ ভগন ানীত ায  ( %) সফফাবক  অফস্থা প্রবতফবন্নতা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

১ । 

২ । 

৩ । 

৪ । 

৫ । 

৬। 

৭। 

৮ । 

৯। 

৩ । আবভ এই  চ াকবযয  প কান  অাং ব ফ গগল য  জন্য  ূগ ফথ পক ান অ ফয  বাতা  ফা  আনু গতাবলক  গ্রণ  কবয  ন াই এফাং  
ববফষ্য গত এই  আ গফদন ত্র   ম্প গকথ  গৃীত ব দ্ধান্ত উগ ল্লখ ন া  কবয া পক ান আগ ফদন  কবয ফ ন া । 

৪ । আভায জানাভ গত আভায বন কট  যক াগযয  পক ান  ানা ন াই । ত থাব  এই  পন ন  বয গা গধ য য  পম পক ান 
 ভ অন্যত্র  পক ান আদাগ মা গয অ গথথয ব ফল পগাচ যী বতূ ই গ র তাা  আভায অ থফা াবযফ াবযক অ ফয  বাতা/ বন জ স্ব  
 ম্পবত্ত ই গত আবভ   আভায  উত্তয াবধক াযী পপয স প্রদ ান কব য গত ফাধ য থাবকফ / থ াবকগ ফ । 

৫ । মবদ  যফতথ ী  ভগ পদ খা মা পম, বফবধ পভাতাগ ফক আব ভ পম বযভ াণ অথথ প ন ন  ব াগ ফ  াায অবধক াযী, 
আভাগ ক তা া অগ ক্ষ া প ফী বযভ া গণ  অ ফয  বাতা/  আনু গতাবলক  প্রদ া ন  কয া ই া গছ, তাা ই গর  গৃ ীত  অবতবযক্ত  অ থথ  
আভায অথ ফা াবযফাবয ক অ ফয  বাতা/ বন জ স্ব  ম্পবত্ত ই গত  আবভ   আভায  উত্তযাবধ ক াযী প পযস বদ গ ত ফাধ য থাবক ফ/ 
থাবক গফ। 

৬। ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  ক ামথা র/ থা ন া/ পজর া/ প্রধ ান  ব াফযক্ষ ণ  ক ভথক তথায কামথ ার---------------------------------

------------/ প ানারী ফযাাং গকয  া খা-------------------------------------------------- ( ূণথ বঠকান া) ---------------------

----------------------------------------------------------------------- ই গত আবভ আভায অফ য  বাত া  আনুগ তাবলক  
গ্রণ  কবয গত ই ো কবয । উবল্লব খত ফযাাংক া খা আভায চ রবত/  ঞ্চী  ফযাাংক  ব া ফ ন াং--------------------------। 

৭। বন গম্ন আভ ায বতন বট ন ভুন া স্বাক্ষ য এ ফাং াগ তয ফৃ দ্ধাঙু্গগু গ রয ছা   তযাব ত ক বয া পদ া ই র:- 
 

ক্রব ভক ন াং ূণথ স্বাক্ষ য  াংবক্ষ প্ত স্বাক্ষ য ফাভ/ ড ান ফৃ দ্ধাঙু্গ গরয ছা 

 

১ । 

২ । 

৩ । 

 তযান কাযীয ন াভ, স্বাক্ষ য  তাবয খ 

 ীরগভ ায 
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৮ । আগফদন কায ীয ডাক  বঠকান া : 
 

 ক ) ফতথভান ------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------- 

 খ) স্থ াী ---------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------- 

 

 

আন ায অনুগত 

আগফদন কায ীয স্ব াক্ষ য  তাবয খ 

ন াভ:---------------------------- 

দ ফী:---------------------------- 

পল  কভথস্থ র:---------------------- 
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বৈ তী অ াং 

(দ প্তয / অবপ  ক ত ৃথক যূণ  কবয গ ত ই গফ) 

১ .০০ চ াুরগযয  চ াকবযয  ব ফফযণ ীঃ- 

 ১ .০১ ন াভ: 

 ১ .০২ বতায ন াভ : 

 ১ .০৩ জাতীতা: 

 ১ .০৪ অফ গযয   ভ গ দ ফী: 

 ১ .০৫ জন্ধ তাবয খ : 

 ১ .০৬ চ াকবযগত পম াগদ া গন য তাবয খ: 

 ১ .০৭ চ াকবয  ই গত অ ফয  গ্র গণ য তাবয খ: 

 ১ .০৮ আগফদন কৃত বাত া ফা আনুগত াবলগক য পে ণ ী: 

২ .০ ০ চ াকবযয  খবত ান: 

২ .০১ বফযবত  চ াকবযয  পভা ট সদঘথয : ফস য ভা বদ ন 
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

২ .০২ অগম াগয চ া কবয :    

 (ক)  ১ ৮  ফস য ফগ য ূ গফথয  চ াক বয:    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (খ)  অ াধাযণ  ছুব টঃ    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (গ)  কতথফয/ ছুব ট ব া গফ গণ য  ন া ই  এভন   াভবক  ফয খাস্তক া রঃ    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ঘ)  চ াকবযগত বফযবত   ভক ার :    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ঙ )  বফযবত ভুরপ না  ই  া থ াবকগ র বফযবতয  ূ গফথয চ াকবযক ার:    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (চ )  দ তযাগ কবয ফ ায কায গণ  ফাব ত রকৃত চ াকবযক া র:    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ছ)  অন নু গভাবদ ত অনু বস্থ বত:    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

  ফস য ভা বদ ন 

 পভাটঃ ----- ----- ----- 

     
২ .০৩ ন ীট চ াকবযক া র:  ( ২ .০১  - ২ .০২ ) ফস য ভা বদ ন 

২ .০৪ অন্যান্য পম াগয চা কবয  ( মা প্র গ াজন ী পক্ষ গত্র  পমা গ কবয গত ই গফ):    
 (ক) অফ  য বাতায জন্য গণয   ায প মাগয  াভবযক  মুদ্ধকারীন চাকবয:    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (খ)  চ াকবয ঘ াটবত জবন ত ভুর পকৃ ত  ভক ার:    
 (গ)  অফয  ব াতায জন্য  গণ য  া য পমাগ য অন্য প ম পকান  চ াকবয কার      
  ফস য ভা বদ ন 

 পভাটঃ ----- ----- ----- 

২ .০৫ পভাট প মাগয  চ াকবয ( ২ .০৩  + ২ .০৪ ) :    
 

৩ .০ অফ য বা তা  আনুগত াবলক : 

৩ .০১ অফ গযয  অফয ফবত ূগফথয  তাবয গখ  পল  ভাবক  গৃ ীতফয প ফতন 
( ই এরবব  অনু মাী) 

টাকা: ---------------------- 

৩ .০২ অফ য বা তায ায ( %) টাকা: ---------------------- 
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৩ .০৩ পভাট অ ফয  ব াতায বযভ াণ: টাকা: ---------------------- 
৩ .০৪ পভাট অ ফয  ব াতায অধথাাং ( ১ / ২) : টাকা: ---------------------- 
   
৩ .০৫ আনুগতাবল গকয  পভা ট অ ফয  বা তায  প্রথ ভ অধথাাং গয  ব ফবনভ  ায ( প্রব ত 

এক  টা কায বযফ গতথ) 
টাকা: ---------------------- 

৩ .০৬ অফ য বা তায প্রথভ  অধ থাাং গয  বফব ন ভ পথাক প্রা য আনু গতাবলক টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 
 (কথা) ------------------------------ 
৩ .০৭ ক)  ন ীট ভাবক  অফ য ব াতায বয ভাণ টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 

 (কথা) ------------------------------ 
 অ থ ফা,  
 খ)  ১ ) ন ীট ভাবক  অফ য ব াতায বযফ গ তথ আনু গত াবলগকয জন্য  

বৈতী অধথাাং গয  ব ফবনভ  ায ( প্রব ত এক  টাক ায  
টাকা: ---------------------- 

 বযফগ তথ) ( কথা) ------------------------------ 
 খ)  ২ ) ন ীট ভাবক  অফ য ব াতায ব ফবনভগ  পথাক প্রা য  আনু গতাবলক টাকা ( অাং গক) : -------------- 
 (কথা) ------------------------------ 
৩ .০৮ ক)  পভাট আনু গতাবলক টাকা ( অাং গক) : -------------- 
 (কথা) ------------------------------ 
 খ)  পভাট ভাব ক অ ফয  ব াতা: টাকা ( অাং গক) : -------------- 
 (কথা) ------------------------------ 

৪ .০০ অবপ  প্রধ াগন য ভন্ত ফয: 
 ৪ .০১ আগফদন কায ীয বন কট বনম্ন ফবণথত বফ ল  ফযতীত অন্য পকান  ানা ন াই: 
 

  ক )-------------------------------------------------- 

  খ)-------------------------------------------------- 

  গ)-------------------------------------------------- 

 

৪ .০২ সু াবয:  ------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

বফবা গ/ দপ্ত য/ অব প  প্রধ াগন য স্বাক্ষ য 

ন াভ: __________________________ 

 ীরগভ ায 

তাবযখ: --------------------------- 
 

ততৃ ী অ াং 

৫.০০ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য আগদ : 

৫.০১ ক ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বনব িত  পম, জন াফ/ পফগভ ------------------------------------------------------ এ য  

চ াকবয  ম্পূণথরূগ   গন্তাল জন ক । ূ ণ থ অফয বা তা এফাং / ফা  আনু গ তাবল গকয  ভঞ্জুবয  মাা অফ যব াতায 

বফবধ পভাতা গফক প্রা য তা া এত ৈা যা অনু গভ াদন  কযা ই র । 

অ থ ফা, 

খ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বনব িত  পম, জন াফ/ পফগভ ------------------------------------------------------ এ য  

চ াকবয  ম্পূণথরূগ   গন্তাল জন ক ন গ  এ ফাং ই া বস্থ য কয া  ই াগছ  পম, উক্ত চ াুরগযয  অফ য বাতা   

আনুগতাবল ক বন ম্ন রূ বযভ া গণ  হ্রা  কযা ই র:- 

১ ) অফ যবা তা হ্রা গ য বয ভাণ: 
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২ ) আনুগতাবল ক হ্রাগ য বযভ াণ: 

৩ ) এই রূ হ্রা গ য য প্রা য অ ফয  ব াতা :  টাকা  ( অাংগক)  ---------------------------- 

(কথা)   ----------------------------------- 

৪ ) এই রূ হ্রা গ য য প্রা য আনু গতাব ল ক :  টাকা  ( অাংগক)  ------------------------------ 

(কথা)     ---------------------------------------- 

৫ ) এই রূ হ্রাক ৃত  অফয  বাতা  এফাং / ফা আনুগতাবল গকয  ভঞ্জুবয  এত ৈাযা  অনু গভাদন  কযা  ই র । 

অ থ ফা 

গ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  প ম, জন াফ/ পফগভ --------------------------------------------------- এয  পন ন  

পক ই   এয  ন া-দ াফী প্রত যন ত্র  অ থফা অন্যান্য প্রগ াজনী  কা গজত্র াবদ   যফযা কয া  ম্ভফ ন া  া  

উক্ত চ াুরগয য প্রা য আনুগ তাবলগক য তক যা ৮ ০ বাগ এফাং প্রা য  ূণথ ন ীট পন ন   াভবক বা গফ  

অনুগভাদ ন  কযা ই র । 

৫.০২ প্রচ বরত  বন ভানু মা ী আনুগত াবলক  এফাং  ---------------------------------- তাবযখ  ই গত  অ ফয  বাত া 

বযগাধ  কয া ম াইগত া গয । 

৫.০৩ আগফদন কায ীয অফতথ ভাগন  আ গফ দ ন কাযীয ভগন ানীত ফযবক্ত  ( আ গফদগন য ২  অনুগে গদ  ফবণথত)  সফধ  

উত্তযাবধ কাযী গণ  পন ন  সু ব ফধা  া ই গত া গযন । 

 

তাবযখ: ------------------------------------ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য স্বাক্ষ য 

  ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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চ ত ুথ থ অ াং 

(অব ডট অবপ গ  ফ যফা গযয  জন্য) 

 

 

* ৬.০০ বন যীক্ষ া  কামথা রগয  ভন্তফয: 
 

৬.০১ প্রতযাবত  পল  পফ তন ত্র  যীক্ষ া  কবয া  বঠক   াা ব গা গছ এফাং ম থা মথ  কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ন া-দ াফী  
প্রতযান ত্র  প্রদ ান কব য ফায কায গণ  তাা এই  কা মথা র ক তৃথক গৃীত  ই াগছ । 

 

৬.০২ ূফথফতথ ী ৃষ্ঠা ভূগ ফবণথত ব া ফ   গণ ন াভূ  যীক্ষ া কবয  া  বঠক  াা ব গা গছ এ ফাং প মাগয  চ াকবযয  সদঘথয  
বন যীক্ষ াূফথক গৃীত ই া গছ । 

 

৬.০৩ পমাগয  কতৃথক্ষ  ক তৃথক ----------------------------তাবযগখ --------------------------------------ন াং পন ন  
ভঞ্জুবয  আগদ   প্রদ ান কয া  ই াগছ । 

 

৬.০৪ এভ তাফস্থ া বন গম্নাক্ত বযভ াণ অফ য বাতা  আনু গতাবলক  বযগাধ  আ গদ  জাবয  কযা ই র:- 

ক ) পভাট অ ফয  ব াতায বযভ াণ  : টাকা ---------------------------- 

খ) পভাট অ ফয  ব াতায প্রথ ভ অধথাাং গ য  বফবন ভগ প থাক 
আনুগতাবল গকয  বয ভাণ 

: 
 

টাকা ( অাং গক)-------------------- 

(কথা)  ----------------------------- 

গ) ১ )  ন ীট ভাবক  অ ফয  বা তায  বৈত ী  অধথাাং গয  বযভ াণ : টাকা ( অাং গক)-------------------- 

(কথা)  -------------------------- 

গ) ২ )  পথাক আনু গতাবল গকয  বয ভাণ  ( ব ৈতী অধ থাাং গয  জন্য)  টাকা ( অাং গক)-------------------- 

(কথা)  --------------------------- 

 অ থ ফা   
ঘ ) ১ )  পভাট আনু গতাবলক  টাকা ( অাং গক)-------------------- 

(কথা)  ------------------------- 

ঘ ) ২ )  ন ীট ভাবক  অ ফয  বা তা  টাকা ( অাং গক)-------------------- 

(কথা)  -------------------------- 

 

৬.০৫ অফ য বা তা আযগ ম্ভয তাবয খ 

 

৬.০৬ অ ফয  ব াতা  আনুগত াবলক  বযগা গধ য ভ াধযভ/ স্থান : 
 

ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  ক ামথা র/  থানা / পজ রা/ প্রধ ান ব াফযক্ষ ণ  কভথকত থায কামথ ার -----------------/ 

প ানারী ফয াাংক া খা -------------------------- ( ূণথ বঠকান া) -------------------------- -----------------------

--- -------------------------- এয  চ রবত  ঞ্চ ী ব াফ ন াং ------------------। 

 

৬.০ ৭ পন ন  বযগ াধ আ গদ  ( বব )  ন েয ----------------------তাবযখ ------------------ উগযাক্ত  ৬.০৬  

অনুগেগদ  ফবণথত া খা/  কামথ ার গ পপ্রযণ  কযা ই র । 

 

তাবযখ:--------------------------        স্বাক্ষ য ----------------------------- 
ন াভ -------------------------------------------- 

 

 ক াযী ভাব াফযক্ষ ক 

বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা 
( ীরগভায) 
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* পন াট: 
 

১ । ক ) অবডট আ বত্তয  ভূ র কব বন ন্ত্র ণ ক াযী বফবা গ অব প  ফযাফ গয জাবযয   াগথ  া গথ ই ায অনুবরব  অফ গব ত  

এক বট বন বদ থষ্ট  ভ ীভায ভ গধ য প্র গ াজন ী ফযফস্থ া গ্র গণ য জন্য  অব ড ট আ বত্তয   াবত  াংবিষ্ট  চ াুর গযয  ন াগভ 

তাায ফতথ ভান ক ভথস্থ গ র ড াকগ মাগ গ প্রতযান   পপ্রযণ  কবয গত ই গফ । 

খ) অবডট আবত্তয  আগয া এক বট কব   অবডট আবত্তয   বত   াংবিষ্ট  চ া ুরগযয বন কট প প্রযণ  কবয ফায অনুগয াধ  

তাচায বন ফথাী  কভথকতথায  প্র মগে জা বয ক বযগত ই গফ এ ফাং এক বট বন বদ থ ষ্ট  ভ ীভা উ গল্ল খ কবয  া বদগত  ই গফ । 

২ । অবডট আবত্তয   বত   াংবিষ্ট  চ া ুরগযয ফতথ ভান পা বষ্ট াং ফা অফস্থ ান  জানাগন ায জ ন্য  াংবিষ্ট  বফ বাগ / ভন্ত্রণ ারগ ক 

অনুগযাধ কবয গত ই গ ফ এফাং  বফব াগ / ভন্ত্রণ ার উক্ত অ ফস্থান  ফা  পাবষ্টাং  বন যীক্ষ া অবপ গক জান াই গত ফ াধয থাবক গফ । 
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াং গমাজন ী-৫ 

ফাাংর াগদ  পযভ ন াং ২ ৩ ৯৭ ( পযভ ২   াংগাবধ ত/ জুন, ১ ৯৯৪ ) 

 াবযফ াবযক প ন ন  পয ভ ২ .২ 

 

 

ন াভ  : জন াফ/ পফ গভ -------------------------- ---------------------- 
 

পল  দ ফী: -------------------------- -------------------------- 
 

পল  অবপ : -------------------------- -------------------------- 
 

এয  ভৃতুযগত  াবয ফাবযক  প ন ন   াংক্রান্ত । 

 

 

বন গদ থ াফ রী 
 

১ । আগফদন কায ী সফধ  উত্তযাবধ কায   ন দ ত্র   পয গভয প্র থভ অাং ূ যণ  কবয া ৩  ( বতন )  কব  ভৃত  চ া ুরগযয পল  

অবপ  প্রধ া গন য বন কট দ াব খর কবয গ ফন । ভগন ানীত উত্তযাবধ কায ীগণ  এ কক  অববব াফক গত্ব এক বট আগ ফদন ত্র  দ াবখ র  

কবয গফন । 

২ । অবপ  প্রধ ান পযগভয  বৈত ী অাং  ূযণ  কব য া ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র   ভন্ত ফয/ সু াবয  ২ ( রৃ ই )  কব পযভ  

পন ন  ভঞ্জুযক াযী কতৃথ গক্ষ য বন ক ট প কব য গফন । 

৩ । ভঞ্জুবয  কতৃথক্ষ  ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র    কর দ বরর ত্র  মাচাই  কবয া পযগভয তৃতী অাং  ূযণ  কবয গফন । বতবন  

অফ য বাতা   আনুগতাবল ক  ভঞ্জুবয য আগদ   বদ গফন  এফাং  পন ন  ব যগাধ  আগদ  জাবযয  জন্য  ভঞ্জুবয  আগদ   

১  ( এক )  কব পযভ  াংবিষ্ট  অবড ট অবপগ  প প্রযণ  কবয গফন । 

৪ । অবডট  অব প  পল  প ফতনত্র, ন া-দ াফী প্রতযন ত্র   ভঞ্জুবয  আগদ    যফতথ ী প্রগা জন ী অন্যান্য  কর ব া ফ  

চ ূড়ান্ত বন যীক্ষ াগন্ত পযগ ভয চ তুথথ  অাং  যূণ  কবয গ ফন এ ফাং পন ন  বয গাধ আ গদ  ( বব )  জাবয কবয গ ফন । 

৫ ।  বঠক ত গথযয  অ বা গফ পন ন  বন ষ্পবত্ত  ম াাগত  বফ রবেত  ন া   প জ ন্য পয গভয প ম-পক ান স্থ াগন য অপ্র গ াজনী  অাং  

কাবর বদ া ক াবটা বদ গত ই গ ফ এফ াং মথ াস্থাগন  প্রগা জন ী  বঠক তথয  বরবখ গত/  াং গমাজন কবয গত ই গফ । 

[পযভব টগ ত ৯ ( ন )  ৃ ষ্ঠা আগছ] 
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প্র থ ভ অাং 

 

(উত্তয াবধক াযী  বন গজ আ গফদন ত্র  যূণ    স্ব াক্ষ য কব যগ ফন) 

 

 ভীগ 

---------------------- 

 

---------------------- 

 

---------------------- 

 

বফল :  াবযফ াবযক প ন ন  বয গা গধ য আ গ ফদন । 

 

 

ভগাদ , 

 আন ায  অব প গ য প্রাক্তন  চ াুরগয  জন াফ/ প ফগভ  ------------------------------------------------ দ ফী  --------------

---------- আভায (  ম্পগকথ)  ------------------ বছগরন । বতবন  ------------------ তাবযগখ ভৃতুয ফযণ কয া   বফবধ পভাতাগ ফক  

প্রায  তাচায চ াকবযয  াবয ফাবযক  অফ য বা তা  আনুগত াবলক  আভ াগ ক প্রদাগন য অনুগযাধ কবয গতবছ । 

২ । আবভ তাচ ায স ফধ উত্তযাবধ ক াযী/ এ ফাং বয ফাগযয  অন্যন্য  দ স্যয া আ ভাগক ত াচাগদ য অবব বাফক  বন গা গ কবয া এই  
াবযফাবযক  অফ য বাত া  আ নু গতাবলক  উগ ত্তারন  কয ায ক্ষ ভতা  অথণ কবয াগছন  ( গ ৌয  বা/ ই উবন ন  বযল দ  
পচ াযভযান / াডথ  কাউবন্ফ রয কতৃথ ক প্রদত্ত   ন দ   াংমুক্ত ক যা  ই র) । 

৩ । আবভ এই  চ াকবযয  পক ান অাং বফ গ গল য দ াফী গত ূগফথ  পক ান অ ফয  বাতা ফা আনু গতাবলক  গ্রণ  কবয  ন াই এফাং 
ববফষ্য গত এই  আ গফদন ত্র   ম্পগকথ  গৃীত ব দ্ধান্ত উগ ল্লখ ন া  কবয া পক ান আগ ফদন  কবয ফ ন া । 

৪ । তাচায বন কট য ক াগযয  পক ান া ন া থাবক গর তাা আ বভ ব ফবধ পভাতা গ ফক বয গাধ ক বয গত  ম্ম ত আবছ ।  এ ই  
পন ন  বযগ াগধ য য প ম-পক ান  ভ অন্যত্র  পকান  আদাগ মাগয  অগ থথয বফল  প গাচয ীবূ ত ই গ র তা া আভায 
াবযফাবযক  অফয  বাত া/ বন জস্ব   ম্পবত্ত ই গত আবভ প পযস প্রদ ান কব যগত ফাধ য থ াবকফ । 

৫ । মবদ  য ফতথী   ভগ  পদ খা  মা  পম, বফবধ পভাত াগ ফক আবভ  প ম বযভ াণ অ থথ প ন ন  ব া গফ া ায  অবধক াযী  
আভাগ ক তা া অগ ক্ষ া প ফী বযভ া গণ  অ ফয  বাতা/  আনু গতাবলক  প্রদ া ন  কয া ই া গছ, তাা ই গর  গৃ ীত  অবতবযক্ত  অ থথ  
আভায াবযফাবয ক অ ফয  বাত া/ ব ন জস্ব  ম্পবত্ত ই গত আবভ পপয স ব দ গত ফাধয থাবক ফ । 

৬। ব াফ ভ া বন ন্ত্র গকয  ক ামথা র/  থ া ন া/ পজ রা/  প্রধ ান  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথায কা মথা র --------------------------------

--------/ প ানারী ফযাাং গকয  া খা ( ূণথ বঠকান া) ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- ই গত আবভ  আভায  াবয ফাবয ক অফ য ব াতা  আনুগত াবলক  গ্র ণ  কবয গত ই ো  

ক ব য । উবল্ল বখত ফযাাংক াখ া আভ া য চ রবত/  ঞ্চী ব াফ  ন াং --------------। 

 

৭। বন গম্ন আভ ায বতন বট ন ভুন াস্বাক্ষ য এ ফাং াগ তয ফৃ দ্ধাাংগুব রয ছা   তয াব ত কবয া পদ া ই র:- 
 

ক্রব ভক ন াং ূণথস্বাক্ষ য  াংবক্ষ প্ত স্বাক্ষ য ফাভ/ ড ান ফৃ দ্ধাাংগুব রয ছা  

 

 ১ । 

 

 ২ । 

 

 ৩ । 

 

 তযান কাযীয ন াভ, স্বাক্ষ য  তাবয খ 

 ীরগভ ায 

 

 

 

পাসপপার্ ট সাইপের 

সত্যায়িত্ ছয়ি। 
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৮ । আগফদন কায ী ডাক  বঠকান া : 
 

ক . ফতথভান 

-------------------- 

-------------------- 

-------------------- 

খ. স্থ াী 
-------------------- 

-------------------- 

-------------------- 

 

আন ায অনুগত 

 

 

আগফদন কায ীয স্ব াক্ষ য  তাবয খ -------------------------------------------- 

ন াভ: --------------------------------------------- 

ভৃত চ াুরগযয  ন া ভ:-------------------- 

পল  দ ফী: ------------------------ 

পল  অবপ : ------------------------ 
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বৈ তী  অ াং ( কঃ যুাতন ) 

 

(পমই পক্ষ গত্র  বব  জাবয  ই া প ন ন  পবাগ কয া ইগতব ছর প ই গক্ষ গত্র  ুযাতন  ব ব   াংগ াধগন য জ ন্য এ ই  অাং 
অবপ  কতৃথক ূযণ  কবয গত ই গ ফ । অন্যথা  যফ তথী -খ অাং ূযণ  কব যগত ইগ ফ) । 

 

 

১ .০০ ই গতাূ গফথ ভঞ্জুবয কৃত অফ য ব াতা  ম্পবকথত ত থযাবদ : 

১ .০১ ভৃত/ অ ফ যপ্রাপ্ত চ াুর গযয  ন াভ : 

১ .০২ ভৃতুযয/ অ ফগযয  ত াবযগ খ দ ফী : 

১ .০৩ অফ য গ্র গণ য তাবয খ : 

১ .০৪ প্রভাণ  পন ন া গযয  ভৃতু যয তাবয খ : 

১ .০৫ প্রাপ্ত  ফথ গল  ভাবক  অফ য বাতায  বযভ াণ  টাকা : অাংগক -------------------- 

কথা ------------------------------------------ 
 

১ .০৬ ভাব ক াবয ফাবযক  অফ য ব াতায বযভ াণ   টাকা  : অাংগক -------------------- 

কথা ----------------------------------------- 

১ .০৭ ুযাতন  বব  ন াং  তাবয খ:-------------------- -------------------- ------------------ 

 

বৈ তী অ াং ( খ ঃ নত নু ) 

 

 

(ূফথফতথী  -ক অাং প্রগ মাজয  ন া ইগ র বব  জ াবযয  জন্য এ ই  অাং অ বপ ক তৃথক ূযণ 

কবয গত ই গ ফ) 

 

 

১ .০০ ভৃত চ াুরগযয  চ াকব যয  বফফযণ :-------------------- -------------------- 

১ .০ ১ ন াভ :-------------------- -------------------- 

১ .০ ২ বতায ন াভ :-------------------- -------------------- 

১ .০৩ জাতীতা :-------------------- -------------------- 

১ .০৪ অফ য/ ভৃতু যয  ভ দ ফী :-------------------- -------------------- 

১ .০ ৫ জন্ধ তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০ ৬ চ াকবযগত পম াগদ া গন য তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০ ৭ চ াকবয  ই গত অ ফয  গ্র গণ য তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০ ৮ আগফদন কৃত বাত া ফা আনুগত াবলগক য পে ণ ী :-------------------- -------------------- 

১ .০৯ ভৃতুযয তাবয খ ( প্রভাণ ত্র  ) :-------------------- -------------------- 
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২ .০০ ভৃত চ াুরগযয  চ াক ব যয  খবত ান: 
২ .০১ বফযবত  চ াকবযয  পভা ট সদঘথয : ফস য ভা বদ ন 
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

২ .০২ অগম াগয চ া কবয :    

 (ক)  ১ ৮  ফস য ফগ য ূ গফথয  চ াক বয:    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (খ)  অ াধাযণ  ছুব টঃ    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (গ)  কতথফয/ ছুব ট ব া গফ গণ য  ন াই এ ভন   াভবক  ফয খাস্তক া রঃ    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ঘ)  চ াকবযগত বফযবত   ভক ার :    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ঙ )  বফযবত ভুরপ না ই  া থ াবকগ র বফযবতয  ূ গফথয চ াকবযক ার:    
 ------------------------ ত াবযখ ইগ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (চ )  দ তযাগ কবয ফ ায কায গণ  ফাব ত রকৃত চ াকবযক া র:    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ছ)  অন নু গভাবদ ত অনু বস্থ বত:    
 ------------------------ ত াবযখ ইগ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

     

 পভাটঃ ----- ----- ----- 

     
  ফস য ভা বদ ন 

২ .০৩ ন ীট চ াকবযক া র:  ( ২ .০১  - ২ .০২ )    

২ .০৪ ভৃত চ াুরগযয অন্যান্য প মাগয  চ াকবয ( মা প্র গাজন ী  পক্ষ গত্র  পম াগ কবয গত ই গফ):    
 (ক) অফ  য বাতায জন্য গণয   ায প মাগয  াভবযক  মুদ্ধকারীন চাকবয:    
 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (খ)  চ াকবয ঘ াটবত জবন ত ভুর পকৃ ত  ভক ার:    
 (গ)  অফয  ব াতায জন্য  গণ য  া য পমাগ য অন্য প ম পকান  চ াকবয কার      
  ফস য ভা বদ ন 

 পভাটঃ ----- ----- ----- 

২ .০৫ পভাট প মাগয  চ াকবয ( ২ .০৩  + ২ .০৪ ) :    
 

৩ .০ ভৃত চ াুরগযয  অফ য বাতা  আনু গ তাবলক : 

৩ .০১ অ ফগযয  অ ফযফবত   ূগফ থয তাবয গখ পল  ভাবক  গৃীত ফয প ফতন 
( ই এরবব  অনু মাী) 

টাকা: ---------------------- 

৩ .০২ অফ য বা তায ায ( %) % 
৩ .০৩ পভাট অ ফয  ব াতায  বযভ াণ: টাকা: ---------------------- 
৩ .০৪ পভাট অ ফয  ব াতায অধথাাং ( ১ /২) : টাকা: ---------------------- 
   
৩ .০৫ আনুগতাবল গকয  জন্য  ব ফবনভ  ায ( প্রবত এ ক টাকায বযফ গতথ) টাকা: ---------------------- 
৩ .০৬ অফ য বা তায প্রথভ  অধ থাাং গয  বফব ন ভ পথাক প্রা য আনু গতাবলক টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 
 (কথা) ------------------------------ 
৩ .০৭ ন ীট ভাবক  াবযফ াবযক অ ফয  বা তায বযভ াণ টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 

 (কথা) ------------------------------ 
 

 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1637  

 

৪ .০ অবপ  প্রধ াগন য ভন্ত ফয: 
 

 

৪ .০১ জন াফ/ পফ গভ---------- ------------------------ দ ফী ---------- ---------- এই  কামথা রগ  কভথযত বছ গ রন ।  
বতবন  ---------- ------------ তাবযগ খ ভৃতুয ফযণ ক বয া গছন । তাচ ায বন কট বনম্ন ফবণথত ব ফল ফয তীত অন্য প কান  
ানা ন াই । 

 ক. ---------- ------------------ 
 খ. ---------- ------------------ 
 গ. ---------- ------------------ 
 ---------- ------------------ 

 ---------- ------------------ 

 

৪ .০২ আগফদন কায ী জন াফ / পফ গভ ------------------------------ ভৃত জন া ফ / পফগ ভ ----------------------------এয 

সফধ  উত্তযাবধ ক াযী । এই  কা মথা রগ   াংযব ক্ষ ত ন বথ ত্র াবদ  এফাং প ৌ য বা/ ই উবন ন  বযল গদ য পচ ায ভযান/ 

াডথ কা উবন্ফরয এয  প্রতয গন য বববত্তগত ই া  বন বিত   া ব গা গ ছ । অন্যান্য আইন ানুগ উত্তযাবধ কা যীগণ  

তাচাগক অবব বাফক ভগন ানী ত কয া   াবয ফাবযক  অ ফয  বা তা  আনুগতাবল ক বযগ াগধ য ভঞ্জুবয  ত াচাগক  

প্রদ াগন য জন্য  সু াবয ক য া মাই গত গছ । 

 

 তাবযখ:---------- ----------------       বফবা গ/ দপ্ত য অব প  প্রধ াগন য স্বাক্ষ য 

ন াভ: -------------------------------- 
 ীরগভ ায 
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ততৃ ী অ াং 

 

৫.০৫ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য আগদ : 
 

৫.০১ ক ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  প ম, জন াফ/ পফগ ভ ----------------------------------------------- এয  চ া ক ব য  

 ম্পূণথবাগ ফ  গন্তাল জন ক । ূণথ অ ফ  য বাতা এফাং/ ফা আনু গতাবল গক য ভঞ্জুবয, মাা অফ য বাতা ব ফবধ 

পভাতাগ ফক প্রায  তাা এ তৈাযা অনু গভাদন  কযা ই র । 

অ থ ফা 
 

খ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  পম, জন াফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয  চ াকবয  ম্পূণথবাগ ফ  

 গন্তাল জ ন ক ন গ এফাং ই া বস্থ য কয া ই াগছ পম, উক্ত চ াুরগযয  অ ফয  বাতা  আনু গতাবলক  বন ম্নরূ  

বযভ াগণ  হ্রা  কবয গত ই গ ফ:- 

১ ) অফ য বা তা হ্রা গ য বযভ াণ : টাকা ------------------------ 

২ ) আনুগতাবল ক হ্রাগ য বযভ াণ : টাকা ------------------------ 

৩ ) এই রূ হ্রা গ য য প্রা য অ ফয  ব াতা : টাকা ( অাং গক)  ------------------------ 

 (কথা)  ----------------------------------------- 

৪ ) এই রূ হ্রা গ য য প্রা য আনু গতাব ল ক  : টাকা ( অাং গক)  ------------------------ 

 (কথা)  ----------------------------------------- 

৫ ) এই রূ হ্রাক ৃত  অফয  বা তা  এফাং / ফা আনুগতাবল গকয  ভঞ্জুবয  এত ৈাযা  অনু গভাদন  কযা  ই র । 

অ থ ফা 

গ. বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  প ম, জন াফ/  পফগভ -------- ---------------------------- এয  পন ন  পক ই   এয  

‘ন া-দ াফী প্রতযন ত্র’ অথ ফা অন্য ান্য প্র গাজন ী ক াগজ ত্র াবদ   য ফযা কয া  ম্ভফ  ন া  া উক্ত 

চ াুরগয য প্র ায আনুগত াবলক  তক যা ৮ ০ বা গ এফাং প্রা য ূণথ ন ীট  পন ন   াভবক বাগ ফ এত ৈ াযা  

অনুগভাদ ন  কযা ই র । 

ঘ . ভৃত চ াুরগয জন া ফ/ প ফগভ -------- ---------------------- এয  াব যফাবযক অ ফয  বাত া এফাং/  ফা  

অনুগতাবল ক মাা অফ য ব াতা ব ফব ধ  পভাতাগ ফক প্র ায তাা ত াায স ফ ধ  উত্তযাবধ কাযী  জন াফ/ প ফগভ -----

----------------------- প ক  ৪ .০২  অনুগেগদ য প্রস্ত াফ পভ াতা গফক প্রদ া গন য জন্য  সু াবয অনুগভাদ ন  কয া 

ই র। 

 

৫.০২ প্রচ বরত বন ভানু ম াী আনু গতাবলক  এফাং -------- ------------ তাবযখ ই গত াবযফ াবযক অফ য ব াতা ত াাগক 

বযগাধ কয া ম াইগত া গয । 

 

 

ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য স্বাক্ষ য------------------------ 

তাবযখ:---------------------- ন াভ --------------------------------------------- 

 ীরগভ ায 
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চ ত ুথ থ অ াং 

(অবডট অব পগ য  ফযফ াগযয  জন্য ) 

 

* ৬.০০ বন যীক্ষ া  কাম থার গয  ভ ন্তফয: 

৬.০১ প্রতযাবত  পল  পফ তন ত্র  যীক্ষ া  কবয া  বঠক   া া ব গা গছ এফাং ম থা মথ  কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ন া-দ াফী  

প্রতযান ত্র  প্রদ ান কয া   তাা এই  কামথা র ক তৃথক গৃীত  ই াগছ । 

৬.০২ ূফথফতথ ী ৃষ্ঠা ভূগ ফবণথত ব া ফ   গণ ন াভূ  যীক্ষ া কবয  া  বঠক  াা ব গা গছ এ ফাং প মাগয  চ াকবযয  সদঘথয  

বন যীক্ষ াূফথক গৃীত ই া গছ । 

৬.০৩ পমাগয কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ------------------ তাবযগখ ------------------ ন াং পন ন  ভঞ্জুবয  আগদ  প্রদ ান  কয া 

ই াগছ । 

৬.০৪ এভ তাফস্থ া বন গম্নাক্ত বযভ াণ অফ য বাতা  আনু গতাবলক  বযগাধ  আগদ  জাবয  কযা ই র:- 

(ক ) পভাট ভাবক  াবয ফাবযক  অফ য ব া তায বযভ াণ : টাকা ( অাং গক)  ------------------------ 

(খ) পভাট অ ফয  ব াতায প্রথ ভ অধথাাং গ য বফবন ভগ   : টাকা ( অাং গক)  ------------------ 

 পথাক আনুগতাবল গকয  বযভ াণ ( কথা)  ----------------------------------------- 

(গ) ন ীট ভাবক  াবযফ াবযক অ ফয  বা তায বযভ াণ : টাকা ------------------ 

 (কথা)  ----------------------------------------- 

৬.০৫ াবযফাবযক  ভাবক  অফ য ব াতা আযগ ম্ভয তাবয খ: 

৬.০৬ অফ য বা তা  আনুগত াবলক  বয গ াগধ য ভাধয ভ/ স্থান ঃ  

ব াফ ভা  বন ন্ত্র গকয  কা মথা র/ থা ন া/ পজ রা/ প্রধ ান  ব াফযক্ষ ণ  কভথ ক তথায কা মথা র ---------------------------
---------/ প ানারী  ফয াাং ক া খা  ------------------------------------------( ূণথ বঠকান া) এয  চ রবত/   ঞ্চী 
ব াফ ন াং ------------------। 

৬.০৭ পন ন  বযগ াধ আ গদ  ( বব )  ন েয ------------------ তাবযখ ------------------। উ গযাক্ত  ৬.০৬  
অনুগেগদ  ফবণথত া খা/  কামথ ার গ পপ্রযণ  কযা ই র । 

 

তাবযখ------------------ স্বাক্ষ য ------------------------------- 

ন াভ:---------------------------------- 

 ক াযী ভা ব া ফযক্ষ ক 

বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা 
( ীরগভায) 

 

 

* পন াট: 

১ । ক ) অবডট  অবপ  আ বত্তয  ভূ র কব   বন ন্ত্র ণ কাযী ব ফবা গ অব প  ফযাফ গয জাবযয   াগ থ  া গ থ ই ায  অনু বরব  
অফগবত  এক বট বন বদ থষ্ট  ভ ীভায ভগধ য প্র গাজন ী ফযফস্থা গ্রগ ণ য জন্য  অবডট আ বত্তয   বত   াংবিষ্ট  
চ াুরগযয  ন াগ ভ তাায  ফতথভ ান কভ থস্থ গর ডাকগ মা গগ প্রতযন   পপ্রযণ  ক বযগত ই গ ফ । 

খ) অবডট অবপ  আ বত্তয  আগযা  এ কবট কব  অব ডট আবত্তয   বত   াংবিষ্ট  চ াুর গযয  বন কট প প্রযণ  ক বযফায 
অনুগযাধ  তাায বন ফথা ী কভথকত থা য প্রমগ ত্ম জাবয কবয গত ই গ ফ এফাং  এক বট বন বদ থষ্ট  ভ ীভা উগল্ল খ কব য া 
বদ গত ই গফ । 

২ । অবডট  আ বত্তয   বত   াংবিষ্ট  চ া ুরগযয ফতথভান প াব স্টাং ফা অফস্থ া ন  জানাগন ায  জন্য   াংবিষ্ট  ব ফবা গ ভন্ত্রণ ার গ ক  
অনুগযাধ কবয গত ই গ ফ এফাং  বফব াগ / ভন্ত্রণ ার উক্ত অ ফস্থান  ফা  পাব স্টাং  বন যীক্ষ া অবপ গক জান াই গত ফাধ য থাবক গফ । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ(প্রব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/২ ৯( ১ ০০০ ) তাবযখ: ২ ৩-০ ৩-১ ৯৯৫ ই াং। 

স্ম াযক ত্র 

বফল : প ন গন য  গফাচ্চ থ  বযভ াণ বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

১ ৯৯১   াগরয প্র ফবতথত জাত ী পফ তন  পস্কগরয উয ১-১-১ ৯৯৫ ই াং ই গত পফতন  ১ ০%  ফবৃদ্ধ কয া য পপ্র বক্ষ গত অথথ  
বফবা গগয ৪-১ ২-১ ৯৯১ ই াং তাবযগখ য অভ/ অবফ( প্রবফবধ-১ )  ৩ ব -২ ৮ / ৮ ৫/ ৫০( ১ ০০০ )  ন েয স্ম াযক  াংগাধন  কয তঃ  
‘গ্র  পন ন’ এয   গফথ াচ্চ বযভ াণ ৮ ২ ০০ টাকায স্থ গর ৯,০ ০ ০  টা কা  বন ধ থাযগণ  যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  ক বয াগছন । 

২ । এই  আগদ গয  আব থথক সু ব ফধা ০ ১-০ ১-১ ৯৯৫ ই াং তাবযখ  ই গত  ফবধথত াাংগয  অগধ থক এ ফাং ১-৭-১ ৯৯৫ তা বযখ ই গত  
ূণথ কামথকয  ই গফ । 

৩ । এই  স্ম াযকত্র প ম  াংগ াধগনয  উ গল্ল খ কয া  ই াগছ,  াংবিষ্ট  বফবধ অনুরূব াগ ফ  াং গ াবধত ই া গছ ফবরা  গণ য  
ই গফ। 

 

 

দ বফয উব দ্দন  আ গভদ 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ঃ  প্রবফবধ) । 

বফতযণ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 

২ । প্রধ ানভন্ত্র ীয ভু খয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয  কামথা র, ঢাকা । 

৩ । অথথ ব চ ফ, অথথ ব ফবা গ, অথথ ভন্ত্রণ া র , ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাকা । 

৪ ।  বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথার, ঢাকা। 

৫ ।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ/অব তবয ক্ত   বচ ফ --------------------------------------(  কর ভন্ত্রণ ার / বফ বাগ) । ত াচ াগদ য 
আতাবকু্ত   কর অবধদ প্তয /বযদ প্তয /স্বাত্ত াব ত   াংস্থ াভূগ ই ায  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা ই র । 

৬। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ  অবড ট াউ জ, ৪ ৩  কাকয া ই র  ড়ক, ঢাকা। 

৮ । কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াইন্য ান্ফ ( প্রাক্তন  এন,এ,ব জ ), প গুন ফা বগচা, ঢাকা ।  তাচায অধীন স্থ   কর  অবপগ  
এয  অনু বরব   পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা ই র । 

৯। বফবা গী কবভ ন ায  --------------------------------------বফবা গ। ত াচা য অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব 
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা ই র । 

১ ০ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক( গ ফাভবযক ), ফাাংরাগদ , ঢাকা। তাচয অধ ীনস্থ   কর  অবপ গ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য  
অনুগযাধ কয া  র । 

১ ১ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ২ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ৩ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, ক াকয াই র, ঢাকা। 

১ ৪ । বযচ ারক, ফাবণ বজযক ব  াফ  বন যী ক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৫ । বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৬। বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৭। বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া (ডাক, তায  পটব রগ পান), ঢাকা। 

১ ৮ । বযচ ারক, পফাভবয ক ব  াফ  বন যী ক্ষ া অবধদ প্তয  প্রাক্তন  এ, ব জ, বফ (ব ), বফন, ৫ ভ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৯। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

২ ০ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 
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অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ(অবফ)/বফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬( অাং-২ ) /৩ ৬(২ ০০০ ) তাবযখ: ২ ৫/৪ / ৯৫ ই াং 

 

বফল : পফ াভবযক   যক াবয  চ াুর গযগদয  পন ন  ভঞ্জ বুয   াংক্রান্ত  স্ম ায গকয  ২ .১৩ ন াং অনুগ েগদ য  আ গর াগক   ম্পণূ থ ‘গ্র  
প ন ন’  ভ থণ ক াযীগদ য বচ বকস া বাতা  প্রা যত া প্র গঙ্গ । 

 

বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী আবদষ্ট  গ জান াগে পম, পফাভবয ক  যক াবয চ া ুরগযগদ য পন ন  ভঞ্জুবয   াংক্র ান্ত  প্রচ বরত 
বফবধ/ দ্ধবত  জী কয ণ  স্ম ায গকয  ২ .১ ৩  অনুগে গদ য আগ রাগক  অ ফয  গ্রণ কায ী চ াুর গয বমবন   ম্পূণথ গ্র  প ন ন  
এক ফাগয   ভথণ  ক গয আনুগতাবল ক  গ্রণ  কয গ ফন, বতবন  অথথ  বফ বা গগ য ২ ৩-৭-৯২  ই াং  তাবযগ খয  স্ম াযক  ন েয অভ/  অব ফ/  
প্রবফ-২ / বচ বা-৩ / ৮ ৫/ ৩ ৬(২ ০০)  অনুমাী বচ বকস া বাতা প্রা য গ ফ ন  এফাং এ বাতা বতবন   াংবিষ্ট  অবপ  / ফযাাংক প থগক  
উগত্তা রন  কযগ ত  াযগফ । 

 

 

পভাঃ আ গন াায উব দ্দন 

উ- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ঃ  প্রবফবধ)  ( চ রবত  দ াবত্ব) 

বফতযণ : জ্ঞাত াগ থথ  ক ামথা গ থথ 
১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথা র, ুয াতন  াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া। 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ঢাকা। 

৫ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ  ৪ ৩  কা কয াইর  ড়ক, ঢাক া। 
৬।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ -------------------------------------- (  কর ভন্ত্র ণ ার/ বফ বা গ) । তাচায অধীন স্থ   কর 

অবপগ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য অনু গযাধ  কয া ইর । 

৭। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক( গ ফাভবযক ), ফাাংরাগদ , ঢাকা। তাচয অধ ীনস্থ   কর  অবপ গ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য 
অনুগযাধ কয া  র । 

৯। ব বজবডএ প ( রৄ ধ ুভাত্র পফা ভবয ক চ া ুরগযগদ য জন  প্রগ মাজয) । 

১ ০ । অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ । 

১ ১ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) --------------------------------------। 
১ ২ । পজরা প্রা ক (  কর) --------------------------------------। 

তাচায অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা র । 

১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৪ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ ), যাজাী । 

১ ৫ । বযচ ারক ( প্রা ন ), প্রধ ানভন্ত্র ীয কামথা র, ঢাকা । তাচয ৯-৩-৯৫ তাব যগখয ত্র  াংখয া ৬১ .৩ ৯.১ ৬.০ .০. ২ ৭.৯৪ .৬৯ 
এয  ফযাগ ত । 

১ ৬। বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ৭। বযচ ারক, ফাবণ বজযক ব  াফ  বন যী ক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৮ । বযচ ারক, পয র গ অবড ট, ব ,আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৯। বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

২ ০ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা । -------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) । 

২ ১ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)  --------------------------------------। 

২ ২ । ফাস্ত ফান  া খা, ভবন্ত্র বযল দ  বফব াগ, ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাক া। 
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অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৮ ২ (১ ০০০ ) তাবযখ: ১ ৯/৮ /৯ ৫ ই াং 

বফল : প ন গন য  গফ থাচ্চ  বযভ াণ বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 ূত্র: অথথ ব ফবা গগয স্ম াযক ন াং-অভ/অবফ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/২ ৯( ১ ০০০ ), তাবযখ ২ ৩-৩-১ ৯৯৫ ই াং। 

উগয াক্ত ব ফল   সু গত্র য প প্রবক্ষ গ ত বন গদ থক্র গভ জ ানাগন া  মা গে  পম, সু গত্র াবল্লব খত স্ম াযগকয  ২ ন াং অনু গ েগদ য তথ  
অনু াগয প ন ন  বন ধ থাযগণয পক্ষ গত্র  জবটর তা  ৃবষ্ট  া বফল ব ট অ থথ  বফবা গগয  দ ৃবষ্টগগ াচয  গ গছ । ব ফগ ল তঃ মাচয া ০ ১-

০ ১-১ ৯৯৫ ই াং তাবযখ  গত  ৩ ০-৬-১ ৯৯৫ ই াং তাবযগ খয ভগধ য এ রব আয ফাবত রক্রগভ  জন স্ব াগ থথ চ ুবক্ত বববত্তক বন মুক্ত  
গগছন  ফ া এরব আয পবা গ ন া কগ য অফ য গ্রণ  কগয গছন, তাচযা ০ ১-০ ১-৯৫ ই াং তাবযগ খ প্র ায প্রথভ ৫ % পফতন  ফবৃদ্ধ য  
সু বফধা গ্রণ  কগয অফবষ্ট  ৫%  প ফ তন  ফবৃদ্ধয সু বফধা মা ০ ১-৭-৯৫ ই াং তাবযখ গ ত প্রা য তা গ্রণ  কয ায  ূগফথই  অফ য  
গ্রণ  কয া অ ফয  গ্র গণ য অফ যফ বত  ূগ ফথ পল  আবযত  পফত গন য াগয পন গন য ফবধথতাাং গয  ূণথ সু বফধা উক্ত ২ ন াং 
অনুগেগদ য তথানু ম াী প্র ায  ন  ন া । মবদ  তাচয া জন স্ব াগ থথ চ ুবক্ত বব বত্ত ক বন মুক্ত ন া  গ ফা  এরব আয  ভথণ ন া ক গয  
এরব আয পব াগ  পগল অফ য গ্র ণ  কয গতন, তাগর  তাচযা  ূণথ ১ ০%  পফতন  ফবৃদ্ধয  সু বফধা  প গ ‘গ্র  পন ন’ এ য  
ফবধথতাাংগয  ূণথ সু বফধ া প্রা য  গত ন । 

পগ র, উক্ত ২ ন াং অনু গেগদ য  তথানু মাী তাচ যা আব থথক বাগ ফ ক্ষ বতগ্রস্থ  গেন । 

২ । এভ তাফস্থ া, উক্ত স্ম ায গক মাই থ াুরক ন া পক ন, ফবণথত পক্ষ গত্র   াংব িষ্ট   কগ রই  তাচ গদ য পল  আবয ত পফত গন য  
বববত্তগত প্রা য গ ফাচ্চ থ ীভা  ৯০০ ০ /- ( ন   াজায)  টাকা মথন্ত  ূণথ প  ন ন  প্রায  গফন । 

 

 

দ বফয উব দ্দন  আ গভদ 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ঃ  ব ফবধ) 

বফতযণ 

১ । ভবন্ত্র বয ল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 

২ । প্রধ ানভন্ত্র ীয ভু খয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয  কামথা র, ঢাকা । 

৩ । অথথ ব চ ফ, অথথ ব ফবা গ, অথথ ভন্ত্রণ া র , ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাকা । 

৪ ।  বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথার, ঢাকা। 

৫ ।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ/অব তবয ক্ত   বচ ফ -------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বাগ) । তাচ াগদ য 
আতাবকু্ত   কর অবধদ প্তয /বযদ প্তয /স্বাত্ত াব ত   াংস্থ াভূগ ই ায  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা ই র । 

৬। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াং রাগদ  অবড ট াউ জ, ৪ ৩  কাকয া ই র  ড়ক, ঢাকা। 

৮ । কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াইন্য ান্ফ ( প্রাক্তন  এন,এ,ব জ ) । তাচায অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য 
জন্য  অনু গযাধ  কয া ইর । 

৯। বফবা গী কবভ ন ায  --------------------------------------বফবা গ। ত াচা য অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব 
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা ই র । 

১ ০ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক( গ ফাভবযক ), ফাাংরাগদ , ঢাকা। তাচয অধ ীনস্থ   কর  অবপ গ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য 
অনুগযাধ কয া  র । 

১ ১ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ২ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ৩ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ৪ । বযচ ারক, ফাবণ বজযক বন যীক্ষ া, ঢাক া। 

১ ৫ । বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৬। বযচ ারক, স্থ া ন ী  যাজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৭। বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া র ক ( ডাক, তায  প টবর গপান), ঢাকা । 

১ ৮ । বযচ ারক, পফাভবয ক ব  াফ  বন যী ক্ষ া অবধ দ প্তয  প্রাক্তন  এ, ব জ, বফ (ব ), বফন, ৫ ভ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৯। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, যয াষ্ট্র  বফলক, প  গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

২ ০ । অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 
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অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ০/৯৫/ ৯৩ ( ২ ০০০ ) তাবযখ: 
৩ ০/৯/১ ৯৯৫ ই াং 

১ ৫/০৬/১ ৪ ০২  ফাাং 

বফল : পফ াভবযক  যক াবয চ াুরগ য গদ য পন ন  ভঞ্জ বুয  াংক্রান্ত  প্রচ ব রত বফবধ/ দ্ধ বত  জীকয ণ  স্ম াযগকয  ৩ .০৫  
উ -অনু গেগদ  ফবণ থত ব ফধফা  স্ত্র ীয আ জীফন  পন ন  প্রা যতা প্র গ ঙ্গ । 

 ূত্র: অথথ ব ফবা গগয স্ম াযক ন েয অভ/অব ফ/বফবধ/ গন ন / ৩ ব -২ ৬/৯৪ /১ ৭ তাাং ১-৬-৯৪ ই াং। 

উগয াক্ত বফল    ূগত্র য আগ রা গক  বফধফা স্ত্র ী য  আজ ীফন  প ন ন  প্রা  যতা  ম্প গকথ য ীক্ষ াক্রগভ   যক ায ব ন ম্নবরবখত  
ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয াগছন ঃ- 

অথথ বফ বা গ কতৃথক জাবযক ৃত ০ ১-০ ৬-৯৪  ই াং তাবযগখ প ফাভবযক   যক াবয চ াুরগযগদয  প ন ন  ভঞ্জুব য  াংক্রান্ত 
প্রচ বরত বফবধ /  দ্ধবত  জীকয গণ য অভ/ অব ফ/ বফবধ/ প ন ন / ৩ ব -২ ৬/ ৯৪ / ১ ৭ ন েয স্ম াযগকয  ৩ .০ ৫ উ-অনুগেগদ  
মাাই থাুরক  ন া পক ন  উা এত ৈা যা  াংগাবধ ত  বফ গফচন া প ন ন  পবাগ গয পভ াদক ার   ায  বন বফথগ গল  বফধ ফা স্ত্র ী  
ুন বফথফা  ন া কবযগ র ০ ১-০ ৬-৯৪  ই াং তাবযখ ই গত ূণথ াগয আজী ফন প ন ন  প্রা য ই গ ফন । 

 

 

পভাঃ আ গন াায উব দ্দন 

উ- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

পপান : ৮ ৬২ ৯৩ ১ 

বফতযণ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ ঢ াকা । 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ফাাংরা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 

৫ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ৪ ৩  কাকয াইর  ড়ক, ঢাকা । 
৬।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত অবতবযক্ত   বচ ফ -------------------------------------- ( কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গ) । তাচায অ ধ ীনস্থ  

 কর অব পগ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গয াধ কয া ই র । 

৭। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক ( গ ফাভবযক ), ফাাংরাগদ , ঢাকা। তাচয অধ ীনস্থ   কর  অবপ গ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য 
অনুগযাধ কয া  র । 

৯। ব বজবডএ প ( রৄ ধ ুভাত্র পফা ভবয ক চ া ুরগযগদ য জন  প্রগ মাজয) । 

১ ০ । অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ । 

১ ১ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) --------------------------------------। 
১ ২ । পজরা প্রা ক (  কর) --------------------------------------। 

১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৪ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ৫ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ৬। বযচ ারক, ফাবণ বজযক ব  াফ  বন যী ক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৭। বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব ,আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৮ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৯। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা । -------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) । 

২ ০ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)  --------------------------------------। 

২ ১ । ফাস্ত ফান  া খা, ভবন্ত্র বযল দ  বফব াগ, ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাক া। 

২ ২ । অথথ ব ফবা গগয ফাস্ত ফ ান  অনু বফ বাগ গ য  কর কভথকত থ া । 

২ ৩ । থানা বন ফথ াী অব প া য (  কর) --------------------------------------। 

২ ৪ । ব াফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র থ ানা)  --------------------------------------। 

২ ৫ । গাডথন ব থ/ াংকরন অবপ  কব  । 
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অথথ ভন্ত্রণ ার 

অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

ফাস্ত ফান  া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ(ফ াস্তঃ-১ ) /বফবফধ-৫/৯৫/২ ৩ ০ তাবযখ: 
১ ৯/১ ১ /১ ৯৯৫ ই াং।  

৫/৮ /১ ৪ ০২  ফাাং । 
 

অবপ  আগদ 
 

বফল : আধ া- যক াবয/ স্বাত্ত াব ত  াংস্থ া/ য াষ্ট্রাত্ত  ফযা াংক   অ থ থর গ্নী  প্রবত ষ্ঠান ভ ূগয  ক ভ থকত থা/  কভ থচ ায ীগদ য  
আনু গতাবল ক ( গ্রযাচইু ব ট)  বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

 উগয াক্ত বফল গ  যক ায এই  ভ গভথ ব দ্ধ ান্ত গ্রণ  কবয া গছন  প ম, পম  ভস্ত   াংস্থ া [গ ন ন  প্র থা য বযফ গতথ  
আনুগতাবল ক  ( গ্রযাচুই বট) প্রথ া চ া রু  যব াগছ, প ই   ভস্ত   াংস্থ া] ক ভথযত কভথকত থা / কভথচ ায ীগদ য,  যক াবয কভথকত থা / 
কভথচ াযীগদ য প ন ন  প্রদ া গন য পক্ষ গত্র  পম বাগ ফ পফ তন  বন ধ থাযণ  কয া   আনুগতাবল ক  ( গ্রযাচুই বট) প্রদ াগ ন য পক্ষ গত্র  ঐ  
এক ই  বন ভ প্রগ মাজয  ই গফ । 

 

২ । মাাযা ১-১-১ ৯৯৫   ১-৭-১ ৯৯৫ ই াং তাবযখ ভূ গ অ ফয প্রস্তু বতভূ রক ছুবট গত আগছন, তাাযা ঐ তাবযখ ভূ গ  
১ ০%  পফতন  ফৃব দ্ধয সু বফধা  আনুগ তাবলক  ( গ্রযাচুই বট) প্রা য ই গ ফন । 

 

পভাঃ প ারুক ব ক দ ায 

ব বন য   ক াযী বচ ফ । 

বফতযণ ঃ 

 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । অথথ ব চ ফ, অথথ ব ফবা গ, ঢাকা। 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথার, ুযাত ন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাকা। 

৫ ।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ/অব তবয ক্ত   বচ ফ --------------------------------------( ভন্ত্রণ ার/ বফ বা গ) । 

৬। ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, অব ডট া উজ, ৪ ৩, কাকয াইর,  ড়ক, ঢাকা। 

৭। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক ( গফ- াভবযক), ফাাংর াগদ , ঢাকা। 

৮ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৯।  কর স্ব-াব ত/যাষ্ট্রাত্ত  প্রবত ষ্ঠা গন য প্রধান গণ । 

১ ০ । ফযফস্থান া বযচ া রক -------------------------------------- কর যাষ্ট্র া ত্ব ফযাাংক  অ থথ রগ্নী প্রবত ষ্ঠান । 

১ ১ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ২ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৩ । বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৪ । ব াফ বন যীক্ষ া বযচ া রক ( ড াক, তা য  পটব রগ পান), ঢাকা। 

১ ৫ । অথথ ব ফবা গগয স্বাত্ত াব ত অনুব ফব াগগয  ক র কভথ কতথা, ঢাকা। 

১ ৬। ফযাাংবকাং ব ফবা গগয  ক র কভথক তথা । 

১ ৭। ফাস্ত ফান  া খা, ভবন্ত্র বযল দ  বফব াগ, ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাক া। 

১ ৮ । গাডথ  ব থ/ াংক রন /অবপ কব । 

 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1645  

গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ০/৯৫/ ০৬ তাবযখ: 
১ ৫/০১ /১ ৯৯৭ ই াং 

০২ /১ ০/১ ৪ ০৩  ফাাং 
 

বফল : অ ফয ব াতা পব াগযত অফস্থ া প ন ন া গযয  ভতৃযুয য াবয ফাবযক  পন ন  পক ই   বন ষ্পবত্ত য বফ বধ / দ্ধবত 
 জী কয ণ  প্র গঙ্গ । 

 

 বফএ আয-১ ভ খগর ডয ৪ ৩ ৭    ৪ ৪ ১  ধ াযা  াধাযণ  প ন ন  ভঞ্জুবয য বফধান  ফবণথত  আ গছ ।  তসক ারীন   যক াগযয  
অথথ য াজস্ব  বড াটথ গভগর টয ১ ৬-৪-১ ৯৫৯ ই াং তাবয গ খয ২ ৫৬৬(৪ ০)  এ প ন াং স্ম াযক  এয  ৩ ন াং প ক গন য  ৬(১ )  অনুগেদ  
অনুমাী  গ্রযাচুই ব ট  াবয ফাবযক  প ন গন য পক্ষ গত্র   াধাযণ  প ন  ন  ভঞ্জুবয য ন ীবতভ ারা  প্র গমা জয । এ য পগ র অফ য  
বাতা পব াগযত অ ফস্থা পন ন া গ যয  ভৃতুযয য বফধফা স্ত্র ী/ বযফা য বযজ ন গদ য ুন যা পন ন া গ যয  বন গাগকাযী  
কতৃথগক্ষ য বন কট  প্র গাজন ী কা গ জত্র দ াবখ র কবয গ ত   এফাং অ গন ক পক্ষ গত্র  াবয ফাবযক  প ন ন  ভঞ্জুবয গত বফ রে 
ঘগট। 

 

২ । পন ন  পবাগযত অফস্থ া ভৃত ফযব ক্ত য বযফায বযজ ন গদ য াবযফ াব যক  পন ন  প্রাযত ায পক্ষ গত্র  বফর ে  কষ্ট  
রাঘগ ফয উগ দ্দগ শ্য  যক ায  ব দ্ধ ান্ত গ্রণ  কবয া গছ প ম, াবযফাবযক  প ন ন  ভঞ্জুবয য জন্য  ভঞ্জুবয কায ী ক তৃথক্ষ  পম   কর  
তগথ যয বব ব ত্তগত  পন ন  ভঞ্জুয  ক গযন, প ই  প কর  তগ থযয  বববত্ত গ ত  াংবিষ্ট  ব এ /  বডএ  / ব টএ-গণ  বফধফ া স্ত্র ী/  
বযফায  বযজ ন গদ য ব ফবধ পভ াতা গ ফক াবযফাব যক  প ন ন  ফযা দ্দ কব যগত াবয গফন ।  তগ ফ এই  ধ যগনয  পক ই   বন ষ্পবত্ত য 
পক্ষ গত্র  প্রচ বরত বন ভ অনুম াী আ গফদন কাযীয দ ফী, স্বাক্ষ য/ বট  ই   প্রগাজন ী কাগজ ত্র  এক জন  পগগজ গট ড  
কভথকত থা কতৃথক  তযাবত কয াই গ ত ই গফ, মাায স্ব াক্ষ য  াংবিষ্ট  ব এ / বডএ / বটএ অব প  ভূ   ন াক্ত কবয গত 
াবযগ ফন । 

 

৩ । এই  আগদ  অবফ রগে ক ামথকয  গফ । 

 

 

ভাবন ক রা র  ভা দ্দায 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ঃ  প্রবফবধ) 

বফতযণ 

১-৪ ।  -------------------------------------- 
৫ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ৪ ৩  কাকয াইর  ড়ক, ঢাকা । 

৬-২ ১ ।  -------------------------------------- 

 

ফাাংর াগদ  

ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র গকয  কামথা র 

অবডট  াউজ 

৪ ৩, কাকয াইর,  ড়ক, ঢাকা-১ ০০০ । 

ন াং-ব এব জ/আযআযইউ/ ২ ১ ৫/৮ ১ তাবযখ: 
২ ১ /১ ১ /১ ৪ ০৩  ফাাং 

৫/০৩ /১ ৯৯৭ ই াং 
 

অফগবত   প্র গাজন ী  ফয ফস্থা গ্র গ ণ য জন্য  অনু বরব  প প্রযণ  কযা ই র : 
১ । উ-ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক । 

২ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

৩ । কগররেজা রায প জন াগয র, বডগ পন্ফ  প াইন্য ান্ফ । 
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অথথ ভন্ত্র ণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ(ব ফবধ-১ ) ৩ ব -২ ৮ /৮ ২ ( অাং-২ ) /৭৫ তাবযখ: 
৩ ০/১ ০/১ ৯৯৭ ই াং 

১ ৫/০৭/১ ৪ ০৪  ফাাং 
 

বয ত্র 
 

বফল : অ ফয প্র াপ্ত  যক াবয  কভ থকত থা  কভ থচ ায ীগদ য প ন ন  বযগ াধ প্র গঙ্গ । 

 

  যক ায  দ  ই া ১ রা জুরাই, ১ ৯৯৭ তাবয গখয  ূগ ফথ অ ফয প্রাপ্ত   াভবযক  প ফাভবযক   যক াবয  কভথকত থা /  
কভথচ াযীগদ য ৩ ০ প জুন, ১ ৯৯৭ তাবযগ খ আবযত  ফা প্র ায ন ী ট প ন ন  ১ রা জুরাই, ১ ৯৯৭ তাবযখ  ই গত ১ ০%  ফবৃ দ্ধ  
কয া এফাং ১ রা জু রাই, ১ ৯৯৮  তাবযখ ই গত ৫%  ফবৃদ্ধ কয া ৩ ০ প জুন, ১ ৯৯৭ তাবযগ খ আবয ত ফা প্রা য ন ীট  
পন ন   ফথগভ াট ১ ৫%  ফবৃ দ্ধ কয া য ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয  াগছন ।  ১ রা জুরাই, ১ ৯৯৭ তাব যগ খয ূ গফথ অ ফয প্রাপ্ত  ক র 
 াভবযক  প ফাভবযক  কভথকত থা    কভথচ াযীগদ য  ন ীট  পন ন  অনুরূ বাগ ফ ১ র া জু রাই, ১ ৯৯৭ তাবয খ এফাং ১ র া জু রাই, 

১ ৯৯৮  তাবযখ ই গত ুন ঃবন ধ থাবযত   প্রগদ   ই গফ । বন গম্ন প্রদ ত্ত  উদ া যগণয ভাধ য গভ বফলব ট স্পষ্ট ীকযণ  কয া ইর: 
 

৩ ০-৬-৯৭ ই াং তাবযগ খ ন ী ট পন  গ ন য বযভাণ : ৫০০ .০০ টা কা 
পমাগ ঃ ১-৭-৯৭ তাবয গ খ ১ ০%  ফবৃ দ্ধ : ৫০.০ ০  টাক া 
১-৭--৯৭ ই াং ত াবযগ খ ন ীট  পন  গন য বযভাণ : পভাট = ৫৫০ .০০  টাক া 
পমাগ ১-৭-৯৮ ই াং ই গত ৩ ০-৬-৯৭ তাবযগ খয ন ীট পন গন য উয  ৫ % ফৃব দ্ধ : ২ ৫.০০  টাকা 
১-৭-৯৮  তাবযগখ ন ব ট পন  গন য  বযভ াণ : পভাট = ৫৭৫ .০০ ট াকা 
 

১ ।  াংবিষ্ট  বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথ কতথা উ গযাক্ত  ভগভথ  বব   াংগ া ধ ন  কবয গফন । 

২ । এই  স্ম াযগক জ াবযকৃত  াং গাধন ী ম থাক্র গভ ১ র া জু রাই, ১ ৯৯৭ ত াবযখ  ১ রা জু রাই, ১ ৯৯৮  তাবযখ ই গ ত কামথকয  
ই া গছ বকাং ফা উক্ত  তাবয খ ই গত কামথকয  ই া গছ ভ গভথ গণ য ই গ ফ । 

৩ । এই  স্ম াযগকয   াংগ াধন ীয আ তা   াংবিষ্ট  বফবধ ভূ  াংগ াবধত  ই া গছ ফব রা গণ য ই গ ফ । 

 

 

ভাবন ক রা র  ভা দ্দায 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ফান    প্রবফবধ) 

বফতযণ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয  বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ ঢ াকা । 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ফাাংরা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 

৫ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক ফাাং রাগদ , ৪ ৩  কাকয াইর  ড়ক, ঢাক া। 
৬।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত অবতবযক্ত   বচ ফ -------------------------------------- ( কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গ) । তাচায অধ ীনস্থ  
 কর অব পগ  এয  অনুবরব   পপ্রয গণ য জন্য  অনু গয াধ কয া ই র । 
৭। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝ র  ফা/এ, ঢাকা। 

৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক( গ ফাভবযক ), ফাাংরাগদ , ঢাকা। তাচায অধীন স্থ   ক র অব পগ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  
অনুগযাধ কয া  র । 

৯। ব বজবডএ প ( রৄ ধ ুভাত্র পফা ভবয ক চ া ুরগযগদ য জন  প্রগ মাজয) । 

১ ০ । অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ । 

১ ১ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) --------------------------------------। 
১ ২ । পজরা প্রা ক (  কর) --------------------------------------। তাচায অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য 

জন্য  অনু গযাধ  কয া  র । 

১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৪ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ৫ । বয চ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ৬। বযচ ারক, ফাবণ জয বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৭। বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৮ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 
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১ ৯। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা । -------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) । 

২ ০ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)  --------------------------------------। 

২ ১ । ফাস্ত ফান  া খা, ভবন্ত্র বযল দ  বফব াগ, ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাক া। 

২ ২ । অথথ ব ফবা গগয ফাস্ত ফ ান  অনু বফ বাগ গ য  কর কভথকত থ া । 

২ ৩ । থানা বন ফথ াী  অব প ায (  কর) --------------------------------------। 

২ ৪ । ব াফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র থ ানা)  --------------------------------------। 

২ ৫ । গাডথন ব থ/ াংকরন অবপ  কব  । 
 

 

অভূরয  প্রাদ  চ ক্র ফতথী 
ব বন য   ক াযী বচ ফ 

প্রবফবধ া খা-১ 

অথথ ব ফবা গ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ    যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/( প্রবফবধ-১ ) /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৮ ০( ১ ৫০০ ) তাবযখ: 
১ ৯/১ ১ /১ ৯৯৭ ই াং 

০৫/০ ৮ /১ ৪ ০৪  ফাাং 

স্ম াযক  ত্র 
 

বফল : প ন গন য  গফ থাচ্চ  বযভ াণ বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

  যক ায কতৃথক জাত ী পফতন  প স্কর, ১ ৯৯৭ প্রফ তথগন য প প্রবক্ষ গত  অথথ ব ফবা গগয  ২ ৩-০ ৩-৯৫ ই াং তাবযগ খয  
অভ/অব ফ/( প্রবফবধ-১ ) /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/২ ৯( ১ ০০০ )   াংখযক স্ম াযক আাংব ক   াংগাধন  কয তঃ ‘গ্র  পন ন’ এয   গফথাচ্চ  
বযভ াণ ৯০০ ০ /- টাক ায স্থ গ র ১ ২,৫ ০ ০ /- টাকা বন ধ থায গণ   যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয াগ ছন । 

 

২ । এই  আগদ  ০ ১-০ ৭-৯৭ ই াং তাবয খ  ই গত কা মথকয ফব রা গণ য ই গ ফ । 

 

৩ । এই  স্ম াযকত্র প ম  াংগ াধগনয  উ গল্ল খ কয া  ই াগছ,  াংবিষ্ট  বফবধ অনুরূব াগ ফ  াংগ াবধত ই া গছ ফবরা  গণ য  
ই গফ। 

 

 

ভাবন ক রা র  ভা দ্দায 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ঃ  প্রবফবধ) 

বফতযণ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ ঢ াকা । 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ঢাকা। 

৫ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , ৪ ৩  কাকয াইর  ড়ক, ঢা কা । 
৬।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত অবতবযক্ত   বচ ফ -------------------------------------- ( কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গ) । তাচায অ ধ ীনস্থ  

 কর অব পগ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গয াধ কয া ই র । 

৭। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক  ( গফাভবযক ), ফাাংরা গদ , ঢাকা।  তাচয অধীন স্থ   ক র অব পগ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  
অনুগযাধ কয া  র । 

৯। ব বজবডএ প ( রৄ ধ ুভাত্র পফা ভবয ক চ া ুরগযগদ য জন  প্রগ মাজয) । 

১ ০ । অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ । 

১ ১ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) --------------------------------------। 
১ ২ । পজরা প্রা ক (  কর) --------------------------------------। 

১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা   প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৪ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ৫ । বযচ ারক, ব াফ বন যীক্ষ া, ূতথ, াবন   বফজ রী, কাকয াই র, ঢাকা। 

১ ৬। বযচ ারক, ফাবন জযক ব  াফ  বন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৭। বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 

১ ৮ । বযচ ারক, স্থ ানী  য াজ স্ব ব াফ ব ন যীক্ষ া, ঢাকা। 

১ ৯। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা । -------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) । 

২ ০ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)  --------------------------------------। 

২ ১ । ফাস্ত ফান  া খা, ভবন্ত্র বযল দ  বফব াগ, ফাাংরা গদ   বচ ফা র, ঢাক া। 

২ ২ । অথথ ব ফবা গগয ফাস্ত ফ ান  অনু বফ বাগ গ য  কর কভথকত থ া । 

২ ৩ । থানা বন ফথ াী অব প ায (  কর) --------------------------------------। 

২ ৪ । ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা (  ক র থ ানা)  --------------------------------------। 

২ ৫ । গাডথন ব থ/ াংকরন অবপ  কব  । 

 

অভূরয  প্র াদ চ ক্রফ তথী 
ব বন য   ক াযী বচ ফ 

প্রবফবধ া খা-১ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

 

প্রজ্ঞা ন 

 

ন াং-অভ/অবফ ( ফাস্ত-১ ) /বাতা-৫/৯৯/ ২ ৫৬ তাবযখ: 
১ ৬-০ ৫-১ ৪ ০৬ 
৩ ১-০ ৮-১ ৯৯৯ 

 

  অথথ ব ফবা গগয স্ম াযক ন াং- অভ/ অবফ / প্রবফ-২ / বচ বা-৩ / ৮ ৫/ ৩ ৬(২ ০০)  তাবযখ ৮-৪-৯৮  ফাাং/২ ৩-৭-১ ৯৯২  ই াং এয  
আাংবক  াংগ াধন ক্রগভ অফ য প্রা প্ত  যক াবয কভথকত থা  কভথচ াযী এ ফাং াবযফাবযক  অফয  বাত া প্রাপ্ত  ফযব ক্ত ফগগথয  
বচ বকস া বাতা  ভাবক  ১ ৫০/- ( এক ত  ঞ্চা)  টা কা গ ত ফৃব দ্ধ ক গয  ভাবক  ২ ০০/- ( রৃ ই ত)  টাকা কয া র। 

 

২ । এই  ফবধ থত ায ১ রা জু রাই, ১ ৯৯৯ তাবযখ  গত কা মথকয  গগছ কগ র গণ য গ ফ । 

 

যাষ্ট্রবতয আগদ ক্র গভ, 

 

পভাঃ াভসু গজ াা 
মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ফান    প্রবফবধ) 

অথথ ব ফবা গ 

 

ন াং-অভ/অবফ ( ফাস্ত-১ ) /বাতা-৫/৯৯/ ২ ৫৬ তাবযখ: 
১ ৬-০ ৫-১ ৪ ০৬ 
৩ ১-০ ৮-১ ৯৯৯ 

অনুবরব  পপ্রবযত   র: 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ/ভু খয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কামথা র, ঢাকা। 

২ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , ঢাকা-তাচয প্রা ব গন াক আতাধ ীন  ক র অব পগ  ই ায অ নু বরব  
পপ্রযণ  কযায জন্য  অনুগযাধ  কযা  র । 

৩ ।  কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গগয  বচ ফ -------------------------------------- 

 তায প্রা বন ক আতাধ বন   ক র অবপগ  ই ায অনু ব রব প প্রযণ  কযা য জন্য  অনু গয াধ কয া  র । 

৪ । উ-বন ন্ত্র ক, ফাাং রাগদ   যক াবয ভু দ্রাণা র, ঢাকা-ই া ফাাং রাগদ  প গগ জগটয অবত বযক্ত   াং খযা প্রকা ক গ য 
প্রকাবত প গগজ ট বফ জ্ঞবপ্ত য ১ ০০০  ( এক  াজায)  কব  পপ্রযণ  কযায  জ ন্য অনু গযাধ  কয া র । 

 

( গভাাম্মদ  ই উসুপ) 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

অথথ ব ফবা গ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ ৫/৯১ /১ ০ তাবযখ: ১ ৫-০ ১-২ ০০১  বিঃ 

 

বফল :  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযীগদ য  অফয  গ্রণ, অ ফয প্রস্তু বত ছবু ট ( এর .ব .আয )  ইত যাবদ প্র গঙ্গ । 
 

  যক াবয ছুবটয  বদ ন / বদ ন গুবরয  অ ফ যফবত  ূগ ফথয কভথবদ ফগ   যক াবয কভথকত থা/ ক ভথচ াযীগদ য  দ াবত্ব স্ত া ন্ত য প্র গ ঙ্গ  
 াংস্থ ান  ভন্ত্রণ া রগয  ১ ৬/৬ /১ ৯৮ ৩  তাবযগ খয  ন াং ই বড  ( গযগু-৪ )-১ ৮ ৬/৮৩-৫৮  অব প  স্ম ায গক ফবণথত অফ স্থ ায আ গরা গক, 

