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)

3.

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.
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
morei) 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 21-174, 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
অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1551 

c)

have been his pay in the New National Grade and Scale on the date his retirement and has
he not been on leave.
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 ratesa) Those who retiren on a gross pension
20% of gross pension Subject to a minimum
up to Tk. 200 p.m.
of Tk. 30 per month.
b) Those who retired on a gross pension
15% of gross pension subject to a minimum
exceeding Tk. 200 p.m.
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

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1554 

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
Up to Tk. 100

Above Tk. 100 but
not above Tk. 150.

Above Tk. 150 but
not above Tk. 200.

Above Tk. 350 but
not above Tk. 500.

Above Tk. 350 but
not above Tk. 500.

Increase
i) Tk. 30 plus
ii) 20% of (pension as on 30-6-1973 plus
Tk. 20) subject to minimum of Tk. 30
i) Tk. 25 plus
ii) 20% of (pension as on 30-6-1973 plus
Tk. 20) subject to minimum of Tk. 30
i) Tk. 20 plus
ii) 20% of (pension as on 30-6-1973 plus
Tk. 20) subject to minimum of Tk. 30
i) Tk. 20 plus
ii) 15% of (pension as on 30-6-1973 plus
Tk. 20) subject to minimum of Tk. 40
i) Tk. 15 plus

ii) 15% of (pension as on 30-6-1973 plus
Tk. 20) subject to minimum of Tk. 40
Above Tk. 500.
i) Tk. 15 subject to marginal adjustment up
to Tk. 515 plus.
ii) 15% of (pension up to Tk. 515) subject to
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

Above Tk. 200 P.M.

15% of pension as on 30-6-1973 subject to
a minimum of Tk. 40

Revised amount of pension
with effect from 1-7-1977
a) Amount of pension on 30-61977 plus Tk. 30 plus
b) 20% of (a) subject to a
minimum of Tk. 30.
a) Amount of pension on 30-61977 plus Tk. 25 plus
b) 20% of (a) subject to a
minimum of Tk. 30.
a) Amount of pension on 30-61977 plus Tk. 20 plus
b) 20% of (a) subject to a
minimum of Tk. 30.
a) Amount of pension on 30-61977 plus Tk. 20 plus
b) 15% of (a) subject to a
minimum of Tk. 40.
a) Amount of pension on 30-61977 plus Tk. 15 plus
b) 15% of (a) subject to a
minimum of Tk. 40.
a) Marginal adjustment up to
Tk. 515 plus
b) 15% of (a) subject to a
minimum of Tk. 40.
a) Amount of pension on 30-61977 plus
b) 20% of (a) subject to a
minimum of Tk. 30.
a) Amount of pension on 30-61977 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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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ উইাং, াখা নাং-২
নাং-অথথভ/প্রবফ-২/বাতা-২৩/৭৮-৩৫২(৫০০)

তাবযখ: ২০-১২-১৯৭৮ ইাং

পপ্রযক:

পভাঃ াঈরৃয যভান
উ-বচফ
অথথ ভন্ত্রণার

বফল:

াবযফাবযক পনন পবাগীগদয বচবকসা বাতা।

পকান যকাবয কভথচাযীয ভৃতুয ঘবটগর যকাগযয প্রচবরত বফবধ অনুমাী বনবদথষ্ট ভগয জন্য তাায
উত্তাযাবধকাযীগক াবযফাবযক পনন পদা ইা থাগক। ১৯৬৩ াগরয যকাবয কভথচাযী (বচবকসা) বফবধ অনুমাী
অন্যান্য পনন পবাগী কভথচাযীগদয ন্যা াবযফাবযক পনন পবাগীযা বচবকসা ফয প্রবতূয ণ (re imbursement)
াায অবধকাযী বছগরন। বকন্তু উক্ত প্রথায বফগরা াধগনয য তাাযা অন্যান্য পনন পবাগীগদয ন্যা নগদ অগথথ
বচবকসা বাতা াইগফন বক-না পই ম্পগকথ সুবনবদথষ্ট পকান যকাবয আগদ না থাকা বাফযক্ষণ  ানা প্রদানকাযী
অবপ গুবরগত বফগল বফভ্রান্তকয বযবস্থবতয উদ্ভফ ইাগছ।
এই ফযাাগয যকাগযয দৃবষ্ট আকলথণ কযা ইগর যকায বফলবট ানুবূবত কাগয বফগফচনাূফথক বদ্ধান্ত গ্রণ
কবযাগছন পম, পনন পবাগীগদয ন্যা াবযফাবযক পনন পবাগীযা বনবদথষ্ট ভগয জন্য প্রচবরত াগয অথথাস ভাবক
৩০ (বত্র) টাকা াগয বচবকসা বাতা প্রাপ্ত ইগফন।
এই আগদ অবফরগে কামথকযী ইগফ।
পভাঃ াঈরৃয যভান
উ-বচফ
অথথ ভন্ত্রণার
নাং-অথথভ/প্রবফ-২/বাতা-২৩/৭৮-৩৫২(৫০০)

তাবযখ: ২০-১২-১৯৭৮ ইাং

প্রবতবরব জ্ঞাতাগথথ  মথামথ ফযফস্থা গ্রগণয জন্য -------------------------------------- পপ্রবযত ইর।
পক, এভ, কবযভ
াখা প্রধান
অথথ ভন্ত্রণার
পপান নাং: ২৫৯৬৮৭
ফন্নন:
১। যাষ্ট্রবতয বচফার। ২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ। ৩। যাষ্ট্রবতয প্রধান বচগফয একান্ত বচফ। ৪। অথথ বচগফয
ফযবক্তগত কাযী ৫। প্রগতযক ভবন্ত্র ভগাদগয একান্ত বচফ ৬। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ (াখাবববত্তক) ৭। প্রধান বাফ
বনাভক  বনযীক্ষক, ফাাংরাগদ, ঢাকা ৮। ভা বাফযক্ষক ফাাংরাগদ, ঢাকা ৯। ভাবাফযক্ষক াভবযক, ঢাকা ১০।
অবতবযক্ত বাফযক্ষক যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা। ১১। ভা বাফযক্ষক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা। ১২।
বাফযক্ষণ অবপায, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা। ১৩। ফাাংরাগদ যকাগযয কর বচফ। ১৪। অথথ ভন্ত্রণারগয কর
বচফ। ১৫। অথথ ভন্ত্রণারগয প্রগতযক অধীনস্ত দপ্তয। ১৬। প্রগতযক বযদপ্তয প্রধান। ১৭। প্রগতযক অথথ উগদষ্টায দপ্তয।
১৮। প্রগতযক বফবাগী কবভনায/গজরা/ভাুরভা প্রাক। ১৯। প্রগতযক পরেজজাবয অবপায/াফ- পরেজজাবয অবপায।
২০। প্রগতযক পজরা বফচাযক। ২১। প্রধান, াংফাদ বফবাগ তথয  পফতায ভন্ত্রণার, ঢাকা। ২২। ভা বাফযক্ষক,
পযরগ। ২৩। বযচারক, জাতী ঞ্চ বফবাগ, ঢাকা। ২৪। ভা বাফযক্ষক ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষক। ২৫। ভা
বযচারক বাফ বনযীক্ষক প্রবক্ষণ একাগডভী, ঢাকা।
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
Regulation Wing- I
dated the 24th April 1979.

No.MF/R-I/3P-1/78/73

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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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফধান উইাং, াখা- ১
নাং- অঃভঃ(বফবধ- ১)৪- - ৪/৭৯/১১৯(২৫০)

তাবযখ: ৯ই জুরাই, ১৯৭৯ ইাং

বফল: কৃাূচক আনুগতাবলক তবফর (Compassionate Gratuity Fund) ইগত আবথথক াাময প্রাংগগ।
পম ভস্ত নন- পগগজগটড যকাবয কভথচাযীয চাকবয পননগমাগয নগ এফাং পনন, গ্রাচুইবট, কবররেজবফউটবয
প্রববগডরট পারড, রে ইনবগযন্ফ, পফবনগবাগররট পারড ইগত পকান আবথথক সুবফধা াইফায সুগমাগ নাই, তাাযা চাকবয
পগল অথফা চাকবয থাকাকারীন ভগ অক্ষভ ইগর বকাংফা ভুতুযফযণ কবযগর তাাগদয বযফাযফগথ গক কৃাূচক
অনুগতাবলক তবফর (Compassionate Gratuity Fund) নাভ একবট পারড বফদযভান যবাগছ। প্রবত ফসয এই
পাগরড বকছু অথথ ফযাদ্দ থাগক। এই পারড ইগত াাময ভঞ্জুযীয জন্য একবট কৃাূচক অনুগতাবলক তবফর কবভবট
বফদযভান যবাগছ। ইা ইগত মথামথ কতৃথগক্ষয ভাধযগভ ফবণথত কবভবটয পগক্রটাবয, াখা প্রধান ১, প্রবফধান উইাং, অথথ
বফবাগ/ অথথ ভন্ত্রণারগয বনকট পপ্রযণ কবযগত । এ েগন্ন অথথ ভন্ত্রণারগয প্রবফধান উইাং এয স্মাযক নাং- MF R-1
4P-3 7-1 183 তাবযখ: ২১/০৮/১৯৭৪ স্মযণ কযা মাইগত াগয।
যকাগযয এই বফবধ অগনগকয ত অজানা থাবকগত াগয। পগর অগনগকই ত এরূ াাগমযয আগফদগনয
পকান সুগমাগ ান না।
ইা অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য কর ভন্ত্রণার  বফবাগগ পপ্রযণ কযা ইর। তাাগদয অবধনস্থ
দপ্তযভূ, বযদপ্তয  অন্যান্য কর অবপভূগক অফগবত কযাইফায জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
সদ বপুরর ফাযী
াখা প্রধান।
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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 nongazetted 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 1-71977 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.
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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 20-121977 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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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা- ৩
নাং- অভ/অবফ/প্রবফ- ২/ছুবট- ১৬/৮৪/১৯৩
পপ্রযক:

এ, পক, এভ, যবদ উবদ্দন
উ- বচফ, অথথ বফবাগ।

প্রাক:

ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক)
ফাাংরাগদ, ঢাকা।

তাবযখ: ২১ পগেেয, ১৯৮৫

বফল: চাকবযযত অফস্থা ভুতযু ফযণকাযী যকাবয কভথচাযীগগণয াবযফাযগক অথথ বফবাগগয ২১/০১/১৯৮৫ ইাং তাবযগখয
স্মাযগকয আতা ছুবটয বযফগতথ নগদ অথথ প্রদান প্রাংগগ।
ভগাদা,
অথথ বফবাগগয ২২/৪/১৯৮৫ তাবযগখয অভ/ অবফ/ প্র- ২/ ছুবট- ১৬/ ৮৪/ ৭৬ নেয গত্রয প্রবত আনায দৃবষ্ট
আকলথণকযতঃ আবদষ্ট ইা জানাইগতবছ পম, ০১/০৬/৮৪ ইাং তাবযখ ফা উায গয চাকবযযত অফস্থা পকান যকাবয
কভথকতথা- কভথচাযী ভৃতুযফযণ কবযগর অথথ বফবাগগয ২১/০১/১৯৮৫ তাবযগখয অভ/ অবফ/ প্রবফ- ২/ ছুবট- ১৬/ ৮৪/ ৯ নেয
স্মাযগকয আতা ভৃতুযফযগণয তাবযগখ অফয গ্রণ ধবযা ানা াগগক্ষ ছুবটয ফদগর তাচায প্রায নগদ অথথ তাচায
বযফাযগক প্রদান কযা মাইগত াগয। এই পক্ষগত্র ‘বযফায’ ফুঝাইগত াবযফাবযক পনন প্রদান বনবভগত্ত পনন বফবধগত
প্রদত্ত ঙ্গানুমাী ‘বযফায’ ফুঝাইগফ।
আনায অনুগত
এ, পক, এভ, যবদ উবদ্দন
উ- বচফ
পপান- ৪১৪৫২১
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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 24-31954, 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 pensionable 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.
(ii) if qualifying service is 15 years or more but less than 20 years.
(iii) if qualifying service is 20 years or more.
c)

Tk. 210
Tk. 195
Tk. 180

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 1-71982 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Chief Martial Law Administrator’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Dhaka.
President Secretariat.
All Zonal Martial Law Administrators.
All Private Secretaries to all Ministers.
All Ministries/ Divisions of Bangladesh Secretariat (Section- W ise),
Election Commission Secretariat.
Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka.
All Heads of Departments/ Directorates.
All Divisional Commissioners,
Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka.
All other Accountants General.
Registrar. Supreme Court of Bangladesh.
All Asstt. Registrars of High Court Benches, Comilla, Rangpur and Jessore.
Secretary, Public Service Commission, Bangladesh.
All Deputy Commissioners.
All District Judges.
All District Accounts Officers.
All Treasury/ Sub-Treasury Officers,
All Sub- divisional Officers,
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 21st 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
অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1572 

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) Rulesl0/ 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.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Chief Martial Law Administrator’s: Secretariat, Old sangsthad Bhaban, Dhaka.
President Secretarial.
All Zonal Martial Law Administrators.
All Private Secretaries to all, Ministers.
All Ministries/ Divisions of Bangladesh Secretariat (Section-wise).
Election Commition Secretarial.
Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka.
All Head’ of Depatments/ Directorates.
All Divisional Commissioners.
Accountant General (Civil), Bangladesh. Dhaka.
All other Accountants General.
Registrar, Suprime Court of Bangladesh.
All Asst. Registrars 01’ High Court Benches, Comilla, Rangpur and Jessore.
Secretary, Public Service Commission, Bangladesh.
All Duputy Commissioners.
All District Judges.
All District Accounts Officers.
All Treasury/ Sub-Treasury Officers.
All Sub-divitional Officers.
All Officers and Deputy Financial Advisers of Finance Division.
Bangladesh Bank.
Managing-Director. Sonali Bank. Dhaka.
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,
a)

dated the 26th December, 1982.

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.

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1575 

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 thati)

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.
2.
3.
4.
5.

The managing Director, Rupali Bank, Dhaka.
The managing Director, Pubali Bank, Dhaka.
The managing Director, Agrani Bank, Dhaka.
The managing Director, Janata Bank, Dhaka.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chief Martial Law Administrator’s Secretariate, Old Sangshad Bhaban, Dhaka.
President Socrctariat.
All Zonal Martial Law Administrators.
All Private Secretaries to all Ministers.
All Ministries/ Divisions of Bengladesh Secretariat (Section wise).
Election Commission Secreteriat.
Comptroller and Auditor General, Bangladesh, Dhaka.
All Heads of Departments/ directorates.
All Divisional Commissioners.
Accountant.
All other Accountants General.
Registrar, Supreme Court of Bengladesh.
All Asstt, Registrars of High Court Branches, Comilla and Jessore.
Secretary, Pubali Service Commission, Bangladesh.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

All Deputy Commissioners.
All District Judges.
All District accounts Officers.
All Treasury/Sub-Treasury Officers.
All Sub-Divisional Officers.
All Officers & Deputy Financial Adviser of Finance Division.
Bangladesh Bank.
Managing Director, Somali Bank, Dhaka.
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 to1) 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-৮/৮২/৩৩৯ তাাং ২২-৯-৮২ইাং।

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 extraordinary 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 extraordinary 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 to1.
2.
3.
4.

P.S.O to the CMLA, Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, Dhaka,. For information.
All Ministries/ Divisions for information and communication to all their subordinate offices.
Offices of the ZMLA’s for information.
All officers of the Establishment Division.