অফ যপ্রস্তুব তভূ রক ছুবটয ত াবযখ ব ন ধ থাযণ   ম্পবকথত অ থথ ব ফবা গগয স্ম াযক ন াং-অভ/ অবফ/ ( প্রব ফবধ-১ ) ৩-ব -২ ৫/৯১ /১  
( ১ ০০০ ), তাাং ১-১-১ ৯৯২  (  যক াবয কভথকত থা / কভথচ াযীগদ য অ ফয  গ্রণ, অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট ( এর, ব  আয)  ই তযাবদ 
প্র গঙ্গ) মথ াগ রাচন া ক গয  অ থথ ব ফব াগগয  স্ম াযগ কয  অনু গেদ  ২  এয  খ  এয  পল  রাই ন  ‘মবদ  উক্ত ত াবয খ  যক াবয  ছুবট  
থাগ ক ত গফ  উায  অফ যফবত  ূ গফথ য কভথবদ ফ ই গত উক্ত ছুব ট ক ামথ কয  ই গফ’ ফাদ  মাই গফ ফবর া বন গ দ থ ক্র গভ  াংবি ষ্ট  
 করগক জ ানাগন া মাই গতগ ছ । এই  আগদ  অনব তব ফর গে ক ামথকয  ই গ ফ । 

 

 

এভ  আপ জারুয  য ভান 

ব বন য   ক াযী বচ ফ । 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ ৫/৯১ /১ ০( ৫০০ ) তাবযখ: ১ ৫-০ ১-২ ০০১  বিঃ 

 অনুবরব  জ্ঞাতা গ থথ  প্র গাজন ী ফযফ স্থ া গ্রগণয জন্য  পদ া ই র: 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগা, ঢাক া । 
৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন, ঢাকা। 

৪ ।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ফাাংরা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 

৫ । ভাব  াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক,ফাাং রাগদ গয  অব ডট া উজ, ১ ৮ ৯ স দ  ন জরুর ই রাভ য ণ ী, কাকয াইর ঢা কা । 
৬।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত অব তবয ক্ত   বচ ফ ---------------------------------------------------  ( ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । 
 ( তাচ ায অধীন স্ত   কর  অব পগ  ই া য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া  ই র) । 
৭। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 
৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক  ( গফ- াভবযক), ফাাংর াগদ   প গুন ফ াবগচ া, ঢাকা-১ ০০০ । 
৯। ব বজবডএ প, (রৄ ধ ুভাত্র পফ- াভবযক চ াুরগযগদয  জন্য  প্র গমাজ য) । 
১ ০ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)-----------------------------। 
১ ১ । পজরা প্রা ক (  কর) ---------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ  ই া য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা  ই র) । 
১ ২ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, পফাভ বযক   বচ ফার, প গুন ফাবগচা, ঢাকা  তাায ২ ১ /১ ২ /২০ ০০ তাবয গখয   ত্র  ন াং 

ব এণ্ড / পফঃস্ব াঃ/ পঘা / ২ ১ / ৯৭৫  এ য প্রবক্ষ গত । 
১ ৩ । প্রধ ান ব  া ফযক্ষ ণ  কভথক তথা । ------------------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) । 

১ ৪ । জন াফ পভা ঃ পভাজ াগ ম্মর ক, মুগ্ম- বচ ফ অথথ  ভন্ত্রণ া র ( এর.ব .আয  পবা গযত) । তাচায  ২ ৫-১ ২-২ ০০০  তাবযগখয 
আগফদ গন য প্রবক্ষ গত । 

 

 

এভ  আপ জারুয  য ভান 

ব বন য   ক াযী বচ ফ । 
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( এক ই  ন েয  তাবযগ খ জ াবযকৃত স্ম াযক গত্র য স্থ রাব ববলক্ত  গ ফ) 

গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬( অাং ২ ) /১ ২ ৮ তাবযখ: ১ ১-০ ৯-২ ০০১  ই াং 

স্ম াযক ত্র 
 

বফল : পফ াভবযক প ন ন গ বা গীগদ য  ফবধ থত বচ বক স া বাতা  নু ঃবন ধ থা যণ   দ্ধবত অবধক তয   জীকযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

 পম  কর প ন ন ায ফযাাং গকয  ভা ধ যগভ পন ন  উ গত্তা রন  কগয থা গ কন  বচ বকস া বাতা ফবৃদ্ধয ক াযগ ণ  প্রচ বরত  
বন ভানু  াগয তা ুন ঃবন ধ থাযগণয জ ন্য তাগদ য বব  (Pension Payment Order) এফাং বড-াপ (Disburser’s half) 

ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ াবখ র কয গত    । এয  প গর ফবধথত বচ বকস া বা তা প্রাবপ্ত গত ব ফরে  ঘগ ট । 

 

২ । এই  অসু বফধা রৃয ীকয গণ য র গক্ষ য  যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  ক গযগছন প মঃ- 

ক ) ফবধথত বচ বকস া বাতা  ুন ঃবন ধ থায গণ য জন্য  পন ন ায গণ  বন জ বন জ ব  ব ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ াব খগ রয  বযফ গতথ 
 যা বয  াংবিষ্ট  ফযাাং গক দ াব খর ক য গফন । 

খ) ফযাাংগকয  ক্ষ ভতা প্রাপ্ত  পকান  ব বন য  অবপ ায  ফা  তদ ূর্ধ্থ   মথা গয  পক ান কভথকত থা এ তদ  াংক্রান্ত বাতা  ফৃব দ্ধয  আগদ গ য  
ন েয  তাবযখ উ গল্ল খু ফথক পন ন াগযয  ব ব  এফাং ব ড-াপ এ ফবধথত বচ বকস া বাতা ুন ঃবন ধ থাযণ  কগয তায 
স্বাক্ষ গযয  ন ী গচ  বন জ ন াভ েব রত  ীর পভা য  প্রদ ান কয গফন । 

গ) বচ বকস া বাতা ুন ঃবন ধ থাযগণয ত থ যাবদ পন ন  ুন ঃবথয গন য দ াফী ব যগাধ কাযী ব গ াফ যক্ষ ণ  অব প গ ক  াংবিষ্ট  
ফযাাংক ত াসক্ষব ণ কবা গফ অফবত  কয গফন এ ফাং ব াফযক্ষ ণ  অবপ  এবাগ ফ প্রাপ্ত ত গ থযয বববত্ত গত ত ায অবপ গ  
এত দ  াংক্রান্ত ক াগজ াবদ  ার-ন াগাদ  কগয য ক্ষ ণ াগ ফক্ষ ণ  কযগ ফন । 

 

৩ । এই  আগদ গ য  প্রাবধক ায পন ন   াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবতয  আ গদ /স্ম াযগ কয   াংবিষ্ট  অাং  াং গাবধ ত  গগ ছ ফগ র গণ য  
গফ। 

 

৪ । এই  আগদ  অবফ রগে ক ামথকয  গফ । 

 

পভাঃ াভসু গজ াা 
মুগ্ম- বচ ফ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ 

বফতযণ : 
জ্ঞাতাগ থথ  কামথ াগ থথ: 
১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ান উ গদ ষ্টায ক া মথা র, ুযাতন   াং দ  ব ফন, পতজগাচ , ঢাকা। 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 

৪ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , ১ ৮ ৯  ীদ স দ  ন জরু র ই রা ভ  যণ ী, ঢাকা । 

 ( তাচয অধীন স্থ   কর অবপ  ভূ এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা ।) 

৫ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত   বচ ফ/ অবতবযক্ত   বচ ফ  
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এ য অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা ) । 

৬। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 
৭। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক  ( গফ- াভবযক), ফাাংর াগদ , ঢাকা। 

( তাচয অধীন স্থ   কর অবপ  ভূ এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা ।) 
৮ । ব বজবডএ প, ফাাংরা গদ , ঢাকা। 
৯। অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ । 

১ ০ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)-----------------------------। 
১ ১ । পজরা প্রা ক (  কর) -----( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূগ  এ য অ নু বরব প প্রযণ  কয ায  জন্য  অনু গয াধ কয া  

গরা) । 
১ ২ ।ভাবযচ ার ক, পয র গ অবড ট, ব ,আয,ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 
১ ৩ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা ------------------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ ার/  বফব াগ) । 
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১ ৪ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)  ---------------------------------  
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ  এ য অনু বরব  পপ্রযণ  কয ায  জন্য  অ নু গযাধ  কযা  গরা ) । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ  অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ০/৯৫/ ১ ০৩ তাবযখ: 
২ ৩  প জুরাই, ২ ০০১  ই াং 

৮ ই  ে াফণ, ১ ৪ ০৮  ফাাং 

 

বফল : বফধ ফা স্ত্র ী গ গণ য আজ ীফন  প ন ন  প্রাবপ্ত   াংক্রান্ত । 

 ূত্র: অথথ ব ফবা গগয স্ম াযক ন াং-অফ/ অব ফ/  বফবধ-১ /৩ ব -২ ০/৯৫/৯৩  ( ২ ০০০ )  তাবযখ: ৩ ০-৯-১ ৯৯৫ ই াং। 

 পম  কর বফধফ া স্ত্র ীগ গণ য াবয ফাবয ক পন ন  পবাগ গয পভ াদ ১-৬-১ ৯৯৪  তাবযগখয ূগ ফথ  ভাপ্ত গ গছ  তাচগদ যগক  
আজীফন  পন ন  প্রদ া গন য সু গ মা গ  ূগত্র াস্থ স্ম ায গক প্রদ ান কয া গগছ ।  মথা গর াচন া পদ খ া মা, এ সু গ মাগব ট  
অবনব দ থষ্টকার মথন্ত অফাবয ত থ াকগ র  এয  অ ফযফা গযয  প্রফণতা ৃবষ্ট   গ ত া গয । 

২ । বফল বট  মথাগ রাচন াক্র গভ  যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  কগয গছ পম, ১-৬-১ ৯৯৪  তাবযগখয ূ গফথ তসক ারীন প্রচ বর ত বফধান  
অনু মাী পম  ক র বফধফা স্ত্র ী গদ য  াবযফাবযক  পন ন  পবা গগয  ভ  ীভা ( ১ ৫ ফস য)  উত্তথীণ  গগছ এফ াং তাচগদ য ভগধ য  
মাযা এখন মথন্ত  ূগত্র াস্থ স্ম ায ক অনুমাী আ জীফন  পন ন  প্র াবপ্তয  জন্য  আগফদন  ক গযন বন, আগাভ ী ৩ ১-৭-

২ ০০১ তাবযগখয  য  তাচগদ য  আয  াবযফাবযক  প ন ন  প্র াবপ্তয  জন্য  আ গ ফদ ন  কয ায সু গ মা গ থাকগ ফ ন া  এফাং  উক্ত তাব যগ খয 
য এ  ধয গন য আগ ফদগন য পক্ষ গত্র   াবযফাবযক  প ন ন  ভঞ্জুয ক যা  মা গ ফ ন া । 

৩ ।  ূগত্র াস্থ স্ম াযকখ াবন  এই  ভগ ভথ াং গা বধ ত গগছ  ফ গর গণ য গ ফ । 
 

পভাঃ াভসু গজ াা 
মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ফান    প্রবফবধ) 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ০/৯৫/ ১ ০৩ ( ২ ০০০ ) তাবয খ: 
২ ৩  প জুরাই, ২ ০০১  ই াং 

৮ ই  ে াফন, ১ ৪ ০৮  ফাাং 

 প্রগাজন ী  কামথ াগ থথ প প্রযণ  কযা  র : 
১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া । 
৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 
৪ । ফাাং র াগদ গয  ভা ব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক,ফাাংর াগদ , ১ ৮ ৯, ীদ স দ  ন জরুর ই রাভ স্ময ণ ী,কাক যাই র ঢ াকা 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৫ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ/ অবতবযক্ত   বচ ফ 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ  কয া  গরা) ( ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) । 
৬। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
৭। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক ( গফ- াভবযক), ফাাংর াগদ , ঢাকা। 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৮ । ব বজবডএ প ( রৄ ধ ুভাত্র পফা ভবয ক চ া কবয গদ য জন্য  প্র গম াজয) । 
৯। অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ । 
১ ০ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)-------------------------------------------------------------------------- । 
১ ১ । পজরা প্রা ক (  কর)-------------------------------------------------------------------- । ( তাচয অধ ীনস্থ   কর 

পজরা   উ গজ রা ব া ফযক্ষ ণ  অব পগ  ই ায অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  কয া গ রা) । 
১ ২ । বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব , আয, ব ফ, বফন, চ ট্ট গ্রাভ। 
১ ৩ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা--------------------------------------------  কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গ । 
১ ৪ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)---------------------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

 

আঃ াঃ  পভাঃ ব জ াউ র ক 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 
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পক ফরভ াত্র  যক াবয অব পগ য কাগ জ ফযফা গযয  জ গন্য 

 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
 

 

 

 

 

 

 

 

পফা ভবযক  যকাবয  চাুরগযগদয পনন ভঞ্জবুয  াংক্রান্ত 

প্রচবরত বফবধ/ অবধকতয  দ্ধবত জী কযণ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

আবি ন  ১ ৪০ ৮/  অগক্টাফয  ২০০১ 

 

 

 

 

 

 

প্রবফবধ াখা-১ 

অথ থ বফবাগ 

অথ থ ভন্ত্রণার 
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গণ প্রজাত ন্ত্র ী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্র ণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফ ব ধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮ ৬( অাং-২ ) /১ ৩ ৫ তাবযখ: ০ ৮-১ ০-২ ০০১  বিঃ 

২ ৩-০ ৬-১ ৪ ০৮  ফাাং 

স্ম াযক 
 

বফল : পফ াভবযক  যক াবয চ া ুরগয গদ য পন ন  ভঞ্জ বুয  বয গাধ  াংক্র ান্ত বফবধ /  দ্ধবত অবধক তয  জীকয ণ 
প্র গঙ্গ । 

 অফ য গ্রণক াযী য কাবয  চ াুরগয    যক াবয চ াুর গযয  ভৃ তুযয  পক্ষ গত্র  তাচাগদ য বযফায ফগ গথয অ ফয জবন ত সু বফধাবদ  
 বঠক  ভগ প্রাবপ্ত বন বিত  কয া য রগক্ষ য  যক ায অ থথ বফব াগ গয ১-৬-১ ৯৯ ৪  বিঃ/ ১ ৮-২-১ ৪ ০১  ফাাংরা তাবযগ খয স্ম াযক 
ন াং- অভ/ অব ফ/ বফবধ/  পন ন / ৩  ব -২ ৬/ ৯৪ / ৯৪ / ১ ৭  এয  ভাধয গভ  জাবযক ৃত পফ াভবযক  যক াবয  চ া ুরগযগদ য প ন  ন  
ভঞ্জুবয   াংক্রান্ত প্রচ ব রত ব ফবধ/  দ্ধব ত  জীকয ণ  আ গদ   মথা গরাচন া ূফথক প ন ন  ভঞ্জুবয   বযগ াধ   াংক্রান্ত বফবধ/  
দ্ধবত আয অবধক তয  জীকয ণ  কবয া উক্ত  স্ম াযক বট বন ম্ন রূ ব াগফ  প্রবতস্থ া গন য ব দ্ধ ান্ত গ্রণ  কবয  াগ ছন :- 
 

২ .০০ । অ ফয জবন ত প ন ন 

২ .০১ । ক রযাণ ক ভ থকত থা 

 অফ যগ্রণ কায ী  যক াবয চ াুরগয গ দ য পন ন  পক   প্রবক্র াকয গণ   াতা কয া য  জন্য  প্রগতয ক ভন্ত্রণ া র / বফব াগ/ 
অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয  কতৃথক পন ন  পক   প্র ব ক্র াকয গণ ণ   যা  বয  ম্পৃক্ত এক জন  কভথকত থাগক করযাণ কভথকত থ া  
ব াগফ ভগন ান ন  কবয গত ই গফ। ভগন ানীত কর যাণ কভথকত থা  এই   জীকয ণ  আগদ গ য  ২ .০৪  এফাং ২ .১ ১  অনুগেগদ  
ফবণথত কামথা ফর ী  ম্পাদ গন য ফযফস্থা  বন বিত  কবয গফন । ই া ছা ড়া প ন ন াগযয  বফল গ প্রা প্ত মা ফতী আবত্ত বভভ াাংা  
কবয ফায ফয ফস্থা  গ্রণ  কবয গ ফন । 

২ .০২ ।  াব ব থ  ফকু   াংযক্ষ ণ 

  াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ ার/ বফব াগ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয, ন ন-পগগজগ টড চ াুরগয গদ য ২ ( রৃ ই )  কব  াববথ ফকু  
মথা ম থবা গফ  ূযণ  কবয া  প্রবত  ফ স য া রন াগাদ  কবয ফায  প্রগাজ ন ী ফয ফস্থা গ্রণ  কবয গফন ।   াববথ   ফগুক  পক া ন  
ঘল াভাজা/ অ স্পষ্ট তা গ্রণ গমা গয  ই গফ ন া,  কর এব ররেজ স্পষ্ট বা গফ ব র বখত থাব কগত ই গ ফ ।  াববথ  ফকু-এ জন্ধ তাবযখ  
 াংখযা   ক থা  ব রবখ গত  ই গফ ।  ভূর   াব বথ  ফকু বন গাগক াযী  কতৃথ গক্ষ য অবপ গ  যবক্ষ ত  থাবক গফ, তগফ  উক্ত  চ াুরগয  
ফদবর ই গ র  াব বথ  ফু গক য ভূ র কব বট চ াুর গযয  ফদব রকৃত কভথস্থ গর  প প্রযণ  কবয গত  ই গফ । বৈতী কবব ট   াংবিষ্ট  চ াুরগযয  
বন কট স্ত ান্তয কবয গত ই গফ ।  পক া ন   ঙ্গত কাযণ  ফযতী ত  াববথ  ফকু  ারন া গাদ ন া  থাব ক গ র  াংবিষ্ট  প্র া বন ক কতৃথক্ষ  
দ াী কভথকত থ া/ ক ভথচ াযীগদ য  বফ রুগ দ্ধ কতথ গফ য অ ফগ রায  দ াগ  া ব স্ত ভূ রক ফযফস্থ া  গ্রণ  কবয গ ফন । প্রবত  ফস য প পব্রু াযী  
ভাগ   াববথ  ফকু অফশ্যই  া রন া গা দ  কবয গত ই গ ফ । 

২ .০৩ । কভ থকত থা গদ য চ াকবয য ব ফফযণী   াংযক্ষ ণ 

 প্রা বন ক ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ পগগ জগটড  যক াবয চ াুর গয গদ য  চ াকব য  াংক্রান্ত  কর তথযাবদ ম থা-কভথকত থাগদ য  
বন গাগ, চ াকবযগত স্থ াীকযণ, গদ ান্পব ত, াবস্ত, ছুবট, উচ্চত য পস্ক র ( ট াইভ পস্কর), ব গরক ন  পগ্রড  প স্কর  প্রদ ান, অফ য 
গ্রণ, ভৃতুয ই তযাবদ মাফ তী ত থয   াংযক্ষ গণ য জন্য  পক ন্ীবা গফ বযব চ বত ন েয প্রদ ান কবয া  াংযক্ষ ণ  কবয গফন ।  ম্ভ ফ 
ই গর এই   ফ ত থয কবম্প উট াগয  াংযক্ষ গণ য ফযফস্থা গ্রণ  কবয গত  ই গফ ।  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা  ফবণথত তথয াবদ  
 াংযক্ষ ণ  কগযন  বফধা প্রগা জন ী তথয েব রত চ াকবয ব ফফযণ ী  ম থা ভগ  াংবি ষ্ট কভ থক তথাগদ য গক  যফয া কবয গফন । 

২ .০৪ । অ ফয  গ্রণ কাযী গদ য অব গ্রভ তাব রকা  প্রণ ন    পপ্রযণ 

  াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ ার/ বফবা গ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয  স্ব-স্ব বন ন্ত্র ণ াধী ন   যক াবয চ াুরগযগদয  ভগধ য মাচা যা যফতথ ী  
বঞ্জক াফ গল থ অফ যপ্রস্তুব ত ছুব টগত  মাইগ ফন তাচ াগদ য  ন া ভ, দ ফী, কভথস্থ র, জন্ধ তাবয খ, অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট  আয গ ম্ভয 
তাবযখ, অফ য গ ভগণ য ত াবযখ  ই ত যাবদ উগ ল্ল খূ ফথক এক বট  তাব রকা  স ত্র ভাব ক বববত্ত গত ( প্রব ত জানু ায ী, এব প্রর, জুরাই   
অগক্টা ফয ভা গ )  ারন াগ াদ কবয া  তাবরকায  অনুবরব   াংবিষ্ট  চ াুরগ যয  দ প্তয  প্রধ ান, ব াফযক্ষ ণ  অবপ   আফ ান  
বযদ প্তগয (  যক াবয  ফ াা ফফা  কাযীগদ য পক্ষ গত্র )  অ ফয প্রস্তু বত  ছুবট আযগ ম্ভয তাবযগ খয  কভ গক্ষ  এক  ফস য  ূ গফথ  
পপ্রযণ  বন বিত  কবয গ ফন । 
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২ .০৫ । অ ফয  গ্রগণয গূ ফ থ প্রতযাব ত পল  প ফতন ত্র  ( ই এরব ব )  (Expected Last Pay Certificate) 

 এক জন   যক াবয চ াুরগয অফ যপ্রস্তু বত ছুবটগ ত গভ গন য ১ ১  ( এগায)  ভা   ূগফথ  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অব প /  আন    
ফযন  কভথকত থা তাচায অফ যপ্রস্তু বত ছুবটগ ত ম াায অফযফব ত ূ গফথয তাবয গ খ পল  আযণ গম াগয/  বন ধ থাযণ গমা গ য  
প্রতযাবত প ফতন উ গল্ল খূ ফথক ই,এ র,ব ,ব  (  াংগমাজনী-১ )  জাবয  কবযগফন । আন   ফযন  কভথক তথা কতৃথ ক জাবযক ৃত ন ন-

পগগজ গটড  চ াুরগযয  ই,এ র,ব ,ব   াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা কতৃথ ক প্রবত স্বাক্ষ বযত  ই গত ই গফ ।  অ ফয  গ্র গণ য ূ ফথ  
মথন্ত প কান  ফ াবলথক প ফতন ফবৃ দ্ধ  থা বকগর  তাবয খ  ফবধথত  পফ তগন য বযভ াণ উ ক্ত  প ফতন  গত্র  উগ ল্ল খ কবয গত ই গফ ।  
অফ যপ্রস্তু বত ছুবট গত মাায অফ যফবত  ূ গফথয  তাবয গখ প্রা য ছুব ট, ববফষ্য তব ফগ রয সু দ   জভ া এফাং  যক াগযয  
ানা  াংক্র ান্ত ত থযাবদ অবগ্রভ  ব  াফ কবয া উক্ত ই,এ র,ব ,ব -পত  অন্তবুথক্ত কবয গত ই গফ । ই,এ র,ব ,ব  প্রাবপ্তয  য 
চ াকবয  াংক্রান্ত পক ান বযফতথন  ঘ বটগ র প্র াব ন ক কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ব  াফযক্ষ ণ  অবপ    াংবিষ্ট  চ া ুরগয গক অফ গত  
যাবখগ ত ই গফ । 

২ .০ ৬। প ন গন য আগ ফদন  দ াব খর  ভঞ্জ বুযয   ভ  ীভা 

 ই,এ র,ব ,ব  প্রাবপ্তয  ১  ( এক )  ভাগ য ভগধ য  াংবিষ্ট  চ াুরগয অ ফয প্রস্তু বত  ছুবট এফাং প ন ন  ভঞ্জুবয য আগফদন  
বন ধ থাবযত  পয গভ ম থাম থ  কতৃথ গক্ষ য বন কট জভা  বদ গফন ।  পন গন য আগফদন  প্রাবপ্তয  ৫  ( াচচ )  ভা গ য ভগধ য প্রা বন ক  
ভন্ত্রণ ার/ পন ন  ভঞ্জুয ক াযী কতৃথ ক্ষ  উক্ত চ াুরগযয  চ াকবয বফ ফযণী/  াববথ  ফ ব   ারন া গাদ কবয গ ফন এফাং ই,এ র,ব ,ব  
  পল  ৩  ( বতন )  ফ স গযয  পয ক গডথয ব ববত্তগত  তা ায বন কট   যক াগযয  পদ ন া-ানা অবগ্রভ  ব াফ  কবয া   াংবিষ্ট  
কতৃথগক্ষ য বন ক ট ই গ ত ন া-দ াফী প্রতযন ত্র   াং গ্র কবয গফন । অতঃ য  যক াগযয  া ন া অ গথথ য ব া ফ বন রূণ এ ফাং  
উা আদাগয  ফয ফস্থা কব য া ক তৃথ ক্ষ  পন ন  ভঞ্জুবয ত্র  জাবয  কবয গফন ।  এফাং  পন ন  বয গাধত্র  ( বব)  জ াবযয  
জন্য  পন ন  ভঞ্জুবয য ক াগজ ত্র   াংবিষ্ট  ব  াফযক্ষ ণ  অব পগ  প প্রযণ  ক বযগফন । 

২ .০ ৭। ছবু ট ন গদ ান, বব ফষ্য তব ফগ রয জভ া  আনু গতাবল গকয  ানা ফাফদ অব গ্রভ ত াবযগ খয (Post Dated) পচ ক 
প্রদ ান 

ক ) এর.ব. আয-এ গভগন য ৩  ( বতন )  ভা আগ গ প্রা যতা  া গ গক্ষ  ১ ২  ( ফায)  ভাগ য ছুবটয ন গদ ান  অথথ   ববফষ্য  
তব ফগ রয সু দ    ফথগল  বস্থ বত  প্রদ াগন য আ গদ  (  াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ ার / বফবা গ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয  কতৃথক)  
এক ই   াগ থ জাবয কবয গত  ই গ ফ ।  াংবিষ্ট  চ াুরগয  আ গদ  প্রাবপ্তয  য  বফর  দ াবখ র কবয গফন ।  বফ র  প্রাবপ্তয  য প্রায  
ছুবটয (  গফথ াচ্চ ১ ২  ভা গ য ভূ র পফ তগন য  ভবয ভাণ)  টাক া  ববফ ষ্য তব ফ গর জভাকৃত  সু দ   ( প্রগ মাজয পক্ষ গত্র )  
টাকা অফ য প্রস্তু বতভূর ক ছুব টগত  ম া ায রৃ ই  ভ া ূ গফথ  ব াফযক্ষ ণ  অ বপ ‘পাস্ট-পডগটড’ পচ গকয  ভাধয গভ  াংবিষ্ট  
চ াুরগযয  বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথ ক্ষ / অব প  প্রধ া গন য বন কট পপ্রযণ  কবয গফ ন ।  াংবিষ্ট  চ াুরগয আ গফদন  গত্র  প ম তাবযগ খ  
( এরবআয এ গভগন য ৬ ভা গ য ঊগর্ধ্থ ন )  ববফষ্য তব ফর ফাফদ জভা  সু দ  উগত্তা রগন য ই ো প্রকা  কবয গফন 
প ই  তাবযখ মথন্ত সু দ  ব া ফ কবয া উক্ত তা বযখ  েব রত ‘পাস্ট-পডগটড’ পচ ক এরব আয এ গভগণ য ২  ভা ূ গ ফথ  
জাবয কবয গ ত ই গ ফ । আফ য  প্রস্তু ব ত ছুবট গত গভ গন য তাবয খ  েব রত ছুবটয ন দ গা গন য অগ থথয প াস্ট  প ডগট ড পচ ক  
এরব আয এ  গভ গন য ২  ভা  ূ গ ফথ জাবয  কবয গত ই গফ ।  অব প  প্র ধ ান/ বন ন্ত্র ণ কাযী  কতৃথক্ষ   াংবিষ্ট  চ াুরগয গক 
অফ যপ্রস্তুব তভূ রক ছুব টগ ত মা ায এক  ভা ূ গফথ উক্ত পচ ক স্ত ান্তয ক ব যগফন । 

খ) পন ন  ভঞ্জুবয য কাগজ ত্র  প্রাবপ্তয  ১  ( এক )  ভাগ য ভগধ য কাগজ ত্র   যীক্ষ া কবয া পন ন  বন ণ থ  াং ক্রান্ত ব াফ  
মথা ম থবা গফ ম াচাই ূ ফথক  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপ  পন ন  বযগাধ  ত্র  ( ব,ব ,)  জাবয কবয গফন । ব ,ব ,   
আনুগতাবল গকয  ট াকা অফ য গ্রগণ য বতন  ভা ূগফথ  ‘পা স্ট-পডগ টড’ পচ গকয  ভাধয গভ  াংবিষ্ট  চ াুর গয য বন ন্ত্র ণ কাযী  
কতৃথক্ষ / অব প  প্রধ া গন য কাগছ প প্রযণ  কবয গফন এ ফাং বন ন্ত্র ণ কাযী ক তৃথক্ষ / অবপ  প্রধ ান   াংবিষ্ট  চ াুরগ য য  অফ য  
গ্রগণয ১  ( এক )  ভা ূ গফথ ব ব   আনুগ তাবলগকয পচ ক আনুষ্ঠ াব ন কবাগফ  স্ত ান্তয কবয গ ফন ।  াংবিষ্ট  চ াুরগয পম  
তাবযগ খ অফ য গ্রণ  কবয গফন প ই  তাবযখ এত  াংক্র ান্ত ‘পা স্ট-পডগ টড’ পচ ক ই সু য কবয গত ই গফ । পক ান কাযগণ  
উক্ত কামথক্র ভ ম থাভ গ  ম্পন্প ক যা  ম্ভফ ন া ই গর  কাযণ  ফয াখয াূ ফথক বফল বট যফ তথী এক  ভা গ য ভগধ য অ থথ  
বফবা গগয ফাস্ত ফান    প্রব ফবধ অনুব ফ বাগ গক অ ফবত কবয গত ই গ ফ । 

২ .০৮ । কত থগফ য অ ফগ রায ক াযগণ  াবস্ত ভ ূরক ফযফ স্থ া 

 পন ন  ভঞ্জু বযয   া গ থ জবড় ত পক া ন  চ াুরগয মবদ  বন ধ থাবযত   ভ ী ভা অনুমাী  পন ন  পক ই   বন ষ্পবত্ত গত  ফয থথ ন , 

তাা ই গ র  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  বফ রুগ দ্ধ কতথ গফয  অফ গ রায দ া গ  যক াব য কভথচ াযী ( ৃাং খর া   আ ীর)  ব ফব ধ ভারা  অনুম াী  
াবস্ত ভূরক ফযফস্থা গ্রণ  কবয গ ত ই গফ । 

২ .০৯ । প প্রল গণ  থাক াকা রীন  ভ গ রীব  স্যা রাযী   প ন ন  কবর রেজবফ উন 

 পদ গয  অ বযন্তগয ব ফববন্প  স্বাত্ত াব  ত/ আধা-স্বাত্ত াব ত  াংস্থ া / কগ থাগয ন /  যাষ্ট্রাত্ত  ফাবণ বজযক  ফযাং ক/ অ থথর গ্নী  
প্রবতষ্ঠ ান/ স্থ ানী   যক ায প্রবত ষ্ঠান  ভূগ প প্রল গণ  বন গাবজত  থ াকাকা র ীন  ভগয  জন্য   যক াবয  চ াুর গযগদ য  রী ব স্যার াযী 
 পন ন  কবর রেজবফ উন   যক াবয খ াগত জভা পদ  ায ফতথভ ান প্র থা বফ রুপ্ত কয া ই র । এই  সু বফধা ূ গফথ প প্রল গণ  বন গাব জত  
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 যক াবয চ াুরগয গদ য জন্য  প্রগ া জয ই গফ । ত গফ ব ফগদ ী   যক ায/   াংস্থ া পপ্রল গণ  কভথয ত   যক াবয চ াুরগযগদয  রী ব 
স্যারায ী  প ন ন  কবররেজব ফউন  প্র দ া গন য প্র থা প্রচ বরত ব ফবধ অনু মাী মথায ীবত চা রু থ াবকগ ফ । 

২ .১ ০ । বফ তবক থত চ া কবয কা র 

 বফতবকথত চ াকবয কার  ফাদ  বদ া অ ফবষ্ট পন ন গমা গয  চ াকবয ২ ৫( চব চ )  ফস য অ থ ফা তদ ূ গর্ধ্থয  পক্ষ গত্র  ূণথ  াগয  
পন ন  ভঞ্জুয ক বয গত ই গ ফ । বফ তব কথত চ াকবযক াগ রয কায গণ  প ন ন  আটক যা খা মাইগ ফ ন া । 

২ .১ ১ । প ন ন  পকই   বন ষ্পবত্ত য  অ গ্রগবত   বযদ  থন   ভবন টবযাং 

ক ) বন ধ থাবযত   ভ ূবচ  অনুমা ী পন ন  ভঞ্জুবয  কামথক্র ভ  ম্পন্প কয া  ই গ তগছ বকন া তাা  াংবিষ্ট  প্রা বন ক / পন ন  
ভঞ্জুয কাযী অব প   ব াফযক্ষ ণ  অ বপগ য ঊ র্ধ্থতন  কভথকত থা ভগন ানীত  করযাণ কভথক তথায ভাধয গভ বন  বভত  ভবন টবযাং  
কবয া বযদ থন  ফব গত ভন্ত ফয ব রব ফ দ্ধ কবয গ ফন । 

খ)  কর আন   ফযন  কভথকত থা/ ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা বফগ ত ৩  ( বতন ) ভাগ  জাবযক ৃত প্রতয াবত পল  পফতন  ত্র  
( ই,এ র,ব ,ব ), পন ন  বয গাধ আগদ  ( ব,ব ,)   অন্যান্য ত থ য  েবরত (  াংগ মাজনী-৯)  এক বট প্রবতগ ফদন  
সত্র ভাব ক বববত্ত গত ( জানু াবয, এব প্র র, জুরাই এফাং অগক্ট াফয)  ম থা মথ কতৃথগক্ষ য ভ াধযগভ ( ব াফযক্ষ ণ  অবপ গুব র  
ব ,ব জ,এ-এয  ভ াধযগভ  এফাং  ভন্ত্রণ া র / বফ বাগ গুবর  স্ব  স্ব ভন্ত্রণ ার/  বফ বা গ এয  প্র ান  া খায  ভাধয গভ)  অথথ  বফব াগ গয  
ফাস্ত ফান    প্রবফবধ অনুবফব াগ গ বন  বভত পপ্রযণ  ক বয গফন । 

২ .১ ২ ।  াভব ক  (Provisional) প ন ন  প্রদ ান 

 পম  কর পন ন  পক ই   ন া-দ াফী প্রতান ত্র  অ থফ া অন্যান্য প্র গাজ ন ী কাগজত্রাবদ য অ বা গফ বন ষ্পবত্ত  কয া  ম্ভফ  
  ন া প ই   কর পক্ষ গত্র   াংবিষ্ট  চ াুরগযয / উত্তযাবধ ক াযীয আ গফদন ক্রগভ প্রা য আনু গতাবলগকয ত কয া ৮ ০ বাগ এফাং 
প্রায  ূণথ  ন ীট  পন ন   াভবক বা গফ প্রদ ান কবয গত  ই গফ । যফতথ ী কাগর  অনবধ ক  ৬  ( ছ)  ভা গ য ভ গ ধ য  াংবিষ্ট  অবপ  
প্রগাজন ী ক াগজ ত্র াবদ   াংগ্র ক বয া পন ন  পক ই  বট চ ূড়ান্ত কবয গ ফন । অন্যথ া উক্ত ৬( ছ)  ভা অব তক্রান্ত   ায 
অফযফব ত য  াভব কবা গফ  প্রদ ত্ত ন ীট  পন ন, পন ন াগয য  বন জস্ব ব ফফযণ ীয  বববত্ত গত  চ ূড়ান্ত  কব যগত ই গফ  এফাং 
আনুগতাবল গকয  ফ াকী অ াং বয গা ধ  কবয গত ই গ ফ । 

২ .১ ৩ । প ন ন   ভ থণ 

 ফতথভা গন  এক জন  চ াুরগয তাচ ায গ্র   পন গন য তক যা ৫ ০  বা গ  ভথণ কবয া এক কা রীন আনু গতাব ল ক প্রায  
 ন । পম  কর চ াুরগয ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবযগখ অ থফ া তাায  গয  অফ য গ্রণ  কবয াগছন / কবয গ ফ ন, তাচাযা ই ো 
প্রকা কবয গর অফবষ্ট  গ্র  প ন গন য ৫ ০  বা গ এক ফ াগয  ভ থ ণ  কবয া উায বয ফগতথ প্রচ বর ত  বফবন ভ াগযয  
অগধ থক াগয আনুগতাবল ক গ্রণ  কবয গত াবয গফন । উক্ত অ ফবষ্ট ৫ ০ বাগ গ্র  পন ন  এক ফ াগয  ভথগণ য বফল ব ট 
পন ন াগযয  প্র থভ আগফদন গত্র  সু বন বদ থষ্টবাগফ উ গ ল্লখ কবয গত ই গফ, যফতথী  ভ গ ফা খরড খর ড বা গফ পক ান আগফদন  
গ্রণ গম াগয ই গফ ন া । 

৩ .০০ ।  াবযফ াবযক প ন ন 

৩ .০১ । উ ত্তয াবধক ায ী ভ গন ান ন 

 াবযফাবযক  প ন গন য  পক্ষ গত্র   াংব িষ্ট  চ াুরগয  চ াকবয গত থাক া অফস্থ া অ থফ া যফতথ ী প ম পক ান  ভ গ  তাচায  
বযফা গযয  পম  পক ান এক  ফা  এক াব ধ ক  দ স্যগক ত াচায াবযফ াবযক প ন গন য  ম্পূণথ  ফা অাং ব ফগ গল য উত্তযাবধ কায ী 
ভগন ানীত কবয গ ত াবয গফন । ভ গন ান গনয  অফতথভ াগন   াবযফাবযক  প ন ন   আনুগতাবল ক প্রদ া গন য পক্ষ গত্র  তাচায  ফথগল  
বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথক্ষ  তসকা রীন অথথ  যা জস্ব বফ বা গগয ১ ৬-৪-১ ৯৫৯ তাবয গ খয স্ম াযক ন াং ২ ৫৬৬  ( ৪ ০)-অনু যগণ  
উত্তযাবধ কাযী বন ণ থ কবয গ ফন । ভৃত  পন ন াগযয  স্ত্র ী ুন যা  বফফ া ফ ন্নগন আফ দ্ধ ন  ন াই  এই  ভ গভথ স্থ া ন ী পৌয বা/  
ই উবন ন  বযল দ  পচ াযভযান / পভ গরেজা বর টন  এরা কায পক্ষ গত্র  া ডথ কবভ ন াগয য  া ব টথবপ গকগ টয ব ববত্তগত  ফথ গল  
বন ন্ত্র ণ কাযী কভথ কতথায প্রদ ত্ত  াব টথবপগ কট গ্রণ গম াগয ই গফ (  াংগ মাজনী-৩ ) । পক াটথ ই গত  াক গ ন   াবটথবপ গকট  
প্রদ াগন য ফ াধযফাধ ক তা থাবকগ ফ ন া 

৩ .০২ ।  তু্র   ন্তা গন য ফ  ীভা 

 াবযফাবযক  প ন গন য পক্ষ গত্র  ুত্র  ন্তাগন য ফ   ীভা ২ ১  ই গত ২ ৫ ফস গয উন্পীত কয া ই র । প্রচ বর ত বফধাগন য  
পমই  ক র পক্ষ গত্র  ুত্র  ন্তা গন য পক া ন  ফ  ীভা ফ তথভাগন  উগ ল্ল খ ন াই, প  ই   কর পক্ষ গত্র  ফ  বন বফথগ গল   কর ুত্র  ন্ত ান 
াবযফাবযক  প ন ন  প্রায  ই গ ফন ।  পমভনঃ  ত সকার ীন অথথ    যাজ স্ব ব ফবা গগয  ১ ৬-৪-১ ৯৫৯ তাবয গখয  স্ম াযক ন াং  ২ ৫৬৬  
( ৪ ০)-এ প-এয  অনুগেদ  ৫( ২ ) ( এ) (i) পভাতাগ ফক পন ন  গ্র গণয  জন্য  পক ান পমা গয ফযবক্ত  ন া থা বকগর অনুগেদ  
৫( ২ ) ( এ) (ii)-এয  অনু য গণ  ২ ৫ ফস গযয  অবধক  ফস্ক  জী ফীত প জযষ্ঠুত্র   াবযফাবযক  পন ন  প্রা  য ই গফন ।  ত গফ, 
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পন ন াগযয  অফ য  গ্র গণ য ত াবয খ ই গত পভ াট  ১ ৫ ফ স য পভ াদক ার ূবতথয  পক ান  ভক ার  অ ফবষ্ট থাবক গর  রৄ ধ ুভাত্র 
উক্ত  ভক া র ূবতথ   মথন্ত বতবন   াব যফাবযক পন ন  প্রা য ই গ ফন । 

৩ .০৩ । অবফ ফাবত া/ বফধ ফা/  তা রাক প্রাপ্তা কন্য ায ফ  ীভা 

 পন ন াযগদ য অফ য  গ্র গণ য ত াব যখ ই গত প ভাট  ১ ৫ ফস য প ভাদ কার  ূবতথয  পক ান   ভক া র অফব ষ্ট থ াবকগ র 
এই  আগদ  কা মথকয  ায ত াবয খ ই গত অফবষ্ট   ভ কা গ রয জ ন্য অবফফা ব তা/ বফধ ফা/ ত ারাক প্রা প্তা কন্য ায ফ  
বন বফথগগল   গফথাচ্চ ১ ৫ ফস য পভ া দ  কাগরয  অফবষ্ট   ভ ক া র ূব তথ মথন্ত াবযফ াবযক প ন ন  প্রা য ই গফন । 

৩ .০৪ । প্রবত ফন্নী  ন্তান 

 ফাাংর াগদ  প্রবতফন্নী  করয াণ আইন, ২ ০০১  ( ২ ০০১   গন য ১ ২ ন াং আইন )  এয  ২ ন াং ধ াযা ফবণথত  াংজ্ঞ া  অনুমা ী  
প্রবতফন্নী  ন্তান  ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবযখ ই গত আজীফন াবযফ াবযক প ন ন  প্রা য ই গফন । তগফ, উক্ত আইগন য ১ ৩ ( খ)  
অনুগেদ  অনু মাী বন ফন্নন   ম্পবকথত  বযচ   গত্র য অনু ব রব প ন ন  প া গযয   বত  জ ভা বদগত  ই গফ । 

৩ .০৫ । বফধ ফা স্ত্র ীয পক্ষ গত্র 

 ূগফথ  প্রচ ব রত বন  ভ অনু মাী  পম   কর  বফধ ফা স্ত্র ী ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবযগ খ াবযফাবযক  পন ন  াই গতন / প্রাপ্ত  
ই গতন  অ থ ফা যফ তথী  ভ গ  প্রা য ই গফন, তাচাযা  ুন বফথ ফা  ন া  কবয গ র ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবয খ ই গত ূণথ াগয  
আজীফন াবযফ াবযক প ন ন  প্রা য  ই গফন । ত গফ তাচাযা প ন ন   ভ থণ কব যগত  াবয গফন ন া । 

৩ .০৬ । অ ফয  গ্র গণয গয  ভতৃযুয পক্ষ গত্র   াবযফাবয ক পন গন য  ায 

 এক জন  চ াুরগয অ ফয  গ্রগণয ূগ ফথ ভৃতুযফযণ  কবয গর তাচায বয ফায  পম াগয াবযফ াবযক পন ন  প্র া য ই গতন, 

অফ য গ্রগণয য ভৃ তুযফযণ  কব যগ র ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবযখ ই গত এ কই  াগয তাচায বযফ ায/ ভ গন ানী ত উত্তযাবধ ক াযী  
াবযফাবয ক  পন ন  প্রায  ই গফন । 

৩ .০ ৭। আত্মতয ায পক্ষ গত্র  পন ন 

 আত্মতযা য কায গণ  ভৃত চ াুর গযয   বযফাযগক ( মবদ  থ াগক)  স্বাব াবফক ভৃ তুযয ন্যা প্রচ বরত ব ফবধ অনু মাী াবযফাবযক  
পন ন   আনু গতাবলক  প্রদ ান কব য গত ই গ ফ । 

৪ .০০ ।  পন ন   াং ক্রান্ত অ ন্যান্য বফল  াফ রী 

৪ .০১ । জ রুযী  বববত্তক  পন ন  প্রদ ান 

 ফাধ যতাভূ রক অফ য, অক্ষভ তাজবন ত অফ য, পস্বো অফ য, ভৃতুযজবন ত কাযগণ প ন গন য  পক্ষ গত্র  আগফদন ত্র  
প্রাবপ্তয  ১  ( এক )  ভাগ য ভগধ য প্র া বন ক কতৃথক্ষ  এফাং যফ তথী ১ ০ ( দ )  বদ গন য ভগধ য ব াফযক্ষ ণ  অবপ   কর 
আনুষ্ঠাবন কত া  ভান া গন্ত পন ন  ভঞ্জুবয   বব  জাব য কবয গফন ।  অন্যথা এই  স্ম ায গকয  ২ .১ ২  অ নু গেদ  অনুমাী  
 াভবক  পন ন  প্রদ ান কব যগত  ই গফ । 

৪ .০২ । ফাবল থক  পগা ন ী প্রবত গফদন 

 পন ন  ভঞ্জুবয য পক্ষ গত্র   যক াবয চ া ুরগযয ফাবল থক  পগা ন ী প্রবতগ ফদন  বফগফচন ায প্রগ াজন  ই গ ফ ন া । 

৪ .০৩ । প্রা বন ক কত ৃথক্ষ  কত ৃথক  তয াবত ত থযা বদ  গ্রণ 

 প্রা বন ক কতৃথ ক্ষ  ক তৃথক  তয াব ত জন্ধ তাবযখ, ন বভবন  ( ভগন ানী ত উত্তযাবধ কাযী), প্রবতস্বাক্ষ য, ন ভুন া স্বাক্ষ য   
াগতয াচচ  আাংগু গ রয ছা  (  াংগ মাজনী-৬) ই তযাবদ ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  ুন ঃমাচাই  ফযবত গযগকই গৃী ত ই গফ । তগফ  
এব পগডব বট ৈাযা জন্ধ  তাবয খ বয ফ তথন  কবয গর  তাা গ্রণ  পম াগয ই গফ  ন া । 

৪ .০৪ । ফাড় ীবা ড়া  াং ক্রান্ত দ া ফী 

  যক াবয চ াুরগযয  পক্ষ গত্র  চ াকবযয  পল  ৩  ( বতন )  ফস গযয  পয ক গডথয  বববত্তগত  ফা ড়ী ফাড়া   অন্যান্য আনুল বঙ্গক  
ানা, পমভন- বফরৃযস বফ র, গযা বফর, ঃ  াবন কয  ই তয াবদ  আদাগয  জন্য  ব াফযক্ষ ণ  অব প  / বন ন্ত্র ণ কাযী 
কতৃথক্ষ  ম থা মথ  ফয ফস্থা গ্রণ  কবয গ ফন । অ ফয  গ্র গণ য  তাবয গখয  য ফতথী পক ান   ভগয  জন্য  ফ াা ফয াগ দ্দ য পভ াদ  ফবৃ দ্ধ  
কয া ই গ র প ম ক তৃথক্ষ  অনুরূ  পভ াদ ফবৃদ্ধ  কবয গ ফন, উক্ত কতৃথ ক্ষ ই  অবতবযক্ত   ভগয  ফ াড়ী  ফ াড়া  অন্য ান্য  
আনুল াং্ বগক ানা ভূ, পমভন- ব ফরৃযস বফ র, গযা ব ফর, ঃ  াব ন কয  ইত যাবদ আদ া বন বিত  কবয গ ফন । 
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৪ .০৫ ।  ব ড-া প  ব ব  

ক ) পন গন য বব -পত তাচায উত্ত যাবধ কাযীয ন াভ, পন ন াগযয   ব ত  ম্পকথ, সফফাবক  অফস্থ া  ফ   ই তযা বদ  
উগ ল্লখ থাবকগ ত ই গফ । ব ,ব , এফাং বড-াপ এয   বত   াংগম াজ ন ী-২  পভাতাগফক উবয উক্ত তথয াফ রী  অফ শ্যই  
 াংমুক্ত কবয গত ই গফ ।  চ াুর গয/ অফ  যপ্রাপ্ত চ াুর গয  জীফ ীত থাক া অফস্থ া   াংগ মাজনী-২  পভাতা গফক  ত থযাবদ   যফযা  
ন া কবয গর  াবযফাবযক  প ন গন য আগফদন কায ীগক  াংগ মাজনী-৭ পভা তাগফক ত থযাবদ দ াব খর কবয গত  ই গফ এফাং 
 াংগমাজনী-৭ পভাত াগফ ক ত থযাবদ ব ,ব ,  এফাং বড-াপ এয   বত  অ ফশ্যই  াংমু ক্ত  কবয গত ই গফ । 

খ) ব াফযক্ষ ণ  অব প  বড-াপ (Disburser’s half) এফাং বব  (Pension Payment Order) মথাম থ বাগ ফ ূযণ  
কয া বন বিত  কবয গ ফ । কা গগজয ভা ন  উন্পত কয া এফাং প ন ন  ফইবট বাগ রা ভত  ফাচধা গন ায ফয ফস্থা  াংস্থ া ন  ভন্ত্রণ ার  
গ্রণ  কবয গ ফ । 

৪ .০৬ । ঢ াকা ভান গয ীয প ন ন াযগ গণ য পন ন  প্রদ ান: 

 ঢাকা পজ রা ব া ফযক্ষ ণ  অব প  ই গত ফতথভ াগন  মাচাযা প ন ন  উ গ ত্তারন  কগযন  তাচা গদ য পন ন  ব  াফ ভা  
বন ন্ত্র ক ( ব বজএ )   াংবিষ্ট  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকতথায ( ব এ )  কা মথা র ই গত  প্রদ া গন য ফয ফস্থা গ্রণ  কব যগত ইগ ফ । 

৪ .০ ৭। প ন ন  পয ভঃ 

 এই  আগদ  জাবযয  তাবয খ ই গ ত  াংগাবধ ত প ন ন  পযভ (  াং গমাজনী-৪ )  এফাং াবযফ াবযক প ন ন  পযভ 
(  াংগমাজনী-৫ )  ফযফর ত ই গফ।   াং স্থ ান  ভন্ত্রণ া র প্র গাজন ী   মথাপ্ত পযভ  যফয াগয  ফযফস্থা  কবয গ ফ । পযগভ  উব ল্লবখত  
তগথ যয ফ াবগয  আয  পক ান ত থয  অ ফয  গ্রণ কায ী/ উত্তযাবধ কায ীয বন কট চ াা  ম াইগফ  ন া ।   াংগ মাজনী  প য ভ-৪  এফাং  ৫  
ববন্প য াং এয  ই গ ফ । 

৪ .০৮ । অনু গত্তাব রত প ন ন  এ ফাং ফ গক া  পন ন  প্রদ া গন য দ্ধবত : 

 এক জন  পন ন ায  মবদ  এ ক ফস য ফা তদ ূধফথ  ভ কার  পন ন  উ গত্তারন  কবয গত ন া  া গয ন  প  পক্ষ গ ত্র  পন ন  
অনুগত্তাব রত/ ফ গক া থাকা য কাযণ   াংফবরত আ গফদন  প্রধ ান/ পজ রা/  থানা ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  দ া ব খর  কবয গত ই গফ ।  
প্রধ ান/ পজ রা/  থান া  ব াফযক্ষ ণ  অবপ ায তাচায অবপ গ  মথা ম থ বাগ ফ প্র াপ্ত ব ব  এফাং ব ড-াপ এয  বববত্ত গত  
অনুগত্তাব রত/ ফগক া  পন ন  বযগ াধ কবয গত াবয গফন এ ফাং এই  প ক্ষ গত্র  পন ন  ভঞ্জুয ক াযী কতৃথ গক্ষ য ন ূতন  কবয া  
অনুগভাদ ন / ভঞ্জুবয  গ্র গণ য প্র গাজন  ই গফ ন া । 

৪ .০৯ । প ন ন  ভঞ্জবুযয  প্র গাজন ী পযভ,  ন দ   ক াগজ  ত্র াবদ ঃ 

ক ) চ াুরগযয  বন গজয অ ফয  গ্র গণ য পক্ষ গত্র  আনুগতাবল ক  অফ য ব াতা  াায জন্য  বন গ ম্ন উব ল্লবখত  পয ভ,  ন দ   
কাগজ ত্র াবদ  ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  দ াবখর কবয গত ই গফ এ ফাং ব াফয ক্ষ ণ  অবপ  ই ায অব তবয ক্ত  পক ান পযভ,  ন দ  
 কাগজ ত্র া বদ  চ াবগ ত  াবযগফ  ন া : 
১ ) ন ন-পগগ জগ টড চাুর গযগদয  পক্ষ গত্র   াববথ  ফুক/ প গ গজগ টড চাুর গযগদয  প ক্ষ গত্র  চ াকবযয  বফফযণ ী ১  ক ব  

২ ) এরব আয-এ গভ গন য ভঞ্জ ুবয ত্র  ( প্রগম াজয পক্ষ গত্র ) ১  ক ব  

৩ ) প্রতযাবত প ল  পফতন ত্র / পল  প ফ তন  ত্র  ( প্রগ মাজয  পক্ষ গত্র ) ১  ক ব  

৪ ) পন ন  পযভ ২ .১  (  াংগ মাজনী-৪ ) ১  ক ব  

৫ )  তযাবত ছবফ ৪  ক ব  

৬) প্রাপ্তফয প ন গন য সফধ  উত্তযাবধ কায  পঘালণ া ত্র  (  াংগ মাজনী-২ ) ৩  ক ব  

৭) ন ভুন া স্বাক্ষ য   াগতয াচচ  আাংগুগ রয ছা  (  াংগম াজনী-৬) ৩  ক ব  

৮ ) ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র  (  াংগ মাজনী-৮ ) ১  ক ব  

৯) পন ন  ভঞ্জুবয  আ গদ  ১  ক ব  

খ)  াবযফ াবযক পন গন য পক্ষ গত্র :  আনুগতাবল ক  অফ যব াতা  া া য জন্য  বন গম্ন উব ল্লব খত পয ভ,  ন দ   
কাগজ ত্র াবদ  ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  দ াবখর কবয গত ই গফ এ ফাং ব াফয ক্ষ ণ  অবপ  ই ায অব তবয ক্ত  পক ান পযভ ,  ন দ  
 কাগজ ত্র া বদ  চ াবগ ত াবয গফ ন া । তগফ  প্রবত ফন্নী  ন্তা গন য অনুকূ গ র াবযফাবযক  পন ন  ভঞ্জুবয য পক্ষ গত্র  অনুগেদ  
৩ .০৪  অনু যগণ বন ফন্নন   ম্পকথী   বযচ  ত্র ব  া ফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ া বখর কবয গত ই গফ । 

 

খ)  ১ )  পন ন  ভঞ্জবু যয   ূগফ থই  পন ন া গযয  ভ ৃতযু ই গ রঃ 

১ ) ন ন-গগ জগ টড চাুর গযগদয  পক্ষ গত্র   াব বথ  ফুক/ প গগজ গট ড চাুরগয গদ য পক্ষ গত্র  চ াকবযয  বফ ফযণী- ১  ক ব  
২ ) এরব আয-এ  গভ গন য ভঞ্জ ুবয ত্র  ( প্র গমাজ য পক্ষ গত্র ) ১  ক ব  

৩ ) প্রতযাবত প ল  পফতন ত্র / পল  প ফ তন  ত্র  ( প্রগ মাজয  পক্ষ গত্র ) ১  ক ব  

৪ ) াবযফাবযক  পন  গন য আ গফদন   ত্র  পযভ ২ .১  (  াংগ মাজনী-৫ ) ১  ক ব  

৫ )  তযাবত ছবফ ৪  ক ব  
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৬) উত্তযাবধ কায  ন দ  ত্র   ন ন  ভযাবয জ  াবটথবপ গকট  (  াংগমা জন ী-৩ ) ৩  ক ব  
৭) ন ভুন া স্বাক্ষ য   াগতয াচচ  আাংগুগ রয ছা  (  াংগম াজনী-৬) ৩  ক ব  
৮ ) অববব াফক  ভগন ান ন  এফাং  অফ য  বাত া   আনু গতাবলক  উ গত্তা রন  কবয ফায জ ন্য ক্ষ ভত া অথণ  

 ন দ  (  াংগমাজনী-৭) 

৩  ক ব  

৯) বচ বকস ক/ পৌয বা/ ই উবন ন   বযল দ  পচ াযভযান / াডথ কবভ ন া য  কতৃথক প্রদ ত্ত ভৃতুয  ন দ 
ত্র 

১  ক ব  

১ ০) ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র  (  াংগ মাজনী-৮ ) ১  ক ব  

১ ১ ) পন ন  ভঞ্জুবয  আ গদ  ১  ক ব  
 

খ)  ২ )  অফ য বাতা  পবা গযত অফস্থ া প ন ন গ বা গীয ভ ৃতযু ই গ রঃ 

 

১ . পন ন  আগ ফদন  পযভ  ২ .২ (  াংগম াজনী-৫ )- ১  ক ব  
২ .  তযাবত ছবফ ৪  ক ব  
৩ . উত্তযাবধ কায  ন দ  ত্র   ন ন  ভযাবয জ  াবটথবপ গক ট  (  াংগমা জন ী-৩ ) ৩  ক ব  
৪ . ন ভুন া স্বাক্ষ য   াগতয াচচ  আাংগুগ রয ছা  (  াংগম াজনী-৬) ৩  ক ব  
৫ . অববব াফক ভগন ান ন  এফাং অফ য বাতা  আনুগ তাবলক  উগ ত্তারন  কয া য ক্ষ ভতা অথণ  ন দ  

(  াংগমাজনী-৭) 

৩  ক ব  

৬. বচ বকস ক/ পৌয বা / ইউবন ন  ব যল দ  পচ াযভযান / াডথ  কবভ ন ায  কতৃথক প্রদত্ত  ভৃতু য   ন দ  ত্র ১  ক ব  

৭. ব ,ব ,  এফাং বড-াপ ১  ক ব  

৪ .১ ০ । ব বফষ্য তব ফ গরয  সু দ ঃ 

 পম  কর ফয ব ক্ত  বব ফষ্য তব ফ গর জ ভা টাকায উ য সু দ  গ্রণ  কবয গত অবনে ুক তাচাগদ য বব ফষ্য তব ফ গর য সু দ  এয 
বযফগ তথ  যক াগযয  তযপ  ই গত চ াচ দ া/ অনুদ ান প্রদা গন য বফল  যফতথ ী কাগর  বফগ ফচন া কযা ই গফ । 

৫ । এই  স্ম াযগক ফবণথ ত ব দ্ধান্ত ভূ  অবফ রগে কামথকয  ই গফ । 

৬। এই  স্ম াযকফগ র প ন ন   াংক্রান্ত প্রচ বরত ব ফবধ/ দ্ধবত  এফাং  আ গদ / স্ম াযক ই তয াবদ য  াংবিষ্ট  অাং   াংগাবধ ত  
ই াগছ ফব রা গণ য ই গফ । 

৭। এই  স্ম াযগক ফবণথত   ন াই এ ভ ন  পক ান বফল   ম্প গকথ ফতথভা গন  প্রচ বরত  বফবধ-ব ফধ ান/  দ্ধবত/ আগদ  ভূ  
বযফতথন / বযফধ থন / াং গাধন  ন া  া  মথন্ত ফ রফস থাব কগফ । 

 

 

স দ  ভুতাক 

অবতবযক্ত   বচ ফ 

অথথ ব ফবা গ। 
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ন াং-অভ/অবফ/ব ফ ব ধ  -১ /৩ ব -২ ৬/৮ ৬( অাং-২ ) /১ ৩ ৫( ১ ০,০ ০ ০ ) তাবযখ: ০ ৮-১ ০-২ ০০১  বিঃ 

২ ৩-০ ৬-১ ৪ ০৮  ফাাং 

অনুব রব  অ ফগব ত  প্রগ াজনী  ফযফস্থ া গ্র গণ য জ ন্য  পপ্রবযত  ই র :- 

১ । ভব ন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া । 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন, ঢাকা। 

৪ । ভাব  াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, ফাাং রাগদ , ১ ৮ ৯  ীদ স দ  ন জরুর  ই রাভ য ণ ী, ঢাকা। 

 ( তাচয অধ ীন স্থ   কর অবপ  ভূ গ এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা গ রা ) । 

৫ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ/ অবতবযক্ত   বচ ফ -------------------------------------------------------------------- 

 ( তাচয অধ ীন স্থ   কর অবপ  ভূ গ এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা  ই র)  ( ভন্ত্রণ া র/ বফ বাগ) । 

৬। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক  ( গফাভবযক ), ফাাংরা গদ , ঢাকা  
( তাচয অধ ীন স্থ   কর অবপ  ভূ গ এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা গ রা ) । 

৮ । ব বজবডএ প, ফাাংরা গদ , ঢাকা। 

৯। অবতবযক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পমা গাগ মা গ ভন্ত্রণ ার, পয র বফন, আব্দ ুর গবণ  পযা ড, ঢাকা। 

১ ০ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব আযবফ বফন, চ রেজগ্রাভ। 

১ ১ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 

১ ২ । অথথ ব ফবা গগ য  ক র অনুবফব াগ। 

১ ৩ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) ------------------------------। 

১ ৪ । পজরা প্রা ক (  কর)  -------------------------------------------------------- । 

 ( তাচয অধ ীন স্থ   কর অবপ  ভূ গ এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা  গ রা ) । 

১ ৫ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা  ---------------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । 

১ ৬। পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)-------------------------------------------------------- । 

১ ৭। থানা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র থানা)--------------------------------------------------। 

 

 

পভাঃ প খাযগদ  আর ভ 

উ- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

অথথ ব ফবা গ 
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প্র তযাব ত পল  প ফতন  ন দ  ( ই এরব ব ) 

Expected Last Pay Certificate (ELPC) 

 

 জী কয ণ  স্ম ায গকয  ২ .০৫  অনুগ েদ  অনু াগয 
 

 

( গগগজ গট ড কভথকত থ ায পক্ষ গত্র   াংব িষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অব প ায ূযণ    জাবয কবয গফন  এফ াং ন ন-পগগজ গট ড কভথচ াযী গদ য  
পক্ষ গত্র   াংবিষ্ট  আন   ফযন  কভথ কতথা ূযণ  কবয গফন এ ফাং  াংবিষ্ট  ব  াফযক্ষ ণ  কভথকতথায প্রবত স্বাক্ষ গয জ াবয কবয গফন) 

 

১ । জন াফ/ পফ গভ ----------------------------------------------------------------------------------------  এয  প্রতযাব ত 
পল  পফতন প্রত যান ত্র । 

ক ) দ ফী : 

খ) অবপ : 

গ) জন্ধ তাবয খ : 

ঘ ) গ্রাহ্য চ া কবয গত প্র থভ পম াগদ া গন য তাবযখ : 

ঙ ) অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট আযগ ম্ভয তাবয খ : 

চ ) অফ য গ্র গণ য তাবয খ : 

ছ) পল  আবয ত পফ তন  পস্ক র : 

জ ) যফতথী ফাবল থক প ফতন ফৃব দ্ধয তাবয খ : 

২ । পদ  ভাব ক পফতন  বা তায ব ফফযণ : 
খাত অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট আযগ ম্ভয 

অফযফব ত ূ গফথয ত াবযগ খ 

অফ য গ্র গণ য অ ফযফবত  
ূগফথয  তাবয গখ 

ক ) ভূর পফ তন ঃ   
খ) ছুবটগত ই ন বক্র গভ গরটয ভ াব ক ায ( টাকা):   
গ) বফগল  পফ তন ঃ   
ঘ ) দ াবত্ব/ বফগ ল  বাত া:   
ঙ ) ফাড়ী বাড় া ব াতা:   
চ ) বচ বকস া বাতা :   
ছ) ভাঘথ বা তা:   
জ ) মাতাা ত বা তা:   
ঝ ) পধ ারাই ব াতা:   
ঞ ) ফযবক্ত গত বাতা :   
ট) কাবযগযী বাতা:   
ঠ) আযান  বাতা :   
ড) বটবপন  ব াতা:   
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৩ । ব বফষ্য তব ফ গরয  ব াফ ঃ 

ক ) ব াফ ন াং------------------------ ফই ন াং---------------------------- ৃ ষ্ঠা নাং------------------------ 

খ) ব াফবট  যক ায প্রদ ত্ত সু দ / অনু দ া ন     ভুক্ত/   
গ) পফতন  ই গত বন ব ভ ত ভাব ক জ ভা য ায:  টাকা ------------------------------ 
ঘ ) বফগত ৩ ০ প  জুন, ২ ০---------- তাবযখ  মথন্ত সু দ   পভা ট বস্থ বত/ জ ভা  টাকা ---------------------- 
ঙ ) অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট আযগ ম্ভ য অ ফযফব ত ূগ ফথয তাবয গখ  প্রতয াবত পভা ট ব স্থ বত/ জভা 

 টাকা ---------------------------- 
চ ) আগফদ গন  উব ল্লবখ ত তাবয খ ( এরব  আয-এ গভ গন য ৬ভা গ য ঊ গর্ধ্থ ন )  মথন্ত প্রতযাবত পভাট  বস্থ বত/ জভা 

 টাকা ---------------------- 
 

৪ । আদাগ মাগয  ফগ ক া  গৃীত অবগ্র গভয সু দ    অফবষ্ট  কতথগন য ব ফফয ণ : 

খাত আদাগ মাগয  ফগ ক া/ 
গৃীত অব গ্রগ ভয 

সু দ   অফবষ্ট 

ভাব ক কত থগন য 
ায 

অফ য গ্র গণ য অ ফযফবত  
ূগফথয  তাবয গখ প্রতযাব ত 

অফবষ্ট 

ক ) গৃ বন ভথাণ অব গ্রভ    
খ) ভটয কায/  াইগক র/ কবম্প উট ায    
গ) ভ্রভণ বা তা অব গ্রভ    
ঘ ) অবগ্রভ প ফতন    
ঙ ) ফাড়ী বাড় া    
চ ) গাড়ী  বা ড়া    
ছ) পটবর গপান ব ফর    
জ ) বফরৃযস বফ র    
ঝ ) গযা বফ র    
ঞ ) ঃ  াবন  কয    
ট) পৌয কয    
ঠ)  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ য পয ক গ ডথয 

বববত্তগত ক ভথকতথা/ কভথচ াযীয বন ক ট পথগক 
অন্য পকান  আদ া গম াগয অ থথ (মবদ  থাগ ক) 

   

৫ । অবজথত ছুব টয ব াফ ঃ 

ছুবটয ধয ণ পভাট অব জথত পভাট পব াগকৃত  পভাট অ ফবষ্ট 

ক ) ূণথ গড়  পফত গন     

খ) অধথ-গড় প ফতগন     

 

 

বাযপ্রাপ্ত  কভথকতথায  তাবয খ  স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

 

ন াং--------------------------------------------- তাবযখ ---------------- 

জ্ঞাতাগ থথ  কামথ াগ থথ পপ্রবয ত ই র: 
 

১ । 

 

২ । 

 

৩ । 
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প্র াপ্তফ য পন  গন য স ফ ধ  উ ত্তয াবধক াযী পঘাল ণ া ত্র 

 

 জীকয ণ  স্ম াযগকয  ৪ .০৫  ( ক)  অ নু গেদ  অনু মা ী চাুরগ য বন গজ ূযণ  কবয গফন 
 

 

 গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায এ য অথথ ব ফবা গগয  -------------------------------------- তাবযগ খয স্ম ায ক ন াং-অভ/  

অবফ/ প্রব ফ-১ / ৩ ব -২ ৬/ ৮ ৬( অাং-২ ) / ------------------ এ য  ৪ .০৫ (ক)  অনুগেদ  অনুমাী আবভ পঘাল ণ া কবয গতবছ পম, 

বন গম্ন ফবণ থত ফযবক্ত ফ গথ আ ভায প্রাপ্তফ য পন গন য সফ ধ  উত্তযাবধ কাযী ঃ 

 

ক্র বভক ন াং ন াভ  জন্ধ 
তাবযখ 

 ম্পকথ ভগন ানীত ায  
% 

সফফাবক  
অফস্থ া 

প্রবতফবন্নতা ছবফ ( স্টযা ম্প 
 াইজ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ । 

 

২ । 

 

৩ । 

 

৪ । 

 

৫ । 

 

৬। 

 

৭। 

 

৮ । 

 

৯। 

 

১ ০ । 

 

ভগন ানীত উত্তযাবধ কাযী ঃ 

 

 

বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথ গক্ষ য তাবয খ  স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

ভগন ান কাযীয স্বাক্ষ য  তাবযখ : 
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উ ত্তয াবধক ায   ন দ ত্র   ন ন-ভয াবযজ  াবট থব পগক ট 
 

(  জী কয ণ  স্ম াযগকয  ৩ .০১  অনু গ েদ  অনু মাী) 

 

ন াং------------------------------------------- তাবযখ -------------------------------- 
 

 

পৌয বা/  ইউবন ন /  াগডথয  ন াভ   ন াং------------------------------------------------------------------  থানা ----------

--------------------------------------পজরা/  য------------------------------------আবভ প্রতযান  কবয গ তবছ পম, ভযরভ/ 

ভযরভা ----------------------------------------------এই  এরাকায অব ধ ফা ী বছগ রন । তাচ ায ফা া ন াং---------------------

---------- যাস্ত া ন াং -------------------------------------- যাস্ত ায ন াভ -------- -------------------------------------------- 

ব্লক ন াং ------------------------/ গ্রা ভ -------------------- পাস্ট  অব প   ------------------------ থানা -------------------

--------------------------------------- পজরা ------------------------------------------------। তাচাগক  এফাং তাচায  

বযফা গযয   দ স্যগণ গক আবভ ------------ ফস য মাফস বচ বন । বফগ ত ---------------------- তাবযগ খ বতবন  ভৃতুযফযণ  

কবয াগছন । ভৃ তূযকা গর ব তবন  তাচায  বযফা গযয  বন ম্ন ফবণথত  দ স্য যাব খ া বগা গছন ঃ- 

ক্র ব ভ ক  
ন াং 

ন াভ  জন্ধ তাবয খ   
ফ   

 ম্পকথ প্রবতফন্নী অফস্থ া  সফফাবক  অফস্থা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

১ । 

 

২ । 

 

৩ । 

 

৪ । 

 

৫ । 

 

৬। 

 

৭। 

 

৮ । 

 

৯। 

 

১ ০ । 
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 উবল্লব খত  দ স্য/  দ স্যগণ  ফযত ীত তাচায আয পক ান উত্তযাবধ ক াযী ন া ই ।  যক াগযয  ফা অন্য পক ান কতৃথ  গক্ষ য বন কট 

পদ ন া ানায বফল  বন ষ্পবত্ত  কয া য ফযা া গয পক ফ রভ াত্র উ গযাক্ত   দ স্য/  দ স্যাগণ  ভযর ভ/ ভযরভ া এয  উত্তযাবধ কাযী 

বফগফবচত  ই গফন । 

 

আবভ আয প্রতযন  কবয গতব ছ পম, ভযরভ --------------------------------------------------  এয  জীফীত এ কভাত্র  --------

-------------------------------------- স্ত্র ী পফগভ ------------------------------ ুন বফথ ফা ক গযন  ন া ই  এফাং পক ান  

ুন বফথফা গয  অ ঙ্গীকা গয আফ দ্ধ ন  ন াই । 

 

 

 

 

স্বাক্ষ য 

পৌয বা/ ই উবন ন  বযল দ  পচ ায ভযান/ াডথ  কবভ ন ায 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

 

ন াং------------------------------------------------ তাবযখ ------------------------------------------ 
 

 

প্রতযন  কযা ই র:   ফথ গল  বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথ গক্ষ য তাবয খ  স্বাক্ষ য : 
 

 ীরগভ ায  
 

ূণথ বঠকান া  ---------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------  
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 াং গমা জন ী-৪ 

 

প ন ন  পয ভ ২ .১ 

( চ াুর গয য বন গ জয অ ফগযয  পক্ষ গত্র  প্র গ মাজয) 

 

 

ন াভ: জন াফ/  পফগ ভ -------------------------------------------------------------- 

 

পল  দ ফী: -------------------------------------------------------------------- 

 

পল  অবপ : ------------------------------------------------------------------ 

 

 এয  পন ন   াংক্রান্ত । 

 

 

বন গদ থ াফ রী 
 

 

১ ।  যক াবয চ াুরগয অফ য প্রস্তু বত ছুবট গ ত মাায কভ গক্ষ  ১ ০ ভা ূগ ফথ  পযগভয প্র থভ অাং  ূযণ  কবয া ৩  ( বতন) 

কব ত াচায অবপ  প্রধ াগন য বন ক ট দ াবখর  কবয গ ফন । অফ য প্রস্তু বত ছু বট  পবা গ কবয গত  ন া চাব গ র অফ য গ্র ণ  কযা য  

জন্য  কভ গক্ষ  ১ ২  ভা ূ গফথ দ াবখ র  কবয গফন । 

২ । অবপ  প্রধ ান পযগ ভয বৈতী  অাং  ূযণ  কবয া ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র   ভন্তফয / সু াবয  ২ ( রৃ ই )  কব পযভ  

পন ন  ভঞ্জুবয  কতৃথ গক্ষ য বন ক ট প  কব যগ ফন । 

৩ । ভঞ্জুবয  কতৃথ ক্ষ  ন া-দ াফী প্রতয ান  ত্র    কর দ ব রর ত্র  ম াচাই  কবয া  পয গভয তৃতী অাং ূযণ  কবয গফন । ব তবন  

অফ য বাতা   আনুগতাবল ক  ভঞ্জুবয য আগদ   বদ গফন  এফাং  পন ন  ব যগাধ  আগদ  জাবযয  জন্য  ভঞ্জুবয  আগদ   

১  ( এক )  কব পযভ  াংবিষ্ট  ব াফ যক্ষ ণ  অবপগ  প প্রযণ  কবয গফন । 

৪ । ব াফযক্ষ ণ  অবপ  পল  প ফতনত্র, ন া-দ াফী প্রতযন ত্র   ভঞ্জুবয য আগদ   য ফ তথী প্রগা জন ী অ ন্যান্য  কর  

ব াফ চ ূড়ান্ত বন যীক্ষ া গন্ত পয গভয চ তুথথ অাং ূযণ  কবয গ ফন এফাং পন ন  বযগ াধ আ গদ  ( বব )  জাবয  

কবয গফন । 

৫ ।  বঠক তগ থযয অব াগফ  পন ন  বন ষ্পবত্ত  মাা গত ব ফরব েত ন া   প  জন্য  পযগ ভয পম  পক ান স্থ া গন য অ প্রগাজন ী  

অাং কাব র বদ া কাব টা বদ গ ত ই গ ফ  এফাং মথ াস্থাগন  প্রগা জন ী  বঠক  তথয ব রব খগত/  াং গম াজন ক বযগ ত  ই গফ । 
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প্রথভ  অাং 
আ গ ফদন কাযী বন গজ যূণ   স্বাক্ষ য কব য গফন) 

 

 

 ভীগ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

 

বফল : প ন ন  বয গা গধ য আগ ফদন । 

 

ভগাদ , 

 বফনীত বন গফদন  এই  পম, আবভ  যক াবয চ াকবয ই গত --------------তাবযগখ অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট গত গভ ন  কবয ফ/  

কবয াবছ এফাং --------------------------তাবযগখ চ ূড়ান্ত অফ য গ্রণ  কবয ফ/ কবয াবছ । আ বভ অফ য বাতায অ গধ থক/  

 ম্পূণথ বফবন ভ কবয গত চ াই । প ই ভগত বফবধ প ভাতা গফক প্রা য অ ফ য বাতা  আনুগ তাবলক  আভাগ ক প্রদ াগন য অনু গযাধ  

কবয গতবছ । 

 ২ । আভায অফতথ ভাগন  বন গম্ন  ফবণথত  ভ গন ানীত  াগয  আভায  স ফ ধ  উ ত্তয াব ধ কাযীগদ যগক  এই  াবয ফ াবযক প  ন ন 

প্রদ াগন য জন্য  আবভ অনুগযাধ কবয গ তবছ:- 

 

ক্রব ভক 
ন াং 

ন াভ  জন্ধ ত াবযখ  ম্পকথ ভগন ানীত ায( %) সফফাবক  অফস্থা প্রবতফবন্নতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

১ । 

২ । 

৩ । 

৪ । 

৫ । 

৬। 

৭। 

৮ । 

৯। 

১ ০ । 
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৩ । আবভ এই  চ াকবযয  প কান  অাং ব ফ গগল য  জন্য  ূগ ফথ পক ান অ ফয  বাতা  ফা  আনু গতাবলক  গ্রণ  কবয  ন াই এফাং  

ববফষ্য গত এই  আ গফদন ত্র   ম্পগকথ  গৃীত ব দ্ধান্ত উগ ল্লখ ন া  কবয া পক ান আগ ফদন  কবয ফ ন া । 

 

৪ । অ াংগী কাযন াভা ঃ 

ক ) আভায জ ানাভগত  আভ ায বন কট  য কাগযয  পক ান ানা  ন াই । ত থাব    এই  পন ন  বযগা গধ য  য পম  পক ান 

 ভগ অন্যত্র  পক ান আদা গম াগয অগ থথয বফল  পগাচ য ীবূত ই গ র তাা াবয ফাবযক  অ ফয  বাত া/ ব ন জস্ব 

 ম্পবত্ত ই গত আবভ  আভায  উত্তয াবধক াযী, পপযস প্রদ ান কব যগ ত ফাধয  থাবক ফ/ থাবকগ ফ । 

খ) মবদ  যফতথ ী  ভগ পদ খা মা পম, বফবধ পভাতা গফক আবভ প ম বযভ াণ অথথ  প ন ন  ব াগ ফ া ায অবধ কাযী, 

আভাগ ক তাা অ গক্ষ া প ফী বয ভাগণ  অ ফয  বাতা / আনুগত াবলক  প্রদ ান কয া ই াগছ, তাা ই গর গৃীত  

অবতবযক্ত  অ থথ  াবযফাবযক  অফ য বাতা/ বন জ স্ব  ম্পবত্ত ই গত আব ভ  আভায উত্তযাবধ কাযী প পযস বদ গ ত ফাধ য 

থাবকফ / থ াবকগ ফ । 

 

৫ । ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  ক া মথা র/ প্র ধ ান/ পজরা / থানা ব া ফযক্ষ ণ  কভথ কতথায কা মথার---------------------------------

----------------/ প ানারী  ফযাাং গকয  াখা--------------------------------------------------  ( ূণথ বঠকান া) -----------------

------------------------------------------------------------------ই গত আবভ  আভ ায অফ য  বাত া   আ নু গতাবলক  গ্রণ  

কবয গত ই ো কবয । উব ল্লব খত ফয াাংক  াখা আভায  চ রবত/  ঞ্চী ফযাাং ক  ব াফ ন াং  --------------। 

৬। বন গম্ন আভ ায বতন বট ন ভুন া স্বাক্ষ য এ ফাং াগ তয ফৃ দ্ধাঙু্গগু গ রয ছা   তযাব ত ক বয া পদ া ই র:- 
 

ক্র বভক ন াং ূণথ স্বাক্ষ য  াংবক্ষ প্ত স্বাক্ষ য ফাভ/ ড ান ফৃ দ্ধাঙু্গ গরয  ছা 

১ । 

২ । 

৩ । 

 তযান কাযীয তাবয খ  স্বাক্ষ য---------------------------- 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

৭। আগফদন কায ীয ডাক  বঠকান া : 
 

 ক)  ফতথভান ------------------------------------------------ 

  ---------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------- 

 খ)  স্থ াী ---------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------- 

  ------------------------------------------------------ 

আন ায অনুগত 

আগফদন কায ীয স্ব াক্ষ য  তাবয খ 

ন াভ:---------------------------- 

দ ফী:---------------------------- 

পল  কভথ স্থ র:---------------------- 
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বৈ তী অ াং 

( দ প্তয / অবপ  ক ত ৃথক যূণ  কবয গ ত ই গফ) 

 

১ .০ চ াুরগযয  চ াকবযয  ব ফফযণ ীঃ- 

১ .০১ ন াভ : 

১ .০২ বতায  ন াভ : 

১ .০৩ জাতীতা : 

১ .০৪ অফ গযয   ভ গ দ ফী : 

১ .০৫ জন্ধ তাবয খ : 

১ .০৬ চ াকবযগত পম াগদ া গন য তাবয খ : 

১ .০৭ চ াকবয  ই গত অ ফয  গ্র গণ য তাবয খ : 

১ .০৮ আগফদন কৃত বাত া ফা আনুগত াবলগক য পে ণ ী : 

 

২ .০০ চ াকবযয  খবত ান: ফস য ভা বদ ন 

২ .০১ বফযবত  চ াকবযয  পভা ট সদঘথয :    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

২ .০২ অগম াগয চ া কবয :    

 ক ) ১ ৮  ফস য গূ ফথয চ াকবয :    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 খ) অাধ াযণ  ছুবট ঃ    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 গ) কতথফয/ ছুব ট ব াগ ফ গণ য  ন াই এভ ন   াভবক  ফয খাস্তক া রঃ    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 ঘ ) চ াকবযগত বফযব তয  ভক া র:    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 ঙ ) বফযবত ভুর প ন া ই া থাবক গ র বফ যবত য গূ ফথয চ াকবযক া র:    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 চ ) দ তযা গ  কযা য  দ রুণ  ফাবত রকৃত চ া কবয কার:    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 ছ) অননু গভাবদ ত অনুবস্থ বত :    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 পভাট ---- ---- ---- 
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২ .০৩ ন ীট চ াকবযক া র:  ( ২ .০ ১- ২ .০২ )   ফস য ভা বদ ন 

২ .০৪ অন্যান্য প মাগয  চ াকবয ( ম া প্র গাজন ী পক্ষ গত্র  -------------------------------------

--------------------------------------- -------------- পমাগ কবয গত ই গফ): 

   

 ক ) অফ য বা তায জন্য  গণ য  ায  প মাগয  াভবযক  মুদ্ধ কার ীন চ াকবয:    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 খ) চ াকবয ঘ াটবতজব ন ত  ভুর পকৃত  ভক ার:    

 গ) অফ য বা তায জন্য  গণ য  ায প মাগয অন্য প ম-পক ান চ াকবযক া র:    

 পভাট ---- ---- ---- 

২ .০ ৫ পভাট প মাগয  চ াকবয ( ২ .০৩  + ২ .০৪ ) ফস য ভা বদ ন 

 

৩ .০ অফ য বা তা  আনুগত াবলক :  

 ৩ .০১ অফ গযয  অ ফযফব ত ূগ ফথয তাবয গখ পল  ভাব ক গৃ ীতফয প ফতন  

( ই এরবব  অনু মাী) 

টাকা: ---------------------- 

 ৩ .০২ অফ য বা তায ায ( %) টাকা: ---------------------- 

 ৩ .০৩ পভাট অ ফয  ব া তায বযভ াণ টাকা: ---------------------- 

 ৩ .০৪ পভাট অ ফয  ব াতায অধথাাং ( ১ / ২) টাকা: ---------------------- 

 ৩ .০৫ আনুগতাবল গকয  প ভাট  অ ফয  ব াত ায প্র থভ  অধথাাং গয  বফবন ভ  ায  

( প্রবত এ ক টা কায ব যফগ তথ) 

টাকা: ---------------------- 

 ৩ .০৬ অফ য বা তায প্রথভ  অধ থাাং গয  বফ ব ন ভ পথাক প্রা য আনু গতাবলক টাকা: ( অাং গক)---------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

 ৩ .০৭ ( ক)  ন ীট ভাবক  অ ফয  বা তায ব যভাণ টাকা: ( অাং গক)---------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 
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অ থ ফা, 

 

  খ) ১ )  ন ীট ভাব ক অফ য বাতায   বযফগতথ আ নু গত াবলগকয জন্য  

বৈতী অধথাাং গয  ব ফবনভ  ায ( প্রব ত এক  টাক ায বয ফগতথ) 

 

  খ) ( ২ )  ন ীট ভাব ক  অফ য  বা ত ায বফবন ভ গ প থাক  প্রা য  

আনুগতাবল ক 

টাকা: ( অাং গক)---------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

 ৩ .০৮ ক ) পভাট আনুগতাবল ক টাকা: ( অাং গক)---------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

  খ) পভাট ভাবক  অফয  বাতা : টাকা: ( অাং গক)---------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

 

৪ .০০ অবপ  প্রধ াগন য ভন্ত ফয: 

 ৪ .০১ আগফদন কায ীয বন কট বনম্ন ফবণথত বফ ল  ফযতীত অন্য পকান  ানা ন াই: 
 

  ক )-------------------------------------------------- 

  খ)-------------------------------------------------- 

  গ)-------------------------------------------------- 

 

৪ .০২ সু াবয:  ------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------ 

  ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দপ্ত য প্রধা গন য 
স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

তাবযখ: -------------------------------- 
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ততৃ ী অ াং 

৫.০০ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য আগদ : 

৫.০১  ( ক)  বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  পম, জন াফ/ পফ গভ --------------------------------------------------------  এয  চ াকবয 

 ম্পূণথরূগ  গন্তাল জন ক । ূণথ অ ফ  যবাতা এফাং / ফা আনুগত াবলগকয ভঞ্জুবয, মাা অ ফয বাত ায বফবধ প ভাতাগ ফক প্র ায  

তাা এতৈায া অনু গভাদন  কযা ই র । 

অ থ ফা, 

খ)  বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  প ম, জন াফ/ পফ গভ --------------------------------------------------------  এয  চ াকবয 

 ম্পূণথরূগ  গন্তাল জন ক ন গ এফ াং ই া বস্থ য কয া ই াগছ পম, উক্ত চ াুরগযয  অফ যব াতা  আনু গ তাবলক  বন ম্নরূ  

বযভ াগণ  হ্রা  কযা ই র:- 

১ )  অফ যবাতা  হ্রাগ য  বযভ াণ : টাকা ( অাংগক)  ------------------------ 

( কথা)  -------------------------------- 

২ )  আনুগতাবল ক হ্র াগ য বযভ াণ : টাকা ( অাংগক)  -------------------------- 

( কথা)  -------------------------------- 

৩ )  এই রূ হ্রাগ য য প্রা য অফ য বাতা : টাকা ( অাংগক)  ---------------------------- 

( কথা)  ------------------------------ 

৪ )  এই রূ হ্রাগ য য প্রায  আনু গ তাবলক : টাকা ( অাংগক)  ------------------------------ 

( কথা)  -------------------- 

৫ )  এই রূ হ্রাক ৃত  অ ফয  বাতা  এফাং/ ফা  আনু গ তাবলগকয  ভঞ্জুবয  এত ৈাযা অনু গভাদন  কযা ই র । 

অ থ ফা 

গ)  বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  প ম, জন াফ/ পফ গভ --------------------------------------------------------  এয  পন ন  

পক ই   এয  ন া-দ াফী প্রতযন ত্র  অ থফা  অন্যান্য  প্র গাজন ী কাগজ  ত্র াবদ   যফযা কয া   ম্ভ ফ ন া  া উক্ত চ াুর গযয  

প্রায  আনু গ তাবলগকয তক যা ৮ ০ বাগ এ ফাং প্র ায  ন ীট প ন ন   াভব ক বাগ ফ এত দ ৈায া অনু গ ভাদন  কযা  ই র । 

৫.০২ প্রচ বরত বন ভানু মাী আনু গতাবলক  এফাং ---------------------------------- তাবযখ ই গত অ ফয  বাতা  

বযগাধ  কয া ম াইগত া গয । 

৫.০৩ আগফদন কায ীয অ ফতথভা গন  আ গফদন কাযীয ভগন ান ীত ফযবক্ত  ( আগ ফদগন য  ২  অনুগে গদ  ফবণ থত)  স ফ ধ  

উত্তযাবধ কাযী গণ  পন ন সু বফধা াই গত াগযন । 

 

 

তাবযখ: ------------------------------------ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য স্বাক্ষ য 

  ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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চ ত ুথ থ অ াং 

( ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  ফযফ াগযয  জন্য ) 

 

 

* ৬.০ ০ ব াফযক্ষ ণ  কামথা রগ য ভন্তফয : 
 

৬.০১ প্রতযাবত  পল  পফ তন ত্র  যীক্ষ া  কবয া  বঠক   াা ব গা গছ এফাং ম থা মথ  কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ন া-দ াফী  
প্রতযান ত্র  প্রদ ান কয া   তাা এই  কামথা র ক তৃথক গৃীত  ই াগছ । 

 

৬.০২ ূফথফতথ ী ৃষ্ঠা ভূগ ফবণথত ব া ফ   গণ ন াভূ  যীক্ষ া কবয  া  বঠক  াা ব গা গছ এ ফাং প মাগয  চ াকবযয  সদ ঘথয  
বন যীক্ষ াূফথক গৃীত ই া গছ । 

 

৬.০৩ পমাগয  কতৃথক্ষ  ক তৃথক ----------------------------তাবযগখ --------------------------------------ন াং পন ন  
ভঞ্জুবয  আগদ   প্রদ ান কয া  ই াগছ । 

 

৬.০৪ এভ তাফস্থ া বন গম্নাক্ত বযভ াণ অ ফ য বাতা  আনু গতাবলক  বযগাধ  আগদ  জাবয  কযা ই র :- 

 ক ) পভাট অ ফয  ব াতায বযভ াণ টাকা: ( অাং গক)--------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

 খ) পভাট অ ফয  ব াতায প্রথ ভ অধথাাং গ য বফবন ভগ প থাক আনুগত াবলগকয  বযভ াণ টাকা: ( অাং গক)---------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

 গ) ১ )  ন ীট ভাবক  অ ফয  বা তায বৈত ী  অধথাাংগয  বযভ াণ টাকা: ( অাং গক)--------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

 গ) ২ )  পথাক আনু গতাবল গকয  বয ভাণ  ( ব ৈতী অধ থাাং গয  জন্য) টাকা: ( অাং গক)--------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

  অথ ফা  

 ঘ ) ১ )  পভাট আনু গতাবলক টাকা: ( অাং গক)--------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

 ঘ ) ২ )  ন ীট ভাবক  অ ফয  বা তা টাকা: ( অাং গক)--------------------- 

   ( কথা)  ---------------------- 

 

 

৬.০৫ অফ য বা তা আযগ ম্ভয তাবয খ 
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৬.০৬ অফ য বা তা  আনুগত াবলক  বয গ াগধ য ভাধয ভ/ স্থান : 
 

ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার / প্রধ ান/ পজ রা/ থানা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকত থায কা মথা র  ------------------/ 

প ানারী ফয াাংক াখ া -------------------------- ূণথ বঠকান া -------------------------- -------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - এয  চ রবত /  ঞ্চী ব া ফ ন াং - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -। 

 

৬.০৭ পন ন  বযগ াধ আ গদ  ( বব )  ন েয ----------------------তাবযখ ------------------ উগযাক্ত  ৬.০৬  

অনুগেগদ  ফবণথত া খা/  কামথ ার গ পপ্রযণ  কযা ই র । 

 

তাবযখ:-------------------------- স্বাক্ষ য -------------------------- 
 

 

 ক াযী ভাব াফযক্ষ ক 

বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

* পন াট: 

১ । ক ) ব াফযক্ষ ণ  অবপগ য আ বত্তয  ভূ র কব বন ন্ত্র ণ কাযী ভন্ত্রণ া র/ বফ বাগ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয  ফযাফগয  

জাবযয   াগ থ  া গ থ ই ায অনুবরব  অফগবত   এক ব ট বন বদ থষ্ট  ভ ীভ া য ভগধ য প্রগ াজনী  ফ যফস্থ া গ্রগণয  জন্য 

অবডট  আ বত্তয   াবত   াংবিষ্ট  চ া ুরগযয ন া গভ তাায ফতথভান  কভথস্থ গ র ড াকগ মাগ গ প্রতযান    পপ্রযণ  কবয গত  

ই গফ। 

খ) ব াফযক্ষ ণ  অব পগ য  আ  ব ত্ত য আগযা  এক বট  কব  অব ডট  আ বত্ত য  বত   াংবিষ্ট  চ াুরগযয  বন কট  পপ্র যণ  

কবয ফায অনু গযাধ   তাচায বন ফথাী  কভথকত থায প্র ম গ ে  জাবয কবয গত ই গফ এফাং  এক বট বন বদ থষ্ট  ভ ীভ া উ গল্ল খ  

কবয া বদ গত ই গফ । 

২ । ব াযযক্ষ ণ  অবপগ য  আ বত্তয   ব ত  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  ফতথভ ান পাবষ্ট াং  ফা অ ফস্থান  জানা গন ায জন্য   াংব িষ্ট  ভন্ত্রণ ার/ 

বফবা গ/ অবধদ প্তয /  বযদ প্তয / দ প্তয গক অনুগযাধ কবয গত ই গ ফ এফাং ভন্ত্রণ ার/ বফ বাগ / অবধদ প্তয / বয দ প্তয / দ প্তয 

উক্ত অফস্থ ান ফা প াবষ্টাং বন যীক্ষ া অব প গক জ ানাই গত ফাধ য থাবক গফ । 
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 াং গমা জন ী-৫ 

 াবযফ াবযক প ন ন  পয ভ ২ .২ 

 

 

ন াভ  : জন াফ/ পফ গভ -------------------------- ---------------------- 
 

প  ল  দ ফী: -------------------------- -------------------------- 
 

পল  অবপ : -------------------------- -------------------------- 
 

এয  ভৃতুযগত  াবয ফাবযক  প ন ন   াংক্রান্ত । 

 

 

বন গদ থ াফ রী 
 

 

১ । আগফদন কায ী সফধ  উত্তযাবধ কায   ন দ ত্র   পয গভয প্র থভ অাং ূ যণ  কবয া ৩  ( বতন )  কব  ভৃত  চ া ুরগযয পল  

অবপ  প্রধ া গন য বন কট দ াব খর কবয গ ফন । ভগন ানীত উত্তযাবধ কায ীগণ  এ কক  অববব াফক গত্ব এক বট আগ ফদন ত্র  দ াবখ র  

কবয গফন । 

২ । অবপ  প্রধ ান পয গভয বৈ তী অাং  ূযণ  কবয া  দ া-দ াফী প্রতযন  ত্র   ভন্তফয/  সু াবয  ২ ( রৃ ই )  কব পয ভ 

পন ন  ভঞ্জুযক াযী কতৃথ গক্ষ য বন ক ট  প কবয গফন । 

৩ । ভঞ্জুয  কতৃথ ক্ষ  ন া-দ াফী প্রত যন ত্র    কর দ ব রর ত্র  মাচাই  কবয  া  পযগ ভয তৃত ী অাং ূযণ  কবয গ ফন । বতবন  

অফ য বাতা   আনুগতাবল ক  ভঞ্জুবয য আগদ   বদ গফন  এফাং  পন ন  ব যগাধ  আগদ  জাবযয  জন্য  ভঞ্জুবয  আগদ   

১  ( এক )  কব পযভ  াংবিষ্ট  ব াফ যক্ষ ণ  অবপগ  প প্রযণ  কবয গফন । 

৪ । ব াফযক্ষ ণ  অবপ  পল  পফতন ত্র, ন া-দ াফী প্রতযন ত্র   ভঞ্জুবয  আগদ   যফ তথী প্রগ াজনী  অ ন্যান্য  ক র 

ব াফ চ ূড়ান্ত বন যীক্ষ া গন্ত পয গভয চ তুথথ অাং ূযণ  কবয গ ফন এফাং পন ন  বযগ াধ আ গদ  ( বব )  জাবয  

কবয গফন । 

৫ ।  বঠক ত গথযয  অ বা গফ পন ন  বন ষ্পবত্ত  ম াাগত  বফ রবে ত  ন া   প জ ন্য পয গভয প ম-পক ান স্থ াগন য অপ্র গ াজনী  অাং  

কাবর বদ া ক াবটা বদ গত ই গ ফ এফ াং মথ াস্থাগন  প্রগা জন ী  বঠক তথয  বরবখ গত/  াং গমাজন কবয গত ই গফ । 
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াগ াটথ 
 াইগজয 

 তযাবত ছবফ 

 

 

প্র থ ভ অাং 
 

( উত্তয াবধক াযী  বন গজ আ গফদন ত্র  যূণ    স্ব াক্ষ য কব যগ ফন) 

 ভীগ 

---------------------- 

---------------------- 

---------------------- 

 

বফল :  াবযফ াবযক প ন ন  বয গা গধ য আ গ ফদন । 

 

 

ভগাদ , 

 আন ায অব প গ য প্রাক্তন  চ াুর গয জন াফ/ পফ গভ -------------------- ---------------------- ------দ ফী -------------

--------- আভায (  ম্পগকথ)  ------------------বছগ রন । বতবন  ------------------তাবযগ খ ভৃতুযফযণ  কয া   ব ফবধ পভাতাগ ফক 

প্রায  তাচায চ াকবযয  াবয ফাবযক  অফ য বা তা  আনুগত াবলক  আভ াগ ক প্রদাগন য অনুগযাধ  কবয গতবছ । 

২ । আবভ তাচ ায স ফধ  উত্তযাবধ ক াযী/ এ ফাং বয ফাগযয  অন্যন্য  দ স্যয া আ ভাগক ত াচাগদ য অবব বাফক  বন গা গ কবয া এই  

াবয ফাবযক  অ ফয  বাত া  আনুগ তাবলক  উ গত্তা রন  কয ায ক্ষ ভত া অ থণ কবয াগ ছন  ( গৌয  বা/ ই উবন ন  বযল দ  

পচ াযভযান / াডথ  কবভ ন ায  ক তৃথ ক প্রদত্ত   ন দ   াংমুক্ত ক যা  ই র) । 

৩ । আবভ এই  চ াকবযয  পক ান অাং বফ গ গল য দ াফী গত ূগফথ  পক ান অ ফয  বাতা ফা আনু গতাবলক  গ্রণ  কবয  ন াই এফাং 

ববফষ্য গত এই  আ গফদন ত্র   ম্পগকথ  গৃীত ব দ্ধান্ত উগ ল্লখ ন া  কবয া পক ান আগ ফদন  কবয ফ ন া । 

৪ । অ াংগী কাযন াভা ঃ 

 

ক ) তাচায বন কট  যক া গযয  পক ান া ন া থাবক গর  তাা আবভ বফবধ প ভা তাগফক বয গাধ কবয গ ত  ম্মত  

আবছ। এই  পন ন  বয গাগধ য  য  পম-পক ান  ভ অন্যত্র  প কান  আদা গমা গয অগ থথয  বফল  

পগাচ যীবতূ  ই গ র তাা আভা য   া বযফাবযক অফ য বাতা / বন জ স্ব  ম্পবত্ত ই গ ত আব ভ প পযস প্রদ ান 

কবয গত ফ াধয থ াবকফ । 

খ) মবদ  য ফতথী   ভগ  পদ খ া মা প ম, বফবধ পভা তাগ ফক আবভ  পম  বযভ াণ অ থথ প ন ন  ব া গফ  া ায  

অবধক াযী আভা গক তা া অ গক্ষ া প ফী বয ভাগণ  অফ য বাত া/ আনু গ তাবলক  প্রদ ান কয া ই া গছ, তাা  

ই গর  গৃ ী ত অবতবযক্ত  অথথ  আ ভায  াবয ফাবযক  অফ য  ব াতা/  বন জস্ব   ম্পবত্ত ই গ ত আবভ প পযস  বদ গত  

ফাধ য থাবকফ । 
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৫ । ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথা র/ প্র ধ ান/ পজরা/ থানা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকত থায কামথা র -------------------- -----------

---------/ প ানারী  ফ যাাংগকয  া খা  ( ূণথ বঠ কা ন া) ------------------ -------------------- ------------------ ----------------

---------------- ------------------------------------------ ই গত আবভ  আভায াবয ফাবযক  অ ফয  বাত া  আনুগতাবল ক  

গ্রণ  কবয গত ই ো কবয । উবল্লব খত ফযাাংক া খা আভায চ রবত/  ঞ্চী  ব াফ ন াং ------------------। 

 

৬। বন গম্ন আভ ায বতন বট ন ভুন াস্বাক্ষ য এ ফাং াগ তয ফৃ দ্ধাাংগুব রয ছা   তয াব ত কবয া পদ া ই র:- 

ক্র বভক ন াং ূণথস্বাক্ষ য  াংবক্ষ প্ত স্বাক্ষ য ফাভ/ ড ান ফৃ দ্ধাাংগুব রয 
ছা 

১ ।    

২ ।    

৩ ।    

 

 

 

তাবযখ   তযান ক াযীয স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

৭। আগফদন কায ী ডাক  বঠকান া : 
 

ক ) ফতথভান 
-------------------- 

-------------------- 

-------------------- 

খ) স্থ াী 
-------------------- 

-------------------- 

-------------------- 
 

আন ায অনুগত 

 

 

আগফদন কায ীয স্ব াক্ষ য  তাবয খ ---------------------- 

ন াভ: ------------------------------ 

ভৃত চ াুরগযয  ন া ভ:-------------------- 

পল  দ ফী: ------------------------ 

পল  অবপ : ------------------------ 
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বৈ তী অ াং ( কঃ যুাতন ) 

 
( গমই  পক্ষ গত্র  ব ব  জাবয ই া প  ন ন  পবাগ কয া ইগতব ছর প ই গক্ষ গত্র  ুযাতন  ব ব   াংগ াধগন য জ ন্য 

এই  অাং অব প  কতৃথক ূযণ  কবয গ ত ই গফ । অন্য থা  যফতথী  -খ অাং  যূণ  কবয গ ত ই গ ফ) । 

 

 

১ .০০ ই গতাূ গফথ ভঞ্জুবয কৃত অফ য ব াতা  ম্পবকথত ত থযাবদ : 

১ .০১ ভৃত/ অ ফয প্রাপ্ত চ াুর গযয  ন াভ : 

১ .০২ ভৃতুযয/ অ ফগযয  ত াবযগ খ দ ফী : 

১ .০৩ অফ য গ্র গণ য তাবয খ : 

১ .০৪ প্রভাণ  পন ন া গযয  ভৃতু যয তাবয খ : 

১ .০৫ প্রাপ্ত  ফথ গল  ভাবক  অফ য বাতায  বযভ াণ টাকা : অাংগক  ---------------------------------------- 

   কথা ----------------------------------------- 

১ .০৬ ভাব ক াবয ফাবযক  অফ য ব াতায বযভ াণ  ট াকা : অাংগক  ---------------------------------------- 

   কথা ----------------------------------------- 

১ .০৭ ুযাতন  বব  ন াং  তাবয খ:-------------------- ------------------------------------------ 

 

বৈ তী অ াং ( খ ঃ নত নু ) 

 

( ূফথফতথী  -ক অাং প্রগ মাজয ন া ইগ র বব  জ াবযয  জন্য এ ই  অাং অ বপ ক তৃথক ূযণ 
কবয গত ই গ ফ) 

 

১ .০০ ভৃত চ াুরগযয চ াকব যয  বফফযণ :-------------------- -------------------- 

১ .০১ ন াভ :-------------------- -------------------- 

১ .০২ বতায ন াভ :-------------------- -------------------- 

১ .০৩ জাতীতা :-------------------- -------------------- 

১ .০৪ অফ য/ ভৃতু যয  ভগ  দ ফী :-------------------- -------------------- 

১ .০৫ জন্ধ তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০৬ চ াকবযগত পম াগদ া গন য তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০৭ চ াকবয  ই গত অ ফয  গ্র গণ য তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০৮ আগফদন কৃত বাত া ফা আনুগত াবলগক য পে ণ ী :-------------------- -------------------- 

১ .০৯ ভৃতুযয তাবয খ ( প্রভাণ ত্র  ) :-------------------- -------------------- 
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২ .০০ ভৃত চ াুরগযয  চ াকব যয  খবত ান: ফস য ভা বদ ন 

২ .০১ বফযবত  চ াকবযয  পভা ট সদঘথয :    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

২ .০২ অগম াগয চ া কবয :    

 ক ) ১ ৮  ফস য গূ ফথয চ াকবয :    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 খ) অাধ াযণ  ছুবট ঃ    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 গ) কতথফয/ ছুব ট ব াগ ফ গণ য  ন াই এভ ন   াভবক  ফয খাস্তক া রঃ    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 ঘ ) চ াকবযগত বফযব তয  ভক া র:    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 ঙ ) বফযবত ভুর প ন া ই া থাবক গ র বফ যবত য গূ ফথয চ াকবযক া র:    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 চ ) দ তযাগ  ক য ায  দ রুণ  ফাবত রকৃত চ া কবয কার:    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 ছ) অননু গভাবদ ত অনুবস্থ বত :    

 ----------------------- তাবযখ  ই গ ত ----------------------- তাবযখ  মথন্ত ---- ---- ---- 

 পভাট ---- ---- ---- 

২ .০৩ ন ীট চ াকবযক া র:  ( ২ .০ ১-২ .০২ )   ---- ---- ---- 

২ .০৪ ভৃত চ াুরগযয  অন্যান্য প মাগ য চাকবয  ( মা প্র গাজন ী পক্ষ গত্র  পমা গ কবয গত  ই গফ) ফস য ভা বদ ন 

 ( ক)  অফ য বাত ায জন্য গণ য  ায পমা গয াভবয ক  মু দ্ধকা রীন চ া কবয :    

 ( খ)  চ াকবয ঘ াটবত জবন ত ভুর পকৃ ত  ভক ার:    

 ( গ)  অফ য ব াতায জন্য  গণ য  া য পমাগ য অন্য প ম-পক ান চ াকবযক ার:    

 পভাট ---- ---- ---- 

২ .০৫ পভাট প মাগয  চ াকবয ( ২ .০৩  + ২ .০৪ ) ফস য ভা বদ ন 
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৩ .০ ভৃত চ াুরগযয  অফ য বাতা  আনু গ তাবলক ।  

৩ .০১ অফ গযয  অফয ফবত ূগ ফথয তাবয গখ পল  ভাব ক গৃীত ফয পফ তন   
( এর ব ব  অনু মাী) 

টাকা:---------- ----- 

৩ .০২ অফ য বা তায ায %  

৩ .০৩ পভাট অ ফয  ব াতায বযভ াণ: টাকা:---------- ----- 

৩ .০৪ পভাট অ ফয  ব াতায অধথাাং ( ১ / ২) টাকা:---------- ----- 

৩ .০৫ আনুগতাবল গকয  জন্য ব ফবনভ  ায:  ( প্রবত এ ক টাকায বযফ গতথ) টাকা:--------------- 

৩ .০৬ অফ য বা তা য প্রথভ  অধ থাাং গয  বফব ন ভগ  পথ াক প্র ায আনুগত াবলক টাকা:---------- ----- 

৩ .০৭ ন ীট ভাবক  াবযফ াবযক অ ফয  বা তায বযভ াণ: টাকা:--------------- 

 

 

৪ .০ অবপ  প্রধ াগন য ভন্ত ফয: 
 

 

৪ .০১ জন াফ/ পফ গভ---------- ------------------------ দ ফী ---------- ---------- এই  কামথা রগ  কভথযত বছ গ রন ।  

বতবন  ---------- ------------ তাবযগ খ ভৃতুয ফযণ ক বয া গছন । তাচ ায বন কট বন ম্নফবণথত ব ফল ফয তীত অন্য প কান  

ানা ন াই । 

ক . ---------- ------------------ 
খ. ---------- ------------------ 
গ. ---------- ------------------ 
 ---------- ------------------ 
 ---------- ------------------ 

 

 

4.02 আগফদন কায ী জন াফ/ পফ গভ -------------------------- ভৃত জন াফ/ পফগভ ------------------ এয সফধ  

উত্তযাবধ কাযী । এই  কা মথা রগ  াংযব ক্ষ ত ন বথ ত্র াবদ  এফাং পৌয ব া/ ই উবন ন  বযল গদ য পচ াযভযান /  াডথ 

কবভ ন া য এয  প্রতয গন য ব ববত্তগত  ই া বন বিত   া  বগা গছ ।  অন্য ান্য আইন ানু গ উত্তযাবধ কাযী গণ  ত াচ াগক  

অববব াফক ভ গন ানীত কয া    াবযফ াবযক অফ য বাত া  আনুগ তাবল ক বযগা গধ য ভঞ্জুবয  তাচা গক প্র দ াগন য 

জন্য  সু াবয ক য া মা ই গত গছ । 

 

 তাবযখ:---------- ------ ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অবধদ প্তয / বয দ প্তয / দপ্ত য 

প্রধ াগন য স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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ততৃ ী অ াং 

 

৫.০ ০ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য আগদ : 
 
 

৫.০১ ক ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী  বন বিত  পম, জন াফ/  পফগভ  --------------------------------------- এয  চ াকবয  ম্পূণথবা গফ  

 গন্তা ল জন ক । ূণথ অফ য  বা তা এফাং/ ফা  আনুগ তাবলগকয  ভঞ্জুবয, ম াা অ ফয  বাতা  বফবধ  পভা তাগ ফক  

প্রায  তাা এ তৈাযা অনুগভ াদন  কযা ই র । 

অ থ ফা 
খ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  পম, জন াফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয  চ াকবয  ম্পূণথবাগ ফ  

 গন্তাল জন ক ন গ এফাং ই া বস্থ য কয া ই াগছ পম, উক্ত চ াুরগযয  অ ফয  বাতা  আনু গতাবলক  বন ম্নরূ  

বযভ াগণ  হ্রা   কবয গত ই গ ফ:- 

১ ) অফ য বা তা হ্রা গ য বযভ াণ : টাকা -------- ------------ 

২ ) আনুগতাবল ক হ্রাগ য বযভ াণ : টাকা ------------------- 

৩ ) এই রূ হ্রা গ য য প্রা য অ ফয  ব াতা : টাকা ( অাং গক)------------------ 

   ( কথা)  -------- ------------ 

৪ ) এই রূ হ্রা গ য য প্রা য আনু গতাব ল ক : টাকা ( অাং গক)------------------ 

   ( কথা)-------- ------------ 

৫ ) এই রূ হ্রাক ৃত  অফয  বাতা  এফাং / ফা আনুগতাবল গকয  ভঞ্জুবয  এত ৈাযা  অনু গভাদন  কযা  ই র । 

অ থ ফা 

গ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  প ম, জন াফ/  পফগভ -------- ---------------------------- এয  পন ন  পক ই   এয  

ন া-দ াফী প্রতযন ত্র  অ থফা অন্যা ন্য প্রগা জন ী কাগ জত্রাবদ   য ফযা কয া  ম্ভফ ন া  া   উ ক্ত  

চ াুরগযয  প্র ায আনুগত াবলক  তক যা ৮ ০ বা গ এফাং প্রা য ূণথ ন ীট  পন ন   াভবক বাগ ফ এত ৈ াযা  

অনুগভাদ ন  কযা ই র । 

ঘ ) ভৃত চ াুরগয জন া ফ/ প ফগভ -------- ---------------------- এ য াব যফাবযক অ ফয  বাত া এফাং/  ফা  

অনুগতাবল ক মাা অফ য ব াতা ব ফব ধ  পভাতাগ ফক প্র ায তাা ত াায স ফ ধ  উত্তযাবধ কাযী জন াফ/ প ফগভ -----

----------------------- প ক  ৪ .০২  অনুগেগদ য প্রস্ত াফ পভ াতা গফক প্রদ া গন য জন্য  সু াবয অনুগভাদ ন  কয া 

ই র। 

৫.০২ প্রচ বরত বন ভানু ম াী আনু গতাবলক  এফাং -------- ------------ তাবযখ ই গত াবযফ াবযক অফ য ব াতা ত াাগক 
বযগাধ কয া ম াইগত া গয । 

 

 

 

তাবযখ:           ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য ত াবযখ  স্বা ক্ষ য 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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চ ত ুথ থ অ াং 
 

( ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ য ফযফ াগযয  জন্য ) 

 

 

* ৬.০০ ব া ফযক্ষ ণ  কা ম থা রগয  ভন্তফয: 
 

6.01 প্রতযাবত প ল  পফতন ত্র  যীক্ষ া  কবয া  বঠক াা ব গা গছ এফ াং মথা ম থ কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ন া-দ াফী 
প্রতযান ত্র  প্রদ ান কয া   তাা এই  কামথা র ক তৃথক গৃীত  ই াগছ । 

 

6.02 ূফথফতথ ী ৃ ষ্ঠাভূ গ ফবণথত  ব াফ   গণ ন াভূ  যীক্ষ া  কবয া  বঠ ক া া বগা গছ এ ফাং পম াগয চাকবয য স দ ঘথয  
বন যীক্ষ াূফথক গৃীত ই া গছ । 

 

6.03 পমাগয  কতৃথক্ষ  ক তৃথক ------------------ তাবযগ খ ------------------ ন াং প ন ন  ভঞ্জুবয  আ গদ  প্রদান  কয া 
ই াগছ । 

 

৬.০৪ এভ তাফস্থ া বন গম্নাক্ত বযভ াণ অফ য বাতা  আনু গতাবলক  বযগাধ  আগদ  জাবয  কযা ই র:- 
 

ক ) পভাট ভাবক  াবয ফাবযক  অফ য ব া তা য বযভ াণ : টাকা ---------------------- 
 

খ) পভাট অ ফয  ব াতায প্রথ ভ অধথাাং গ য বফবন ভগ  প থাক 
আনুগতাবল গকয  বয ভাণ 

: টাকা ( অাং গক) : ------------------ 

   ( কথা) :---------------------------------- 
 

গ) ন ীট ভাবক  াবযফ াবযক অ ফয  বা তায বযভ াণ : টাকা ( অাং গক)  ------------------ 
 

   ( কথা) :---------------------------------- 
 

 

৬.০৫ াবযফাবযক  ভাবক  অফ য ব াতা আযগ ম্ভয তাবয খ: 
 

৬.০৬ অফ য বা তা  আনুগত াবলক  বয গ াগধ য ভাধয ভ/ স্থান ঃ 

ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার / প্রধ ান/ পজরা / থ ানা  ব াফযক্ষ ণ  ক ভথক তথায কামথ ার ------------------ --------

---/ প ানার ী ফযা াংক া খা ------------------------------------------( ূণথ বঠকান া)  এয  চ রব ত/  ঞ্চ ী ব া ফ ন াং 

--------------। 

 
৬.০৭ পন ন  বযগ াধ আ গদ  ( বব )  ন েয ------------------ তাবযখ ----------। 

 উগয াক্ত ৬.০ ৬ অনু গেগদ  ফবণথত াখা/ কামথা র গ পপ্রযণ  কয া ইর । 

 

 তাবযখ------------------   স্বাক্ষ য ------------------ 
 

 

 ক াযী ভা ব া ফযক্ষ ক 

বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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*  পন াট : 
 

১ । ক ) ব াফযক্ষ ণ  অবপ  আ বত্তয  ভূ র কব বন ন্ত্র ণ কাযী  ভন্ত্রণ ার / বফ বা গ/ অবধদ প্তয /  বযদ প্তয / দ প্তয  ফয াফগয  

জাবযয   াগ থ  া গ থ ই ায অনুবরব  অফগবত   এক ব ট বন বদ থষ্ট  ভ ীভ া য ভগধ য প্রগ াজনী  ফ যফস্থ া গ্রগণয  জন্য 

আবত্তয   বত   াংবিষ্ট  চ াুরগযয  ন া গভ তাায  ফতথভ ান কভ থস্থ গ র ড াকগ মা গগ প্রতযন   পপ্রযণ  কবয গত ই গফ । 

খ) ব াফযক্ষ ণ  অবপ  আবত্তয  আগ যা এক বট কব  আ বত্তয   বত   াংবি ষ্ট চ াুরগযয  বন কট প প্রযণ  কব যফায 

অনুগযাধ  তাায বন ফথা ী কভথকত থা য প্রমগ ত্ম জাবয কবয গত ই গ ফ এফাং  এক বট বন বদ থষ্ট  ভ ীভা উগল্ল খ কব য া 

বদ গত ই গফ । 

 

২ । ব াফযক্ষ ণ  অবপ  আবত্তয   ব ত  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  ফ তথভান প াব স্টাং ফা অফস্থ ান জানা গন ায জন্য   াংবিষ্ট  

ভন্ত্রণ ার/ বফ বা গ/ অবধদ প্তয / বয দ প্তয / দ প্তয গক অনুগযাধ কবয গত  ই গফ এফাং ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অবধদ প্তয / 

বযদ প্তয / দপ্ত য উক্ত অফস্থ ান ফা প াবস্টাং ব াফযক্ষ ণ  অবপ গক জান াই গত ফাধ য থ াবকগ ফ । 
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 াং গমা জন ী-৬ 

ন ভনু া স্বাক্ষ য  া গতয া চচ  আঙ্গগু রয ছ া 

 

 

১ । ব ন গম্ন আনু গতাবলক   অফ য বাতা য আ গ ফদন কাযী জন া ফ/ পফ গভ ------------------------------------  দ ফ ী 

( প্র গম াজয পক্ষ গত্র )  ------------------ বতা/ স্বাভ ী ------------------------------------ এয  বতন বট ন ভুন া স্বা ক্ষ য 

 তযাবত কয া ই র । 

 

ক্রব ভক ন াং ূণথ স্বাক্ষ য  াংবক্ষ প্ত স্বাক্ষ য 

 

 ১ ) 

 

 ( ২ ) 

 

 ( ৩ ) 

 

২ । বন গম্ন আনু গতাবলক   অফ য বাতা আগফদন কায ী জনাফ / পফ গভ ------------------------------------ দ ফী 

( প্র গম াজয পক্ষ গত্র )  ------------------ বতা/ স্বাভ ী ------------------------------------ এয  াগতয াচচ  আ ঙ্গগ রয 

ছা  তয াবত কয া ই র । 

 

ক্রব ভক ন াং আঙু্গগ রয ন াভ ছা 
১ ) ফাভ/ ড ান কব ন ষ্ঠ  

২ ) ফাভ/ ড ান অন াবভক া  
৩ ) ফাভ/ ড ান ভধ যভা  
৪ ) ফাভ/ ড ান তজথন ী  
৫ ) ফাভ/ ড ান ফৃ দ্ধাঙু্গব র  

 

৩ । উমুথক্ত  ন ভুন া স্ব াক্ষ য  া গতয াচ চ  আঙ্গুগ রয ছা  আভায  মু্মগ খ প্রদ ান কয া ই াগ ছ । 

 

 

 

 

 তযান কাযী প্র থভ  পে ণ ীয পগ গজগ ট ড কভথকতথায তাবযখ  স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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 াং গমা জন ী-৭ 

 

আনু গতাবল ক  অফ য বাতা  উ গত্তার ন  কবয ফ ায জন্য ক্ষ ভ তা অ থণ   অব বব াফক ভগন ান ন  এ য প্র তযান ত্র । 

 

১ । আভযা বনম্ন স্বাক্ষ যক াযী গণ 

 ভযরভ/ ভ যরভা  ------------------------------------ প্রাক্তন  ( দ ফী)  ------------------------------- ফতথভ ান বঠকান া :-

--------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------- ---------------------

------- ------------------------------স্থ াী বঠকান া: গ্রাভ ঃ----------------------------  ডাকঘযঃ  ---------------------------

- থানা: ----------------------------------------  পজরা:------------------------------ এয  

সফধ  উত্তযাবধ কাযী । তা ায ভৃতু যয কাযগণ ---------------------------- --------------------------জন াফ/ পফ গভ ------------

------------------------পক  অবব বাফ ক বন মুক্ত ক বয রাভ  এফাং  আভ াগদ য গক্ষ  আনুগতাবল ক   অফ য  বাত া উগত্তা রন  কযা য  

জন্য  ক্ষ ভতা অ থণ কব য রাভ । 

 

ক্রব ভক 
ন াং 

ন াভ জন্ধ 
তাবযখ 

ফ  ম্পকথ ভগন ানীত 
ায 

সফফাবক  
অফস্থ া 

প্রবতফবন্নতা ছবফ 
( স্টযাম্প 

 াইজ) 

তাবযখ  
স্বাক্ষ য/ 

বট ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬৫ ৭ ৮ ৯ ১ ০ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

২ । উমুথক্ত স্বাক্ষ যক াযী গণ  পস্বে া , স্বজ্ঞা গন  এফাং আভ ায  মু্মগ খ উগয াবল্লব খত ক্ষ ভতা অথণ  অব ববাফ ক বন গাগ  

কবয াগছ। 

 

তাবযখ  স্বাক্ষ য 

পৌয বা/ ই উবন ন  বযল দ  পচ ায ভযান/ াডথ 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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 াং গমা জন ী-৮ 

ন া-দ াফ ী প্র তযান ত্র 

 

 এই  ভগভথ প্রত যান  কয া ম াইগত গছ প ম, জন াফ/ পফ গভ -----------------------------------------------------দ ফী -----

----------------------- এয  বন কট  যক াগযয  ানা আ গছ/  ন াই । 

 

২ । অফ য গ্র গণ য অ ফযফবত  ূফথ  তাব যখ  মথন্ত তাচ ায বন কট য কা গযয  ব ন ম্নরূ  ানা আগছ ( প্রগ মাজয পক্ষ গ ত্র ) :- 
 
 

ক্রব ভক ন াং খাত ানা টাকায বযভ াণ 

 

১ ২ ৩ 

( ক) পটবর গপান ব ফর  

( খ) বফরৃযস বফ র  

( গ) গাড়ী  বা ড়া  

( ঘ) ফাড়ী বাড় া   

( ঙ )   

( চ )   

( ছ)   

( জ)   

( ঝ)   

( ঞ)   

 

 

৩ । তাচায বফ রুগ দ্ধ বফচায  বফব াগী  ভাভ রা এফাং / বফ বাগ ী ভাভ রা অবনস্প ন্প  আগছ / নাই । 

 

 

 

ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দপ্ত য প্রধা গন য তাবয খ  
স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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 াং গমা জন ী-৯ ক 

 

ই এ রবব/  বব  জ াবয  াংক্রান্ত  ত থয অ থ থ বফ বাগ গ প প্রযগণ য  ছক { জ ীকযণ  স্ম ায গকয  অনুগেদ  ২ .১ ১  ( খ)  অনু াগয} 

 

(  কর ব াফযক্ষ ণ  অবপ / আন   ফযন  কভথকত থা কতৃথক স্ব-স্ব অবপ গ য আতাধ ীন চ াুরগযগদয  ই এ রব ব   বব   
জাবয  াংক্রান্ত ত থয অথথ ব ফবা গগ  সত্র ভাব ক বববত্ত গত পপ্রয গণ য জন্য  প্রবত গফদন  ছক) 

 

 

তথয প প্রযণ কাযী অবপ গ য ন াভ   ব ঠকান া 
 

তথয প প্রযগণয ভ া : ১ ভ/ ২ / ৩ / ৪ থথ সত্রভাব ক প্রব তগ ফদন 

 

১ । এই  অবপ গ য ব  াফবকু্ত  পফতন গ্র ণ গমা গয  গদ য  াংখ যা ( গে ণ ী গব গদ ) : 
 

ভঞ্জুবয কৃত  গদ য  াংখয া 
 

কভথয ত  গদ য  াংখয া ভন্তফয 

কভথকত থা কভথচ াযী 
 

পভাট 

 

কভথকত থা কভথচ াযী 
 

পভাট 

 

( ফাড়বত) ( ঘাটবত) 

         

 

২ । বফগত বতন  ভাগ  জাবযক ৃত ইএ রব ব   বব  
 

ই এরবব বব পভাট ভন্তফয 
 

    

 

৩ । আগাভ ী ৯, ১ ০   ১ ১  ভা গয এ র.ব. আয-এ গভনক াযী কভথ কতথায  াংখযাঃ 

 

৯ ভা  গয 
গভন কাযীয  াং খযা 

১ ০ ভা গ য 
গভন কাযীয  াং খযা 

১ ১  ভা গয 
গভন কাযীয  াং খযা 

পভাট ভন্তফয 
 

     

 

৪ । আগাভ ী  ৯, ১ ০   ১ ১  ভা গয এ র.ব. আয, এ গভনক াযী কভথচায ীয  াংখযাঃ 

 

৯ ভা  গয 
গভন কাযীয  াং খযা 

১ ০ ভা গ য 
গভন কাযীয  াং খযা 

১ ১  ভা গয 
গভন কাযীয  াং খযা 

পভাট ভন্তফয 
 

     

 

 

৫ । অব তবয ক্ত  ভন্ত ফয ( মবদ  থ াগক) : 
 

 

 

আন   ফযন /  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা-এ য 

তাবযখ  স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬( অাং-২ ) /১ ২ ৮ তাবযখ: ১ ১-০ ৯-২ ০০১  ই াং 

 

স্ম াযক ত্র 
 

বফল : পফ াভবযক প ন ন গ বা গীগদ য  ফবধ থত বচ বক স া বাতা  নু ঃবন ধ থা যণ   দ্ধবত অবধক তয   জীকযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

 পম  কর প ন ন ায ফযাাং গকয  ভা ধ যগভ পন ন  উ গত্তা রন  কগয থা গ কন  বচ বকস া বাতা ফবৃদ্ধয ক াযগ ণ  প্রচ বরত  
বন ভানু  াগয তা ুন ঃবন ধ থাযগণয জ ন্য তাগদ য বব  (Pension Payment Order) এফাং বড-াপ (Disburser’s half) 

ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ াবখ র কয গত  । এয  প গর ফবধথত বচ বকস া বা তা প্রাবপ্ত গত ব ফরে  ঘগ ট । 

 

২ । এই  অসু বফধা রৃয ীকয গণ য র গক্ষ য  যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  ক গযগছন প মঃ- 

ক ) ফবধথত বচ বকস া বাতা  ুন ঃবন ধ থায গণ য জন্য  পন ন ায গণ  বন জ বন জ ব  ব ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ াব খগ রয  বযফ গতথ 
 যা  বয  াংবিষ্ট  ফযাাং গক দ াব খর কয গফন । 

খ) ফযাাংগকয  ক্ষ ভতা প্রাপ্ত  পকান  ব বন য  অবপ ায  ফা  তদ ূর্ধ্থ   মথা গয  পক ান কভথকত থা এ তদ  াংক্রান্ত বাতা  ফৃব দ্ধয  আগদ গ য  
ন েয  তাবযখ উ গল্ল খু ফথক পন ন াগযয  ব ব  এফাং ব ড-াপ এ ফবধথত বচ বকস া বাতা ুন ঃবন ধ থাযণ  কগয তায 
স্বাক্ষ গয য ন ী গচ  বন জ ন াভ েব রত  ীর পভায  প্রদ ান কয গফন । 

গ) বচ বকস া বাতা ুন ঃবন ধ থাযগণয ত থ যাবদ পন ন  ুন ঃবথয গন য দ াফী ব যগাধ কাযী ব গ াফ যক্ষ ণ  অব প গ ক  াংবিষ্ট  
ফযাাংক ত াসক্ষব ণ কবা গফ অফবত  কয গফন এ ফাং ব াফযক্ষ ণ  অবপ  এবাগ ফ প্রাপ্ত ত গ থযয বববত্ত গত ত ায অবপ গ  
এত দ  াংক্রান্ত ক া গজ াবদ  ার-ন াগাদ  কগয য ক্ষ ণ াগ ফক্ষণ  কযগ ফন । 

 

৩ । এই  আগদ গ য  প্রাবধক ায পন ন   াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবতয  আ গদ /স্ম াযগ কয   াংবিষ্ট  অাং  াং গাবধ ত  গগ ছ ফগ র গণ য  
গফ। 

 

৪ । এই  আগদ  অবফ রগে ক ামথকয  গফ । 

 

 

পভাঃ াভসু গজ াা 
মুগ্ম- বচ ফ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ 

 

বফতযণ : 
জ্ঞাতাগ থথ  কামথ াগ থথ: 
১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ান উ গদ ষ্টায ক া মথা র, ুযাতন   াং দ  ব ফন, পতজগাচ , ঢাকা। 

৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 

৪ । ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , ১ ৮ ৯  ীদ স দ  ন জরু র ই রা ভ  যণ ী, ঢাকা । 

 ( তায অধীনস্থ   কর অবপ  ভূ এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা ।) 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬/( অাং-২ ) /১ ৪ ৮ তাবযখ: ২ ৩ /১ ০/২ ০০১  ই াং। 

 

বফল : পফ াভবযক প ন  ন গ বা গীগদ য  ফবধ থত বচ বক স া বাতা  নু ঃবন ধ থা যণ   দ্ধবত অবধক তয   জীকযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

 ূত্র: অথথ ব ফবা গগয ১ ১ /৯ /২০ ০১  তাবযগ খয অভ /অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬/( অাং-২ ) /১ ২ ৮  ( অনুবরব  াংগ মাবজ ত)  
স্ম াযক । 

 

 উগয াক্ত বফলগ অথথ ব ফবা গগয  ূ গ ত্র াক্ত স্ম াযগক উ গল্ল খ কয া  গগছ প ম, পম  কর কফয াাং ক গত প ন ন  উগত্তা রন  
কগযন  তা গদ য ফবধথত বচ বকস া  ব া তা ুন ঃবন ধ থাযগণয জন্য  ব ,ব ,  ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  দ াবখ গরয  ব যফগতথ   যা বয 
 াংবিষ্ট  ফযাাং গক দ াব খর  কয গফন । ফ যাাংগকয  ক্ষ ভ তাপ্র াপ্ত পক ান  ব বন য  অবপ ায ফা তদ ূর্ধ্থ মথ াগয  পক ান  কভথকত থা  বাত া 
ফবৃদ্ধ  াংক্রান্ত  াংবিষ্ট  আ গদ গয  ন ে য  তাবযখ উ গরথ খূ ফথক পন ন া গ যয  ব ,ব ,  এফাং বড-াপ এ ফবধথ ত বচ বকস া  বাতা  
ুন ঃবন ধ থাযণ  কগয তাচয স্বাক্ষ গযয  ন ী গচ  বন জ ন াভ েব রত  ী র পভায  প্র দ ান কয গফন । 

 

 অথথ ব ফবা গগয  উ মুথক্ত  স্ম াযগক  সু বন বদ থষ্ট আগদ   গে  জানা  মা গে পম, পক ান পক ান ফযাাংক  া খ া ফবধথ ত বচ বকস া  
বাতা ুন ঃবন ধ থাযগণয ব ফলগ বন গদ থব ত ফযফস্থ া  গ্রণ  কয গছন  ন া মা অন ববগপ্র ত । 

 

 কাগজই, পন ন াযগদ য এই  অসুব ফ ধ া দ ূযীকযগণয  জন্য  স্ম াযগ কয  বন গ দ থন া অনুমাী মথা ম থ তামথ ক্রভ গ্র ণ  কয ায 
বফলগ প্রগাজন ী  ফয ফস্থা বন গত অ নু গযাধ  কযা  র । 

 

 

পভাঃ াভসু গজ াা 
মুগ্ম- বচ ফ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ 

প্রগাজন ী  ফয ফস্থা গ্র গণ য জন্য : 

১ । ফযফস্থান া বযচ া রক, প ানারী ফয া াংক, প্রধ ান কামথ ার, ঢাকা। 

২ । ফযফস্থান া বযচ া রক, জন তা ফযাাং ক, প্রধ ান কামথা র, ঢাকা। 

৩ । ফযফস্থান া বযচ া রক, রুা রী ফয াাং ক, প্রধ ান কামথা র, ঢাকা। 

৪ । ফযফস্থান া বযচ া রক, অগ্রন ী ফয াাং ক, প্রধ ান কামথা র, ঢাকা। 

৫ । ফযফস্থান া বযচ া রক, ফাাংরা গদ  কৃবল  ফযাাংক, প্রধ ান কামথা র, ঢাকা। 

 

 দ  অফগবতয  জন্য : 
১ ।  গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক । 

২ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , ঢা কা । 
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অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬( অাং-২ ) /৪ ৪ তাবযখ: ০ ৯-০ ৩-২ ০০২  বিঃ 

 
বফল : পফ াভবযক  যক াবয চ া ুরগয গদ য পন ন  ভঞ্জ বুয  বয গাধ  াংক্র ান্ত বফবধ /  দ্ধবত অবধক তয  জীকয ণ 

আ গদ  ২ ০০১ এয   াং গাধন ী । 
 

  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ া রগ য  ৪ /১ ২ /২০ ০১  বিঃ তাবযগ খয অবপ  স্ম াযক ন াং- ভ ( প্রঃ ৫)  -পফঃ ঃচাঃগ ন-৯/২০ ০১-১ ৪ ৯৪-

এয  ভগভথ  পফাভবয ক  যক াবয  চ াুরগ যগদয  পন ন  ভঞ্জুবয    বয গাধ  াংক্রান্ত বফবধ/   দ্ধবত অবধক তয   জীকযণ  বফল গ  
অথথ ব ফব াগ ক তৃথক জাব যক ৃত ০ ৮-১০-২ ০০১  বিঃ ত াবযগ খয স্ম াযক  ন াং- অভ/ অবফ/  বফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬ ( অাং-২ ) /১ ৩ ৫ 
মথা গর াচন া কগয পদ খা ম া পম, উক্ত আগদ গয   াংগম াজন-১ এয  অনু গেদ  -৪-এ আদাগম াগয ানায বফফযগণয ভগধ য  
বফরৃযস বফর  প টবর গপ ান বফগ রয বফ ল গ উগ ল্লখ আগছ । এক ই  বফলগ  াংগাধন ী -৮  ( ন া-দ াফী প্রতযান   ত্র )-এ    উগ ল্লখ  
আগছ।  এ বফল  রৃ বটগ ত ব াফযক্ষ ণ  কভথ কতথ/ আন   ফযন  কভথক তথ-( বডবড, )  এয  পক ান  ম্পৃক্ত তা  ন া থ াকা অথথ  
বফবা গ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ া রগয   া গ থ এক ভত পাল ণ  কয তঃ অ থথ ব ফবা গগ য ফবণথত স্ম াযগ কয   াংগ মাজনী -১  (প্রতাবত প ফতন  
 ন গদ য ( ই  এর ব ব )  এয  ক্রব ভক ন াং-৪  এয  ( ছ)  ‘পটবর গপান বফ র’  ( জ)  ‘বফরৃযস বফর ‘ কথা গুগ রা ফাদ  পদ া গরা । এ  
আগদ  অব ফর গে ক ামথকয  গফ । 

 

 

পভাঃ যা পত আরী 
 ক াযী বচ ফ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬( অাং-২ ) /৪ ৪ ( ৫০০ ) তাবযখ: ০ ৯-০ ৩-২ ০০২  বিঃ 

বফতযণ ঃ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যা তন   াং দ  বফন, ঢাকা। 
৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন  ঢাকা। 
৪ ।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ফাাংরা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 

৫ । ভাব  াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক,ফাাং রাগদ গয  অব ডট া উজ, ১ ৮ ৯ স দ  ন জরুর ই রাভ য ণ ী, কাকয াইর ঢা কা । 
৬।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত অব তবয ক্ত   বচ ফ --------------------------------------------------- ( ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । 
 ( তাচ ায অধীন স্ত   কর  অব পগ  ই া য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া  ই র) । 
৭। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 
৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক  ( গফ- াভবযক), ফাাংর াগদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । 
৯। ব বজবডএ প, (রৄ ধ ুভাত্র পফ- াভবযক চ াুরগযগদয  জন্য  প্র গমাজ য) । 
১ ০ । বফবা গী কবভ ন ায  ------------------------------------------------------। 

১ ১ । বযচ ারক, আফান  বযদ প্তয, ফাাং রাগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
১ ২ । পজরা প্রা ক (  কর) ---------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধীন স্ত   কর অবপ  ভূ গ  এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা গ রা ) । 
১ ৩ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা পফা ভব যক   বচ ফার, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৪ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা । -------------------------------------------------  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ । 

১ ৫ 
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ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬( অাং)-২ /৪ ৫ তাবযখ: ০ ৯-০ ৩-২ ০০২  বিঃ 

 

বফল : পফ াভবযক  যক াবয চ া ুরগয গদ য পন ন  ভঞ্জ বুয  বয গাধ  াংক্র ান্ত বফবধ /  দ্ধবত অবধক তয  জীকয ণ 
আ গদ  ২ ০০১  এয  স্পষ্ট ীক যণ । 

 

 ূত্র:  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার গয  ০৪ /১ ২ /২০ ০১  বিঃ তাবযগ খয অব প  স্ম াযক ন াং- ভ/( প্রঃ৫ ) পফঃ ঃচা ঃগন-

৯/২০ ০১ /১ ৪ ৯ ৪ । 
 

 উমুথক্ত  বফল   সু গত্র য বযগ ব ক্ষ গত বন ম্ন স্বাক্ষ যক াযী  আবদষ্ট   গ  জানাগ ে প ম, পফাভবয ক  যক াবয  চ াুরগয গদ য 
পন ন  ভঞ্জুবয   বযগ াধ  াংক্রা ন্ত বফবধ/  দ্ধবত অবধক তয  জীক যণ  প্র গঙ্গ অথথ  বফব াগ ক তৃথক জাব যক ৃত ০ ৮-১ ০-

২ ০০১  বিঃ তাবযগ খয স্ম াযক ন াং-অ ভ/ অবফ/ বফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬ ( অাং-২ ) /১ ৩ ৫ মথাগর াচন ায পপ্রবক্ষ গত রক্ষ য কয া মা  
প ম, ব াফযক্ষ ণ  অবপ / বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথক্ষ-এয  বফলগ বকছুট া বফ ভ্রাবন্ত  যগগ ছ । অ থথ বফবা গগয উবল্লব খত আগদ গয  
অনুগেদ  ‘৪ .০৪  ফাড়ী বাড় া  াংক্র ান্ত দ াফীঃ’ এ য  ‘ফাড় ী বা ড়া  অ ন্যান্য আনুল াবঙ্গক ানা প মভন-বফ রৃ যস বফর, গযা 
বফর, ঃ  াবন  কয  ই তযাবদ আ দ াগয  জন্য  ব াফযক্ষ ণ  অব প / ব ন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথক্ষ  ম থা মথ ফযফস্থা  গ্রণ  কবয গফন’ 

ফগর  উ গ ল্লখ  আ গছ ।  বফল বট  স্পষ্ট ী কয ণ   ব ফভ্রাবন্ত  বন য গন য র গক্ষ য এত ৈাযা ফযা খযা  কয া  মা গে প ম, এখাগন  বন ন্ত্র ণ কাযী  
কতৃথক্ষ  ফ রগত  প্রা বন ক  ভন্ত্র ণ ার / বফবা গ/ অবধদ প্তয / দপ্ত য/ বযদ প্তয / াং স্থ াগক ফু ঝাগন া  গ গছ । 

 

পভাঃ যা পত আরী 
 ক াযী বচ ফ 

 বচ ফ 

 াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার 
( দ ৃঃ আঃ -জন াফ ইব রা  আগভদ ) 

উ- বচ ফ ( প্রা ন-২ ) 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬( অাং-২ ) /৪ ৫( ৫০০ ) তাবযখ: ০ ৯/০৩ /২০ ০২  ই াং 

জ্ঞাতাগ থথ/ ক ামথা গ থথ অনু ব রব পদ া  গরা: 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, ঢাকা। 
৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন  ঢাকা। 
৪ ।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ফাাংরা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 

৫ । ভাব  াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক,ফাাং রাগদ গয  অব ডট া উজ, ১ ৮ ৯ স দ  ন জরুর ই রাভ য ণ ী, কাকয াইর ঢা কা । 
৬।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত অব তবয ক্ত   বচ ফ ---------------------------------------------------  ( ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । 
 ( তাচ ায অধীন স্ত   কর  অব পগ  ই া য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া  ই র) । 
৭। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 
৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক  ( গফ- াভবয ক), ফাাংর াগদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । 
৯। ব বজবডএ প, (রৄ ধ ুভাত্র পফ- াভবযক চ াুরগযগদয  জন্য  প্র গমাজ য) । 
১ ০ । বফবা গী কবভ ন ায  ------------------------------------------------------। 

১ ১ । বযচ ারক, আফান  বযদ প্তয, ফাাং রাগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
১ ২ । পজরা প্রা ক (  কর) ---------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ  এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা গ রা ) । 
১ ৩ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা পফা ভব যক   বচ ফার, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৪ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা । -------------------------------------------------  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ । 

 

 

পভাঃ যা পত আরী 
 ক াযী বচ ফ 
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ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -১ /৯৭/ ৭ ৫ তাবযখ: ২ ২-০ ৫-২ ০০২  বিঃ 

 

বফল : অ থ থ ব ফবা গ কত ৃথক জাবযক তৃ ৮-১ ০-২ ০০১  তাব যগ খয পফা ভবয ক  যক াবয চ াুরগয গদ য পন ন  ভঞ্জ বুয  
 বযগ াধ  াংক্রান্ত ব ফবধ/  দ্ধবত অবধক তয   জীকয ণ  আগদ   প্র গঙ্গ। 

অথথ ব ফবা গ কতৃথক জাবযক ৃত ৮-১ ০-২ ০০১  তাবযগখয প ফাভবযক   য কাবয চ াুরগয গদ য পন ন  ভঞ্জুবয    বযগাধ  
 াংক্রান্ত বফবধ/  দ্ধবত অবধক তয  জীকয ণ  আগদ গয   াংগাধন ী   ফযাখয াভূগয ব ফলগ এফাং ২ .০১, ২ .০৪, এফাং 
২ .১ ১  অনুগে গদ  ফবণথত ব ফধান পভ াতাগ ফক প্রগা জন ী ফযফস্থা  জ রুয ীবববত্তগত  গ্রণ  ক গয গৃীত  ফয ফস্থা  ম্প গকথ অত্র  
বফবা গগক অফবত  কয ায জন্য বন ম্ন স্বাক্ষ যক াযী আবদষ্ট  গ অনুগযাধ  ক যগছ । 

 

 

পভাঃ ভন ছুয আর ী পখ 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 
বফতযণ : 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগা, ঢাক া । 
৩ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন  ঢাকা। 
৪ । ফাাংর াগদ গয  ভাব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র গক য কা মথা র, ১ ৮ ৯  ীদ স দ  ন জরুর ই রাভ য ণ ী, ঢাকা । ( তাচয 

অধীন স্ত   কর অবপ  ভূগ  অনুবরব  পপ্রয গন য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 
৫ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ / অবতবযক্ত   বচ ফ  ---------------------------------------- ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ  

এয  অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা গ রা)  ( ভন্ত্রণ ার /  বফ বাগ) । 
৬। গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
৭। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক  ( গফাভবযক ), ফাাংরা গদ , ঢাকা ( ত াচয অধীন স্থ   ক র  অবপ ভূ গ এ য অনুব রব প প্রযগন য জন্য  

অনুগযাধ কয া  গ রা) । 
৮ । ব বজবডএ প, ফাাংরা গদ , ঢাকা। 

৯। অবতবযক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পমা গাগ মা গ  ভন্ত্রণ ার, পয র ফফন, আফরৃ র গবণ  পযাড, ঢাকা। 

১ ০ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব আযবফ বফন, চ রেজগ্রাভ। 
১ ১ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), যাজাী । 
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প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -১ ৫/৯৯/ ৪ ০ তাবযখ: ১ ৫-৪-২ ০০৩  বিঃ 

০ ২-০ ১-১ ৪ ১ ০ ফাাং 

 

বফল : ভতৃ  পফা ভবয ক  যক াবয কভ থকত থা/  কভ থচ াযীয  বফ ফাবত া  কন্য া / ক ন্য া গগণ য  পন ন /  আনু গতাবলক  প্র া যতা 
 াংক্রান্ত । 

 
 উমুথক্ত  বফল গ  যক ায এই  ভগ ভথ ব  দ্ধান্ত গ্রণ  ক গযগ ছন  পম, ভৃত পফা ভবয ক  যক াবয  কভথকত থা / কভথচ ায ীয  বফফ াবতা  
কন্য া/ কন্য াগণ  ছ াড়া অ য পক ান  সফধ  াবয  ন া থ াকগ র প গক্ষ গ ত্র  তাচয পন ন / আনুগত াবলগকয ট াকা পফাভবয ক  
 যক াবয চ াুরগয গদ য প ন ন  ভঞ্জুবয   বযগাধ   াংক্রান্ত  বফ বধ /  দ্ধবত অবধক তয  জীকয ণ  স্ম াযক  ন াং-অ ভ/ অব ফ/ ব ফবধ-

১ /৩ ব -২ ৬/৮৬ ( অাং)-২ /১ ৩ ৫ এ য  ৩ .০২  অনুগে গদ  উব ল্লব খত ২ ৫  ফ স গযয  ঊ গর্ধ্থ  ুত্র  ন্ত া গন য প্রায ত ায অনু রূ   গতথ  
ভৃত পফাভবয ক   যক াবয কভথকত থ া/ কভথচ াযীয বফ ফাবত া কন্য া/ কন্য া গণ  প্রচ বরত ব ফবধগত   দ্ধবতগ ত  া গয  প্রা  য গ ফন । 

 

 

পভাঃ যা পত আরী 
 ক াযী বচ ফ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -১ ৫/৯৯/ ৪ ০ ( ১ ০০) তাবযখ: ১ ৫-৪-২ ০০৩  বিঃ 

০ ২-০ ১-১ ৪ ১ ০ ফাাং 

জ্ঞাতাগ থথ/ ক ামথা গ থথ অনু ব রব পদ া  গরা: 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, ঢাকা। 
৩ । ভাব  াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, ফাাং রাগদ গয  অব ডট া উজ, ১ ৮ ৯ স দ  ন জরুর ই রাভ য ণ ী, কাকয াইর ঢা কা । 

( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ  এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা গ রা ) । 

৪ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 
৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন  ঢাকা। 
৬।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ফাাংরা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 

৭।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ --------------------------------------------------- ভন্ত্রণ ার/ বফ বাগ । ( তাচয অধীন স্ত   কর 
অবপগ  এ য  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য অনু গযাধ  কয া গ রা ) । 

৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক  ( গফ- াভবযক), ফাাংর াগদ , প গুন ফাবগচা, ঢাকা  ( তাচ য অধীন স্ত   কর অবপ  ভূ গ  এ য অনুবরব  
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা  গরা ) । 

৯। ব বজবডএ প, (রৄ ধ ুভাত্র পফ- াভবযক চ াুরগযগদয  জন্য  প্র গমাজ য) । 
১ ০ । বফবা গী কবভ ন ায  ------------------------------------------------------। 

১ ১ । পজরা প্রা ক (  কর) --------------------------------------------------- ( তাচয অধ ীনস্থ   ক র অব প  ভূগ   এ য  
অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা গর া ) । 

১ ২ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা পফা ভব যক   বচ ফার, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

১ ৩ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা । -------------------------------------------------। 
 

 

পভাঃ যা পত আরী 
 ক াযী বচ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ  অনুব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -১ /২০ ০৩ /৫৪ তাবযখ: 
৩ ১ /০৫/২ ০০৩  বিঃ 

১ ৭/০২/১ ৪ ১ ০ ফাং 

 

বয ত্র 
 

 অথথ  বফব াগ গয  ০ ৮-১ ০-২ ০০১  তাবয গখয  স্ম াযক ন াং-অভ/ অবফ/ ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬ ( অাং-২ ) /১ ৩ ৫ জাবযয  ভাধযগ ভ 
পফাভবয ক  যক াবয চ াুরগয গদ য প ন ন  ভঞ্জুবয   বযগাধ  াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধব ত অবধক তয  জীকয ণ  কয া গবছর । 
 যক ায উগ ৈগ গয  াগ থ রক্ষ য কয গ ছ পম, পক ান পক ান ভন্ত্রণ ার/  বফব া গ/ দ প্তয / অবধদ প্ত য/  বযদ প্তয  কতৃথ ক স্ম াযগক ফবণথত  
বন গদ থাফর ী ম থা মথ বা গফ অনু যণ  ন া কয া, পন ন  পক ই   প্রবত্র াকয গণ  দ ীঘথূত্র তা বকাং ফা পক ান পক ান ব ফলগ জব টরত া  
 ৃবষ্টয  কাযগণ কাবঙ্খ ত রক্ষ য অজথন   ম্ভফ  গে ন া । অফ য গ্রগণয য পন গন য অ থথ প্র াবপ্তয  পক্ষ গত্র  অগন ক  যক াবয  
কভথকত থা/ ক ভথচ াযীগ ক এ খন   যা বন য স্বীকায  এফাং  কষ্ট গ বাগ  কয গ ত গে মা পক ানবা গফই ক াভয ন  ।  এ  ফযা াগয  পক ান  
পক ান পক্ষ গত্র  পন ন  প্রতযা ী  যক াবয কভথচ াযীয উদা ীনতা এ ফাং পক া ন  পক ান পক্ষ গত্র  পন ন  ভ ঞ্জুবয  প্রবত্র ায  াগ থ  াগ থ  
জবড়ত কভথক তথা, কভথচ াযীয কতথগফ য অফ গরা, উগদ যা গ ীন তা   পন ব তফাচ ক ভানব  কত াগকই  দ া ী কয া মা ।  পন ন  
ভঞ্জুবয  প্রবক্র ায দ ীঘথূত্র ত ায জন্য  পম  ক র  ভ স্যাগু গরা  বচ ব িত কয া  মা  বন গম্ন  তা  উ গল্ল খ  প গুবর  দ্রুত বন ষ্পব ত্ত ফা 
বন য গন য জন্য  প্র গাজন ী দ গক্ষ  গ্র গণ য যা ভথ পদ া  গরা :- 

ক ) অ ফয গ্রণ ক াযী ক ভ থকত থা/ কভ থচ াযী কত ৃথক মথ াভগ এ রব আয ভঞ্জ বুয য জন্য  আগ ফদন  ন া কয া, বন গ জয 
চ াকবয   াংক্রান্ত ব ফফযণ ী  া রন াগ াদকয ণ    যক া গযয  কা গছ পদ ন া- ানা   ম্পগ ক থ  ূফ থা গি  পখ া চজখ ফয না যা খা: 

 এ বফলগ  অ থথ  ভন্ত্রণ ার  কতৃথক  ৮-১ ০-০১  তাবযগ খয  জাবযক ৃত  প ন ন  অবধক তয   জী ফযণ আ গ দ গয  
অনুগেদ  ২ .০৫  এ, এরব আয গভ গন য ১ ১  ভা ূগ ফথ ই এরব ব  জাব য, অনুগেদ  ২ .০৬  ই এরব ব  প্র াব প্তয  ১  
ভাগ য ভ গধ য এ রব আয  পন ন  ভঞ্জুবয য আগফদন  ম থাম থ কতৃথ গক্ষ য বন কট জ ভাদাগন য   ভ ীভা বন ধ থ াযণ, 

আগদ গয  ২ .০২  অনুগে গদ  ন ন-পগ গচ গট ড এফাং  ২ .০৩  অনুগে গদ  পগ গ জগটড  চ াুরগয গদ য চ াকবয   াংক্রান্ত  তথয  
 াংবিষ্ট  প্রা বন ক ভন্ত্রণ ার / বফ বা গ/ দ প্তয / অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্ত য কতৃথক া রন া গাদক যণ, ২ .০৫   ২ .০৬ 
অনুগেগদ   যক া গযয  কা গছ পদ ন া-ানা বন ষ্পবত্ত য বফল গ কয ণ ী   ম্পগকথ বন গদ থন া যগ গছ । এ  কর 
বন গদ থন া ম থা মথ বা গফ প্রবত ারন /  ভবন টবযাং  কয ায  জন্য  ২ .০১  অনু গে গদ  পন ন  পক ই   প্রব ক্র াকযগণয   গঙ্গ 
 যা বয  ম্পৃক্ত এক জন  কভথকত থাগ ক ‘করযাণ কভথকত থা’ ব াগফ ভগন া ন ীত কয ায কথা ফ রা গ গছ । প ন ন  
 জীকয ণ  আগদ গয  এই   ক র অ নু গেগদ য বন গদ থন া  ম থাম থ বাগ ফ ফা স্ত ফান  কযা আ ফশ্যক । 

খ)  াংবিষ্ট  অবপ  কত ৃথক ক ভ থকত থা/  কভ থচ াযীয  চ াকবয  পয ক ড থ/ চাক বয ফব ার ন াগ াদ ন া যা খা ফা ন া  কযা: 

 পন ন   জীকয ণ  আগদ গয  ২ .০ ২    ২ .০৩  অনু গেগদ   াংবিষ্ট  প্রা  বন ক কতৃথক্ষ গক  চ াকবয ফব/  চ া কবয য 
পয কডথ ারন া গাদ কয গণ য সু স্পষ্ট  বন গদ থন া যগগছ । উক্ত বন গদ থ মথা ম থবা গফ প্রব তাব রত গে ন া  ফগর  
প্রতীভান   । পক ান ক ভথকতথ া/ ক ভথচ াযী এর ব আয-এ মাায ৬ ভাগ য ভগধ য চ াকবযয  পয কডথ / চ াকবয ফব 
 াংবিষ্ট  প্রা বন ক কতৃথক্ষ  া রন াগাদ কয গ ফন এফাং স্ব স্ব অব পগ  য করযাণ কভথকত থায ভাধযগ ভ বফ ল ব ট 
বন বফড়বা গফ তদ াযবকয  ফয ফস্থা বন গ ফ ন । 

গ) প ন ন  প্রতয াী কভ থক ত থা/ কভ থচ াযীয পদ ন া- ানা  ( ম থা-ফ াড় ীবা ড়া, প টব রগ পান  বফরৃয স বফ র, গ যাবফ র, 

অব গ্রভ  ভন্ব  ইত য াবদ )   ম্পবক থত ছা ড়ত্র  প্রদ া গন  দ ীঘ থ তূ্র তা: 

 পন ন   জীকয ণ  আগদ গয  ৪ .০৪  অনুগেগদ  এত দ  ম্পব কথত ব ফলগ সু স্পষ্ট  বন গদ থ থাকা  গে  তা 
মথা ম থবা গফ অনু ৃত  গে ন া ফ গর প্রতী ভান  । প ন ন  প্র তযাী কভথ কতথা/ ক ভথচ াযীয ফাড় ী বাড়া, 
ঃপ্রনা রী, পৌযক য, াবন কয, বযফণ, অবগ্রভ  উ গত্তার গন য আদ া ই তযাবদয  ছা ড়ত্র /  ন াদাফী ত্র  চ ূড়ান্ত 
অফ য গ্র গণ য ৬ ( ছ)  ভা ূ গফথ ই   াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপ / বন ন্ত্র কাযী কতৃথ গক্ষ য অব প  গত  াংগ্র  
বন বিত  কযগত  গফ । 

ঘ )  যগ রা ক গত ক ভ থচ াযীয াবয ফাবযক  প ন ন  ভঞ্জবুযয  পক্ষ গত্র  দ ীঘ থ তূ্র ত া   ভগক্ষ ন: 

 উবল্লব খত বফলগ অথথ বফ বা গ কতৃথক  ৮-১ ০-২ ০০১  তাবযগখ জাবযক ৃত প ন ন  অবধক তয  জীকয ণ  স্ম ায গকয  
৪ .০১  অনুগেগদ  ভৃতুযজবন ত কায গণ  জরুযীব ববত্তগত প ন ন  প্রদ াগ ন য জন্য  বন গদ থন া যগগছ । এগ ক্ষ গত্র  
 ভ ীভা বন ধ থাযণ  কয া  আ গছ । ব কন্তু  তা  অবধক াাং  পক্ষ গত্র  প্রবত াব র ত গে  ন া ।   াংবিষ্ট  প্রা বন ক ক তৃথক্ষ  
এত দ  ম্পবকথত বফল গ বন গদ থন া ম থাম থ বাগ ফ ফাস্ত ফাগন মেফ ান  গ ফ ন । 
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ঙ ) প ন ন  পকই   ভঞ্জবুযয  কা ম থক্রভ বন ব ভ ত ভবন টবয াং ন া কয া: 

 পন ন  অবধক তয   জীকয গণ য স্ম াযগক য  ২ .০১  অনু গেদ  অনুমা ী পম   কর  ভন্ত্রণ া র/  বফব াগ/  দ প্তয / 
অবধদ প্তয / বযদ প্তয  এখন প কান  করযাণ কভথক তথা ভগন ান ন  কগযন ব ন  তাগদ য পন ন  পক ই   প্রবত্র া ক যগণয 
 াগথ   াংবিষ্ট  অব বজ্ঞ এক জন  কভথক তথা-পক  অবফ র গে ক রযাণ ক ভথকতথা ব গ গফ  ভগন ান ন  দ ান  কগয  তায ভ াধ যগভ  
 কর প ন ন  পকই   বন ষ্পবত্ত কয গণ য ফযফস্থ া  বন ব ভত  ভবন টবন াং এয  কাজ  ম্পন্প ক য গফন । 

 