A.B. Molla
Section Officer
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
ফয বনন্ত্রণ, প্রবফবধ  ফাস্তফান উইাং
ফাস্তফান াখা- ৪
নাং-অভ-অবফ(ফা)-৪-এপ,বফ-১২-৮৪/(অাং)/১০৭
বফল:

তাবযখ: ৩০-৭-১৯৮৪ ইাং।

াভবক ফযখাস্তকারীন এফাং অফয প্রস্তুবতজবনত ছুবটগত থাকাকারীন ভগ উসফ বাতা প্রাযতা প্রগঙ্গ।

অথথ বফবাগগয ২-০৬-১৯৮৪ তাবযগখয এভ,এপ,ব/ এপ-বড(ইভবি)-৪/এপ-বফ/১২/৮৪/৭৮ নাং স্মাযগক ভঞ্জুযীকৃত
উসফ বাতা প্রগঙ্গ আবদষ্ট গ বনম্নফবণথত ফযাখযা প্রদান কযা র:
ক) অফয প্রস্তুবতজবনত ছুবটগত থাকাকারীন ভগ যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগণ উক্ত ছুবটয অফযফবত ূগফথ
আবযত ভূর পফতগনয বববত্তগত অন্যান্য কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয ন্যা উসফ বাতা প্রায ইগফন।
খ) াভবক ফযখাস্তকারীন ভগ যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয াভবকবাগফ ফযখাগস্তয অফযফবত ূগফথ
আবযত ভূর পফতগনয পম অাং ‘াফবগটন্ফ গ্রযারট’ বাগফ প্রায, প অাংগয ভান উসফ বাতা ইরাভ
ধভথাফরেী কভথকতথা/ কভথচাযীগণ রৃই ঈদ উসগফ ভান রৃ’বাগগ এফাং অন্যান্য ধভথাফরেী কভথকতথা/ কভথচাযীগণ
তাাগদয ভূর উসগফ এককারীন প্রায গফন।
এইচ, আয, দত্ত
উ-বচফ।
বফতযণ:
১।
২।
৩।
৪।
৫।

প্রধান াভবযক আইন প্রাগকয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
যাষ্ট্রবতয বচফার, াযগানার বফবাগ, ঢাকা।
যাষ্ট্রবতয বচফার, াফবরক বফবাগ, ঢাকা।
প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা।
কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগক তাগদয অধীনস্থ কর যকাবয স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠানভূগ ইায অনুবরব পপ্রযণ কযায
অনুগযাধ কযা ’র।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
৭। কগররেজারায পজনাগযর, াভবযক অথথ (এভ,এ,বজ), ফাাংরাগদ, ঢাকা।
৮। ভা-বাফযক্ষক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা।
৯। ভা-বাফযক্ষক (ূতথ, াবন  বফজরী), ফাাংরাগদ, ঢাকা।
১০। ভা বযচারক, ফাবণবজযক বনযীক্ষা ফাাংরাগদ, ঢাকা।
১১। বযচারক পযরগ বনযীক্ষা ব,আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১২। ভা-বযচারক, স্থানী যাজস্ব বনযীক্ষা, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
১৩। ভা বাফযক্ষক (ডাক, তায  রৃযারানী), ফাাংরাগদ, ঢাকা।
১৪। অবতবযক্ত ভা-বাফযক্ষক, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, ঢাকা।
১৫। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগয উ-অথথ-উগদষ্টা।
১৬। ফাস্তফান উইাং-এয কর কভথকতথাফৃন্দ।
১৭। গাডথ পাইর।
১৮। কম্পাইগরন পাইর।
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ভা বাফ যক্ষগকয কামথার (বববর)
ফাাংরাগদ, ঢাকা
নাং-উঃবনঃ(৮৪-৮৫)/অফয গ্রণ প্রস্তুবত ছুবট/৪৮৮

তাবযখ: ১২-১-৮৫ইাং।

ফযাফয
উ-বচফ
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
পযগুগরন উইাং
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
বফল:

অফয গ্রণ প্রস্তুবতভূরক ছুবটয অবতবযক্ত ানা ছুবটয জন্য অনূর্ধ্থ ১২ ভাগয ভূর পফতন এককারীন প্রদান
প্রগঙ্গ।

উগযাক্ত বফলগ অথথ বফবাগগয পযগুগরন উইাং এয ২১-১-৮৫ইাং তাবযগখয স্মাযক নাং- এভ,এপ/ এপ,বড/ পযগ-২/
ছুবট-১৬/৮৪/৯ এয প্রবত দৃবষ্ট আকলথণ কযা মাইগতগছ।
২। উগযাক্ত স্মাযগক পম কর াংবিষ্ট বফল ম্পগকথ স্পষ্ট পকান উল্লখ নাই প কর বফলগ এ কামথারগয অববভত
বনগম্ন ফযক্ত কযা ইর। এই অববভত বঠক ফবরা বফগফবচত জরুযীবববত্তগত তাা দৃঢ়কযগণয জন্য অথথ বফবাগগক
বফগলবাগফ অনুগযাধ কযা মাইগতগছ:
১) অফয গ্রগণয ূগফথ ভৃতুযফযণ কবযগর ভঞ্জুবয াগগক্ষ ভৃত কভথচাযীয উত্তযাবধকাযীগক এই টাকা প্রদান কযা
মাইগফ।
২) এই টাকা গ্রগণয য মবদ কাাগযা পফতন বূতাগবক্ষক ফৃবদ্ধ া তাা ইগর এতদম্পবকথত অবতবযক্ত দাফী
গ্রণগমাগয ইগফ।
৩) অধথ গড় পফতগনয পফগজাড় বদনবটগক, মবদ থাগক, অধথ গড় পফতগন ছুবট বাগফ গণয কযা ইগফ।
৪) এই ফয াংবিষ্ট বফবাগ/ অবপগয পফতন খাত ইগত বভটাগনা ইগফ।
৫) পমগতু ফতথভান আবথথক ফসগযয ফাগজগট এই ফযগয ফযাদ্দ যাখা ম্ভফ  নাই পগতু দাফীকৃত টাকা
ফতথভাগন আবথথক ফসগযয ফযাদ্দ ইগত বভটাগনা ম্ভফ ইগফ অথফা বযফবতথত ফাগজগট এই দাফী অন্তবুথক্ত
কযা ইগফ ফবরা বফগর প্রতযন কযা ইগর ১৯৮৪-৮৫ গনয দাফী গ্রণ কযা মাইগত াগয।
৬) অফয গ্রণ প্রস্তুবতভূরক ছুবট ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ পেতঃ একই অবপ আগদগ এই ফযগয ভঞ্জুবয প্রদান
কবযগফন। অগঘাবলত কভথচাযীগদয ভঞ্জুবযগত্র াংবিষ্ট কভথচাযীয এর.ব.আয ছাড়া অবতবযক্ত বক বযভাণ ছুবট
ানা আগছ এফাং তাায ভূর পফতন ম্পগকথ উগল্লখ থাবকগত ইগফ।
উগযাক্ত বফলভূ ম্পগকথ অথথ ভন্ত্রণারগয বদ্ধান্ত অন্যান্য কর ভন্ত্রণার/ বফবাগভূগক জানাইা পদায
বফলবট বফগফচনা কযা মাইগত াগয মাাগত তাাযা এ ফযাাগয প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণ কবযগত াগয।
পফগভ পযাগকা
১১-২-৮৫
অবতঃ ভা বাফযক্ষক (াঃ)
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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
Sub:

dated: 6-2-1985.

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 17-1977 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/ 3P22/ 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.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 and above

Scale of pension expressed as percentage of
emoluments
28%
31%
34%
36%
39%
42%
45%
48%’
50%
53%
56%
59%
62%
64%
67%
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. অথথভ/ প্রবফ-২/ ভবা-১/ ৮৪/ ১২৮ (১০০০), তাবযখ:
২৩প জুরাই, ১৯৮৪ 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
Subject:-

Date 10.9.85

Medical Facilities for pension holders and family pension holders.

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

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

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

Date 10.9.85

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

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

Dated: 25-11-1986

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. 21-786 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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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অঃভঃ(বফবধ-১)৩ব-২৬/৮৬/৮৩

তাবযখ:

২০/৯/১৯৮৭ ইাং
৩/৬/১৩৯৪ ফাাং

স্মাযকবরব
বফল:

ভৃত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয ুত্র ন্তানগদয াবযফাবযক পনন  আনুগতাবলক প্রদান বনবভগত্ত ফ
ীভা ুনঃবনধথাযণ এফাং ফ বনধথাযগণয দ্ধবত বনরূন।

বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনগদথবত ইা জানাইগতগছন পম, প্রচবরত পনন বফবধ অনুাগয চাকবযযত অফস্থা অথফা অফয
গ্রগণয য পকান যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীয ভৃতুয ইগর তাায ুত্র ন্তানগণ, কবত তথ াগগক্ষ াবযফাবযক
পনন াইা থাগকন। এই তথগুগরায ভগধয অন্যতভ তথ ইগতগছ ুত্র ন্তাগনয ফ ১৮ (আঠায) ফসগযয অবধক
ইগর তাাযা াবযফাবযক পনন ান না। যকায ুত্র ন্তানগদয ফ ীভা তথবট ুনবফথগফচনা কবযাগছন এফাং এই
ভগভথ বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন পম, ভৃত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয াবযফাবযক পনন কার ফতথভান ীভা ১৫
ফসয অবযফবতথত যাবখা তাাগদয ুত্র ন্তানগদয পক্ষগত্র ১৮ ফসয ফ ূবতথয বযফগতথ ২১ (এুর) ফসয ফ
ূবতথ মথন্ত প্রদান কযা ইগফ।
২। াবযফাবযক পনগন  আনুগতাবলক প্রদান বনবভগত্ত ভৃত যকাবয কভথকতথা -কভথচাযীগগণয পছগর-পভগগদয বঠক
ফ বনধথাযগণয জন্য বনম্নফবণথত দ্ধবত অফরেন কবযগত ইগফ:
১) পম কর পছগরগভগ এ, এ, ব/এইচ, এ, ব যীক্ষা া কবযাগছ, তাাগদয পক্ষগত্র উগযাক্ত যীক্ষায
াবটথবপগকগট পম ফ বরবফদ্ধ কযা থাগক তাায বববত্তগত তাাগদয জন্ধ তাবযখ এফাং ফ বনধথাযণ কবযগত
ইগফ। পম গকর পছগরগভগ উক্ত যীক্ষা া কগয নাই, বকন্তু স্কুগর অধযনযত আগছ ফা পকান অফস্থা
পরখাড়া ছাবড়া বদাগছ, তাাগদয ফ বনধথাযগণয জন্য স্কুর কতৃথগক্ষয বনকট ইগত স্কুগর ববতথয ভ
পযকডথকৃত জন্ধ তাবযগখয বববত্তগত পদ াবটথবপগকগটয উয বনবথয কবযা ফ বনধথাযণ কবযগত ইগফ।
২) পম কর পছগরগভগ পকান ভই স্কুগর ববতথ ইা পরখাড়া কগয নাই তাাগদয পক্ষগত্র ১৮৭৩ াগরয
জন্ধভৃতুয আইগনয বফধানভগত পৌযবায পচাযভযান, কগথাগযগনয পভয, ইউবনন বযলগদয পচাযভযান 
কযারটনগভরট পফাগডথয পপ্রবগডরট বনধথাবযত পযবজষ্ট্রাগয জগন্ধয পম তাবযখ পযকডথ কগযন তাায বববত্তগত ফ
বনধথাবযত ইগফ। বফকগে, জীফীত অবববাফগকয পকাগটথ এবপগডবপগটয ভাধযগভ প্রদত্ত পযকডথ অথফা স্থানী
বভউবনবযাবরবট/ অথফা উগজরা পচাযভযান কতৃথক প্রদত্ত াবটথবপগকগটয বববত্তগত ফ বনধথাযণ কযা মাইগত
াগয।
৩) ফতথভাগন পগগজগটড কভথকতথাগগণয াগথানার ডাটা ীগট (মাা যকায াংযক্ষণ কগযন) ুত্র এফাং কন্যাগদয
ন্যা  জন্ধ তাবযখ উগল্লখ কবযফায বফধান যাখা ইাগছ। নন-পগগজগটড কভথচাযীগদয াববথ ফুগক ুত্র
এফাং কন্যাগদয নাভ  জন্ধ তাবযখ বরবফদ্ধ কবযফায বনভ চারু কবযগত ইগফ। াবযফাবযক পনন 
আনুগতাবলক আযগণয বনবভগত্ত বনধথাবযত পযগভ  াবটথবপগকগট ুত্র এফাং কন্যাগদয পম ফ  জন্ধ তাবযখ
উগল্লখ কযা ইগফ উায বত াগথানার ডাটা ীগট ফা াববথ ফুগক বরবফদ্ধ তথযাফরী বভবরা পগগর
তাাগদয বঠক ফ ম্পগকথ বনবিত া মাইগফ।
৩। এই স্মাযকবরবগত উগল্লবখত বদ্ধান্তভূ ১৯-৯-৮৬ ইাং তাবযখ ইগত কামথকযী ইগফ।
৪। এতদাংক্রান্ত াংবিষ্ট বফবধ/বফবধভারা মথাভগ এফাং মথামথ বনগভ াংগাধন কযা ইগফ।
এভ এভ যভান
উ-বচফ (বফবধ)
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নাং-অঃভঃ(বফবধ-১) ৩ব-২৬/৮৬/৮৩

তাবযখ:

২০/৯/১৯৮৭ ইাং

প্রবতবরব জ্ঞাতাগথথ  মথামথ ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- পপ্রবযত ইর।
এ, পক, এভ পপাজতুল্লা
ববনয কাযী বচফ
বফতযণঃ
১। যাষ্ট্রবতয ভুখয-বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। উ যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয একান্ত বচফ।
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয একান্ত বচফ।
৬। ভন্ত্রী ভগাদগগণয একান্ত বচফ।
৭। উগদষ্টা ভগাদগগণয একান্ত বচফ।
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদগগণয একান্ত বচফ।
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদগগণয একান্ত বচফ।
১০। বচফ, কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
১২। ভা বাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৩। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ, পাইন্যান্ফ, ঢাকা।
১৪। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরগ), চট্টগ্রাভ।
১৫। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১৬। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), ঢাকা।
১৭। কর ভন্ত্রণারগয প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা।
১৮। কর বফবাগ/বযদপ্তয প্রধান।
১৯। কর বফবাগী কবভনায।
২০। কর পজরা প্রাক।
২১। কর পজরা বাফযক্ষণ অবপায।
২২। কর উগজরা বনফথাী অবপায।
২৩। কর উগজরা বাফযক্ষণ অবপায।
২৪। প্রধান তথয অবপায, তথয ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২৫। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
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ফাস্তফান অনুবফবাগ
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
াখা-১

বফজ্ঞবপ্ত
তাবযখ:

নাং এভ, এপ/এপবড(ইভবি)-১/ব-২(বজ)/৮৭(অাং)/৫৯

২২-৫-১৯৮৮
৮-২-১৩৯৫

বদ াববথগ (বয-অগথানাইগজন এরড কবরডন) এক্ট, ১৯৭৫ (১৯৭৫ াগরয এক্ট নাং ৩২) এয ৫ভ ধাযায প্রদত্ত
ক্ষভতা ফগর অথথ ভন্ত্রণার কতৃথক ৫-৮-১৯৮৫ তাবযগখয এ আয  নাং ৩৫৪-এর/৮৫/এভএপ/এপবড(ইভবি)১/এভএনএ-১৬/৮৫-৫৮ এয ভাধযগভ জাবযকৃত বদ াববথগ (গ এরড এরাউন্ফ) অডথায ১৯৮৫ বনগম্নাক্তবাগফ
াংগাধন কযা ইর:উগযাক্ত আগদগয ৬(৪) অনুগেগদয বনগম্ন প্রদত্ত ফযাখযায য, বনম্নবরবখত ফযাখযা াংগমাজন কযা ইর: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 ১-৬-১৯৮৫ইাং তাবযখ ইগত কামথকয কযা ইাগছ ফবরা গণয ইগফ।
যাষ্ট্রবতয আগদক্রগভ
এইচ, আয, দত্ত
উ-বচফ
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াংস্থান ভন্ত্রণার
বফবধ াখা-৪

প্রজ্ঞান
তাবযখ:

নাং-ভ(বফবধ-৪)-বফবফধ-২৮/৮৮-৯২

৮ই আগষ্ট ১৯৮৮
২৪প োফণ ১৩৯৫

বফল: যকাবয কভথকতথা  কভথচাযীগদয ৫৭ ফসয ফ ূণথ ইগর অফযগ্রণ কযায ফাধযফাধকতা।
ূত্র:

াংস্থান ভন্ত্রণারগয ১৭/১২/১৩৯৩ ফাাং (১-৪-১৯৮৭) তাবযগখয প্রজ্ঞান নাং ভ (বফবধ-৪) -১ই-৪/৮৭১৮(৪০০)।
বনম্ন স্বাক্ষযকাযী আগদক্রগভ জানাইগতগছ পম ১৯৭৪ াগরয বদ াফবরক াগবথরটস্ (বযটাাযগভরট) আইগনয

(ারনাগাদ াংগাবধত কব াংমুক্ত) ৪ নাং ধাযা অনুাগয উক্ত আইগন ফবণথত একজন াফবরক াগবথরট এয ফ ৫৭
ফসয ূণথ ইগর অফয গ্রণ ফাধযতাভূরক। আইগনয এই বফধাগনয প্রবত দৃবষ্ট আকলথণ কবযা ইবতূগফথ াংস্থান
ভন্ত্রণার ইগত একাবধকফায স্মাযক জাবয কযা ইাগছ। ূগত্র ফবণথত ১-৪-৮৭ তাবযগখ জাবযকৃত প্রজ্ঞাগনয একবট
অনুবরব াংমুক্ত কযা ইর।
২। উগযাক্ত স্মাযক জাবয গে রক্ষয কযা মাইগতগছ পম এখন বকছু বকছু পক্ষগত্র আইগনয উক্ত বফধাগনয ফযগখরা
ইগতগছ এফাং ৫৭ ফসয ায ইফায গয অবতবযক্ত চাুরযীকারগক বনবভত কবযফায জন্য াংস্থান ভন্ত্রণারগ
প্রস্তাফ আবগতগছ। পকান পকান পক্ষগত্র াংবিষ্ট কভথকতথা  কভথচাযীগদয গক্ষ বভথযায আে গ্রণ কবযা ৫৭ ফসয
ফ ূণথ ইফায গয কাজ কবযফায প্রফণতা পদখা মা এফাং যফতথী মথাগ তাাগদয অযাধ প্রভাবণত ইগর
প্রায পনগনয বকছু অাং কতথন কবযা াবস্তয বফধান কযা । ইা অতযন্ত অফাবিত  রৃঃখজনক।
৩। এভতাফস্থা, কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ বযদপ্তয/ স্বাত্তাবত াংস্থাগক তাাগদয প্রাবনক অধীগন বনমুক্ত কর
কভথকতথা/ কভথচাযীয চাুরযী ইগত অফয গ্রগণয আগদ মাাগত ১৯৭৪ গনয াফবরক াগবথরট (অফয)
আইগনয বফধান অনুমাী মথা ভগ জাবয কযা  তাায প্রবত বফগল রক্ষয যাখায জন্য অনুগযাধ কযা মাইগতগছ।
াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযীগদযগক তাাগদয বনজ বনজ অফয গ্রণ াংক্রান্ত বফলগ অবধকতয ভগনাগমাগী ায
জন্য অনুগযাধ কযা মাইগতগছ।
৪। এই স্মাযগকয প্রাবপ্ত স্বীকায কযায জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
ভীয পভাজাগম্মর পাগন
মুগ্ম-বচফ।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1594 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা- ১

স্মাযকবরব
তাবযখ:

নাং-এভ,এপ/অঃবফঃ(বফবধ-১)৩ব-৬৩/৮৭/৬৬
বফল:

২৭/১১/১৯৮৮ ইাং
১৩-৮-১৩৯৫ ফাাং

অফয াংক্রান্ত সুগমাগ সুবফধা এফাং পনন াংক্রান্ত নীবতভারায াংগাধনী।

বনম্নস্বাক্ষযকাযী আবদষ্ট ইা জানাইগতগছন পম, যকায অথথ বফবাগগয ২১-১-১৯৭৪ইাং তাবযগখয এভ/ এপ
(আইব)-II-১৪/৭৪ নেয স্মাযক আাংবক াংগাধনূফক
থ বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন পম, পফাভবযক যকাবয কভথকতথা/
কভথচাযী মাাযা অফয গ্রণ প্রস্তুবত ছুবট পবাগ কবযা ১-৭-১৯৮৮ইাং তাবযখ ফা উায গয অফয গ্রণ কবযাগছন ফা
কবযগফন, তাচাগদয অফয গ্রগণয তাবযগখ ‘Emoluments’-এয বত অফযপ্রস্তুবত ছুবটকারীন প্রায ফাসবযক ফবধথত
পফতন (মবদ থাগক) পমাগ কবযা পনন বনধথাযণ কবযগত ইগফ। তগফ অফযপ্রস্তুবত ছুবটকারীন (Leave salary) চরবত
বফবধ/ যকাবয আগদানুমাী অবযফবতথত থাবকগফ।
২। অত্র স্মাযগকয াংগাধনী ১রা জুরাই, ১৯৮৮ ইাং ইগত কামথকয ফবরা গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযক অনুমাী াংবিষ্ট বফবধ/ যকাবয আগদ বযফতথন ইাগছ ফবরা গণয ইগফ।
পভাাম্মদ াগদক
উ-বচফ (বফবধ)
তাবযখ:

নাং-এভ,এপ/অঃবফঃ(বফবধ-১)৩ব-৬৩/৮৭/৬৬

১৩-৮-১৩৯৫ ফাাং
২৭/১১/১৯৮৮ ইাং

অনুবরব জ্ঞাতাগথথ  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণাগথথ পদা ইর:
ফরটন:
১। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার (াগথাগনর বফবাগ), ফঙ্গ বফন, ঢাকা।
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ঢাকা।
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয একান্ত বচফ।
৫। বচফ ------------------------------------------------------ ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউ, ভগফাজায, ঢাকা।
৭। ভা বাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
৮। কম্পগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইনান্ফ, পগয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
৯। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ।
১০। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১১। ভা বাফ বনযীক্ষআ বযচারক (ূতথ), ঢাকা।
১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৩। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৫। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
পভাঃ বযাজুর ইরাভ
বঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-১)
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-২
তাবযখ:

নাং-অভ(অবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-৩/৮৫/৫১

৩০/৫/৮৯ইাং
১৬/২/৯৬ফাাং

‘অবপ স্মাযক’
বফল:

ফাধযতাভূরকবাগফ অফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ানা ছুবটয বযফগতথ নগদ অথথ প্রদান প্রগঙ্গ।

অথথ বফবাগগয ২১/১/৮৫ইাং তাবযগখয অভ/ অবফ/ প্রবফ-২/ ছুবট-১৬/৮৪/৯ াংখযক স্মাযগকয নীবতভারা অনুমাী
১৯৮৫ গনয যকাবয কভথচাযী (ৃাংখরা  আীর) বফবধভারা এফাং ৯/৮২ নাং াভবযক আইন আগদগয আতা
ফাধযতাভূরকবাগফ অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ ১২ ভাগয ছুবট নগদান কবযগত াবযগফন বকনা, এই প্রশ্নবট
যকাগযয বফগফচনাধীন বছর।
২। প্রচবরত বফধানাফরীয আগরাগক বফলবট যীক্ষা কবযা যকায এই বদ্ধাগন্ত উনীত ইাগছন পম, পমগতু
উগযাক্ত বফবধভারা এফাং াভবযক আইন আগদগয আতা ফাধযতাভূরকবাগফ অফয প্রদান এক ধযগণয াবস্তভূরক
ফযফস্থা এফাং াবস্তপ্রাপ্ত পকান কভথকতথা/ কভথচাযীগক অবতবযক্ত আবথথক সুবফধা প্রধান যকাগযয অববপ্রা নগ, পগতু
ফাধযতাভূরকবাগফ অফযপ্রাপ্ত পকান কভথকতথা/ কভথচাযী উগযাক্ত স্মাযগকয আতা ১২ ভাগয ছুবট নগদান কবযগত
াবযগফ না।
পভাাম্মদ াগদক
উ-বচফ (প্রবফবধ)
তাবযখ:

নাং-অভ(অবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-৩/৮৫/৫১(৫০)

৩০/৫/৮৯ইাং
১৬/২/৯৬ফাাং

অনুবরব জ্ঞাতাগথথ  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য পপ্রযণ কযা ইর:
১। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ঢাকা।
২। বচফ --------------------------------------------------- ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউ, ভগফাজায, ঢাকা।
৪। ভা বাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
৫। কম্পগরেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইনান্ফ, পগয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
৬। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ।
৭। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
৮। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাইর, ঢাকা।
৯। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১০। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা।
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১২। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
পভাাম্মদ াগদক
উ-বচফ (প্রবফবধ)
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অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/বফবধ-১/৩ব-২৮/৮৫/৬১

তাবযখ:

৫/৭/১৯৮৯ ইাং
২১/৩/১৩৯৬ ফাাং

স্মাযক ত্র
বফল:

যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনগনয বযভাণ এফাং উায ায বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

এই ভগভথ জানান মাইগতগছ পম, অথথ বফবাগগয ১০-৮-১৯৮৫ ইাং তাবযগখয এভ, এপ/এপ, বড/গযগু-১/৩ব২৮/৮৫/৬০ াংখযক স্মাযক আাংবক াংগাধন কযতঃ পনগনয গফথাচ্চ বযভাণ ৪০০০ টাকায স্থগর ৫০০০ টাকা
বনধথাযগণ এফাং একই স্মাযগকয Annexure- A এয আাংবক াংগাধন কযতঃ ২৫ ফছয ফা তদূর্ধ্থ পননগমাগয চাকবয
ভাবপ্তয য অফয গ্রণকাযীয প্রায পনগনয বযভাণ Emoluments এয ৭০% ইগত ৮০% এ উন্পীত কযগণ
যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন।
২। এই আগদ ১-৭-১৯৮৯ ইাং তাবযখ ইগত কামথকয ফবরা গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযকত্র পম াংগাধগনয উগল্লখ কযা ইাগছ, াংবিষ্ট বফবধ অনুরূবাগফ াংগাবধত ইাগছ ফবরা গণয
ইগফ।
আতাউর কবযভ
মুগ্ম-বচফ
নাং-অভ/বফবধ-১/৩ব-২৮/৮৫/৬১(১০০)

তাবযখ:

৫/৭/১৯৮৯ ইাং
২১/৩/১৩৯৬ ফাাং

অনুবরব জ্ঞাতাগথথ  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণাগথথ পদা ইর:
১। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ঢাকা।
৩। উ যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৪। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত বচফ।
৫। বচফ -------------------------------------- (কর) ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, অবডট াউ, ভগফাজায, ঢাকা।
৭। ভা বাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
৮। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ, পগযফাাংরা নগয, ঢাকা।
৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ।
১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), ঢাকা।
১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৩। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৫। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।

পভাঃ বযাজুর ইরাভ
বঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-১)

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1597 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/বফবধ-১/ ৩ব-২৮/৮৫/৬২

তাবযখ:

৫/৭/১৯৮৯ ইাং
২১/৩/১৩৯৬ ফাাং

স্মাযক ত্র
বফল:

বফববন্প স্তগয যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগণগক প্রগদ আনুগতাবলগকয ায াংগাধন ম্পগকথ।

এই ভগভথ জানান মাইগতগছ পম, অথথ বফবাগগয ২১-১২-১৯৮২ইাং তাবযগখয এভ, এপ/এপ, বড/গযগু-১/৩ব২২/৮২/১৪৭ াংখযক স্মাযক আাংবক াংগাধন কযতঃ যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন পম, ১০ ফছয ফা তদূর্ধ্থ
পননগমাগয চাকবয ভাপ্ত কযায য অফয গ্রণ কবযগর তাচায অথফা ভৃতুয ঘবটগর তাচায বযফাগযয প্রায
আনুগতাবলক ভবথত (Surrendered) পনগনয প্রবত ১ (এক) টাকায জন্য বনম্নফবণথত াংগাবধত াগয বননথ কবযগত
ইগফ:পননগমাগয চাকবযকার
১) ১০ ফছয ফা ততবধক বকন্তু ১৫ ফছগযয কভ ইগফ।
২) ১৫ ফছয ফা ততবধক বকন্তু ২০ ফছগযয কভ ইগফ।
৩) ২০ ফছয ফা ততবধক ইগর

আনুগতাবলগকয ফতথভান ায
টাকা
২১০.০০
১৯৫.০০
১৮০.০০

আনুগতাবলগকয াংগাবধত ায
টাকা
২৩০.০০
২১৫.০০
২০০.০০

২। এই আগদ ১-৭-১৯৮৯ ইাং তাবযখ ইগত কামথকয ফবরা গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযকত্র পম াংগাধগনয উগল্লখ কযা ইাগছ, াংবিষ্ট বফবধ অনুরূবাগফ াংগাবধত ইাগছ ফবরা গণয
ইগফ।
আতাউর কবযভ
মুগ্ম-বচফ।
নাং-অভ/বফবধ-১/৩ব-২৮/৮৫/৬২(১০০)

তাবযখ:

৫/৭/১৯৮৯ ইাং
২১/৩/১৩৯৬ ফাাং

অনুবরব জ্ঞাতাগথথ  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণাগথথ পদা ইর:
১। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ঢাকা।
৩। উ-যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ঢাকা।
৪। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত বচফ, ঢাকা।
৫। বচফ -------------------------------------- (কর) ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, অবডট াউ, ভগফাজায, ঢাকা।
৭। ভা বাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
৮। কম্পগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ, পগযফাাংরা নগয, ঢাকা।
৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ।
১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), ঢাকা।
১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৩। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৫। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
পভাঃ বযাজুর ইরাভ
ববনয কাযী বচফ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১

অবপ স্মাযক
নাং-অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮৫/৬৬
বফল:

তাবযখ:

২২/৭/১৯৮৯ ইাং
৭/৪/১৩৯৬ ফাাং

যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনগনয বযভাণ এফাং উায ায বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

উগযাক্ত বফলগয উয অথথ বফবাগগয ৫-৭-৮৯ইাং/ ২১-৩-৯৬ ফাাং তাবযগখয অভ(বফবধ-১) ৩ব-২৮/ ৮৫/ ৬৯ নাং
স্মাযক গত্রয অনুযগণ জানাগনা মাইগতগছ পম, পম কর যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযী ১-৭-৮৯ইাং তাবযগখ যকাবয
চাকবযগত চুবক্তবববত্তক বনগাবজত আগছন এফাং চুবক্তবববত্তক বনগাবজত না ইগর ১-৭-৮৯ইাং তাবযগখ অফযপ্রস্তুবতভূরক
ছুবটগত থাবকগতন তাাযা উবল্লবখত ৫-৭-৮৯ ইাং/২১-৩-৯৬ ফাাং তাবযগখয স্মাযক গত্র ফবণথত পনগনয গফথাচ্চ
বযভাণ এফাং পনগনয ায Emolument এয ৭০% ইগত ৮০% এ উন্পীত কযগণয সুবফধা বনম্নবরবখগত গতথ প্রায
ইগফন:
ক) আনুগতাবলক (Gratuity) ইবতভগধযই উগত্তরন কবযা থাবকগর ুনঃবনধথাবযত পনন/আনুগতাবলগকয াগথ
উায ভন্ব াধন কবযগত ইগফ,
খ) ুনঃবনধথাবযত গ্র পনন (কভুযগটন/াগযরডায এয ূগফথকায) চুবক্তবববক্তক বনগাবজত ভাবক বনধথা বযত
পফতন ইগত ফাদ বদগত ইগফ।
২। এই আগদ ১-৭-৮৯ ইাং তাবযগখ কামথকয ইাগছ ফবরা গণয ইগফ।
আতাউর কবযভ
মুগ্ম-বচফ
নাং-অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮৫/৬৬(১০০)

তাবযখ:

২২/৭/১৯৮৯ ইাং
৭/৪/১৩৯৬ ফাাং

অনুবরব জ্ঞাতাগথথ  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণাগথথ পদা ইর:
১। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ঢাকা।
৩। উ যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৪। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত বচফ, ঢাকা।
৫। বচফ -------------------------------------- (কর) ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, অবডট াউ, ভগফাজায, ঢাকা।
৭। ভা বাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
৮। কগররেজারায পজনাগযর বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ, পগযফাাংরা নগয, ঢাকা।
৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ।
১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), ঢাকা।
১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৩। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৫। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
পভাঃ আরাউবদ্দন
ববনয কাযী বচফ
পপান: ২৩৫১১১/৩৬৩৪
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১

স্মাযক ত্র
নাং-অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮৫/১০৬
বফল:

তাবযখ:

৪/১১/১৯৮৯ ইাং
২০/৭/১৩৯৬ ফাাং

যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনগনয বযভাণ এফাং উায ায বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

এই ভগভথ জানান মাইগতগছ পম, অথথ বফবাগগয ৫-৭-৮৯ ইাং/২১-৩-৯৬ ফাাং তাবযগখয নাং-অভ/বফবধ-১/৩ব২৮/৮৫/৬১ াংখযক গত্রয ক্রভফধথভান প্রচবরত পনন পটফরবট বনম্নফবণথতবাগফ াংগাধন কযা ইর:পনগমাগয চাকবয কার
১০ ফসয
১১ ফসয
১২ ফসয
১৩ ফসয
১৪ ফসয
১৫ ফসয
১৬ ফসয
১৭ ফসয
১৮ ফসয
১৯ ফসয
২০ ফসয
২১ ফসয
২২ ফসয
২৩ ফসয
২৪ ফসয
২৫ ফসয এফাং তদূর্ধ্থ

পনগনয বযভাণ
৩২%
৩৫%
৩৮%
৪২%
৪৫%
৪৮%
৫১%
৫৪%
৫৮%
৬১%
৬৪%
৬৭%
৭০%
৭৪%
৭৭%
৮০%

২। এই আগদ ০১-৭-১৯৮৯ ইাং তাবযখ ইগত কামথকয ফবরা গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযকত্র পম াংগাধগনয উগল্লখ কযা ইাগছ, প ভগভথ াংবিষ্ট বফবধ অনুরূবাগফ াংগাবধত ইাগছ
ফবরা গণয ইগফ।
আতাউর কবযভ
মুগ্ম-বচফ।
নাং-অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮৫/১০৬(১০০০)

তাবযখ:

৪/১১/১৯৮৯ ইাং
২০/৭/১৩৯৬ ফাাং

অনুবরব জ্ঞাতাগথথ  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণাগথথ পদা ইর:
১। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
২। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৩। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ঢাকা।
৪। উ-যাষ্টবতয একান্ত বচফ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৫। প্রধানভন্ত্রীয একান্ত বচফ, ঢাকা।
৬। বচফ -------------------------------------- (কর) ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
৭। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, অবডট াউ, ভগফাজায, ঢাকা।
৮। ভা বাফ বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
৯। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ, পগযফাাংরা নগয, ঢাকা।
১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ।
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১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), ঢাকা।
১২। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১৩। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৫। বযচারক, পফাভবযক বাফ বনযীক্ষা অবধদপ্তয প্রাক্তন এ, বজ, বফ (ব), বফন, ৫ভ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৭। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
পভাঃ বযাজুর ইরাভ
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৩৬৩৪।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
বফবধ- ৪
নেয- অভ(অবফ)/বফবধ- ৪/প্রঃভঃ/গন- ১/৮৯/৪৭

বফল:

তাবযখ:

১৬ই আগস্ট ১৯৯০
৩১প োফণ ১৩৯৭

ফাাংরাগদ বববর াববথগয বফববন্প কযাডাগয অন্তবুক্ত
থ এফাং াভবযক আইন আগদানুমাী পফাভবযক যকাযী
গদ  বফববন্প স্বাত্তাবত/ আধা- স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠান, কগথাগযন, স্থানী াংস্থা, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক,
অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগ আত্মীকৃত প্রবতযক্ষা ফাবনীয অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ূফথ ানা ছুবট গণনা
এফাং কযাডাযবুক্ত আত্মীকৃত দ ইগত অফয গ্রণকাগর অফয প্রস্তুবত ছুবট প্রাযতা প্রগঙ্গ।

ফাাংরাগদ বববর াববথগয বফববন্প কযাডাগয অন্তবুথক্ত এফাং াভবযক আইন আগদানুমাী পফাভবযক যকাযী গদ
 বফববন্প স্বাত্তাবত/ আধা- স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠান, কগথাগযন, স্থানী াংস্থা, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক, অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগ
আত্মীকৃত প্রবতযক্ষা ফাবনীয অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা এফাং কভথচাযীগদয কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকযণ ূফথ চাুরযীকাগরয ানা
ছুবট কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত গদয চাুরযীকাগরয ছুবট বত গণনা এফাং কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত দ ইগত ৫৭ ফসয
ফ ূবতথগত অফয গ্রণ কাগর াংবিষ্ট চাুরযী বফবধয আতা অফয প্রস্তুবত ছুবট প্রাযত বফলাবদ পফ বকছু বদন
মাফস যকাগযয বক্র বফগফচনাধীন বছর। বফলবট তকথতায বত যীক্ষা বনযীক্ষা কবযা যকায দ ইা
বফলবটয উয বনম্নফবণথত বদ্ধান্তভূ গ্রণ কবযাগছন:
ক) কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকযগণয তাবযগখয ূগফথয চাুরযীকাগরয ানা পকান ছুবট কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত গদয
চাুরযীকাগরয অবজথত ছুবটয বত গণনা কযা মাইগফ না।
খ) কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত গদ ৫৭ ফসয ূবতথগত চাুরযী ইগত অফয গ্রণ কাগর াংবিষ্ট চাুরযী বফবধয
আতা প্রাযতা াগগক্ষ অফয প্রস্তুবত ছুবট প্রদান কযা মাইগত াগয। তগফ তথ এই পম, প্রবতযক্ষা ফাবনীয
চাুরযী ইগত অফয গ্রণকাগর পবাগকৃত অফয প্রস্তুবত ছুবট এফাং কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত গদ ৫৭ ফসয
ফ ূবতথগত অফয গ্রণ কাগর াংবিষ্ট চাুরযী বফবধয আতা প্রায এফাং ভঞ্জুযীকৃত অফয প্রস্তুবত ছুবটয
পভাট বযভাণ কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত গদয চাুরযীকাগর অবজথত ছুবট ানা াগগক্ষ ৬ (ছ) ভা গড়
পফতগন ছুবট গফথাচ্চ ছুবট কার ১ (এক) ফসয এয ঊগর্ধ্থ ইগফ না।
পভাঃ াবফফুয যভান বূচইা
উ বচফ (বফবধ)।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
াংস্থান ভন্ত্রণার
বফবধ াখা-৪
নাং-ভ/(বফবধ-৪)/বফবফধ-১৯/৯০-৮৬/১(১০০)