২ । উমুথক্ত  বদ ক বন গদ থন াভূ  মথ া মথ অনু যগণয ভাধ যগভ প ন ন  পক ই   ভূ বন ষ্পবত্ত য জন্য   কর  ভন্ত্রণ ার/  
বফবা গ/ দ প্তয / অবধদ প্তয /  বযদ প্তয  প্রগাজন ী  ফয ফস্থা গ্রণ  কয গফন মা গত পন ন  পক ই   ভূ গয  দ্রুত বন ষ্পবত্ত   ম্ভফ   
এফাং পন ন  প্রতযাী  কভথকতথা / ক ভথচ াযীগণ  অ ম থা য াবন    পবা গান ী গত পয াই  ান । 

 

 

এ প ক এ ভ এ বফ  ব বদ্দক 

অবতবযক্ত  অ থথ ব চ ফ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -১ /২০ ০৩ /৫৪ তাবযখ: ৩ ১-০ ৫-২ ০০৩  বিঃ 

১ ৭-০ ২-১ ৪ ১ ০ ফাাং 

ব ফতযণ: 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগা, ঢাক া  ( ই া প্রধ ানভন্ত্র ীয ক ামথা রগয  বড . . ত্র  

ন াং-৩ ১ .১ ৩ .১ ৫ .০ ০ .০ ০ .২ ৪ .২ ০০২-০২  তাবযখ ০ ২-০ ১-২ ০০৩  বিঃ  ম্পৃক্ত ) । 
৩ । ফাাংর াগদ গয  ভ াব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, অবডট ব ফন, ১ ৮ ৯  ীদ  স দ  ন জরুর ই  রাভ স্ম যণ ী, কাকয াইর ,  

ঢাকা। ( ত াচয অবধ ন স্থ   কর  অবপ গ  এয  অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগয াধ কয া গ রা) । 
৪ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন , ঢাকা । 
৬।  বচ ফ, াং স্থ ান  ভন্ত্রণ া র, ফাাংর াগদ   বচ ফার, ঢাক া। 

৭।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ --------------------------------------------------- ভন্ত্রণ ার/ বফ বাগ । 
 ( তাচয অধ ীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৮ । ব াফ ভাবন ন্ত্র ক, প গুন ফাবগচা, ঢ াকা। 

 ( তাচয অধ ীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অ নু গয াধ কয া  গরা) । 
৯। ব বজবডএ প ( রৄ ধ ুভাত্র পফা ভবয ক চ া ুরগযগদ য জন্য  প্রগ মাজয)। 

১ ০ । বফবা গী কবভ ন ায  --------------------------------------------------------- । 
১ ১ । পজরা প্রা ক (  কর) ---------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধ ীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ২ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা ------------------------------------------। 

 
 

পভাঃ যা পত আরী 
 ক াযী বচ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ /২০ ০৩ /৮ ৪ তাবযখ: ০ ২-০ ৮-২ ০০৩  বিঃ 

১ ৮-০ ৪-১ ৪ ১ ০ ফাাং 

 

স্ম াযক  ত্র 

 
বফল : প ন ন গ বাগ ী  যক াবয, আধ ায কাবয, স্ব াত্ত াব ত   াংস্থ া, য াষ্ট্রাত্ত ফযাাং ক  অথ থরগ্ন ী প্রব তষ্ঠ ান ভগূয  ক র 

 ম থা গয  কভ থকত থা-ক ভ থচ াযী গণ  এফাং   াভবযক  ফাবন ীয  দ স্য গদ য ন ীট  পন গন য উয  ১ ০ %  াগয  ভাঘ থ-
ব াতা বন ধ থাযণ  প্র গঙ্গ । 

 

 ূত্র:- অভ/অব ফ/( ফাস্ত-১ ) /বফবফধ-৮ ( ভঃবাত া)/ ২ ০০৩ /১ ২ ৫ ( ১ ০০০ )  তাবযখ: ১ ৯-৭-২ ০০৩  বিঃ/০ ৪-০ ৪-১ ৪ ১ ০ ফাাং 

 

  যক ায কতৃথক ০১ /০৭/২০০ ৩  ব িঃ তাবযখ  গত ১ ০%  াগয ভাঘথ ব া তা পঘাল ণ ায কায গণ  তা বন ধ থায গণ য জন্য   কর 
 যক াবয, আধা- যক াবয, স্বাত্ত াব  ত  াংস্থ া যাষ্ট্র াত্ত ফযাাংক   অ থথরগ্ণ  প্রবত ষ্ঠান ভূ গয   ক র মথ াগয  ক ভথকতথা-
কভথচ াযী এফাং  াভবযক ফাবন ীয  কর অফ য প্রাপ্ত  দ স্যগদ য ভ গধ য পম  কর প ন ন ায ফযাাং গকয  ভাধযগভ প ন ন  
উগত্তা রন  কগয থাগ কন, তাগদ য ব ,ব ,  (pension payment Order) এফাং বড-াপ (Disburder’s half) প্রচ বরত বন ভ 
অনু াগয ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  দ াবখ র কয গত  । এয  প গর পঘা বল ত ভাঘথ বাতা প্রাবপ্তগ ত বফর ে ফা জব টরতা  ৃবষ্ট গ ত  
াগয । 
 

২ । পন ন াযগদ য অসু ব ফধা দূযীকয গণ য  রগক্ষ য য ক ায ব দ্ধান্ত  গ্রণ  ক গযগ ছ পমঃ- 

ক ) ১ ০%  ভাঘথ  বা তা  বন ধ থাযগণয  জ ন্য পন ন ায গণ  বন জ  বন জ  ব ,ব ,   াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ াব খগ রয  
বযফগ তথ  যা বয  াংবিষ্ট  ফ যাাংগক  দ াবখর  কযগ ফন, 

খ) ফযাাংগকয  ক্ষ ভ তা প্র াপ্ত পক ান ব বন  য অবপ ায ফা তদ ূর্ধ্থ মথ াগয  প কান  কভথকত থা এত দ  াং ক্রান্ত  ১ ০%  াগয  
ভাঘথ বা তা প্রদ ানজব ন ত স্ম ায গকয  ন েয  তাবয খ উগ ল্লখ ূ ফথক  পন ন াগযয  ব ,ব ,  এফাং বড-াপ এ  তায 
প্রাপ্ত ‘ন ীট পন ন  ‘ এয  উয  ১ ০%  ভাঘথ বাতা  বন ধ থাযণ  কগয  তায স্ব াক্ষ গযয  ন ী গচ  বন জ ন া ভ  েবরত 
 ীরগভ ায প্রদান  কয গফন  এ ফাং 

গ) ১ ০%  ভাঘথ বাতা বন ধ থায গণ য ত থয াবদ  পন ন  ুন বথয গন য দ াফী বয গ াধক াযী ব াফযক্ষ ণ  অব প গক  াংবিষ্ট  
ফযাাংক তাসক্ষব ন কব াগ ফ অফবত  ক যগফন  এফাং ব াফযক্ষ ণ  অবপ  এ বাগ ফ প্রাপ্ত তগ থযয বববত্ত গত তায অবপগ  
এত দ  াংক্রান্ত ক াগজ াবদ  ারন াগাদ কগয যক্ষ ণ াগ ফক্ষণ  কযগফন । 

 

৩ । এ আগদ গ য  প্রাবধক াগয প ন ন   াং ক্রান্ত বফবধ / দ্ধবত / স্মাযগ কয   াংবি ষ্ট অাং  াংগ াবধত  গ গছ ফগ র গণ য গফ । 
 

 
এ, ব ফ, এভ  আফু র কা গভ 

মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ /২০ ০৩ /৮ ৪  ( ২ ০০) তাবযখ: ০ ২-০ ৮-২ ০০৩  বিঃ 

১ ৮-০ ৪-১ ৪ ১ ০ ফাাং 

জ্ঞাতাগ থথ/ ক ামথা গ থথ অনু ব রব পদ া  গরা: 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ী য কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগা, ঢাক া । 
৩ । ফাাংর াগদ গয  ভাব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কা কয াইর ঢাকা 

( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগনয  জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৪ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন  ঢাকা। 
৬।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ --------------------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৭। মুগ্ম- বচ ফ ( প্রা ন ), অথথ ব ফবা গ। 
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৮ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)-----------------------------। 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগনয  জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৯। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ব াফ ভাবন  ন্ত্রগকয কা মথার,  বচ ফার বফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । 
১ ০ । ব বজবডএ প, ব বজবডএ প এয  কা মথা র, ১ ভ-১ ২ তরা য কাবয অবপ  ব ফন, ৪ থথ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
১ ১ । অবতবযক্ত  ভা বযচ ারক  ( অথথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পয র বফন, আব্দ ুর গবণ  পয াড, ঢাকা। 
১ ২ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব আযবফ বফন, চ রেজগ্রাভ। 
১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), আযআযবফ বফন, যাজাী। 
১ ৪ । পজরা প্রা ক (  কর) ---------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ৫ । উগ জরা  বন ফথাী কভথকত থা ------------------------------------------ (  কর) । 
১ ৬। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা ------------------------------------------ ( কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গ) । 
১ ৭। পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা--------------------------------------------- (  কর পজ রা) । 

 
 

পভাঃ যা পত আরী 
 ক াযী বচ ফ 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1699  

গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ  অনুব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -১ /৯৭/১ ১ ৫ তাবযখ: 
০ ১-০ ৯-২ ০০৩  বিঃ 

১ ৭-০ ৫-১ ৪ ১ ০ ফাং 

 

বফল : অ থ থ ব ফবা গ কত ৃথক জাবযক ৃত পফা ভবয ক  যক াবয চ াুর গযগদয  প ন ন  ভঞ্জ বুয   ব যগাধ   াংক্রান্ত ব ফবধ/  দ্ধবত 
অবধ কতয   জ ীকযণ  আগদ   ২ ০০১  এয  অনুগেদ  ৩ .০১  এফ াং তস াংর গ্নী  াং গম াজনী-৩  এয  আাংবক 
 াং গাধন  প্র গঙ্গ । 

 

 উমুথক্ত ব ফলগ  যক ায এই  ভগ ভথ ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয  াগছ প ম, এখন ই গত বফধ ফা স্ত্র ী গদ য অনুরূ  বফবে ক  
স্বাভী গণ গক  ুন যা  ব ফফা  ফন্ন গন  আ ফদ্ধ  ন  ন াই এই  ভগ ভথ স্থ ানী পৌয বা/  ই উবন ন  বয ল দ  পচ াযভযান /  
পভরেজাব রটন  এ রাকায  পক্ষ গত্র  া ডথ কবভ ন া গযয   াবটথবপ গকট  প্রদ া ন  কবয গত  ই গ ফ । প ই  র গক্ষ য অ থথ ব ফবা গ ক তৃথক 
জাবযক ৃত ০ ৮-১ ০-২ ০০১  বিঃ ত াবয গখয স্ম ায ক ন াং-অভ/ অবফ/  বফবধ-১ /২৬/৮ ৬ ( অাং-২ ) /১ ৩ ৫ এয  অনুগেদ  ৩ .০১  এফাং 
তস াংগম াজনী-৩  বন ম্নরূবাগ ফ  াংগ াধন  কযা ই র:- 

ক ) অনুগেদ  ৩ .০১  ‘উত্তযাবধ কাযী ভ গন ান ন’ এ য  ৫ ভ রাইগন য ‘ভৃত পন ন াগযয  স্ত্র ী ুন যা বফ ফা ফন্ন গন  আফ দ্ধ 
ন  ন াই’ এয  বযফগতথ  ‘ভৃত পন  ন াগযয  স্ত্র ী/ স্বাভী ুন যা ব ফফা ফন্ন গন  আফ দ্ধ ন  ন াই’ এফাং 

খ)  াংগমাজনী-৩  ৃষ্ঠা-১ ৬ এয  পল  অ নু গেগদ  আবভ আয  প্রত যন  কবয গ তবছ পম, ভযরগভয/ ভয রভায জ ীফীত  
এক ভাত্র স্ত্র ী পফ গভ/ স্বাভী  জন াফ------------------------------------------ ুন বফথফা ক গযন  ন াই এ ফাং  
ুন বফথফা গয  অ াংগীক াগয আফ দ্ধ  ন  ন াই । 

এ, ব ফ, এ ভ, আফুর ক াগভ 

মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -১ /৯৭/১ ১ ৫( ১ ০০০ ) তাবযখ: 
০ ১-০ ৯-২ ০০৩  বিঃ 

১ ৭-০ ৫-১ ৪ ১ ০ ফাং 

 

জ্ঞাতাগ থথ/ ক ামথা গ থথ অনু ব রব পদ া  র:- 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  ব ফন, পতজগাচ, ঢাক া । 
৩ । ফাাংর াগদ গয  ভা ব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ১ ৮ ৯,  ীদ ন জরু র ই  রাভ স্ময ণ ী, কাকয াইর ঢাকা 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৪ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাক া। 
৬।  বচ ফ, জাতী  াং দ  বফন  বচ ফ ার , পগযফাাং রা নগয, ঢাকা। 
৭।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ--------------------------------------------------------  (  কর ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৮ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ব   াফ ভাবন  ন্ত্রগকয কা মথার,  বচ ফার বফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । ( তাচয 

অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 
৯। কগররেজা রায প জন াগয র বড গপন্ফ  পাই ন্যান্ফ  ( ব বজবডএ প), ব বজবডএ প এয  কামথা র, ১ ভ ১ ২  ফায ত রা য কাবয অবপ 

বফন, ৪ থথ ত রা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা । 
১ ০ । অবতবযক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পয র বফন, আব্দ ুর গবণ  পয াড, ঢাকা। 
১ ১ । বফবা গী কবভ ন ায  ------------------------------------------------------------------------------------  

১ ২ । অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ (---------------------------------------------------------) 

১ ৩ । পজরা প্রা ক (  কর)--------------------------------------------------------------------------------- । 
 ( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ৪ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা (  কর)------------------------------------------------------------------ । 
১ ৫ । বফবা গী ব াফ  বন ন্ত্র ক । ( তাচয অধ ীনস্থ   কর পজ রা  উ গজর া ব া ফযক্ষ ণ  অবপ গ  ই ায অনু ব রব  পপ্র যগণয 

জন্য  অনু গযাধ  কয া গ রা) । 
 

পভাঃ যা পত আরী 
 ক াযী বচ ফ 

পপান : ৭১ ৭১ ৬৬০ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ  ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /চ াঃবফ-৩ /২০ ০৪ /১ ০২ তাবযখ: ৮-৭-২ ০০৪  বিঃ 

২ ৪-০ ৩-১ ৪ ১ ১  ফাাং 

অবপ  স্মায ক 

বফল :  যক াবয, আ ধ া- যক াবয, যাষ্ট্র াত্ত ফ যাাংক, অ থ থরগ্ন ী প্রব তষ্ঠ ান, স্ব-াব ত  াংস্থ াভ ূ এ ফাং  াভবয ক ফ াবন ীয 
অ ফয প্র াপ্ত কভ থক ত থা-কভ থচ ায ী  াবয ফাবযক  প ন ন গ বা গীগদ য উস ফ ব াতা প্রদ ান প্র গ ঙ্গ । 

 

 যক ায  কর পে ণ ীয  যক াবয, আধা- যক াবয, যাষ্ট্রাত্ত  ফযাাং ক, অথথ রগ্নী প্রবত ষ্ঠান, স্বাব ত  াংস্থ া  ভূ এফাং  
 াভবযক ফ াবন ীয অফ যপ্র াপ্ত ক ভথ কতথা-কভথচ াযী  াবযফ াবযক প ন  ন গবা গীগদ য  ২ ০০৪-০ ৫  অ থথ  ফছ য  গত ভ াব ক ন ী ট 
পন গন য  ভবয ভাণ অ থথ উ স  ফ বাতা ব া গফ প্রদ াগন য ব দ্ধান্ত গ্রণ  ক গয গ ছ। এ সু বফধা ১ ০০%  পন ন  
 ভথণক াযী গদ য পক্ষ গত্র  প্রগ মাজয গফ । 

২ । এ উস ফ বাতা  অফ য প্রাপ্ত ভু র ভান পন ন গ বাগ ী/ াবযফাবযক  প ন ন গবা গী গণ  ন ীট প ন গন য ৫ ০%  াগয 
ফছগয রৃ ই  ঈ গদ  রৃ’বট এফাং  অন্য া ন্য ধ ভথাফর েী পন ন গবা গী/ াবয ফাবযক  পন ন গবা গীগণ  ত াচগদ য স্ব-স্ব প্রদ ান ধ ভথী 
উস ফ উ রগক্ষ  ন ী ট পন  গন য  ভবযভ াণ এক ব ট উ স ফ ব াতা প্রা য গফন । 

৩ । ১ ০০%  পন ন   ভ থণক াযী গণ, ১০০%  পন ন   ভথণ ন া  কয গর  প ম বয ভাণ ভ াব ক ন ী ট প ন ন  প্র া য  গতন  
উক্ত বযভ াণ অ থথ  উ স ফ ব াতা ব গ  গফ প্র ায  গফন । 

৪ । ফযাাংগকয  ভাধয গভ পন ন  উগত্তা রন কাযীগদ য এ উস ফ বাতা বন ধ থায গণ য পক্ষ গত্র  অ থথ বফব াগ গয স্ম াযক ন াং- অভ/ অবফ/ 
বফবধ-১ / ৩ ব -২ ৬/ ৮ ( অাং-২ ) ১ ২ ৮  তাবযখ ১ ১-৯-২ ০০১  এয  বন গদ থন া অনু  যণ ী গফ । 

 

এ ব ফ এভ  আফ ুর ক াগ ভ 

মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /চ াঃবফ-৩ /২০ ০৪ /১ ০২ তাবযখ: ৮-৭-২ ০০৪  বিঃ 

২ ৪-০ ৩-১ ৪ ১ ১  ফাাং 

জ্ঞ া ত াগ থ থ / ক া মথ াগ থ য  অ নু ব র ব   প দ  া   গ র া :- 

১ । ভব ন্ত্র  ব য ল দ   ব চ ফ, ভব ন্ত্র  ব য ল দ  ব ফ ব া গ, ঢা ক া । 

২ । ভুখ য   ব চ ফ, প্র ধ ান ভ ন্ত্র ীয  ক া মথা র ,  ুয া ত ন   াং  দ  ব ফন, ঢা ক া । 

৩ । ফা াং র া গ দ গ য  ভ  া  ব   া ফ ব ন য ী ক্ষ ক    ব ন  ন্ত্র ক, অ ব ড ট   াউ জ, ১ ৮ ৯  স   দ  ন জ রু র  ই  র া ভ  য ণ ী, ঢা ক া- 
১ ০ ০ ০ ।  ( ত াচ য  অ ধ ী ন   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া   গ র া । ) 

৪ । গ ব ন থয, ফ া াংর াগ দ   ফয াাং ক, ঢ া ক া । 

৫ ।  ব চ ফ, য াষ্ট্র  ব ত য  ক া মথা র , ফ ঙ্গ ব ফ ন, ঢা ক া । 

৬ ।  ব চ ফ   াংস্থ া ন  ভ ন্ত্র ণ া র , ফা াং র াগ দ   ব চ ফ া র , ঢা ক া । 

৯ ।  ব চ ফ / ব ায প্র া প্ত   ব চ ফ  (  ক র ) ----------------------------------------------------  ভ ন্ত্র ণ ার  /  ব ফ ব া গ ) ।  ( ত াচ য  
অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া   গ র া । ) 

৮ । অ ব ত ব য ক্ত   ব চ ফ  (  ক র )/  অ থ থ দ্বন ব ত ক  উ  গ দ ষ্ট া, অ থ থ  ব ফ ব া গ, অ থ থ  ভ ন্ত্র ণ ার  । 

৯ । ভ  া  ব   া ফ  ব ন  ন্ত্র ক  প  গু ন ফা ব গ চ া, ঢা ক া ।  ( ত াচয  অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য া ধ  
ক য া  গ র া । ) 

১ ০ । ব  ব জ ব ড এ প, প  গু ন ফাব গ চ া, ঢ া ক া । 

১ ১ । মু গ্ম- ব চ ফ  (  ক র )  অ থ থ  ব ফব া গ, অ থ থ  ভ ন্ত্র ণ ার  । 

১ ২ । ব ফ ব া গ ী   ক ব ভ  ন া য  (  ক র )  ------------------------------------------------------------------- 

১ ৩ । ফ য ফস্থ া ন া   ব য চ া র ক, প  া ন া র ী ফ যা াং ক, জ ন ত া ফ যা াং ক, অ গ্র ণ ী ফ যা াং ক    ফ াাং র াগ দ   কৃ ব ল  ফ যা াং ক । 

১ ৪ । পজ র া  প্র া  ক  (  ক র )  --------------------------------------------------  ( তাচ য  অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  
অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া  গ র া । ) 

১ ৫ । প্র ধ ান  ব   া ফয ক্ষ ণ  ক ভথ ক তথ া  ----------------------------------------------- 

প ভাঃ   য া প ত  আ র ী 
  ক া য ী   ব চ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্র ী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্র ণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-৪ 

ন াং-এভ /অবফ/বফবধ-৪ /বচ বা-১ /২০ ০৪ /৬৪ তাবযখ: ৮-৭-২ ০০৪  ই াং 

২ ৪-০ ৩-১ ৪ ১ ১  ফাাং 

 

বয ত্র 

বফল : অ ফয প্র াপ্ত  যক াবয, আ ধ া- যক াবয, স্ব াত্ত াব ত  াংস্থ া, যাষ্ট্র াত্ত ফযাাং ক  অথ থর গ্নী প্রব তষ্ঠ ান ভগূয   ক র 
 ম থা গয  ক ভ থকত থা-কভ থচ ায ীগণ  এফাং  া ভবয ক ফ াবন ী দ স্য গদ য বচ বকস া বাত া ফবৃ দ্ধকয ণ  প্র গ ঙ্গ । 

অফ যপ্রাপ্ত   যক াবয, আধা- যক াবয, স্বাত্ত াব ত  াংস্থ া, যাষ্ট্রাত্ত  ফযাাংক  অথথ রগ্ন ী প্রবত ষ্ঠান ভূ গয   কর  
মথা গয  কভথকত থ া-কভথচ াযীগণ  এ ফাং   াভবযক ফাবন ী  দ স্য গদ য বচ বকস  া বাতা ভ াব ক ৩ ০০ টাক া পতগ ক ৪ ০০ ( চ াযত) 
টাকা উন্পীত কয ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  ক গযগছ । 

২ । এ ফবণ থত বচ বকস া বাতা ০ ১-০ ৭-২ ০০৪  তাবযখ  গত  কা মথকয  গফ। 

৩ । এ বাতা াবযফ াবযক পন ন গ বা গী   কর পে ণ ীয প ন ন গব াগ কাযী এফাং ১ ০০%  প ন ন   ভ থণক াযীগদ য  
পক্ষ গত্র  প্রগ মাজয  গফ । 

৪ । ফযাাংগকয  ভ াধযগভ প ন ন  উগত্তা রন কাযীগদ য এ ফবধথত বচ বকস া বা তা  বন ধ থাযগণয পক্ষ গত্র  অথথ বফ বাগ গয স্ম াযক ন াং- 
অভ/ অফ/ বফবধ-১ / ৩ ব -২ ৬/ ৮ ৬( অাং-২ ) / ১ ২ ৮, তাবযখ: ১ ১-০ ৯-২ ০০১  এয  বন গদ থন া অনু  যণ ী  গফ । 

 

 

এ ব ফ এভ  আফ ুর ক াগ ভ 

মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) । 

 

ন াং-এভ /অবফ/বফবধ-৪ /বচ বা-১ /২০ ০৪ /৬৪( ৫০০ ) তাবযখ: ৮-৭-২ ০০৪  ই াং 

২ ৪-০ ৩-১ ৪ ১ ১  ফাাং 

 

জ্ঞ া ত াগ থ থ / ক া মথ াগ থ থ অ নু ব র ব   পদ  া   গ র া: 

১ । ভব ন্ত্র  ব য ল দ   ব চ ফ, ভব ন্ত্র  ব য ল দ  ব ফ ব া গ, ঢা ক া । 

২ । ভুখ য   ব চ ফ, প্র ধ ান ভ ন্ত্র ীয  ক া মথা র ,  ুয া ত ন   াং  দ  ব ফন, ঢা ক া । 

৩ । ফা াং র া গ দ গ য  ভ  া  ব   া ফ ব ন য ী ক্ষ ক    ব ন  ন্ত্র ক, অ ব ড ট   াউ জ, ১ ৮ ৯  স   দ  ন জ রু র  ই  র া ভ  য ণ ী, ঢা ক া ।  ( ত াচ য  
অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া   গ র া । ) 

৪ । গ ব ন থয, ফ া াংর াগ দ   ফয াাং ক, ঢ া ক া । 

৫ ।  ব চ ফ, য াষ্ট্র  ব ত য  ক া মথা র , ফ ঙ্গ ব ফ ন, ঢা ক া । 

৬ ।  ব চ ফ   াংস্থ া ন  ভ ন্ত্র ণ া র , ফা াং র াগ দ    ব চ ফ া র , ঢা ক া । 

৭ ।  ব চ ফ / ব ায প্র া প্ত   ব চ ফ  (  ক র )  ----------------------------------------------------  ভ ন্ত্র ণ ার  /  ব ফ ব া গ ) ।  ( ত াচ য  
অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া   গ র া । ) 

৮ । অ ব ত ব য ক্ত   ব চ ফ  (  ক র )/  অ থ থ দ্বন ব ত ক  উ  গ দ ষ্ট া, অ থ থ  ব ফ ব া গ, অ থ থ  ভ ন্ত্র ণ ার  । 

৯ । ভ  া  ব   া ফ ব ন  ন্ত্র ক  প  গু ন ফাব গ চ া, ঢ া কা । 
( তাচ য  অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া   গ র া । ) 

১ ০ । ব  ব জ ব ড এ প, প  গু ন ফাব গ চ া, ঢ া ক া । 

১ ১ । মু গ্ম- ব চ ফ  (  ক র )  অ থ থ  ব ফব া গ, অ থ থ  ভ ন্ত্র ণ ার  । 

১ ২ । ব ফ ব া গ ী   ক ব ভ  ন া য  (  ক র )  -------------------------------------------------------------------  

১ ৩ । ফ য ফস্থ া ন া   ব য চ া র ক, প  া ন া র ী ফ যা াং ক, জ ন ত া ফ যা াং ক, অ গ্র ণ ী ফ যা াং ক    ফ াাং র াগ দ   কৃ ব ল  ফ যা াং ক । 

১ ৪ । পজ র া  প্র া  ক  (  ক র )  -------------------------------------------------- 
( তাচ য  অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া   গ র া । ) 

১ ৫ । প্র ধ ান  ব   া ফয ক্ষ ণ  ক ভথ ক তথ া  ----------------------------------------------- 

প ভাঃ   য া প ত  আ র ী 
  ক া য ী   ব চ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /চ াঃবফ-৬/২০০ ৪ /১ ৮ ৪ তাবযখ: ২ ২ প ক াবতথক ১ ৪ ১ ১  ফাাং 

৬-১ ১-২ ০০৪  বিঃ 

 

বয ত্র 

বফল : অ ফয প্র াপ্ত  যক াবয, আধ া- য কাবয, যা ষ্ট্রাত্ত  ফযা াংক, অ থ থরগ্নী  প্রবত ষ্ঠান, স্ব-াব ত   াংস্থ াভ ূ  এফাং   াভবযক 
ফ াবন ীয অফ য প্রাপ্ত কভ থকত থা-কভ থচ ায ীয উ স ফ বাতা  প্রা যত া াংক্র ান্ত । 

 যক াবয, আধা- যক াবয, যাষ্ট্রাত্ত  ফযাাংক, অথথ র গ্নী প্রবত ষ্ঠান, স্ব-াব ত  াংস্থ াভূ  এফাং  াভবযক ফাব ন ীয  পক ান 
কভথকত থা-কভথচ াযী  অফ গয মা ায  ভাগ  উস ফ অনুব ষ্ঠত গ র  াংবি ষ্ট কভথকত থা/ কভথচ াযী ূ ফথফতথী ভ াগ   আবয ত ভূর  
পফতগন য  ভ বযভ াণ অথথ উস ফ  ব াতা বগ গফ প্রা য গ ফন ভগ ভথ য ক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  কগয গছ । 

এই  আগদ  জ াবযয  তাবয খ গ ত কা মথকয  গ ফ । 

 

 

এ বফ এভ আফু র কা গভ 

মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /চ াঃবফ-৬/২০০ ৪ /১ ৮ ৪ ( ৫০০ ) তাবযখ: ২ ২ প ক াবতথক ১ ৪ ১ ১  ফাাং 

৬-১ ১-২ ০০৪  বিঃ 

 

জ্ঞ া ত াগ থ থ / ক া মথ া গ থ থ  অ নু ব র ব   পদ  া   গ র া :- 

১ । ভব ন্ত্র  ব য ল দ   ব চ ফ, ভব ন্ত্র  ব য ল দ  ব ফ ব া গ, ঢা ক া । 

২ । ভুখ য   ব চ ফ, প্র ধ ান ভ ন্ত্র ীয  ক া মথা র ,  ুয া ত ন   াং  দ  ব ফন, ঢা ক া । 

৩ । ফা াং র া গ দ গ য  ভ  া  ব   া ফ ব ন য ী ক্ষ ক    ব ন  ন্ত্র ক, অ ব ড ট   া উ জ, ১ ৮ ৯ স   দ  ন জ রু র  ই  র া ভ  য ণ ী, ঢ া ক া- 
১ ০ ০ ০ ।  ( ত াচ য  অ ধ ী ন   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া   গ র া । ) 

৪ । গ ব ন থয, ফ া াংর াগ দ   ফয াাং ক, ঢ া ক া । 

 ( তাচ য  অ ধ ী ন   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া  গ র া । ) 

৫ ।  ব চ ফ, য াষ্ট্র  ব ত য  ক া মথা র , ফ ঙ্গ ব ফ ন, ঢা ক া । 

৬ ।  ব চ ফ   াংস্থ া ন  ভ ন্ত্র ণ া র , ফা াং র াগ দ   ব চ ফ া র , ঢা ক া । 

৭ ।  ব চ ফ / ব া য প্র া প্ত   ব চ ফ  (  ক র )  ----------------------------------------------------  ভন্ত্র ণ া র  /  ব ফ ব া গ ) ।  ( ত াচ য  
অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া   গ র া । ) 

৮ । ভ  া  ব   া ফ  ব ন  ন্ত্র ক  (গ ফ  া ভব য ক), ফ া াংর াগ দ , প  গু ন ফাব গ চ া, ঢা ক া ।  ( ত াচ য  অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  অ নু ব র ব   
পপ্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য া ধ  ক য া  গ র া । ) 

৯ । ব  ব জ ব ড এ প, প  গু ন ফাব গ চ া, ঢ া ক া । 

১ ০ । ব ফ ব া গ ী   ক ব ভ  ন া য  (  ক র )  -------------------------------------------------------------------  

১ ১ । পজ র া  প্র া  ক  (  ক র )  --------------------------------------------------  ( ত াচ য  অ ধ ী ন স্থ   ক র  অ ব প গ   এ য  
অ নু ব র ব   প প্র য গ ণ য  জ ন্য  অ নু গ য াধ  ক য া  গ র া । ) 

১ ২ । প্র ধ ান  ব   া ফয ক্ষ ণ  ক ভথ ক তথ া  ----------------------------------------------- 

 

 

প ভাঃ   য া প ত  আ র ী 
  ক া য ী   ব চ ফ 

প প া ন :  ৭১ ৭ ১ ৬ ৬ ০ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-৬ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-৬/প্র ঃভঃ/ গফতন-১ /২০ ০৪ / ৭ তাবযখ: ২ ৩ /২/২ ০০৫  বিঃ । 

 

বফল : পজএ  আই-৫ /২০ ০১   াং গাধন  প্র গ ঙ্গ । 
 

 ূত্র:- প্রভ/ বড-১ ৯/ পন-২ /২০ ০৩ /২৯, তাাং- ২ ৭/১/০ ৫ ব িঃ। 
 

 বন গদ থবত  গ  উমুথক্ত  বফল     ূগ ত্র য আগ রা গক জানাগন া  ম াগে  পজএ  আই-৫/২ ০০১  এয  অনুগেদ  ৮  ( ক), ৯ ( ক)  
 াংগাধগনয  বন বভত্ত  কভগ ন বডাভ  অফ বভব রট াযী প ন ন  ( ব এভ ব)-১ ৯৮ ১  এয  ধ াযা ৮ ৩, ৮ ৫   ১ ০৫ এ পফাভবয ক  
ভব রা  চ াুরগয গদ য অনু রূ    াভবযক  ফাবন ীয  ভব রা ক ভথকতথা গদ য ভৃতু য গত ব ফে ী ক স্বাভীয  পন ন /  আনু গ তাবলক  প্র াবপ্তয  
বফল বট বফ গফচন া পয গ খই  পজএ  আ ই-৫/২ ০০১  এয  প্র গাজন ী অাং গ   াংগাধন ী আন গন য প্রস্ত াগ ফ অ থথ বফবা গগয  ম্মব ত  
জ্ঞান  কযা  গ রা । 
 

 এখাগন  উগ ল্ল খয প্রস্ত াবফত   াংগাধন ী  রৄ ধ ুভাত্র ভব র া কভথক তথাগদ য অফতথ ভাগন  বফ  ে ীক  স্ব াভীয প ন ন / আ নু গতাবলক  
প্রাবপ্তয  পক্ষ গত্র  প্রগ মাজয  গফ । 

 

 

পভাঃ আ জা রু র ই র াভ 

 ক াযী বচ ফ 

পপান : ৭১ ৭ ০১ ৭৪ 

 বচ ফ, 

প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা র 

গণ বফন  ক ভগ িক্স 

পগয ফাাং রা ন গয, ঢাক া। 
 

অনুবরব   দ  জ্ঞাতা গথথ ঃ- 

১ । কগররেজা রায প জন াগয র বড গপন্ফ  পাই ন্যান্ফ 

১ ভ ১ ২  তরা,  যক াবয অবপ  ব ফন 

৪ থথ তর া, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

ফাস্ত ফান  া খা- ১ 

ন াং- অভ/অবফ( ফাস্ত- ১ ) /জাঃগফঃ গস্ক র- ১ /২০ ০ ৫ /১ ০০ তাবযখ: 
৭ আলাঢ়,  ১ ৪ ১ ২  ফঙ্গাব্দ 

২ ১  জুন , ২ ০০৫  বি স্টাব্দ 
বফজ্ঞ বপ্ত 

বফল : ০ ১- ০ ১- ২ ০০৫  বি ঃ তাবয গখ  অ ফয প্রস্তু বতভ ূরক ছবু টয  ভ গ ভ া ঘ থ ব াতা য প্র াযত া প্র গঙ্গ । 

 

চ াকবয ( গফতন   বা তাবদ )  আগদ , ২ ০০৫  এ য  ১  অনুগে গদ য ( ৩ )  ( খ)  উ- অনুগেগদ  ফ রা ই া গ ছ পম, 
‘জাতী পফতন গ স্ক র, ২ ০০৫  জাবয য তাবযখ অ থথাস ১  জানু াবয , ২ ০০ ৫ ই গত ভাঘথ ব াতা অ ফরুপ্ত ই  াগছ ফব রা গণ য  
ই গফ এ ফাং  ১  জানু াব য, ২ ০০৫   ই গত ই গতাভ গধ য আবযত  ভাঘথ  ব া তা প্রায  ফ গক ায   বত   ভ ন্ব  কবয গত ই গফ’। 
অফ যপ্রস্তুব তভূ রক ছুব টগ ত থ াকা ক ভথকতথা- কভথচ াযীগণ  জাত ী পফতন গ স্কর, ২ ০ ০৫- এ পফতন  বন ধ থাযগণয  পক ান আব থথক  
সু বফধা প্রা য ই গফন ন া ব ফধা তাচ াগদ য পক্ষ গত্র  উক্তরূ ভন্ব গয  সু গম াগ ন াই। 

 

২ । উবযউক্ত  পপ্রক্ষা গ ট  যক ায ব দ্ধ া ন্ত গ্রণ  কবয াগ ছ পম,  ০ ১- ০ ১- ২ ০০৫  বিঃ তাবযখ  ই গত প ম  কর  কভথকত থা-
কভথচ াযী অফ য প্রস্তু বতভূর ক ছুবট গ ত আগছন  তাচ াযা অ ফয প্রস্তু বতভূ রক ছুবট গত থ াকায  ভগ ৩ ১- ১ ২- ২ ০০৪  বিঃ 
তাবযগ খ আবয ত ভাঘথ বাতা াই গ ত থাবক গফন। 

 

 

জাবকয  আ গভদ  খ ান 

অথথ ব চ ফ 

ন াং- অভ/অবফ( ফাস্ত- ১ ) /জাঃগফঃ গস্ক র- ১ /২০ ০ ৫ /১ ০০ ত াবযখ: 
৭ আলাঢ়,  ১ ৪ ১ ২  ফঙ্গাব্দ 

২ ১  জুন , ২ ০০৫  বি স্টাব্দ 
 

অনুবরব   দ  অফ গবত  প্রগ াজন ী কামথক্রভ  গ্র গণ য জন্য  প প্রযণ  ক যা ই রঃ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফব াগ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয  কামথ ার,  ুযাতন  বফ ভান ফন্দয , ঢাকা । 

৩ । ফাাংর াগদ গয  ভ া  ব াফ বন যীক্ষ ক,  অবডট াউজ, ৪ , আঞ্জু ভান ভবপরৃ র ই  রাভ  ড়ক, ঢাকা। তাচ ায আতাবকু্ত  
 কর অব পগ  ই ায অনুবরব  প প্রযগ ণ য জন্য  অনু গযাধ  কযা ই র। 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ  অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /২০ ০৫/৭৭ তাবযখ: 
১ ৩-০ ৩-১ ৪ ১ ২  ফঙ্গাব্দ 

২ ৭-০ ৬-২ ০০৫  বিষ্টাব্দ 

অবপ  স্মায ক 

বফল : অ ফয প্র াপ্ত  যক াবয  কভ থকত থা  কভ থচ ায ীগদ য প ন ন  বযগ াধ প্র গঙ্গ । 
 

 বন গদ থক্রগভ জানাগন া ম াগে  পম, এ .আয., ন াং ১ ১ ৯-আইন / ২ ০ ০৫/ অভ / অব ফ/ ( ফ াস্ত-১ ) / জাঃ প ফঃ প স্কর-১ / 
২ ০০৫ / ৭৩  পভাতা গফক ১  জানু াযী, ২ ০০৫  তাবযখ পথ গক জাত ী  পফতন  পস্কর, ২ ০০৫  প্রফতথন  ক যা গগছ । প  
আগ রাগক   যক াবয, আধা যক াবয, স্ব-াব ত প্রবত ষ্ঠান, যাষ্ট্রাত্ত  ফযা াংক  অ থথ র গ্নী প্রবত ষ্ঠান ই তযাব দ   াংস্থ াভূগয  
অফ যপ্রাপ্ত  পন ন গ বা গী কভথকর্রথ ত া/ কভথচ াযী গদ য জন্য   যক ায  বন ম্ন রূ  সু বফধা প্রদ াগন য ব দ্ধান্ত গ্রণ  কগ যগছন:- 

১ । ক ) ১  জানু াযী, ২ ০০৫  তাবযখ পথ গক ৩ ০ জুন, ২ ০০৫  তাবযগ খয ভগধ য মাচ যা অফ য গ্রণ  কয গ ফন তাচগদ য প  ন ন 
আনুগতাবল ক বন ধ থায গণ য পক্ষ গত্র  জাত ী পফতন প স্কর, ২ ০০৫- এয  ূণথ সু বফধা প্র গদ   গ ফ । 

খ) ১ ০০০  টাকা  মথন্ত ভাব ক ন ীট প  ন ন প্রাপ্ত অফ য গবা গী ফযবক্ত য ন ী ট পন গন য বয ভাণ ৪ ০%  াগয  এফাং 
১ ০০১  টাকা  গত তদ ূর্ধ্থ   মথাগ ন ী ট পন  গন য বযভ াণ ২ ৫%  া গয ফবৃদ্ধ কয া গ গছ: 

 তগফ তথ থাগক প ম, পগলাক্ত পক্ষ গত্র  ফবৃদ্ধ  ন ীট পন গন য বযভ াণ প কান  ক্রগভই ১ ৪ ০০ টাকা-এয  বন গম্ন গফ 
ন া। 

গ)  যক াবয  কভথকত থা   কভথচ াযী গদ য জন্য  আনু গত াবলক  ফা  গ্রযাচুই ব ট প্রদ া গন য ফতথভ ান  ায ফ ার থাক গফ । 

ঘ ) জাতী পফতন  প স্কর, ২ ০০৫  জাবযয  তাবযখ অ থথাস ১  জানু ায ী, ২ ০০৫  গত ভাঘথ বাতা অ ফরু প্ত কয া  গগছ  
ফগর  গণ য  গফ ।  প  অনুমাী  ই গ তাভগধ য  পক উ  মবদ  ভাঘথ বাতা  উ গ ত্তারন  ক গয থা গকন, প  গক্ষ গত্র  বন ব ভত 
পন ন  পথ গক তা  ভন্ব  কযগ ত গ ফ । 

ঙ ) ১  জানু াযী ২ ০০৫  তাবয গখ প ম ফয বক্ত  অফ যপ্রস্তুব তভূ রক ছুব টগ ত বছগ রন, রৄ ধ ু পন ন  বন ধ থাযগণয জন্য  তাচয  
পফতন, জাতী  পফতন  পস্ক র, ২ ০০৫-এয   াংবিষ্ট  পস্ক গর  বন ধ থাযণ  কয া  গফ । এরূ  পক্ষ গত্র  অ ফয প্রস্তু বত ভূরক 
ছুবটয  ভগ  মবদ  তাচয  ফাবল থক প ফত ন ফবৃদ্ধয তাবয খ থা গক, তা গ র উ ক্ত  পফতন ফবৃদ্ধ  পন ন  বন ধ থায গণ য জন্য  
তাচয পফত গন য  া গথ  মুক্ত  গফ, তগ ফ বতবন  অফ যপ্রস্তুব ত ভূরক  ছুবটয   ভগ উক্ত  ছুবটয  ফতথভ ান পফতন গ স্কগ রয 
বববত্তগত প গ ত থ াকগ ফন । 

চ ) ১  জানু াযী, ২ ০০৫  তাবযখ  গত ৩ ০ জুন, ২ ০০৫  তাবয গখয ভগধ য ক ভথ যত পক ান ফযাবক্ত ভৃ তুযফযণ  কয গর উক্ত 
ফযবক্ত  বয ফায, াবযফাবযক  প ন  গন য অন্যান্য প্রচ বর ত বন ভাফ রী অনু যণ   াগ গক্ষ, উ-অনুগেদ  ( ক) 
পভাতাগ ফক, প্রগমাজ য পক্ষ গত্র, পন ন   আনু গত াবলক  প্রা য  গফ । 

ছ) পন ন গবা গী গণ  ফতথ ভান া গয ৩ ০ জুন, ২ ০০৬ তাবয খ  মথন্ত  বচ বক স া বাত া প্রা য  গফন এ ফাং ১  জু রাই, 

২ ০০৬ পথ গক বচ বকস া বাতা  ফা ফদ ভাব ক ৪ ০০/- টাকায স্থ গ র ৫ ০ ০ /- ( াচচ ত টা কা)  প্রা য  গফন । 

২ ।  াংবিষ্ট  বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথ কতথা উ বযউক্ত  ভ গভথ ব ,ব ,  (Pay Payment Order)  াংগাধন  কয গফন । 

৩ । পন ন গবা গী  কভথকত থ া/ ক ভথ চ াযী গণ গক  জাতী  পফ তন  প স্কর, ২ ০০৫  প্র ফতথগন য  বয গপ্রবক্ষ গত প্রগদ  সু বফধাবদ  
প্রদ াগন য পক্ষ গত্র  বন ম্ন রূ বন গদ থন া অনু যণ  কযগত  গফ:- 

ক ) পম  কর পন ন গ বাগ ী প্রধ ান ব াফযক্ষ ণ  অবপ  অ থফা পজ রা ব া ফযক্ষ ণ  অবপ  ফা উ গজ রা ব াফ যক্ষ ণ  
অবপ  পথ গক পন ন  উ গত্তারন  কগযন  তাচগদ য বন জ বন জ ব ,ব ,,  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ াবখর  
কয গফন । উক্ত অবপ  এ অবপ  স্ম াযগকয  ১  অনুগ েগদ  উব ল্লব খত ফবণথত াগয ফবধথত পন ন   বা তাবদ  
( প্রগমা জয পক্ষ গত্র )  বন ধ থাযণ   বযগ াধ কয গফ । 

খ) পম  কর  পন ন গবা গী  যা বয  ফযাাংক প থগ ক পন ন  উগ ত্তারন  ক গযন  তাচযা  বন জ বন জ ব ,ব ,,  াংবিষ্ট 
ফযাাংগক  দ াব খর  কয গফন ।  ফযাাং গকয  ক্ষ ভতা প্রাপ্ত প কান  ক ভথকতথা  ফা  ব  বন য  অবপ ায  এত দ  াংক্রান্ত  প ন ন  
ফবৃদ্ধয  আ গদ গয  ন েয   তাবয খ  উগ ল্ল খূ ফথক প ন ন াযগদ য  ব ,ব ,, এফাং বড-াপ-এ ফবধথত  প ন ন  
ুন ঃবন ধ থাযণ  কগয তাচয স্বাক্ষ গযয  ব ন গচ  বন জ ন াভ স্ম বরত  ীর গভা য  প্রদ ান কয গফন । পন ন  ুন ঃবন ধ থাযণ  
 াংক্রান্ত তথ যাবদ পন ন  ুয বথযগণ য দ াফী বযগ াধকাযী ব াফযক্ষ ণ  অবপ গক   াংবিষ্ট  ফ যাাংক ত াসক্ষব ণ ক বাগ ফ 
অফবত  কয গফ  এফাং ব া ফযক্ষ ণ  অবপ  এ বাগ ফ প্র াপ্ত ত গথ যয বববত্ত গ ত তাচয অবপ গ  এত দ  াংক্রান্ত ব ফর  ভূ 
ারন াগ াদ ক গয য ক্ষ ণ া গফক্ষণ  কয গফ । 
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৩ । এ স্ম াযগকয   াং গাধন ীয আগ রাগক   াংবিষ্ট  বফবধ ভূ  াংগাবধ ত গ গ ছ ফগ র গণ য গ ফ । 
 

 

পভাাম্মদ  আরী  খান 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ফান    প্রবফবধ) 

অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র । 
বফতযণ : 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা/  ভুখয   বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয ক ামথা র, ুযাতন   াং দ  ব ফন, ঢাকা । 
২ । ফাাংর াগদ গয  ভাব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, অবডট া উজ, ৪, আঞ্জুভ ান ভবপরৃ র  ই রাভ  ড়ক, ঢাকা 

তাচয অধ ীনস্ত   ক র অব পগ  এয  অ নু বরব প প্রযগনয  জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা । 
৩ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
৪ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ --------------------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৫ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)-----------------------------। 
৬। ফযফস্থান া বযচ া রক, প ানারী ফয া াংক, জন তা ফযাাংক, অগ্রণ ী ফযাাংক, ফাাংরা গদ  কৃবল  ফয াাংক  যা জাী কৃবল  

উন্প ন  ফযাাংক, প্রদ ান কামথা র, ঢাক া/ যাজাী । তাচয অধীন স্থ   কর অ বপগ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ 
কয া গ রা। 

৭। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। তাচয অধ ীনস্ত   কর অব পগ  এয  অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা 
গরা । 

৮ । কগররেজা রায প জন াগয র বড গপন্ফ  পাই ন ান্ফ ( ব বজবডএ প), ঢাকা।  তাচয অ ধ ীনস্ত   কর অব পগ  এয  অনুবরব  পপ্রযগণ য 
জন্য  অনু গযাধ  কয া গ রা । 

৯। অবতবযক্ত  ভা বযচ ারক, অথথ, ফাাংর াগদ  পয র গ, পয রবফন, ঢাকা। তাচয অধ ীনস্ত   ক র অব পগ  এয  অ নু বরব 
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা  গরা । 

১ ০ । পজরা প্রা ক  (  কর) ---------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ১ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা ------------------------------------------। 
১ ২ । উগ জরা  বন ফথাী অবপ ায, ------------------------------------------ ( কর উ গজ রা ) । 
১ ৩ । বফবা গী ব াফ  বন ন্ত্র ক,------------------------------------------ ( কর বফ বাগ) । 

১ ৪ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা--------------------------------------------- (  কর পজরা) । 

১ ৫ । উগ জরা  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, ------------------------------------------ ( কর  উ গজ রা) । 
১ ৬। অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৯৯ তাবযখ: 
২ ৪ /৭/২ ০০৫  ই াং 

০৯/০৪ /১ ৪ ১ ২  ফাাং 

অবপ  স্মায ক 

ব ফল  : প ন গন য  গফ থাচ্চ  বযভ াণ বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

 বন গদ থক্রগভ জানাগন া  ম াগে  পম, জাতী প ফতন প স্কর, ২ ০০৫  প্রফ তথগন য পপ্রবক্ষ গত অথথ  বফ বাগ গয ১ ৯-১ ১-১ ৯৯৭  
তাবযগ খয অভ/অব ফ/( প্রব ফবধ-১ ) /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৮ ০( ১ ৫০০ )   াংখযক স্ম াযক আাংবক  াংগাধন ূফথক গ্র  পন গন য 
 গফথাচ্চ বয ভাণ  ১ ২,৫ ০ ০ /- টাকা এয  স্থ গর ১ ৯,৫ ০ ০ /- টাকা  বন ধ থাযগণ   যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  ক গযগছ । 

 

২ । এই  আগদ  ০ ১-০ ১-২ ০০৫  ই াং তাব যখ ই গত  কামথকয  ফব রা গণ য  ই গ ফ । 

 

৩ । এই  স্ম াযকত্র প ম  াংগ াধগনয  উ গল্ল খ কয া  ই াগছ,  াংবিষ্ট  বফবধ অনুরূব াগ ফ  াংগ াবধত ই া গছ ফবরা  গণ য  
ই গফ। 

 

পভাাম্মদ  আরী  খান 

মুগ্ম- বচ ফ ( ফাস্ত ফান    প্রবফবধ) 

অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র । 

 

বফতযণ : 
১ . ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ/ভুখ য বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কামথা র । 

২ . ফাাংর াগদ গয  ভা ব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, অবডট া উজ, ৪, আঞ্জুভ ান ভবপরৃ র  ই রাভ  ড়ক, ঢাকা। 
তাচয অধ ীন স্থ   ক র অব পগ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা । 

৩ . গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 

৪ .  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ --------------------------------------(  কর ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) ।  
তাচয অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা । 

৫ . বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) -------------------------------------- 

৬. ফযফস্থান া বযচ া রক, প ানারী ফয া াংক, জন তা ফযাাংক, অগ্রণ ী ফযাাংক   ফাাংর াগদ  কৃবল  ফযাাংক  যাজ াী  কৃবল  
ফযাাংক  য াজাী কৃবল  উন্প ন  ফয া াংক, প্রধ ান কামথ ার, ঢাকা/যাজ াী ।  
তাচয অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  এয  অ নু বরব  প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা । 

৭. ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
তাচয অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা । 

৮ . ব বজবডএ প। 
তাচয অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা । 

৯. অবতবযক্ত  ভা বযচ ারক, অথথ ফাাং রা গদ  পয র  গ, পয রবফন, ঢাকা।তাচ য অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয অনুবরব  
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা  গরা । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার,  অ থথ বফ বাগ 

ফাস্ত ফান   প্র বফবধ  অনু  বফ বা গ 

ফাস্ত াফান  অবধ া খা- ৪ 

ন াং-অভ/অবফ(ফ াস্ত- ৪ )  বফবফধ- ১ ৫/০৭/১ ২ ০ তাবযখ: ১ ২- ৮- ২ ০০৭ ই াং। 
 

বফল : এ র.ব .আয  পবা গযত অফস্থ া  ব গর ক ন  প গ্রড প্রা য গ ফন বক ন া এ  ম্প গক থ ভ তাভত প্র দ ান  াংক্রান্ত । 
 

 ূত্র: ভব রা   বরৄ  বফলক  ভন্ত্রণ া র গয  স্ম াযক ন াং ভবব ফভ /প্রঃ- ৩ /৭২/৮ ৭- ৯৪ ( অাং- ১ )- ৪ ২ ০, তাবযখ  ১ ৮-
০ ৭- ২ ০০৭ ই াং। 

 

 উমুথক্ত ব ফল   ূ গত্র াক্ত  গত্র য প প্রবক্ষ গত বন গদ থক্র গভ জ ানাগন া মা গ ে পম, এ রব আয পবা গযত অফস্থ া  ব গরক ন  
পগ্রড প্রদ ান  াং ক্রান্ত প কান  ব ফবধ ব ফধ ান ফা  আ গদ  পন ই  বফধা  ভব রা    বরৄ বফল ক অবধদ প্ত গযয  এ রব আ য- এ প বা গযত 
কভথকত থাগণ গক ব গ রক ন  প গ্রড প্র দ ান কয ায পকান  সু গ মাগ পন ই । 

 

 

অগ দ্ধথন্দু  পখয  যা 

উ-  বচ ফ। 
 

 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1709  

গণ জাতন্ত্রী ফাাং রাগদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -৩ /২ ০ ০ ৫ /৩ ৭৬ তাবযখ: ১ ৩ /১ ১ /২০ ০৭ বিঃ 

২ ৯/০৩ /১ ৪ ১ ৪  ফাাং 

 

বফল : বফধ ফা স্ত্র ী গ গণ য আজ ীফন  াবয ফাবযক  প ন ন  প্রাবপ্ত  াংক্র ান্ত । 
 

 ূত্র: অথথ  বফ বাগ গয ২ ৩ / ৭/২০০ ১  ব িঃ  ( ০৮ /৪ /১ ৪ ০৮  ফাাং)  তাবয গখয  অ ভ/  অবফ /  ব ফবধ-১ / ৩ ব -২ ০/  ৯৫/  ১ ০ ৩  ন াং 
স্ম াযক । 

 

 যক াবয কভথকত থা/ কভথচ াযী গদ য পম   কর বফধফা স্ত্র ীগদ য  াবযফাবযক  প ন ন  পবাগ গয পভ াদ ১-৬-১ ৯৯৪  তাবযগখয  
ূগফথ   ভাপ্ত  গগছ  তাচ গদ য গক  আ জীফন   াবযফাবযক  পন ন  প্রাবপ্তয  সু গমা গ প্রদ া গন য জন্য  অথথ  বফ বাগ গ য ২ ৩ /৭/২ ০০১  
তাবযগ খয অভ/  অবফ / বফবধ-১ / ৩ ব -২ ০/  ৯৫/  ১ ০৩  ন াং স্ম াযগ কয  বফধান  বন গম্নাক্তব াগফ   াংগাধন  কয া র । 

‘১-৬-১ ৯৯৪  তাবয গখয  ূ গফথ  তসক ারীন প্রচ বর ত ব ফধান অনুমাী  পম   কর  বফধফ া স্ত্র ী গগণ য   াবযফাবয ক পন ন  
পবাগ গয  ভ ী ভা  ( ১ ৫ ফস য)  উ ত্তীণথ গ গছ  এফাং  তাচ গদ য ভ গধ য  মা যা এখন   মথন্ত  অ থথ ব ফবা গগয  ৩ ০/ ৯/১ ৯৯৫  
তাবযগ খয ৯৩  ন াং  স্ম াযক অনুমা ী প ন গন য সু ব ফধা প্রাপ্ত ন বন  তাচযা  আজীফন  াবয ফাবযক  পন গন য  জ ন্য আগ ফদন  
কয গত  াযগ ফন । তগ ফ এ ধ য গণ য প কান  পন ন  বয গা গধ য পক্ষ গত্র  বন ম্নফবণথত  দ্ধবত অনু যণ  কযগত  গ ফ:- 

ক ) আজীফন  াবযফাবযক  প ন ন  চ া রু কয ায বন বভত্ত পম  কর কা গজাবদ / প্রভাণক  ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  দ াব খ র 
কয া গফ তা  ফথ গল  বন ন্ত্র ণ কাযী প্রা বন ক কতৃথ গক্ষ য প্র তযন   ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ াবখ র কয গ ত  
গফ। 

খ) এ ধ যগণয পন ন  ভঞ্জুবয  প্রদ াগন য  পক্ষ গত্র  আগফদন কাযীয বযব চ বত  ম্পগকথ  গন্দ  গ র স্থ ানী ুবর   
প্রা গন য ভ াধযগভ   ন াক্তক যগণয ফযফস্থা বন গ ত গ ফ । 

২ ।  ূত্রস্থ  স্ম াযকখাবন  এই  ভ গভথ াং গ াব ধ ত গগছ  ফ গর গণ য গ ফ । 
যাবজ া পফ গভ এন বডব 

মুগ্ম- বচ ফ 
ফাস্ত ফান   প্রবফবধ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -৩ /২ ০ ০ ৫ /৩ ৭৬ তাবযখ: ১ ৪ /০৬/২০০ ৭ বি ঃ 

৩ ১ /০২ /১ ৪ ১ ৪  ফাাং 
 

 দ  অফগবত  প্র গাজন ী  কামথা গ থথ পপ্রযণ  কয া ’র:- 

১ . ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 
২ . ভুখয ব চ ফ, প্রধ ান উগদ ষ্টায  কামথ ার , ুযাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাকা। 
৩ .  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 
৪ . ভা ব াফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফা াংরাগদ , ৪, আঞ্জুভান  ভবপরৃ র ই রাভ ড় ক, ঢাকা 

( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ এয  অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা গ রা) । 
৫ .  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ/ অবতবযক্ত   বচ ফ  ( তাচয অধ ীনস্ত   ক র অব পগ  এ য অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া 

গরা)  ( ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) 

৬. গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
৭. ব াফ ভা বন ন্ত্র ক ( গফাভবযক ), ফাাংরা গদ , ঢাকা 

( তাচয অধ ীনস্ত  অব প  ভূগ এ য অনু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গযাধ  কযা গরা ) । 
৮ . ব বজবডএ প, ফাাংরা গদ , ঢাকা। 
৯. অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফব াগ । 
১ ০. বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) ------------------------------------------------------ 

১ ১ . পজরা প্রা ক (  কর) ------------------------------------------------------------------   
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ এয  অনু বরব  পপ্রযণ  কয ায জন্য অ নু গযাধ  কযা  গরা) । 

১ ২ . বযচ ারক, পয রগ অবড ট, ব ,আয,বফ বফন, চ রেজগ্রাভ। 
১ ৩ . প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা ----------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বা গ) 

১ ৪ . পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা)-------------- 

 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ এয  অনু বরব  পপ্রযণ  কয ায জন্য অ নু গযাধ  কযা  গরা) । 
 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

 ক াযী বচ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র 

ফাস্ত ফা ন   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-৬ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-৬/প্রঃভ ঃ/গ ন-৪ /২০ ০৭/১ ৪ তাবযখ: ৩ ০/০১ /২০ ০৮  ব িঃ 

 

বফল :  াভব ক  (Provisional) প ন ন  প্রদ ান প্র গঙ্গ । 
 

 ূত্র: প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা রগয  ন বথ ন াং-প্রভ/ব ড-১ ৯/ পন-৩ /২০ ০৬/৭৮, তাাং-২ ৩.০৫.২ ০০৭ 

 

 উমুথক্ত  বফল    ূ গত্র য প প্রবক্ষ গত   স্ত্র  ফাবন ীয   দ স্যগদ য   াভব ক (Provisional) পন ন  ৮ ০%  প্রদ া গন য 
প্রস্ত াগফ  অ থথ বফ বাগ গয  ম্মব ত বন গদ থ ক্র গভ জ্ঞা ন  কযা ’র। 

 

 

( ভভতাজ আ াম্মদ ) 

 ক াযী বচ ফ 

পপান : ৭১ ৭৩ ০৫ ৭ 

 বচ ফ 

প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা র 

গণ  বফন ক ভগ িক্স 

পগয ফাাং রা ন গয, ঢাক া। 
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গণ প্রজা ত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অনুবফব াগ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /চ াঃবফঃ-৩ /২০ ০৪ /৯৯ তাবযখ: ২ ৪-০ ৬-২ ০০৮  বিঃ 

১ ০-৩-১ ৪ ১ ৫ ফাাং 
 

বয ত্র 
 

বফল :  যক াবয, আ ধ া- যক াবয, য াষ্ট্রাত্ত ে াাংক, অ থ থরগ্ন ী প্রবত ষ্ঠান, স্ব- াব ত   াংস্থ াভ ূ এ ফাং  াভবযক  ফাবন ীয  
অ ফয প্র াপ্ত কভ থক ত থা/ ক ভ থচ াযী  াবয ফাবযক  পন ন গবা গী গদ য উস ফ বাতা  প্রদ ান প্র গ ঙ্গ । 

 

 ূত্র: অথথ বফ বাগ গয ০৮ /৭/২ ০০৪  বিঃ ( ২ ৪ /৩ /১ ৪ ১ ১ ফাাং)  তাবযগখয অভ/ অবফ/ বফবধ-১ / চ াঃবফঃ-৩ /২০ ০৪ /১ ০২  ন াং 
বযত্র । 

 

  যক ায  কর  পে ণ ীয  যক াবয, আধা- যক াবয, যাষ্ট্রাত্ত  ফযাাংক, অথথ রগ্নী  প্রব তষ্ঠান, স্ব-াব ত  াংস্থ াভূ  এফ াং  
 াভবযক ফাবন ীয অফ য প্রাপ্ত কভথ কতথা/ কভথচ াযী  াবয ফাবযক  পন ন গবা গীগদ য ২ ০০৮-২ ০০৯  অথথ ফছয গত ভাব ক  
ন ীট পন গন য  ভ বযভ াণ ফছ গয রৃ ই বট উস ফ বা তা প্রদ া গন য জন্য   ূগত্র াক্ত বযত্র বন ম্ন রূ গ  াং গাধগ ন য ব দ্ধান্ত গ্রণ  
কগযগছ: 

২ । অফ যপ্রাপ্ত  ভু রভান প ন ন গ বা গী/ াবয ফাবযক  প ন ন গ বাগ ীগণ  ন ীট পন গন য  ভ বযভ াণ  ফছ গয  রৃ ই  ঈগদ  
রৃ ই ফায এফাং  অন্যান্য  ধ ভথা ফরে ী প ন ন গবা গী/   াবযফাবযক  পন ন গবা গীগণ  তাচ গদ য স্ব-স্ব প্রধ ান ধ ভথ ী  উস ফ  
উ রগক্ষ  ন ী ট পন  গন য  ভবযভ া ণ  রৃ ই বট উস ফ বাত া ব াগ ফ প্র ায  গফন । 

৩ । ১ ০০%  পন ন   ভথণক াযীগণ  ১ ০০%  পন ন   ভথণ ন া কয গর প ম বযভ াণ ভাব ক পন ন  প্র ায গতন উক্ত 
বযভ াণ অ থথ রৃই ফ ায উস ফ ব াতা ব  াগফ প্রা য গ ফন । 

৪ । ফযাাংগকয  ভাধযগ ভ পন ন  উগত্তা র ন কাযীগদ য এ উ স ফ ব াতা বন ধ থায গণ য পক্ষ গত্র  অ থথ  বফ বা গগয ১ ১ /০৯/ ২ ০০১  বিঃ  
তাবযগ খয অভ/  অবফ / বফবধ-১ /৩ ব -২ ৬/৮৬ ( অাং-২ ) /১ ২ ৮  ন াং স্ম াযগকয  বন গদ থন া অনু  যণ ী  গফ । 

 

যাবজ া পফ গভ এ নবডব 

মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /চ াঃবফঃ-৩ /২০ ০৪ /৯৯ তাবযখ: ২ ৪-০ ৬-২ ০০৮  বিঃ 

১ ০-৩-১ ৪ ১ ৫ ফাাং 

অনুবরব : দ  জ্ঞাতা গ থথ/ কা মথা গ থথ: 

১ . ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 
২ . ভুখয ব চ ফ, প্রধ ান উ গদ ষ্টায ক া মথা র, ুযাতন   াং দ  ব ফন, ঢাকা । 
৩ . ফাাংর াগদ গয  ভাব  া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, ফাাং রাগদ গয  ভাব  া ফ  বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র গক য কা মথার, অবডট বফন, 

৭৭/৭ কাকয াই র, ঢাকা ( ত াচয অধী ন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনুবরব  পপ্র যগণয জন্য  অনু গযাধ  কযা  গ রা) । 
৪ . গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 
৫ .  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন, ঢাকা। 
৬.  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ফাাংরা গদ   বচ ফার, ঢাকা। 
৭.  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ (  কর), --------------------------------- 

৮ . অবতবযক্ত   বচ ফ (  কর)/ অথথদ্বন বত ক উ গদ ষ্টা, অ থথ বফব াগ, অথথ ভন্ত্রণ া র 

৯. ব াফ ভাবন ন্ত্র ক, ব াফ ভাবন  ন্ত্রগকয কামথ ার,  বচ ফার ব ফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ ( তাচয  
অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) 

১ ০. ব বজবডএ প, প গুন ফাবগচা, ঢাকা । 
১ ১ . মুগ্ম- বচ ফ (  কর), অথথ ব ফবা গ, অথথ ভন্ত্রণ া র । 
১ ২ . বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) -------------------------------- 
১ ৩ . ফযফস্থান া বযচ া রক, প ানারী ফয া াংক, জন তা ফযাাংক, অগ্রণ ী ফযাাংক   ফাাংর াগদ  কৃবল  ফযাাংক । 
১ ৪ . পজরা প্রা ক (  কর) -------------( তাচয  অধী ন্থ  কর অবপ গ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা গর া) 

১ ৫. প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা (  কর), ----------------------------------- 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

 ক াযী বচ ফ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ-৬ াখা 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-৬/পন-৮ /২০০৮ /৮ ৩ তাবযখ: ০ ৩ /০ ৯/২০ ০৮ বিঃ 

 

বফল : Compentium of Military Pension (ব এভ ব)-১ ৯৮ ১   াংগ াধন  প্র গঙ্গ । 
 

 ূত্র: প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা রগয  ন বথ ন াং-প্রভ/ব ড-১ ৯/ পন-২ /২০ ০৩ / অাং-১  ( ছাানব থ) । 
 

উমুথক্ত ব ফল   ূগত্র য পপ্রবক্ষ গত বন গদ থক্রগভ জানা গন া ম াগে প ম, গ ত ১ ৩ /০৭/২০০ ৮  ই াং তাবযগ খ অ থথ বফব াগ গ 
অনুবষ্ঠত  বায ব দ্ধান্ত পভাত াগ ফক Compentium of Military Pension (ব এভ ব)-১ ৯৮ ১  এয  প্রস্ত াবফত 
 াংগাধন ীভূগ বন গম্নউ গ ল্লবখত বয ফতথন   অ থথ বফ বাগ গয  ম্মবত  জ্ঞা  ন  কযা গ রা । 

২ । * Rule 78.a(2) (k) প্রস্ত াবফ ত BAFY-1948 এয  বযফ গতথ  Disability Certificate for JCO/OR প্রবতস্থ াবত  
গফ। 

* Rule 239(b) এফাং 239(c) এয  প্র স্ত াবফত  াংগ াধন ী বয ফগতথ বন ম্ন রূগ  বয ফতথন  গ ফ: 

‘(b) The applicant shall appear before a Civil or Military Board assembled under the orders of 

the Government of Bangladesh or an authority empowered in this behalf. The pensioner shall 

pay a fee of taka 16/- (sixteen) for this purpose, which shall be credited to the Government 

Head 1/1934/000/2541. 

c) The authority competent to convene the Civil Medical Board shall when sending an 

intimation to the pensioners direct him/her to deposit the amount of Taka 16/-(sixteen) under 

the relevant Head for Medical Examination of the Government.’ 

 াংমুক্ত:  বায কামথ  বফফযণ ী ১ ৩  ( গতয)  া তা । 
 

 

স দ া আগন া াযা পফ গভ 

উ- বচ ফ ( প্রবফ ব ধ-১ ) 

পপান-৭১ ৬০২ ৯১ 

 বচ ফ 

প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা র 

গণ বফন  ক ভগ িক্স 

পগযফাাং রা ন গয, ঢাকা । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায ( ভাঘথ বাতা) 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ  অনুব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /৩ ব -২ /২০ ০৮ /১ ৮ ১ তাবযখ: 
১ ৬/৯/২ ০০৮  বিঃ 

০১ /৬/১ ৪ ১ ৫  ফাং 

 

বফল : প ন ন গ বাগ ী  যক াবয/ আধা- যক াবয / স্বা ত্ত াব ত  াংস্থ া/ যাষ্ট্রাত্ত  ফযা াংক  অ থ থরগ্নী প্রবত ষ্ঠান ভ ূগয   ক র 
 ম থা গয  ক ভ থকত থা  কভ থচ ায ীগণ  এ ফাং  াভবযক  ফাবন ীয  দ স্য গদ য ১ রা জ ুরাই, ২ ০০৮  তা বযখ ই গত ন ীট  
প ন গন য উয  ২ ০ ( বফ)   তাাং া গয ভাঘ থ বাতা  বন ধ থা যণ  প্র গঙ্গ । 

 

 ূত্র: ফাস্ত ফান-৪  াখায ০১ /৭/২ ০০ ৮  বিঃ ( ১ ৭/৩/১ ৪ ১ ৫ ফাাং)  তাব যগখয অভ/ অব ফ/ ফাস্ত-৪ / বফবফ ধ  ২ ২ 
( ভঃবাতা) / ২ ০০৮ /১ ০৯ ( ১ ০০০ )  ন াং ত্র । 

 

  যক ায কতৃথক ০১ /০৭/২০০ ৮  ব ি ঃ তাবযখ ই গত ২ ০ ( বফ)  ত াাং  াগয ভাঘথ  বাত া পঘাল ণ ায কা যগণ তাা  
বন ধ থাযগণয জন্য   কর   যক াবয, আধা- যক াবয, স্বাত্ত াব ত   াংস্থ া, যাষ্ট্র ত্ত ফযাাংক   অথথ র গ্নী প্রবত ষ্ঠ ান ভূগয   ক র  
মথা গয  কভথক তথা/ ক ভথচ াযী এ ফাং  াভবযক ফাবন ীয   কর  অফ য প্রা প্ত  দ স্যগদ য ভ গধ য প ম  কর  পন ন ায ফযাাং গকয  
ভাধযগভ পন ন  উগত্তা রন  কবয া  থাগ কন, তাগদ য ব ,ব ,  (Personal Payment Order) এফাং বড-াপ (Disburser’s 

half)  প্রচ বরত বন ভানু  া গয ব াফ যক্ষ ণ  অবপগ  দ াবখ র কয গত  ।  এয  পগ র পঘ াবলত ভা ঘথ ব াতা প্রাব প্তগত বফ রে ফা  
জবটরত া ৃবষ্ট  ই গত  া গয: 
 

২ । পন ন াযগদ য অসু ব ফধা দূযীকয গণ য  রগক্ষ য য ক ায ব দ্ধান্ত  গ্রণ  ক গযগ ছ পমঃ- 

ক ) ২ ০ ( বফ)  তাাং   ভাঘথ বাতা  বন ধ থ াযগণ য জন্য  পন ন ায গণ  বন জ  বন জ ব ,ব ,   াংবিষ্ট  ব া ফযক্ষ ণ  অব পগ  
দ াবখগ রয বয ফগ তথ  যা বয  াংবিষ্ট  ফযাাংগক  দ াবখ র কবয গফন, 

খ) ফযাাংগকয  ক্ষ ভতা  প্রাপ্ত  পক ান ব বন য  অব প ায ফা  তদ ূর্ধ্থ   মথাগ য  পক ান কভথকত থ া এত দ  াংক্র ান্ত ২ ০  ( বফ)  
তাাং া গয  ভাঘথ  বা তা প্রদ ানজব ন ত স্ম াযগকয  ন েয   তাবযখ  উগ ল্ল খূফথ ক প ন ন াগযয  ব ,ব ,  এফাং  বড-

াপ এ ত ায প্র াপ্ত ন ীট  পন ন  এ য উয ২ ০  ( বফ)  তাাং  ভাঘথ বাতা বন ধ থাযণ  কগয ত ায স্ব াক্ষ গযয  ন ীগচ  
বন জ ন াভ স্বব রত  ী রগ ভায প্রদান  কয গফন । এ ফাং 

গ) ২ ০ ( বফ)  তাাং  ভা ঘথ ব াতা  ব ন ধ থাযগণয  ত থযাবদ প ন ন  ুন বথ যগনয  দ াফ ী ব যগাধ ক াযী ব া ফ যক্ষ ণ 
অবপ গক   াংবিষ্ট  ফযাাংক  তা সক্ষ বণ কবাগ ফ অফবত  কবয গ ফন এ ফাং ব  াফযক্ষ ণ  অব পগ  এবা গফ  প্র াপ্ত ত গথয য  
বববত্তগত তায অব পগ  এ তদ  াংক্রান্ত  কাগজাবদ   ারন া গাদ ক বয া যক্ষ ণ া গফক্ষণ  কবয গ ফন । 

 

৩ । আগদ গয  প্রাবধক ায প ন ন   াংক্র ান্ত  বফবধ/ ৈব ত আগদ  / স্ম াযগকয   াংবিষ্ট  অাং  াংগাবধ ত ই া গছ  ভগভথ গণ য  
ই গফ। 

 

 

পভাঃ জা রা র উব দ্দন 

উ- বচ ফ ( প্রবফবধ-২ ) 

 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /৩ ব -২ /২০ ০৮ /১ ৮ ১ তাবযখ: 
১ ৬/৯/২ ০০৮  বিঃ 

০১ /৬/১ ৪ ১ ৫ ফাং 

 

জ্ঞাতাগ থথ/ ক ামথা গ থথ অনু ব রব পদ া  র:- 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ান উ গদ ষ্টায ক া মথা র, ুযাতন   াং দ  ব ফন, পতজগাচ , ঢাকা। 
৩ । ফাাংর াগদ গয  ভা বচ ফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, অবডট ব ফন, ৭৭/ ৭ কাক যাই র ঢ াকা 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৪ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ঢাকা। 
৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয  বচ ফা র, ফঙ্গ বফ ন, ঢাকা। 
৬।  বচ ফ,  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, ফঙ্গবফন, ঢাকা। 
৭।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ ---------------------------------------------------------------------  ভন্ত্রণ ার/ ব ফব া গ ( তাচয 

অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্র য গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 
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৮ । ব াফ বন ন্ত্র ক, প গুন ফাবগচা, ব াফ ভাবন ন্ত্র গকয  কামথ ার,  বচ ফার  বফন, ৩  পপচ, প গুন ফাব গচ া, ঢা কা-১ ০০০  
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৯। ব বজবডএ প, প গুন ফাবগচা, ঢাকা । 
১ ০ । বফবা গী কবভ ন ায  ------------------------------------------------------------------------------------  

১ ১ । ফযফস্থান া বযচ া রক, যাষ্টাত্ত  ফযাাং ক  অ থথ র গ্নী প্রবত ষ্ঠান------------------------------------। 
১ ২ । পজরা প্রা ক (  কর)---------------------------------------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ৩ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা (  কর)------------------------------------------------------------------ । 

 

 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

 ক াযী বচ ফ 

পপান : ৭১ ৭১ ৬৬০ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-৬ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-৬/পন-৭/২০০ ৮ /৯৩ তাবযখ: ১ ২ /১ ০/২ ০০৮  ব িঃ 

 

বফল : পস্প  ার  পন  গন য  ায ফবৃ দ্ধ প্র গঙ্গ । 
 

 ূত্র: প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা রগয  ন বথ ন াং-প্রভ/ বড-১ ৯/ পন-৪ /২০ ০২  ( ছাান বথ) । 
 

 উমুথক্ত ব ফল   ূগত্র য পপ্রবক্ষ গ ত বন গদ থক্রগভ ব এভ ব -১ ৯৮ ১  এ য  ৩৬ (  ( বফ)-পত ফবণথত ১ ০/- টাকা প থ গক ৫ ০ /- 
টাকা ফবৃ দ্ধগ ত অ থথ বফবা গগয  ম্মব ত জ্ঞান  কয া ’র। তগফ ব এভ ব -১ ৯৮ ১  এ য  ৩  ( এ) এফাং ৩ ৬ ( ব )  এয  পক্ষ গত্র 
আগ রাচয পস্প া র প ন ন  ৩ ৬ ( বফ)  ফৃবদ্ধয ব ফলব ট  ন বজয  ব গ গ ফ ফয ফ ায কয া ম াগফ  ন া । 

 

 

পভাঃ জা রা র উব দ্দন 

উ- বচ ফ ( প্রবফবধ-২ ) 

পপান : ৭১ ৬২৯৩ ১ 

 বচ ফ 

প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা র 

গণ  বফন ক ভগ িক্স 

পগয ফাাং রা ন গয, ঢাক া। 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-৬ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-৬/জাঃ গঃ কঃ-১ /২০ ০৫ ( অাং-১ ) /৪ তাবযখ: 
২ ৩ /০৯/১ ৪ ১ ৫ ফাাং 

০৬/০১ /২০ ০৯ ব িঃ 

 

বফল : পজএ  আই ১ ০/২ ০ ০৫  াং গাধন /  াংগ মাজন   স্ত্র  ফাবন ীয প ন ন গ বা গী গদ য জন্য  পয ন  বাত া ফবৃ দ্ধ 
প্র গঙ্গ । 

 

 ূত্র: ( ক)  প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা রগয  ন ব থ  ন াং-প্রভ/বড-১ ৯/ প -৩ /২০ ০৪ / অাং-২  ( ছাানব থ) 

খ)  প ন াফাবন ী প্রধ াগন য ত্র  ন াং-১০৪ ১ /১ ৬/ ব এএ   তাবযখ-০৯/০৬/ ২ ০০৮  বিঃ। 

উমুক্ত  বফল   ূ গত্র য পপ্রবক্ষ গত ব ন গদ থক্রগভ বন গম্নাক্ত ব দ্ধান্ত অ ফব তকয া র: 

১ । দ্রফযভূ রয ফবৃদ্ধ য কায গণ   াভবযক / প ফাভবযক   যক াবয  কভথকত থ া-কভথচ া যীগদ য ২ ০%  ভাঘথব াতা প্রদ ান ক যা গ গছ  
বফগফচন া   স্ত্র  ফ াবন ীয প ন ন গবা গীগদ য  বফদযভান  পয ন  বাতা  ২ ০%  ফবৃ দ্ধ ক গয প্রাপ্ত ফস্ক গদ য জন্য  ২ ৪ ৭  
টাকায বয ফগ তথ ২ ৯৭ টা কা এফাং অপ্রাপ্ত ফস্ক গদ য জন্য  ১ ৩ ৫ টাকায  বযফগ তথ ১ ৬২ টাকা বন ধ থায গণ   ম্মবত জ্ঞা ন  
কয া ’র। 

২ । প ন াফাবন ী প্রধ া গন য দ ফী বয ফ তথন  কগয পজ ন াগযর কয া পজন া গ যর   ভতু রয  গদ  ২ ৭,০ ০ ০ /- টাকা পফতন  
বন ধ থাযণ  কয া  গগছ ।   ঙ্গত  কাযগণ  পজন াগয র    ভতু রয গদ  প্রা য  গফথাচ্চ ভ াব ক ভূ র প ফতন ২ ৭,০ ০ ০ /- টাকায  
৮ ০%  ভাব ক অ ফয বাতা  বগ গফ  প্রদ াগন   ম্মবত জ্ঞ ান  কয া  ’র। তগফ যফতথ ীগত  অফ য বাত া  াং ক্রান্ত ফবণথত  
সু বফধ াবদ  বন ব ভত কয গণ য বন ব ভগত্ত জাতী পফ তন  কবভ গন য বন ক ট বফ গ ফচন ায জন্য পপ্রযণ  কয গত  গফ । 

 

 

স দ া আগন া াযা পফ গভ 

উ- বচ ফ ( প্রবফবধ-১ ) 

পপান : ৭১ ৬০২ ৯১ 

 বচ ফ 

প্রবতয ক্ষ া ভন্ত্রণা র 

গণ  বফন ক ভগ িক্স 

পগয ফাাং রা ন গয, ঢাক া। 
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পক ফরভ াত্র  যক াবয অব পগ য কাগ জ ফযফা গযয  জ গন্য 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
 

 

 

 

 

 

 

পফাভ বযক  যকাবয  চাুরগযগদয পনন ভঞ্জবুয   বযগাধ 
াংক্রান্ত বফবধ / দ্ধবত অবধকতয জী কযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভ াঘ  ১ ৪১ ৫/  জানুাবয  ২০০৯ 

 

 

 

প্রবফবধ অনুব ফবাগ 

অথ থ বফবাগ 

অথ থ ভন্ত্রণার 
www.mof.gov.bd 
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 বূচ ত্র 

 

অনু গেদ  
ন েয 

বফল    ৃষ্ঠ া ন েয 

   

২ .০০ অফ যজব ন ত প ন ন  

২ .০১ করযাণ কভথক তথা ভ গন ান ন  

২ .০২ ন ন-পগগ জগ টড চাুর গযগদয   াব বথ  ফকু  চ াকবয ফতৃ্তান্ত  াংযক্ষ ণ  

২ .০৩ কভথকত থাগদ য চ াকবয  ফৃত্তান্ত  াংযক্ষ ণ    

২ .০৪ অফ যগ্রণ কায ীগদ য অবগ্রভ তাবর কা প্রণ ন   প প্রযণ  

২ .০৫ অফ যগ্র গণ য ূ গফথ  প্রতযাব ত পল  পফতনত্র)  (Expected Last Pay Certificate) 

(ই এরবব )  জাবয 

 

২ .০৬ অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট, ছুবট ন গদ ান  ( রাম্প গ্রার ট), ববফষ্য তব ফগ রয বস্থ ব ত এফাং প ন গন য 
আগফদন  দ াব খর   ভঞ্জুবযয   ভ ী ভা  

 

২ .০৭ ছুবট ন গদ ান  ( রাম্প গ্রারট), ববফষ্য তব ফগ রয জভা   আনু গতা বল গকয  ানা ফাফদ অবগ্রভ 
তাবযগ খয (Post Dated) পচ ক প্রদা ন 

 

২ .০৮ কতথগফয অফ গর ায কায গণ  াবস্ত ভূ র ক ফযফস্থ া   

২ .০৯ পপ্রলগণ  থাকাক ারীন  ভ গ রীব  স্য ারাযী  পন ন  কবর রেজবফ উন    

২ .১ ০ বফতবকথত চ াকবযক া র   

২ .১ ১ পন ন  পক  বন ষ্পবত্ত য অ গ্রগবত  ব যদ থন   ভবন টবযাং    

২ .১ ২  াভবক  (Provisional) পন ন  প্রদ ান   

২ .১ ৩ পন ন   ভথণ   

৩ .০০ াবযফাবযক  পন ন  

৩ .০১ উত্তযাবধ কাযী ভগন ান ন    

৩ .০২ ুত্র  বফ ফাবত  কন্য া ন্ত াগন য ফ   ীভা   

৩ .০৩ অবফফাব তা/ ব ফধফা/ তার াকপ্রাপ্ত  ক ন্যায ফ  ীভা   

৩ .০৪ প্রবতফন্নী ন্ত ান   

৩ .০৫ বফধফা স্ত্র ী য পক্ষ গত্র    

৩ .০৬ অফ য গ্র গণ য  গয ভৃতু যয পক্ষ গত্র  াবযফাবযক  পন  গন য  ায   

৩ .০৭ আত্মতযা য পক্ষ গত্র  প ন ন    

৪ .০০ পন ন   াংক্রান্ত অন্য ান্য বফলা ফর ী  

৪ .০১ জ রুযী ব ববত্তক পন ন  প্রদ ান   

৪ .০২ ফাবল থক পগ ান ী প্রবতগ ফদন    

৪ .০৩ প্রা বন ক কত ৃথ ক্ষ  কতৃথক  তযাব ত তথয াবদ  গ্রণ    

৪ .০৪ ফাড়ী বাড় া াংক্র ান্ত দ া ফী বন ষ্পবত্ত    

৪ .০৫ ব ড-াপ  ব ব  

৪ .০৬ ঢাকা ভ ানগযীয প ন ন াযগদ য প  ন ন  প্রদ ান   

৪ .০৭ পন ন  পযভ  

৪ .০৮ অনুগত্তাব রত প ন ন  এফাং ফগক া প ন ন  প্রদ াগন য   দ্ধবত   

৪ .০৯ পন ন  ভঞ্জুবয য প্র গাজন ী  পযভ,  ন দ   কাগজ  ত্র াবদ    

৪ .১ ০ ববফষ্য তব ফগ রয সু দ    

৪ .১ ১ অবডট আবত্ত  বন ষ্পবত্ত    

৪ .১ ২ পন ন  ভঞ্জুবয য ক্ষ ভতা  বফগ কন্ীকয ণ    

৪ .১ ৩ বফবা গী ভা ভরা  বন ষ্পন্প কয ণ    

৪ .১ ৪ বফ.এ .আয-২ ৫৮, ২ ৬৪    ২ ৬৭  াংগাধগনয  ফযফস্থা গ্রণ    

৪ .১ ৫ বন গখাচজ  যক াবয চ াুরগ যয  উত্তয াবধ কাযীগক প ন ন / আনু গতাবল ক ই ত য াবদ  প্রদ ান   
 

 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1719  

 

 াং গমা জন ী 
 

 

 াং গমা জন ী নেয বফল    ৃষ্ঠ া নেয 

   

 াংগমাজনী-১ প্রতযাবত প ল  পফতন  ন দ  

 াংগমাজনী-২ প্রাপ্তফয প ন গন য সফধ  উত্তযাবধ কায ী পঘালণ াত্র    

 াংগমাজনী-৩ উত্তযাবধ কায  ন দ ত্র    ন ন-ভযাবয জ  াবটথবপ গকট    

 াংগমাজনী-৪ চ াুরগযয  বন গজয  অফ গযয  পক্ষ গত্র  প ন ন  পযভ  

 াংগমাজনী-৫ াবযফাবযক  পন ন  পযভ   

 াংগমাজনী-৬ ন ভুন া স্বাক্ষ য   াগতয াচচ  আঙু্গগ র য ছা  

 াংগমাজনী-৭ আনুগতাবল ক  অ ফয বাতা  উ গত্তা রন  কবয ফায জন্য  ক্ষ ভতা অথণ  অববব াফক 
ভগন ান গন য প্রতযান  ত্র   

 

 াংগমাজনী-৮ ন া-দ াফী প্রতয ান  ত্র  

 াংগমাজনী-৯ ক অথথ ব ফবা গগ তথয  পপ্রয গণ য ছক  

 াংগমাজনী-৯খ করযাণ কভথক তথা কতৃথক  অ থথ বফ বাগ গ  তথয প প্রযগণয ছক  

 াংগমাজনী-১ ০  যক াবয কভথচ াবযগদ য চ াকবয  ফৃত্তান্ত ছক   

 াংগমাজনী-১ ১  যক াবয কভথকত থা গদ য চ াকবয ফৃত্ত ান্ত  ছক   

 াংগমাজনী-১ ২ করযাণ কভথক তথা কতৃথক   াংযক্ষ ণ গমা গয ত থযাবদ য ছক    
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গণ প্রজাত ন্ত্র ী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্র ণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /৩ ব -২ /২০ ০৫( অাং-১ ) /৫ তাবযখ: ১ ৪  ভাঘ ১ ৪ ১ ৫ 

২ ৭ জানু াবয ২ ০০৯ 

 

স্ম াযক 
 

বফল : পফ াভবযক  যক াবয চ া ুরগয গদ য পন ন  ভঞ্জ বুয  বয গাধ  াংক্র ান্ত বফবধ /  দ্ধবত অবধক তয  জীকয ণ 
প্র গঙ্গ । 

 

 অফ য গ্রণক াযী য কাবয  চ াুরগয    যক াবয চ াুর গযয  ভৃতুযয  পক্ষ গত্র  তাচাগদ য বযফায ফগ গথয অ ফয জবন ত সু বফধাবদ  
 বঠক  ভ গ প্রাবপ্ত  বন বিত  কবয ফা য র গক্ষ   যক ায  অ থথ  বফব াগ গয ২ ৩  -০ ৬-১ ৪ ০৮  ফাং/ ০ ৮-১ ০-২ ০০১  বিঃ  তাবয গখয  
স্ম াযক ন াং- অভ/ অ বফ / বফবধ-১ / ৩ ব-২ ৬/ ৮ ৬ ( অাং-২ ) / ১ ৩ ৫ এয  ভাধযগভ জ াবযকৃত পফা ভবয ক  যক াবয চ াুরগযগদয  
পন ন  ভঞ্জুবয   াংক্রান্ত  প্রচ ব রত  বফব ধ /  দ্ধবত   জীকয ণ  আ গদ  মথা গরাচন া ূফথক  পন ন  ভঞ্জুবয    ব যগাধ   াংক্র ান্ত  
বফবধ/  দ্ধবত আয অবধক তয   জীকযণ  কবয া উক্ত  স্ম াযকবট বন ম্ন রূ বা গফ প্রবতস্থ া গন য ব দ্ধান্ত গ্রণ  কবয াগছন :- 

২ .০০ । অ ফয জবন ত প ন ন : 

২ .০১ । ক রযাণ ক ভ থকত থা  ভগন ান ন : 

ক ) অফ যগ্রণ কায ী য কাবয  চ াুর গযগ দ য পন ন  পক  প্রবক্র  াকযগণ    াতা কবয ফায জন্য  প্রগত যক ভন্ত্রণ ার / বফ বাগ/  
অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয  পন ন  পক   প্র ব ক্র াকয গণ   যা বয   ম্পৃ ক্ত  এক জন  কভথকত থ াগক  ক রযাণ  কভথকত থা  
ব াগফ ভ গন ান ন  বন বিত  কবয া  অ থথ বফ বাগ গক অফবত  কবয গফ । 

খ) দ াবত্বপ্রাপ্ত কর যাণ কভথকত থায ন াভ, দ ফী, কভথস্থ র  পটবর গপান ন েয   াংবিষ্ট   করগক অফবত  কবয ফায  জন্য  অথথ  
বফবা গ প্রগ াজনী  ছক  েব রত বন গ দ থন া জাবয কবয গফ । ক রযাণ কভথক তথা পন ন াযগদ য অব ডট আ বত্ত   বফবাগ ী  
ভাভরা  বন ষ্পবত্ত য উ গদ যাগ  গ্রণ     এই   জীকয ণ  আ গদ গয  ২ .০৪, ২ .০৬, ২ .০৭ এফাং ২ .১ ১  অনু গে গদ  ফবণথত 
কামথাফ রী  বন ব ভতবা গফ   ম্পাদ গন য/  াংযক্ষ গণ য ফ যফস্থ া বন বিত  কবয গ ফন । ই া ছ াড়া  বতবন  প ন ন াগ যয  বফলগ   
প্রাপ্ত ম াফতী আবত্ত  ২ .০৫, ৪ .১ ১    ৪ .১ ৩  অনুগেদ  অনু াগ য বভভা াং া/ বন ষ্পবত্ত  কবয ফায উগদ যা গ গ্র ণ  কবয গফন 
(  াংগমাজনী-৯খ) । 

গ) করযাণ কভথ কতথায  ম্প াবদ ত কা গজ য বযভ াণ ব ফগ ফচন া অ থথ বফ বাগ গ য  ম্মবত  া গ গক্ষ  ( বফ.এ .আয া টথ-১  এ য  
বফবধ ৬২( বফ) অনু াগয প্র গণ াদন া (Incentive) বাতায ফয ফস্থা  কবয গ ত  ই গফ । ক রযাণ ক ভথকতথা প্রবত অ থথ ফস গয  
অনবধ ক ৫ বট পক   বন ষ্পবত্ত  কবয গর  প্রাপ্ত ভূর পফ তগন য ৪ ০%, অনবধ ক ১ ০ বট পক   বন ষ্পবত্ত  কবয গর ৬০ %, অনবধ ক  
১ ৫ বট পক   বন ষ্পবত্ত  কবয গ র ৮ ০%  এফাং ১ ৬বট ফা তদ ূ র্ধ্থ  াংখ যক প ক  বন ষ্পবত্ত  কবয গ র ১ ০০%  প্র গণ াদন া বাতা  
াইগ ফন । 

২ .০২ । ন ন-পগ গজগ টড চ াুরগয গদ য  াব ব থ  ফ ুক  চ াকব য ফ ৃ ত্ত ান্ত   াংযক্ষ ণ : 

ক )  াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ ার/ বফব াগ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয, ন ন-পগগজগ টড চ াুরগয গদ য ২ ( রৃ ই )  কব  াববথ ফকু  
মথা ম থবা গফ ূযণ  কবয া  প্রবত  ফস য পপ ব্রুাবয  ভাগ য  ভগধ য   ারন াগ াদ কবয ফায  প্র গাজন ী ফয ফস্থা গ্র ণ  
কবয গফন ।  াব বথ  ফকু-এ পক ান ঘল াভাজা/ অস্পষ্টতা গ্রণ গ মাগ য ই গফ  ন া,  কর এব ররেজ স্পষ্ট ব াগ ফ বরব খত  থাবক গত  
ই গফ।  াববথ  ফকু-এ জন্ধ তাবযখ  াংখযা  কথ া বরব খগত ই গ ফ । ভূর  াববথ  ফকু বন গ াগকায ী কতৃথগক্ষ য  
অবপগ  যবক্ষ ত  থাব কগফ, তগফ উক্ত  চ াুরগয ফদব র ই গ র  াববথ  ফু ক-এয  ভূর কব বট চ াুর গযয  ফদব রকৃ ত কভথস্থ গ র 
পপ্রযণ  কবয গত ই গফ ।  বৈতী  কব বট  াংবিষ্ট  চ াুর গযয  বন কট  স্ত ান্ত য কবয গত  ই গ ফ । পক ান  ঙ্গত  কা যণ  ফযতী ত 
 াববথ  ফকু প পব্রু াবয ভা গ য ভগধ য ারন া গাদ ন া কবয গর  াংবিষ্ট  প্র া বন ক কতৃথক্ষ  দ াী ক ভথকতথা/ কভথচ াযীগদ য  
বফরুগ দ্ধ কতথ গফ য অফ গ রায দ া গ া ব স্ত ভূরক ফয ফস্থ া গ্রণ  কবয গ ফন । 

খ)  াববথ  ফু ক-এয   াা াব ন ন-পগগজগ টড   যক াবয চ া ুরগয গদ য কবম্প উটাযই জড  চ াকবয  ফতৃ্ত ান্ত বন ধ থাবযত  পযভয াগ ট  
(  াংগমাজনী-১ ০)  প্রা বন ক কতৃথ ক্ষ   াংযক্ষ ণ   বন ব ভতবাগফ া র ন াগাদ কবয গ ফন ।  যক াবয চ াুরগয গ দ য চ াক বয 
 াংক্র ান্ত  কর তথয াবদ  মথ া: বন গ াগ, চ াকবযগত স্থ াীকযণ, গদ ান্পব ত, াবস্ত, ছুবট, উচ্চত য পস্কর ( টা ই ভ পস্কর), 

ব গরক ন  প গ্রড, এরব আয, অফ  য গ্রণ, ভৃতুয ই ত যাবদ ম াফতী  তথয  াব বথ  ফু ক-এয  ভতই  ধ ায াফ াবকবাগ ফ  
চ াকবয ফতৃ্তাগন্ত অন্ত বুথক্ত কবয গত ই গ ফ । চ াকবয ফতৃ্তা গন্ত   যক াবয চ াুরগযয  বফরুগ দ্ধ উ ত্থাব ত অবড ট আবত্ত   বফবাগ ী  
ভাভরা   াংক্রান্ত  মা ফতী  তথ য ম থাম থ বাগ ফ অ ন্ত বুথক্ত কবয গত  ই গফ ।  যক াবয চ াুর গয ফদবর  ই গ র ফদবরকৃত  
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কভথস্থ গর   াববথ  ফকু-এয  ভূর  কব  য  বত  প্রা বন ক কতৃথক্ষ  কতৃথ ক স্বাক্ষ বযত  চ াকবয  ফতৃ্তা গন্ত য  অনুবর ব  প প্রযণ  
কবয গত ই গ ফ । 

গ) চ াকবয ফতৃ্তাগন্ত  যক াবয ফাড় ীবা ড়া  াংক্রান্ত প্রতযন ত্র  ন া থাকায তথ য ( প্রগমা জয পক্ষ গত্র )    যক াবয আ দ াগমা গয  
ানায ব ফল বফস্ত াবযত বাগ ফ উ গ ল্ল খ কবয গ ত ই গ ফ । 

ঘ )  াংবিষ্ট  ন ন-পগগ জগট ড চ াুরগযয  ফদবরয  ভ অবড ট পক াড-এয  এগন ব ডক্স-৩  এ য  ৫ ভ অনুগেদ  অনুমাী এরবব-

য প্রগাজন ী  কর ঘয  উ মুক্ত তথয  ক া গয ম থা মথ বা গফ ূযণ  কবয গত ই গ ফ । এ রবব ম থা ম থবা গফ ূযণ  ন া  
কবয ফায কায গণ   যক াবয ানা  াংক্রান্ত তথয  অনুদ্ ঘাব টত থাবকগ র  এরবব  জাবযক াযী  কতৃথক্ষ  দ া ী ই গফন ।  
ফদবরকৃত চ াুর গয কভথস্থ র ই গত অফযাবত প্রাবপ্তয  ১ ০  ( দ )  কভথ বদ ফগ য ভগধ য এ রবব যফতথ ী কভথস্থ গর য  
ব াফযক্ষ ণ  অব প    উ ায অনুবরব   াংবিষ্ট  চ াুরগযয  বন কট  পপ্রযণ  বন ব িত ক বযগ ত ই গফ ।  কবম্প উটায াই জড চ াকবয 
ফতৃ্তান্ত  াংযক্ষ ণ কাযী  প্রা বন ক  ক তৃথগক্ষ য অবধগক্ষত্র  ফববূথত  স্থ াগন  চ াুরগযয  ফদব রয পক্ষ গত্র   াংবিষ্ট  ক তৃথক্ষ  কতৃথ ক  
স্বাক্ষ বযত  চ া কবয  ফতৃ্তান্ত ফদবরকৃত  কভথস্থ গরয  প্র াব ন ক কতৃথ গক্ষ য  বন কট প প্রযণ ূফথ ক অনুবরব  ব া ফয ক্ষ ণ  অবপ গ  
এক ই   ভগ পপ্রযণ  কবয গত ই গফ । 

২ .০৩ । কভ থকত থা গদ য চ াকবয ফতৃ্তান্ত  াংযক্ষ ণ : 

ক ) প্রা বন ক ভন্ত্রণ ার / বফব াগ/ অবধ দ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয  পগগজ গট ড  যক াবয চ াুরগয/ কভথকত থ াগদ য চ াক বয  াংক্রান্ত 
 কর তথয াবদ  মথা-কভথকত থা গদ য বন গাগ, চ াকবযগত স্থ াীকযণ, গদ া ন্প বত, াবস্ত, ছুবট, উচ্চত য পস্কর ( টা ই ভ পস্কর), 

ব গরক ন  প গ্রড, এরব আয, অফ য গ্রণ, ভৃতুয ই তযাবদ বন ধ থাবযত  প যভযাট অনুমা ী (  াংগম াজনী ১ ১ )  ক বম্পউট া গয  
ধ াযাফাবক বাগ ফ ‘চ াকবযয  ফতৃ্তাগন্ত’  াংযক্ষ ণ  কবয গফন । প্রবত ফস  য পপব্রুাবয  ভা গ য ভগধ য চ া কবয  ফতৃ্তান্ত  
কবম্পউট াগয ফাস বযক  ব ববত্তগত  া রন াগাদ ক বয গত ই গফ । 

খ) চ াকবয ফতৃ্তা গন্ত  যক াবয  চ াুরগয য ব ফরুগ দ্ধ উত্থ াবত  অবড ট আবত্ত   বফব াগী  ভাভ রা   াংক্রান্ত মাফ তী ত থয  
মথা ম থবা গফ অন্ত বুথক্ত কবয গ ত ই গ ফ । ই াগত  যক াবয ফাড় ী বা ড়া  াং ক্রান্ত প্রতযন ত্র  ন া থাবক ফায ত থয  ( প্রগমা জয 
পক্ষ গত্র )  এফাং  যক াবয আদাগ মাগয  ানায ব ফল বফস্ত াবযত বাগ ফ উ গ ল্ল খ কবয গ ত ই গ ফ । 

গ) কভথকত থায ফদবরয  ভ অব ডট পক া ড-এয  এগন বড ক্স ৩  এ য  ৫ ভ অনুগেদ  অনুমাী এ রব ব -য প্রগাজ ন ী  কর 
ঘয  উ মুক্ত তথয  ক াগয মথা ম থবা গফ ূযণ  কবয গত ই গফ । এ র বব ম থাম থব াগফ ূযণ  ন া কবয ফ ায কাযগণ  
 যক াবয া ন া  াংক্রান্ত  ত থয অনুদ্ ঘাবটত থাবক গর  এরব ব  জ াবযকা যী কতৃথক্ষ  দ াী ই গফন ।  ফদবর কৃ ত চ াুরগয  
কভথস্থ র ই গত অফযাবত প্রাবপ্তয  ১ ০( দ )  কভথ বদ ফগ য ভগধ য এরব  ব  যফতথী কভথস্থ গরয ব া ফযক্ষ ণ  অবপ    
উায অনুবরব   াংবিষ্ট  কভথকত থায ব ন কট পপ্রযণ  বন বিত  কবয গত ই গফ ।  কবম্পউটায াইজড চ াকবয ফতৃ্তান্ত  াং যক্ষ ণ কাযী 
প্রা বন ক কতৃথ গক্ষ য অবধ গক্ষ ত্র  ফ ববূথত স্থ াগন  কভথক তথায ফদব রয পক্ষ গত্র   াংবিষ্ট  কতৃথক্ষ  কতৃথক স্বাক্ষ বয ত চ াকবয  
ফতৃ্তান্ত ফদবরকৃত  কভথস্থ গ রয প্রা ব ন ক কতৃথ গক্ষ য বন কট  পপ্রযণ ূফথক  অনুবরব  ব া ফযক্ষ ণ  অব পগ  এ কই   ভগ  
পপ্রযণ  কবয গত  ই গফ । 

২ .০৪ । অ ফয  গ্রণ কাযী গদ য অব গ্রভ তাব রকা  প্রণ ন    পপ্রযণ : 

ক )  াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ ার/ বফব াগ/  অবধদ প্ত য/ বযদ প্তয / দ প্ত গযয   যক াবয চ া ুরগযগদ য ভ গধ য মাচাযা  য ফতথী  বঞ্জক াফগল থ  
অফ যপ্রস্তুব ত ছুবটগ ত মাই গফন ক র যাণ কভথকত থা ত াচাগদ য ত াবরক া  পযভযাট (  াংগ মাজনী-১ ২ )  অনুমাী প্রস্তু ত এফাং  
সত্রভাব ক ব ববত্তগত  ( প্রবত  জানু াযী, এব প্রর, জুরাই   অগক্ট াফয ভাগ )  ারন া গাদ কবয া  ই ায  অনুব রব   াং বিষ্ট  
চ াুরগযয  দ প্তয  প্রধ ান, ব াফযক্ষ ণ  অবপ    আফ ান  বযদ প্ত গয  (  যক াবয ফা া ফফা কায ীগদ য পক্ষ গত্র ) 
অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট আযগ ম্ভয তাবয গখ য কভ গক্ষ  এ ক ফসয  ূগ ফথ পপ্রযণ  বন বিত  কবয গফন । 

খ) উক্ত তাবরকায  গঙ্গ অবড ট আব ত্ত  বফবাগী ভ াভর ায তথয  ারন াগ াদ কবম্পউট া যাই জড চ াকব য ফতৃ্তাগন্তয  
( প্রা বন ক কত ৃথক্ষ  ক তৃথক স্ব াক্ষ বযত )  অনু বরব   াংগম াজন ক বযগ ত ই গফ । 

গ) অবনষ্প ন্প  অবডট আ বত্তয  বফলগ  ২ .০৫ ( গ)  উ-অনুগেদ  অনু মাী  ফযফস্থা গ্রণ  কবয গত ই গ ফ । উ  মুক্ত পক্ষ গত্র  
কামথকয  বন গদ থন া  প্রদ া গন য ফ যফস্থ া গ্র গণ য বন বভ ত্ত  াংবিষ্ট  অব ডট  আবত্ত ভূ গয  ত াবরক া   জব ড়ত  কভথকত থা / 
কভথচ াযীগ গণ য ন াভ, বঠকান া ৪ .১ ১  অনুগেগদ  ফবণথত অব ডট আবত্ত  প গ র পপ্রযণ  কবয গত ই গফ । 

২ .০৫ । অ ফয  গ্র গণ য গূ ফ থ প্র তযাবত  পল  পফ তন  ত্র  (Expected Last Pay Certificate)(ই এ রব ব )  জাবয: 

ক )  যক াবয চ াুরগয  অ ফয প্রস্তু বত  ছুবট গত গভগন য  ১ ১  ( এগায)  ভ া ূগফথ   াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপ /  আ ন   ফয ন  
কভথকত থা তাচায ‘অফ যপ্রস্তুব ত ছুব ট গত মা ায অফ যফবত  ূগ ফথয তাব যগখ’ এফাং ‘অফ য গ্রগণয অফযফ বত  ূগ ফথয  
তাবযগ খ’ পল  আযণ গম াগয/  বন ধ থাযণ গমা গয প্রতযাবত প ফতন উ গল্ল খূফথ ক ই এরব ব  (Expected Last Pay 

Certificate) ( াংগমাজনী-১ )  জাবয কবয গফন । আন   ফযন  কভথকত থা কতৃথক জাবযক ৃত ন ন-পগগজ গটড চ াুরগযয  ই, 

এ র, ব , ব   াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  ক ভথকতথা কতৃথক প্রবতস্ব াক্ষ বযত  ই গত ই গফ । ই এ রবব-য  গঙ্গ ১ ( এক )  ভা ূগ ফথ  
প্রা বন ক কতৃথ ক্ষ  কতৃথক স্বাক্ষ যদ ানক্র গভ প প্রবযত  চ াকবয ফতৃ্তা গন্তয  অ নু বরব  াং মুক্ত কবয গ ত ই গ ফ । চ াক বয ফতৃ্তাগন্ত  
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অবনষ্প বত্তক ৃত অবডট  আ বত্ত, বফবা গী ভ াভর ায ত থয থাবক গ র তা া ই এরবব-পত ক্রব ভক ৪ ( ড)- এ রা র কাব রগ ত 
উগ ল্লখ কবয গত ই গফ । 

খ) অফ য গ্রগণয ূফথ  মথন্ত পক ান ফ াবলথক পফতন  ফবৃদ্ধ থাবক গর তাবয খ   ফবধথত পফতগন য বযভ াণ উ ক্ত  পফতন গত্র  
উগ ল্লখ কবয গ ত ই গফ । অ ফয প্রস্তু ব ত ছুবটগত ম াায অ ফযফবত ূ গফথ য তাবযগখ প্র ায ছুব ট, ববফষ্য তব ফ গরয সু দ    
জভা এফাং  যক া গযয   ানা  াং ক্রান্ত তথয াবদ  অবগ্র ভ ব াফ কবয া  উক্ত ই এরব ব-পত অন্তবুথক্ত কবয গত ই গ ফ ।  
ই এরবব  প্র াবপ্তয  য চ াকবয  াংক্রান্ত পক ান বয ফতথন  ঘবট গর প্র া বন ক কতৃথক্ষ  া রন াগাদ চ া কবয  ফতৃ্তান্ত  
ব াফযক্ষ ণ  অব প     াংবিষ্ট  চ াুর গযয  কা গছ  পপ্রযণ  বন বিত  কবয গ ফন । ই এরব ব-এ য  ৪  ন াং ক্রব ভ গক  ফ বণ থত ত থয 
 ম্পগকথ  যফ তথীগ ত আয পক ান আ বত্ত  াংবিষ্ট  চ া ুরগযয  বফ রুগ দ্ধ দ া ফীকা যী প্রব তষ্ঠান  উ ত্থা ন  কবয গত  াবয গ ফ ন া ।  এই  
বফলগ ৪ .০৪  অনু গেদ  এয   াংব র ষ্ট ফণথন া পভাত াগফ ক ফয ফস্থা গ্রণ  ক যা ই গফ । 

গ) প্রা বন ক কতৃথক্ষ  অবনষ্প ন্প  অবড ট আবত্ত ভূ মথ াগ রাচন া কবয া  বন বদ ষ্ট  ভ  ীভায ভগধ য অব ডট অবধদ প্তগয  
( প্রগমা জয পক্ষ গত্র )  জফাফ প প্রয ণ  কবয গফন । প্র গাজ গন   াংবিষ্ট  অবডট অব ধ দ প্তগযয  বত  বৈ-ক্ষ ী  বত্র-ক্ষ ী  বায  
ভাধযগভ আবত্ত বন ষ্পবত্ত য ফয ফস্থা গ্র ণ  কবয গত ই গ ফ । এই  পক্ষ গত্র  অব ডট অবধদ প্তয  ভূ  গফথাচ্চ অগ্রাবধ কায প্রদ ান  
কবয গফ। ক রযাণ কভথকত থা এই  বফলগ  পপাকা র গর ট  বফ গফবচত  ই গ ফন । 

২ .০ ৬। অ ফয প্রস্তু বত ছবুট, ছবুট  ন গদ ান  ( র াম্প গ্রার ট), বব ফষ্য তব ফর বস্থ বত এ ফাং প ন গন য আগ ফদন  দ াবখ র  ভঞ্জ বুযয  
 ভ ী ভাঃ 

ক ) ই এরবব  প্রাবপ্তয  ১  ( এক )  ভাগ য  ভগধ য   াংবিষ্ট  চ াুরগয  প্র াযত া  া গ গক্ষ  অফ য প্রস্তু বত ছুব ট, ছুবট ন গদ া ন  ( রাম্প  
গ্রারট), ববফষ্য তব ফগ রয বস্থ বত    প ন ন  ভঞ্জুবয য আগ ফদন  বন ধ থাবযত  পযগভ  ম থা মথ  কতৃথ গক্ষ য বন ক ট জ ভা বদ গ ফন । 
পন গন য আ গফদন  প্রাব প্তয  ৫  ( াচ চ )  ভাগ য ভগধ য প্র া বন ক ভন্ত্রণ ার / পন ন  ভঞ্জুয কাযী কতৃথ ক্ষ  উ ক্ত  চ াুরগযয  
 াববথ  ফু ক ( প্র গম াজয পক্ষ গত্র )    চ াকবয ফতৃ্তান্ত  া রন া গাদ কবয গফন  এফাং  ই এরব ব    এ রব আয-এ গভ গন য  
তাবযগ খয ূগ ফথয ৩  ( বতন )  ফছগযয  পয কগডথয বববত্ত গত তাায বন কট  যক াগযয  পদ ন া/ ানা অবগ্রভ ব াফ কবয া  
 াংবিষ্ট  কতৃথগক্ষ য বন ক ট ই গত  ন া-দ াফী প্রতযন ত্র   াংগ্র কবয গ ফন । অবজথত ছুবটয ব া ফ বন রূণ ক্রগভ প্র ায  
এরব আয   ন গদ া গন য জন্য  ছুব ট য বযভ াণ বন ধ থাযণ  কবয গফন । প্রা  বন ক কত ৃথক্ষ   যক াগযয  আদ া গম াগয অগ থথয  
ব াফ বন রূণ কবয  া তাা  আদ া গ য  ফযফস্থ া কবয গফন । 

খ) উমুথক্ত  ফয ফস্থা গ্রণ  কবয  া কতৃথ  ক্ষ  ৩  ( বতন )  ভাগ য ভগধ য   যক াবয  চ াুরগযয  অ ফয  প্রস্ত তুব ত ছুবট, ছুবট ন গদ ান  
( রাম্পগ্র ারট)  ভ ঞ্জুবয    পন ন  ভঞ্জুব যত্র মু গ স জাবয  কবয গ ফন । ক রযা ণ  কভথকত থা গক অনুরূ  জাবযয  তথ য অফব ত  
কবয গফন । 

গ) পন ন  বযগাধ ত্র  ( বব)  জাবযয  জন্য  পন ন  ভঞ্জুবয য কা গজত্র  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অব প গ  পপ্রযণ  
কবয গফন । 

ঘ ) কতৃথক্ষ  ( অব প  প্রধ ান)   াংবিষ্ট  চ া ুরগযয আগফদন গত্র  বতবন  প মই  তাব যগখ  ( এরব আয-এ গভগন য  ৬  ( ছ)  ভাগ য  
ঊগর্ধ্থ ন গ)  ববফ ষ্য তব ফ র ফাফদ জভা  সু দ  উ গত্তা রগন য ই ো প্র কা  কবয গফন প ই  ত াবযখ মথন্ত  সু দ   ( প্রগম াজয  
পক্ষ গত্র )  ববফষ্য তব ফর বস্থ বত প্রদ া গন য আগদ  জ াবয কবয গ ফন । কর য াণ কভথকত থাগ ক জাবযয  ত থয অ ফব ত কবয গত 
ই গফ। 

ঙ ) আগফদ ন গত্র   াংবিষ্ট  চ াুরগ য ২ .১ ৩  অনুগেদ  অনুম াী পন ন   ভ থগ ণ য বযভ াণ  বতবন  ব াফযক্ষ ণ  অবপ  ফা  
ফযাাংক এয  পক ান স্থ ান ফ া াখ া ই গত পন ন  উ গত্তা রগন  আগ্রী ত া া উগ ল্লখ কবয গফন । ফযাাংক ই গত উ গত্তার গন য 
পক্ষ গত্র  ফযাাংক এ যাকা উরট ন েয উগ ল্ল খ কবয গ ত ই গ ফ । 

২ .০ ৭। ছবুট ন গদ ান  ( রা ম্পগ্রার ট), বব ফষ্য  তব ফ গর য জভ া   আনু গতা বল গকয  া ন া ফাফদ  অব গ্রভ তাবয গ খয (Post 

Dated) পচ ক প্রদ ান : 

ক ) ছুবট ন গদ ান  ( রা ম্পগ্রয ারট)  ভঞ্জুবয   ববফষ্য তব ফর বস্থ বত আগদ  প্রাব প্তয  য  াংবিষ্ট  চ াুরগয বফ র দ াব খর  কবয গফন ।  
বফর  প্রাবপ্তয  য  প্র ায  ছুবটয  (  গ ফথা চ্চ  ১ ২  ভা গ য ভূ র প ফতগন য   ভব যভাণ )  ন গদ ান  অথথ াস রা ম্প গ্রারট-এয  অথথ  
এফাং  ফথ গভা ট বব ফষ্য  তব ফ গরয  বস্থ ব ত ব াফযক্ষ ণ  অবপ   াংবিষ্ট  চ াুর গ যয  এরব আয-এ গভ গন য ২  ( রৃ ই )  ভা ূ গফথ 
অবগ্রভ তাবযগ খয (Post Dated) পচ গকয  ভাধয গভ ত াচায বন ন্ত্র ণ কা যী কতৃথক্ষ /  অব প  প্র ধ া গন য বন কট পপ্রয ণ  
কবয গফন । বন ন্ত্র ণ কাযী ক তৃথক্ষ / অবপ  প্রধ ান এ রব আয-এ মাইফায ১  ( এক )  ভা ূগ ফথ উক্ত প চ ক  াংবিষ্ট  
চ াুরগযগক স্ত ান্তয  কবয গ ফন । 

খ) পন ন  ভঞ্জুবয য কাগজ ত্র  প্রাবপ্তয  ১  ( এক )  ভাগ য ভগধ য কাগজ ত্র  যীক্ষ া কবয া পন ন  বন ণ থ  াং ক্রান্ত ব াফ  
মথা ম থবা গফ মাচাই ূ ফথক  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপ  প ন ন  বযগাধ ত্র  ( বব )  জাবয  কবয গফন ।  
আনুগতাবল গকয  টাকায  পচ ক অফ যগ্রগণ য ২  ( রৃ ই )  ভা ূগ ফথ অবগ্র ভ তাবয গখয  (Post Dated) পচ গক য ভাধযগ ভ 
বব    াংবিষ্ট  চ াুর গযয  বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথ ক্ষ / অবপ  প্রধ াগন য বন কট প প্রযণ  কবয গফন  এফাং  বন ন্ত্র ণ কা যী কতৃথ ক্ষ /  
অবপ  প্রধ ান  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  অ ফ  য গ্রগণয ১  ( এক )  ভা ূগফথ বব   আনুগত াবলগকয পচ ক  াংবিষ্ট  চ াুরগযগক 
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আনুষ্ঠাবন ক বাগ ফ স্ত ান্তয  কবয গ ফন ।  াংবিষ্ট  চ াুরগয  পম  তাবয গখ  অ ফয  গ্রণ  কবয গফন প ই  তাবয গখয  উ গল্ল খক্রগভ  এই  
অবগ্রভ ত াবযগ খয (Post Dated) পচ ক ই সু য কবয গত ই গফ । 

গ) ব াফযক্ষ ণ  অবপ  উ মুথক্ত  ক র  অবগ্রভ তাবযগ খয (Post Dated) পচ ক বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথক্ষ /  অবপ  প্রধ াগন য  
কাগছ প প্রযগণয অগ্র ান   গত্র য (Forwarding letter) অনুবরব  াংবিষ্ট   যক াবয চ াুরগয গক এ ফাং ক রযাণ ক ভথকতথাগক  
প্রদ ান কবয গফ । উ গয ফবণথত  ভ গ অবগ্র ভ তাবযগ খয (Post Dated) পচ ক ভূ বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথ ক্ষ / অবপ  
প্রধ াগন য বন কট প প্রযগণ ব াফযক্ষ ণ  অবপ   ভথথ ন া ই গর প্রবতবট প ক-এ বফরগেয ক াযণ  ফযা খযা ূফথ ক প্রাব ঙ্গক  
তথয  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  এ রব আয/ অফ য-এ গভ গন য অনবধ ক ৭(  াত )  বদ গন য ভ গধ য অথথ ব ফবা গগয প্রবফবধ  অনুবফবা গ 
 ব াফ  ভা- বন ন্ত্র গকয  কা মথা র গক ব া ফযক্ষ ণ  অবপ  কতৃথক  প যবজ ষ্টাডথ এব ড মুক্ত গত্র য  ভাধয গভ  জানাই গত 
ই গফ। 

ঘ ) তগফ On line পরন গদ ন  ফয ফস্থা চ া রুকযগণ অ ফকাঠ াগভ া প্রস্তু ত  কবয া  যক াবয অনুভব ত জাবযয  য ভাব ক পন ন 
কভথকত থা/ ক ভথচ ায ীগ গণ য ফয াাংক এক াউগর ট স্বাংব ক্র বা গফ জ ভা কবয ফায ফযফস্থা পন া  ই গফ । 

২ .০৮ । কত থগফ য অ ফগ রায ক াযগণ  াবস্ত ভ ূরক ফযফ স্থ া: 

 পন ন  ভঞ্জুবয য   াবত জবড়ত  পক া ন  চ াুরগয  মবদ  বন ধ থাবয ত  ভ ীভ া অনুমাী  পন ন  পক ই   বন ষ্পবত্ত গত  ফয থথ ন , 

তাা ই গ র  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  বফ রুগ দ্ধ কতথগ ফয অ ফগ রায দ াগ  যক াব য কভথচ াযী ( ৃাংখ রা  আ ী র)  বফব ধ ভারা, ১ ৯৮ ৫ 
অনুমাী  াবস্ত ভূরক  ফযফস্থ া গ্রণ  কব যগত ইগ ফ । 

২ .০৯ । প প্রল গণ  থাক াকা রীন  ভ গ রীব  স্যা রাযী   প ন ন  কবর রেজবফ উন ঃ 

 পদ গয  অ বযন্তগয ব ফববন্প  স্বাত্ত াব  ত/ আধা-স্বাত্ত াব ত  াংস্থ া / কগ থা গয ন /  যাষ্ট্রাত্ত  ফাবণ বজযক  ফযাং ক/ অ থথর গ্নী  
প্রবতষ্ঠ ান/ স্থ ানী   যক ায প্রবত ষ্ঠান  ভূগ প প্রল গণ  বন গাবজত  থ াকাকা র ীন  ভগয  জন্য   যক াবয  চ াুর গযগদ য রী ব স্যার াযী 
 পন ন  কবর রেজব ফউন   যক াবয  খাগ ত জভা  পদ ায ফ তথভান প্র থা বফ রুপ্ত কয া ই র । এই  সু বফধ া ূগ ফথয প প্রল গণ  
বন গাবজত  যক াবয  চ াুরগয গদ য জন্য  প্র গাজয ই গফ ।  তগ ফ বফ গদ ী  যক ায/   াংস্থ া পপ্রল গণ  কভথয ত  যক াবয  
চ াুরগযগদয  রীব  স্যা রাযী  পন ন  কবররেজবফউ ন  প্রদ া গন য প্র থা প্রচ বর ত বফবধ অনু মাী মথ াযীবত চা রু থাব কগফ । 

২ .১ ০ । বফ তবক থত চ া কবয কা র: 

 বফতবকথত চ াকবয কার  ফাদ  বদ া অ ফবষ্ট  পন ন গমা গয  চ াকবয ২ ৫( চব চ )  ফস য অ থ ফা তদ ূ গর্ধ্থয  পক্ষ গত্র  ূণথ  াগয  
পন ন  ভঞ্জুয ক বয গত ই গ ফ । বফ তব কথত চ াকবযক াগ রয কায গণ  প ন ন  আটক যা খা মাইগ ফ ন া । 

২ .১ ১ । প ন ন  পকই   বন ষ্পবত্ত য  অ গ্রগবত   বযদ  থন   ভবন টবযাং : 

ক ) বন ধ থাবযত   ভ ূবচ  অনুমা ী পন ন  ভঞ্জুবয  কামথক্র ভ  ম্পন্প কয া  ই গ তগছ বকন া তাা  াংবিষ্ট  প্রা বন ক / পন ন  
ভঞ্জুয কাযী অব প   ব াফযক্ষ ণ  অ বপগ য ঊ র্ধ্থতন  কভথকত থা ভগন ানীত  করযাণ কভথক তথায ভাধয গভ বন ব ভত  ভবন টবযাং  
কবয া বযদ থন  ফব গত ভন্ত ফয ব রব ফ দ্ধ কবয গ ফন । 

খ)  কর আন   ফযন  কভথকত থা/ ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা বফ গ ত ৩  ( বতন )  ভাগ  জাবযক ৃত প্র তযাবত পল  পফ তন  ত্র  ( ই, 

এ র, ব , ব ), পন ন  বয গাধ আগদ  ( ব ,ব , )   অন্যান্য ত থ য  েবরত (  াং গমাজন ী-৯ক)  এক বট  প্রবতগ ফদন  
সত্রভাব ক বববত্ত গত ( জানু াবয, এব প্র র, জুরাই এফাং অগক্ট াফয)  ম থা মথ কতৃথগক্ষ য ভ াধযগভ ( ব াফযক্ষ ণ  অবপ গুব র  
ব , ব জ, এ-এয  ভাধয গভ এ ফাং ভন্ত্র ণ ার/ ব ফব াগগুব র স্ব  স্ব  ভন্ত্রণ া র / বফ বাগ  এয  প্রা ন  াখ ায ভা ধ যগভ)  অ থথ 
বফবা গগয প্রবফবধ অনুবফব াগ গ বন ব ভ ত পপ্রযণ ক বয গফন । 

২ .১ ২ ।  াভব ক  (Provisional) প ন ন  প্রদ ান: 

 পম  কর পন ন  পক ই   ন া-দ াফী প্রতান ত্র  অ থফ া অন্যান্য প্র গাজ ন ী কাগজ ত্র াবদ য অ বা গফ বন ষ্পবত্ত  কয া  ম্ভফ  
  ন া প ই   কর পক্ষ গত্র   াংবিষ্ট  চ াুরগযয / উত্তযাবধ ক াযীয আ গফদন ক্রগভ প্রা য আনু গতাবলগকয ত কয া ৮ ০ বাগ এফাং 
প্রায  ূণথ  ন ীট  পন ন   াভবক বা গফ প্রদ ান কবয গত  ই গফ । যফতথ ী কাগর  অনবধ ক  ৬  ( ছ)  ভা গ য ভ গ ধ য  াংবিষ্ট  অবপ  
প্রগাজন ী ক াগজ ত্র াবদ   াংগ্র ক বয া পন ন  পক ই  বট চ ূড়ান্ত কবয গ ফন । অন্যথ া উক্ত ৬( ছ)  ভা অব তক্রান্ত   ায 
অফযফব ত য  াভব কবা গফ  প্রদ ত্ত ন ীট  পন ন, পন ন াগযয  বন জস্ব ব ফফযণ ীয  বববত্ত গত  চ ূড়ান্ত  কব যগত ই গফ  এফাং 
আনুগতাবল গকয  ফ াকী অ াং বয গা ধ  কবয গত ই গ ফ । 

২ .১ ৩ । প ন ন   ভ থণ ঃ 

 ফতথভা গন  এক জন  চ াুরগয তাচ ায গ্র   পন গন য তক যা ৫ ০  বা গ  ভথণ কবয া এক কা রীন আনু গতাব ল ক প্রায  
 ন । পম  কর চ াুরগয ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবযগখ অ থফ া তাায  গয  অফ য গ্রণ  কবয াগছন / কবয গ ফ ন, তাচাযা ই ো 
প্রকা কবয গর অফবষ্ট  গ্র  প ন গন য ৫ ০  বা গ এক ফ াগয  ভ থ ণ  কবয া উায বয ফগতথ প্রচ বর ত  বফবন ভ াগযয  
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অগধ থক াগয আনুগতাবল ক গ্রণ  কবয গত াবয গফন । উক্ত অ ফবষ্ট ৫ ০ বাগ গ্র  পন ন  এক ফ াগয  ভথগণ য বফল ব ট 
পন ন াগযয  প্র থভ আগফদন গত্র  সু বন বদ থষ্টবাগফ উ গ ল্লখ কবয গত ই গফ, যফতথী  ভ গ ফা খরড খর ড বা গফ পক ান আগফদন  
গ্রণ গম াগয ই গফ ন া । 

৩ .০০ ।  াবযফ াবযক প ন ন : 

৩ .০১ । উ ত্তয াবধক ায ী ভ গন ান ন : 

 াবযফাবযক  প ন গন য  পক্ষ গত্র   াংব িষ্ট  চ াুরগয  চ াকবয গত থাক া অফস্থ া অ থফ া যফতথ ী প ম পক ান  ভ গ  তাচায  
বযফা গযয  পম  পক ান এক  ফা  এক াব ধ ক  দ স্যগক ত াচায াবযফ াবযক প ন গন য  ম্পূণথ  ফা অাং ব ফগ গল য উত্তযাবধ কায ী 
ভগন ানীত কবয গ ত াবয গফন । ভ গন া ন গনয  অফতথভ াগন   াবযফাবযক  প ন ন   আনুগতাবল ক প্রদ া গন য পক্ষ গত্র  তাচায  ফথগল  
বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথক্ষ  তস কার ীন অ থথ  যাজ স্ব বফ বা গগয ১ ৬-৪-১ ৯৫৯ তাবযগ খয স্ম াযক ন াং ২ ৫৬ ৬ ( ৪ ০)-এপ অনু য গণ  
উত্তযাবধ কাযী বন ণ থ কবয গফন । ভৃ ত পন ন াগযয  স্ত্র ী / স্ব াভী ুন যা বফফা ফন্ন গন  আ ফদ্ধ ন  ন াই এই  ভগভথ স্থ ানী  
পৌয বা/ ই উবন ন  বযল দ  পচ ায ভযান/ পভগ রেজা বর টন  এরাক ায পক্ষ গ ত্র  কাউবন্ফরয-এয   াবটথবপ গকগ টয ব ববত্তগত  ফথ গল  
বন ন্ত্র ণ কাযী কভথকত থায প্রদ ত্ত  াব টথবপগ কট গ্রণ গম াগয ই গফ (  াংগ মাজনী-৩ ) । পক াটথ ই গত  াক গ ন   াবটথবপ গকট  
প্রদ াগন য ফ াধযফাধ ক তা থাবকগ ফ ন া 

৩ .০২ । তু্র   ব ফফাব তা কন্য া ন্ত াগন য  ফ  ীভ া: 

 াবযফাবযক  প ন গন য পক্ষ গত্র  ুত্র  ন্তাগন য ফ   ীভা ২ ১  ই গত ২ ৫ ফস গয উন্পীত কয া ই র । প্রচ বর ত বফধাগন য  
পমই  কর পক্ষ গত্র  ুত্র  ন্তা গন য পক া ন  ফ  ীভা ফ তথভাগন  উগ ল্ল খ ন াই, প  ই   কর পক্ষ গত্র  ফ  বন বফথগ গল   কর ুত্র  ন্ত ান 
াবযফাবযক  প ন ন  প্রায  ই গ ফন ।  পমভনঃ  ত সকার ীন অথথ    যাজ স্ব ব ফবা গগয  ১ ৬-৪-১ ৯৫৯ তাবয গখয  স্ম াযক ন াং  ২ ৫৬৬  
( ৪ ০)-এ প-এয  অনুগেদ  ৫( ২ ) ( এ) (i) পভাতাগ ফক পন ন  গ্রগণয  জন্য  পক ান পমা গয ফযবক্ত  ন া থা বকগর অনুগেদ  
৫( ২ ) ( এ) (ii)-এয  অনু য গণ  ২ ৫ ফস গযয  অবধক  ফ স্ক  জী ফীত প জযষ্ঠুত্র   াবযফাবযক  পন ন  প্রা  য ই গফন ।  ত গফ, 

পন ন াগযয  অফ য  গ্র গণ য ত াবয খ ই গত পভ াট  ১ ৫ ফ স য পভ াদক ার ূবতথয  পক ান  ভক ার  অ ফবষ্ট থাবক গর  রৄ ধ ুভাত্র 
উক্ত  ভক ার  ূবতথ মথন্ত ব তবন  া বযফাবযক পন ন  প্রা য ই গফন ।  ২ ৫ ফস গযয  ঊ গর্ধ্থ ুত্র  ন্তা গন য প্রা যতায অনুরূ   
গতথ ভৃত প ফাভবযক   যক াবয  ক ভথকতথা/ কভথচ াবযয  ব ফফাব তা কন্য া / কন্য া গণ  প্রচ বরত  বফবধ গত  দ্ধব তগত  া গয 
পন ন / আনু গ তাবলক  প্রায  ই গফন । 

৩ .০৩ । অব ফফ াবতা/  বফধফ া/ ত ার াকপ্রা প্তা কন্য ায  ফ  ীভ া: 

 পন ন াযগদ য অফ য  গ্র গণ য ত াব যখ ই গত প ভাট  ১ ৫ ফস য প ভাদ কার  ূবতথয  পক ান   ভক া র অফব ষ্ট থ াবকগ র 
এই  আগদ  কা মথকয  ায ত াবয খ ই গত অফবষ্ট   ভ কা গ রয জ ন্য অবফফাব তা/ বফধ ফা/ ত ারাক প্রা প্তা কন্য ায ফ  
বন বফথগগল   গফথাচ্চ ১ ৫ ফস য পভ া দ  কাগরয  অফবষ্ট   ভ ক া র ূব তথ মথন্ত াবযফ াবযক প ন ন  প্রা য ই গফন । 

৩ .০৪ । প্র বতফন্ন ী  ন্তান ঃ 

 ফাাংর াগদ  প্রবতফন্নী  করয াণ আইন, ২ ০০১  ( ২ ০০১   গন য ১ ২ ন াং আইন )  এয  ২ ন াং ধ াযা ফবণথত  াংজ্ঞ া  অনুমাী  
প্রবতফন্নী  ন্তান  ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবযখ ই গত আজীফন াবযফ াবযক প ন ন  প্রা য ই গফন । তগফ, উক্ত আইগন য ১ ৩ ( খ)  
অনুগেদ  অনু মাী বন ফন্নন   ম্পবকথত  বযচ   গত্র য অনু ব রব  প ন ন  প া গযয   বত  জ ভা বদগত  ই গফ । 

৩ .০৫ । বফধ ফা স্ত্র ী য পক্ষ গত্র : 

 ূগফথ  প্রচ ব রত বন  ভ অনু মাী  পম   কর বফধ ফা স্ত্র ী ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবযগ খ াবযফাবযক  পন ন  াই গতন / প্রাপ্ত  
ই গতন  অ থ ফা যফ তথী  ভ গ  প্রা য ই গফন, তাচাযা  ুন বফথ ফা  ন া  কবয গ র ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবয খ ই গত ূণথ াগয  
আজীফন াবযফ াবযক প ন ন  প্রা য  ই গফন । ত গফ তাচাযা প ন ন   ভ থণ কব যগত  াবয গফন ন া । 

৩ .০৬ । অ ফয  গ্রগণয গ য ভতৃযুয  পক্ষ গত্র   াবযফ াবযক প ন গন য  ায: 

 এক জন  চ াুরগয অ ফয  গ্রগণয ূগ ফথ ভৃতুযফযণ  কবয গর তাচায বয ফায  পম াগয াবযফ াবযক পন ন  প্র া য ই গতন, 

অফ য  গ্রগণয য ভৃ তুযফযণ  কব যগ র ০ ১-০ ৬-১ ৯৯৪  তাবযখ ই গত এ কই  াগয তাচায বযফ ায/ ভ গন ানী ত উত্তযাবধ ক াযী  
াবযফাবযক  পন ন  প্রায  ই গফন । 

৩ .০ ৭। আ ত্মতয ায পক্ষ গত্র  পন ন : 

 আত্মতযা য কায গণ  ভৃত চ াুর গযয   বযফাযগক ( মবদ  থ াগক)  স্বাব াবফক ভৃ তুযয ন্যা প্রচ বরত ব ফবধ অনু মাী াবয ফাবযক  
পন ন   আনু গতাবলক  প্রদ ান কব য গত ই গ ফ । 
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৪ .০০ । প ন ন   াংক্রান্ত অন্যান্য বফল া ফর ী: 

৪ .০১ । জ রুযী ব ববত্তক প ন ন  প্রদ ান: 

 ফাধ যতাভূ রক অফ য, অক্ষভ তাজবন ত অফ য, পস্বো অফ য, ভৃতুযজবন ত কাযগণ প ন গন য  পক্ষ গত্র  আগফদন ত্র  
প্রাবপ্তয  ১  ( এক )  ভাগ য ভগধ য প্র া বন ক কতৃথ ক্ষ  এফাং যফ তথী ১ ০ ( দ )  বদ গন য ভগধ য ব াফযক্ষ ণ  অবপ   কর 
আনুষ্ঠাবন কত া  ভান া গন্ত পন ন  ভঞ্জুবয   বব জাব য কবয গফন ।  অন্যথা এই  স্ম ায গকয  ২ .১ ২  অ নু গেদ  অনুমাী  
 াভবক  পন ন  প্রদ ান কব যগত  ই গফ । 

৪ .০২ । ফ াবল থক প গান ী প্রব তগ ফদন : 

 পন ন  ভঞ্জুবয য পক্ষ গত্র   যক াবয  চ া ুরগযয ফাবল থক  পগা ন ী প্রবতগ ফদন  বফগফচন ায প্রগ াজন  ই গ ফ ন া । 

৪ .০৩ । প্র া বন ক কত ৃথক্ষ  কত ৃথক  তযাবত তথ যাবদ গ্রণ : 

 প্রা বন ক কতৃথ ক্ষ  ক তৃথক  তয াব ত জন্ধ তাবযখ, ন বভবন  ( ভগন ানী ত উত্তযাবধ কাযী), প্রবতস্বাক্ষ য, ন ভুন া স্বাক্ষ য   
াগতয াচচ  আাংগু গ রয ছা  (  াংগ মাজ ন ী-৬) ই তযাবদ ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  ুন ঃমাচাই  ফযবত গযগকই গৃী ত ই গফ । তগফ  
এব পগডব বট ৈাযা জন্ধ  তাবয খ বয ফ তথন  কবয গর  তাা গ্রণ  পম াগয ই গফ  ন া । 

৪ .০৪ । ফ াড়ী বা ড়া  াংক্র ান্ত দ াফ ী বনষ্প বত্ত: 

ক ) অফ যপ্রস্তুব ত ছুবটয আগদ  জাবযয  এক  ভাগ য ভগধ য ব াফযক্ষ ণ  অব প  / বন ন্ত্র ণ কাযী  কতৃথ ক্ষ   কর পদ ন া-ানায  
ব াফ প্রস্তু ত  কবয া   াংবিষ্ট  ক ভথচ াব য  ফথগল  বতন  ফছয প মই   ক র দ প্তগয কা জ কবয া গছন  অনাবত্তয  জন্য  প ই   ক র 
দ প্তগয এফাং আফ ান, বফরৃযস (  যকাবয ফা া ফফা  কবয গর), পটব রগ পান ই তযাবদয  বি াগযন্ফ  এয  জ ন্য  াংবিষ্ট  দ প্তগয 
ত্র  পপ্রযণ  ক ব য গ ফ।  াংবিষ্ট  দ প্তয  ত্র  প্রাবপ্তয  ২ ১  বদ গন য ভ গধ য অনা বত্ত ত্র  বদ গ ফ ফা ানা/ আব ত্ত থাক গর ত াা  
বফস্তাবয ত জানাই গফ ।  ান াবদ  থাব কগর উক্ত ানাবদ  বযগা গধ য য ২ ১  বদ গন য ভ গধ য  াংবিষ্ট  দ প্তয  কতৃথক বি া গযন্ফ  
 াবটথবপ গকট প্রদ ান কবয গত ই গফ ।  ২ ১ বদ গন য ভগধ য বি া গযন্ফ   াবটথব পগক ট অ থফা ভতাভত প্রদ ান ন া কবয গর ানাবদ  
মথা ম থবা গফ বযগ াবধত ই া গছ  গণ য কবয া  পন ন  ভঞ্জুয  কবয গ ত ই গফ ।   যক াবয ানায ব ফল  মথ াভগ ন া 
জানাগন া ই গ র  াংবিষ্ট  দ প্তগযয এই  বফলগ দ াবত্বপ্রাপ্ত ফযবক্ত ই  দ াী  থাবকগ ফন । ঐ দ প্তগযয অনা বত্ত াা পগ গর ২ ১  
বদ গন য ভগধ য,  ন া  াা  পগ গর  ত াা উ গ ল্লখ   যফব তথ ৭ (  াত) বদ গ ন য ভগধ য  পন ন  ভঞ্জুবয  ত্র  ব া ফযক্ষ ণ  অব পগ  
াঠাই গত ই গফ। 

খ)  াংবিষ্ট   াংস্থ া কতৃথক ফাড়ীবা ড়া আদ া বন বিত  কবয গত ই গফ । অ ফয  গ্রগণয তাবয গখয য অব তবয ক্ত   ভগয  জন্য  
ফা া ফযা দ্দ প্রদ ান কয া ই গর আ ফ ান  বযদ প্তয / ফা া ফযা দ্দক াযী  াংস্থ া অনাবত্ত ত্র  প্রদ ান কবয গ ফ । এই  পক্ষ গত্র 
অফ য গ্র গণ য তাবয গখয  য ফতথী  ভগ ফা ায   াংবিষ্ট   যক াবয া ন া আদ া ঐ   াংস্থ া বনব িত ক বয গফ । 

৪ .০৫ । ব ড-া প   বব : 

ক ) পন গন য বব -পত তাচায উত্ত যাবধ কাযীয ন াভ, পন ন াগ যয   বত   ম্প ক থ, সফফাবক  অফস্থ া  ফ   ই তাবদ  
উগ ল্লখ থাবকগ ত ই গফ । ব ,ব ,  এফাং বড-াপ এয   বত   াংগম াজ ন ী-২  পভাতাগফক উবয উক্ত তথয াফ রী অফ শ্যই  
 াংমুক্ত কবয গত ই গফ ।  চ াুর গয/ অফ  যপ্রাপ্ত চ াুর গয  জীফ ীত থাক া অফস্থ া   াংগ মাজনী-২  পভাতা গফক  ত থযাবদ   যফযা  
ন া কবয গর  াবযফাবযক  প ন গন য আগফদন কা য ীগক  াংগ মাজনী-৭ পভা তাগফক ত থযাবদ দ াব খর কবয গত  ই গফ এফাং 
 াংগমাজনী-৭ পভাত াগফ ক ত থযাবদ ব ,ব ,  এফাং বড-াপ এয   বত  অ ফশ্যই  াংমুক্ত ক বয গত ই গফ । 

খ) ব াফযক্ষ ণ  অব প  বড-াপ (Disburser’s half) এফাং বব  (Pension Payment Order) মথাম থ বাগ ফ ূযণ  
কয া বন বিত  কবয গফ । কা গগ জয ভান  উন্পত কয া এফাং পন ন  ফইবট বা গরা বাগ ফ ফাচধা গন ায ফয ফস্থা  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার 
গ্রণ  কবয গ ফ । 

৪ .০৬ । ঢ াকা ভান গয ীয প ন ন াযগ গণ য পন ন  প্রদ ান: 

 ঢাকা পজ রা ব া ফযক্ষ ণ  অব প  ই গত ফতথভ াগন  মাচাযা প ন ন  উ গ ত্তারন  কগযন  তাচা গদ য পন ন  ব  াফ ভা  
বন ন্ত্র ক ( ব বজএ )   াংবিষ্ট  প্রধ া ন  ব  াফযক্ষ ণ  কভথকতথায ( ব এ )  কা মথা র ক তৃথক প্রদ াগন য ফযফস্থা গ্রণ  কব যগত ইগ ফ । 

৪ .০ ৭। প ন ন  পয ভঃ 

 এই  আগদ  জাবযয  তাবযখ ই গ ত  াংগাবধ ত প ন ন  পযভ (  াং গমাজনী-৪ )  এফাং াবযফ াবযক প ন ন  পযভ 
(  াংগমাজনী-৫ )  ফযফর ত ই গ ফ ।  াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার প্র গাজন ী   মথাপ্ত পযভ  য ফযা গয  ফযফস্থা  কবয গফ । পযগ ভ  
উবল্লব খত তগ থযয ফাবগয আয পক ান  তথয অ ফয  গ্রণ কায ী/ উত্তয াবধক াযীয বন কট চ াা মাইগ ফ ন া ।  াং গ মাজনী পয ভ-৪ 
এফাং ৫  ব বন্প যাং এয  ই গ ফ । াবয ফাবযক  প ন গন য জন্য  উত্তয াবধক া যীয ন ভুন া-স্বাক্ষ য প ন ন  পযগভ   াংগমাজন  কয া 
ই গফ। 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1726  

৪ .০৮ । অনু গত্তাব রত প ন ন  এ ফাং  ফ গক া  পন ন  প্রদ া গন য দ্ধবত ঃ 

ক ) পন ন ায পক ান  কায গণ  এক  ফস য ফা  তদ ূধফথ   ভ প ন গন য  টাক া  উগ ত্তারন  কবয গ ত ন া  াব যগ র এ ফাং যফতথী গত  
তাা উগত্ত ারন  কবয গত চ াবগ র প ন ন  অনুগত্তাব রত/ ফ গক া থাবক ফায কাযণ   াংফবর ত আগ ফদন  প্রধ ান/ পজরা/ 
উগ জরা  ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  দ াব খর কবয গত ই গফ বমবন তাচায অব পগ  প্র াপ্ত বব  এ ফাং বড-াপ-এয  বববত্তগত  
অনুগত্তাব রত ফগক া প ন ন  বযগ াধ কবয গ ত াবযগ ফন । এই  পক্ষ গ ত্র  পন ন  ভ ঞ্জুযক াযী  কতৃথ গক্ষ য ন ূতন বাগফ  
অনুগভাদ ন / ভঞ্জুবয  গ্র গণ য প্র গাজন  ই গফ ন া । 

খ) পম  ক র প ন ন ায ফযাাংক  ই গ ত  পন ন  উগ ত্তারন  কগযন  তাচ াগদ য পক্ষ গত্র  প্রধ ান/  পজ রা/  উ গজ রা  ব াফযক্ষ ণ 
অবপ ায আগফদন  প্রাবপ্তয  ৭  (  াত )  বদ গন য ভগধ য বফল ব ট বন ষ্পবত্ত  কব যগফন  অ থফ া ভতাভ ত প্রদ ান কবয গ ফন । উক্ত 
 ভগয  ভগধ য বন ষ্পবত্ত  ফা ভ তাভত প্রদ ান ন া কবয গর আগফদন কায ীয আগফদন  পভাত াগ ফক মু ব ক্ত  ঙ্গত দ া ফী বযগ াধ  
কবয গত ই গফ ।  ফবণথত  ৭ (  াত)  ব দ গন য ভগধ য  ভতা ভত ন া  পদ ায কাযগণ  যক া গযয  পক ান আব থথক  ক্ষ বত ই গর  
 াংবিষ্ট  দ াী কভথকতথা / কভথচ াযীয বন কট ই গত ফযা খযা চ া া ম াইগত া গয । 

৪ .০৯ । প ন ন  ভঞ্জবুযয  প্র গাজন ী পযভ,  ন দ   ক াগজ  ত্র াবদ ঃ 

ক ) চ াুর গযয  বন গজয অফ য গ্র গণ য পক্ষ গত্র :  আনুগতাবল ক  অফ য বা তা া ায জন্য  বন গ ম্ন ফবণথত পয ভ,  ন দ   
কাগজ ত্র াবদ  ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  দ াবখর কবয গত ই গফ এ ফাং ব াফয ক্ষ ণ  অবপ  ই ায অব তবয ক্ত  পক ান পযভ,  ন দ  
 কাগজ ত্র াবদ  চ াবগ ত  াবযগফ  ন া : 

১ ) ন ন-পগগ জগ টড চাুর গযগদয  পক্ষ গত্র   াববথ  ফুক/ প গ গজগ টড চাুর গযগদয  প ক্ষ গত্র  চ াকবযয  বফফযণ ী ১  ক ব  
( ২ ) এরব আয-এ গভ গন য ভঞ্জ ুবয ত্র  ( প্রগম াজয পক্ষ গত্র ) ১  ক ব  
( ৩ ) প্রতযাবত প ল  পফতন ত্র / পল  প ফ তন  ত্র  ( প্রগ মাজয  পক্ষ গত্র ) ১  ক ব  

৪ ) পন ন  পযভ ২ .১  (  াংগ মাজনী-৪ ) ১  ক ব  

৫ )  তযাবত ছবফ ৪  ক ব  
( ৬) প্রাপ্তফয প ন গন য সফধ  উত্তযাবধ কায  পঘালণ া ত্র  (  াংগ মাজনী-২ ) ৩  ক ব  
( ৭) ন ভুন া স্বাক্ষ য   াগতয াচচ  আাংগুগ রয ছা  (  াংগম াজনী-৬)- ৩  ক ব  
( ৮ ) ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র  (  াংগ মাজনী-৮ )- ১  ক ব  

৯) পন ন  ভঞ্জুবয  আ গদ - ১  ক ব  

খ)  াবযফ াবযক পন গন য পক্ষ গত্র :  আনুগতাবলক   অ ফয বা তা াই ফায জ ন্য বন গম্ন ফবণথত পযভ,  ন দ   কাগজত্রাবদ  
ব াফযক্ষ ণ  অবপগ  দ াব খর কবয গত ই গফ এফাং ব া ফযক্ষ ণ  অব প  ই ায অবতবযক্ত  পক ান পযভ,  ন দ   
কাগজ ত্র াবদ  চ াবগত  াবযগ ফ ন া ।  তগফ প্রব তফন্নী  ন্তা গন য অনুকূ গ র াবযফাবযক  প ন ন  ভঞ্জুবয য পক্ষ গত্র  অনুগেদ  
৩ .০৪  অনু যগণ বন ফন্নন   ম্পবকথত  বযচ  ত্র ব  া ফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ া বখর কবয গত ই গফ । 

খ) ১ )  পন ন  ভঞ্জ বুযয  গূ ফ থই  পন ন াগ যয  ভতৃযু  ই গ রঃ 

১ ) ন ন-গগ জগ টড চাুর গযগদয  পক্ষ গত্র   াব বথ  ফুক/ প গগজ গট ড চাুরগয গদ য পক্ষ গত্র  চ াকবযয  বফ ফযণী- ১  ক ব  
২ ) এরব আয-এ গভ গন য ভঞ্জ ুবয ত্র  ( প্র গমাজ য পক্ষ গত্র ) ১  ক ব  

৩ ) প্রতযাবত প ল  পফতন ত্র / পল  প ফ তন  ত্র  ( প্রগ মাজয  পক্ষ গত্র ) ১  ক ব  

৪ ) াবযফাবযক  পন  গন য আ গফদন   ত্র  পযভ ২ .১  (  াংগ মাজনী-৫ ) ১  ক ব  

৫ )  তযাবত ছবফ  - ৪  ক ব  

৬) উত্তযাবধ কায  ন দ  ত্র   ন ন  ভযাবয জ  াবটথবপ গকট  (  াংগমা জন ী-৩ )  - ৩  ক ব  

৭) ন ভুন া স্বাক্ষ য   াগতয াচচ  আাংগুগ রয ছা  (  াংগম াজনী-৬)- ৩  ক ব  

৮ ) অববব াফক ভ গন ান ন  এফাং অফ য বাতা   আনু গ তাবলক  উ গত্তা রন  কবয ফায জন্য  ক্ষ ভত া অ থণ  ন দ 
(  াংগমাজনী-৭)- ৩  ক ব  

৯) বচ বকস ক/ পৌয বা / ইউবন ন  ব যল দ  পচ াযভযান / কাউবন্ফ রয কত ৃথ ক  প্রদ ত্ত ভৃতুয ন দ  ত্র  - ১  ক ব  
১ ০) ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র  (  াংগ মাজনী-৮ )  - ১  ক ব  

১ ১ ) পন ন  ভঞ্জুবয  আ গদ - ১  ক ব  

খ)  ( ২ )  অফ যব াতা প বা গযত অফস্থ া  প ন ন গবা গীয ভতৃযু ই গর ঃ 

১ . পন ন  আগ ফদন  পযভ  ২ .২ (  াংগম াজনী-৫ )- ১  ক ব  
২ .  তযাবত ছবফ  - ৪  ক ব  
৩ . উত্তযাবধ কায  ন দ  ত্র   ন ন  ভযাবয জ  াবটথবপ গকট  (  াংগমা জন ী-৩ )  - ৩  ক ব  
৪ . ন ভুন া স্বাক্ষ য   াগতয াচচ  আাংগুগ রয ছা  (  াংগম াজনী-৬)- ৩  ক ব  
৫ . অববব াফক ভ গন ান ন  এফাং অফ য বাতা   আনু গ তাবলক  উ গত্তা রন  কবয ফায ক্ষ ভতা অথণ  ন দ  
(  াংগমাজনী-৭)- ৩  ক ব  

৬. বচ বকস ক/ পৌয বা / ইউবন ন  ব যল দ  পচ াযভযান / কাউবন্ফ রয কত ৃথ ক  প্রদ ত্ত ভৃতুয ন দ  ত্র  - ১  ক ব  

৭. বব এ ফাং বড-াপ - ১  ক ব  
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৪ .১ ০ । ব বফষ্য তব ফ গরয  সু দ ঃ 

 পম  কর ফয ব ক্ত  বব ফষ্য তব ফ গর জ ভা টাকায উ য সু দ  গ্র ণ  কবয গত অবনে ুক তাচাগদ য বব ফষ্য তব ফ গর য সু দ  এয 
বযফগ তথ  যক াগযয  তযপ  ই গত চ াচ দ া/ অনুদ ান প্রদা গন য বফল  যফতথ ী কাগর  বফগ ফচন া কযা ই গফ । 

৪ .১ ১ । অব ডট আ বত্ত বন ষ্পবত্ত : 

ক ) ২ .০৫ অনুগে গদ  ফবণথত ফয ফস্থা ছা ড়া অ ফগয গভন ক াযী  যক াবয চ াুরগযগদয  অবনষ্প বত্ত কৃত অবড ট আবত্ত  দ্রুত 
বন ষ্পবত্ত য র গক্ষ  ব  এর ড  এব জ অবপ গ য দ াবত্ব ী র ক ভথকতথায পন তৃগত্ব  পক ন্ীব াগফ  এক বট  ববন্প অবড ট প  র গ ঠন  
কবয া ৩  ( বতন )  ভাগ য ভ গধ য অব ড ট আ বত্ত বন ষ্পবত্ত য  ভ ী ভা ফ াচব ধ া বদ গত ই গ ফ । ত গফ প কান  কায গণ  আ বত্ত 
বন স্পব ত্তগমা গয ন া  গর ই ায ক া যণ  প্রা বন ক কতৃথ ক্ষ    াংবি ষ্ট চ াুরগযগক অবডট প র অ ফব ত কবয গফ ।  
 াধাযণ বাগ ফ ৩  ( বতন )  ভা গ য ভ গ ধ য পক ান ভতাভত   াা  ন া প গগ র  পন ন  ভঞ্জুবয  প্রদ ান কবয গত  ই গফ ।  অবড ট 
আবত্ত গত  াংবিষ্ট  প্র াব ন ক কতৃথ ক্ষ  কতৃথক মবদ  পক ান ফ যবক্ত গক দ া ী কয া ন া   তগ ফ উক্ত আ বত্তয  জন্য  পক ান 
ফযবক্ত য  পন ন  আ টকাই া য াখা ম াইগফ ন া । অবড ট প র গঠ গন য বফল ব ট অবফ রগ ে ফা স্ত ফ ান  কবয গত ই গফ । অবডট  
প র আ গাভী ৩  ( বতন )  ভা গ য ভ গধ য  ুযাতন  অব ডট আবত্ত ভূ বন ষ্পব ত্তয  উগদ যা গ গ্রণ  কবয গ ফ । 

খ) পক ন্ী অবড ট প র  প্রবতব ট অব ডট অবধদ প্তগযয অব ডট বন ষ্পবত্ত  কামথক্র গ ভয অগ্র গবত প্র বতভা গ   মথাগ রাচন া ক্রগভ 
উমুক্ত  বন গদ থন া প্রদ ান কব যগ ফ । 

৪ .১ ২ । প ন ন  ভঞ্জবুযয  ক্ষ ভতা ব ফগক ন্ীকযণ ঃ 

 অথথ বফ বাগ ক তৃথক ২ ০০৫   গন  জাবযক ৃত আবথথ ক ক্ষ ভতা ুন ঃ অথণ আ গদ গয  ৩ ৫   ৩ ৬ ন াং অনুগেদ  
 াংগাধন ক্র গভ পন ন  ভঞ্জুবয য ক্ষ ভতা বফ গকন্ীকয ণ  কয া ইগ ফ । 

১ ) বযচ ারক মথা গয  বন গচ য  কগ র য পক্ষ গত্র  বযচ ারক মথা গ, বয চ ারক ফা তদ ূ র্ধ্থ  মথাগয  কভথ ক তথায পক্ষ গত্র  
ভাবযচ া রক/ পচ াযভযান  এ ফাং ভ াবযচ ারক / পচ াযভযান   মথা গয  কভথকত থাগদ য পক্ষ গত্র   াংবিষ্ট  ভন্ত্রণ া র অফ য  
 পন ন  ভঞ্জুবয য আগদ  প্রদ ান কবয গফন । 

২ ) পমই  কর  কযাডা গয য ফযফস্থা ন া প্রা বন ক ভন্ত্রণ া রগয  বন ন্ত্র ণ াধীন  প ই   কর কয াডা গযয  পক্ষ গত্র  মুগ্ম- বচ ফ ফা 
তদ ূর্ধ্থ কভথকত থা গদ য অ ফয   প ন ন  ভঞ্জুবয  আগদ  অবতবযক্ত   ব চ ফ/  বচ ফ  প্রদ ান  কবয গফন । অন্যা ন্য  কর  
কভথকত থায অ ফয   প ন ন  ভঞ্জুবয য আগদ  মুগ্ম- বচ ফ প্রদ ান কব য গফ ন । 

৩ ) ভন্ত্রণ ারগয   কর ক ভথচ াযীয অ ফ য  পন ন  ভঞ্জুবয   াং ক্র ান্ত ক্ষ ভতা  উ- বচ ফগক প্রদান  কয া ইগ ফ । 

৪ .১ ৩ । ব ফবা গী ভাভ রা বনষ্প ন্প কয ণ : 