তাবযখ:

৩০-৮-১৯৯০ ইাং
১৪-৫-১৩৯৭ ফাাং।

বযত্র
১৯৭৪ াগরয গণকভথচাযী (অফয) আইগনয ৪  ৭ ধাযা পভাতাগফক অফযপ্রস্তুবত ছুবট গ্রগণয পক্ষগত্র ৫৮ ফসয,
অন্যথা ৫৭ ফসয ূবতথয াগথ াগথই একজন যকাবয কভথকতথা কভথচাযীয অফয গ্রণ ফাধযতাভূরক এই অফয
গ্রগণয জন্য যকাগযয ূফথানুভবতয ফা অনুভবতয প্রগাজন  না। তফু এই ধযগণয ূফথানুভবত প্রদাগনয নবজয
প্রাঃই রক্ষয কযা মা মাা বফভ্রাবন্তকয এই বফভ্রাবন্ত এড়াগনায জন্য অফয গ্রণ প্রস্তুবত ছুবট ফযতীত অফয গ্রগণয
পক্ষগত্র ৫৭ ফসয ূবতথয াগথ াগথ এফাং অফয গ্রণ প্রস্তুবত ছুবটয পক্ষগত্র ৫৮ ফসয ূবতথয াগথ াগথ একজন
কভথচাযী কভথকতথায অফয গ্রণ কামথকয ইগফ। এই পক্ষগত্র যকাগযয অনুভবত ফা ূফথানুভবতয পকান প্রগাজন নাই।
২। অতএফ অফয গ্রগণয আগদগ অফয গ্রগণয জন্য ‘অনুভবতক্রগভ’ ফা ‘অনুভবত প্রদান’ এই ধযগনয ব্দ ফযফায
না কযায জন্য াংবিষ্ট করগক অনুগযাধ কযা মাইগতগছ।
৩। উগযাক্ত ফযাখযা অনুযণ কযায জন্য কর অধীনস্থ অবপভূগক বনগদথ দাগনয জন্য কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগক
অনুগযাধ কযা মাইগতগছ।
এভ, এ, ারৃদ বভঞা
ববনয কাযী বচফ
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা- ১
তাবযখ:

নাং-অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮২(অাং-২)/৪২

১৯-৯-১৯৯১ ইাং
৩-৬-১৩৯৮ ফাাং

স্মাযক
বফল:

অফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনন বযগাধ প্রগঙ্গ।

যকায দ ইা অফযপ্রাপ্ত াভবযক  পফাভবযক কভথকতথা  কভথচাযীগদয পনন াংক্রান্ত প্রচবরত বফবধ
বনম্নবাগফ াংগাধন কবযগরন:
১রা জুরাই, ১৯৯১ইাং এয ূগফথ মাায অফয গ্রণ কবযাগছন, তাাগদয পক্ষগত্র ৩০-৬-৯১ তাবযগখ আবযত নীট
পনগনয নাগভ উক্ত তাবযখ মথন্ত প্রদত্ত ভাঘথ বাতাভূ মুক্ত কবযা, পভাট অাংগকয াগথ ১০% ফৃবদ্ধ কযতঃ ১-৭-৯১
তাবযখ ইগত নীট পনন ুনঃবনধথাবযত  প্রগদ ইগফ এফাং ১-৭-৯১ তাবযখ ইগত ূগফথ প্রদত্ত ভাঘথ বাতাভূ বফরুপ্ত
ইগফ। বনগম্ন প্রদত্ত উদাযগণয ভাধযগভ বফলবট স্পষ্টীকযণ কযা ইর:
৩০-৬-৯১ ইাং তাবযগখ নীট পনগনয বযভাণ
পমাগ: ২৭-৭-৮৭ তাবযগখয অভ/ অবফ/ প্রবফবধ-২/ ভবা-১/৮৭-১২৫ স্মাযগক ভঞ্জুবযকৃত ভাঘথ বাতা
পমাগ: ১৬-৭-৮৯ তাবযগখয অভ/ অবফ (ফাস্তফান)-১/৮৯/১১৫ (৩০০ স্মাযগক ভঞ্জুবযকৃত ভাঘথ বাতা
পমাগ: ২৩-১২-৯০ তাবযগখয অভ/ অবফ (ফাস্তফান)-১/৮৯ (অাং)-৯০ (৩০০) স্মাযগক ভঞ্জুবযকৃত ভাঘথ বাতা
পভাট =
পমাগ: ১০% ফৃবদ্ধ
১-৭-৯১ইাং তাবযখ ইগত প্রায াংগাবধত নীট পনগনয বযভাণ-

৫০০.০০ টাকা
৭৫.০০ টাকা
(নূযনতভ)
৫০.০০ টাকা
৫০.০০ টাকা
৬৭৫.০০ টাকা
৬৭.৫০ টাকা
৭৪২.৫০ টাকা

১। াংবিষ্ট বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা উগযাক্ত ভগভথ বব াংগাধন কবযগফন।
২। এই স্মাযগক জাবযকৃত াংগাধনী ১-৭-৯১ইাং ইগত কামথকয ইগফ এফাং একই তাবযখ ইগত কামথকয ইাগছ
ফবরা গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযগকয াংগাধনীয আতা াংবিষ্ট বফবধভূ াংগাবধত ইাগছ ফবরা গণয কযা ইগফ।
এইচ, আয, দত্ত
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তঃ  প্রবফবধ)
বফতযণ১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা।
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত অবতবযক্ত বচফ ----------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচাগদয আতাবুক্ত
কর অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ স্বাত্তাবত াংস্থাভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয অনুগযাধ কযা ইর।
৫। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা
তাচায অধীনস্থ কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযণ কযায অনুগযাধ কযা ইর।
৭। কম্পগরেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (প্রাক্তন এভ.এ.বজ)
তাচায অধীনস্থ কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৮। বফবাগী কবভনায ------------------------------------------------ বফবাগ।
তাচায অধীনস্থ কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযণ কযায অনুগযাধ কযা ইর।
৯। বাফ ভা বনন্ত্রক, (পফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা, তাচায অধীনস্থ কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযণ কযায
অনুগযাধ কযা ইর।
১০। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয, বফ বফন, চট্টগ্রাভ।
১১। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১২। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৩। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
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১৪। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয, বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৫। বযচারক, স্তানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক, তায  রৃযারানী, ঢাকা।
১৭। বযচারক, পফাভবযক বাফ বনযীক্ষা অবধদপ্তয, প্রাক্তন এ.বজ, বফ (ব) বফন ৫ভ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৮। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৯। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
পভাঃ বপগযাজ বকফবযা
ববনয কাযী বচফ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
বফবধ- ৪
তাবযখ:

নেযঃ অভ(অবফ)/বফবধ- ৪/প্রঃভঃ/গন- ৮/৮৯/৯২

১৬ই নগবেয ১৯৯১
১ রা অগ্রাণ ১৩৯৮

স্মাযকবরব
বফল:

অফযপ্রাপ্ত প্রবতযক্ষা ফাবনীয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পফাভবযক গদ কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত ায য
উক্ত দ ইগত অফয গ্রণ কাগর ছুবট নগদান সুবফধা এফাং তাাগদয াভবযক ফাবনী ইগত অফয গ্রণ
 পফাভবযক গদ পমাগদান- এই রৃইগয ভধযফতথী ভগ চাুরযীয পছদ (গেক অফ াববথ) থাবকগর ঐ
ভকার চাুরযীকার বাগফ গণনা প্রাংগগ।

ফাাংরাগদ বববর াববথগয বফববন্প কযাডাগয অন্তবুথক্ত এফাং াভবযক আইন আগদানুমাী পফাভবযক যকাবয গদ
 বফববন্প স্বাত্তাবত/আধা- স্বাত্তাবত প্রবতষ্ঠান, কগথাগযন, স্থানী াংস্থা, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক, অথথরগ্নী
প্রবতষ্ঠানভূগয গদ আত্মীকৃত প্রবতযক্ষা ফাবনীয অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত দ ইগত
অফয গ্রণ কাগর ছুবট নগদান সুবফধা (অথথাস Left over ছুবটয বযফগতথ পথাক ফযাদ্দ) াইগফন বক না এফাং তাচাগদয
াভবযক ফাবনী ইগত অফয গ্রণ  পফভাবযক গদ পমাগদান- এই রৃইগয ভধযফতথী ভগ চাুরযীয পছদ (গেক অফ
াববথ) থাবকগর ঐ ভকার বকবাগফ গণনা কযা ইগফ পই প্রাংগগ বনম্ন ফবণথত ফযাখযা প্রদান কযা ইর:
ক) কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত গদ ৫৭ ফসয ূবতথগত চাুরযী ইগত অফয গ্রণ কাগর াংবিষ্ট চাুরযী বফবধয
আতা প্রাযতা াগগক্ষ অথথ বফবাগগয ২১- ১- ৮৫ইাং তাবযগখয এভ এপ/এপবড/বফবধ- ২/ছুবট- ১৬/৮৪/৯
নেয অবপ স্মাযগক ফবণথত যকাযী বদ্ধান্ত অনুমাী ‘Left over’ ছুবটয বযফগতথ পথাক ফযাদ্দ প্রায। তগফ
তথ এই পম, প্রবতযক্ষা ফাবনীয চাুরযী ইগত অফয গ্রণ কাগর গৃীত পথাক ফযাগদ্দয জন্য গণনাকৃত ছুবট
ভ কার এফাং কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত গদ ৫৭ ফসয ফ ূবতথগত অফয গ্রণ কাগর াংবিষ্ট চাুরযী
বফবধয আতা প্রায এফাং ভঞ্জুযীকৃত পথাক ফযাগদ্দয জন্য গণনাকৃত ছুবট ভকার এয পমাগপর ১২ (ফায)
ভাগয ঊগর্ধ্থ ইগফ না।
খ) প্রবতযক্ষা ফাবনী ইগত অফয গ্রণ  পফাভবযক গদ পমাগদান- এই রৃইগয ভধযফতথী পছদ (গেক অফ
াববথ) চাুরযীকার বাগফ গণয কযা ইগফ না।
২। প্রাংগত উগল্লখয পম, উবল্লবখত কভথকতথা/ কভথচাযীগদযক) কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকযগণয তাবযগখয ূগফথয চাুরযীকাগরয ানা ছুবট গণনা  ৫৭ ফসয ূবতথগত চাুরযী
ইগত অফয গ্রণ কাগর অফয প্রস্তুবত ছুবট প্রাযতা; এফাং
খ) কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃত গদ পফতন বনদ্ধথাযণ  কযাডাযবুক্ত/ আত্মীকৃতকযগণয তাবযগখয ূগফথ চাুরযীকার
অফয বাতা/ অফয সুবফধাবদ প্রাযতা পক্ষগত্র চাুরযীকার গণনা প্রাংগগ যকাযী বদ্ধান্তভূ মথাক্রগভ অথথ
বফবাগগয ১৬- ৮- ৯০ইাং তাবযগখয অভ(অবফ)/ বফবধ- ৪/ প্রঃভঃ/ পন- ১/ ৮৯/ ৪৭ এফাং ১৯- ৭- ৮৭ইাং
তাবযগখয এভ এপ/আয- ৪/ পডপ/ ব১/ ৮৫/ ৬২, ১৭- ৬- ৮৮ইাং তাবযগখয এভ এপ/ আয- ৪/ পডপ/
এবফএব- ১/ ৮৫/ ১৮  ২৬- ৬- ৯০ইাং তাবযগখয অভ (অবফ)/ বফবধ- ৪ প্রঃ/ ভঃ/ আত্মী- ৩/ ৮৮/ ৩৩ নেয
স্মাযকভূগ জাবয কযা ইাগছ।
এইচ আয দত্ত
মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ)।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/(প্রবফবধ-১)৩ ব-২৮/৫০(১০০০)

৪-১২-১৯৯১ ইাং
১৯-৮-১৩৯৮ ফাাং।

স্মাযকত্র
বফল:

যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনগনয বযভাণ বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

যকায কতৃথক জাতী পফতন পস্কর, ১৯৯১ প্রফতথগনয পপ্রবক্ষগত অথথ বফবাগগয ৫-৭-১৯৮৯ তাবযগখয অভ/ বফবধ-১/
৩ব-২৮/ ৮৫/ ৬১ াংখযক স্মাযক আাংবক াংগাধন কযতঃ গ্র পনন এয গফথাচ্চ বযভাণ ৫,০০০ টাকায স্থগর
৮,২০০ টাকা বনধথাযগণ যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন। উগযাক্ত স্মাযগকয অন্যান্য তথাবদ অবযফবতথত থাবকগফ।
২। এই আগদ ০১-০৭-১৯৯১ ইাং তাবযখ ইগত কামথকয ফবরা গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযকত্র পম াংগাধগনয উগল্লখ কযা ইাগছ, াংবিষ্ট বফবধ অনুরূবাগফ াংগাবধত ইাগছ ফবরা গণয
ইগফ।
এইচ আয দত্ত
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তঃ  প্রবফবধ)
বফতযণ
১।
২।
৩।
৪।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভুখয অথথ বচফ, অথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
বচফ, প্রধানভন্ত্রীয দপ্তয, ঢাকা।
বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচাগদয আতাবুক্ত কর
অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ স্বাত্তাবত াংস্থাভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৫। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয
অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৭। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (প্রাক্তন এন,এ,বজ)। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয
জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৮। বফবাগী কবভনায --------------------------------------বফবাগ। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৯। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
১০। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১১। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১২। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৩। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৫। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১৭। বযচারক, পফাভবযক বাফ বনযীক্ষা অবধদপ্তয প্রাক্তন এ, বজ, বফ (ব), বফন, ৫ভ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৮। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৯। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
পভাঃ বপগযাজ বকফবযা
ববনয কাযী বচফ
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(একই নেয  তাবযগখ জাবযকৃত স্মাযগকয স্থরাবববলক্ত ইগফ)
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১)৩ব-২৫/৯১-১(১০০০)
বফল:

তাবযখ:

১-১-১৯৯২ বিঃ
১৭-০৯-১৩৯৮ ফাং

যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয অফয গ্রণ, অফযপ্রস্তুবত ছুবট (এর.ব.আয) ইতযাবদ প্রগঙ্গ।

যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ৫৭ (াতান্প) ফসয ফ ূবতথয তাবযখ, অফযপ্রস্তুবত ছুবটয প্রাযগম্ভয তাবযখ এফাং
অফযপ্রস্তুবত ছুবটকার পননগমাগয বকনা ইা রইা বফববন্প পক্ষগত্র ভতদ্বৈততা পদখা বদগগছ। বফলবট প্রচবরত বফবধয
আতা ুঙ্খানুুঙ্খরূগ যীক্ষা বনযীক্ষাূফথক ২নাং অনুগেগদ উদাযণ বনগম্ন স্পষ্টীকযণ কযা ইর:১) ক) প্রচবরত বফবধ অনুমাী ৫৭ (াতান্প) ফসয ফ ূবতথয যযই যকাবয কভথকতথা -কভথচাযীগক অফয গ্রণ
কবযগত । বকন্তু অফযপ্রস্তুবত ছুবট গ্রণ কবযগর উক্ত ছুবটয ভকার ৫৭ (াতান্প) ফসয ফ ূবতথয
গয চবরগত াগয। তগফ উা পকানক্রগভই ৫৮ (আটান্প) ফসয ফ ূবতথয তাবযখ অবতক্রভ কবযগত াবযগফ
না। অথথাস অফযপ্রস্তুবত ছুবট পল ায গযয বদন তাাগক অফয গ্রণ কবযগত ইগফ। ছুবট ানা
াগগক্ষ অফযপ্রস্তুবত ছুবটয বযভাণ গফাচ্চথ ১২ (ফায) ভা, মাায ভগধয গড় পফতগন ছুবটয বযভাণ অনূর্ধ্থ ৬
(ছ) ভা এফাং ফাবক ভকার অধথগড় পফতগন ছুবট ইগফ।
খ) অফযপ্রস্তুবত (এর.ব.আয) গড় পফতগন এফাং অধথড়গ পফতগন  বফধা উা পনন পমাগয চাকবয বাগফ
গণনা পমাগয।
২) উগযাক্তবফবধগত তথযাবদয বববত্তগত জদ্বনক ‘ক’ মাায জন্ধতাবযখ ১-১-৩৫ ইাং তাায ৫৭ (াতান্প) ফসয ফ
ূবতথ এফাং অফযপ্রস্তুবত ছুবট ইতযাবদ বফল উদাযণূফক
থ বনগম্ন স্পষ্টীকযণ কযা ইর:
ক) ‘ক’ এয ৫৭ ফসয ফ ূবতথ ইগফ ৩১-১২-১৯৯১ ইাং তাবযখ বদফাগত ভধযযাবত্রগত এফাং যবদন অথথাস ১১-১৯৯২ ইাং ইগফ তাায অফয গ্রগণয তাবযখ।
খ) ছুবট ানা াগগক্ষ ভঞ্জুবযকৃত অফযপ্রস্তুবত ছুবট (এর.ব.আয) আযগম্ভয তাবযখ অফয গ্রগণয তাবযগখয
নূযনতভ ১ (এক) বদন ূগফথ অথথাস এই পক্ষগত্র ফথগল ৩১-১২-৯১ ইাং তাবযখ ইগত রৄরু ইগফ। মবদ উক্ত
তাবযখ যকাবয ছুবট থাগক তগফ উায অফযফবত ূগফথয কভথবদফ ইগত উক্ত ছুবট রৄরু ইগফ।
গ) অফযপ্রস্তুবত ছুবট (এর.ব.আয) গ্রণ না কবযর তাায অফয গ্রগণয তাবযখ ইগফ ১-১-৯২ ইাং। ৩১-১২৯১ ইাং তাবযখ ইগত ভঞ্জুবযকৃত ১২ ভা অফযপ্রস্তুবত ছুবট (এর.ব.আয) পবাগ কবযগর তাায ঐ ছুবট পল
ইগফ ৩০/১২/৯২ ইাং তাবযগখ এফাং তাচায অফয গ্রগণয তাবযখ ইগফ ৩১-১২-৯২ ইাং।
ঘ) এইগক্ষগত্র ভঞ্জুবযকৃত  পবাগকৃত অফযপ্রস্তুবত ছুবটকার (অথথাস ৩১-১২-৯১ ইগত ৩০-১২-৯২)
পননগমাগয চাকবযকার বাগফ গণনা পমাগয ইগফ।
াবফফুয যভান বুইা
উ-বচফ (বফবধ)
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১)৩ব-২৫/৯১-১(১০০০)

তাবযখ:

১-১-১৯৯২ বিঃ
১৭-০৯-১৩৯৮ ফাং

দ অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অনুবরব পপ্রযণ কযা গরা:
১।
২।
৩।
৪।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
ভুখয অথথ বচফ, অথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
বচফ, প্রধানভন্ত্রীয দপ্তয, ঢাকা।
বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ----------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা (তাচয অধীনস্থ কর
অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1608 

৬। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (প্রাক্তন এভ, এ, বজ)।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৭। বফবাগী কবভনায (কর) ---------------------------------------------------------------------------------। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)
৯। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয, বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১০। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১১। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১২। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৩। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয, বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৪। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৫। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ডাক, তায  দূযারানী, ঢাকা।
১৬। বযচারক, পফাভবযক বাফ বনযীক্ষা অবধদপ্তয, প্রাক্তন এ, বজ, বফ (ব), বফন, ৫ভ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৭। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, কযযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৮। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
পভাঃ বপগযাজ বকফবযা
ববনয কাযী বচফ
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অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ(বফবধ-১) ৩ব-২৮/৮২(অাং-২)/৩৬
বফল:

তাবযখ:

২/৮/১৯৯২ ইাং
১৮/৪/১৩৯৯ ফাাং

১৯৯১ গনয ১রা জুরাই তাবযগখ অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয নীট পনন বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

পম কর যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযী ৩০-৬-৯১ তাবযগখ অফযপ্রস্তুবত ছুবট পল কবযা ১-৭-৯১ তাবযগখ অফয
গ্রণ কবযাগছন তাাযা একবদগক নতুন পফতন পস্কর ১৯৯১ এয সুবফধা ইগত ফবঞ্চত ইগতগছন এফাং অযবদগক ১৯৯-৯১ তাবযগখয অভ(বফবধ-১) ৩ব-২৮/ ৮২(অাং-২/ ৪২(১০০০) নাং স্মাযগক ফবণথত সুবফধাবদ ইগত ফবঞ্চত
ইগতগছন। ইাগত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনন প্রাপ্তীয পক্ষগত্র পম সফলভয ৃবষ্ট ইাগছ তাা দূযীকযণাগথথ যকায এই
ভগভথ বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন পম ঐ কর যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয নীট পনগনয বযভাণ ২৯-৬-৯১ তাবযগখ
তাাযা মবদ অফযপ্রস্তুবত ছুবট পল কবযা ৩০-৬-৯১ তাবযগখ অফয গ্রণ কবযগতন তাা ইগর তাাগদয নীট
পনগনয বযভাণ মাা ইত, তাাই বনধথাবযত ইগফ। তগফ তাাগদয গ্র পনন ১-৭-৯১ইাং তাবযগখ প্রচবরত বফবধ/
আগদ অনুমাী বনধথাবযত ইগফ।
পভাঃ আপতাফ উবদ্দন
ববনয কাযী বচফ।
বফতযণ
১।
২।
৩।
৪।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা।
বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচাগদয আতাবুক্ত কর
অবধদপ্তয/বযদপ্তয/স্বাত্তাবত াংস্থাভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৫। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয
অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৭। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (প্রাক্তন এন,এ,বজ)। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয
জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৮। বফবাগী কবভনায --------------------------------------বফবাগ। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৯। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
১০। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১১। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১২। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৩। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৫। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১৭। বযচারক, পফাভবযক বাফ বনযীক্ষা অবধদপ্তয প্রাক্তন এ, বজ, বফ (ব), বফন, ৫ভ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৮। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৯। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
ফাস্তফান াখা-৬
নাং-অভ/অবফ(ফা)-৬আয(বজ)-২-৮৪(অাং-২)/৪৭

তাবযখ:

১৬/০৮/১৯৯২ ইাং
১/০৫/১৩৯৯ ফাাং

অবপ স্মাযক
বফল:

জাতী পফতন পস্কর, ১৯৯১ এয প্রাযম্ভ তাবযগখ, স্ব-াবত/ যাষ্ট্রাত্ত প্রবতষ্ঠান/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথ রগ্নী
প্রবতষ্ঠানভূগয অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবট পবাগযত কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয পফতন বনধথা যণ  আনুগতাবলক
প্রদান প্রগঙ্গ।

উগযাক্ত বফলগ যকায এই ভগভথ বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন পম, জাতী পফতন পস্করবুক্ত  গ্রযাচুইবট স্কীগভয
আতাধীন পম কর স্ব-াবত/ যাষ্ট্রাত্ত প্রবতষ্ঠান/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠাগনয কভথকতথা/ কভথচাযীগণ ১-৭৯১ ইাং তাবযগখ াংবিষ্ট াংস্থায চাকবয বফবধ পভাতাগফক অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত বছগরন, জাতী পফতন পস্কর ৯১ এয
আগদ (এ, আয  নাং-৩২৪ আইন/ ৯১, অভ/অবফ(ফাস্ত-১)-জাঃগফঃগস্কর-৩/ ৯১-৬৬, তাবযখ ২৬-১০-৯১ ইাং এফাং এ
আয  নাং-৩২৫-আইন/ ৯১/ অভ/ অবফ(ফাস্ত-১)/ জাঃগফঃগস্কর-৪/ ৯১-৬৭ তাবযখ ২৬-১০-৯১ ইাং অনুমাী ১-৭-৯১ ইাং
তাবযগখ তাাগদয পফতন বনধথাযণ কবযগত ইগফ এফাং উক্ত ভগভথ বনধথাবযত পফতগনয বববত্তগত প্রচবরত বফধান অনুমাী
তাাগদয ঐ আনুগতাবলক প্রগদ ইগফ। এইরূ পক্ষগত্র অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটকারীন ভগ স্বাবাবফক পফতন ফৃবদ্ধয
সুবফধা তাাযা প্রায ইগফন না।
ানুন নাায
কাযী বচফ।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান অনুবফবাগ, াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/(ফাস্ত) ১/বফবফধ ৪/৯২/১০০,
বফল:

২৭-৬-১৩৯৯ ফাাং
১২-১০-১৯৯২ ইাং

জাতী পফতন পস্কর ১৯৯১ ইাং পভাতাগফক াফবরক কগথাগযগন আনুগতাবলক প্রদান প্রগঙ্গ।

উগযাক্ত বফলগ আনায স্মাযক নাং কবফ/ আদাবনা/ ভুবজফ/ ৬০০, তাবযখ ২-৬-১৯৯২ ইাং এয প্রবত দৃষ্ট
আকলথণূফথক বনগদথক্রগভ জানাগনা মাইগতগছ পম, জাতী পফতন পস্কর ১৯৯১ এয অনুগেদ-৬(৬) এয সুগমাগ সুবফধা
রৄধুভাত্র পনন স্কীগভয আতাবুক্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগণ প্রায ইগফন। গ্রযাচুইবট স্কীগভয আতাবুক্ত কভথকতথা/
কভথচাযীগগণয পক্ষগত্র উক্ত সুবফধা প্রগমাজয ন। তাাযা গ্রযাচুইবট স্কীগভ আতা প্রচবরত সুবফধাবদ প্রায ইগফন। তগফ
গ্রযাচুইবট বস্কগভয অধীন পম কর কভথকতথা/ কভথচাযী ১-৭-১৯৯১ তাবযগখ অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত বছগরন, তাাগদয পক্ষগত্র
১-৭-১৯৯১ তাবযগখ প্রথগভ জাতী পফতন পস্কর ১৯৯১-পত পফতন বনধথাযণ কযতঃ উক্ত পফতগনয বববত্তগত গ্রযাচুইবট প্রগদ
ইগফ।
পভাঃ পারুক বকদায
ববনয কাযী বচফ।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1612 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮২(অাং-২)/২২(৫০০)
বফল:

তাবযখ:

১১/৩/১৯৯৩ ইাং
২৭/১১/৯৯ ফাাং

১৯৯১ গনয ১রা জুরাই তাবযগখ অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয নীট পনন বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

ূত্র: অথথ বফবাগগয স্মাযক নাং অভ(বফবধ-১) ৩ব-২৮/৮২(অাং-২)/৩৬, তাবযখ: ২/০৮/১৯৯২ ইাং।
বনম্নস্বাক্ষযকাযী আবদষ্ট ইা জানাইগতবছ পম, উগযাক্ত বফল  ূগত্র উবল্লবখত স্মাযগকয পল রাইন ফাদ বদা
াংগাধনক্রগভ বনগম্নাক্তবাগফ জাবয কযা ইর:পম কর যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযী ৩০-৬-৯১ তাবযগখ অফযপ্রস্তুবত ছুবট পল কবযা ১-৭-৯১ তাবযগখ অফয
গ্রণ কবযাগছন তাাযা একবদগক নতুন পফতন পস্কর ১৯৯১ এয সুবফধা ইগত ফবঞ্চত ইগতগছন এফাং অযবদগক ১৯৯-৯১ তাবযগখয অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/ ৮২(অাং-২)/৪২(১০০০) নাং স্মাযগক ফবণথত সুবফধাবদ ইগত ফবঞ্চত
ইগতগছন। ইাগত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনন প্রাবপ্তয পক্ষগত্র পম সফলভয ৃবষ্ট ইাগছ তাা দূযীকযণাগথথ যকায এই
ভগভথ বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন পম ঐ কর যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয নীট পনগনয বযভাণ ২৯-৬-৯১ তাবযগখ
তাাযা মবদ অফযপ্রস্তুবত ছুবট পল কবযা ৩০-৬-৯১ তাবযগখ অফয গ্রণ কবযগতন তাা ইগর তাাগদয নীট
পনগনয বযভাণ মাা ইত, তাাই বনধথাবযত ইগফ।
বফভর কাবন্ত ফড়ুা
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৩৬৩৪।
বফতযণ
১।
২।
৩।
৪।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
প্রধানভন্ত্রীয বচফার, ঢাকা।
বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচাগদয আতাবুক্ত কর
অবধদপ্তয/বযদপ্তয/স্বাত্তাবত াংস্থাভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৫। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয
অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৭। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (প্রাক্তন এন,এ,বজ)। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৮। বফবাগী কবভনায --------------------------------------বফবাগ। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৯। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
১০। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১১। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১২। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৩। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৫। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১৭। বযচারক, পফাভবযক বাফ বনযীক্ষা অবধদপ্তয, প্রাক্তন এ, বজ, বফ (ব), বফন, ৫ভ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৮। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৯। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
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পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয
পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত
প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত জীকযণ

সজযষ্ঠ ১৪০১/ জুন ১৯৯৪

প্রবফবধ াখা-১
অথথ বফবাগ
অথথ ভন্ত্রণার
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ/গনন/৩-ব-২৬/৯৪/১৭

০১-০৬-১৯৯৪ ইাং
১৮-০২-১৪০১ ফাাং

স্মাযক
বফল:

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত জীকযণ।

অফযজবনত পনন  াবযফাবযক পনন াংক্রান্ত এফাং প্রচবরত বফবধ-বফধান  দ্ধবতয জবটরতায কাযগণ
অগনক পক্ষগত্র যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয বফরবেত । উা বনযনকগে পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত প্রচবরত বফবধ
াংগাধন  দ্ধবত জীকযগণয রগক্ষয াংবিষ্ট কর কতৃথগক্ষয ভতাভত গ্রণূফক
থ যকায বনগম্ন ফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ
কবযাগছন:২.০০।

অফযজবনত পনন

২.০১। করযাণ কভথকতথা
অফযগ্রণকাযী যকাবয চাুরগযগদয পনন পকই প্রবক্রাকযগণ াতা কযায জন্য প্রগতযক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/
কতৃথক একজন কভথকতথাগক ‘করযাণ কভথকতথা’ বাগফ ভগনানন কবযগত ইগফ। অবপ প্রধান তাচায কাগজয বফফযণ বস্থয
কবযা বদগফন।
২.০২। াববথ ফুক াংযক্ষণ
াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবপ, নন-পগগজগটড চাুরগযগদয ২(রৃই) কব াববথ ফুক মথামথবাগফ ূযণ কবযা
প্রবত ফসয ারনাগাদ কবযফায প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণ কবযগফন। াববথ ফুগক পকান ঘলাভাজা/ অস্পষ্টতা গ্রণগমাগয
ইগফ না, স্পষ্টবাগফ বরবখত থাবকগত ইগফ। াববথ ফুক-এ জন্ধ তাবযখ াংখযা  কথা বরবখগত ইগফ। ভূর াববথ
ফুক বনগাগকাযী কতৃথগক্ষয অবপগ যবক্ষত থাবকগফ, তগফ উক্ত চাুরগয ফদবর ইগর াববথ ফুগকয ভূর কববট চাুরগযয
ফদবরকৃত কভথস্থগর পপ্রযণ কবযগত ইগফ। বৈতী কববট াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট স্তান্তয কবযগত ইগফ। পকান ঙ্গত কাযণ
ফযতীত ‘াববথ ফুক’ ারনাগাদ না থাবকগর াংবিষ্ট প্রাবনক কতৃথক্ষ দাী কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফরুগদ্ধ দাবত্ব/
কতথফয অফগরায দাগ াবস্তভূরক ফযফস্থা গ্রণ কবযগফন। প্রবত ফসয পপব্রুাযী ভাগ ‘াববথ ফুক’ ার নাগাদ অফশ্যই
কবযগত ইগফ।
২.০৩। কভথকতথাগদয চাকবয বফফযণী াংযক্ষণ
প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাগ পগগজগটড যকাবয চাুরগযগদয চাকবয াংক্রান্ত কর তথযাবদ মথা-কভথকতথাগদয
বনগাগ, চাকবযগত স্থাীকযণ, গদান্পবত, দাফনবত, াবস্ত, ছুবট, উচ্চতয পস্কর (টাইভ পস্কর), বগরকন পগ্রড পস্কর প্রদান,
অফয গ্রণ, ভৃতুয ইতযাবদ মাফতী তথয াংযক্ষগণয জন্য পকন্ীবাগফ বযবচবত নেয প্রদান কবযা াংযক্ষণ কবযগফন।
ম্ভফ ইগর এইফ তথয কবম্পউটাগয াংযক্ষগণয ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ।
২.০৪। অফয গ্রণকাযীগদয তাবরকা প্রণন
প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয স্ব-স্ব বনন্ত্রণাধীন যকাবয চাুরগযগদয ভগধয মাচাযা
যফতথী বঞ্জকাফগলথ অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাইগফন তাচাগদয নাভ, দফী, কভথস্থর, জন্ধ তাবযখ  অফযপ্রস্তুবত ছুবট
আযগম্ভয তাবযখ উগল্লখূফথক একবট তাবরকা প্রবত জানুাযী, এবপ্রর, জুরাই, অগক্টাফয সত্রভাবক বববত্তগত ারনাগাদ
কবযা তাবরকায অনুবরব াংবিষ্ট চাুরগযয দপ্তয প্রধান, অবডট অবপ  আফান বযদপ্তগয (যকাবয ফাা
ফফাকাযীগদয পক্ষগত্র) অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয তাবযগখয কভগক্ষ এক ফসয ূগফথ পপ্রযণ কবযগফন। অতঃয
অবপ প্রধান উক্ত তাবরকাবুক্ত চাুরগযগদয বনকট ইগত পনন ভঞ্জুবযয আগফদনত্র প্রাবনক কতৃথগক্ষয বনকট জভা
বদগফন। প্রাবনক কতৃথক্ষ যীক্ষা বনযীক্ষাূফথক প্রাপ্ত পনন ভঞ্জুবয আগফদনত্র াচচ ভাগয ভগধয াংবিষ্ট অবডট
অবপগ আগফদনকাযীগক অফগত যাবখা, পপ্রযণ কবযগফন।
২.০৫।

অফয গ্রগণয ূগফথ ই,এর,ব,ব (প্রতযাাভূরক পল পফতনত্র): (Expected Last Pay Certificate)