ক ) অফ গয গভন কাযী চ াুর গযয  বফ রুগ দ্ধ পক ান বফব াগী ভাভ রা থ াবকগ র করযাণ কভথকত থ া  াংবিষ্ট  প্রা বন ক  কতৃথগক্ষ য  
 বত  পমাগ াগ মাগক্র গভ অনুগে দ  ২ . ০৪  অনুমাী ব ফবা গী ভা ভরা রৄ রু য এক  ফস গযয  ভগধ য ত াা বন ষ্পব ত্তয  উগদ যা গ 
গ্রণ  কবয গ ফন । এক  ফ স গযয  ভ গধ য বফবা গী ভ াভর া ( আব থথক  াংগিল   ম্পন্প বফবা গী ভাভ রা ফয তীত)  ব ন ষ্পবত্ত  ন া 
 ই গর তাচা গক পন ন  প্রদ ান কবয গত ই গফ । ত গফ বফ বা গী ভাভ রা চ বরগত থাবক গফ । ভা ভরা পদ ালী  া ফ যস্ত  ই গর 
প্রচ বরত আইন / ব ফবধ পভাতা গফক ত াচায বফরু গদ্ধ ফযফস্থা গ্রণ  কয া ই গফ । এ রব আয-এ গভ গন য তাবযগ খয ূ গফথয  
এক  ফছগযয  ভগধ য বফ বা গী ভা ভরা  রৄ রু ই গর তাা এ রব আয-এ থা কাকারীন এ ফাং চ াুরগয  মবদ  এরব  আয পবা গ  
ন া কগযন  অথ ফা তাচ ায অফ য প্র স্তু ত ছুবট ানা ন া থা গক প ই  পক্ষ গত্র  অফ য কা রীন  ভগ  অনূর্ধ্থ  এক  ফছয  
ভাভরা  চ বর গত  াগয । তগ ফ ভাভ র া রৄ রু  ায এ ক ফছ গযয  ভ গধ য  চ ূড়ান্ত ব দ্ধ ান্ত প্রদ ান ন া কয া ই গর ভ াভর া 
বন ষ্পবত্ত  ন া া  গে   পন ন  ভ ঞ্জুয ক বযগত ই গফ । 

খ) ই াগত  যক া গযয  পক ান ক্ষ বত ই গর ব ফবা গী ভ াভর া ম থাভ গ বন ষ্প বত্ত ন া কয ায জন্য  দ া ী ফযবক্ত /  ফযবক্ত গদ য 
বন কট ই গত উদ্ভ ূত ক্ষ বত আদা কবয গত ই গফ । এই  পক্ষ গত্র  বফ.এ . আ য-এয   াংবিষ্ট  বফবধ এফাং অফ য গ্রণ  আইন, 

১ ৯৭৪  এ য  ১ ০ ধ াযা াংগ াধন  কয া ইগফ। 

৪ .১ ৪ । বফ .এ .আয-২ ৫৮, ২ ৬৪    ২ ৬৭  াং গাধগনয  ফয ফস্থা গ্র ণ : 

 যাজস্ব খাগত  স্থ াী ূন্য  গদ য ব ফয ীগত অস্থাীব াগফ  বন গাব জত এ ফাং অনূযন  ১ ০ ( দ )  ফছয চ া কবয  কবয  াগছন  এভ ন  
কভথকত থা/ কভথচ ায ীগদ য প ন ন  প্রাব প্তয  জন্য  বফএ আয া টথ-১  এয  বফ দ যভান বফবধ ২ ৫৮, ২ ৬৪    ২ ৬৭  াংগাধন  কয া  
ই গফ। 

৪ .১ ৫ । বন গ খা চজ  যক াবয চ াুরগযয  উত্তয াবধক ায ীগক  পন ন / আনুগ তাবলক  ইত যাবদ প্রদ ান : 

ক ) ৪ .১ ৪  অনুগেগদ য ব ফধান  প ন  ন  প্রাবপ্তয  জন্য  ন ূযনতভ  চ াকবযক ার  ম্পাদ ন   াগ গক্ষ  বন গ খাচজ   যক াব য চ াুরগযয  
উত্তয াবধক াযী/  উত্তয াবধক াযীফৃন্দ  বন কট  থানা এ   ম্পবকথত  বজবড  এব ররেজয অনুব রব  পন ন  প্রাবপ্ত য আগ ফদন  
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কবয গর প্রা বন ক কতৃথক্ষ  ২ ( রৃ ই ) বট ফরর প্রচ াবয ত জাত ী সদবন গ ক বন গখাচজ  া  াংক্রান্ত বফজ্ঞবপ্ত  প্রকাগ য  
ফযফস্থা কবয গফন । বফ জ্ঞবপ্ত  প্রকাগ য  য ৬  ( ছ)  ভা  অবত ফাবত  ই গ র  উত্তয াবধক াযীগক  বফবধ  পভাত াগফ ক াবযফাবযক  
পন ন  ভঞ্জুয ক যা মাই গফ । 

খ) ূগফথ  বয গাবধ ত ন া ই গর  বন গ খাচ জ ই ফায অনূযন  ৩  ( বতন )  ফ ছয য প্রচ ব রত আইন  অনুমা ী পমা গ য আদার ত 
কতৃথক  াফযস্ত কৃত উত্তয াবধক ায  া বটথবপগ কট দ াবখ র কয া ই গর পদ ন া-ানা  ভন্ব   াগ গক্ষ  বন গ খাচজ   যক াবয 
চ াুরগযয  বব ফষ্য তব ফগ রয বস্থ বত, রাম্প গ্র ারট  আনুগত াবলগকয অথথ  প্র দ ান কয া মাই গফ । 

গ) অনুগেদ  ‘ক’ পভাতাগ ফক াবযফাব য ক পন ন  ভঞ্জুয  পগল  াংবি ষ্ট   য কাবয চ াুরগয  বপবযা  আব গ র ব তবন  বন গখাচ জ 
ই ফায ূ গফথ অফ গয  গভন  ন া  কবয গ র তাচ ায ূ ফথ চ াকবযগ ত ুন ফথার গমা গয ই গ ফন ন া । 

৫ । এই  স্ম াযগক ফবণথ ত ব দ্ধান্ত ভূ  অবফ রগে কামথকয  ই গফ । 

 

৬। এই  স্ম াযকফগ র প ন ন   াংক্রান্ত প্র চ বরত বফবধ/  দ্ধবত এ ফাং  আ গদ / স্ম াযক ই তযা বদ য  াংবিষ্ট  অ াং  াংগ াবধ ত 
ই াগছ ফব রা গণ য ই গফ । 

 

৭। এই  স্ম াযগক ফবণথত   ন াই এ ভ ন  পক ান বফল   ম্প গকথ ফতথভা গন  প্রচ বরত  বফবধ-বফধান /  দ্ধবত/ আগদ  ভূ  
বযফতথন / বযফধ থন / াং গাধন  ন া  া  মথন্ত ফ রফস থাব কগফ । 

 

প্রণ ফ চ ক্রফতথ ী 
মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

পপান : ৭১ ৬৪ ৫২ ২ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /৩ ব -২ /২০ ০৫( অাং-১ ) /৫( ১ ০,০ ০ ০ ) তাবযখ: ১ ৪ ভাঘ ১ ৪ ১ ৫ 

২ ৭ জানু াবয ২ ০০৯ 
 

 দ  অ ফগব ত  প্রগ াজনী  ফযফস্থ া গ্রগণয  জন্য অনু ব রব  পপ্রব যত ই র :- 
 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ঢাকা। 

২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফ ন, পতজগাচ, ঢাক া । 

৩ । ভাব  াফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, ফাাং রাগদ  । 

৪ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

 ( তাচায অধ ীনস্ত   কর  অব প  ভূগ  ই ায অনু বরব  প প্রযগণয জন্য  অনুগ যাধ  কযা ই র) । 

৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন, ঢাকা। 

৬।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ/ অবতবয ক্ত   বচ ফ --------------------------------- 
 ( তাচায অধ ীনস্ত   কর  অব প  ভূগ  ই ায অনু বরব  প প্রযগণয জন্য  অনুগ যাধ  কযা ই র) । 

৭। মুগ্ম- বচ ফ ----------------------------( অথথ ব ফবা গগয  ক র অনুবফবা গ) । 

 ( তাচায অধ ীনস্ত   কর  অব প  ভূগ  ই ায অনু বরব  প প্রযগণয জন্য  অনুগ যাধ  কযা  ই র) । 

৮ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)----------------------------------------( তাচায অধ ীনস্ত   কর অবপ  ভূ গ ই  ায 
অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনু গযাধ  ক যা ই র) । 

৯। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ব বজএ  বফন, ঢাকা--------------------------------। 

১ ০ । ব বজবডএ প, ফাাংরা গদ , ঢাকা। 

১ ১ । অবতবযক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পমা গাগ মা গ ভন্ত্রণ ার, পয র বফন, আব্দ ুর গবণ  পযা ড, ঢাকা। 

১ ২ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব আযবফ বফন, চ রেজগ্রাভ। 

১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), ব আযবফ বফন, যাজাী। 

১ ৪ । পজরা প্রা ক (  কর)--------------------------------------------------------------------- । 

 ( তাচায অধ ীনস্ত   কর  অব প  ভূগ  ই ায অনু বরব  প প্রযগণয জন্য  অনুগ যাধ  কযা  ই র) । 

১ ৫ । উগ জরা  বন ফথাী কভথকত থা (  ক র)  ----------------------------------------------------------। 

 ( তাচায অধ ীনস্ত   কর  অব প  ভূগ  ই ায অনু বরব  প প্রযগণয জন্য  অনুগ যাধ  কযা  ই র) । 

১ ৬। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা (  কর ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ)----------------------------------------------। 

১ ৭। পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা ( ক র পজরা )-------------------------------------------------------- । 

১ ৮ । উগ জরা  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা (  কর উ গজ রা)--------------------------------------------------। 

 

পভাঃ জা রা র উ দ্দীন 

উ- বচ ফ(প্রবফবধ-২ ) 
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প্র তযাব ত পল  প ফতন  ন দ  ( ই এরব ব ) 

Expected Last Pay Certificate (ELPC) 

 

 জী কয ণ  স্ম ায গকয  ২ .০৫  অনুগ েদ  অনু াগয 
 

( গগগজ গট ড কভথকতথ ায পক্ষ গত্র   াংবি ষ্ট ব  াফযক্ষ ণ  অবপ ায ূযণ    জা বয ক বযগফন  এ ফাং ন ন-পগগজ গট ড ক ভথচ াযীগদ য 
পক্ষ গত্র   াংবিষ্ট  আন   ফযন  কভথ কতথা ূযণ  কবয গফন এ ফাং  াংবিষ্ট  ব  াফযক্ষ ণ  কভথকতথায প্রবত স্বাক্ষ গয জ াবয কবয গফন) 

 

১ । জন াফ/ পফ গভ ----------------------------------------------------------------------------------------  এয  প্রতযাব ত 

পল  পফতন প্রত যান ত্র । 

ক ) দ ফী : 

খ) অবপ : 

গ) জন্ধ তাবয খ : 

ঘ ) গ্রাহ্য চ া কবয গত প্র থভ পম াগদ া গন য তাবযখ : 

ঙ ) অফ যপ্রস্তু বত ছুবট আযগ ম্ভয তাবয খ : 

চ ) অফ য গ্র গণ য তাবয খ : 

ছ) পল  আবয ত পফ তন  পস্ক র : 

জ ) যফতথী ফাবল থক প ফতন ফৃব দ্ধয তাবয খ : 

২ । পদ  ভাব ক পফতন  বাতায ব ফফযণ : 

খাত অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট  আযগ ম্ভয 
অফযফব ত ূ গফথয ত াবযগ খ 

অফ য গ্র গণ য অ ফযফবত  ূ গফথয  
তাবযগ খ 

ক ) ভূর পফ তন : 

খ) ছুবটগত ই ন বক্র গভ গরটয ভ াব ক ায ( টাকা) : 

গ) বফগল  পফ তন : 

ঘ ) দ াবত্ব/ বফগ ল  বাত া : 

ঙ ) ফাড়ী বাড় া ব াতা : 

চ ) বচ বকস া বাতা : 

ছ) ভাঘথ বা তা : 

জ ) মাতাা ত বা তা : 

ঝ ) পধ ারাই ব াতা : 

ঞ ) ফযবক্ত গত বাতা : 

ট) কাবযগযী বাতা : 

ঠ) আযান  বাতা :  

ড) বটবপন  ব াতা : 
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৩ । ব বফষ্য তব ফ গরয  ব াফ: 
 

ক ) ব াফ ন াং------------------------ ফই ন াং---------------------------- ৃ ষ্ঠা নাং------------------------ 

খ) ব াফবট  যক ায প্রদ ত্ত সু দ / অনু দ া ন     ভুক্ত/   
গ) পফতন  ই গত বন ব ভ ত ভাব ক জ ভা য ায: 
 টাকা ------------------------------ 
ঘ ) বফগত ৩ ০ প   জুন, ২ ০---------- তাবযখ  মথন্ত সু দ   পভা ট বস্থ বত/ জ ভা  টাকা -------------------------------- 
ঙ ) অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট আযগ ম্ভয অ ফযফব ত ূগ ফথয তাবয গখ  প্রতয াবত পভা ট ব স্থ বত/ জভা 
 টাকা ---------------------------- 
চ ) আগফদ গন  উব ল্লবখ ত তাবয খ ( এরব  আয-এ গভ গন য ৬ ভ াগ য ঊ গর্ধ্থ ন )  মথন্ত প্রতযাবত পভাট  বস্থ বত/ জভা 
 টাকা ---------------------- 
৪ । আদাগ মাগয  ফগ ক া  গৃীত অবগ্র গভয সু দ   অফবষ্ট  কতথগন য ব ফফয ণ : 
 

খাত আদাগ মাগয  ফগ ক া/ গৃীত 
অবগ্রগ ভয সু দ   অফবষ্ট 

ভাব ক কত থগন য  ায অফ য গ্র গণ য অ ফযফবত  
ূগফথয  তাবয গখ প্রতযা ব ত 

অফবষ্ট 

 

ক ) গৃ বন ভথাণ অব গ্রভ 

খ) ভটয কায/  াইগক র/ কবম্প উট ায 

গ) ভ্রভণ বা তা অব গ্রভ 

ঘ ) অবগ্রভ প ফতন 

ঙ ) ফাড়ী বাড় া 

চ ) গাড়ী  বা ড়া 

ছ) * 

জ ) * 

ঝ ) গযা বফ র 

ঞ ) ঃ  াবন  কয 

ট) পৌয কয 

ঠ)  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ য পয ক গ ডথয বববত্তগ ত কভথকত থ া/ কভথচ াযী য বন কট পথ গক অন্য পকান  আদাগ মাগয  অথথ (মবদ  

থাগ ক) 

ড) প্রা বন ক কত ৃথ গক্ষ য বন কট  ই গত  প্রাপ্ত অব ডট আবত্ত   বফ বা গী ভা ভরা ইতয াবদ   ম্পবকথত তথয াবদ ( মবদ  থা গক) 

৫ । অবজথত ছুব টয ব  াফ ঃ 

ছুবটয ধয ণ পভাট অব জথত পভাট পব াগকৃত পভাট অ ফবষ্ট 

 

ক ) ূণথ গড়  পফত গন 
 

খ) অধথ-গড় প ফতগন 
বাযপ্রাপ্ত  কভথকতথায  তাবয খ  স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

ন াং---------------------------------------------   তাবযখ ---------------- 
জ্ঞাতাগ থথ  কামথ াগ থথ পপ্রবয ত ই র: 
 

১ । 

 

২ । 

 

৩ । 
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প্র াপ্তফ য পন  গন য স ফ ধ  উ ত্তয াবধক াযী পঘাল ণ া ত্র 

 

 জীকয ণ  স্ম াযগকয  ৪ .০৫  ( ক )  অ নু গেদ  অনু মা ী চাুরগ য বন গজ ূযণ  কবয গফন 
 

 

 গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায এ য অথথ ব ফবা গগ য -------------------------------------- তাবযগ খয স্ম াযক  ন াং-অভ/ 

অবফ/ প্রবফ-১ / ৩ ব -২ / ২০০ ৫( অাং-১ ) / ------------------ এ য  ৪ .০৫ ( ক)  অনু গেদ  অনু মাী আবভ পঘালণ া  কবয গতবছ প ম, 

বন গম্ন ফবণ থত ফযবক্ত ফ গথ আ ভায প্রাপ্তফ য পন গন য সফ ধ  উত্তযাবধ কাযী ঃ 

 

ক্র বভক ন াং ন াভ  জন্ধ 
তাবযখ  

  ম্পকথ ভগন ানীত ায  
% 

সফফাবক  
অফস্থ া  

প্রবতফবন্নতা   ছবফ (স্টযা ম্প 
 াইজ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ । 

 

২ । 

 

৩ । 

 

৪ । 

 

৫ । 

 

৬। 

 

৭। 

 

৮ । 

 

৯। 

 

১ ০ । 

 

ভগন ানীত উত্তযাবধ কাযী ঃ 

 

বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথ গক্ষ য তাবয খ  স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

ভগন ান কাযীয স্বাক্ষ য  তাবযখ : 
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উ ত্তয াবধক ায   ন দ ত্র   ন ন-ভয াবযজ  াবট থব পগক ট 
 

(  জীকয ণ  স্ম াযগকয  ৩ .০১  অনু গ েদ  অনু মাী) 

 

ন াং-------------------------------------------  তাবযখ -------------------------------- 
 

পৌয বা/  ই উবন ন /  াগডথয  ন াভ  ন াং---------------------------------------------------------------------------- 

উগ জরা  ------------------------------------------------পজরা/   য------------------------------------আবভ প্রতযান  

কবয গতবছ প ম, ভযরভ/ ভয রভা ------------------------------------------------------এই  এরাকায অবধফাী  বছগরন । 

তাচায ফা া ন াং------------------------------- যাস্ত া ন াং ------------------------ যাস্ত ায ন াভ -------- ----------------------

---------------------- ব্লক ন াং ------------------------/ গ্র াভ ---------------------------------------------- পা স্ট অবপ  -

--------------------------------------- উ গজ রা ---------------------------------------------- পজরা  ---------------------

---------------------------। তাচা গ ক এফাং তাচ ায বয ফা গয য  দ স্যগ ণ গক আবভ  ---------- ফস য মাফস  বচ বন । বফগত ----

------------------ তাবযগখ বতবন  ভৃতুযফযণ  কবয াগছন । ভতৃু যকাগ র ব তবন  তাচায বযফা গযয  বন ম্ন ফবণথত  দ স্য যাবখা  

বগাগছন ঃ- 

ক্র ব ভ ক  
ন াং 

ন াভ  জন্ধ তাবয খ   
ফ   

 ম্পকথ প্রবতফন্নী অফস্থ া  সফফাবক  অফস্থা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

১ । 

 

২ । 

 

৩ । 

 

৪ । 

 

৫ । 

 

৬। 

 

৭। 

 

৮ । 

 

৯। 

 

১ ০ । 
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 উবল্লব খত  দ স্য/  দ স্যগণ  ফযত ীত তাচায আয পক ান উত্তযাবধ ক াযী ন া ই ।  যক াগযয  ফা অন্য পক ান কতৃথ  গক্ষ য বন কট 

পদ ন া ানায বফল  বন ষ্পবত্ত  কয া য ফযাা গয পক ফ রভ াত্র উ গযাক্ত   দ স্য/  দ স্যাগণ  ভযর ভ/ ভযরভ া এয  উত্তযাবধ কাযী 

বফগফবচত  ই গফন । 

 

 

আবভ আয প্রতযন  কবয গতব ছ পম, ভযরভ ------------------------------------------------------ এয  জীফী ত এক ভাত্র  ----

------------------------------------------ স্ত্র ী পফগভ  ------------------------------ ুন বফথফা  কগযন  ন া ই  এফাং পক ান  

ুন বফথফা গয  অ ঙ্গীকা গয আফ দ্ধ ন  ন াই । 

 

 

স্বাক্ষ য 

পৌয বা/ ই উবন ন  বযল দ  পচ ায ভযান/ াডথ  
কাউবন্ফরয 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

 

ন াং------------------------------------------------ তাবযখ ------------------------------------------ 
 

 

প্রতযন  কযা ই র:   ফথ গল  বন ন্ত্র ণ কাযী কতৃথ গক্ষ য তাবয খ  স্বাক্ষ য : 
 

 ীরগভ ায  
 

ূণথ বঠকান া  ---------------------------------------------------- 

 

 ---------------------------------------------------- 
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 াং গমা জন ী-৪ 

 

প ন ন  পয ভ ২ .১ 

( চ াুর গযয  বন গ জয অ ফগযয  পক্ষ গত্র  প্র গ মাজয) 

 

 

ন াভ: জন াফ/  পফগ ভ -------------------------------------------------------------- 

 

পল  দ ফী: -------------------------------------------------------------------- 

 

পল  অবপ : ------------------------------------------------------------------ 

 

 এয  পন ন   াংক্রান্ত । 

 

 

বন গদ থ াফ রী 
 

 

১ ।  যক াবয  চ াুরগয অফ য প্রস্তু বত ছুবট গ ত মাায কভ গক্ষ  ১ ০ ভা ূগ ফথ  পযগভয প্র থভ অাং  ূযণ  কবয া ৩  ( বতন) 

কব তাচ ায অব প  প্রধ াগন য  বন কট  দ াবখ র কবয গফন । অফ য প্রস্তু বত ছুব ট পবা গ কবয গত  ন া চ াব গর অফ য  গ্রণ  কবয ফায  

জন্য  কভ গক্ষ  ১ ২  ভা ূ গফথ দ াবখ র  কবয গফন । 

২ । অবপ  প্রধ ান পযগ ভয বৈতী  অাং  ূযণ  কবয া ন া-দ াফী প্রতযন  ত্র   ভন্তফয / সু াবয  ২ ( রৃ ই )  কব পযভ  

পন ন  ভঞ্জুবয  কতৃথ গক্ষ য বন ক ট প  কব যগ ফন । 

৩ । ভঞ্জুবয  কতৃথ ক্ষ  ন া-দ াফী প্রতয ান  ত্র    কর দ ব রর ত্র  ম াচাই  কবয া পয গভয তৃতী অাং ূযণ  কবয গফন । ব তবন  

অফ য বাত া  আনুগত াবলক  ভঞ্জুব য য আগদ  বদ গফন এফাং প ন ন  বযগাধ আগদ  জাবযয  জন্য  ভঞ্জু বয আগদ   ১  

( এক )  কব পযভ  াংবিষ্ট  ব াফযক্ষ ণ  অবপগ  পপ্রযণ  কবয গফন । 

৪ । ব াফযক্ষ ণ  অবপ  পল  প ফতনত্র, ন া-দ াফী প্রতযন ত্র   ভঞ্জুবয য আগদ   য ফতথী প্রগা জন ী অ ন্যান্য  কর  

ব াফ চ ূড়ান্ত বন যীক্ষ া গন্ত পযগভয চ তু থথ অ াং যূণ  কবয গফন এ ফাং প ন ন  বযগাধ  আগদ   ( বব)  জাব য কব যগফন । 

৫ ।  বঠক তগ থযয অব াগফ  পন ন  বন ষ্পবত্ত  মাা গত ব ফরব েত ন া   প  জন্য  পযগ ভয পম  পক ান স্থ া গন য অ প্রগাজন ী  

অাং কাব র বদ া কাব টা বদ গ ত ই গ ফ এফাং মথ াস্থাগন  প্রগা জন ী  বঠক  তথয ব রব খগত/  াং গম াজন ক বযগ ত  ই গফ । 

 
 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1735  

 

 

প্রথভ অাং 
 

( আ গফদন কায ী বনগ জ যূণ   স্বাক্ষ য কব য গফন) 

 
 

 

 ভীগ 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------  

 

বফল : প ন ন  বয গা গধ য আগ ফদন । 

 

ভগাদ , 

 বফনীত বন গফদন  এই  পম, আবভ  যক াবয চ াকবয ই গত --------------তাবযগখ অফ যপ্রস্তুব ত ছুবট গত গভ ন  কবয ফ/  

কবয াবছ এফাং --------------------------তাবযগখ চ ূড়ান্ত অফ য গ্রণ  কবয ফ/ কবয াবছ । আ বভ অফ য বাতায অ গধ থক/  

 ম্পূণথ বফবন ভ কবয গত চ াই । প ই  ভগত বফবধ প ভাতা গফক প্রা য অ ফয  বাতা   আনুগ তাবলক  আ ভাগক  প্র দ াগন য অনুগয াধ 

কবয গতবছ । 

২ । আভায অফ তথভা গন  বন গম্ন ফবণথত ভগ ন ানীত াগয আভায স ফ ধ  উত্তযাবধ কাযীগদ যগক এই   াবয ফাবযক  প ন ন  প্রদ াগন য  

জন্য  আবভ অনুগযাধ কবয গতবছ:- 

ক্রব ভক 
ন াং 

ন াভ  জন্ধ ত াবযখ  ম্পকথ ভগন ানীত 
ায( %) 

সফফাবক  
অফস্থ া 

প্রবতফবন্নতা উত্তযাবধ কাযীয 
স্বাক্ষ য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

১ । 

২ । 

৩ । 

৪ । 

৫ । 

৬। 

৭। 

৮ । 

৯। 

১ ০ । 

 

সপপার্ ট সাইপের 

সত্যায়িত্ ছয়ি 
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৩ । আবভ এই  চ াকবযয  পক ান  অাং ব ফগ গল য জন্য  ূ গফথ  পকান  অ ফয  বা তা ফা আনু গতাবলক  গ্রণ  কবয  ন াই এ ফ াং 
ববফষ্য গত এই  আ গফদন ত্র   ম্পগকথ  গৃীত ব দ্ধান্ত উগ ল্লখ ন া  কবয া পক ান আগ ফদন  কবয ফ ন া । 

 

৪ । অ াংগী কাযন াভা ঃ 

 ( ক)  আভায জানাভ গত আ ভায বন ক ট  যক াগযয  পক ান ান া ন াই । ত থাব  এই  পন ন  বযগা গধ য  য পম পক ান  
 ভগ অন্যত্র  পক ান আদাগ মা গয অগ থথয বফল  পগাচ যী বতূ ই গ র তা া াবযফাবযক  অফ য বা তা/ বন জ স্ব  ম্পবত্ত ই গত 
আবভ  আভায উত্তযাবধ কাযী, পপয স প্রদ ান কব য গত ফ াধয থ াবকফ/ থাবক গফ । 
 ( খ)  মবদ  য ফতথী   ভগ পদ খা মা পম, বফবধ পভা তাগ ফক আবভ প ম বয ভাণ অ থথ প ন ন  ব াগ ফ াায অবধক াযী, 
আভাগ ক তা া অগ ক্ষ া প ফী বযভ া গণ  অ ফয  বাতা/  আনু গতাবলক  প্রদ া ন  কয া ই া গছ, তাা ই গর  গৃ ীত  অবতবযক্ত  অ থথ  
াবযফাবযক  অফয  বাত া/ বন জস্ব   ম্পবত্ত ই গত আবভ   আভা য উত্তযাব ধ কাযী পপযস  বদ গত ফাধ য থাবকফ / থ াবকগফ । 
 

৫ । ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার / প্রধ ান/ পজরা / উ গজ রা  ব া ফযক্ষ ণ  ক ভথকতথায কা মথার----------------------------

---------------------- ফযাাংগকয   া খা-------------------------------------------------- ( ূণথ বঠকান া) ---------------------

-----------------------------------------------------------------------   ই গত বভ আভায অফ য ব াতা   আনুগতাবল ক 

গ্রণ  কবয গত ই ো কবয । উবল্লব খত ফযাাংক া খা আভায চ রবত/  ঞ্চী  ব াফ ন াং  ---------------------------------------। 

 

৬। বন গম্ন আভ ায বতন বট ন ভুন া স্বাক্ষ য এ ফাং াগ তয ফৃ দ্ধাঙু্গগু গ রয ছা   তযাব ত ক বয া পদ া ই র:- 
 

ক্র ব ভ ক  
ন াং 

 ূণথ  স্বাক্ষ য  াংবক্ষ প্ত স্বাক্ষ য ফাভ/ ড ান ফৃ দ্ধাঙু্গ গরয 
ছা 

 

১ । 

২ । 

৩ । 

 

 তযান কাযীয তাবয খ  স্বাক্ষ য 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

৭। আগফদন কায ীয ডাক  বঠকান া : 
 

 ( ক)  ফতথভান ------------------------------------------------ 

  ---------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------- 

 ( খ)  স্থ াী ---------------------------------------------------- 

  ---------------------------------------------------- 

  ------------------------------------------------------ 

 

 

আন ায অনুগত 

আগফদন কায ীয স্ব াক্ষ য  তাবয খ 

ন াভ:---------------------------- 

দ ফী:---------------------------- 

পল  কভথ স্থ র:---------------------- 
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বৈতী অাং 
( দ প্তয / অবপ  ক ত ৃথক যূণ  কবয গ ত ই গফ) 

 

১ .০ চ াুরগযয  চ াকবযয  ব ফফযণ ী ঃ- 

 ১ .০১ ন াভ: 

 ১ .০২ বতায ন াভ : 

 ১ .০৩ জাতীতা: 

 ১ .০৪ অফ গযয   ভ গ দ ফী: 

 ১ .০৫ জন্ধ তাবয খ : 

 ১ .০৬ চ াকবযগত পম াগদ া গন য তাবয খ: 

 ১ .০৭ চ াকবয  ই গত অ ফয  গ্র গণ য তাবয খ: 

 ১ .০৮ আগফদন কৃত বাত া ফা আনুগত াবলগক য পে ণ ী: 

২ .০০ চ াকবযয  খবত ান: 

২ .০১ বফযবত  চ াকবযয  পভা ট সদঘথয : ফস য ভা বদ ন 

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

২ .০২ অগম াগয চ া কবয :    

 (ক)  ১ ৮  ফস য ফগ য ূ গফথয  চ াক বয:    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (খ)  অ াধাযণ  ছুব টঃ    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (গ)  কতথফয/ ছুব ট ব া গফ গণ য  ন াই এ ভন   াভবক  ফয খাস্তক া রঃ    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ঘ)  চ াকবযগত বফযবত   ভক ার :    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ঙ )  বফযবত ভুরপ না ই  া থ াবকগ র বফযবতয  ূ গফথয চ াকবযক ার:    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (চ )  দ তযাগ কবয ফ ায কায গণ  ফাব ত রকৃত চ াকবযক া র:    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (ছ)  অন নু গভাবদ ত অনু বস্থ বত:    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

     

     

  ফস য ভা বদ ন 

 পভাটঃ    

২ .০৩ ন ীট চ াকবযক া র:  ( ২ .০১  - ২ .০২ ) ফস য ভা বদ ন 
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২ .০৪ অন্যান্য পম াগয চা কবয  ( মা প্রগ াজন ী পক্ষ গত্র  ------------------------------------

--------------------------------------------পমাগ ক বযগত ই গফ): 

   

 (ক )  অফ য বাত ায জন্য গণ য  ায পমা গয াভবয ক  মু দ্ধকা রীন চ া কবয :    

 ------------------------ তাবযখ ই গ ত ------------------তাবযখ মথন্ত ----- ----- ----- 

 (খ)  চ াকবয ঘ াটবত জবন ত ভুর পকৃ ত  ভক ার: ----- ----- ----- 

 (গ)  অফয  ব াতায জন্য  গণ য  া য পমাগ য অন্য প ম পকান  চ াকবয কার   ----- ----- ----- 

 পভাটঃ ফস য ভা বদ ন 

     

২ .০৫ পভাট প মাগয  চ াকবয ( ২ .০৩  + ২ .০৪ ) :    

 

৩ .০ অফ য বা তা  আনুগত াবলক : 

৩ .০১ অ ফগযয  অ ফযফবত   ূগফ থয তাবয গখ পল  ভাবক  গৃীত ফয প ফতন 
( ই এরবব  অনু মাী) 

টাকা: ---------------------- 

৩ .০২ অফ য বা তায ায ( %) টাকা: ---------------------- 
৩ .০৩ পভাট অ ফয  ব াতায বযভ াণ: টাকা: ---------------------- 
৩ .০৪ পভাট অ ফয  ব াতায অধথাাং ( ১ /২) : টাকা: ---------------------- 
৩ .০৫ আনুগতাবল গকয  পভা ট অ ফয  বা তায  প্রথ ভ অধথাাং গয  ব ফবনভ  ায ( প্রব ত 

এক  টাকায বযফ গতথ) 
টাকা: ---------------------- 

৩ .০৬ অফ য বা তায প্রথভ  অধ থাাং গয  বফব ন ভ পথাক প্রা য আনু গতাবলক টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 
 (কথা) ------------------------------ 
৩ .০৭ ( ক) ন ীট ভাবক  অ ফয  বাত ায বয ভাণ টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 

 (কথা) ------------------------------ 
 খ)  ১ )  ন ীট ভাবক  অফ য বাতায বযফগ তথ  আনু গতাবলগ কয  জন্য বৈত ী  

অধথাাংগ য ব ফবনভ  ায ( প্রবত এ ক টাকায বযফ গতথ) 

টাকা: ---------------------- 

 অ থ ফা,  
 খ)  ২ )  ন ীট ভাবক  অফ য বাতায ব ফবনভগ প থাক  প্রা য  টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 
 আনুগতাবল ক ( কথা) ------------------------------ 
৩ .০৮ ক)  পভাট আনু গতাবলক টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 
 (কথা) ------------------------------ 
 খ)  পভাট ভাব ক অ ফয  ব াতা: টাকাঃ ( অাংগক)--------------- 
 (কথা) ------------------------------ 
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৪ .০০ অবপ  প্রধ াগন য ভন্ত ফয: 
 

 ৪ .০১ আগফদন কায ীয বন কট বনম্ন ফবণথত বফ ল  ফযতীত অন্য পকান  ানা ন াই: 
 

  ( ক)-------------------------------------------------- 

  ( খ)-------------------------------------------------- 

  ( গ)-------------------------------------------------- 

 

৪ .০২ সু াবয:  ------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------  

  ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দপ্ত য প্রধা গন য 
স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

তাবযখ: -------------------------------- 
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ত ৃতী অাং 

৫.০০ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য আগদ : 

৫.০১  ( ক)  বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বনব িত  পম, জন াফ/ প ফগভ --------------------------------------------------------  এয  চ াকবয 

 ম্পূণথরূগ   গন্তাল জন ক ।  ূণথ অফ যবাতা এ ফাং/ ফ া আনু গতাবলগ কয  ভ ঞ্জুবয  মাা অফ যব াতায ব ফবধ পভাত াগফক প্রা য 

তাা এতৈায া অনু গভাদন  কযা ই র । 

অ থ ফা, 

খ)  বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বনব িত প ম, জন া ফ/ পফ গভ --------------------------------------------------------  এয  চ াকবয 

 ম্পূণথরূগ   গন্তাল জন ক ন গ এ ফাং ই া বস্থ য কয া ই াগ ছ পম, উক্ত চ া ুরগয য অ ফয বাত া  আনু গতাবলক  বন ম্নরূ 

বযভ াগণ  হ্রা  কযা ই র:- 

 ১ )  অফ যবাতা  হ্রাগ য  বযভ াণ    : টাকা ( অাং গক)  ------------------------ 

           ( কথা)  ..... ....... ...... ....... ...... .. ......... ....... . 

 ( ২ )  আনুগতাবল ক হ্রা গ য বয ভাণ   : টাকা ( অাং গক)  --------------------------    

            ( কথা)  -------------------------------- 

 ( ৩ )  এই রূ হ্রাগ য য প্র ায অফ  য বাতা :  টাকা ( অাং গক)  ---------------------------- 

            ( কথা)     ------------------------------ 

 ( ৪ )  এই রূ হ্রাগ য য প্র ায আনুগ তাবলক  : টাকা ( অাং গক)  ------------------------------ 

            ( কথা)  ---------------------------------- 

 ( ৫)  এই রূ হ্রাক ৃত অফ য ব াতা এফাং/ ফা  আনু গ তাবলগকয  ভঞ্জুবয  এত ৈাযা অনু গভাদন  কযা ই র । 

অ থ ফা 

 ( গ)  বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  পম, জন াফ/ পফগভ -------------------------------------------------------- এয  পন ন  

পক ই   এয  ন া-দ াফী প্রতযন ত্র  অ থফা  অন্যান্য  প্র গাজন ী কাগজ  ত্র াবদ   যফযা কয া   ম্ভ ফ ন া  া উক্ত চ াুর গযয  

প্রায  আনু গ তাবলগকয তক যা ৮ ০ বাগ এ ফাং প্র ায  ন ীট প ন ন   াভব ক বাগ ফ এত দ ৈায া অনু গ ভাদন  কযা  ই র । 

 

৫.০২ প্রচ বরত  বন ভানু মা ী আনুগত া বল ক এফাং  ---------------------------------- তাবযখ  ই গত  অ ফয  বাত া 

বযগাধ কয া মাই গত  াগয । 

৫.০৩ আগফদন কায ীয অফতথ ভাগন  আ গফ দ ন কাযীয ভগন ানীত ফযবক্ত  ( আ গফদগন য ২  অনুগে গদ  ফবণথত)  সফ ধ  

উত্তযাবধ কাযী গণ  পন ন সু বফধা াই গত াগযন । 

 

 

তাবযখ: ------------------------------------ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য স্বাক্ষ য 

  ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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চ তথু থ অাং 
( ব াফযক্ষ ণ  অব পগ  ফযফ াগযয  জন্য ) 

 

 

* ৬.০০ ব াফযক্ষ ণ  কামথা রগ য ভন্তফয : 
 

 

৬.০১ প্রতযাবত  পল  পফ তন ত্র  যীক্ষ া  কবয া  বঠক   াা ব গা গছ এফাং ম থা মথ  কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ন া-দ াফী  
প্রতযান ত্র  প্রদ ান কব য ফায কায গণ  তাা এই  কা মথা র ক তৃথক গৃীত  ই াগছ । 

 

 

৬.০২ ূফথফতথ ী ৃ ষ্ঠাভূ গ ফবণথত  ব াফ   গণ ন াভূ  যীক্ষ া  কবয া  বঠ ক া া বগা গছ এ ফাং পম াগয চাকবয য স দ ঘথয 
বন যীক্ষ াূফথক গৃীত ই া গছ । 

 

 

6.03 পমাগয  কতৃথক্ষ  ক তৃথক ----------------------------তাবযগখ --------------------------------------ন াং পন ন  
ভঞ্জুবয  আগদ   প্রদ ান কয া  ই াগছ । 

 

 

6.04 এভ তাফস্থ া বন গম্নাক্ত বযভ াণ অফ য বাতা  আনু গতাবলক  বযগাধ  আগদ  জাবয  কযা ই র:- 
 

 

ক )  পভাট অ ফয  বা তায বযভ াণ : টাকা .. ...... ....... ...... ....... ...... ... ........ 

খ)  পভাট অফ য বাতায  প্র থভ অধথাাং গয : টাকা ( অাং গক)  .... ....... ...... ....... .. ........ 
 বফবন ভগ প থাক আনুগত াবলগকয বয ভাণ :    ( কথা )  ....... ...... ....... ...... .. ......... ....... . 

গ) ১ )  ন ীট ভাবক  অ ফয  বা তায : টাকা ( অাং গক)  .... ....... ...... ....... .. ......... . 
 বৈতী অধথাাং গয  বযভ া ণ :     (ক থ া)  ...... ...... ....... ...... .. ......... ....... .. 

গ)  ২ )  পথাক আনুগত াবলগকয বযভ া ণ : টাকা ( অাং গক)  .... ....... ...... ....... .. ......... . 
 ( বৈতী অধথাাং গয  জন্য) :     (ক থ া)  ...... ...... ....... ...... .. ......... ....... . 

  অথ ফা 

ঘ ) ১ )  পভাট আনু গত াবলক : টাকা ( অাং গক)  .... ....... ...... ....... .. ......... .. 
  :     (ক থ া)  ...... ...... ....... ...... .. ......... ....... 

ঘ ) ২ )  পভাট ভাবক  অ ফয  ব াতা : টাকা ( অাং গক)  .... ....... ...... ....... .. ......... 
  :     (ক থ া)  ...... ...... ....... ...... .. ......... ....... .. 

৬.০৫ অফ য বা তা  আযগ ম্ভয তাবয খ 
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৬.০৬ অ ফয  ব াতা  আনুগত াবলক  বযগা গধ য ভ াধযভ/ স্থান : 
 

ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার / প্রধ ান/ পজরা / উ গজ রা ব া ফযক্ষ ণ  ক ভথকতথায কা মথার 
 

------------------/ ফযাাংক া খা -------------------------- ূণথ বঠকান া 
 

-------------------------- -------------------------- -------------------------- 
 

এয  চ রবত  ঞ্চ ী ব াফ ন াং --------------------------। 

 

৬.০৭ পন ন  বযগ াধ আ গদ  ( বব )  ন েয ----------------------তাবযখ ------------------ 
 

উগয াক্ত ৬.০ ৬ অনু গেগদ  ফবণথত াখা/ কামথা র গ পপ্রযণ  কয া ইর । 

 

তাবযখ:--------------------------         স্বাক্ষ য -------------------------- 
 

 

 

 

 ক াযী ভাব াফযক্ষ ক 

বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

 

 

 

 

 

* পন াট: 
 

১ । ক ) ব াফযক্ষ ণ  অবপগ য আ বত্তয  ভূ র কব বন ন্ত্র ণ কাযী ভন্ত্রণ া র/ বফ বাগ/ অবধদ প্তয / বযদ প্ত য/ দ প্তয  ফযাফগয  

জাবযয   াগ থ  া গ থ ই ায অনুবরব  অফগবত   এক ব ট বন বদ থষ্ট  ভ ীভ া য ভগধ য প্রগ াজনী  ফ যফস্থ া গ্রগণয  জন্য 

অবডট  আ বত্তয   াবত   াংবিষ্ট  চ া ুরগযয ন া গভ তাায ফতথভান  কভথস্থ গ র ড াকগ মাগ গ প্রতযান    পপ্রযণ  কবয গত  

ই গফ। 

খ) ব াফযক্ষ ণ  অব পগ য  আ  ব ত্ত য আগযা  এ কবট  কব  অব ডট  আ বত্ত য  বত   াংবিষ্ট  চ াুরগযয  বন কট  পপ্রযণ  

কবয ফায অনু গযাধ   তাচায বন ফথাী  কভথকত থায প্র ম গ ে  জাবয কবয গত ই গফ এফাং  এক বট বন বদ থষ্ট  ভ ীভ া উ গল্ল খ  

কবয া বদ গত ই গফ । 

২ । ব াযযক্ষ ণ  অবপগ য  আ বত্তয   ব ত  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  ফতথভ ান পাবষ্ট াং  ফা অ ফস্থান  জা ন া গন ায জন্য   াংব িষ্ট  ভন্ত্রণ ার/ 

বফবা গ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দ প্তয গক অনুগযাধ  কবয গত  ই গ ফ এ ফাং ভন্ত্রণ ার/  বফব াগ/  অবধদ প্তয /  বয দ প্তয / দ প্তয  উক্ত  

অফস্থ ান ফা  পাবষ্টাং  বন যীক্ষ া অব প গ ক জান াইগত ফাধ য থাবক গফ । 
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 াং গমা জন ী-৫ 

 াবযফ াবযক প ন ন  পয ভ ২ .২ 

 

 

ন াভ  : জন াফ/ পফ গভ -------------------------- ---------------------- 
 

 

পল  দ ফী: -------------------------- -------------------------- 
 

 

পল  অবপ : -------------------------- -------------------------- 
 

 

এয  ভৃতুযগত  াবয ফাবযক  প ন ন   াংক্রান্ত । 

 

 

বন গদ থ াফ রী 
 

 

১ । আগফদন কায ী সফধ  উত্তযাবধ কায   ন দ ত্র   পয গভয প্র থভ অাং ূ যণ  কবয া ৩  ( বতন )  কব  ভৃত  চ া ুরগযয পল  

অবপ  প্রধ া গন য বন কট  দ াব খর  কব যগফন ।  ভগন ানী ত উত্তযাবধ কায ীগণ  এক ক  অবব বাফক গত্ব  এক বট  আ গ ফদন ত্র  দ াব খর  

কবয গফন । 

 

২ । অবপ  প্রধ ান পয গভয বৈ তী অাং  ূযণ  কবয া  দ া-দ াফী প্রতযন  ত্র   ভন্তফয/  সু াবয  ২ ( রৃ ই )  কব পয ভ 

পন ন  ভঞ্জুযক াযী কতৃথ গক্ষ য বন ক ট প কব য গফন । 

 

৩ । ভঞ্জুয কাযী কতৃথক্ষ  ন া-দ াফী প্রতয ন ত্র    কর দ বরর ত্র  মাচাই  কবয া পযগভয তৃ তী অাং ূযণ  কবয গফন ।  

বতবন  অফ য  বা তা   আনু গতাবলক  ভঞ্জুবয য আ গদ  বদ গফন এ ফাং প ন  ন  বযগ াধ আগদ   জাবযয  জন্য  ভ ঞ্জুবয  আ গদ   

১  ( এক )  কব পযভ  াংবিষ্ট  ব াফ যক্ষ ণ  অবপগ  প প্রযণ  কবয গফন । 

 

৪ । ব াফযক্ষ ণ  অবপ  পল  পফতন ত্র, ন া-দ াফী প্রতযন ত্র   ভঞ্জুবয  আগদ   যফ তথী প্রগ াজনী  অ ন্যান্য  ক র 

ব াফ চ ূড়ান্ত বন যীক্ষ া গন্ত পযগভয চ তুথথ অ াং যূণ  কবয গফন এ ফাং প ন ন  বযগাধ  আগদ   ( বব)  জা ব য কব যগফন । 

 

৫ ।  বঠক ত গথযয  অ বা গফ পন ন  বন ষ্পবত্ত  ম াাগত  বফ রবেত  ন া   প জ ন্য পয গভয প ম-পক ান স্থ াগন য অপ্র গ াজনী  অাং  

কাবর বদ া ক াবটা বদ গত ই গ ফ এফ াং মথ াস্থাগন  প্রগা জন ী  বঠক তথয  বরবখ গত/  াং গমাজন কবয গত ই গফ । 
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প্রথভ  অাং 
 

( উত্তয াবধক াযী  বন গজ আ গফদন ত্র  যূণ    স্ব াক্ষ য কব যগ ফন) 

 ভীগ 

---------------------- 

 

---------------------- 

 

---------------------- 

 

বফল :  াবযফ াবযক প ন ন  বয গা গধ য আ গ ফদন । 

 

 

ভগাদ , 

 আন ায  অব পগ য প্রাক্তন  চ াুরগয  জন াফ/ প ফগভ  ------------------------------------------------------------ দ ফী  --

-------------------- আভায (  ম্পগ কথ)  ------------------বছগরন । বতবন  ------------------তাবযগখ ভৃতুয ফযণ কবয ফায কাযগণ  

বফবধ পভাতা গফক প্রা য তাচ ায চ াকব যয  াবযফ াবযক অ ফয  বাত া  আ নু গতাবলক  আ ভাগক  প্রদ া গন য অনু গয া ধ  কবয গতবছ । 

 

২ । আবভ তাচায সফধ  উত্তযাবধ কাযী /  এফাং বযফা গযয  অন্য ন্য  দ স্যযা আভাগ ক তাচাগদ য অব ববা ফক বন গ াগ কবয া 

এই  াবযফাবয ক অ ফয  বাত া  আনুগতাবল ক উগত্ত ারন  কয ায ক্ষ ভ তা অথণ  কবয াগ ছন  ( গৌয  বা/ ই উবন ন  বযল দ  

পচ াযভযান / াডথ  কাউবন্ফ রয কত ৃথ ক প্রদত্ত   ন দ   াংমুক্ত ক যা  ই র) । 

 

৩ । আবভ এই  চ াকবযয  পক ান অাং বফগগল য দ া ফী গত ূ গফথ পক ান  অফ য বাতা ফ া আনুগ তাবলক  গ্রণ  কবয  ন াই এফাং  

ববফষ্য গত এই  আ গফদন ত্র   ম্পগকথ  গৃীত ব দ্ধান্ত উগ ল্লখ ন া  কবয া পক ান আগ ফদন  কবয ফ ন া । 

 

 

 ৪ । অ াংগী কাযন াভ াঃ 

ক ) তাচায বন কট  যক াগযয  পক ান া ন া থাবক গর ত াা আবভ ব ফবধ পভা তাগফক বযগ াধ কবয গত  ম্ম ত আবছ । এ ই  
পন ন  বযগ াগধ য য প ম-পক ান   ভ অন্যত্র  পক ান আদাগম াগয  অগথথয ব ফল পগাচ যী বতূ ই গ র ত াা আভায  
াবযফাবযক  অফয  বাত া/ বন জস্ব   ম্পবত্ত ই গত আবভ প পযস প্রদ ান কব যগত ফাধ য থ াবকফ । 

খ) মবদ  য ফতথী   ভগ  পদ খা  মা  পম, বফবধ পভাত াগ ফক আবভ প ম বযভ াণ অ থথ প ন ন  ব া গফ া ায  অবধক াযী  
আভাগ ক তাা  অগ ক্ষ া প ফী  বযভ া গণ  অফয  বাত া/ আনু গতাবলক  প্রদ া ন  কযা ই াগছ, তাা ই গ র গৃীত  অবতবয ক্ত  
অথথ আভায াবযফ াবযক অ ফয  বা তা/ বন জস্ব  ম্পবত্ত ই গ ত আবভ  পপ যস বদ গত ফ াধয থাবকফ । 

 
 

পাসপপার্ ট সাইপের 

সত্যায়িত্ ছয়ি 
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৫ । ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার / প্রধ ান/ পজরা / উ গজ রা ব া ফযক্ষ ণ  ক ভথকতথায কা মথার  -------------------- ------

--------------/ ফযাাংগকয  াখ া (ণূ থ বঠকান া) ------------------ ---------------------------------------- -------------------

------------- ------------------------------------------ ই গত আবভ আ ভায াবয ফাবযক  অফ য বাতা   আনুগতাবল ক 

গ্রণ  কবয গত ই ো  ক ব য । উবল্লব খত ফযাাংক া খা আভায চ রবত/  ঞ্চী  ব াফ ন াং --------------------। 

 

 

৬। বন গম্ন আভ ায বতন বট ন ভুন াস্বাক্ষ য এ ফাং াগ তয ফৃ দ্ধাাংগুব রয ছা   তয াব ত কবয া পদ া ই র:- 
 

ক্র বভক ন াং  ূণথস্বাক্ষ য    াংবক্ষ প্ত স্বাক্ষ য ফাভ/ ড ান ফৃ দ্ধাাংগুব রয ছা  

 

 ১ । 

 

 ২ । 

 

 ৩ । 

 

 

 

তাবযখ   তযান ক াযীয স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 

৭। আগফদন কায ী ডাক  বঠকান া : 
 

ক ) ফতথভান 
-------------------- 

-------------------- 

-------------------- 

খ) স্থ াী 
-------------------- 

-------------------- 

-------------------- 
 

আন ায অনুগত 

 

 

আগফদন কায ীয স্ব া ক্ষ য  তাবয খ ---------------------- 

ন াভ: ------------------------------ 

ভৃত চ াুরগযয  ন া ভ:-------------------- 

পল  দ ফী: ------------------------ 

পল  অবপ : ------------------------ 
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বৈত ী অাং  (ক ঃ  যু াতন) 

 
( গমই  পক্ষ গত্র  ব ব  জাবয ই া প  ন ন  পবাগ কয া ইগত ব ছর প ই গক্ষ গত্র  ুযাতন 

বব  াং গাধ গন য জন্য  এই  অ াং  অবপ ক তৃথক  ূযণ  কবয গত ই গফ ।  অন্যথ া 
যফতথী -খ অাং  যূণ  কবয গত ই গ ফ) । 

 

 

১ .০০ ই তঃূগ ফথ ভঞ্জুবয কৃ ত অ ফয  বাত া  ম্পবকথত ত থযাবদ : 

১ .০১ ভৃত/ অ ফয প্রাপ্ত চ াুর গযয  ন াভ : 

১ .০২ ভৃতুযয/ অ ফগযয  ত াবযগ খ দ ফী : 

১ .০৩ অফয  গ্র গণ য তাবয খ : 

১ .০৪ প্রভাণ  পন ন া গযয  ভৃতু যয তাবয খ : 

১ .০৫ প্রাপ্ত  ফথ গল  ভাবক  অফ য বাতায  বযভ াণ      ট াকাঃ অাংগক -------------------- 

  কথা -------------------- 

১ .০৬ ভাব ক াবয ফাবযক  অফ য ব াতায বযভ াণ         টাকা ঃ অাংগক -------------------- 

  কথা -------------------- 

১ .০৭ ুযাতন  বব  ন াং  তাবয খ:-------------------- -------------------- ------------------ 

 

বৈ তী অ াং ( খ ঃ নত নু ) 

 

 

( ূফথফতথী  -ক অাং প্রগ মাজয ন া ইগ র বব  জ াবযয  জন্য এ ই  অাং অ বপ ক তৃথক ূযণ 
কবয গত ই গ ফ) 

 

 

১ .০০ ভৃত চ াুরগযয  চ াকব যয  বফফযণ :-------------------- -------------------- 

১ .০১ ন াভ :-------------------- -------------------- 

১ .০২ বতায ন াভ :-------------------- -------------------- 

১ .০৩ জাতীতা :-------------------- -------------------- 

১ .০৪ অফ য/ ভৃতু যয  ভ দ ফী :-------------------- -------------------- 

১ .০৫ জন্ধ তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০৬ চ াকবযগত পম াগদ া গন য তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০৭ চ াকবয  ই গত অ ফয  গ্র গণ য তাবয খ :-------------------- -------------------- 

১ .০৮ আগফদন কৃত বাত া ফা আ নু গত াবলগক য পে ণ ী :-------------------- -------------------- 

১ .০৯ ভৃতুযয তাবয খ ( প্রভাণ ত্র  ) :-------------------- -------------------- 
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২ .০০ ভৃত চ াুরগযয  চ াকব যয  খবত ান:     ফস য ভা বদ ন 

২ .০১ বফযবত  চ াকবযয  পভা ট সদঘথয : 

-------------------- তাবযখ ই গত --------------------   তাবযখ মথন্ত ------------------ 
 

২ .০২ অগম াগয চ া কবয : 

ক ) ১ ৮  ফস য গূ ফথয চ াকবয : 

------------------তাবযখ ই গত --------------------     তাবয খ  মথন্ত ------------------ 

 খ) অাধ াযণ  ছুবট ঃ 

------------------তাবযখ ই গত --------------------        ত াবযখ মথন্ত  ------------------ 

গ) কতথফয/ ছুব ট ব াগ ফ গণ য  ন াই এভ ন   াভবক  ফয খাস্তক া রঃ 

------------------তাবযখ ই গত --------------------        ত াবযখ মথন্ত  ------------------ 

ঘ ) চ াকবযগত বফযব তয  ভক া র: 

------------------তাবযখ ই গত --------------------        ত াবযখ মথন্ত  ------------------ 

ঙ ) বফযবত ভুর প ন া ই া থাবক গ র  বফ যবত য গূ ফথয চ াকবযক া র: 

------------------তাবযখ ই গত --------------------        ত াবযখ মথন্ত  ------------------ 

চ ) দ তযাগ  কবয ফায কাযগণ ফাবত রকৃ ত চ াকবযক ার : 

------------------ত াবযখ ইগত --------------------        ত াবযখ মথন্ত  ------------------ 

ছ) অননু গভাবদ ত অনুবস্থ বত : 

------------------তাবযখ ই গত --------------------        ত াবযখ মথন্ত  ------------------ 

        পভাটঃ 

২ .০৩ ন ীট চ াকবযক া র:   ( ২ .০- ২ .০২ )  : ---------- ------------------ 
 

২ .০৪ ভৃত চ াুরগযয  অন্যান্য প মাগ য চাকবয  ( মাা প্র গাজন ী ফস য ভা বদ ন 

 পক্ষ গত্র  পমা গ কবয গ ত ই গ ফ) 

 

ক )  অফ য বা তায জন্য  গণ য  া য পমাগ য াভবয ক   মু দ্ধকা রীন চ া কবয : 

------------------তাবযখ ই গত --------------------        ত াবযখ মথন্ত  ------------------ 

খ)     চ াকবয ঘ াটবতজব ন ত  ভুর প কৃত  ভক ার  : 

গ)     অ ফয  বা তায জন্য  গণ য  ায পমা গয অন্য  প ম-পক ান চ াকবযক া র: 

 
------------------------------------- 

       পভাট 

       --------------------------------------- 

 

 

২ .০৫ পভাট প মাগয  চ াকবয ( ২ .০৩  + ২ .০৪ )    ফস য  ভা  বদ ন 
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3.0 ভৃত চ াুরগযয  অফ য বাতা  আনু গ তাবলক । 

 

3.01 অ ফগযয  অ ফযফবত   ূগফ থয তাবয গখ পল  ভাবক  গৃীত ফয প ফতন 
( এর ব ব  অনুমাী)    টাকা:---------- ------------------ 

৩ .০২ অফ য বা তায ায  % 

৩ .০৩ পভাট অ ফয  ব াতায বযভ াণ:    টাকা:---------- ------------------ 

৩ .০৪ পভাট অ ফয  ব াতায অধথাাং ( ১ / ২)   টাকা:---------- ------------------ 

৩ .০৫ আনুগতাবল গকয  জন্য ব ফবনভ  ায: 

 ( প্রবত এ ক টা কায ব যফগ তথ)     টাকা:---------- ------------------ 

৩ .০৬ অফ য বা তায প্রথভ  অধ থাাং গয  বফব ন ভগ  পথ াক প্র ায আনুগত াবলক 

           টাকা:---------- ------------------ 

৩ .০৭ ন ীট ভাবক  াবযফ াবযক অ ফয  বা তায বযভ াণ: 

           টাকা:---------- ------------------ 

4.0 অবপ  প্রধ াগন য ভন্ত ফয: 
 

 

৪ .০১ জন াফ/ পফ গভ---------- ------------------------------- দ ফী ---------- ---------- এই  কামথার গ ক ভথযত  

বছগরন ।  বতবন  ---------- ------------  তাবয গখ  ভৃতুয ফযণ কবয া গছন ।  তাচায  বন কট  বন ম্নফবণথত  বফল  ফয তীত  

অন্য পকান   ানা ন াই । 

 ক. ---------- ------------------ 
 খ. ---------- ------------------ 
 গ. ---------- ------------------ 
 ---------- ------------------ 
 ---------- ------------------ 
 

 

 

৪ .০ ২ আগফদন কায ী জন া ফ/ পফ গভ ------------------------------  ভৃত জন া ফ/ পফ গভ ---------------------------এয 

সফধ  উত্তযাবধ কাযী । এই  কামথ ার গ   াংযব ক্ষ ত ন ব থ ত্র াবদ  এফ াং প ৌয  বা/  ই উবন ন  বযল গদ য  পচ াযভযান / াডথ  

কাউবন্ফরয  এয  প্রতয গন য বববত্ত গত  ই া বন বিত   া ব গাগ ছ । অন্যা ন্য আইন ানুগ  উত্তযাবধ ক াযীগণ  তাচ াগক অববব াফক  

ভগন ানীত কবয ফায কায গণ  াবয ফাব যক  অফ য বা তা  আনু গতাবলক  বযগা গধ য ভঞ্জুবয  তাচ াগক প্রদ াগন য জন্য  সু াবয  

কয া মাই গতগ ছ । 

 

 তাবযখ:---------- ---------------- ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অবধদ প্তয / দপ্ত য 

প্রধ াগন য স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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ত ৃতী অাং 

 

৫.০৫ ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য আগদ : 
 

৫.০১ ক ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী  বন বিত  প ম, জন াফ/ পফ গভ  ------------------------------------------------ এয  চ াকবয 
 ম্পূণথবাগ ফ  গন্তা ল জন ক । ূণথ অ ফয  বা তা এ ফাং/ ফা আনুগত াবলগ কয  ভঞ্জুবয, মাা অফ য বাতা  ব ফবধ 
পভাতাগ ফক প্রায  তাা এ তৈাযা অনু গভাদন  কযা ই র । 

 

অ থ ফা 
 

খ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বিত  পম, জন াফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয  চ াকবয  ম্পূণথবাগ ফ 

 গন্তাল জন ক ন গ এফ াং ই া  বস্থ য  কয া ই  াগছ  পম, উক্ত চ াুর গযয  অফ য  বা তা  আনুগতাবল ক  বন ম্নরূ 

বযভ াগণ  হ্রা   কবয গত ই গ ফ:- 

১ ) অফ য বা তা হ্রা গ য বযভ াণ   : টাকা ---------------------------------------- 

২ ) আনুগতাবল ক হ্রাগ য বযভ াণ   : টাকা ---------------------------------------- 

৩ ) এই রূ হ্রা গ য য প্রা য অ ফয  ব াতা : টাকা ( অাং গক)  ---------------------------------------- 

          ( কথা)  ---------------------------------------- 

৪ ) এই রূ হ্রা গ য য প্রা য আনু গতাব ল ক : টাকা ( অাং গক)  ---------------------------------------- 

          ( কথা)  ---------------------------------------- 

৫ ) এই রূ হ্রাক ৃত  অফয  বাতা  এফাং / ফা আনুগতা বল গকয  ভঞ্জুবয  এত ৈা যা  অনু গভাদন  কযা  ই র । 

 

অ থ ফা 
 

গ) বন ম্নস্বাক্ষ যক াযী বন বি ত পম, জন াফ/  পফগভ -------- ---------------------------- এয  পন ন  পক ই   এয  ন া-

দ াফী প্রতযন ত্র  অথ ফা অন্য ান্য প্রগাজন ী ক াগজ ত্র াবদ   যফযা  কয া  ম্ভফ ন া  ায কায গণ  উক্ত  

চ াুরগযয  প্রা য আনু গতাবলক  ত কয া ৮ ০ বাগ এ ফাং প্রা য ূণথ ন ী ট প ন ন   াভবক বাগ ফ এত ৈায া অনুগ ভাদন  

কয া ইর । 

ঘ ) ভৃত চ াুরগয জন া ফ/ প ফগভ -------- ---------------------- এয  াব যফাবযক অ ফয  বাত া এফাং/  ফা  

অনুগতাবল ক মাা অফ য ব াতা ব ফব ধ  পভাতাগ ফক প্র ায তাা ত াায স ফ ধ  উত্তযাবধ কাযী জন াফ/ প ফ গভ -----

----------------------- প ক  ৪ .০২  অনুগেগদ য প্রস্ত াফ পভ াতা গফক প্রদ া গন য জন্য  সু াবয অনুগভাদ ন  কয া 

ই র। 

 

৫.০২ প্রচ বরত বন ভানু মাী আনুগত াবলক  এফাং ----------------------------- তাবযখ ই গত  াবযফাবযক  অফ য বাতা  

তাাগক বযগ াধ কয া মাইগ ত া গ য । 

 

তাবযখ: ভঞ্জুয কাযী কতৃথ গক্ষ য ত াবযখ  স্বা ক্ষ য 

 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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চ তথু থ অাং 
 

( ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ য ফযফ াগযয  জন্য ) 

 

 

* ৬.০০ ব া ফযক্ষ ণ  কা ম থা রগয  ভন্তফয: 

৬.০১ প্রতযাবত  পল  পফ তন ত্র  যীক্ষ া  কবয া  বঠক   াা ব গা গছ এফাং ম থা মথ  কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ন া-দ াফী  

প্রতযান ত্র  প্রদ ান কবয ফায কায গণ  তাা এই  কা মথা র ক তৃথক গৃীত  ই াগছ । 

৬.০২ ূফথফতথ ী ৃষ্ঠা ভূগ ফবণথত ব া ফ   গণ ন াভূ  যীক্ষ া কবয  া  বঠক  াা ব গা গছ এ ফাং প মাগয  চ াকবযয  সদঘথয  

বন যীক্ষ াূফথক গৃীত ই া গছ । 

৬.০৩ পমাগয কতৃথ ক্ষ  কতৃথক ------------------ তাবযগখ ------------------ ন াং পন ন  ভঞ্জুবয  আগদ  প্রদ ান  কয া 

ই াগছ । 

৬.০৪ এভ তাফস্থ া বন গম্নাক্ত বযভ াণ অফ য বাতা  আনু গতাবলক  বযগাধ  আগদ  জাবয  কযা ই র:- 

ক ) পভাট ভাবক  াবয ফাবযক  অফ য ব া তায বযভ াণ :  টাকা ------------------ 

খ) পভাট অ ফয  ব াতায প্রথ ভ অধথাাং গ য বফবন ভগ  প থাক আনুগত াবলগকয  বযভ াণ : 

টাকা ( অাং গক) : ------------------ 

( কথা) :------------------ 

গ) ন ীট ভাবক  াবযফ াবযক অ ফয  বা তায বযভ াণ     টাকা ( অাং গক)  ------------------ 

( কথা) ...... ....... ...... ....... ...... 

৬.০৫ াবযফাবযক  ভাবক  অফ য ব াতা আযগ ম্ভয তাবয খ: 

৬.০৬ অফ য বা তা  আনুগত াবলক  বয গ াগধ য ভাধয ভ/ স্থান ঃ  

ব াফ ভা  বন ন্ত্র গকয  কা মথার / প্র ধ ান/ পজর া/ উ গজর া ব া ফযক্ষ ণ  কভথকত থায ক ামথা র ----------------- ----

--------------/ ফযাাংক  াখ া ------------------------------------------( ূণথ বঠক ানা)  এয  চ রবত/  ঞ্চী ব  াফ  

ন াং ------------------। 

৬.০ ৭ পন ন  বযগ াধ আ গদ  ( বব )  ন েয ------------------ তাবযখ ------------------। উ গযাক্ত  ৬.০৬  

অনুগেগদ  ফবণথত া খা/  কামথ ার গ পপ্রযণ  কযা ই র । 

 

তাবযখ------------------            স্বাক্ষ য ------------------ 
 

 

 ক াযী ভা ব া ফযক্ষ ক 

বন যীক্ষ া  ব াফযক্ষ ণ  কভথ ক তথা 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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*  পন াট : 
 

১ । ক ) ব াফযক্ষ ণ  অবপ  আ বত্তয  ভূ র কব বন ন্ত্র ণ কাযী  ভন্ত্রণ ার / বফ বা গ/ অবধদ প্তয /  বযদ প্তয / দ প্তয  ফয াফগয  

জাবযয   াগ থ  া গ থ ই ায অনুবরব  অফগবত   এক ব ট বন বদ থষ্ট  ভ ীভ া য ভগধ য প্রগ াজনী  ফ যফস্থ া গ্রগণয  জন্য 

আবত্তয   বত   াংবি ষ্ট  চ াুরগযয  ন া গভ তাায  ফতথভ ান কভ থস্থ গ র ড াকগ মা গগ প্রতযন   পপ্রযণ  কবয গত ই গফ । 

খ) ব াফযক্ষ ণ  অবপ  আবত্তয  আগ যা এক বট কব  আ বত্তয   বত   াংবিষ্ট  চ াুরগযয  বন কট প প্রযণ  কব যফায 

অনুগযাধ  তাায বন ফথা ী কভথকত থা য প্রমগ ত্ম জাবয কবয গত ই গ ফ এফাং  এক বট বন বদ থষ্ট  ভ ী ভা উগল্ল খ কব য া 

বদ গত ই গফ । 

 

২ । ব াফযক্ষ ণ  অবপ  আবত্তয   ব ত  াংবিষ্ট  চ াুরগযয  ফ তথভান প াব স্টাং ফা অফস্থ ান জানা গন ায জন্য   াংবিষ্ট  

ভন্ত্রণ ার/ বফ বা গ/ অবধদ প্তয / বয দ প্তয / দ প্তয গক অনুগযাধ কবয গত  ই গফ এফাং ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অবধদ প্তয / 

বযদ প্তয / দপ্ত য উক্ত অফস্থ ান ফা  প াবস্টাং ব াফযক্ষ ণ  অবপ গক জান াই গত ফাধ য থ াবকগ ফ । 
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 াং গমা জন ী-৬ 

ন ভনু া স্বাক্ষ য  া গতয া চচ  আঙ্গগু রয ছ া 

 

 

১ । ব ন গম্ন আনু গতাবলক   অ ফয  ব া তায আ গফদন কাযী  জন াফ/  পফ গভ  ----------------------------------------------- 

দ ফী ( প্রগ মাজয পক্ষ গত্র )  ---------------------------------- বতা/ স্ব াভী  ---------------------------------------------- 

এয  বতন বট ন ভুন া স্বাক্ষ য  তযাবত  কয া ইর । 

 

ক্রব ভক ন াং     ূণথ স্বাক্ষ য   াংবক্ষ প্ত স্বাক্ষ য 

 

 ১ ) 

 

 ( ২ ) 

 

 ( ৩ ) 

 

২ । বন গম্ন আনু গতাবলক   অফ যব াত া আ গফদন কাযী  জন াফ/  পফ গভ ------------------------------------------------ 

দ ফী ( প্র গম াজয পক্ষ গত্র )  --------------------------- বতা/ স্বাভী  --------------------------------------------- এয 

াগতয াচচ  আ ঙ্গগ রয ছা   তযাব ত কয া ইর । 

 

ক্রব ভক ন াং আঙু্গগ রয ন াভ ছা 

১ ) ফাভ/ ড ান কব ন ষ্ঠ  

২ ) ফাভ/ ড ান অন াবভক া  

৩ ) ফাভ/ ড ান ভধ যভা  

৪ ) ফাভ/ ড ান তজথন ী  

৫ ) ফাভ/ ড ান ফৃ দ্ধাঙু্গব র  

 

৩ । উমুথক্ত  ন ভুন া স্ব াক্ষ য  া গতয াচ চ  আঙ্গুগ রয ছা  আভায  মু্মগ খ প্রদ ান কয া ই াগ ছ । 

 

 

 

 

 

 তযান কাযী প্র থভ  পে ণ ীয পগ গজগ ট ড কভথকতথায তাবযখ  স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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 াং গমা জন ী-৭ 

 

আনু গতাবল ক  অফ য বাতা  উ গত্তার ন  কবয ফ ায জন্য ক্ষ ভ তা অ থণ   অব বব াফক ভগন ান ন  এ য প্র তযান ত্র । 

 

১ । আভযা বনম্ন স্বাক্ষ যক াযী গণ 
 ভযরভ/ ভযরভ া ------------------------------------ প্রাক্তন  ( দ ফী)  ----------------------------ফতথভান বঠ কান া:-----

----------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------- -------------------------

---------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

স্থ াী বঠ কান া:  গ্রা ভঃ----------------------------------------------- ডাকঘয ঃ ------------------------------------- 

উগ জরা :  ------------------------------------------------ পজরা:--------------------------------------------- এ য   

সফধ  উত্তযাবধ কায ী । তাায  ভৃ তুযয কায গণ  ------------------------------------------------------------------------- 

জন াফ/ পফ গভ ------------------------------------পক  অবব বাফক বন মু ক্ত  কবয রাভ এফাং আভা গদ য গক্ষ  আনুগতাবল ক   

অফ য বা তা উ গত্তা রন  কবয ফ ায জ ন্য ক্ষ ভতা অ থণ কব যর াভ । 

 

ক্রব ভক 
ন াং 

ন াভ জন্ধ 
তাবযখ 

ফ  ম্পকথ ভগন ানীত 
ায 

সফফাবক  
অফস্থ া 

প্রবতফবন্নতা ছবফ 
( স্টযাম্প 

 াইজ) 

তাবযখ  
স্বাক্ষ য/ 

বট ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১ ০ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

২ । মুথক্ত স্বাক্ষ যক াযীগণ  প স্বো, স্বজ্ঞা গন  এফাং আ ভায  মু্মগ খ উ গযাব ল্লবখ ত ক্ষ ভতা অ থণ  অব ববাফ ক বন গাগ  
কবয াগছ। 

 

 

তাবযখ  স্বাক্ষ য 

পৌয বা/ ই উবন ন  বযল দ  পচ ায ভযান/ াডথ 
 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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 াং গমা জন ী-৮ 

ন া-দ া ফী প্রতয ানত্র 

 

 এই  ভগভথ  প্রতযান  কয া  মাই গতগ ছ প ম, জন াফ/ পফ গভ  -----------------------------------------------------------দ ফী  
---------------------------- এয  বন কট য কাগযয  ান া আ গছ/ নাই । 

 

২ । অফ য গ্র গণ য অ ফযফবত  ূফথ  তাব যখ  মথন্ত তাচ ায বন কট য কা গযয  ব ন ম্নরূ  ানা আগছ ( প্রগ মাজয পক্ষ গ ত্র ) :- 
 
 

ক্রব ভক ন াং খাত ানা টাকায বযভ াণ 

 

১ ২ ৩ 

( ক) পটবর গপান ব ফর  

( খ) বফরৃযস বফ র  

( গ) গাড়ী  বা ড়া  

( ঘ) ফাড়ী বাড় া   

( ঙ )   

( চ )   

( ছ)   

( জ)   

( ঝ)   

( ঞ)   

 

 

৩ । তাচায বফ রুগ দ্ধ বফচায  বফব াগী  ভাভ রা এফাং  বফব াগী  ভাভ রা অবনস্প ন্প  আগছ/  ন াই । 

 

 

 

 

 

 

ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ/ অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দপ্ত য প্রধা গন য তাবয খ  
স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) 
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 াং গমা জন ী- ৯ ক 

 

ই এ রবব/  বব  জ াবয  াংক্রান্ত  ত থয অ থ থ বফ বাগ গ প প্রযগণয  ছক { জ ীকযণ  স্ম ায গকয  অনুগেদ  ২ .১ ১  ( খ)  অনু াগয} 

 

(  কর ব াফযক্ষ ণ  অবপ / আন   ফযন  কভথকত থা কতৃথক স্ব-স্ব অবপ গ য আতাধ ীন চ াুরগযগদয  ই এ রব ব   বব   
জাবয  াং ক্রান্ত ত থয অথথ ব ফবা গগ  সত্র ভাব ক বববত্ত গত পপ্রয গণ য জন্য  প্রবত গফদন  ছক) 

 

 

তথয প প্রযণ কাযী অবপ গ য ন াভ   ব ঠকান া 
তথয প প্রযগণয ভ া 

১ ভ/ ২ / ৩ / ৪ থথ সত্রভাব ক প্রব তগ ফদন 

 

১ । এই  অবপ গ য ব  াফবকু্ত  পফতন গ্র ণ গমা গয  গদ য  াংখ যা ( গে ণ ী গব গদ ) : 
 

ভঞ্জুবয কৃত  গদ য  াংখয া 
 

কভথয ত  গদ য  াংখয া ভন্তফয 

কভথকত থা কভথচ াযী 
 

পভাট 

 

কভথকত থা কভথচ াযী 
 

পভাট 

 

( ফাড়বত) ( ঘাটবত) 

         

 

২ । বফগত বতন  ভাগ  জাবযক ৃত ইএ রব ব   বব  
 

ই এরবব বব পভাট ভন্তফয 
 

    

 

৩ । আগাভ ী ৯, ১ ০   ১ ১  ভা গয এ র.ব. আয-এ গভনক াযী কভথ কতথায  াংখযাঃ 

 

৯ ভা  গয 
গভন কাযীয  াং খযা 

১ ০ ভা গ য 
গভন কাযীয  াং খযা 

১ ১  ভা গয 
গভন কাযীয  াং খযা 

পভাট ভন্তফয 
 

     

 

৪ । আগাভ ী  ৯, ১ ০   ১ ১  ভা গয এ র.ব. আয, এ গভনক াযী কভথচায ীয  াংখযাঃ 

 

৯ ভা  গয 
গভন কাযীয  াং খযা 

১ ০ ভা গ য 
গভন কাযীয  াং খযা 

১ ১  ভা গয 
গভন কাযীয  াং খযা 

পভাট ভন্তফয 
 

     

 

 

৫ । অব তবয ক্ত  ভন্ত ফয ( মবদ  থ াগক) : 
 

 

 

আন   ফযন /  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা-এ য 

তাবযখ  স্বাক্ষ য 

 ীরগভ ায ( ন াভমুক্ত) । 
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 াং গমা জন ী-৯  খ 

 

 

 যক াবয  চ াুরগ যয  অ ফয প্রস্তু বত ভরূক ছবুট রৄ রুয ১  ( এক )  ফ স য  ূফ থ ই গত সত্রভ াব ক ( জানু াব য, এব প্র র, 

জ ুরাই   অ গক্টা ফয)  বববত্ত গত ক রযাণ ক ভ থকত থা বন ম্নফবণ থত ছগক  তথ যাবদ অ থ থ ব ফব াগ গ পপ্র যণ  কবয গ ফন । 

 

 

 

ভন্ত্রণ ারগয  ন াভ ------------------------------------------ 
দ প্তয  ----------------------------------------------------- 

 

করযাণ কভথক তথায নাভ ------------------------------------ 
দ ফী ----------------------------------------------------- 

 

বন গাগ গয তাবয খ ---------------------------------------- 
অবপগ য ব ঠকান া  ---------------------------------------- 
 

পপান  ন েয -------------------------------------------- 
পভাফাই র পপ ান ন েয ---------------------------------- 
 

মুগ্ম  বচ ফ ( প্রা ন )  এয  প পান ন ে য ---------------------- 
উ- বচ ফ ( প্রা ন )  এয  পপান  ন ে য --------------------- 
 

ই-পভই র ---------------------------------------------- 

করযাণ কভথক তথায পকা ড নেয  ( অ থথ বফবা গ কতৃথক প্রগদ )  ------------------------ 
 

 

ক্র. নাং নাভ, 

দফী 
  

জন্ধ 
ত াবয খ 

কভথস্থ র অফ য প্রস্তুবত য  
ছ ুবটয  ত াবয খ 

অফ গ য  
গ ভগ নয  

ত াবয খ 

ইএরবব 

জাবয য  
ত াবয খ 

এরবআ য, 
রাম্পগ্রারট, 

ববফষ্য 
ত বফগ রয  

বস্থবত    
আ নুগ ত াবলগ কয 

আ গ দ জাবযয 

ত াবয খ 

 

পাষ্ট  পডগ টড 
পচ ক  স্তান্ত গ য য 

ত াবয খ (মাাগ ক 

স্তান্ত য  কয া 
ই াগ ছ  প 

ত থয   ) 

পনন  
বয গ াধ 

আ গ দ  
জাবয য  

ত াবয খ 

অবডট 
আ বত্ত 

  
বনষ্প বত্ত 

 ম্প গ কথ 
গ ৃীত  

ফয ফস্থা 

বফবাগ ী  
ভাভ রা 

দাগ  য য  
ত াবয খ  

  
বনষ্প বত্তয  

রগ ক্ষয  
গ ৃীত  

ফয ফস্থা 

করয ণ  
কভথকত থা 

  
প্রা বনক 

কত ৃথক্ষ 
কত ৃথক 

গ ৃীত  
ফয ফস্থা 

ভন্ত ফয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
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(  াংগ মা জন ী-১ ০) 
য ক াবয  চাুর গয গদয  চাক বয  ফতৃ্ত ান্ত 