যকাবয চাুরগয অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত গভগনয ১১ (এগায) ভা ূগফথ তাচায অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায তাবযগখ
এফাং অফয গ্রগণয ূগফথয তাবযগখ পল আযণগমাগয/ বনধথাযণগমাগয পফতগনয বববত্তগত অবডট অবপ/ আন  ফযন
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কভথকতথা ই,এর,ব,ব (াংগমাজনী-১) জাবয কবযগফন। উক্ত পফতনগত্র অফয গ্রগণয ূফথ মথন্ত মবদ পকান ফাবলথক পফতন
ফৃবদ্ধ থাগক পগক্ষগত্র ফবধথত পফতগনয বযভাণ  তাবযখ উগল্লখ কবযগত ইগফ। অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায তাবযগখ
প্রায ছুবট, ববফষ্য তবফগরয সুদ জভা এফাং যকাগযয ানা াংক্রান্ত তথযাবদ অবগ্রভ বাফ কবযা উক্ত ইএরববপত উগল্লখ কবযগত ইগফ। ইএরবব প্রাবপ্তয য চাকবয াংক্রান্ত পকান বযফতথন ঘবটগর প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক অবডট
অবপ  াংবিষ্ট চাুরগযগক অফগত যাবখগত ইগফ।
২.০৬। পনগনয ভঞ্জুবযয ভীভা
পনগনয আগফদনত্র প্রাবপ্তয ৫ (াচচ) ভাগয ভগধয প্রাবনক/ পনন ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াংবিষ্ট চাুরগযগদয
চাকবয বফফযণী/ াববথ ফুক ারনাগাদ কবযগফন এফাং াংবিষ্ট চাুরগযয চাকযীয পল ৩ (বতন) ফছগযয পযকগডথয বববত্তগত
তাায বনকট যকাগযয পদনা/ ানা অবগ্রভ বাফ কবযা াংবিষ্ট কতৃথগক্ষয বনকট ইগত ‘না-দাফী প্রতযনত্র’
াংগ্র কবযগফন। অতঃয যকাগযযয ানা অগথথয বাফ বনরূণ এফাং উা আদাগয ফযফস্থা কবযা কতৃথক্ষ পনন
ভঞ্জুবযত্র জাবয কবযগফন এফাং পনন বযগাধত্র (বব) জাবযয জন্য পননভঞ্জুবযয কাগজত্র াংবিষ্ট অবডট
অবপগ পপ্রযণ কবযগফন। পনগনয ববগত তাচায উত্তাযাবধকাযীয নাভ, পননাগযযয বত ম্পকথ, সফফাবক অফস্থা
 ফ ইতযাবদ উগল্লখ থাবকগত ইগফ। প্রচবরত ব,ব, এয প্রথভ ৃষ্ঠা উা অন্তবুথক্ত থাবকগফ (াংগমাজনী-২)।
২.০৭। অবগ্রভ তাবযগখয (Post-Dated) পচক প্রদান
অবডট অবপ পনন ভঞ্জুবযয কাগজত্র প্রাবপ্তয ১ (এক) ভাগয ভগধয কাগজত্র মাচাই কবযা পনন াংক্রান্ত
কর অবডট আবত্তত প্রাবনক কতৃথক্ষ  অবডট অবপ বনষ্পবত্ত কযাইা পনন বযগাধ ত্র (বব) জাবয
কবযগফন। এরবআয আগদগয ৩ (বতন) ভা আগগ ফায ভাগয ছুবটয আবথথক ভঞ্জুবয  প্রববগডরট পাগরডয ফথগল বস্থবত
প্রদাগনয আগদ (াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ দপ্তয কতৃথক) একই াগথ জাবয কবযগত ইগফ। াংবিষ্ট চাুরগয
আগদ প্রাবপ্তয য বফর দাবখর কবযগফন। বফর প্রাবপ্তয য প্রায ছুবটয (গফথাচ্চ ১২ ভাগয ভূর পফতগনয ভবযভাণ)
টাকা  ববফষ্য তবফগরয জভাকৃত সুদ (প্রগমাজয পক্ষগত্র) টাকা অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত মাায ২ (রৃই) ভা ূগফথ
অবডট অবপ পাষ্ট পডগটড পচগকয ভাধযগভ াংবিষ্ট চাুরগযয অবপ প্রধাগনয বনকট পপ্রযণ কবযগফন। অবপ প্রধান
াংবিষ্ট চাুরগযগক অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায ১ (এক) ভা ূগফথ উক্ত পচক স্তান্তয কবযগফন। বব
আনুগতাবলগকয টাকা অফয গ্রগণয ৩ (বতন) ভা ূগফথ অবডট অবপ পাষ্ট পডগটড পচগকয ভাধযগভ াংিষ্ট চাুরগযয
অবপ প্রধাগনয বনকট পপ্রযণ কবযগফন এফাং অবপ প্রধান াংবিষ্ট চাুরগযগক অফয গ্রগণয ১ (এক) ভা ূগফথ উক্ত
বব  পচক আনুষ্ঠাবনকবাগফ স্তান্তয কবযগফন।
২.০৮।

কতথগফয অফগরায কাযগণ াবস্তভূরক ফযফস্থা

পনন ভঞ্জুবযয াগথ জবড়ত পকান চাুরগয মবদ বনধথাবযত ভীভা অনুমাী পনন পকই বনষ্পবত্তগত ফযথথ ন,
তাা ইগর াংবিষ্ট চাুরগযয বফরুগদ্ধ দাবত্বীনতা/ কতথগফয অফগরায দাগ ৃাংখরা  আীর বফবধ, অনুমাী াবস্তভূরক
ফযফস্থা গ্রণ কযা ইগফ।
২.০৯।

পপ্রলগণ থাকাকারীন ভগ রীব স্যারাযী  পনন কবররেজবফউন

পদগয অবযন্তগয বফববন্প স্বাত্তাবত/ আধা-স্বাত্তাবত াংস্থা/ কগথাগযন/ যাষ্ট্রাত্ত ফাবণবজযক ফযাংক/ অথথরগ্নী
প্রবতষ্ঠান/ স্থানী যকায প্রবতষ্ঠানভূগ পপ্রলগণ বনগাবজত থাকাকারীন ভগয জন্য যকাবয চাুরগযগদয রীব স্যারাযী
 পনন কবররেজবফউন যকাবয খাগত জভা পদায ফতথভান প্রথা বফরুপ্ত কযা ইর। এই সুবফধা ূগফথয পপ্রলগণ
বনগাবজত যকাবয চাুরগযগদয জন্য প্রগাজয ইগফ। তগফ বফগদী যকায/ াংস্থা পপ্রলগণ কভথযত যকাবয
চাুরগযগদয রীব স্যারাযী  পনন কবররেজবফউন প্রদাগনয প্রথা প্রচবরত বফবধ অনুমাী চারু থাবকগফ।
২.১০।

বফতবকথত চাকবযকার

বফতবকথত চাকবযকার ফাদ বদা অফবষ্ট পননগমাগয চাকবয ২৫(চবচ) ফসয অথফা তদূগর্ধ্থয পক্ষগত্র ূণথ াগয
পনন ভঞ্জুয কবযগত ইগফ। বফতবকথত চাকবযকাগরয কাযগণ পনন আটকাইা যাখা মাইগফ না।
২.১১।

পনন পকই বনষ্পবত্তয অগ্রগবত বযদথন

বনধথাবযত ভূবচ অনুমাী পনন ভঞ্জুবয কামথক্রভ ম্পন্প কযা ইগতগছ বকনা তাা াংবিষ্ট প্রাবনক/ পনন
ভঞ্জুযকাযী অবপ  অবডট অবপগয ঊর্ধ্থতন কভথকতথা ভগনানীত করযাণ কভথকতথায ভাধযগভ বনবভত ভবনটবযাং কবযা
বযদথন ফবগত ভন্তফয বরবফদ্ধ কবযগফন।
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২.১২।

াভবক (Provisional) পনন প্রদান

পম কর পনন পকই ‘না-দাফী প্রতানত্র’ অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদয অবাগফ বনষ্পবত্ত কযা
ম্ভফ না  পই কর পক্ষগত্র াংবিষ্ট চাুরগযয/ উত্তযাবধকাযীয আগফদনক্রগভ প্রায আনুগতাবলগকয তকযা ৮০ বাগ
এফাং প্রায ূণথ নীট পনন াভবকবাগফ প্রদান কবযগত ইগফ। যফতথীকাগর অনবধক ৬ (ছ) ভাগয ভগধয াংবিষ্ট
অবপ প্রগাজনী কাগজত্রাবদ াংগ্র কবযা পনন পকইবট চূড়ান্ত কবযগফন। অন্যথা উক্ত ৬(ছ) ভা অবতক্রান্ত
ায অফযফবত য াভবকবাগফ প্রদত্ত নীট পনন, পননাগযয বনজস্ব বফফযণীয বববত্তগত চূড়ান্ত কবযগত ইগফ
এফাং আনুগতাবলগকয ফাকী অাং বযগাধ কবযগত ইগফ।
২.১৩।

পনন ভথণ

ফতথভাগন একজন চাুরগয তাচায গ্র পনগনয তকযা ৫০ বাগ ভথণ কবযা এককারীন আনুগতাবলক প্রায
ন। পম কর চাুরগয এই আগদ কামথকয ায তাবযগখ অথফা তাায গয অফয গ্রণ কবযগফন, তাচাযা ইো
প্রকা কবযগর অফবষ্ট গ্র পনগনয ৫০ বাগ একফাগয ভথণ কবযা উায বযফগতথ প্রচবরত বফবনভ াগযয
অগধথক াগয আনুগতাবলক গ্রণ কবযগত াবযগফন। উক্ত অফবষ্ট ৫০ বাগ গ্র পনন একফাগয ভথগণয বফলবট
পননাগযয প্রথভ আগফদনগত্র সুবনবদথষ্টবাগফ উগল্লখ কবযগত ইগফ, যফতথী ভগ ফা খরড খরড বাগফ ভথগণয পকান
আগফদন গ্রণগমাগয ইগফ না।
৩.০০।

াবযফাবযক পনন

৩.০১।

উত্তযাবধকাযী ভগনানন

াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র াংবিষ্ট চাুরগয চাকবযগত থাকা অফস্থা অথফা যফতথী পম পকান ভগ তাচায
বযফাগযয পম পকান এক ফা একাবধক দস্যগক তাচায াবযফাবযক পনগনয ম্পূণথ ফা অাং বফগগলয উত্তযাবধকাযী
ভগনানন কবযগত াবযগফন। ভগনানগনয অফতথভাগন এফাং ভৃত পননাগযয স্ত্রী/ অথফা বযফাগযয পকান দস্য না
থাবকগর াবযফাবযক পনন  আনুগতাবলক প্রদাগনয পক্ষগত্র তাচায ফথগল বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ উত্তযাবধকাযী বনণথ
কবযগফন। ভৃত পননাগযয স্ত্রী ুনযা বফফা ফন্নগন আফদ্ধ ন নাই এই ভগভথ স্থানী পৌযবা/ ইউবনন বযলদ
পচাযভযান/ পভগরেজাবরটন এরাকায পক্ষগত্র াডথ কবভনাগযয াবটথবপগকগটয বববত্তগত ফথগল বনন্ত্রণকাযী কভথকতথায
প্রদত্ত াবটথবপগকট গ্রণগমাগয ইগফ (াংগমাজনী-৩)। পকাটথ ইগত ‘াকগন াবটথবপগকট’ প্রদাগনয ফাধযফাধকতা
থাবকগফ না।
৩.০২।

ুত্র ন্তাগনয ফীভা

াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র ুত্র ন্তাগনয ফ ীভা ২১ ইগত ২৫ ফসগয উন্পীত কযা ইর। প্রচবরত বফধাগনয
পমই কর পক্ষগত্র ুত্র ন্তাগনয পকান ফীভা ফতথভাগন উগল্লখ নাই, পই কর পক্ষগত্র ফ বনবফথগগল কর ুত্র ন্তান
াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন।
৩.০৩।

অবফফাবতা/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্তা কন্যায ফীভা

পননাযগদয অফয গ্রগণয তাবযখ ইগত পভাট ১৫ ফসয পভাদকার ূবতথয পকান ভকার অফবষ্ট থাবকগর
এই আগদ কামথকয ায তাবযখ ইগত অফবষ্ট ভ কাগরয জন্য অবফফাবতা/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্তা কন্যায ফ
বনবফথগগল গফথাচ্চ ১৫ ফসয পভাদ কাগরয অফবষ্ট ভ কার ূবতথ মথন্ত াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন।
৩.০৪।

প্রবতফন্নী ন্তান

প্রবতফবন্নতায কাযগণ উাজথগন অক্ষভ ন্তান এই আগদ কামথকয ায তাবযখ ইগত আজীফন াবযফাবযক
পনন প্রায ইগফন। বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ প্রবতফন্নী ন্তাগনয প্রবতফবন্নতায স্বগক্ষ প্রাপ্ত ডাক্তাযী নদত্র প্রবতস্বাক্ষয
কবযা পনন পাগযয াগথ জভা বদগফন।
৩.০৫।

বফধফা স্ত্রীয পক্ষগত্র:

ূগফথ প্রচবরত বনভ অনুমাী পম কর বফধফা স্ত্রী এই আগদ কামথকয ায তাবযগখ াবযফাবযক পনন
াইগতন/ প্রায ইগতন অথফা যফতথী ভগ প্রায ইগফন, তাচাযা ুনবফথফা না কবযগর এই আগদ কামথকয ায
তাবযখ ইগত আজীফন াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। তগফ তাচাযা পনন ভথণ কবযগত াবযগফন না।
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৩.০৬।

অফয গ্রগণয গয ভৃতযু য পক্ষগত্র াবযফাবযক পনগনয ায:

একজন চাুরগয অফয গ্রগণয ূগফথ ভৃতুযফযণ কবযগর তাচায বযফায পম াগয াবযফাবযক পনন প্রায ইগতন,
অফয গ্রগণয য ভৃতুযফযণ কবযগর এই আগদ কামথকয ায তাবযখ ইগত একই াগয তাচায বযফায/ ভগনানীত
ফযবক্ত উত্তযাবধকাযী াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন।
৩.০৭।

আত্মতযায পক্ষগত্র পনন:

আত্মতযায কাযগণ ভৃত চাুরগযয বযফায অথফা তাায ভগনানীত (মবদ থাগক) স্বাবাবফক ভৃতুযয ন্যা প্রচবরত বফবধ
অনুমাী াবযফাবযক পনন  আনুগতাবলক প্রদান কযা ইগফ।
৪.০০।

পনন াংক্রান্ত অন্যান্য বফলাফরী:

৪.০১।

জরুযী বববত্তক পনন প্রদান:

ফাধযতাভূরক অফয, অক্ষভতাজবনত অফয, পস্বো অফয, ভৃতুযজবনত কাযগণ পনগনয পক্ষগত্র আগফদনত্র
প্রাবপ্তয ২ (রৃই) ভাগয ভগধয প্রাবনক কতৃথক্ষ এফাং যফতথী ১ (এক) ভাগয ভগধয অবডট অবপ কর আনুষ্ঠাবনকতা
ভানাগন্ত পনন ভঞ্জুবয  বব জাবয কবযগফন। অন্যথা এই স্মাযগকয ২.১২ অনুগেদ অনুমাী াভবক পনন
প্রদান কবযগত ইগফ।
৪.০২।

ফাবলথক পগানী প্রবতগফদন

পনন ভঞ্জুবযয পক্ষগত্র যকাবয চাুরগযয ফাবলথক পগানী প্রবতগফদন বফগফচনায প্রগাজন ইগফ না।
৪.০৩।

প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক তযাবত তথযাবদ গ্রণ

প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক তযাবত জন্ধ তাবযখ, নবভবন (ভগনানীত উত্তযাবধকাযী), প্রবতস্বাক্ষয, নভুনা স্বাক্ষয
ইতযাবদ অবডট অবপগ ুনঃমাচাই ফযবতগযগকই গৃীত ইগফ। তগফ এবপগডববট ৈাযা জন্ধ তাবযখ বযফতথন কবযগর তাা
গ্রণ পমাগয ইগফ না।
৪.০৪।

ফাড়ীবাড়া াংক্রান্ত দাফী

যকাবয চাুরগযগদয পক্ষগত্র চাকবযয পল ৩ (বতন) ফসগযয পযকগডথয বববত্তগত ফাড়ী বাড়া প্রদান াংক্রান্ত আফান
বযদপ্তয/ াংবিষ্ট অবপ ইগত ‘নাদাফী প্রতযানত্র’ প্রদাগনয অনুগযাধ  তাা আদাগয দাবত্ব প্রাবনক কতৃথক্ষ
ারন কবযগফন। এক ভাগয ভগধয আফান বযদপ্তয প্রাথথীত ‘নাদাফী প্রতযান ত্র’ প্রদাগন ফযথথ ইগর উক্ত
অফযকাবযয বনকট ফাড়ী বাড়া াংক্রান্ত পকান ানা নাই ফবরা গণয কযা ইগফ।
৪.০৫।

বড-াপ  বব

অবডট অবপ বড-াপ (Disburser’s half) এফাং বব মথামথবাগফ ূযণ কযা বনবিত কবযগফ। কাগগজয ভান
উন্পত কযা এফাং পনন ফইবট বারভত ফাচধাগনায ফযফস্থা াংস্থান ভন্ত্রণার গ্রণ কবযগফ।
৪.০৬।

ঢাকা ভানগযীয পননাযগগণয পনন প্রদান

ঢাকা পজরা বাফযক্ষণ অবপ ইগত ফতথভাগন মাচাযা পনন উগত্তারন কগযন তাচাগদয পনন বাফ ভা
বনন্ত্রক (ববজএ)/ াংবিষ্ট প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায (বএ) কামথার কতৃথক প্রদাগনয ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ।
৪.০৭।

পনন পযভ

এই আগদ জাবযয তাবযখ ইগত াংগাবধত পনন পযভ (াংগমাজনী-৪) এফাং াবযফাবযক পনন পযভ
(াংগমাজনী-৫) ফযফরত ইগফ। াংস্থান ভন্ত্রণার প্রগাজনী  মথাপ্ত পযভ যফযাগয ফযফস্থা কবযগফ। পযগভ
উবল্লবখত তগথযয ফাবগয আয পকান তথয অফয গ্রণকাযী/ উত্তযাবধকাযীয বনকট চাা মাইগফ না। াংগমাজনী পযভ ৪
এফাং ৫ ববন্প যাং এয ইগফ। নতুন পযভ না াা মথন্ত ুযাতন পযভ ফযফায কযা মাইগফ।
৪.০৮।