(কভ থচাবয গদয  জন্য) 

 

১ । দ াপ্তবয ক  ত থযাফ রী ঃ 

ক ) ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গঃ 

খ) অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দপ্ত গযয  ন াভ: 

গ)  যক াবয কভথচ াবযয  বযব চ বত  ন েয: 

ঘ )  যক াবয কভথচ াবযয  জাত ী বযচ  ত্র  ন েয: 

ঙ )  যক াবয কভথচ াবযয  বট আইএ ন  ( মবদ  থাগ ক )  ন েয: 

চ )  যক াবয কভথচ াবযয  ন াগবয ক  ন দ  ত্র  ন েয এ ফাং জন্ধস্থ ান: 

ছ) জন্ধ স্থ ান -------- গ্রা ভ/ া ডথ ---------- উগজ রা/ থানা  ---------- পজরা -------- 

২ ।  াধাযণ  ত থযাফ রী ঃ 

ক ) ন াভ: 

খ) জন্ধ তাবয খ : 

গ) বতায ন াভ : 

ঘ ) ভাতায ন াভ: 

ঙ ) স্থ াী বঠকান া: 

চ ) ফতথভান বঠ কান া: 

ছ) বন জ পজরা: 

জ )  যক াবয চ াকবযগত প মা গদ াগন য ত াব যখ: 

ঝ ) ফতথভান গদ  পম াগদ া গন য তাবয খ: 

ঞ ) ফতথভান দ ফী, কভথস্থ গরয ব ঠকান া   পপান  ন েয: 

ট) চ াকবয স্থ াীকযগণয  যক াবয  আ গদ  ন াং  তাবয খ: 

ঠ) য গক্ত য রে  ---------- 

ড) বফগল  পকান  পয াগ গ বুব গগ র তাচ ায তথয ---------------- 

( ঢ) পপান  ন েয ------------ পভাফাই র প পান: ------------ ই-পভই র -------- 
 

৩ । স ফফ াবক অ ফস্থা: 

ক ) বফফাবত/  অবফ ফাবত / ব ফধফা / তা রা কপ্রাপ্ত/ ব ফ ত্মীক ( প্র গমা জয পক্ষ গত্র ) : 

খ) স্বাভী/  স্ত্র ীয ন াভ: 

গ) স্বাভী/  স্ত্র ীয প াঃ 

ঘ ) স্বাভী/  স্ত্র ীয জাত ী বযচ  ত্র  ন েয: 

ঙ ) স্বাভী/  স্ত্র ীয বট আইএ ন  ন েয ( মবদ  থা গক) : 

চ ) স্বাভী/  স্ত্র ীয বন জ পজ রা: 

ছ) স্বাভী/  স্ত্র ী য কাবয ক ভথ কতথা/ ক ভথচ াব য  ই গর বযব চ বত ন েয: 

জ ) স্বাভী/  স্ত্র ী য কাবয ক ভথ কতথা/ ক ভথচ াব য  ই গর ফতথভান দ ফী  অব পগ য  বঠকান া এ ফাং পপ ান ন েয --------------

---------------------------------------------------------------- 

ঝ ) এক াবধক  স্ত্র ী থ াবকগ র তাচ ায/ তাচ াগ দ য ন াভ বঠকান া :  ------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------  
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৪ । পছ গর / পভ গগদয  তথ য: 
 

ক্র. ন াং ন াভ জন্ধ তাবয খ : পছগর/  পভগ   ফ   বফফাবত/  অবফ ফাবত  বফধফা/ প্রবতফন্ন ী 
 ন্ত ান   

 

 

৫ । বক্ষ া গত প মা গযতা ঃ 

 

ক্র . ন াং বডবগ্রয ন াভ বক্ষ া প্রবত ষ্ঠাগন য 
ন াভ  

পফাডথ/ ব ফিব ফদযা র  বফল   াগয   ন প্রাপ্ত বফ বাগ / পে ণ ী/ 
বজবএ/ ব বজব এ 

 

 

৬। ( ক)  পদ গ  প্রবক্ষ ণ : 
 

ক্র. ন াং প ক াগ থয ন াভ  প্রবক্ষ ণ  প্রবত ষ্ঠা গন য ন াভ   প্রবক্ষ গণ য  ভক ার অথথা গন য উ স 

 

 

খ)  সফ গদ বক  প্রবক্ষ ণ : 
 

ক্র. ন াং পক াগ থয ন াভ  প্রবক্ষ ণ  প্রবত ষ্ঠান  পদ গয  
ন াভ  

 প্রবক্ষ গণ য  ভক ার অথথা গন য উ স 

 

 

 

গ)  বফ গদ  ভ্রভণ   াংক্রান্ত ত থয : 
 

ক্র. ন াং ভ্রভগন য উগ দ্দশ্য 
( াকথ  / প বভন ায/ বক্ষ াপয/ অন্যান্য) 

 ভক ার  পদ   

 

ঘ )  ব ফগদ  প াবষ্টাং 
 

ক্র. ন াং দ ফী  প্রবত ষ্ঠাগন য ন া ভ  পদ গয  ন াভ   ভক ার অথথা গন য উ স 

 

 

৭। চ াকবয   ম্পাবদ ত  য কাবয চ াকবয য ধ ায াফাবক  ত থয: 
 

ক্র. ন াং ন াভ, 

দ ফী  
 যক াবয 

চ াকবযগত 
পমাগদ া গন য 

তাবযখ  

ফতথভান গদ  
পমাগদ া গন য 

ত াবযখ  

স্থ াী/ অস্থাী 
গদ  

পমাগদ া গন য 
তাবযখ  

পজযষ্ঠতা  পফতন  
পস্কর 

অবপগ য 
ন াভ  

বঠকান া 

 ভক ার 
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৮ ।  গদ ান্পব ত / পগ্র ড/ প স্কর   াংক্রান্ত ত থয: 
 

ক্র . 
ন াং 

চ াকবযগত 
পমাগদ া গন য 

তাবযখ 

পফতন  
পস্কর 

গদ ান্পব তয 
তাবযখ 

গদ ান্পব তয 
ূফথদ /  

পফতন  পস্ক র 

গদ ান্পব ত 
প্রাপ্ত 

পফতন 

গদ ান্পব ত 
আগদ গয  

ন েয, 

তাবযখ  
কামথকবয য 

তাবযখ 

ধ াযাফাবক 
পফতন  বন ধ থাযণ 

( গ-পস্ক র, 

টাইভগ স্কর, 

ব গরক ন  
পগ্রড ই তযাবদ) 

ফতথভান 
পফতন 

ভন্তফয 

 

 

৯।  যক াবয  চ াকবয গত প মাগদ া গন য গূ ফ থয চ া কবয য ফতৃ্ত ান্ত: 
 

ক্র. ন াং দ ফী  প গ্রড অবপগ য ন াভ  ব ঠকান া  ভক ার 

 

 

 

১ ০ । অবন ষ্পন্প  অব ডট আবত্ত   াংক্রান্ত তথ য: 
 

ক্র. 
ন াং 

অবডট 
প্রবতষ্ঠ াগন য 

ন াভ 

অবডগ টয 
ব াফ 

ফস য 

অনুগেদ  
ন াং 

আবত্তয  ধয ন  
( বযগাটথ বকু্ত / 

অবগ্রভ/ 
 াধাযণ  

অনুগেদ 

আবত্তয  
বগযানাভ 

আবত্ত গত 
জবড়ত 

টাকায 
বযভ াণ 

স্থ ানী অবপ / 
ভন্ত্রণ ারগ  

 ফথগল  
জফাগ ফয 

স্ম াযক ন াং  
তাবযখ 

বৈক্ষ ী/ 
বত্র ক্ষ ী  

 বায 
সু াবয/ 

ভন্তগফযয 
স্ম াযক ন াং  

তাবযখ 

ভন্তফয 

 

 

১ ১ । বফ বা গী ভাভ রা: 
 

ক্র . ন াং অযা গধ য প্রকৃব ত াবস্ত  ভক ার ভন্তফয 
 

 

 

১ ২ । প াবষ্টাং পয কড থ : 
 

ক্র. ন াং  াংস্থ ায ন াভ  কভথস্থ র  ভক ার  পফতন  পস্ক র ভন্তফয  
 

 

 

১ ৩ ।  যক াবয  া ন া াংক্র া ন্ত ত থয: 
 

ক্র. ন াং  াংস্থ ায ন াভ  যক াবয ানায  
বফফযণ 

অগ থথয বয ভাণ আদাক াযী ক তৃথক্ষ ভন্তফয 

 

 

১ ৪ । ছবু টয ত থয: 
 

ক্র. 
ন াং 

ফবণথত তাবয গখ 
প্রায  অবজথত ছুবট 

এরব আয-এ  
গভগণ য ূফথ 

বদ ন  মথন্ত 
প্রায  পভাট  

অবজথত ছুব ট  

এরব আয-এ গভ গণ য 
ূফথবদ ন   মথন্ত 

পবাগকৃত  অবজথত  ছুবট  

অফবষ্ট  
প্রায  

 ফথগভা ট 
অবজথত ছুব ট 

অফ যপ্রস্তুব তভূ রক 
প্রায  ছুবট 

( এরবআয)   

ন গদ াগন য 
জন্য  প্রা য 

ছুবট  

ভন্তফয 

ূণথ গড়  
পফতগন 

অধথগড় 
পফতগন 

ূণথ গড়  
পফতগন 

অধথগড় 
পফতগন 
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১ ৫ । ব বফষ্য তব ফ র: 
 

ক্র . 
ন াং 

ববফষ্য তব ফগ র 
চ াচদ া প্রদ াগন য রৄ রুয 

তাবযখ এ ফাং ব াফ 
ন েয 

এরব আয-এ  
গভগণ য ূফথবদ ন  

মথন্ত ববফষ্য 
তব ফগ র জভা কৃত 

( গৃীত অব গ্রভ 
ফাগদ )  অ গথথয  

বযভ াণ ( সু দ  ) 

সু দ  গ্রগণ 
অবনে ুক ফযাবক্তয  

ববফষ্য 
তব ফগ রয 

ব াগফ জ ভাকৃত 
অগ থথয ( গৃীত  

অবগ্রভ ফাগদ )  
বযভ াণ 

এরব আয 
চ রাকা রীন 

অনবধ ক ৬ ( ছ)  
ভা মথন্ত  

( ববফষ্য 
তব ফগ র)  প্রা য 

সু দ  / ফয তীত 
পভাট জভ াকৃত 

অগ থথয বয ভাণ 

এরব আয-এ  
গভগণ য  ভ  

অথ ফা চ াুর গয পম 
 ভ ত বফগ রয 

অথথ উগত্ত ারন  
কবয গত চ াগন  প  

অগ থথয বয ভাণ 

ভন্তফয 

 

১ ৬। অ ফয প্রস্তু ব ত এফাং  পন ন   াংক্র ান্ত ত থয : 
 

ক্র . 
ন াং 

ন াভ/ 
বতা/ 

ভাতায 
ন াভ 

জন্ধ 
তাবযখ 

 যক াবয 
চ াকবযগত 

পমাগদ া গন য 
তাবযখ 

পফতন  
পস্কর 

ফতথভান 
পফতন  

পস্কর 

এরব আয 
গভগন য 

তাবযখ 

পন ন  
প্রাবপ্তয  
তাবযখ  

ছুবটয 
ব াফ  

ববফষ্য 
তব ফগ রয 

ব াফ  

চ াকবযয  
 ভক ার 

  
পন গন য 

বযভ াণ 

ভন্তফয 

 

 

১ ৭। জ রুযী প্রগ াজগন  মা চ ায  গ ঙ্গ পম াগ াগ মা গ কয া ম াইগফ : 
 

 

ক )  ন াভ -------------------- বঠকান া  ---------- পপান  ন েয ------------ 

খ)  ন াভ-------------------- বঠকান া ---------- পপান  ন েয ------------ 
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 াং গমা জন ী-১ ১ 
য ক াবয  চাুর গয গদয  চাক বয  ফতৃ্ত ান্ত 

(কভ থক ত থাগ দয  জন্য) 

১ । দ াপ্তবয ক  ত থযাফ রী ঃ 

ক ) ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ 

খ) অবধদ প্তয / বযদ প্তয / দপ্ত গযয  ন াভ: 

গ)  যক াবয কভথকত থা গদ য বযবচ বত ন ে য: 

ঘ )  যক াবয কভথকত থা গদ য জাতী  বযচ ত্র ন েয: 

ঙ )  যক াবয কভথকত থা গদ য বট আইএ ন  ( ম বদ  থাগক) ন েয: 

চ )  যক াবয কভথকত থা গদ য ন াগবযক   ন দ ত্র  ন েয এ ফাং জন্ধস্থ ান: 

ছ) জন্ধ স্থ ান -------------- গ্রাভ/ া ডথ------------ উ গজ রা/ থানা ---------- পজরা ------ 

২ ।  াধাযণ  ত থযা ফ রী ঃ 

ক ) ন াভ: 

খ) জন্ধ তাবয খ : 

গ) বতায ন াভ : 

ঘ ) ভাতায ন াভ: 

ঙ ) স্থ াী বঠকান া: 

চ ) ফতথভান বঠ কান া: 

ছ) বন জ পজরা: 

জ )  যক াবয চ াকবযগত প মা গদ াগন য ত াব যখ: 

ঝ ) কযাডাগযয  ন াভ  প মা গদ াগন য ত াবয খ ( প্রগ মাজয  পক্ষ গত্র ) : 

ঞ ) ফতথভান দ ফী, কভথস্থ গরয ব ঠকান া   পপান  ন েয: 

ট) চ াকবয স্থ া ীকয গণ য  যক াবয  আ গদ  ন েয  তাবয খ: 

ঠ) যগক্তয রে   -------- 

ড) বফগল  পকান  পয াগ গ বুব গগ র তাচ ায তথয ------------ 

( ঢ) পপান  ন েয --------------  পভাফাইর  পপান  ন েয ---------- ই-পভই র ---------- 
 

৩ । স ফফ াবক অ ফস্থা: 

বফফাবত/  বফফ াবতা/ ব ফধফা/ তা রা কপ্রাপ্তা/ ব ফ ত্মীক  ( প্র গম াজয পক্ষ গত্র ) : 

ক ) স্বাভী/  স্ত্র ীয ন াভ: 

খ) স্বাভী/  স্ত্র ীয প াঃ 

গ) স্বাভী/  স্ত্র ীয জাত ী বযচ  ত্র  ন েয: 

ঘ ) স্বাভী/  স্ত্র ীয বট আইএ ন  ন েয ( মবদ  থা গক) : 

ঙ ) স্বাভী/  স্ত্র ীয বন জ পজ রা: 

চ ) স্বাভী/  স্ত্র ী কভথকতথ া/ কভথচ াবয ই গর  বযব চ বত ন েয: 

ছ) স্বাভী/  স্ত্র ী   যক াবয/ ক ভথচ াবয ই গ র ফতথভান দ ফী  অবপ গ য বঠক ানা এফাং পপান  ন েয  -------- 

ঝ ) এক াবধক  স্ত্র ী থ াবকগ র তাচ ায/ তাচ াগ দ য ন াভ/ বঠকান া  -------------------------------------- 
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৪ । পছ গর / পভ গগদয  তথ য: 
 

ক্র. ন াং ন াভ: জন্ধ তাবয খ : পছগর/  পভগ ঃ ফ ঃ বফফাবত/  অবফ ফাব ত  বফধফা/ 
প্রবতফন্নী 

 ন্ত ান ঃ 

 

৫ । বক্ষ া গত প মা গযতা ঃ 

 

ক্র . ন াং বডবগ্রয ন াভ বক্ষ া প্রবত ষ্ঠাগন য 
ন াভ  

পফাডথ/ ব ফিব ফদযা র  বফল   াগয   ন প্রাপ্ত বফ বাগ / পে ণ ী/  
বজবএ/ ব বজব এ 

 

৬। ( ক)  পদ গ  প্রবক্ষ ণ : 
 

ক্র. ন াং পক াগ থয ন াভ  প্রবক্ষ ণ  প্রবত ষ্ঠা গন য ন াভ   প্রব ক্ষ গণ য  ভক ার অথথা গন য উ স 

 

খ)  সফ গদ বক  প্রবক্ষ ণ : 
 

ক্র. ন াং পক াগ থয ন াভ  প্রবক্ষ ণ  প্রবত ষ্ঠান  পদ গয  
ন াভ  

 প্রবক্ষ গণ য  ভক ার  অথথা গন য উ স 

 

গ)  বফ গদ  ভ্রভণ   াংক্রান্ত ত থয : 
 

ক্র. ন াং ভ্রভগণ য উগ দ্দশ্য 
( াকথ / প বভন ায/ বক্ষ াপয/ অন্যান্য) 

 ভক ার  পদ   

 

ঘ )  ব ফগদ  প াবষ্টাং: 
 

ক্র. ন াং দ ফী  প্রবত ষ্ঠাগন য ন া ভ  পদ গয  ন াভ   ভক ার অথথা গন য উ স 

 

ঙ )  বর গন / প প্রল ণ: 

 

ক্র. ন াং দ ফী  প্রবত ষ্ঠাগন য ন া ভ  পদ গয  ন াভ   ভক ার অথথা গন য উ স 

 

৭।  ম্প াবদ ত  যক াবয  চ াকবযয  ধায াফাব ক তথয : 
 

ক্র. 
ন াং 

ন াভ, 

দ ফী  
কযাডায 

 যক াবয 
চ াকবযগত 

পমাগদ া গন য 
তাবযখ 

পগগজ গটড  
গদ  

পমাগদ া গন য 
তাবযখ 

( প্রগমা জয 
পক্ষ গত্র ) 

কযাডাগয  
পমাগদ া গন য 

তাবযখ 
( প্রগমা জয 

পক্ষ গত্র ) 

পজযষ্ঠতা 
ক্রব ভক 

( মবদ  
থাগ ক) 

পফতন  
পস্কর 

ফতথভা গন  
প্রাপ্ত ভূ র 

পফতন 

অবপগ য 
ন াভ  

বঠকান া 

 ভক ার 

 

৮ ।  গদ ান্পব ত / ব গ রক ন  প গ্রড/  টাইভ  প স্কর  াং ক্রান্ত ত থয: 
 

ক্র . 
ন াং 

চ াকবযগত 
পমাগদ া গন য 

তাবযখ  

পফতন  
পস্কর 

ফতথভা গন  
প্রাপ্ত 

ভূর 
পফতন 

গদ ান্পব তয 
তাবযখ  

গদ ান্পব তয 
ূফথদ / 

পফতন 
পস্কর 

গদ ান্পব ত 
প্রাবপ্তগত  

পফতন  
পস্কর   

প্রাপ্ত ভূ র 
পফতন   

গদ ান্পব ত 
আগদ গয  

ন েয, 

তাবযখ  
কামথকবয য 

তাবযখ  

ধ াযাফাবক 
পফতন  

বন ধ থাযণ 

( গ-পস্ক র, 

টাইভ গ স্কর, 

ব গরক ন  
পগ্রড 

ই তযাবদ) 

ফতথভান 
পফতন 

ভন্তফয  

 

৯।  যক াবয  চ াকবয গত প মাগদ া গন য গূ ফ থয চ া কবয য ফতৃ্ত ান্ত: 
 

ক্র. ন াং দ ফী  প ফতন প স্কর অবপগ য ন াভ  ব ঠকান া  ভক ার ভন্তফয 
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১ ০ । অবন ষ্পন্প  অব ডট আবত্ত   াংক্রান্ত তথ য: 
 

ক্র. 
ন াং 

 অবডট 
প্রবতষ্ঠ াগন য 

ন াভ 

অবডগ টয 
ব াফ 

ফস য 

অনুগেদ  
ন াং 

আবত্তয  ধয ন  
( বযগাটথ বকু্ত / 

অবগ্রভ/ 
 াধাযণ  

অনুগেদ 

আবত্তয  
বগযানাভ 

আবত্ত গত 
জবড়ত 

টাকায 
বযভ াণ  

 স্থ ানী 
অবপ / 

ভন্ত্রণ ারগ  
 ফথগল  

জফাগ ফয 
স্ম াযক ন াং  

তাবযখ  

বৈক্ষ ী/ 
বত্র ক্ষ ী 

 বায 
সু াবয/ 

ভন্তগফযয 
স্ম াযক ন াং  

তাবযখ  

ভন্তফয 

 

১ ১ । ব ফ বা গী ভাভ রা: 
 

ক্র. ন াং অযা গধ য প্রকৃব ত াবস্ত  ভক ার ভন্তফয 
 

১ ২ । প াবষ্টাং পয কড থ : 
 

ক্র. ন াং  াংস্থ ায ন াভ  কভথস্থ র  ভক ার  পফতন  পস্ক র ভন্তফয  
 

১ ৩ ।  যক াবয  া ন া াংক্র া ন্ত ত থয: 
 

ক্র. ন াং  াংস্থ ায ন াভ  যক াবয ানায  
বফফযণ 

অগ থথয বয ভাণ আদাক াযী ক তৃথক্ষ ভন্তফয 

 

১ ৪ । ছবু টয ত থয: 
 

ক্র. 
ন াং 

ফবণথত তাবয গখ 
প্রায  অবজথত ছুবট 

এরব আয-এ  
গভগণ য ূফথ 

বদ ন  মথন্ত 
প্রায  পভাট  

অবজথত ছুব ট  

এরব আয-এ  
গভগণ য ূফথবদ ন  

মথন্ত প বাগকৃ ত 
অবজথত ছুব ট  

অফবষ্ট  
প্রায  

 ফথগভা ট 
অবজথত ছুব ট 

অফ যপ্রস্তুব তভূ রক 
প্রায  ছুবট  

( এরবআয)   

ন গদ া গনয  
জন্য  প্রা য 

ছুবট  

ভন্তফয 

ূণথ গড়  
পফতগন 

 

অধথগড় 
পফতগন 

 

ূণথ গড়  
পফতগন 

অধথগড় 
পফতগন 

 

১ ৫ । ব বফষ্য তব ফ র: 
 

ক্র . 
ন াং 

ববফষ্য তব ফগ র 
চ াচদ া প্রদ াগন য রৄ রুয 

তাবযখ এ ফাং ব াফ 
ন েয 

এরব আয-এ  
গভগণ য ূফথবদ ন  

মথন্ত ববফষ্য 
তব ফগ র জভা কৃত 

( গৃীত অব গ্রভ 
ফাগদ )  অ গথথয  

বযভ াণ ( সু দ  ) 

সু দ  গ্রগণ 
অবনে ুক ফযাবক্তয  

ববফষ্য 
তব ফগ রয 

ব াগফ জ ভাকৃত 
অগ থথয ( গৃীত  

অবগ্রভ ফাগদ )  
বযভ াণ 

এরব আয 
চ রাকা রীন 

অনবধ ক ৬ ( ছ)  
ভা মথন্ত  

( ববফষ্য 
তব ফগ র)  প্রা য 

সু দ  / ফযতীত 
পভাট জভ াকৃত 

অগ থথয বয ভাণ 

এরব আয-এ  
গভগণ য  ভ  

অথ ফা চ াুর গয পম 
 ভ  তব ফগ রয 

অথথ উগত্ত ারন  
কবয গত চ াগন  প  

অগ থথয বয ভাণ 

ভন্তফয 

 

১ ৬। অ ফয প্রস্তু ব ত এফাং  পন ন   াংক্র ান্ত ত থয : 
 

ক্র . 
ন াং 

ন াভ/ 
বতা/ 

ভাতায 
ন াভ 

জন্ধ 
তাবযখ 

 যক াবয 
চ াকবযগত 

পমাগদ া গন য 
তাবযখ 

পফতন  
পস্কর 

ফতথভান 
পফতন  

পস্কর 

এরব আয 
গভগন য 

তাবযখ 

পন ন  
প্রাবপ্তয  
তাবযখ  

ছুবটয 
ব   াফ  

ববফষ্য 
তব ফগ রয 

ব াফ  

চ াকবযয  
 ভক ার 

  
পন গন য 

বযভ াণ 

ভন্তফয 

 

১ ৭। জ রুযী প্রগ াজগন  মা চ ায  গ ঙ্গ পম াগ াগ মা গ কয া ম াইগফ : 
ক )  ন াভ -------------------- বঠকান া  ---------- পপান  ন েয ------------ 
খ)  ন াভ-------------------- বঠকান া ---------- পপান  ন েয ------------ 
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(  াংগ মাজনী-১ ২ ) 

 যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াবযগদ য চ াকবয ব ফফযণ ী, অ বড ট আ বত্ত, বফ বাগ ী ভ াভর া াংক্র ান্ত  ত থযাফ রী 
( ক রযাণ কভ থকত থা ক ত ৃথক  াংযক্ষ ণ গ মা গয) 

 

১ ।  যক াবয  চ াকবযয  ব ফফযণ ী ঃ 

 

ক্র . 
ন াং 

ন াভ, 

দ ফী  
 যক াবয 

চ াকবযগত 
পমাগদ া গন য 

তাবযখ  

ফতথভান গদ / 
কযাডাগয  

পমাগদ া গন য 
তাবযখ  

স্থ াী/ 
অস্থাী  গদ  

পমাগদ া গন য 
তাবযখ  

পজযষ্ঠতা পফতন  
পস্কর 

অবপগ য 
ন াভ  

বঠকান া 

 ভ 
কার 

এরব আযএ 
গভগন য 

তাবযখ  

চ াকবয প থ গক 
অফ য 

গ্রগণয 
তাবযখ  

 

২ । অব ডট আ বত্তঃ 

 

ক্র. 
ন াং 

 অবডট 
প্রবতষ্ঠ াগন য 

ন াভ 

অবডগ টয 
ব াফ 

ফস য 

অনুগেদ  
ন াং 

আবত্তয  ধয ন  
( বযগাটথ বকু্ত / 

অবগ্রভ/ 
 াধ াযণ  

অনুগেদ 

আবত্তয  
বগযানাভ  

আবত্ত গত 
জবড়ত 

টাকায 
বযভ াণ  

 স্থ ানী 
অবপ / 

ভন্ত্রণ ারগ  
 ফথগল  

জফাগ ফয 
স্ম াযক ন াং  

তাবযখ  

বৈক্ষ ী/ 
বত্র ক্ষ ী 

 বায 
সু াবয/ 

ভন্তগফযয 
স্ম াযক ন াং  

তাবযখ  

ভন্তফয 

 

৩ । বফ বা গী ভাভ রা: 
 

ক্র. ন াং অযা গধ য প্রকৃব ত াবস্ত  ভক ার ভন্ত ফয 
 

৪ । অ ফয প্রস্তু ব ত এফাং  পন ন   াংক্র ান্ত ত থয : 
 

ক্র . 
ন াং 

ন াভ/ 
বতা/ 

ভাতায 
ন াভ 

জন্ধ 
তাবযখ 

 যক াবয 
চ াকবযগত 

পমাগদ া গন য 
তাবযখ 

পফতন  
পস্কর 

ফতথভান 
পফতন  

পস্কর 

এরব আয 
গভগন য 

তাবযখ 

পন ন  
প্রাবপ্তয  
তাবযখ  

ছুবটয 
ব াফ  

ববফষ্য 
তব ফগ রয 

ব াফ  

চ াকবযয  
 ভক ার 

  
পন গন য 

বযভ াণ 

ভন্তফয 

 

৫ ।  যক াবয  চ াকবযয  ফু থ চ াকবযয  ত থয: 
 

ক্র. 
ন াং 

চ াকবযয  বফফযণ পমাগদ া গন য 
তাবযখ 

 

পফতন  পস্ক র চ াকবযয  প্রকৃবত 
( যাজস্ব/ উন্প ন ) 

চ াকবযয  
 ভক ার 

 যক াবয চ াকবযগত 
পমাগদ া গন য তাবয খ, 

দ ফী এ ফাং পস্ক র 

ভন্তফয 

 

৬। গ ৃীত ফযফস্থা / া রন াগ াদ অ গ্রগব ত: 
 

ক ) তাবযখ  প ম  ফ আ গফদন  দ াব খ র কয া ই াগছ: 

খ) জ্ঞাত কাযণ   পম   ফ আগফদন  দ াব খর কয া ই াগ ছ: 

গ) এরব আয, ছূবট ন গদ ান, ববফষ্য তব ফর বস্থ বত ই তযাবদয  আ গদ  জাব যয  তাবযখ: 

ঘ ) বন ধ থাবযত   ভগ আগদ  জ াবয ন া  ই গর ত াায কাযণ : 

ঙ ) ফবণথত কাযগণয  পপ্রবক্ষ গ ত গৃী ত ফয ফ স্থ ায বফফযণ : 

চ ) ই সু যকৃত পাষ্ট  প ডগট ড্ পচ ক এ য ন ে য  তাবয খ এফাং মাচা গক স্ত ান্তয ক যা ই াগছ  স্ত ান্ত গযয  ত াবযখ  ত া ায ন াভ 

  বঠকান া: 

ছ) বব জাবযয  তাবয খ: 

জ ) অন্যান্য ত থয: 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -১ ৫/৯৯ ( অাং-১ ) /১ ০০ তাবযখ: ০৪ /০৬/২০০ ৯ ব িঃ 

২ ১ /০২ /১ ৪ ১ ৬ ফাং 

 

বফল : ভব রা প ন ন া গযয  ভ ৃতযুয  য স্ব াভীয  পন ন  প্রাবপ্ত প্র গ ঙ্গ । 
 

 ূত্র: ফাাংর াগদ  ফ যাাংগক য ১ ০/৫/২ ০০৯  ব িঃ তাবয গ খয এ ই চ  আয ( বফএ)  প্রবফ-১ ৫/২ ০০৯-২ ১ ৩ ৯ ন াং ত্র । 
 

 উমুথক্ত  বফল     ূগত্র য প প্রবক্ষ গত  বন গদ থক্রগভ  জানা গন া ম াগে  পম, ভৃত ভব র া পফা ভবয ক  যক াবয  কভথকত থা /  
কভথচ াযীয স্বাভ ী ুন যা বফফ া ফ ন্নগন আফ দ্ধ ন া গর বফধ ফা স্ত্র ীগ গ ণ য াবযফাবযক  পন ন  প্র াযত ায  অনুরূ াগয  
দ্ধবত গত ভৃ ত ভব রা প ফাভবযক   যক াবয কভথকত থা/  কভথচ াযীয ব ফ ে ীক স্ব া ভী াবযফ াবযক পন ন  প্রা য গ ফন । ত গ ফ  
প্রচ বরত  ক র ব ফবধ বফধান  অনু য ণ ূফথক ব ফ ে ী ক স্ব াভী  ফথাবধক  ১ ৫ ( গন য)  ফ স য  মথন্ত  াবযফাবয ক পন ন  পব াগ  
কয গত  াযগ ফন । 

 

 

পভাঃ ইউনু চ  আরী  খান 

 ক াযী বচ ফ 
পপান : ৭১ ৭১ ৬৬০ 

www.mof.gov.bd 

ভাফযফস্থা ক ( ব াযপ্রাপ্ত) 

ফাাংর াগদ  ফ যাাং ক, 

প্রধ ান কামথ ার, ভবতবঝর, 

ঢাক-১ ০০০ । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা দ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/১ ৯১ ( ৬২) তাবযখ: ০৩ /০৯/১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

১ ৭/১২ /২০ ০৯ বিষ্টাব্দ 

অবপ  স্মায ক 

বফল : প ন গন য  গফ থাচ্চ  বযভ াণ বন ধ থাযণ  প্র গ ঙ্গ । 
 

 বন গদ থক্রগভ জ ানাগন া মাগ ে পম, জাতী পফতন  প স্ক র, ২ ০০৯  প্রফ তথ গন য পপ্রবক্ষ গত  অ থথ বফ বাগ গয ২ ৪ / ০৭/২০ ০৫ 
তাবযগ খয অবপ  স্ম াযক ন াং-অভ/ অবফ/ বফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /৮ ৫/৯৯ আাংবক  াংগাধন ূফথক গ্র  প ন গন য  গফথা চ্চ  
বযভ াণ ১ ৯,৫ ০ ০ /- টাকা এয  স্থ গর  ৩ ৫,৮ ০০/- ( চবত্র  াজায আ ট ত)  টাকা বন ধ থায গণ   যক ায ব দ্ধান্ত গ্রণ  কগয গছ । 

২ । এ আগদ  ০১ /০ ৭/২০০ ৯ ত াবযখ  গত কা মথকয  গ গছ ফগ র গণ য  গ ফ । 

৩ । এ স্ম াযক  গত্র  পম  াং গাধগনয  উগ ল্লখ কয া গ গছ  াংবিষ্ট  ব ফবধ অনু রূ বা গফ  াং গাবধ ত  গগছ  ফ গর গণ য গফ । 
 

 

াাফুব দ্দন  আভদ 

মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র । 

বফতযণ ঃ 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার / ভুখয বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ঢাকা। 
২ । ফাাংর াগদ গয  ভা ব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কা কয াইর ঢাকা ( তাচয অধীন স্ত   ক র  অবপগ  

এয  অনু বরব  পপ্রয গন য জন্য  অনুগযা ধ  কযা র) । 
৩ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
৪ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ ------------------------------ (  কর ভন্ত্রণ ার/  বফবা গ) 

( তাচয অধীন স্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৫ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)-------------------------------------------------------- । 

৬। ফযফস্থান া বযচ া রক, প ানারী ফয া াংক, জন তা ফযাাংক, অগ্রণ ী ফযাাংক, ফাাংরা গদ  কৃবল  ফয াাংক  যা জাী কৃবল  
উন্প ন  ফযাাংক, প্রধ ান কামথ ার, ঢাক া/যাজাী ( ত াচয অধীন স্থ   ক র অব পগ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ 
কয া গ রা।) 

৭। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার,  বচ ফার বফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । 
তাচয অধ ীনস্থ   ক র অব পগ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা । 

৮ । ব বজবডএ প, ব বজবডএ প এয  কা মথা র, ১ ভ-১ ২ তরা য কাবয অবপ  ব ফন, ৪ থথ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 
৯। অবতবযক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পয র গ ব ফন, আব্দ ুর গবন  পযাড, ঢাকা। 

( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগনয  জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ০ । অবপ  কব / গ াডথ পাইর । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ  অনুব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /২০ ০৫/১ ৫ তাবযখ: 
০৭/১ ০/১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

২ ০/০১ /২০ ১ ০ বিষ্টাব্দ 

অবপ  স্মায ক 

বফল : অ ফয প্র াপ্ত  যক াবয  কভ থকত থা/ কভ থচ াযী গদ য প ন ন  বয গাধ  প্র গঙ্গ । 
 

 বন গদ থক্রগভ জানাগন া  মা গে প ম, এ .আয.. ন াং-২ ৫৫ আইন /২ ০ ০৯/ অভ/  অব ফ ( ফাস্ত ঃ-১ ) / জাঃ পফঃ প স্কর-

১ /২০ ০৯/২ ৩ ২  পভাতা গফক  ১  জু র াই, ২ ০০৯  তাবয খ  পথ গক জাতী  পফতন  পস্ক র, ২ ০০৯  প্র ফতথন  ক যা গ গছ ।  প  
আগ রাগক  যক াবয, আধা যক াবয, স্ব-াব ত প্রবত ষ্ঠান, যাষ্ট্রাত্ত  ফয াাংক  অ থথর গ্নী প্রবত ষ্ঠান ই তযাব দ   াংস্থ াভূগয  
অফ যপ্রাপ্ত  পন ন গ বা গী কভথক তথা/  কভথচ াযীগদ য জন্য   যক ায বন ম্নরূ   সু বফধা প্রদ া গন য ব দ্ধ ান্ত গ্রণ  ক গযগ ছ: 

ক ) ৩ ০ জুন, ২ ০০৯  তাবযগ খ পম ফযবক্ত য অফ যপ্রস্তুব ত ছুব ট পল  গ ফ এফাং  বমবন ১  জুরাই, ২ ০০৯  তাবযগ খ অ ফগয  
মাগ ফন, বতবন  ১  জুরাই, ২ ০০৯  তাব যগখ কা মথকয জা তী পফ তন  পস্ক র, ২ ০০৯  অনুমাী  পফতন  বন ধ থায গণ য সু বফধা  
প্রায  গফন ন া; 

খ) ভাব ক ন ীট পন ন প্রাপ্ত অফ যগ ব াগী ৬৫ ফছয ঊ র্ধ্থ কভথকত থা / কভথচ া যীয ন ীট পন গন য বয ভাণ ৫০%  ফবৃদ্ধ 
এফাং অন্যান্যগদ য পক্ষ গত্র  ন ীট প ন গন য বযভ াণ ৪ ০%  ফবৃদ্ধ  াগ ফ । পফ তন  পস্কর, ২ ০০৯  কামথকয ফায তা বযখ  
গত ভাঘথ  বাত া (ন ীট প ন গন য ২ ০% )  বফরুপ্ত  গফ; 

গ) জাতী পফতন  পস্ক র, ২ ০০৯  কামথক য ফায তাবযখ অথথা স ১ রা জু রাই, ২ ০০৯  গত ভাঘথ ব াতা অ ফরুপ্ত  গগ ছ  
ফগর  গণ য  গফ ।  প  অনুমা ী ই গত াভগধ য  পক উ  ভাঘথ বাতা  উ গত্তা রন  কগয থাক গর, তা প্রা য ফগক ায  াগথ  
 ভন্ব  কযগত  গফ; 

ঘ ) ১  জুরাই, ২ ০০৯  তাবযগ খ প ম   কর কভথকত থা / কভথচ াযী অফ  যপ্রস্তুব তভূরক ছুবটগ ত আ গছন  তাচযা 
অফ যপ্রস্তুব তভূ রক ছুব টগ ত থ াকায  ভ ৩ ০ জুন, ২ ০০৯  তাবযগ খ আ বযত  ভাঘথব াতা প গত থাক গফন । 

ফ যা খযা: পক ান  কভ থক ত থা/ কভ থচ াযী  ১  জ ুরাই, ২ ০০৯  তাবয গ খ অফ যপ্রস্তুব তভরূক  ছবুট গত  আ গছন ।  দ পা  ( ঘ)  এয  
ফণ থন া পভাত াগ ফক বতবন  ৩ ০ জনু, ২ ০০৯  তাবয গখ প ম া গয ভা ঘ থ বাতা  প গতন; প   াগয উক্ত ভাঘ থ ব াতা 
অ ফয প্রস্তু ব তভরূ ক ছবু ট ( এ. ব . আয.)  পল  ন া া   ম থন্ত প্রা য গ ফন; 

ঙ ) ১  জুরাই, ২ ০০৯  তাবয গ খ প ম ফ যব ক্ত  অফ য প্রস্তু বতভূ রক ছুব টগত  বছ গ রন, রৄ ধ ু পন ন  বন ধ থা য গণ য জন্য  তাচয 
পফতন, দ পা ( ক)  এয  ব ফধান  া গ গক্ষ, জাতী পফতন  পস্ক র, ২ ০০ ৯ এয   াংবিষ্ট  প স্কগ র বন ধ থাযণ  কয া  গফ । 
এরূ  পক্ষ গত্র  অফ য প্রস্তু বতভূ রক ছুব টয  ভ মবদ  তাচয  ফাবল থক  পফতন  ফৃ বদ্ধয তাবয খ থা গক, তা গর  উক্ত  প ফতন 
ফবৃদ্ধ পন ন  বন ধ থায গণ য জন্য  ত াচ য পফতগন য   াগ থ  মুক্ত গ ফ, তগ ফ ব তবন  অফ যপ্রস্তুব তভূরক  ছুবটয   ভ  উক্ত 
ছুবটয পফতন  ফতথভান প ফতন প স্কগ রয  বববত্তগত  প গত থাকগ ফন; 

চ ) ১  জুরাই, ২ ০০৯  তাবযখ গত ক ভথযত পক ান কভথকত থা/ কভথচ াযী ( স্ব াভী/ স্ত্র ী) ভৃতুযফযণ  কয গ র উক্ত ফয বক্ত য  
বযফায, াবযফাবযক  পন গন য প্র চ বরত বন ভাফ রী অ নু  যণ   াগ গ ক্ষ, পন ন, আনুগতাবল ক এফাং বা তাবদ  
প্রায  গফন; 

ছ) পন ন   ভথণ  গ্রযাচুই বটয  বফদয ভান  ায অ বযফবতথ ত থ াকগ ফ; 

জ ) পন ন গবা গী গণ  ফতথভান  াগয  ৩ ০ জুন, ২ ০১ ০ তাবযখ   মথন্ত বচ বক স া বা তা প্রা য  গফন  এফাং  ১  জুরাই, 

২ ০১ ০ পথগ ক ৬৫  ফস য  ঊর্ধ্থ  পন ন াযগদ য বচ বকস া  বাত া ভাব ক  ১ ০০০  ( এক  াজ ায)  টাক া এফাং  অ ন্যান্য 
পন ন াযগদ য পক্ষ গত্র  ভাব ক বচ বকস  া বাতা ৭০০ (  াতত)  টাকা  গ ফ; 

ঝ ) অথথ বফ বাগ, অথথ ভন্ত্রণ া রগয  বয ত্র  ন াং-অভ/ অবফ/ ব ফবধ-১ / চ াঃ বফ ঃ-৩ /২০ ০৪ /৯৯, তাবযখ: ১ ০-০ ৩-১ ৪ ১ ৫ 
ফঙ্গাব্দ / ২ ৪-৬-২ ০০৮  বিষ্টাব্দ  অনু মাী অ ফয গব াগী গদ য ন ীট পন গন য  ভবযভ াণ া গয ফস গয  ২ বট 
উস ফব াতা ফর ফস থাকগ ফ; 

ঞ ) বফদযভান  ছুব টয বফধান  অনুমা ী প কান  কভথকত থা/  কভথচ াযী  ছুবট া ন া  াগ গক্ষ  ১ ২  ভা  ূণথ গড় প ফতগ ন  
অফ যপ্রস্তুব তভূ রক ছুবট প বা গগয সু ব ফধা এফাং  ছুবট  া ন া  া গ গক্ষ  ছুব ট ন গদ া গন য বফদযভ ান সু বফধা  প বাগ  
কয গফন । 

২ ।  াংবিষ্ট  বন যীক্ষ া   ব াফযক্ষ ণ  কভথকত থা উবয উক্ত ভ গভথ ব .ব . . (Pension Payment Order)  াংগাধন  
কয গফন । 
 

৩ । জাতী পফতন  প স্কর, ২ ০০৯  প্রফ তথগন য বয গপ্রবক্ষ গ ত পন ন গ বাগ ী  কভথকত থা/ কভথচ াযী গদ যগক প্রগদ   সু বফধাবদ  
প্রদ াগন য পক্ষ গত্র  বন ম্ন রূ বন গদ থন া অনু যণ  ক যগত  গফ:- 
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ক ) পম  কর পন ন গ বাগ ী প্রধ ান ব াফযক্ষ ণ  অবপ  অ থফা পজ রা ব া ফযক্ষ ণ  অবপ  ফা উ গজ রা ব াফ যক্ষ ণ  
অবপ  প থগ ক পন ন  উ গত্তারন  কগযন  তাচ গদ য বন জ বন জ  ব.ব . . (Pension Payment Order)  াংবিষ্ট  
ব াফযক্ষ ণ  অবপ গ  দ াবখ র কয গফ ন । উক্ত অবপ  এ অব প  স্ম াযগ কয  ১ ন াং অনুগেগদ  ফবণথত া গয ফবধথত  
পন ন   বা তাবদ  ( প্র গমাজ য পক্ষ গত্র )  বন ধ থাযণ   বযগ াধ কয গ ফ; 

খ) পম  ক র প ন ন গ বাগী   যা বয  ফযাাংক  পথ গক প ন ন  উগত্ত ারন  ক গযন  তাচয া বন জ  বন জ ব .ব ..   াংবিষ্ট 
ফযাাংগক  দ াব খর  কয গফন ।  ফযাাং গকয  ক্ষ ভতা প্রাপ্ত প কান  ক ভথকতথা  ফা  ব  বন য  অবপ ায  এত দ  াংক্রান্ত  প ন ন  
ফবৃদ্ধয আ গদ গয  ন েয  তাবয খ  উগল্ল খূ ফথক পন ন ায গদ য ব.ব . এফাং বড-াপ-এ ফবধথত পন ন  
ুন ঃবন ধ থাযণ  কগয তাচয স্ব াক্ষ গযয  ব ন গচ  বন জ ন াভ  েবর ত  ীর গভায  প্রদ ান কয গ ফন । পন ন  ুন ঃবন ধ থাযণ  
 াংক্রান্ত তথয াবদ  পন ন  ুন বথযগন য দ াফী বয গাধক ায ী ব াফযক্ষ ণ  অবপ গক  াংবিষ্ট  ফযাাংক তাসক্ষব ণ ক বাগ ফ 
অফবত  কয গফ  এফাং ব া ফযক্ষ ণ  অবপ  এ বাগ ফ প্র াপ্ত ত গথ যয বববত্ত গ ত তাচয অবপ গ  এত দ  াংক্রান্ত ব ফর  ভূ 
ারন াগ াদ ক গয য ক্ষ ণ া গফক্ষণ  কয গফ ন । 

 

৪ । এ স্ম াযগকয   াং গাধন ীয আগ রাগক   াংবিষ্ট  বফবধ ভূ  াংগাবধ ত গ গ ছ ফগ র গণ য গ ফ । 
 

াাফুব দ্দন  আভদ 

মুগ্ম- বচ ফ ( প্রবফবধ) 

 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ ৮ /২০ ০৫/১ ৫ তাবযখ: 
০৭/১ ০/১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

২ ০/০১ /২০ ১ ০ বিষ্টাব্দ 

 দ  অফগবত  প্র গাজন ী ফযফস্থা  গ্রগণয জন্য  অনু বরব  প প্রযণ  কযা গরা: 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা/ ভু খ য ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ুযা তন   াং দ  
বফন, পতজগাচ , ঢাকা । 

২ । ফাাংর াগদ গয  ভা বচ ফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, অবডট ব ফন, ৭৭/ ৭ কাক যাই র ঢ াকা 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৩ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অ বপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৪ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ---------------------------------------------------------  (  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) । ( তাচয 
অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 

৫ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) --------------------------------------------------------------------------------- । 
৬। ফযফস্থান া বযচ া রক, প ানারী ফয া াংক, জন তা ফযাাংক, অগ্রণ ী ফযাাংক, রুা রী ফযাাংক, ূফা রী ফয াাংক, উত্তযা ফযাাংক, 

ফাাংর াগদ  কৃবল  ফযাাংক  যাজা ী কৃবল  উন্প ন  ফযাাংক, প্রধ ান কা মথার, ঢাকা / যা জাী 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৭। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ব াফ ভাবন  ন্ত্রগকয কা মথার,  বচ ফার বফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । ( তাচয 
অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 

৮ । কগররেজা রায প জন াগয র বড গপন্ফ  পাই ন্যান্ফ  ( ব বজবডএ প), ব বজবডএ প এয  কামথা র, ১ ভ ১ ২  ফায ত রা য কাবয অবপ 
বফন, ৪ থথ ত রা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৯। অবতবযক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পফর  বফন, আব্দ ুর গবণ  পয া ড, ঢাকা। 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

১ ০ । পজরা প্রা ক (  কর)----------------------------------------------------------------------------------- । 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

১ ১ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, -------------------------------------------------------- ( কর) । 
১ ২ । উগ জরা  বন ফথাী কভথকত থা, ---------------------------------------------------------- ( কর) । 
১ ৩ । বফবা গী ব াফ  বন যীক্ষ ক, ---------------------------------------------------------- ( কর) । 
১ ৪ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা, -------------------------------------------------------- ( কর) । 
১ ৫ । উগ জরা  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, -------------------------------------------------------------- ( কর) । 
১ ৬। অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা, ------------------------------------------------------- ( কর) । 

 

 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান : ৭১ ৭১ ৬৬০ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ  অনুব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ / প্রগণ াদন া বা তা/ ০ ৯ ( খর ড-১ ) /১ ৬ তাবযখ: 
০৭/১ ০/১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

২ ০/০১ /২০ ১ ০ বিষ্টাব্দ 

 

বফল : ক রযাণ ক ভ থকত থা গক প্রগণ াদন া (Incentive) ব াত া প্রদ ান প্র গঙ্গ । 
 

 ূত্র: অথথ ব ফবা গ কতৃথ ক জাবযক ৃত  ২ ৭/ ০১ /২০ ০৯ বিঃ  ( ১ ৪ /১ ০/১ ৪ ১ ৫ ফাং) তাবযগ খয অভ/ অবফ/ প্রবফ-১ /৩ ব -

২ /২০ ০৫ ( অাং-১ ) /৫ ন াং স্ম ায ক । 
 

উথমুক্ত  বফল    ূ গত্র য প্রবত দ ৃব ষ্ট আকলথণ ূ ফথক বন গদ থক্রগভ  জান াগন া মাগ ে প ম,  ূত্রস্থ  স্ম াযগকয  ২ .০১  ( গ)  
উানু গেদ  পভাত াগ ফক ক রযাণ কভথ কতথাগক প্রগণ াদন া  (Incentive) বা তা প্রদ া গন য জন্য  অথথ  বফব াগ গয  ম্মবত জ্ঞা গন য  
রগক্ষ য বন ম্ন ফবণথত বফল  ভূ ব ফগ ফচ ন া  কয া গ ফ:- 

ক )  ূত্রস্থ  স্ম াযগকয  ২ .০১  ( ক)  উা নু গেদ  পভাতা গফক প ন ন  পক   প্রবক্র ক যগণ  যা বয  ম্পৃক্ত এক জন  
কভথকত থাগক  করয াণ কভথকত থা  ব াগ ফ ভগন ান ন  বন বিত  কগয অথথ ব ফব া গগক অফবত কয ণ; 

খ)  ূত্রস্থ  স্ম াযগকয  ২ . ০৪  ( ক)  উ ানুগ েদ  পভাতা গফক   াংগ মাজনী-১ ২  ছগ ক ফবণথত  ত থযা বদ  ক রযাণ  কভথকত থ া কতৃথক  
ারন াগ াদ   াংযক্ষ ণ কয ণ; 

গ) চ াুরগয অফ যপ্রস্তুব ত ভূরক  ছুব টগত  গভগণ য  ১  ( এক )  ফস য  ূফথ   গত   ূত্রস্থ  স্ম ায গকয   াং গমা জন ী-৯ খ ছগক  
তথযাবদ প্রদ ানূ ফথক সত্রভাব ক  বববত্ত গত অ থথ বফ বা গগ প্রবত গফদন  পপ্রযণ; 

ঘ ) বন ষ্পবত্ত কৃত পন ন  পক   ভূ ম থ াভগ  বন ষ্পবত্ত  ন া  গ র প  পক্ষ গত্র  সু ত্র স্থ  স্ম াযগকয  ২ .০৭  ( গ)  উ ানু গেদ  
পভাতাগ ফক বফ র গে বন ষ্পবত্ত য কাযণ  ফযাখয া প্রদ ান ূফথক অ থথ বফব াগ গক অফবত কয ণ; 

ঙ ) করযাণ কভথকত থ া কতৃথক  ূত্রস্থ  স্ম াযগকয  ২ .০৪, ২ .০৬, ২ .০৭ এফাং ২ .১ ১  অনুগেদ  ফবণথত কা মথাফ র ী  
বন ব ভতবাগ ফ  ম্পা দ গন য/  াংযক্ষ গণ য ফযফস্থ া বনব িতক যণ । 

 

০ ২ । পন ন  পক   প্রবক্র াকয গণ  ক রযাণ  কভথকত থা কতৃথক পম  কর কা গজ  াতা প্রদ ান কয া গ গছ উায বফ ফযণী অথথ  
বফবা গগ প প্রযণ  কযগ ত গ ফ । 

 

 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান : ৭১ ৭১ ৬৬০ 

বফতযণ : 
১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া । 
৩ । ফাাংর াগদ গয  ভা বচ ফ বন যীক্ষ ক   বন ন্ত্র ক, অবডট ব ফন, ৭৭/ ৭ কাক যাই র ঢ াকা 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৪ । গবনথ য, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন, ঢাকা। 
৬।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ---------------------------------------------------------  (  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) । 

( তাচয অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৭। মুগ্ম- বচ ফ ( প্রা ন ), অথথ ব ফবা গ। 
৮ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) --------------------------------------------------------------------------------- । ( তাচয 

অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 
৯। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ব াফ ভাবন  ন্ত্রগকয কা মথার,  বচ ফার বফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । ( তাচয 

অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 
১ ০ । ব বজবডএ প, ব বজবডএ প এয  কা মথা র, ১ ভ ১ ২  ফায ত রা য কাবয  অব প  বফন, ৪ থথ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা ( তাচয 

অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 
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১ ১ । অবতবযক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পফর  বফন, আব্দ ুর গবণ  পয াড, ঢাকা। 
( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

১ ২ । অথথ উ গদ ষ্টা   প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব আযবফ, চ ট্ট গ্রাভ। 
১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), আযআযবফ, যাজাী। 
১ ৪ । পজরা প্রা ক (  কর)-----------------------------------------------------------------------------------। 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ৫ । উগ জরা  বন ফথাী কভথকত থা, ---------------------------------------------------------- ( কর) । 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ৬। প্রধ ান  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, ------------------------------------------------------- ( কর ভন্ত্রণ ার/  বফব া গ) । 
১ ৭। পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা, ----------------------------------------------------------- ( কর পজরা) । 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফবধ-১ /৩ ব -২ /২০ ০৮ / ২ ৫ তাবযখ: ২ ২ /১ ০/১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

০৪ /০২ /২০ ১ ০ বিষ্টাব্দ 

 

বফল : প ন ন গ বাগ ী  যক াবয/ আধা- যক াবয / স্বা ত্ত াব ত  াংস্থ া/ য াষ্টা ত্ত  ফ যাাংক এ ফাং অ থ থর গ্নী প্রবত ষ্ঠান ভ ূগয 
 ক র  ম থা গয  কভ থকত থা/ কভ থচ ায ীগণ  এফ াং  াভবযক ফাবন ীয  দ স্য গদ য গক ১ রা জরু াই, ২ ০০৮  তাবয খ ই গত 
ন ী ট পন  গন য উয ২ ০  ( বফ)  তা াং  া গয ভ াঘ থ ব াতা বন ধ থা যণ  প্র গ ঙ্গ । 

 

 ূত্র: প ানারী ফযাাংক ব রবভ গটড এয  ১ ৪ /০১ /২০ ১ ০ বিঃ তাবয গখয প্রকা/   াব াবড/  াবড/  পন ন / ৯৫  ন াং ত্র 
 

উমুথক্ত  বফল    ূ গত্র য পপ্রবক্ষ গ ত পন ন াযগদ য সু বফধা গ থথ প ানার ী ফযাাংক ব রবভগ টড এয  প ম  কর ফযা াংক াখা  
ব বন য  অবপ ায ফা তদ ূ র্ধ্থ  মথ াগ য  কভথকত থা বন গাবজত পন ই  প   কর াখ া ফযাাংক প্রদ ত্ত ক্ষ ভতা  প্রাপ্ত কভথকত থায  
স্বাক্ষ গয  ূত্র  গত্র য ২  ( খ)  উানু গেগদ  ফবণথত কা মথাবদ   ম্পাদ ন  কয া য বফলগ বন গদ থক্রগভ অ থথ বফ বাগ গয   ম্মবত জ্ঞান  
কয া গ রা। 

 

 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

ব বন ায  ক াযী বচ ফ 

পপান : ৭১ ৭১ ৬৬০ 

পডবুট প জন াগয র ভযা গন জায, 

 যক াবয ব  াফ   াব বথগ   ব ডবব ন, 

(  ববথগ   বডা টথগ ভরট) প্রধ ান কামথ া র, 

প ানারী ফযাাংক ব রবভ গটড, ভবতবঝর, 

ঢাকা। 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

প্রবফবধ  অনুব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /চ াঃ বফঃ-৩ /২০ ০৪ ( অাং-২ ) /২৯ তাবযখ: 
১ ১  পালু্গন, ১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

২ ৩  পপব্রুায ী, ২ ০১ ০ বিষ্টাব্দ 

 

বয ত্র 
 

বফল : অ ফ যপ্রস্তুব তভরূ ক ছবু ট পবা গযত  ভবুক্ত গমা দ্ধা গণ  কভ থকত থা/ কভ থচ াযী গগণ য ফ  ফবৃ দ্ধয সু ব ফধা কা ম থকয ণ  প্র গ ঙ্গ । 
 

 The Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 ( অধয াগদ   ন াং-৭, ২ ০০৯ )  এ য  
ভাধযগভ The Public Servants (Retirement) Act, 1974 এ ধ াযা 4A  াংগমাজন   ধ াযা 7 প্রবতস্থ া ন  কয া গ গছ ।  
উক্ত আইগন য 4A ধ াযা ভুবক্ত গমা দ্ধাগণ  কভথক তথা/ কভথচ াযী গগণ য চ াক বয গত অফ য গ্র গণ য ফ  ৫৯ ( ঊন ল াট)  ফস য  
কয া গ গছ  এফাং  এ র.ব. আয.  পবা গযত ভুবক্ত গ মাদ্ধ াগণ  কভথকতথা / ক ভথচ াযীগগণ য  ুন ঃবন গা গগয  বফধান  যা খ া গ গছ ।  উক্ত  
বফধান  অনু মাী  অফ য প্রস্তু বতভূ রক  ছুবট  পবা গযত  ভুবক্ত গ মা দ্ধাগণ  কভথ কতথা/ কভথচ াব যগ গণ য ফ  ফবৃ দ্ধয সু বফধা কা মথকয  
কয ায র গক্ষ য বন ম্নরূ  বন গদ থন া প্রদ ান কয া গ রা:- 

ক ) ভুবক্ত গমা দ্ধা গণ  কভথকত থ া/ কভথচ ায ীগ গণ য ফ  ৫৯ ফস য ূবতথগ ত ছুবট  ানা  া গ গক্ষ  তাচ গদ যগক  গফথা চ্চ  ১  
( এক )  ফস য  মথন্ত প্রচ বরত বফবধ  পভাতাগফ ক অফ যগ ত্তায ছুবট (Post Retirement Leave) প্রদ ান কয গত  
গফ। 

খ) ই গতাূ গফথ জাবযক ৃত ছুবট ন গদ ান  ভঞ্জুবয য আ গদ বট ফাবত র কয গত  গফ এ ফাং ছুব ট ন গদ া গন য অ থথ  ভূর  
পফতগন য ১ /৩  ( এক-তৃতীাাং)  াগ য প্রবত ভাগ য পফ তন  গত কতথন  কয গত গ ফ । উক্তরূ  কতথ গন য য  ছুবট  
ন গদ ান  ব াগ ফ উগত্ত াবরত  অ গ থথ য ভগধ য  পম  বয ভাণ অথথ  অ ফব ষ্ট থা কগফ  তা  যফতথী গত  প্রচ বর ত  বফবধ 
পভাতাগ ফক প্রায  ছুবট ন গদ ান / আ নু গতাবলক  এয  অথথ  গত এক ক ারীন  কতথন  কযগত  গফ । 

গ) ই গতাূ গফথ জাবযক ৃ ত অফ য প্রস্তু ব তভূরক ছুবটয ভঞ্জুবয য আগদ ব ট ফাবতর কয গত গ ফ এ ফাং The Public 

Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 ( অধযাগদ  ন াং-৭, ২ ০০৯ )  এয  ধ াযা  4A 

(2) এয  বন গদ থন া  পভাত াগ ফক প বা গকৃত অফ য প্রস্তু বতভূর ক ছুব টকা র ীন  দ  কতথ ফযকা র ব াগফ  বয গবণ ত 
গফ।  ভুবক্ত গ মা দ্ধাগণ  কভথকত থ া/ ক ভথ চ াযীগগণ য  ফ  ৫৯ ফস য ূবতথ গ ত তা গদ য গক  উ গযাক্ত  ( ক)  উ ানু গেদ  
অনু যগণ অ ফগযাত্তয  ছুবট Post Retirement Leave প্রদ ান কয া মা গফ এ ফাং অ ফগযা ত্তয  ছুবট  (Post 

Retirement Leave) প্রদ াগন য য  ছুবট ানা  া গ গক্ষ  প্রচ ব রত বফ বধ  পভাতাগ ফক  গ ফথাচ্চ ১ ২  ( ফায)  ভ া গ য 
ছুবট ন গদ া গন য অ থথ প্রদ ান কয া ম া গফ । 

 

৩ । বফদযভান  ব ফবধ ব ফধাগন  মা াই থাুর ক ন া প কন   াংস্থ া ন  ভন্ত্রণ া র  কতৃথ ক জাবযক ৃত  ৩ ১ /১ ২ /২০ ০৯  বিঃ  ( ১ ৭/৯/১ ৪ ১ ৬ 
ফাং) তাবযগ খয  ভ  ( বফবধ-৪ )-বফবফধ-৩ ৫/২ ০০৫-৪ ৯৩  ন াং বযত্র পভ া তাগফক  অ ফয প্রস্তু বতভূ রক ছুব ট প ব াগযত প ম  ক র 
ভুবক্ত গমা দ্ধা গণ  কভথকত থা / কভথচ াযী  চ াকবযগত ুন ঃবন গাবজত  গফন, রৄ ধ ু ভাত্র তাচগদ য পক্ষ গত্র  এ ব যগত্র  উ গল্লব খত  
বফল  ভূ প্র গমাজ য গ ফ । 

 

ড. পভাা ম্মদ  তা গযক 

অথথ ব চ ফ 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ / চ াঃ বফঃ-৩ /২০ ০৪  ( অাং-২ ) /২৯ তাবযখ: 
১ ১  পালু্গন, ১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

২ ৩  পপব্রুায ী, ২ ০১ ০ বিষ্টাব্দ 

  দ  অফগবত  প্র গাজন ী ফযফস্থা  গ্রগণয জন্য  অ নু বরব  প প্রযণ  কযা গরা:- 

১ । ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা। 
২ । ভুখয ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ু যাতন   াং দ  বফন, পতজগাচ, ঢাক া । 
৩ । ফাাংর াগদ গয  ভাব া ফ বন যীক্ষ ক  বন ন্ত্র ক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কা কয াইর ঢাকা 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৪ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয ক া মথার, ফঙ্গব ফন, ঢাকা। 
৬।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ--------------------------------------------------------- (  কর ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ) 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
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৭। মুগ্ম- বচ ফ ( প্রা ন ), অথথ ব ফবা গ। 
৮ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর) ---------------------------------------------------------------------------------। ( তাচয 

অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 
৯। ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ব াফ ভাবন  ন্ত্রগকয কা মথার,  বচ ফার বফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । ( তাচয 

অধীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অনু ব রব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযাধ কয া গ রা) । 
১ ০ । ব বজবডএ প, ব বজবড এপ এয  কা মথা র, ১ ভ ১ ২  ফায ত রা য কাবয  অব প  বফন, ৪ থথ তরা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা। 

( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ১ । অবতবযক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পফর  বফন, আব্দ ুর গবণ  পয াড, ঢাকা। 

১ ২ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফয ক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ূ ফথ ), ব আযবফ, চ ট্ট গ্রাভ। 
১ ৩ । অথথ উ গদ ষ্টা  প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথকত থা, ফাাং রাগদ   পযর গ ( ব িভ), আযআযবফ, যাজাী। 
১ ৪ । পজরা প্রা ক (  কর)-----------------------------------------------------------------------------------। 
 ( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ৫ । উগ জরা  বন ফথাী কভথকত থা, ---------------------------------------------------------- ( কর) । 
 ( তাচয অধ ীনস্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
১ ৬। প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, ------------------------------------------------------- ( কর ভন্ত্রণ ার/  বফব া গ) । 
১ ৭। পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা, ------------------------------------------------------------ ( কর পজ রা) । 

 

 

পভাঃ আব্দ ুয য াজাক  বূঞা 
উ- বচ ফ 

পপান : ৭১ ৬২৯৩ ১ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী  ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ভন্ত্রণ ার অথথ  বফব াগ, 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /চ াঃবফঃ-৩ /২০ ১ ০( অাং-৩ ) /৬ ২ তাবযখ: ২ ৩  সচত্র, ১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

০ ৬ এব প্র র, ২ ০১ ০ বিষ্টাব্দ 

প্রজ্ঞা ন 
 

Public Servants (Retirement) Act, 1974 এ য  4   7 ধ াযায ভগধ য  াভঞ্জস্যত া অন গন য র গক্ষ য  7 ধ াযা 
 াংগাধন ী আন ন ূ ফথক অ ফয প্রস্তু বতভূরক ছুব ট (Leave Preparatory to Retirement) পক  অফ য-উত্তয ছুবট (Post 

Retirement Leave) ৈাযা প্রবত স্থ া ন  কয া  । ভূরত ঃ LPR  াংক্রান্ত বফবধ বফধা গন য পক ান বযফতথন  আনা  বন । ব ক ন্তু  
তা  গে   অ ফয-উত্তয ছুবট  ভঞ্জুগ যয  পক্ষ গত্র  মা গত পক ান বফ ভ্রা বন্ত য   ৃবষ্ট ন া   প  জ গন্য ব ফলব ট  স্পষ্ট ী কয গণ য রগক্ষ য  
ব ন ম্নরূ বন গদ থন া জাবয কয া  গ রা: 

ক ) আইগন য 4   4A ধ াযায অধীগন  প্র গমাজ য পক্ষ গত্র  ৫৭  ফ া ৫৯  ফ ছ য ূবতথয  বদ ন বট   াংবিষ্ট  গণ  কভথ কতথা/  
কভথচ াযী গ গণ য  অ ফয  গ্র গণ য বদ ন  বগগ ফ গণ য গ ফ । ফাাং রাগদ    া ববথ রু র  ( া টথ-১ )  এয  বফবধ ৭৯  এ য  
বফধান ভগত উ ক্ত  বদ ন বট অক ভথ বদ ফ   ( ন ন-াবক থাং পড)  বগ গফ গণ য গফ এফাং উ ক্ত  বদ ন  গত অফ য গ্রণ  
কামথকয গ ফ । ত গফ ছুব ট  ানা  াগ গক্ষ  অফ য গ্রগণয জন্য  বন ধ থাবযত  উ ক্ত  বদ ন বটয যফতথী বদ ন  গত  
 গফথাচ্চ ১  ফ ছয  মথ ন্ত  এক জন  গণ  কভথকত থা/ কভথচ ায ী অ ফয-উত্তয ছুব ট পবা গ কয গত  াযগ ফন । 

খ) এ পক্ষ গত্র  গণ  কভথক তথা/ কভথচ ায ীগ গণ য অফ য প্রস্তু বত ভূ রক ছুবটক ার ীন   ভগ য প্র াপ্ত সু গ মাগ-সু বফধা  েব রত  
অন্যান্য  কর  বন গদ থন া ূগফথ য ন্য া  অফ য উ ত্তয  ছুবটক া রীন  ভগ  ফার  থা কগফ । 

 

২ । এ বন গদ থন া ১ ৩ /১ ২ /২০ ০৯ তাবয খ  গত কা মথকয  গগছ ভগভথ গণ য  গ ফ । 
 

৩ । এ আগদ  অনুমাী   াংবিষ্ট   যক াগ যয  আগদ  বযফতথন   গগ ছ ফ গর গণ য গ ফ । 
 

ড. পভাা ম্মদ  তা গযক 

অথথ ব চ ফ 

 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /চ াঃবফঃ-৩ /২০ ১ ০( অাং-৩ ) /৬ ২ ( ২ ) তাবযখ: ২ ৩  সচত্র, ১ ৪ ১ ৬ ফঙ্গাব্দ 

০ ৬ এব প্র র, ২ ০১ ০ বিষ্টাব্দ 

 

 দ  অফগবত  প্র গাজন ী ফযফ স্থ া  গ্রগণয জন্য  অনু বরব  প প্রযন  কযা গরা: 

১ । ভব ন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভব ন্ত্র বযল দ  বফ বা গ, ফাাংর াগদ   বচ ফ ার, ঢাকা/ ভু খ য ব চ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কা মথা র, ুযা তন   াং দ  
বফন, পতজগাচ , ঢাকা । 

২ । ফাাংর াগদ গয  ভাব া ফ বন যীক্ষ ক  বন  ন্ত্র ক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কা কয াইর ঢাকা 
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৩ । গবনথয, ফাাং রাগদ   ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
৪ ।  বচ ফ/ বায প্রাপ্ত  বচ ফ-----------------------------------------------------------  (  কর ভন্ত্রণ া র/ বফ বাগ) । 
 ( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  র) । 
৫ । বফবা গী কবভ ন ায  (  কর)--------------------------------------------------------------- । 
৬। ফযফস্থ ান া বযচ া রক, প ানারী ফয া াংক, জন তা ফযাাংক, অগ্রণ ী ফযাাংক, রূ ার ী ফযা াংক, ূফা রী ফযাাংক, উত্তযা ফযাাংক, 

ফাাংর াগদ  কৃবল  ফযাাংক  যাজা ী কৃবল  উন্প ন  ফযাাংক, প্রধ ান কা মথার, ঢাকা/ যা জাী 
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) 

৭। ব াফ ভা বন  ন্ত্র ক, ব াফ ভাবন  ন্ত্র গকয  কা মথার,  বচ ফার বফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা-১ ০০০ । 
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৮ । কগররেজা রায প জন াগয র বড গপন্ফ  পাই ন্যান্ফ  ( ব বজবডএ প), ব বজবডএ প এয  কামথা র, ১ ভ-১ ২ তরা য কাবয অবপ  
বফন, ৪ থথ ত রা, প গুন ফাবগচা, ঢাকা 
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

৯। অবতবয ক্ত  ভা-বযচ ারক ( অ থথ), ফাাংরাগদ  পয র গ, পয র বফন, আব্দ ুর গবণ  পয াড, ঢাকা। 
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 
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১ ০ । পজরা প্রা ক (  কর)---------------------------------------------------। 
( তাচয অধ ীনস্ত   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা) । 

১ ১ । প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, --- ----------------------------------------------------------------- ( কর) । 
১ ২ । উগ জরা  বন ফথা ী কভথকত থা --------------------------------------------------------------  (  কর উ গজ রা) । 
১ ৩ । বফবা গী ব াফ  বন  ন্ত্র ক, ----------------------------------------------------------------- ( কর বফব াগ) । 
১ ৪ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা -------------------------------------------------------------- (  কর পজরা) । 
১ ৫ । উগ জরা  ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা--------------------------------------------------------  (  কর উ গজ রা) । 
১ ৬। অথথ ব ফবা গগয  ক র ক ভথকতথা । 
১ ৭। উ-বন ন্ত্র ক, ফাাং রাগদ   যক াবয ভূ দ্রণ ার, পতজগাচ, ঢাকা ( য ফতথী প গগজ ট প্র ক াগয  জন্য ) । 

 

 

পভাঃ আব্দ ুয য াজাক  বুঞা 
উ- বচ ফ 

পপান : ৭১ ৬২৯৩ ১ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার 

 বচ ফার ব ফন, ৩  প পজ 

প গুন ফাবগচা, ঢাকা- ১ ০০০ । 

ন াং- ব বজএ /দ্ধবত- ১ /৮ ৯/ খরড- ৯/ ফরড- ৯( ১ ) / ছুবট/৮ ১ ৫ তাবযখ: ২ ৬/০৪ /২০ ১ ০ বিঃ 

ফযাফয,  
 বচ ফ 

অথথ ব ফবা গ, অথথ ভন্ত্রণ ার 

ফাাংর াগদ   বচ ফা র, ঢাকা । 

দ ৃবষ্ট আকল থণঃ ব বন য   ক াযী ব চ ফ, প্রবফবধ  অনু বফ বাগ । 

 

বফল : Public Servants (Retirement) Act 1974 ধ াযা ৭ অনু মাী এ রব আয এয  বয ফগ ত থ ব আয এ র ভঞ্জ যু  
প্র গঙ্গ । 

 ূত্র: অভ/অব ফ/প্রব ফ- ১ /চ াঃবফঃ- ৩ /২০ ১ ০( অাং- ৩ ) /৬২, ত াবযখ : ০১ /০৩ /২ ০১ ০ বিঃ। 

 

 উমুথক্ত  বফলগ   ূত্রাক্ত   গত্র য প্রবত   দ  দ ৃবষ্ট আকল থণ  কয া ম াগে- 

০ ২ । ফতথভা গন  অফ য  প্রস্তু বতভূ রক ছুবট ( এরব আয)  পবা গকা রীন  ভ গ ক ভথকতথা- কভথচ াযীগণ  প ম  কর  আব থথ ক সু বফধাবদ  
াগেন  তা বনগ ম্ন উ গল্ল খূ ফথক প্রগা জন ী ফযফস্থ া  গ্র গণ য বন বভগে  এত দ  গঙ্গ পপ্রযণ  কয া গ রা: 

ক ) প্রায তা া গ গক্ষ  ১ ২  ( ফায)  ভাগ য  ূণথ পফত গন  ছুবট কার ীন পফতন  বাত া। 

খ) প্রায তা া গ গক্ষ   গফথাচ্চ ১ ২  ( ফ ায )  ভাগ য ণূ থ প ফত গন য ছুবটয বযফ গ তথ রা ম্পগ্রার ড। 

গ) এরব আয এ মাায ূগ ফথ প ম াগ য ভূর প ফতন প্র ায ন ,  এক ই  া গয  এরব আয ছুব টকা রীন ভূ র পফতন  প্রায  
ন । 

ঘ ) ছুবটগত  গভ গন য ূগফথ  পম  ফা ড়ী বাড় া বাত া প্র ায  ন  ফা  উ গত্তা রন  কগ যন , উক্ত া গযই  এ রব আযকা রীন  ফাড় ী  
বাড়া বাত া প্রা য ন । 

ঙ ) ছুবটগত গভ গন য ূ গফথ প ম বচ বকস া ব াতা প্র ায ন  ফা উগত্তা রন  ক গযন , উাই এরব আযক ার ীন প্রা য ন । 

চ ) এরব আয গ ভগন য ূগ ফথ পম ভূর  পফ তন  প্রা য ন , উ ায উ য ব ববত্ত কগয এরব আয কার ীন রৃ বট উস ফ  বাতা  
প্রায  ন । 

ছ) এরব আযকা রীন প্রা য ১ বট  ফাবল থ ক ফবধথত  পফত গন য সু ব ফধা প্রদ ানূ ফথক উায উয  প ন ন    অনু গ তাবলক  
প্রায  ন । 

জ ) এরব আযকা রীন জাত ী পফতন প স্কর পঘ াবলত  গ র উা য সু বফধা  প ন ন  গণ ন ায পক্ষ গত্র  প্রা য ন । 

ঝ ) এরব আযকা রীন মবদ ভ াঘথ ব াতা য সু বফধা মা গক উা ছবু টকা রীন প্র ায ন । 

ঞ ) পক ান কভথকত থ া মবদ  আ ফাব ক প ট বরগ পাগন য  সু বফধা  প্রা য  গ  থ াগ কন  তা  গর  এ রব আযকা রীন মথন্ত  
আফাব ক প টবর গপ াগন য সু বফধা  প্রা  য ন । 

ট) পম  কর ক ভথক তথা- কভথচ াযী  াাড়ী  বাতা ান ত াযা এ রব আয পব া গযত  ভগ  া াড়ী বাতা  প্রা য  ন । 

 

৩ । ব াফ ভা বন ন্ত্র ক ভগা গদ য  অনু গভাদন ক্রগভ । 
 

 

পখ আব জজ উ র ক 

উ- ব াফ ভা বন ন্ত্র ক (  দ্ধবত) 

পপান : ৯৩ ৫৬৫০১ 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 
অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /৩ ব -৫/২ ০০৫ ( অাং-১ ) /১ ১ ৯ তাবযখ: ১ ১ /০৭/২০১ ০ বিঃ 

২ ৭/০৩ /১ ৪ ১ ৭ ফঃ 

 

বফল :  াভব যক  ফাবন ী  গ ত অফ য প্রাপ্ত  এফাং  যফত থীগত  বফ ভাগন য  চ াকবয  গ ত অফ য  গ্রণ ক াযী  কভ থক ত থা/ 
কভ থচ া যীগদ য পন ন  বন ষ্পব ত্ত । 

 

 ূত্র: পফাভ বযক  বফ ভান বয ফন   মথট ন  ভন্ত্রণ ারগয  ত্র  ন াং-বফভ/ ব ফ-১ /২০ ০১-৩ ২ ৮, তাবযখ:১ ২ /৮ /২০ ০৯ ই াং। 
 

 উমুথক্ত  বফল    ূগত্র য প প্রবক্ষ গত ব ন গদ থক্রগভ জ ানাগন া  মা গে প ম,  াভ বযক  ফাবন ী  গত অফ যপ্র াপ্ত এফাং  যফতথী গত  
বফভাগন য  চ াকবয  গত  অ ফয  গ্রণ কাযী কভথ কতথা/  কভথচ াযী গদ য প ন  ন  বন ষ্পবত্ত গত  ( ক)  বফএ আয া টথ-১  এয  বফবধ-৩ ৯৬ 
  ৩ ৯৭ ( খ)  স্ম াযক ন াং-এ ভ, এপ/ আয-৪ / পডপ/ এব ফএ ব-১ /৮ ৫/১ ৮, তাবযখ-১ ৭/৩/১ ৯৮ ৮  ( গ)  স্ম াযক ন াং-অভ  
( অবফ) / বফবধ-৪ / প্রঃভঃ/ আত্মী-৩ /৮ ৮ /৩ ৩  তাবযখ-২ ৬-৬-১ ৯৯০ ই াং এফাং ( ঘ)  পজএ  আই-৭/২০১ ০ এ য  ২ ১  ন াং অনুগেদ 
অনুমাী যফতথ ী ফয ফস্থা  গ্রণ  কয া পমগত া গয । 
 

 াংমুবক্ত : ৭ (  াত)  াতা। 

 

 

পভাঃ আ ফরৃয  যা জাক বূ ঞা 
উ- বচ ফ ( প্রবফবধ-২ ) 

পপান : ৭১ ৬০২ ৯১ 

 বচ ফ 

পফাভবয ক বফ ভান বয ফন   মথট ন  ভন্ত্রণ ার 
ফাাংর াগদ   বচ ফা র, ঢাকা। 
( দ ৃঃআঃ বব ন য   ক াযী বচ ফ, বফভান  াখ া) 
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প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/অবফ/ প্রবফ-১ /চ াঃবফঃ৩ /২০ ১ ০( অাং-৩ ) /১ ২ ৯ তাবযখ: 
১ ৪ /০৪ /১ ৪ ১ ৭ ফঙ্গাব্দ 

২ ৯/ ০ ৭/২০১ ০ বি ঃ 
 

বফল : অ ফয-উত্তয  ছবু ট (Post Retirement Leave) পবা গকা রীন   ভ প ন ন    আনু গতাবলক  ব যগাধ  ন া  কয া 
 াংক্রান্ত 

 

 ূত্র :   াংস্থ ান  ভন্ত্রণ অ রগয  ১ ৭ /৫/২০ ১ ০ বিঃ ত াবযগ খয ০৫.১ ২ ২ .০০৮ .০ ৩ .০০.০১ ৬.২০০ ১-১ ৫০ ন াং ত্র । 
 

 উমুথক্ত ব ফল   ূগত্র য প প্রবক্ষ গত ব ন গদ থক্রগভ জান াগন া মাগে পম, অ থথ  বফবা গগয ০৬ /৪ /২০ ১ ০ বিঃ ( ১ ৩ / ১ ২ /১ ৪ ১ ৬ 
ফাং) তাবয গখয  অভ / অবফ/  প্রব ফ-১ / চ াঃ বফ ঃ-৩ /২০ ১ ০ ( অাং-৩ ) /৬২ ন াং প্রজ্ঞ া গন য ভাধয গভ  বন ম্ন রূ  বন গ দ থন া জাবয  কয া  
গগছ:- 

‘ক ) আইগন য 4   4A ধ াযায অধীগন  প্র গমাজ য পক্ষ গত্র  ৫৭  ফ া ৫৯  ফ ছ য ূবতথয  বদ ন বট   াংবিষ্ট  গণ  কভথ কতথা/  
কভথচ াযীগ গণ য অফ য গ্রগণয বদ ন  বগগফ গণ য গ ফ । ফা াংরা গদ   াববথ  রু র ( া টথ-১ )  এয  বফবধ ৭৯  এয 
বফধান ভগত উক্ত বদ ন বট অক ভথ বদ ফ ( ন ন-াবক থাং পড)  ব াগফ গণ য গফ এফাং উক্ত বদ ন  গত অফ য গ্রণ  
কামথকয গ ফ । ত গফ ছুব ট  ানা  াগ গক্ষ  অফ য গ্রগণয জন্য  বন ধ থাবযত  উক্ত বদ ন বটয যফতথী  বদ ন  গত  
 গফথাচ্চ ১  ফ ছয  মথন্ত এ কজন  গণ  কভথকত থা/ কভথচ ায ী অ ফয  উয ছুব ট পবা গ কয গত  াযগ ফন । 

খ) এ পক্ষ গত্র  গণ  কভথকত থ/ কভথচ াযী গ গণ য অফ যপ্রস্তুব ত ভূরক ছুব টকা রী ন   ভগয  প্রাপ্ত সু গ মাগ সু বফধ া  েবরত  
অন্যান্য  কর  বন গদ থন া ূগফথ য ন্য া  অফ য উ য ছুবট কার ীন  ভগ  ফার  থা কগফ’। 

২ । এভ তাফস্থ া, অথথ  বফ বা গগয  উক্ত  প্র জ্ঞাগন য  ১  ( খ)  উ ানু গেদ  পভ াতা গফ ক  অফ য-উয ছুবট  (post Retirement 

Leave) পবাগকা রীন  ভ গ  পক ান কভথকত থা/  কভথচ াযী  অ ফয  ভঞ্জুয  ক গয এক ই   াগ থ  তাচয  প্রা য  পন ন   আনুগত াবলক  
বযগাধ কয া ম াগফ  ন া । পক ফ রভা ত্র  অফ য-উয ছুব ট (Post Retirement Leave) পল  ফায যই   াংবিষ্ট  কভথকত থা/  
কভথচ াযীগ গণ য পন ন    আনুগত াব ল ক বযগ াধ কয গত  গফ । 

 

 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান :৭১ ৭১ ৬ ৬০ 

 বচ ফ, 

 াংস্থ ান  ভন্ত্রণ ার, 

ফাাংর াগদ   বচ ফা র, ঢাকা। 

ন াং-অভ/অবফ/ব ফবধ-১ /চ াঃবফঃ৩ /২০ ১ ০( অাং-৩ ) /১ ২ ৯ তাবযখ: 
১ ৪ /০৪ /১ ৪ ১ ৭ ফঙ্গাব্দ 

২ ৯/৭/২ ০১ ০ বি ঃ 
 অনুবরব   দ  অফ গবত  প্রগ াজন ী ফযফস্থ া  গ্রগণয  জন্য পপ্রযণ  কযা গরা:- 
 

ব াফ ভাবন ন্ত্র ক, ব াফ ভাবন  ন্ত্রগকয কা মথার,  বচ ফার বফন, ৩  পপজ, প গুন ফাবগচা, ঢাকা । 
 

 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 
পপান : ৭১ ৭১ ৬৬০ 
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অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান   প্রবফবধ অ নু বফব াগ 

ফাস্ত ফান  া খা-১ 

ন াং-০৭.১ ৬১ .০২ ২ .০০.০০ .০০১ .২ ০১ ০-৩ ০৫ তাবযখ: 
১ ৩ /০৬/১ ৪ ১ ৭ ফঙ্গাব্দ   

২ ৮ /০৯/২ ০১ ০ বিষ্টাব্দ 
 

বফল : ০১ /০ ৭/২০০ ৯  বি ঃ তাবয খ  গত াবয ফাবযক  প ন ন গ বা গীগ গণ য ভ াব ক ন ী ট প ন ন  ফবৃ দ্ধ । 

সু ত্র : ব াফ ভা বন ন্ত্র ক ক ামথা র এ য স্ম াযক ন াং-ব বজএ / দ্ধবত-১ /জাঃ গফঃ গ কঃ, ০৮ /৫৪ ৭/৯২১, তাাং-২ ০/০৯/ ২ ০১ ০ 
বিঃ। 

 

 উমুথক্ত  বফল    ূগত্র য ফযা গত আবদষ্ট  গ জানাগন া  মা গে প ম, জাতী প ফতন পস্ক র, ২ ০০৯  এয  উ-অনুগেদ  
৬(৪ )  ( খ)  এয  বফধ ান অনু মাী  ভাব  ক ন ীট প ন ন গ বাগ ী কভথ কতথা/  কভথচ াযীগদ য ন্য া াবযফ াবযক প  ন ন গবাগ ী এ ফাং 
প্রবতফবন্ন  াবযফ াবযক পন গবা গগদ য ফ  ৬৫ ফস গযয  ঊগ র্ধ্থ গ র তাচযা ০ ১-০ ৭-২ ০০৯  বিঃ তাবয খ ফা  এয য প ম  
তাবযগ খ ফ  ৬৫  ফস গযয  ঊগ র্ধ্থ গফ প  তাব যখ  গত ভ াব ক ন ীট প ন গন য বয ভাণ ৫০%  ফবৃদ্ধয  সু বফধা প্রা য  গফন । 

 

২ । উগয াবল্লব খত  ভতাভ গতয  বয গপ্রব ক্ষ গত অ থথ  বফব াগ গয ১ ৭-০ ৬-২ ০১ ০ ত াবযগ খয ০ ৭.১৬১ .০২ ২ .০০. ০০. ০০১-

২ ০১ ০-১ ৭৫ ন াং স্ম াযগকয  ক্রবভক-৮  এয  করাভ ৩  এয  ভতাভত  অনু রূ বা গফ  াং গাবধ ত  গগছ  ভগ ভথ গণ য গফ । 

 

 

ভবপজ উব দ্দন  আগভদ 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান : ৯৫৫ ০ ৭৮ ১ 

ব াফ ভা বন ন্ত্র ক 
ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথর 

প গুন ফাবগচা, ঢাকা । 

ন াং-০৭.১ ৬১ .০২ ২ .০০ .০০.০০ ১ .২ ০১ ০-৩ ০৫( ২ ৫০) তাবযখ: 
১ ৩ /০৬/১ ৪ ১ ৭ ফঙ্গাব্দ   

২ ৮ /০৯/২ ০১ ০ বিষ্টাব্দ 

 দ  অফগবত  প্র গাজন ী কামথা গ থথ অনু ব রব ( গজষ্ঠ যতায ক্রভ ানু াগয ন ) :- 

১ . ভবন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভবন্ত্র বযল দ  বফ বা গ/ভুখ য বচ ফ, প্রধ ানভন্ত্র ীয কামথা র । 

২ . ফাাংর াগদ  ভ া ব াফ বন যীক্ষ ক  ব ন ন্ত্র ক, অবডট া উজ, ৭৭/ ৭ কাকয াইর  ড়ক, ঢাকা। তাচয আ তাবুক্ত   কর 
অবপগ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য অনু গযাধ  কয া গ রা । 

৩ .  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ  --------------------------------------(  কর ভন্ত্রণ ার/ ব ফবা গ) । তাচয আতা বকু্ত  অব ধ দ প্তয / 
বযদ প্তয / ব াফ  াখা ভূগ এ য অ নু বরব প প্রযগণয জন্য  অনু গয াধ কয া  গরা । 

৪ . বফবা গী কবভ ন ায, ঢাকা/চ ট্ট গ্র াভ/ খুরন া/য াজাী /ব গযট/ ফবযা র/যাং ুয বফ বাগ ।  তাচয আতা বকু্ত   কর  অবপ গ  
এয  অনু বরব  পপ্রয গণ য জন্য  অনুগযা ধ  কযা গ রা । 

৫ . ব াফ ভা বন ন্ত্র ক, ফাাংরা গদ , ঢা কা । তাচয আতা বকু্ত   কর  অব পগ   এয  অনু বরব  পপ্র য গণ য জন্য  অনুগ যাধ  কযা 
গরা । 

৬. পজরা প্রা ক, --------------------------------------পজরা (  কর) । ত াচয আতা বকু্ত   ক র অব পগ  এয  অনুবরব  
পপ্রযগণ য জন্য  অনুগযাধ  কযা  গরা । 

৭. প্রধ ান ব  াফযক্ষ ণ  কভথক তথা, --------------------------------------ভন্ত্রণ া র/ বফ বাগ  (  কর) । 
 

 

ভবপজ উব দ্দন  আগভদ 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান : ৯৫৫ ০ ৭৮ ১ 

 



 অথথ ব ফবা গগয ই-ফকু | অধযা-১ ০  1780  

গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ব ফবা গ, অ থথ ভন্ত্রণ া র 

প্রবফবধ অনু ব ফবা গ 

প্রবফবধ া খা-১ 

www.mof.gov.bd 

ন াং-অভ/ অবফ / প্রব ফ-১ /৩  ব -৫/২ ০০৫ / ( অাং-১ ) /৭৯  তাবযখ: ২ ২ /০২ /১ ৪ ১ ৭ ফঙ্গাব্দ 

০ ৫ /০ ৫/২ ০১ ০ বিষ্ট াব্দ 

 

বফল : জা তী প ফতন প স্কর, ২ ০০৯  প্র ফত থগন য পগ র উদ্ভ তু  ভস্য ায বফল গ ভতা ভত প্রদ ান প্র গঙ্গ । 

 

 ূত্র: ফাস্ত ফান  অনুবফবা গগয  ২ ২ /৪ /২০ ১ ০ বিঃ তাবয গ খয ০৭.১ ৬১ .০২ ২ .০০.০০ .০০.০০ ১ .২০ ১ ০-১ ০১  ন াং ত্র । 
 

উমুথক্ত  বফল     ূগত্র য  পপ্রবক্ষ গত প্রবফবধ অনুবফ বাগ গয ভতাভত / ব দ্ধা ন্ত  বন গদ থক্রগ ভ বন গম্ন য  ৫ ন াং ক রা গভ প্রদ ান কয া  
গরা:- 

 

ক্র ঃ 
নাং 

 ভস্য াভূ 

 

ববজ এ কাম থা রগ  য  
ভত া ভত 

জ াতী  পফত ন পস্ক র, 

২০০ ৯ এয  াংবিষ্ট  উ-

অ নুগ েদ 

প্রবফব ধ অ নুবফবাগ গ য  ভত াভত / 
বদ্ধ ান্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৮ . জাতী  পফত ন পস্ক র, ০৯ এয 
অনুগ েদ-৬ এয উ-অনুগ েদ ৪ (খ )  
এ ভাব ক নী ট পনন প্র াপ্ত  
অফ য গ বাগ ী ৬৫ ফসগ য য ঊগ র্ধ্থ 
কভথকত থা/ কভথচায ীয ন ীট প নগ নয  
বয ভাণ  ৫০% ফৃবদ্ধ এফাং  
অন্যান্যগ দয  পক্ষগ ত্র নীট পনগ নয  
বয ভাণ  ৪ ০%  ফৃবদ্ধ াগ ফ । এ  
পক্ষগ ত্র াবযফ াবয ক প ননায   
প্রবত ফন্নী প ননাযগ গ ণ য  পনন  
ফৃবদ্ধয  বয ভাণ  ৪ ০%  গ ফ নাবক  
৫০% গ ফ? 

এ কামথারগ  য  ভগ ত 
াবযফ াবয ক পন নায   
প্রবত ফন্নী প্রবত ফন্নী  
পননাযগ গ ণ য  ফ  

৬৫ ফছ গ য য  ঊ গ র্ধ্থ গ রই 
৫০% পনন ফৃবদ্ধয  
সু বফধা প্রায   গ ফন ।  

৬ (৪ ) (খ): ভাব ক নীট 
পননপ্রা প্ত অফ য গ বাগ ী 
৬৫ ফছ য  ঊ র্ধ্থ কভথকত থা/ 
কভথচায ীয নীট পনগ নয  
বয ভাণ  ৫০% ফৃবদ্ধ এফাং 
অন্যন্যগ দয  পক্ষগ ত্র নীট  
পনগ নয  বয ভাণ  ৪ ০% 
ফৃবদ্ধ াইগ ফ । জাতী  
পফত ন পস্ক র, ২০০৯  
কামথকয  ইফায  ত াবয খ 
ইগ ত  ভাঘথ বাত া (নীট 
পনগ নয  ২০%) বফরুপ্ত  
ইগ ফ ।  

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ 
এয ৬ (৪ ) (খ ) উানুগ েগ দয  
ভভথা নুমা ী চ াুরগ য  বনগ জ 
পননায গ র ত াচয  প ক্ষগ ত্র 
৫০% পনন ফৃবদ্ধ পগ  গছ 
এফাং অন্যান্যগ দয  পক্ষগ ত্র 
৪ ০%  ফৃবদ্ধ গ গ ছ  ভগ ভথ 
প্রতী ভান  । কাগ জই 
রৄ ধুভাত্র ভাব ক নীট  
পননপ্রা প্ত অফ য  পব াগী ৬৫  
ফছ য  ঊ র্ধ্থ কভথকত থা/ কভথচায ীয  
নীট পনগ নয  বয ভাণ  ৫০% 
ফৃবদ্ধ পগ  গ ছ  এফাং াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ী   প্রবত ফন্নী 
াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগগ ণ য  পন ন 
ফৃবদ্ধ  গ  গছ  ৪ ০% । 

৯. ০১/৭/২০০৯ বিঃ এয গ য 
পননাযগ দয  ফ   মখ ন ৬৫ ফছ য  
ফা ত দূর্ধ্থ গ ফ ত াযা ৫০% ফৃবদ্ধ 
াগ ফ বক না? 

এ কামথারগ  য  ভগ ত 
০১/৭/২০০৯ বিঃ এয 
য পননাযগ দয  ফ  
৬৫ ফছ গ য য  ঊগ র্ধ্থ গ র 
৫০% ফৃবদ্ধয  সু বফধা 
াগ ফ । 

৬ (৪ ) (খ): ভাব ক নীট 
পননপ্রা প্ত অফ য  পবাগ ী  
৬৫ ফছ য  ঊ র্ধ্থ কভথকত থা/ 
কভথচায ীয নীট পনগ নয  
বয ভাণ  ৫০% ফৃবদ্ধ এফাং 
অন্যন্যগ দয  পক্ষগ ত্র নীট  
পনগ নয  বয ভাণ  ৪ ০% 
ফৃবদ্ধ াইগ ফ । পফত ন পস্ক র, 

২০০৯ কামথকয  ইফায  
ত াবয খ  ইগ ত  ভাঘথ বাত া 
(নীট পনগ নয  ২০%) 
বফরুপ্ত ইগ ফ । 

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ 
এয ৬ (৪ ) (খ ) উানুগ েগ দয  
ভভথা নুমা ী ০১/৭/২০ ০৯ বিঃ  
ত াবয গ খ য য পননাযগ গ ণয 
ফ   মখ ন ৬৫ ফছয  ঊ র্ধ্থ গ ফ 
ত খ নই ত াচগ দয  পনন ৫০% 
ফৃবদ্ধ াগ ফ । ত গ ফ ৬৫ ফস গ যয 
বনগ ম্ন থাকাফস্থা  ৪ ০%  ফৃবদ্ধয  
সু বফধাপ্রাপ্তগ দয  উক্ত ৪ ০%  
এয  াগ থ ১০%  পমাগ কগ য  
পভাট ৫০% ফৃবদ্ধ াগ ফ । 

১২. অফ য গ বাগ ী কভথকত থা / ক ভথচায ী ৬ ৫  
ফস গ য য  ঊ গ র্ধ্থ উনীত গ   নীট 
পনগ নয  ৫০% ফৃবদ্ধয  সু বফধা 
গ্রণ  কয ায য ভৃত ুযফয ণ  কয গ র 
ত ায বয ফায াবযফ াবয ক পনগ নয  
উক্ত ৫০% ফৃবদ্ধয সু বফধা নীট 
পনন প্রায   গ ফন বক না? 

ভূর পন নায ৫০% 
ফৃবদ্ধ  পম নীট পনন  
গ্রণ  কগ যগ ছ ন উাই 
াবযফ াবয ক নীট প নন  
ব াগ ফ প্রায গ ফন ভগ ভথ 
এ কামথার  ভগ ন কগ য । 

 

৬ (৪ ) (খ): ভাব ক নীট 
পননপ্রা প্ত অফ য গ বাগ ী 
৬৫ ফছ য  ঊ র্ধ্থ কভথকত থা/ 
কভথচায ীয নীট পনগ নয  
বয ভাণ  ৫০% ফৃবদ্ধ এফাং 
অন্যন্যগ দয  পক্ষগ ত্র নীট  
পনগ নয  বয ভাণ  ৪ ০% 
ফৃবদ্ধ াইগ ফ । পফত ন পস্ক র, 

২০০৯ কামথকয  ইফায  
ত াবয খ  ইগ ত  ভাঘথ বাত া 
(নীট পনগ নয  ২০%) 

পননাগ য য  ভৃত ুযয   ভ
 নীট পনগ নয  বয ভাণ  
মা গ ফ াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগণ  
 বম্মবরত বাগ ফ ত া-ই াগ ফ । এ 
পক্ষগ ত্র কভাগ নায প কান সু গ মাগ  
পনই। ক াগ জই অফ য  পবাগ ী 
কভথকত থা/ ক ভথচায ী ৬৫  
ফস গ য য ঊগ র্ধ্থ উনীত গ 
নীট পনগ নয  ৫০%  ফৃবদ্ধয  
সু বফধা গ্রণ  কয ায য 
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ক্র ঃ 
নাং 

 ভস্য াভূ 

 

ববজ এ কাম থা রগ  য  
ভত া ভত 

জ াতী  পফত ন পস্ক র, 

২০০ ৯ এয  াংবিষ্ট  উ-

অ নুগ েদ 

প্রবফব ধ অ নুবফবাগ গ য  ভত াভত / 
বদ্ধ ান্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বফরুপ্ত ইগ ফ । ভৃত ুযফয ণ  কয গ র ত ায 
বয ফাবয ক পননগ বাগ ীগণ  
 বম্মবরত বাগ ফ উক্ত ৫০% 
ফৃবদ্ধয  সু বফধা নীট প নন  
প্রায গ ফন। 

১৩ . াবযফ াবয ক পন নগ বাগ ীগ দয  ফ  
বকগ  য  বববত্তগ ত  বনরূ ন কয া গ ফ । 

পম  কর াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  
এএব  াগ য   নদ 
য গ গ ছ উায  বব বত্তগত 
াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  
পনন বন ধথায ণ  কয গ ত 
গ ফ । অন্যান্য পক্ষগ ত্র 
পনন প কই  দাবখর  
কয ায  ভ  পম ফ   
পদখাগ না গ গ ছ উায 
বববত্তগ ত  াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  ফ  
বনরূ ন কয গ ত  গ ফ । মবদ 
প   ভ  ফ   না 
পদখাগ না গ   থাগ ক 
ত াগ র জাতী  বয চ  
গ ত্রয  উবল্লবখত  ফ গ য 
বববত্ত গ ত  াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  ফ  
বনরূ ন কয গ ত   গ ফ । 

১৩  (২): ৬৫ ফস গ য য  
ঊ গ র্ধ্থ পননাযগ দয  
বচবকস া বাত া ভাব ক  
১০০০ (এক  াজায) ট কা  
এফাং অন্যান্য  
পননাযগ দয  পক্ষগ ত্র 
ভাব ক বচবকস া বাত া  
৭০০ ( াত ত ) টাকা  
গ ফ । 

জাতী  বয চ   গ ত্র উবল্লবখত 
ফ গ  য বববত্তগ ত  াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  ফ  
বনরূ ন কয গ ত  গ ফ । ত গ ফ পম 
 কর াবযফ াবয ক  
পননগ বাগ ীগগ ণ য  জাতী 
বয চ   ত্র পনই ত াগ দয পক্ষগ ত্র 
এএব  াগ য   নগ দ 
উগ ল্লবখত  ফ গ য  বববত্তগত 
এফাং মাগ দয জাতী 
বয চ  ত্র   এএব   নদ 
পনই, ত াগ দয  পক্ষগ ত্র পনন 
পকই  দাবখর কয ায  ভ  পম 
ফ   পদখাগ না গ গ ছ  ত ায 
বববত্ত গ ত  াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগগ ণ য  ফ 
বনরূ ন কয গ ত   গ ফ ।  

১৫. জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয 
অনুগ েদ নাং-১৩  পত  বচবকস া বাত া  
৬৫ ফস গ য য ঊ র্ধ্থ পননাযগ দয  
ভাব ক ১০০০ ট াকা এফাং  
অন্যান্যগ দয  পক্ষগ ত্র ভাব ক ৭০০/- 
টাকা ফৃবদ্ধ কয া গ  গছ । এ আগ দগ  
উবল্লবখত  সু বফধা প্রদাগ নয  বনবভগ ত্ত  
ভাব ক নীট প ননপ্রা প্ত াবযফ াবয ক  
পনন পবাগ ীয ফ   ৬৫ ফস গ য য  
ঊ গ র্ধ্থ গণ নায পক্ষগ ত্র  াংবিষ্ট ভূত  
চ াকবযজীফীয ফ   গণ না কয া গ ফ, 

না বক াবযফ াবয ক প নন পবাগ ীয  
ফ   গ ণ না কয া গ ফ ত া  ম্প ষ্ট  ন 
বফধা  বফল বট স্পষ্ট ী কয ণ  
প্রগ  াজন। 

উব  পক্ষগ ত্রই অথথাস 
ফত থভাগ ন বমবন প  নন  
পবাগ  কয গ ছ ন ত ায  ফ  
গ ণ না কগ য  বচবকস া 
বাত ায সু বফধা প্রায 
গ ফন ভগ ভথ  

১৩  (২): ৬৫ ফস গ য য  
ঊ গ র্ধ্থ পননাযগ দয  
বচবকস া বাত া ভাব ক  
১০০০ (এক  াজায) টা কা  
এফাং অন্যান্য  
পননাযগ দয  পক্ষগ ত্র 
ভাব ক বচবকস া বাত া  
৭০০ ( াত া ত ) টাকা  
গ ফ । 

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ 
এয ১৩  (২ ) অনুগ েগ দয  
ভভথা নুমা ী পন নায ফরগ ত  
মায া ফত থভাগ ন প নন পব াগ 
কয গ ছ ন ত াগ দযগ ক ফুঝ াগ না 
গ গ ছ । ভৃত  ফয বক্তয 
পননায ফ ায সু গ মাগ  পনই ।  
অত এফ ৬৫ ফস গয য  ঊ র্ধ্থ 
পননায এফাং ৬৫ ফস গ য য 
ঊ গ র্ধ্থয  াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ী- উব  পক্ষগ ত্রই 
ফত থভাগ ন বমবন পনন পবাগ  
কয গ ছ ন ত াচয  ফ   গণ না কগ য 
বচবকস া বাত ায সু বফধা প্রদান 
কয গ ত  গ ফ ।  

 

 

পভাঃ ইউনুচ  আরী  খান 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 

পপান : ৭১ ৭১ ৬৬০ 

ব বন য   ক াযী বচ ফ, 

ফাস্ত ফান-১  াখা, 
অথথ ব ফবা গ। 
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গণ প্রজাত ন্ত্রী ফ াাংরা গদ   যক ায 

অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান  অনু ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান  া খা-১ 

ন াং-০৭.১ ৬১ .০ ২ ২ .০০.০০ .০০১ .২ ০১ ০-১ ৭৫ তাবযখ: ১ ৭ /০৬/২০১ ০ 

 

বফল : জা তী প ফতন প স্কর, ২ ০০৯  প্র ফত থগন য পগ র উদ্ভ তু  ভস্য ায বফল গ ভতা ভত প্রদ ান । 

 

 ূত্র: ন াং - ব বজএ /  দ্ধবত-১ / জাঃ পফঃ পস্ক র/ ২ ০০৮ /৫৪ ৭/ ৭৮ ৮ / তাাং - ২ ১ /০৩ /১ ০ বিঃ। 

 

উমুথক্ত  বফলগ   ূত্রক্ত  গত্র য  বয গ বক্ষ গত আবদষ্ট  গ জ ানাগন া মা গে  পম, জাতী প ফতন পস্ক র, ২ ০০৯  প্র ফতথগন য পগ র 
উদ্ভ ুত  ভস্যায ব ফলগ অথথ  বফব াগ গ য সু বন বদ থষ্ট ভতাভত ( ছগ ক প্রদত্ত )  বন ম্নরূব াগফ  কামথ কয  গ ফ । 

 

ক্র ঃ 
নাং 

 ভস্য াভূ ববজ এ কাম থা রগ  য  ভত াভত অথ থ বফ বাগ গ য  ভত াভত 

১ অনুগ েদ: ৬(২) (ক) অ নুমা ী ১-৭-২০০৯ বিঃ 
ত াবযগ খ য  গূ ফথ নূত ন বনগ  াগপ্রাপ্ত পকান কভথকত থা/ 
কভথচায ী, বমবন পক ান ফাবলথ ক পফত ন ফৃবদ্ধ য  সু বফধা 
ানবন, বত বন  বক  গ ফথাবনম্ন ২০০০ টা কায 
সু বফধা প্রায   গ ফন? 

ত াগ দয  পক্ষগ ত্র উক্ত সু বফধা 
প্রগ মাজয   গ ফ ভগ ভথ এ কামথার  
ভগ ন কগ য ।  

ববজএ কামথা রগ  য   াগ থ একভত ।  

২ অনুগ েদ: ৬(৩ )( খ ) জাত ী  পফত ন পস্ক র, ২০০৫ 
এয ৫ভ পগ্রগ ড ০১-০১-২০০৫ ত াবয গ খ  
বগ রকন পগ্রড পস্ক র প্রাপ্ত ক ভথকত থাগ দ য  পফত ন 
বনধথায ণ   াংক্রান্ত  অথথ ভন্ত্র ণ ারগ  য  ১৫১ নে য  এফাং 
পফত ন  ভত াকয ণ   াংক্রান্ত  ১৫২ নে য  
স্ম াযক ভূগ য  কামথকাবয ত া ০১-০৭-০৯ ত াবয খ  
গ ত  য বত  কয া গ  গছ । ২  পেণ ীয  কভথকত থাগ দয  
৯ভ পগ্রগ ড ০১-০১-০৫ ত াবয গ খ  ব গ রকন পগ্রগ ড 
পফত ন বনধথায ণ   াংক্রান্ত  অথথ ভন্ত্র ণ ারগ  য 
৫/৭/২০০৭ বিঃ ত াবয গ খ য  ১০১ নে য  স্ম াযগ কয  
কামথকাবয ত া য বত  কয ায বফলগ   বকছ ুই উগ ল্লখ  
কয া  বন। প গ র বৈত ী  পেণ ী য  কভথকত থাগ দয  
০১-০৭-০৯ ত াবয গ খ য  পফত ন বনধথায ণ  বক বাগ ফ 
গ ফ? 

এ পক্ষগ ত্র স্ম াযক নাং -১০১ 
ত াবয খ  ০৫/০৭/২০০৭ বিঃ 
আ গ দবট জাত ী  পফত ন পস্ক র, 

২০০৯ এয অনুগ েদ নাং 
৬(৩ )( গ ) অনুমা ী য বত  কয া 
পমগ ত  াগ য  ভগ ভথ এ কামথার  
ভগ ন কগ য ।  

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয 
অনুগ েদ ৬(৩ )( খ ) -এ ফবণ থত  ১১৩, 

১৫১  ১৫২  াংখয ক স্ম ায ক ভূগ য  
 ূগ ত্র সু বফধা প্রাপ্ত কভথকত থাগ গ ণ য  
পফত ন ৬(৩ )( গ ) অনুমা ী পফত ন 
বনধথায গ ণ য  কথা ফরা গ  গছ । 
৬(৩ )( গ ) -পত  কভথকত থাগ ণ  ফরগ ত  
১১৩, ১৫১   ১৫২ নাং স্ম াযক 
সু বফধাপ্রাপ্ত ক ভথকত থাগ ণ গ কই ফুঝ াগ না 
গ গ ছ । এ বফলগ   একবট সু স্পষ্ট  
উদায ণ   উগ ল্লখ  কয া গ গ ছ । এ 
পক্ষগ ত্র অথথ  বফবাগ  কত ৃথক জাবযকতৃ  
৫/৭/২০০৭ বিঃ ত াবয গ খ য  ১০১ 
নে য  স্ম াযক অনুমা ী সুবফধাপ্রাপ্ত 
কভথকত থা  ম্প গ কথ বকছ ুই ফরা  বন । 
অথথ বফবাগ গ য  ২৮ /৩/২০১০ 
ত াবয গ খ য  ২৬ নাং স্ম াযগ ক 
কয  গ বরডাং পস্ক গ রয  বযফ গত থ 
০১/০১/২০০৫ ত াবয গ খ   য াবয 
বগ রকন পগ্রড পস্ক গ র পফত ন 
বনধথায গ ণ য  সু বফধা বছর ভগ ভথ উগ ল্লখ  
কয া গ  গছ । অথথাস জাত ী  পফত ন 
পস্ক র ২০০৫ - এ উক্ত সু বফধা বছর 
বকন্তু  জাত ী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এ 
উবল্লবখত  সু বফধা য াখা  বন। সু ত াযাাং 
ইগ ত াভগ ধয  সু বফধাপ্রাপ্ত কভথ কত থাগ দয  
পক্ষগ ত্র ৫/৭/২০০৭ বিঃ ত াবয গ খ য  
১০১ নে য  স্ম াযগ কয  কামথকাবয ত া 
ফ ার আ গ ছ ।  
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নাং 

 ভস্য াভূ ববজ এ কাম থা রগ  য  ভত াভত অথ থ বফ বাগ গ য  ভত াভত 

৩ অনুগ েদ: ৬(৩ ) গ (১) অনুগ েগ দ ৫ভ পগ্র গ ড ০১-

০১-০৫ ত াবয গ খ  ব গ রকন পগ্রড পস্ক গ র পফত ন 
বনধথায গ ণ য  উদায গ ণয  উচ্চ ধা পদখাগ না গ গ ছ । 
এভত াফস্থা, পম  কর কভথ কত থা ০১-০১-২০০৫ 
ত াবয গ খ  ৫ ভ পগ্রড পস্ক গ র ব গ রকন পগ্রড পস্ক গ র 
বগ রকন পগ্রড পস্ক গ র বনম্ন ধাগ  পফত ন  বনধথা য ণ  
কয া গ  গছ  ত াগ দয গ ক উচ্চ ধাগ  ূনঃগফত ন 
বনধথায ণ  কয া গ  গছ  ত াগ দয গ ক উচ্চ ধাগ 
ূনঃগ ফত ন বনধথায ণ ূফথক ফগ ক া প্রদান কয া মাগ ফ 
বক না? 

এ পক্ষগ ত্র জাতী  পফত ন পস্ক র, 

২০০৯ এয অনুগ েদ 
৬(৩ )( গ )( ১) অনুমা ী উচ্চ ধাগ  
পফত ন বনধথায ণ  কগ য  ু নয া  
ফগ ক া পফত ন প্রদান কয া পমগ ত  
াগ য ।  

ভত াভত  য ফত থীগ ত  জানাগ না গ ফ ।  

৪ অনুগ েদ: ৭(২) বৈত ী  পেণ ীয কভথকত থা গ ণ  ০১-

০৭-০৯ ত াবয গ খ য  ূগ ফথয চ াকবযয  পভ াদগ দয  
বববত্ত গ ত  ৮    ১২ ফস য  ূবত থগ ত  ১ভ  ২  
টাইভগ স্ক গ রয  সু বফধা রৄধুভাত্র পফত ন বন ধথ াযগ ণ য  
জন্য প্রগ মাজয     ায কথা ফরা গ গছ । এ 
পক্ষগ ত্র প্রা  বনক ভ ঞু্জয ীয প্রগ  াজনী তা আগ ছ  
বকনা? 

চ াকবযয   গ ন্ত ালজনক পযকগ ডথয 
বববত্তগ ত  এত দাংক্রান্ত  প্রচ বরত  
ত থাবদ যূ ণ   াগ গ ক্ষ 
টাইভগ স্ক র প্রায     ায কথা 
উগ ল্লখ  থ াকা  এগ ক্ষগ ত্র  
প্রা বনক ভ ঞু্জয ীয আ ফশ্যকত া 
য গ গ ছ  ভগ ভথ এ কামথার  ভগ ন 
কগ য ।  

ববজএ কামথা রগ  য   াগ থ একভত ।  

৫ অনুগ েদ: ৬(৩ ) ১, ২ উ-অনুগ েগ দয  দ্ধবত গ ত  
পফত ন বনধথায ণ  কয া  ৩ ০-০৬-০৯ বিঃ ত াবয গ খ য  
পফত ন বনধথাবযত     ১৬,৫০০ টাকা । উ ক্ত  ভগ   
উগ ত্তারন কগ য ন ১৭,৬০০ টাকা । ০১-০৭-০৯ 
ত াবয গ খ  ভূর পফত ন ২৫,৮ ৫০ টাকা এগ ক্ষগ ত্র ০১-

০৭-০৯ বিঃ  গ ত  ৩ ০-১১-০৯ বিঃ এয  ফগ ক া 
বয গ াগ ধয  পক্ষগ ত্র ২৫,৮ ৫০ টাকা পথগ ক 
১৬,৫০০ টাকা এয  পকা ন অাংক বট বফগ  াগ কয গ ত  
গ ফ?  

এ পক্ষগ ত্র ২৫,৮ ৫০ টাকা পথগ ক 
১৬,৫০০ টাকা বফগ  াগ কগ য  
ফগ ক া প্রদান কয গ ত   গফ । 
কাযণ  ৩ ০/১১/০৯ বিঃ 
ত াবয গ খ য  গূ ফথ গৃীত  অবত বযক্ত 
অথথ পপ য ত গ মাগ য  ন ।  

ববজএ কামথা রগ  য   াগ থ একভত ।  

৬  াুররয  পফত গ নয  কভথচায ীগ দয  ভাঘথবা ত া প্রদান 
কয া মাগ ফ বকনা? 

 ফথাুররয  পফত ন ০১/০৭/০৯ 
বিঃ ত াবয খ  গ ত  নতুন বাগ ফ 
প্রফত থগ নয  পগ র ভাঘথবাত া 
প্রায ন ।  

ববজএ কামথা রগ  য   াগ থ একভত   

৭ পস্ক র বববত্তক আ নু লবঙ্গ ক কভথচায ীগ দয  জ াতী  
পফত ন পস্ক র, ০৯ এয আ  ত া  আ না গফ বক না?  

পস্ক র বব বত্তক আ নুলাব ঙ্গক 
কভথচায ীগ দয  জাত ী  পফত ন 
পস্ক র, ২০০৯ এয আ  ত া  
আ না মাগ ফ না ভগ ভথ এ কামথা র  
ভগ ন কগ য ।  

ভত াভত  গ য  জানাগ না গ ফ ।  

৮ জাতী  পফত ন পস্ক র, ০৯ এয অনুগ েদ ৬ এয 
উ-অনুগ েদ ৪ (খ ) এ ভাব ক ন ীট প ন ন প্রাপ্ত 
অফ য গ বাগ ী ৬৫ ফছ গ যয  ঊগ র্ধ্থ কভথক ত থা/ 
কভথচায ীয নী ট প নগ নয  বযভাণ  ৫০% ফৃবদ্ধ 
এফাং অন্যান্যগ দয  পক্ষগ ত্র নীট পনগ ন য  বযভাণ  
৪ ০%  ফৃবদ্ধ াগ ফ । এগ ক্ষগ ত্র াবযফ াবয ক 
পননায   প্রবত ফন্নী প ননাযগ গ ণ য  পনন 
ফৃবদ্ধয  বযভাণ  ৪ ০%  গ ফ নাবক ৫০% গ ফ?  

এ কামথারগ  য  ভগ ত  াবয ফাবয ক 
পননায   প্রবত ফবন্ন 
পননাযগ গ ণ য  ফ  ৬৪  
ফছ গ য য ঊ গ র্ধ্থ গ রই ৫০% 
পনন ফৃবদ্ধয  সু বফধা প্রা য 
গ ফন। 

জাতী  পফত ন পস্ক র ০৯ এয 
৬(৪ )( খ ) উানুগ েগ দয  ভভথানুমা ী 
চ াুরগ য  বনগ জ পননায গ র ত ায 
পক্ষগ ত্র ৫০% পনন ফৃবদ্ধ পগ  গ ছ  
এফাং অন্যান্যগ দয  পক্ষগ ত্র ৪ ০%  ফৃবদ্ধ 
গ গ ছ  ভগ ভথ প্রত ী ভান   । কাগ জই 
রৄ ধুভাত্র ভাব ক নীট প ননপ্র াপ্ত 
অফ য গ বাগ ী ৬৫ ফছ য  ঊগ র্ধ্থ 
কভথকত থা/ ক ভথচায ীয নীট প নগ নয  
বয ভাণ  ৫০% ফৃবদ্ধ পগ  গ ছ এফাং 
াবযফ াবয ক পননগ বাগ ী   
প্রবত ফন্নী াবয ফাবয ক 
পননগ বাগ ীগগ ণ য  পনন ফৃবদ্ধ 
গ গ ছ  ৪ ০%   
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৯ ০১/০৭/২০০৯ বিঃ এয  গ য  পননা য গ দয  
ফ   মখ ন ৫০ ফছয  ফা ত দূর্ধ্থ গ ফ ত ায া ৫০% 
ফৃবদ্ধ াগ ফ বক না? 

এ কামথারগ  য  ভগ ত  ০১-০৭-

২০০৯ বিঃ এয  য  
পননাযগ দয  ফ   ৬৫ ফছ গ যয  
ঊ গ র্ধ্থ গ র ৫০% ফৃবদ্ধয  সু বফধা 
াগ ফ ।  

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয ৬ 
(৪ ) (খ ) উানুগ েগ দয  ভভথানুমা ী 
০১৭/২০০৯ বিঃ ত াবয গ খ য  য  
পননাযগ গ ণ য  ফ  মখ ন ৬৫ ফছ য  
ঊ র্ধ্থ  গ ফ ত খ নই ত াগ দয  পনন 
৫০% ফৃবদ্ধ াগ ফ ত গ ফ ৬৫ ফস গ যয  
বনগ ম্ন থ াকাফস্থা  ৪ ০%  ফৃবদ্ধয  
সু বফধাপ্রাপ্তগ দয  উক্ত ৪ ০%  এয  াগ থ 
১০%  পমাগ কগ য  পভাট ৫০% ফৃবদ্ধ 
াগ ফ ।  

১০ জাতী  পফত ন পস্ক র/ ০৯ এয ৩ (ক)   ১১ 
অনুগ েদ অনুম া ী অন্যান্য  কর বাতাব দ 
৩ ০/৬/০৯ বিঃ ত াবয গ খ  প্রায  অাংগ ক ৩০/৬/১০  
বিঃ জুন মথন্ত  প্রদান কয া গ ফ । অযব দগ ক 
জাতী  পফত ন পস্ক র/ ০৯ এয ১৪  অনুগ েগ দ 
ফাবড়বাড়া বাত া ০১/ ৭/০৯ বিঃ  গ ত  ৩০/৬/১০ 
বিঃ এয  ভগ ধয  প্রাপ্ত ফাবলথক ইন বক্রগ ভরট প মাগ  
গ র  জাত ী  পফত ন পস্ক র/ ০৯ প্রফত থন না  গ র 
পম  াগ য  ফাড়ী বাড়া প্রায   ত, একই  াগ য  
৩ ০/৬/১০ বিঃ  মথন্ত  প্রায   গ ফন ফগ র উগ ল্লখ  
থাকা   াংগ  য  ৃবষ্ট  গ গ ছ ।  

জাতী  পফত ন পস্ক র/ ০৫ 
অনুমা ী ০১/৭/০ ৯ বিঃ  গ ত  
৩ ০/৬/১০ বিঃ মথন্ত   কর 
কভথকত থা/ ক ভথচায ীয ফাবলথক 
ইনবক্রগ ভরট পমাগ   গ র পম াগ য  
ফাড়ীবাড়া প্রা য গ ত ন প াগ য 
ফাড়ীবাড়া বাত া গ ফ ভগ ভথ এ 
কামথার  ভগ ন কগ য ।  

ববজএ কামথা রগ  য   াগ থ একভত ।  

১১ ০১/০১/০৫ বিঃ ত াবয খ  ব গ রকন পগ্রড প্রাপ্ত 
জাতী  পফত ন পস্ক র/ ০৯এয ৬/ (৩ ) (গ ) অনুগ েদ 
অনুমা ী পফত ন বন ধথায ণ কাযীগ দয  পফত ন 
বনধথায ণ  ম্প গ কথ সু স্পষ্ট  বনগ দথনা আগছ । বকন্তু  বক 
াগ য  ০১/১২/০৯ বিঃ ত াবয খ   গত  ফাবড়বাড়া 
প্রায গ ফ ত া সুস্পষ্ট  উগ ল্লখ  পনই । প গ র 
ফাড়ীবাড়া প্রা যত া ম্প গ কথ  াং   ৃবষ্ট গ গ ছ ।  

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয 
অনুগ েদ ১৪ (১) অ নুমা ী 
জাতী  পফত ন পস্ক র ২০০৯ 
প্রফত থন না  গ র পম পফত ন প্রায  
গ ত ন উায উয ফাড়ীবাড়া 
বাত া প্রায   গ ফ ভগ ভথ এ 
কামথার  ভগ ন কগ য । 

ব বজএ কামথা রগ  য   াগ থ একভত ।  

১২ পকান অফ য গ বাগ ী কভথকত থা/ কভথচায ী ৬৫ 
ফস গ য য ঊগ র্ধ্থ উনীত গ   নীট পনগ নয  
৫০% ফৃবদ্ধয  সু বফধা গ্রণ  কয ায য ভৃত ুযফয ণ 
কয গ র ত ায বয ফায াবযফ াবয ক পনন উক্ত 
৫০% ফৃবদ্ধয  সু বফধা নীট পনন প্রা য গ ফন 
বক-না? 

ভূর প ননায ৫০% ফৃবদ্ধ   
পম নীট প নন গ্র ণ  কগ য গ ছ ন 
উাই াবয ফাবয ক নী ট পনন 
ব াগ ফ প্রায   গ ফন ভগ ভথ এ 
কামথার  ভগ ন কগ য ।  

পননাগ য য  ভৃত ুযয   ভ  নীট 
পনগ নয  বযভাণ  মা  গ ফ 
াবযফ াবয ক পননগ বাগ ীগণ  
 বম্মবরত বাগ ফ ত া-ই াগ ফ । এ পক্ষগ ত্র 
কভাগ নায পক ান সু গ মাগ  পনই । 
কাগ জই অফ য গ বাগ ী কভথকত থা/ 
কভথচায ী ৬৫ ফস গ য য  ঊগ র্ধ্থ উনীত 
গ   নীট পনগ নয  ৫০% ফৃবদ্ধয  
সু বফধা গ্রণ  কয ায য ভৃত ুয ফয ণ  
কয গ র ত ায াবযফ াবয ক 
পননগ বাগ ীগণ   বম্মবরত বাগ ফ উক্ত 
৫০% ফৃবদ্ধয  সু বফধা নীট পনন 
প্রায গ ফ ।  

১৩ াবযফ াবয ক পননগ বাগ ীগ দয  ফ   বকবাগ ফ 
বকগ  য  বববত্তগ ত  বনরূ ণ কয া গ ফ ।  

পম  কর াবয ফাবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  এএ ব 
াগ  য   নদ য গ গছ  উায 
বববত্তগ ত  াবয ফাবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  ফ   বনরূ ণ  
কয গ ত  গ ফ । অন্যান্য পক্ষগ ত্র 
পনন প কই  দাবখ র কয ায 
 ভ  পম ফ   পদখাগ না গ  গছ  
উায  বববত্তগ ত  াবয ফাবয ক 
পনন পব াগীগ দয  ফ   
বনরূ ণ  কয গ ত  গ ফ । মবদ প  
 ভ  ফ   না থ াগ ক  ত াগ র 
জাতী  বযচ   গ ত্রয  উবল্লবখত  
ফ গ  য বববত্তগ ত  াবয ফাবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  ফ   বনরূ ণ  
কয গ ত  গ ফ ।  

জাতী  বযচ   গ ত্র উবল্লবখত  
ফ গ  য বববত্তগ ত  াবয ফাবয ক 
পননগ বাগ ীগ দয  ফ   বনরূ ণ  
কয গ ত  গ ফ । ত গ ফ পম  কর 
াবযফ াবয ক পননগ বাগ ীগগ ণ য  
জাতী  বযচ   ত্র পনই ত াগ দয 
পক্ষগ ত্র এএ ব াগ  য   নগ দ 
উবল্লবখত  ফ গ  য  বববত্তগ ত  এফাং 
মাগ দয  বযচ  ত্র   এএ ব 
 নদ পনই, ত াগ দয  পক্ষগ ত্র পনন 
পকই  দাবখ র কয ায  ভ  পম ফ   
পদখাগ না গ  গছ  ত ায বববত্তগ ত  
াবযফ াবয ক পননগ বাগ ীগগ ণ য  
ফ   বনরূ ণ  কযগ ত  গ ফ ।  
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ক্র ঃ 
নাং 

 ভস্য াভূ ববজ এ কাম থা রগ  য  ভত াভত অথ থ বফ বাগ গ য  ভত াভত 

১৪ জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয ১৬(২)  ধাযা 
অনুমা ী পক ান ক ভথক ত থা/ কভথচায ী ৩ ০ জুন, 

২০০৯ ত াবয গ খ য  য  ফাবলথক ইনবক্রগ ভর ট প্রাপ্ত 
গ র বত বন পম ত াবয গ খ  ফাবলথক ইনবক্রগ ভর ট প্রাপ্ত 
গ ফন ত ায ূফথফত থী ভাগ য  ভূরগ ফত গ নয বববত্তগ ত  
উস ফ বাত া প্রগ দ  গ ফ । প  অনুমা ী য কাবয  
কভথকত থা/ ক ভথচায ীগ দয  পফত ন বনধথায ণ ূফথক 
পফত গ নয  ফগ ক া প্র দাগ নয   ভ  ইবতূগফথ 
ইনবক্রগ ভরট  প্রদত্তাাং প কগ ট বফববন্প কামথার  
গ ত  ফগ ক া প্রদান কয া গ ে । ইা  বঠক বক 
না?  

জাবত   পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয 
১৬(২) অ নুমা ী উস ফ বাত ায 
 াগ থ ইনবক্রগ ভরট  উস ফ 
বাত া প্রদত্ত  গ র ইনবক্রগ ভরট 
এয অাং কতথনগ মাগ য   গ ফ ভগ ভথ 
এ কামথার  ভগ ন কগ য ।  

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ পঘালণ া 
না কয া গ র কভথকত থা/ ক ভথচায ীগণ  
পম  াগ য  উস ফ বাত া পগ ত ন ত ায  
অবত বযক্ত প্রদত্ত  গ র ত া 
কত থনগ মাগ য ।  

১৫ জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয অনুগ েদ নাং -
১৩  পত  বচ বকস া বাত া ৬৫ ফস গ য য ঊগ র্ধ্থ 
পননাযগ দয  ভাব ক ১০০ ০ টাকা এফ াং অন্যান্য  
পক্ষগ ত্র ৭০০ টাকা ফৃব দ্ধ কয া গ  গ ছ । এ আ গ দগ  
উবল্লবখত  সু বফধা প্রদাগ নয  বনবভগ ত্ত ভাব ক নীট 
পননপ্রা প্ত াবযফ াবয ক প নন পবাগী য  ফ   
৬৫ ফছ গ য য  ঊ গ র্ধ্থ গণ নায পক্ষগ ত্র  াংবিষ্ট  ভৃত  
চ াকবযজীফীয ফ   গ ণ না গ ফ, না বক  াবয ফাবয ক 
পনন পব াগীয ফ   গণ না কয া গ ফ ত া স্পষ্ট  
ন  বফধা  বফল বট স্পষ্ট ীকয ণ  প্রগ  াজন । 

উব  পক্ষগ ত্রই অথথয াস ফত থভাগ ন 
বমবন পন ন পবাগ কয গ ছ ন 
ত ায ফ  গ ণ না কগ য  বচ বকস া 
বাত ায সু বফধা প্রায   গ ফন ভগ ভথ 
এ কামথার  ভগ ন কগ য ।  

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয 
১৩ (২) অনুগ েগ দয  ভভথানুম া ী 
পননায ফরগ ত  মাযা ফত থভান 
পনন পব াগ  কয গ ছ ন ত াগ দযগ ক 
ফুঝ াগ না গ গ ছ । ভৃত  ফয বক্তয 
পননায ফ ায সু গ মাগ  পনই । 
অত এফ ৬৫ ফস গ য য  ঊ গ র্ধ্থ 
পননায এফাং ৬৫ ফস গ য য  
ঊ গ র্ধ্থয  াবয ফাবয ক পননগ বাগ ী - 
উব  পক্ষগ ত্রই ফত থভাগ ন বমবন পন ন 
পবাগ  কয গ ছ ন ত ায ফ  গণ না কগ য  
বচবকস া বাত া প্রদান কয গ ত   গ ফ ।  

১৬ ০১/৭/২০০৯ বিঃ  গ ত  ৩ ০/০৬/২০১০ বিঃ 
ত াবয গ খ য  ভগ ধয  পকান কভথচায ী/ কভথকত থা  টাইভ-

পস্ক র, বগ রকন পগ্রড, গ দান্পবত    
নফবনগ  াগপ্রাপ্ত  গ র প পক্ষগ ত্র ত াযা ফাড়ী বাড়া 
বকবাগ ফ াগ ফন ফা পকান ত াবয গ খ য  Basic এয 
উয ফাড়ী বাড়া বাতা প্রায গ ফন । 

এগ ক্ষগ ত্র জাতী  পফত ন 
পস্ক র/ ২০০৯ প্রফত থন না  গ র, 

পম পস্ক গ র টাইভ-পস্ক র, 

বগ রকন পগ্রড, গ দান্পবত    
নফবনগ  াগপ্রাপ্ত  গ ত ন প 
পস্ক গ রয  ভূর পফত গ নয  উয  
জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এ 
১৪ (১) অনুমা ী ফাড়ী ব াড়া 
বাত া প্রায   গ ফন ভগ ভথ এ 
কামথার  ভগ ন কগ য ।  

ববজএ কামথা রগ  য   াগ থ একভত ।  

১৭ জাতী  পফত ন পস্ক র/ ২০০৯ এ মবদ গ দান্পবত  না 
গ ত া বববত্তগত  পফত ন বনধথায গ ণ য  বফধান না থ াকা  
জুবন য  কভথচায ী/ কভথকত থা, ববন য  কভথচায ী/ 
কভথকত থায  পচগ   পফত ন পফী াগ ে । প   পক্ষগ ত্র 
জাতী  পফত ন পস্ক র/ ২০০৫ এয অনুগ ে দ নাং-

৬(১)( ঙ) এয ন্যা  মবদ গ দান্পবত  না  ত  
বববত্তগ ত  ০১/০৭/২০০৯ বিঃ ত াবয গ খ  পফত ন 
বনধথায ণ  কয া মাগ ফ বক-না? 

জুবন য / ববন য  কভথচায ী/ 
কভথকত থায  পফত ন স ফলভয  
দূযীকয ণ াগ থথ জাত ী  পফত ন 
পস্ক র, ২০০৫ এয ৬(১)( ঙ) এয 
ন্যা  মবদ গ দান্পবত  না  ত  
বববত্তগ ত  ০১/০৭/২০০৯ বিঃ 
ত াবয গ খ  পফত ন বনধথায ণ  কয া 
মা  ভগ ভথ এ কামথার  ভগ ন 
কগ য । 

মবদ গ দান্পবত  না  ত  এফ বফল  
Case to Case নবথ মথাগ রাচনা 
কগ য  বনষ্প বত্ত কযা পমগ ত  াগ য 
(ফাস্তফা ন অনুবফবাগ গ য  ২৮ /৩ /১০ 
ত াবয গ খ য  ২৬ নাং স্ম াযক অনুমা ী) ।  

১৮ পম  কর ৬ষ্ঠ পগ্রডবকু্ত ক ভথকত থা অথথ 
ভভত্রণ ারগ  য  স্ম াযক নাং - ১১৩  ত াাং -
০৯/০৭/২০০৮  বিঃ স্ম াযক নাং - ১৫১ ত াাং - 
১৪ /০৯/২০০৮  বিঃ এফাং স্ম ায ক নাং - ১৫২ ত াাং -
১৫/০৯/২০০৮  বিঃ অনুমা ী এখ ন  প কান 
আ বথথক সু বফধা গ্রণ  কগ য ন নাই ত াযা এ সু বফধা 
৩ ০/১১/২০০৯ বিঃ ত াবয খ  মথন্ত  প্রায  গ ফন বক-

না? 

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয 
অনুগ েদ ৬(৩ )( গ )( ২) অনুমা ী 
মায া এখ ন মথন্ত  এ সু বফধা গ্রণ  
কগ য নবন ত াযা ৩ ০/১১/২০০ ৯ 
বিঃ ত াবয খ  মথন্ত  এ সু বফধা 
প্রায গ ফন ভগ ভথ এ কামথার  
ভগ ন কগ য । 

ববজএ কামথা রগ  য   াগ থ একভত ।  
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ক্র ঃ 
নাং 

 ভস্য াভূ ববজ এ কাম থা রগ  য  ভত াভত অথ থ বফ বাগ গ য  ভত াভত 

১৯ জাতী  পফত ন পস্ক র/ ২০০৯ এয অনুগ ে দ ১৬(২) 
এ উগ ল্লখ  য গ গ ছ  পম, জাতী  পফত ন পস্কর, ২০০৯ 
ত াবয গ খ য  য  পকান কভথ কত থা/ কভথচায ী ফাবলথক 
ইনবক্রগ ভরট প্র াপ্ত  গ র প পক্ষ গ ত্র বত বন প ম ত াবয গ খ  
ফাবলথক ই নবক্রগ ভরট প্র াপ্ত  গ ফন ত ায ূফথফত থী 
ভাগ  য  ভূর পফত গ নয  বববত্তগ ত  উস ফ বাতা প্রগ দ  
গ ফ । ত গ ফ ে াবন্ত  বফগ নাদন বাতায  পক্ষগত্র পকান 
বকছ ু উগ ল্লখ  কয া   বন । 

ে াবন্ত    বফগ নাদন বাতা উস ফ 
বাত ায ন্যা  প্রায । ত গ ফ 
জাতী  পফত ন পস্ক র/ ২০০৯ 
জাবয য  ূগ ফথ পম  কর কভথকত থা/ 
কভথচায ী ০১/০৭/২০০ ৯ ত াবয খ  
ফা ত ায গ য  ফাবলথক 
ইনবক্রগ ভরট  ে াবন্ত    বফগ নাদন 
বাত া গ্রণ  কগ যগ ছ ন ত াগ দয  
বনকট  গ ত  উক্ত ইনবক্রগ ভরট 
জবনত  ফবধথত  টাকা আদা গ মাগ য  
গ ফ ভগ ভথ এ কামথার  ভগ ন 
কগ য ।  

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ পঘালণ া 
না কয া গ র কভথকত থা/ ক ভথচায ীগণ  
পম  াগ য  পফত ন পগ ত ন প াগ য 
ে াবন্ত বফগ নাদন বাতা প্রায গ ফন । 

২০ ০১/০১/২০০৫ ত াবয খ   গ ত  ৩ ০/১১/২০০৯ বিঃ 
ত াবয গ খ য  ভগ ধয  ৬ষ্ঠ পগ্রগ ড পস্ক র প্রাপ্ত পম কর 
১ভ পেণ ীয কভথকত থাগ ণ  অফ য  গ্র ণ  কগ য গ ছ ন, 

প   কর কভথ কত থাগ গ ণ য  ভগ ধয  মাগ দয  প্রা বনক  
জবটরত ায কাযগ ণ  ০১/০১/২০০৫ বিঃ ত াবয গ খ  
অথথ বফবাগ গ য  ১৪ /০৯/২০০৮  বিঃ ত াবযগ খ য  
স্ম াযক নাং-১৫১ এফাং ১৫/৯/২০০৮  বিঃ ত াবয গ খ য 
স্ম াযক নাং - ১৫২ পভাতাগ ফক ৫ ভ পগ্রগ ড  য াবয 
বগ রকন পগ্রগ ড পফতন বনধথায ণ  কয া  বন/ 
পফত ন বনধথায গ ণ  বফরে   গ গ ছ  প পক্ষগ ত্র  য াবয 
বগ রকন পগ্র ড পস্ক গ র পফত ন বনধথ াযণ ীয বববত্তগ ত  
ত াযা আ নুগ ত াবলক প্রায   গ ফন বক-না?  

৩ ০/১১/২০০৯ বিঃ ত াবয খ  
মথন্ত  মাযা  য াবয বগ রকন 
পগ্রড পস্ক গ র পফত ন বনধথায ণ  
প্রায বছ গ রন ত াযা  য াবয 
বগ রকন পগ্রড পস্ক গ র পফত ন 
বনধথায ণ  কগ য  পনন   
আ নুগ ত াবলক গ্র ণ  কয গ ত  
ায গ ফন ভগ ভথ এ  কামথার  ভগ ন 
কগ য ।  

ফবণ থত  ১৫১   ১৫২ নাং স্ম াযগ কয  
বফলগ   পফত ন স ফলভয  দূয ীকয ণ  
 াংক্রান্ত  ভবন্ত্র  বা কবভবটগ ত  
উস্থাগ নয  অগ ক্ষা  য গ  গ ছ । উক্ত 
কবভবটয  ব দ্ধাগ ন্ত য  য  বফল বটগ ত  
ভত াভত  প্রদান কয া গ ফ ।  

২১ অথথ বফবাগ গ য  ০৯/০৭/২০০৮  বিঃ ত াবয গ খ য  
স্ম াযক নাং - ১১৩, ১৪ /৯/২০০৮  বিঃ তাবয গ খ য  
স্ম াযক নাং - ১৫১ এফাং ১৫/০ ৯/২০০৮  বিঃ 
ত াবয গ খ য  স্ম াযক নাং - ১৫২ পভাতাগ ফক ৫ভ পগ্রগ ড 
 য াবয বগ রকন পগ্রড পস্ক গ র পফত ন বনধথায ণ ীয 
বববত্তগ ত  ত াযা আ নুগ ত াবলক প্রায   গ ফন বক-না? 

জাতী  পফত ন পস্ক র, ২০০৯ এয 
অনুগ েদ নাং-৬(৩ )( গ ) অনুমা ী 
 য াবয বগ রকন পগ্র ড পস্ক গ র 
উচ্চ ত য  ধাগ  পফত ন বনধথায ণ  
কগ য  ৩ ০/১১/২০০৯ বিঃ মথন্ত  
ফগ ক া পফত ন বাতাবদ প্রদান 
কয া পমগ ত  াগ য  ভগ ভথ এ 
কামথার  ভগ ন কগ য ।  

ফবণ থত  ১৫১   ১৫২ নাং স্ম াযগ কয  
বফলগ   পফত ন স ফলভয  দূয ীকয ণ  
 াংক্রান্ত  ভবন্ত্র  বা কবভবটগ ত  
উস্থাগ নয  অগ ক্ষা  য গ  গ ছ । উক্ত 
কবভবটয  ব দ্ধাগ ন্ত য  য  বফল বটগ ত  
ভত াভত  প্রদান কয া গ ফ ।  

 

 

ভবপজ উব দ্দন  আগভদ 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 
পপান : ৯৫৫ ০ ৭৮ ১ 

ব াফ ভা বন ন্ত্র ক 

ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার 
প গুন ফাবগচা, ঢাকা -১ ০০০ 
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অথথ ভন্ত্রণ ার, অথথ ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান  অনু ব ফবা গ 

ফাস্ত ফান  া খা-১ 

ন াং-০৭.১ ৬১ .০২ ২ .০০.০০ .০০১ .২ ০১ ০-২ ৯৩ তাবযখ: ২ ২ /০ ৯/২০ ১ ০  বি ঃ 

 

বফল : জা তী প ফতন প স্কর, ২ ০০৯  প্র ফত থগন য পগ র উদ্ভ তু  ভস্য ায বফল গ ভতা ভত প্রদ ান । 

 

 ূত্র: ন াং - ব বজএ /দ্ধব ত-১ /জাঃগ ফঃ গস্ক র/ ২ ০০৮ /৫৪ ৭/৭৮ ৭ তাাং- ০ ২ /০ ৩ /২ ০ ১ ০ বিঃ। 

 

 উমুথক্ত  বফল গ  ূগত্র া ক্ত  গত্র য বয গবক্ষ গ ত আবদষ্ট  গ  জানা গন া ম াগ ে পম, জাতী প ফতন প স্কর, ২ ০০৯  প্রফ তথগন য  
পগ র উদ্ভ ুত  ভ স্যায ব ফলগ অথথ ব ফ বাগ গয সু বন বদ থষ্ট ভতাভ ত ( ছগক প্রদ ত্ত)  বন ম্নরূবা গফ কামথকয  গফ । 

 

ক্র ঃ 
নাং 

উ দ্ভতু   ভস্য াভূ উ দ্ভতু   ভস্য াভগূ  য  বফলগ  ববজএ ক াম থা রগ  য  
ভত া ভত 

অথ থ বফ বাগ গ য  ফাস্তফা ন 
অ নুবফবাগ গ য  ভত াভত 

১। জাতী  পফত নগ স্ক র ২০০৯ এয 
অনুগ েদ নাং-  ১৩ (১) অনুমা ী ফবধথত 
াগ য  বচবকস াবাতা পম  কর কভথকত থা/ 
কভথচাবয ০১/০৭/২০ ১০ বিঃ ত াবয গ খ 
অফ য  উত্তয  ছ ুবটগ ত  (বআ য এর) 
থাকগ ফন ত াযা প্রায গ ফন বক- না? 

০১/০৭/২০১০ বিঃ ত াবয গ খ   পম  কর ক ভথকত থা/  
কভথচাবয অফ য  উত্তয  ছ ুবটগ ত  (বআ য এর) থাকগ ফন  
ত াযা অথথ ভন্ত্র ণ ারগ  য  ত্র নাং-  অভ / অবফ(ফাস্তফ-
১) বফবফধ- ৭/ ২০০৫( অাং- ১)/ ১০ ত াবয খ-  
২৩/ ০১/২০০৬ বিঃ অনুমা ী জাতী   পফত নগস্ক র 
২০০৯ এয অনুগ েদ নাং-  ১৩ (১) পভাতাগ ফক ফবধথত 
াগ য  বচ বকস া বাত া প্রায  গ ফন। 

ববজএ কামথা রগ  য  
ভত াভগ ত য   াগ থ 

একভত । 

২।               ২০০৯ এর 

        - ১৪ (৬) অনুমা ী ফবধথত  
াগ য  ফাড়ীবাড়া বাত া, পম  কর 
       /       র ০১/০৭/২০১০ বিঃ  
ত াবয খ    সর   র        

(   রএ )          র   প্রায 
গ ফন বক- না? 

০১/০৭/২০১০ বিঃ ত াবয গ খ   পম  কর ক ভথকত থা/  
কভথচাবয অফ য  উত্তয  ছ ুবটগ ত  (বআ য এর) থাকগ ফন  
ত াযা অথথ ভন্ত্র ণ ারগ  য  ত্র নাং-  অভ / অবফ(ফাস্তফ-
১) বফবফধ- ৭/ ২০০৫( অাং- ১)/ ১০ ত াবয খ-  
২৩/ ০১/২০০৬ বিঃ অনুমা ী জাতী   পফত নগস্ক র 
২০০৯ এয অনুগ েদ নাং-  ১৩ (১) পভাতাগ ফক ফবধথত 
াগ য  ফাড়ীবাড়া বাত া প্রায   গ ফন। 

 স  এ         র 

      র স    

এ   । 

৩ ।               ২০০৯ এর 

        - ২৫ অনুম া ী 
০১/০৭/২০১০ বিঃ ত াবয খ  গ ত  প্রগ দ 
বক্ষা  া ক বাতা পম কর        / 
      র ০১/০৭/২০১০        র   

  সর   র        (   রএ ) 

         র             বক- না? 

  সর     র     কা র পমগ ত ু পননগ মাগ য  
চ াকবযকার প গ ত ু ০১/০৭/২০১০        র       

স          /       র   সর   র        

(   রএ )          র                 

২০০৯ এর         - ২৫          বক্ষা  
 া ক               । 

 স  এ         র 

      র স    

এ   । 

 

 

ভবপজ উব দ্দন  আগভদ 

ব বন য   ক াযী বচ ফ 
পপান : ৯৫৫ ০ ৭৮ ১ 

ব াফ ভা বন ন্ত্র ক 

ব াফ ভা বন ন্ত্র গকয  কা মথার 
প গুন ফাবগচা, ঢাকা -১ ০০০ 
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অথথ ভন্ত্রণ ার,  অ থথ বফ বাগ 
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তাবযখ ১ ৪- ১ ২- ১ ৪ ১ ৭ ফঙ্গাব্দ / ২ ৮- ০ ৩- ২ ০১ ১  বিস্টাব্দ 

 

 ন াং-  এ আয  ৭৭০- আইন /২০ ১ ১ /  ০৭.১ ৭৩ .০২ ২ .১ ৪ .০০.০০ ২ .২ ০০৭( অাং)-  Services (Reorganisation 

and Conditions) Act. 1975 (XXXII of 1975)  এ য  section 5 এ প্রদ ত্ত ক্ষ ভতাফগ র  যক ায অ ত্র  বফবাগ গয ১ ৮  
অগ্রাণ , ১ ৪ ১ ৬ ফ ঙ্গাব্দ  পভা তাগ ফক  ২  বডগ েয ২ ০ ০৯ ব িস্টাব্দ  ত াবযগ খয এ আয-  ২ ৫৬-  আইন / ২ ০ ০৯/  অভ/  অবফ / 
ফাস্ত ঃ- ১ / জাঃগ ফঃগ স্কর ঃ- ২ / ২ ০০৯ /  ২ ৩ ৩  এয  ভাধযগ ভ জাযী কৃত চ াকব য ( গফতন   বাত াবদ )  আগদ ,  ২ ০ ০৯ ( ফাাং রাগদ   
ুবর)  এ বন ম্ন রূ  াং গাধন  কবয র , মথ া :-  

 

উবয- উক্ত আ গদ গয  অনুগেদ  ১ ১  এয  উ- অনুগেদ  ( ৬) এ য-    

অ) দ পা ( ঝ)  এ ফাং উায  বফ যীগত  ২    ৩  ক রা গভ  উবল্লব খত  এব ররেজভূগয  
বযফগ তথ বন ম্নরূ  দ পা (ঝ)  এ ফাং এ ব র রেজ ভূ প্রবতস্থ াব ত ই গফ, ম থা :-  

 

 ‘( ঝ)  বকট বা ত া:  (  কর প াাকধা যী াখ ায জন্য)  

 এ,এ  ,ব গ ত তরৃ র্ধ্থ  কভথকত থা গদ য  ( প্রাযবম্ভক  ) ৮ ২ ৪ ০/-  টাকা 
 এ,এ  ,ব গ ত তরৃ র্ধ্থ কভথকত থা গদ য  ( ফাস বযক  ন ফান  ) ৫০৭০ /-  টাকা 
 ুবর বযদ থক ( আভথ ড ুব র ফযা টাবর গন য বযদ থক ফযতী ত)  ( প্রায বম্ভক) ৪ ১ ১ ৯/-  টাকা 
 ফাস বযক  ন ফান  ভঞ্জুয ী ৩ ৩ ৮ ০/-  টাকা’; 

আ) দ পা ( ট)  এফাং উায বফ যীগ ত ২   ৩  করা গভ উব ল্লবখ ত এব ররেজভূ গ য বযফ গতথ 
বন ম্ন রূ  দ পা  ( ট)  এফাং  এবর রেজ ভূ প্রবতস্থ াবত  ই গফ , ম থাঃ-  

 

 ‘( ট)  চ ুরকাটা   পধ ার াই বা তা :  
  কর ই উবনগ টয এ  , আই/   াগ জথরট  ই গত কন গ স্টফ র  মথ ন্ত   ৬৫/-  টাকা’; 

ই ) দ পা ( ঠ)  এফাং উ ায বযফ গতথ ২   ৩  করাগ ভ উব ল্লবখত এব র রেজ ভূগ য বযফগ তথ  
বন ম্ন রূ  দ পা  ( ঠ)  এফাং এবর রেজ  ভূ প্রবতস্থ াবত  ই গফ ,  ম থা :-                                                                                       

 

 ( ঠ)  রেজাবপক  এরা উন্ফ :-                            ভূ র পফত গন য ৩ ০%  া গয  গফথাচ্চ ৩ ২ ৫০/-  টাকা’; 
এফাং  

ঈ)  দ পা ( ধ )  এয  বফযীগত ২   ৩  করাগভ উগ ল্লবখত এব র রেজ ভূ গ য বযফগ তথ 
বন ম্নরূ  দ পা  ( ধ )  এফাং এব ররেজ ভূ  প্রবতস্থ াবত  ই গফ , ম থা :-  

( ধ )  ঝুচবকূণথ কাগজয   ম্মা ন ী ফাফদ অথথ প্রদ াগন য ক্ষ ভ তা : 

 

 ( ুবর বযদ থক  গত  কন গ স্টফর  মথন্ত প্রগদ )  জন প্রব ত অনবধ ক ৫২ ০/- টাকা। 
 আইবজ/ অবতবয ক্ত  আই বজব   গ ফথা চ্চ  ফাসবয ক ৫৭২ ০/-  টাকা 
 ুবর কব ভন ায/ অবতবযক্ত  ুব র ক বভন ায  গফথ াচ্চ  ফাসবয ক ৫২ ০০/-  টাকা 
 বডআইবজ / অবতবযক্ত  বড আইবজ  গ ফথাচ্চ ফাস বযক ৫২ ০০/-  টাকা 
 ুবর সু ায   ভ মথাগয  কভথক তথা  গফথ াচ্চ ফাস বযক ৪ ৬৮ ০/- টাকা’। 

 
২ । এই  প্রজ্ঞা ন  ০ ২- ১ ২- ২ ০০৯  তাব যগখ ক ামথকয  ই া গছ ফবর া গণ য ই গফ।   

 

যাষ্ট্রবতয আগদ ক্র গভ, 
 

 

পভাঃ ই ভদ ারৃর  ক 

অবতবযক্ত   বচ ফ 
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ন াং- ০৭.০০.০০ ০০.১ ৭১ .১ ৩ .০০২ .১ ২ ( অাং- ১ )- ৫ ৭ তাবযখ: 
২ ৮ /০৫/২ ০১ ২  বিষ্টাব্দ 

১ ৪ /০২ /১ ৪ ১ ৯ ফঙ্গাব্দ 

অবপ  স্মায ক 

 যক ায অথথ  বফব াগ গয ১ ৬ এব প্র র, ১ ৯৫৯ তাবযগ খয MEMORANDUM No.2566 (40)-F, Dacca, এ বন ম্নরূ   
 াংগাধন  কবয র , ম থা :-  

উবয- উক্ত  MEMORANDUM এ য  Section 1 এ উবল্লবখ ত  Gratuity ীলথক  অাংগয-  

ক ) para 3 এ য  sub-para (2) এয  য বন ম্ন রূ  ন ূতন sub-para (3 )  াংগম াবজত ই গ ফ, ম থা :-  

‘(3) When the Government servant leaves no surviving relatives as mentioned in clauses (a) to 

(d) of sub-para (2), the amount of gratuity shall be payable to the following relatives, if any, of 

the Government servant in equal shares, namely: 

a) Full brothers; and 

b) Full sisters.’; 

খ) para 4 এয  বযফগ তথ বন ম্ন রূ   para 4 প্রবতস্থ াব ত ই গ ফ, মথা :-  

‘4. No gratuity will be payable by Government after the death of a Government servant if he/ 

she does not leave a family as defined in para 2(1) above or an eligible dependent relative or 

relatives specified in sub-para (2) or (3) of para 3 above.’। 

যাষ্ট্রবতয আগদ  ক্র গভ, 
 

পভাঃ ইভদ ারৃর  ক 

অবতবয ক্ত   বচ ফ 

উ- বন  ন্ত্র ক 

ভুদ্রণ , প রখ া ভগ্রী,  পযভ  প্রক া ন া অবধ দ প্তয , পতজ গাচ,  ঢাকা । 

ন াং-  ০৭.০০.০০ ০০ .১ ৭১ .১ ৩ .০০ ২ .১ ২ ( অাং- ১ )- ৫ ৭/১ ( ২ ৬৪ ) তাবযখ: 
২ ৮ /০৫/২ ০১ ২  বিষ্টাব্দ 

১ ৪ /০২ /১ ৪ ১ ৯ ফঙ্গাব্দ 

 দ  অফগবত  প্র গাজন ী ফযফস্থা  গ্রগণয জন্য  অনু বরব  ( গ জযষ্ঠত ায ক্র ভানু াগয ন ) : 

০ ১ । ভব ন্ত্র বযল দ   বচ ফ, ভ ব ন্ত্র বযল দ  বফব াগ, ফ াাংর াগদ   বচ ফা র, ঢাকা/  ভুখ য ব চ ফ,প্রধ ানভ ন্ত্র ীয  কামথ ার, গত জ গ াচ,ঢাক া। 

০ ২ । ফাাংর াগদ গ য ভ া ব াফ বন যীক্ষ ক  বন  ন্ত্র ক, অবডট বফন , ৭৭/৭ ক া কয াইর, ঢা কা। তাচয অধীন স্থ   ক র অবপ গ  
এয  অনু বরব   পপ্রয গণ য জন্য  বন গদ থ ক্র গভ অনু গযাধ  কযা  গ রা। 

০ ৩ । গবন থয ফ াাংরা গদ  ফ যাাংক, ভব তবঝর , ঢাকা । 

০ ৪ । ব বন য   বচ ফ ........ ....... ...... .... ...... ... ....... ...... ....... ...... ....... .. ......... ....... ...... ... ভন্ত্রণ া র/ ব ফবা গ। 
০ ৫ ।  বচ ফ, যাষ্ট্রবতয কামথ ার, ফঙ্গ বফ ন , ঢাকা। 
০ ৬।  বচ ফ/বাযপ্র াপ্ত  বচ ফ  . ...... ....... ... ......... ....... ...... ....... ...... ....... .. ......... ....... ...... ..ক র  ভন্ত্রণ ার /  বফ বা গ। 

( তাচয অধ ীন স্থ   কর অবপ গ  এয  অ নু বরব প প্রয গণ য জন্য  বন গদ থক্র গ ভ অনুগযাধ কয া  গ রা। 

০ ৭। ব াফ ভা  বন  ন্ত্র ক, প গুন ফ াবগচ া,  ঢাকা । তাচয  অধীন স্থ   ক র অবপ গ   এয  অনুবরব  প প্রযগণয  জন্য  বন গদ থ ক্র গভ  
অনুগযাধ কয া  গ রা। 

০ ৮ । ব বজবডএ প,  প গুন ফাব গচ া, ঢাকা । তাচয অধ ী ন স্থ   কর  অ ব পগ  এয  অনুবরব  পপ্রয গণ য জন্য  বন গদ থ ক্র গ ভ অনু গযাধ  
কয া গ রা। 

০ ৯। বফবা গী কবভ ন ায ....... ...... ...... . ........(  ক র) । 
১ ০ । পজরা প্রা ক. ...... ....... ...... .... (  কর)। তাচয  অধী ন স্থ   ক র অবপ গ  এয  অনুবরব  প প্রযগণয  জন্য  বন গদ থ ক্র গ ভ  

অনুগযাধ কয া  গ রা। 

১ ১ । অবতবয ক্ত  ভাবয চ া রক ( অ থথ) , ফা াংরাগদ  পয রগ, পয রব ফন, আ ফরৃর গবণ  পয াড, ঢাকা। তাচয অধী ন স্থ   কর 
অবপগ  এয  অনু ব রব প প্রযগণয জ ন্য বন গদ থ ক্র গভ অনুগযাধ কয া গ রা । 

১ ২ । ভানন ী অ থথভ ন্ত্র ীয  এক ান্ত   বচ ফ, অ থথ ভ ন্ত্র ণ া র, ফাাংর াগদ   বচ ফা র, ঢাকা । 

১ ৩ । প্রধ ান ব াফযক্ষ ণ  কভথক তথা.... ...... ......... ....... ...... ....... ...... ....... .. ......... ....... .(  কর) । 

১ ৪ । পজরা ব া ফযক্ষ ণ  কভথকতথা. ...... .... ......... ....... ...... ....... ...... ....... .. ......... ....... .(  কর)। 

১ ৫ । অবপ  কব / গ াডথ পাইর । 
 

এ.এ প.আব ভন  পচ ৌ ধ ুযী 
মুগ্ম-  বচ ফ ( প্রবফবধ) 
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