ববফষ্য তবফগরয সুদ

পম কর ফযবক্ত ববফষ্য তবফগর জভা টাকায উয সুদ গ্রণ কবযগত অবনেুক তাচাগদয ববফষ্য তবফগরয সুদ এয
বযফগতথ যকাগযয তযপ ইগত চাচদা/ অনুদান প্রদাগনয বফল যফতথীকাগর বফগফচনা কযা ইগফ।
৫। এই স্মাযগক ফবণথত বদ্ধান্তভূ আগদ জাবযয তাবযখ ইগত কামথকয ইগফ।
অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1618 

৬। এই স্মাযকফগর পনন াংক্রান্ত প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত এফাং আগদ/ স্মাযক ইতযাবদয াংবিষ্ট অাং াংগাবধত
ইাগছ ফবরা গণয ইগফ।
৭। এই স্মাযগক ফবণথত  নাই এভন পকান বফল ম্পগকথ ফতথভাগন প্রচবরত বফবধ-বফধান/ দ্ধবত/ আগদ বযফতথন/
বযফধথন/ াংগাধন না া মথন্ত ফরফস থাবকগফ।
পভাতাায পাগন
অবতবযক্ত অথথ বচফ (প্রান)
নাং-অভ/অবফ/বফবধ/গনন/৩-ব-২৬/৯৪/১৭(৩০০০)

তাবযখ:

০১-০৬-১৯৯৪ ইাং
১৮-০২-১৪০১ ফাাং

অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অনুবরব পপ্রবযত ইর:১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
বচফ, যাষ্ট্রবতয বচর, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ঢাকা।
ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ৪৩, কাকযাইর ড়ক, ঢাকা।
বচফ/ বাযপ্রাপ্ত অবতবযক্ত বচফ ------------------------------------------------------ভন্ত্রণার/ বফবাগ। তাচায
অধীনস্ত কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয অনুগযাধ কযা ইর।
৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফ-াভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা।
তাচায অধীনস্ত কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয অনুগযাধ কযা ইর।
৯। ববজবডএপ (রৄধু ভাত্র পফাভবযক চাুরগযগদয জন্য প্রগমাজয)।
১০। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
১১। বফবাগী কবভনায (কর)------------------------------------------।
১২। পজরা প্রাক (কর)-------------- --------------------------------------------------------।
তাচায অধীনস্ত কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয অনুগযাধ কযা ইর।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), বআযবফ বফন, চরেজগ্রাভ।
১৪। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১৫। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৬। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৭। বযচারক, পযরগ অবডট, ব,আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৮। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ----------------------------------------------(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
২০। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা)--------------------------------------------------------।
২১। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২২। অথথ বফবাগগয ফাস্তফান অনুবফবাগগয কর কভথকতথা।
২৩। থানা বনফথাী অবপায (কর) ----------------------------------------------------------।
২৪। বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর থানা)--------------------------------------------------।
২৫। গাডথ নবথ/াংকরন।
পভাঃ আগনাায উবদ্দন
উ-বচফ (বফবধ)
পপান: ৮৬ ২৯ ৩১
২৫১৪ (নীর)
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াংগমাজনী-১
প্রতযাবত পল পফতন নদ (ইএরবব)
Expected Last Pay Certificate (ELPC)
অবডট পকাগডয এযাগবনডক্স-৩ এয ৫ অনুগেদ অনুযগণ
১। জনাফ/ পফগভ --------------------------------------------------- এয প্রতযাবত পল পফতন প্রতযানত্র।
ক) দফী:
খ) অবপ:
গ) জন্ধ তাবযখ:
ঘ) গ্রাহ্য চাকবযগত প্রথভ পমাগদাগনয তাবযখ:
ঙ) অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয তাবযখ:
চ) অফয গ্রগণয তাবযখ:
ছ) পল আবযত পফতন পস্করঃ
জ) যফতথী ফাবলথক পফতন ফৃবদ্ধয তাবযখ:
২। পদ ভাবক পফতন বাতায বফফযণ:
খাত

অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয তাবযখ

অফয গ্রগণয তাবযগখ

ক) ভূর পফতনঃ
খ) ছুবটগত ইনবক্রগভগরটয ভাবক ায (টাকা):
গ) বফগল পফতনঃ
ঘ) দাবত্ব/ বফগল বাতা:
ঙ) ফাড়ী বাড়া বাতা:
চ) বচবকসা বাতা:
ছ) ভাঘথ বাতা:
জ) মাতাাত বাতা:
ঝ) পধারাই বাতা:
ঞ) ফযবক্তগত বাতা:
ট) কাবযগযী বাতা:
(ঠ)
৩। ববফষ্য তবফগরয বাফঃ
ক) বাফ নাং------------------------ ফই নাং------------------------- ৃষ্ঠা নাং-----------------------খ) বাফবট যকায প্রদত্ত সুদ/ অনুদান

ভুক্ত/ 

গ) পফতন ইগত বনবভত ভাবক জভায ায: টাকা -----------------------------ঘ) বফগত ৩০ প জুন, ১৯------- তাবযখ মথন্ত সুদ পভাট বস্থবত/ জভা টাকা ------------------------------ঙ) অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয তাবযগখ প্রতযাবত পভাট বস্থবত/ জভা

টাকা ----------------------------

চ) অফয গ্রগণয তাবযগখ প্রতযাবত পভাট বস্থবত/ জভা টাকা ----------------------
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৪। আদাগমাগয ফগকা  গৃীত অবগ্রগভয সুদ অফবষ্ট কতথগনয বফফযণ:
খাত

গৃীত অবগ্রগভয সুদ
অফবষ্ট

ভাবক
কতথগনয ায

অফয গ্রগণয তাবযগখ
প্রতযাবত অফবষ্ট

ক) গৃ বনভথাণ অবগ্রভ
খ) ভটয কায/ াইগকর অবগ্রভ
গ) ভ্রভণ বাতা অবগ্রভ
ঘ) অবগ্রভ পফতন
ঙ) ফাড়ী বাড়া
চ) গাড়ী বাড়া
ছ) পটবরগপান বফর
জ) বফরৃযস বফর
ঝ) গযা বফর
ঞ) ঃ  াবন কয
ট) পৌয কয
ঠ) অবডট আবত্ত
(ড)
(ঢ)
(ণ)
৫। অবজথত ছুবটয বাফঃ
ছুবটয ধযণ

পভাট অবজথত

পভাট পবাগকৃত

পভাট অফবষ্ট

ক) ূণথ গড় পফতগন
খ) অধথ-গড় পফতগন

নাং---------------------------------------------

_________________________________
বাযপ্রাপ্ত কভথকতথায স্বাক্ষয, নাভ  তাবযখ
ীরগভায
তাবযখ ----------------

জ্ঞাতাগথথ  কামথাগথথ পপ্রবযত ইর:
১।
২।
৩।
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াংগমাজনী-২
বব-এয প্রথভ ৃষ্ঠা
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায এয অথথ বফবাগগয ১রা জুন, ১৯৯৪ ইাং তাবযগখয স্মাযক অভ/ অবফ/ বফবধ/ পনন/
৩ব-২৬/ ৯৪/ ১৭ এয ২.০৬ অনুগেদ অনুমাী আবভ পঘালণা কবযগতবছ পম, বনগম্ন ফবণথত ফযবক্তফগথ আভায প্রাপ্তফয
পনগনয সফধ উত্তযাবধকাযীঃ
ক্রবভক নাং
১

নাভ  জন্ধ তাবযখ
২

ম্পকথ
৩

ভগনানীত ায
৪

সফফাবক অফস্থা
৫

প্রবতফবন্নতা
৬

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
ভগনানীত উত্তযাবধকাযীঃ
ভগনানকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ:

বনযীক্ষা অবপায
পরেজজাবয অবপায
ীর পভায 
তাবযখ
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াংগমাজনী-৩
উত্তযাবধকায নদত্র
(বযফায থাবকগর)
নাং-------------------------------------------

তাবযখ ------------------------------

পৌযবা/ ইউবনন/ াগডথয নাভ  নাং------------------------------------------------------------------ থানা -----------------------------------------------পজরা/ য-----------------------------------আবভ প্রতযান কবযগতবছ পম, ভযরভ/ ভযরভা ----------------------------------------------এই এরাকায অবধফাী
বছগরন। তাচায ফাা নাং------------------- যাস্তা নাং -------------------- যাস্তায নাভ ----------------------------------ব্লক নাং ------------------------/ গ্রাভ -------------------- পাস্ট অবপ ------------------------ থানা --------------------------------------------------------- পজরা ------------------------------------------------। তাচাগক এফাং তাচায
বযফাগযয দস্যগণগক আবভ ------------ ফসয মাফস বচবন। বফগত ---------------------- তাবযগখ বতবন ভৃতুযফযণ
কবযাগছন। ভৃতুযকাগর বতবন তাচায বযফাগযয বনম্ন ফবণথত দস্য যাবখা বগাগছনঃক্রবভক নাং
নাভ
জন্ধ তাবযখ  ফ
ম্পকথ
প্রবতফন্নী অফস্থা
সফফাবক অফস্থা
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
উবল্লবখত দস্য/ দস্যগণ ফযতীত তাচায আয পকান উত্তযাবধকাযী নাই। যকাগযয ফা অন্য পকান কতৃথগক্ষয বনকট
পদনা ানায বফল বনষ্পবত্ত কযায ফযাাগয পকফরভাত্র উগযাক্ত দস্যফৃন্দই ভযরভ/ ভযরভা এয উত্তযাবধকাযী
বফগফবচত ইগফন।
আবভ আয প্রতযন কবযগতবছ পম, ভযরভ -------------------------------------------------- এয স্ত্রী পফগভ ----------------------------- ুনবফথফা কগযন নাই এফাং পকান ুনবফথফাগয অঙ্গীকাগয আফদ্ধ ন নাই।
তাবযখ
স্বাক্ষয
ীর
নাভ:
ূণথ বঠকানা
নাং

তাবযখ:

প্রতযন কযা ইর:
ফথগল বনন্ত্রণকাযী কতৃথগক্ষয স্বাক্ষয, নাভ  তাবযখ:
ীরগভায  ূণথ বঠকানা
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াংগমাজনী-৪
ফাাংরাগদ পযভ নাং ২৩৯৭ (পযভ ২ াংগাবধত/ জুন, ১৯৯৪)
পনন পযভ ২.১
(চাুরগযয বনগজয অফয গ্রগণয পক্ষগত্র প্রগমাজয)
নাভ: জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------------পল দফী: -------------------------------------------------------------------পল অবপ: -----------------------------------------------------------------এয পনন াংক্রান্ত।
বনগদথাফরী
১। যকাবয চাুরগয অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায কভগক্ষ ১০ ভা ূগফথ পযগভয প্রথভ অাং ূযণ কবযা ৩ (বতন)
কব তাচায অবপ প্রধাগনয বনকট দাবখর কবযগফন। অফযপ্রস্তুবত ছুবট পবাগ কবযগত না চাবগর অফয গ্রণ
কবযফায জন্য কভগক্ষ ১২ ভা ূগফথ দাবখর কবযগফন।
২। অবপ প্রধান পযগভয বৈতী অাং ূযণ কবযা না-দাফী প্রতযন ত্র  ভন্তফয/ সুাবয ২(রৃই) কব পযভ
পনন ভঞ্জুবয কতৃথগক্ষয বনকট প কবযগফন।
৩। ভঞ্জুবয কতৃথক্ষ না-দাফী প্রতযানত্র কর দবররত্র মাচাই কবযা পযগভয তৃতী অাং ূযণ কবযগফন। বতবন
অফয বাতা  আনুগতাবলক ভঞ্জুবযয আগদ বদগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ জাবযয জন্য ভঞ্জুবয আগদ
১ (এক) কব পযভ াংবিষ্ট অবডট অবপগ পপ্রযণ কবযগফন।
৪। অবডট অবপ পল পফতনত্র, না-দাফী প্রতযনত্র  ভঞ্জুবযয আগদ যফতথী প্রগাজনী অন্যান্য কর বাফ
চূড়ান্ত বনযীক্ষাগন্ত পযগভয চতুথথ অাং ূযণ কবযগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ (বব) জাবয কবযগফন।
৫। বঠক তগথযয অবাগফ পনন বনষ্পবত্ত মাাগত বফরবেত না  প জন্য পযগভয পম পকান স্থাগনয অপ্রগাজনী
অাং কাবর বদা কাবটা বদগত ইগফ এফাং মথাস্থাগন প্রগাজনী বঠক তথয বরবখগত/ াংগমাজন কবযগত ইগফ।
[পযভবটগত ৯ (ন) ৃষ্ঠা আগছ]
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প্রথভ অাং
(আগফদনকাযী বনগজ ূযণ  স্বাক্ষয কবযগফন)
ভীগ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------বফল:

পনন বযগাগধয আগফদন।

ভগাদ,
বফনীত বনগফদন এই পম, আবভ যকাবয চাকবয ইগত --------------তাবযগখ অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত গভন কবযফ/
কবযাবছ এফাং --------------------------তাবযগখ চূড়ান্ত অফয গ্রণ কবযফ/ কবযাবছ। আবভ অফয বাতায অগধথক/
ম্পূণথ বফবনভ কবযগত চাই। পই ভগত বফবধ পভাতাগফক প্রায অফয বাতা  আনুগতাবলক আভাগক প্রদাগনয অনুগযাধ
কবযগতবছ।
২। আভায অফতথভাগন বনগম্ন ফবণথত ভগনানীত াগয আভায সফধ উত্তযাবধকাযীগদযগক এই াবযফাবযক পনন প্রদাগনয
জন্য আবভ অনুগযাধ কবযগতবছ:ক্রবভক নাং
১

নাভ  জন্ধ তাবযখ
২

ম্পকথ
৩

ভগনানীত ায (%)
৪

সফফাবক অফস্থা
৫

প্রবতফবন্নতা
৬

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
৩। আবভ এই চাকবযয পকান অাং বফগগলয জন্য ূগফথ পকান অফয বাতা ফা আনুগতাবলক গ্রণ কবয নাই এফাং
ববফষ্যগত এই আগফদনত্র ম্পগকথ গৃীত বদ্ধান্ত উগল্লখ না কবযা পকান আগফদন কবযফ না।
৪। আভায জানাভগত আভায বনকট যকাগযয পকান ানা নাই। তথাব এই পনন বযগাগধয য পম পকান
ভ অন্যত্র পকান আদাগমাগয অগথথয বফল পগাচযীবূত ইগর তাা আভায অথফা াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব
ম্পবত্ত ইগত আবভ  আভায উত্তযাবধকাযী পপযস প্রদান কবযগত ফাধয থাবকফ/ থাবকগফ।
৫। মবদ যফতথী ভগ পদখা মা পম, বফবধ পভাতাগফক আবভ পম বযভাণ অথথ পনন বাগফ াায অবধকাযী,
আভাগক তাা অগক্ষা পফী বযভাগণ অফয বাতা/ আনুগতাবলক প্রদান কযা ইাগছ, তাা ইগর গৃীত অবতবযক্ত অথথ
আভায অথফা াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ  আভায উত্তযাবধকাযী পপযস বদগত ফাধয থাবকফ/
থাবকগফ।
৬। বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ থানা/ পজরা/ প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার--------------------------------------------/ পানারী ফযাাংগকয াখা-------------------------------------------------- (ূণথ বঠকানা) -------------------------------------------------------------------------------------------ইগত আবভ আভায অফয বাতা  আনুগতাবলক
গ্রণ কবযগত ইো কবয। উবল্লবখত ফযাাংক াখা আভায চরবত/ ঞ্চী ফযাাংক বাফ নাং--------------------------।
৭। বনগম্ন আভায বতনবট নভুনা স্বাক্ষয এফাং াগতয ফৃদ্ধাঙ্গুগুগরয ছা তযাবত কবযা পদা ইর:ক্রবভক নাং

ূণথ স্বাক্ষয

াংবক্ষপ্ত স্বাক্ষয

ফাভ/ ডান ফৃদ্ধাঙ্গুগরয ছা

১।
২।
৩।
তযানকাযীয নাভ, স্বাক্ষয  তাবযখ
ীরগভায
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৮। আগফদনকাযীয ডাক বঠকানা:
ক) ফতথভান -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------খ) স্থাী -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------আনায অনুগত
আগফদনকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ
নাভ:---------------------------দফী:---------------------------পল কভথস্থর:----------------------
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বৈতী অাং
(দপ্তয/ অবপ কতৃক
থ ূযণ কবযগত ইগফ)
১.০০

চাুরগযয চাকবযয বফফযণীঃ-

১.০১

নাভ:

১.০২

বতায নাভ:

১.০৩

জাতীতা:

১.০৪

অফগযয ভগ দফী:

১.০৫

জন্ধ তাবযখ:

১.০৬

চাকবযগত পমাগদাগনয তাবযখ:

১.০৭

চাকবয ইগত অফয গ্রগণয তাবযখ:

১.০৮

আগফদনকৃত বাতা ফা আনুগতাবলগকয পেণী:

২.০০

চাকবযয খবতান:
২.০১
২.০২

২.০৩
২.০৪

বফযবত চাকবযয পভাট সদঘথয:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
অগমাগয চাকবয:
(ক) ১৮ ফসয ফগয ূগফথয চাকবয:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(খ) অাধাযণ ছুবটঃ
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(গ) কতথফয/ ছুবট বাগফ গণয  নাই এভন াভবক ফযখাস্তকারঃ
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ঘ) চাকবযগত বফযবত ভকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ঙ) বফযবত ভুরপ না ইা থাবকগর বফযবতয ূগফথয চাকবযকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(চ) দতযাগ কবযফায কাযগণ ফাবতরকৃত চাকবযকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ছ) অননুগভাবদত অনুবস্থবত:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত

ফসয
-----

ভা
-----

বদন
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

----ফসয
পভাটঃ -----

----ভা
-----

----বদন
-----

ফসয

ভা

বদন

-----

-----

-----

ফসয
পভাটঃ -----

ভা
-----

বদন
-----

নীট চাকবযকার: (২.০১ - ২.০২)
অন্যান্য পমাগয চাকবয (মা প্রগাজনী পক্ষগত্র পমাগ কবযগত ইগফ):

(ক) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয াভবযক  মুদ্ধকারীন চাকবয:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(খ) চাকবয ঘাটবতজবনত ভুরপকৃত ভকার:
(গ) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয অন্য পম পকান চাকবযকার

২.০৫

পভাট পমাগয চাকবয (২.০৩ + ২.০৪):

৩.০ অফয বাতা  আনুগতাবলক:
৩.০১
৩.০২

অফগযয অফযফবত ূগফথয তাবযগখ পল ভাবক গৃীতফয পফতন
(ইএরবব অনুমাী)
অফয বাতায ায (%)
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৩.০৩
৩.০৪

পভাট অফয বাতায বযভাণ:
পভাট অফয বাতায অধথাাং (১/ ২):

টাকা: ---------------------টাকা: ----------------------

৩.০৫

আনুগতাবলগকয পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভ ায (প্রবত
এক টাকায বযফগতথ)
অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভ পথাক প্রায আনুগতাবলক
(কথা)
ক) নীট ভাবক অফয বাতায বযভাণ
(কথা)
অথফা,
খ) ১)
নীট ভাবক অফয বাতায বযফগতথ আনুগতাবলগকয জন্য
বৈতী অধথাাংগয বফবনভ ায (প্রবত এক টাকায
বযফগতথ)
(কথা)
খ) ২)
নীট ভাবক অফয বাতায বফবনভগ পথাক প্রায আনুগতাবলক
(কথা)
ক) পভাট আনুগতাবলক
(কথা)
খ) পভাট ভাবক অফয বাতা:
(কথা)

টাকা: ----------------------

৩.০৬
৩.০৭

৩.০৮

টাকাঃ (অাংগক)-------------------------------------------টাকাঃ (অাংগক)-------------------------------------------টাকা: --------------------------------------------------টাকা (অাংগক): ------------------------------------------টাকা (অাংগক): ------------------------------------------টাকা (অাংগক): -------------------------------------------

৪.০০
অবপ প্রধাগনয ভন্তফয:
৪.০১
আগফদনকাযীয বনকট বনম্নফবণথত বফল ফযতীত অন্য পকান ানা নাই:
ক)-------------------------------------------------খ)-------------------------------------------------গ)-------------------------------------------------৪.০২

সুাবয: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------বফবাগ/ দপ্তয/ অবপ প্রধাগনয স্বাক্ষয
নাভ: __________________________
ীরগভায

তাবযখ: --------------------------তৃতী অাং
৫.০০

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয আগদ:

৫.০১

ক) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ ------------------------------------------------------ এয
চাকবয ম্পূণথরূগ গন্তালজনক। ূণথ অফযবাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয মাা অফযবাতায
বফবধ পভাতাগফক প্রায তাা এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা,
খ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ ------------------------------------------------------ এয
চাকবয ম্পূণথরূগ গন্তালজনক নগ এফাং ইা বস্থয কযা ইাগছ পম, উক্ত চাুরগযয অফযবাতা 
আনুগতাবলক বনম্নরূ বযভাগণ হ্রা কযা ইর:১) অফযবাতা হ্রাগয বযভাণ:
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২) আনুগতাবলক হ্রাগয বযভাণ:
৩) এইরূ হ্রাগয য প্রায অফয বাতা

: টাকা (অাংগক) ---------------------------(কথা) -----------------------------------

৪) এইরূ হ্রাগয য প্রায আনুগতাবলক

: টাকা (অাংগক) -----------------------------(কথা)

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

৫) এইরূ হ্রাকৃত অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
গ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ --------------------------------------------------- এয পনন
পকই এয না-দাফী প্রতযনত্র অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদ যফযা কযা ম্ভফ না া
উক্ত চাুরগযয প্রায আনুগতাবলগকয তকযা ৮০ বাগ এফাং প্রায ূণথ নীট পনন াভবকবাগফ
অনুগভাদন কযা ইর।
৫.০২

প্রচবরত বনভানুমাী আনুগতাবলক এফাং ---------------------------------- তাবযখ ইগত অফয বাতা
বযগাধ কযা মাইগত াগয।

৫.০৩

আগফদনকাযীয অফতথভাগন আগফদনকাযীয ভগনানীত ফযবক্ত (আগফদগনয ২ অনুগেগদ ফবণথত) সফধ
উত্তযাবধকাযীগণ পনন সুবফধা াইগত াগযন।

তাবযখ: ------------------------------------

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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চতুথথ অাং
(অবডট অবপগ ফযফাগযয জন্য)
* ৬.০০ বনযীক্ষা কামথারগয ভন্তফয:
৬.০১

প্রতযাবত পল পফতনত্র যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক না-দাফী
প্রতযানত্র প্রদান কবযফায কাযগণ তাা এই কামথার কতৃথক গৃীত ইাগছ।

৬.০২

ূফথফতথী ৃষ্ঠাভূগ ফবণথত বাফ  গণনাভূ যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং পমাগয চাকবযয সদঘথয
বনযীক্ষাূফথক গৃীত ইাগছ।

৬.০৩

পমাগয কতৃথক্ষ কতৃথক ----------------------------তাবযগখ --------------------------------------নাং পনন
ভঞ্জুবয আগদ প্রদান কযা ইাগছ।

৬.০৪

এভতাফস্থা বনগম্নাক্ত বযভাণ অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাধ আগদ জাবয কযা ইর:ক) পভাট অফয বাতায বযভাণ

:

টাকা ----------------------------

খ)

পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভগ পথাক
আনুগতাবলগকয বযভাণ

:

টাকা (অাংগক)--------------------

১) নীট ভাবক অফয বাতায বৈতী অধথাাংগয বযভাণ

:

গ)

(কথা) ----------------------------টাকা (অাংগক)-------------------(কথা) --------------------------

গ)

২) পথাক আনুগতাবলগকয বযভাণ (বৈতী অধথাাংগয জন্য)

টাকা (অাংগক)-------------------(কথা) ---------------------------

অথফা
ঘ)

১) পভাট আনুগতাবলক

টাকা (অাংগক)-------------------(কথা) -------------------------

ঘ)

২) নীট ভাবক অফয বাতা

টাকা (অাংগক)-------------------(কথা) --------------------------

৬.০৫

অফয বাতা আযগম্ভয তাবযখ

৬.০৬ অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভাধযভ/ স্থান:
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ থানা/ পজরা/ প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার -----------------/
পানারী ফযাাংক াখা -------------------------- (ূণথ বঠকানা) -------------------------- ------------------------- -------------------------- এয চরবত ঞ্চী বাফ নাং ------------------।
৬.০৭

পনন বযগাধ আগদ (বব) নেয ----------------------তাবযখ ------------------ উগযাক্ত ৬.০৬
অনুগেগদ ফবণথত াখা/ কামথারগ পপ্রযণ কযা ইর।

তাবযখ:--------------------------

স্বাক্ষয ----------------------------নাভ -------------------------------------------কাযী ভাবাফযক্ষক
বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা
(ীরগভায)
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* পনাট:
১। ক) অবডট আবত্তয ভূর কব বনন্ত্রণকাযী বফবাগ অবপ ফযাফগয জাবযয াগথ াগথ ইায অনুবরব অফগবত 
একবট বনবদথষ্ট ভীভায ভগধয প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অবডট আবত্তয াবত াংবিষ্ট চাুরগযয নাগভ
তাায ফতথভান কভথস্থগর ডাকগমাগগ প্রতযান পপ্রযণ কবযগত ইগফ।
খ) অবডট আবত্তয আগযা একবট কব অবডট আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট পপ্রযণ কবযফায অনুগযাধ
তাচায বনফথাী কভথকতথায প্রমগে জাবয কবযগত ইগফ এফাং একবট বনবদথষ্ট ভীভা উগল্লখ কবযা বদগত ইগফ।
২। অবডট আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয ফতথভান পাবষ্টাং ফা অফস্থান জানাগনায জন্য াংবিষ্ট বফবাগ/ ভন্ত্রণারগক
অনুগযাধ কবযগত ইগফ এফাং বফবাগ/ ভন্ত্রণার উক্ত অফস্থান ফা পাবষ্টাং বনযীক্ষা অবপগক জানাইগত ফাধয থাবকগফ।
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াংগমাজনী-৫
ফাাংরাগদ পযভ নাং ২৩৯৭ (পযভ ২ াংগাবধত/ জুন, ১৯৯৪)
াবযফাবযক পনন পযভ ২.২
নাভ

:

জনাফ/ পফগভ -------------------------- ----------------------

পল দফী: -------------------------- -------------------------পল অবপ: -------------------------- -------------------------এয ভৃতুযগত াবযফাবযক পনন াংক্রান্ত।
বনগদথাফরী
১। আগফদনকাযী সফধ উত্তযাবধকায নদত্র পযগভয প্রথভ অাং ূযণ কবযা ৩ (বতন) কব ভৃত চাুরগযয পল
অবপ প্রধাগনয বনকট দাবখর কবযগফন। ভগনানীত উত্তযাবধকাযীগণ একক অবববাফকগত্ব একবট আগফদনত্র দাবখর
কবযগফন।
২। অবপ প্রধান পযগভয বৈতী অাং ূযণ কবযা না-দাফী প্রতযনত্র  ভন্তফয/ সুাবয ২(রৃই) কব পযভ
পনন ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয বনকট প কবযগফন।
৩। ভঞ্জুবয কতৃথক্ষ না-দাফী প্রতযনত্র কর দবররত্র মাচাই কবযা পযগভয তৃতী অাং ূযণ কবযগফন। বতবন
অফয বাতা  আনুগতাবলক ভঞ্জুবযয আগদ বদগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ জাবযয জন্য ভঞ্জুবয আগদ
১ (এক) কব পযভ াংবিষ্ট অবডট অবপগ পপ্রযণ কবযগফন।
৪। অবডট অবপ পল পফতনত্র, না-দাফী প্রতযনত্র  ভঞ্জুবয আগদ যফতথী প্রগাজনী অন্যান্য কর বাফ
চূড়ান্ত বনযীক্ষাগন্ত পযগভয চতুথথ অাং ূযণ কবযগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ (বব) জাবয কবযগফন।
৫। বঠক তগথযয অবাগফ পনন বনষ্পবত্ত মাাগত বফরবেত না  পজন্য পযগভয পম-পকান স্থাগনয অপ্রগাজনী অাং
কাবর বদা কাবটা বদগত ইগফ এফাং মথাস্থাগন প্রগাজনী বঠক তথয বরবখগত/ াংগমাজন কবযগত ইগফ।
[পযভবটগত ৯ (ন) ৃষ্ঠা আগছ]
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প্রথভ অাং
(উত্তযাবধকাযী বনগজ আগফদনত্র ূযণ  স্বাক্ষয কবযগফন)
ভীগ
----------------------

পাসপপার্ ট সাইপের
সত্যায়িত্ ছয়ি।

------------------------------------------বফল:

াবযফাবযক পনন বযগাগধয আগফদন।

ভগাদ,
আনায অবপগয প্রাক্তন চাুরগয জনাফ/ পফগভ ------------------------------------------------ দফী ----------------------- আভায (ম্পগকথ) ------------------ বছগরন। বতবন ------------------ তাবযগখ ভৃতুযফযণ কযা বফবধ পভাতাগফক
প্রায তাচায চাকবযয াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক আভাগক প্রদাগনয অনুগযাধ কবযগতবছ।
২। আবভ তাচায সফধ উত্তযাবধকাযী/ এফাং বযফাগযয অন্যন্য দস্যযা আভাগক তাচাগদয অবববাফক বনগাগ কবযা এই
াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক উগত্তারন কযায ক্ষভতা অথণ কবযাগছন (গৌযবা/ ইউবনন বযলদ
পচাযভযান/ াডথ কাউবন্ফরয কতৃথক প্রদত্ত নদ াংমুক্ত কযা ইর)।
৩। আবভ এই চাকবযয পকান অাং বফগগলয দাফীগত ূগফথ পকান অফয বাতা ফা আনুগতাবলক গ্রণ কবয নাই এফাং
ববফষ্যগত এই আগফদনত্র ম্পগকথ গৃীত বদ্ধান্ত উগল্লখ না কবযা পকান আগফদন কবযফ না।
৪। তাচায বনকট যকাগযয পকান ানা থাবকগর তাা আবভ বফবধ পভাতাগফক বযগাধ কবযগত ম্মত আবছ। এই
পনন বযগাগধয য পম-পকান ভ অন্যত্র পকান আদাগমাগয অগথথয বফল পগাচযীবূত ইগর তাা আভায
াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ পপযস প্রদান কবযগত ফাধয থাবকফ।
৫। মবদ যফতথী ভগ পদখা মা পম, বফবধ পভাতাগফক আবভ পম বযভাণ অথথ পনন বাগফ াায অবধকাযী
আভাগক তাা অগক্ষা পফী বযভাগণ অফয বাতা/ আনুগতাবলক প্রদান কযা ইাগছ, তাা ইগর গৃীত অবতবযক্ত অথথ
আভায াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ পপযস বদগত ফাধয থাবকফ।
৬। বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ থানা/ পজরা/ প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার ---------------------------------------/ পানারী ফযাাংগকয াখা (ূণথ বঠকানা) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ইগত আবভ আভায াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক গ্রণ কবযগত ইো
কবয। উবল্লবখত ফযাাংক াখা আভায চরবত/ ঞ্চী বাফ নাং --------------।
৭। বনগম্ন আভায বতনবট নভুনাস্বাক্ষয এফাং াগতয ফৃদ্ধাাংগুবরয ছা তযাবত কবযা পদা ইর:ক্রবভক নাং

ূণথস্বাক্ষয

াংবক্ষপ্ত স্বাক্ষয

ফাভ/ ডান ফৃদ্ধাাংগুবরয ছা

১।
২।
৩।
তযানকাযীয নাভ, স্বাক্ষয  তাবযখ
ীরগভায
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৮। আগফদনকাযী ডাক বঠকানা:
ক. ফতথভান
---------------------------------------------------------খ. স্থাী
---------------------------------------------------------আনায অনুগত
আগফদনকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ -------------------------------------------নাভ: --------------------------------------------ভৃত চাুরগযয নাভ:-------------------পল দফী: -----------------------পল অবপ: ------------------------
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বৈতী অাং (কঃ ুযাতন)
(পমই পক্ষগত্র বব জাবয ইা পনন পবাগ কযা ইগতবছর পইগক্ষগত্র ুযাতন বব াংগাধগনয জন্য এই অাং
অবপ কতৃথক ূযণ কবযগত ইগফ। অন্যথা যফতথী -খ অাং ূযণ কবযগত ইগফ)।
১.০০ ইগতাূগফথ ভঞ্জুবযকৃত অফয বাতা ম্পবকথত তথযাবদ

:

১.০১ ভৃত/ অফযপ্রাপ্ত চাুরগযয নাভ

:

১.০২ ভৃতুযয/ অফগযয তাবযগখ দফী

:

১.০৩ অফয গ্রগণয তাবযখ

:

১.০৪ প্রভাণ পননাগযয ভৃতুযয তাবযখ

:

১.০৫ প্রাপ্ত ফথগল ভাবক অফয বাতায বযভাণ টাকা

:

অাংগক -------------------কথা ------------------------------------------

১.০৬

ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ টাকা

:

অাংগক -------------------কথা -----------------------------------------

১.০৭

ুযাতন বব নাং  তাবযখ:-------------------- -------------------- -----------------বৈতী অাং (খঃ নতুন)
(ূফথফতথী -ক অাং প্রগমাজয না ইগর বব জাবযয জন্য এই অাং অবপ কতৃথক ূযণ
কবযগত ইগফ)

১.০০

ভৃত চাুরগযয চাকবযয বফফযণ

:-------------------- --------------------

১.০১

নাভ

:-------------------- --------------------

১.০২

বতায নাভ

:-------------------- --------------------

১.০৩ জাতীতা

:-------------------- --------------------

১.০৪

অফয/ ভৃতুযয ভ দফী

:-------------------- --------------------

১.০৫

জন্ধ তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৬

চাকবযগত পমাগদাগনয তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৭ চাকবয ইগত অফয গ্রগণয তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৮ আগফদনকৃত বাতা ফা আনুগতাবলগকয পেণী

:-------------------- --------------------

১.০৯

:-------------------- --------------------

ভৃতুযয তাবযখ (প্রভাণত্র)
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২.০১
২.০২

২.০৩
২.০৪

২.০০
ভৃত চাুরগযয চাকবযয খবতান:
বফযবত চাকবযয পভাট সদঘথয:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
অগমাগয চাকবয:
(ক) ১৮ ফসয ফগয ূগফথয চাকবয:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(খ) অাধাযণ ছুবটঃ
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(গ) কতথফয/ ছুবট বাগফ গণয  নাই এভন াভবক ফযখাস্তকারঃ
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ঘ) চাকবযগত বফযবত ভকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ঙ) বফযবত ভুরপ না ইা থাবকগর বফযবতয ূগফথয চাকবযকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(চ) দতযাগ কবযফায কাযগণ ফাবতরকৃত চাকবযকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ছ) অননুগভাবদত অনুবস্থবত:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত

ফসয
-----

ভা
-----

বদন
-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

পভাটঃ -----

-----

-----

ফসয

ভা

বদন

-----

-----

-----

ফসয
পভাটঃ -----

ভা
-----

বদন
-----

নীট চাকবযকার: (২.০১ - ২.০২)
ভৃত চাুরগযযঅন্যান্য পমাগয চাকবয (মা প্রগাজনী পক্ষগত্র পমাগ কবযগত ইগফ):

(ক) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয াভবযক  মুদ্ধকারীন চাকবয:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(খ) চাকবয ঘাটবতজবনত ভুরপকৃত ভকার:
(গ) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয অন্য পম পকান চাকবযকার

২.০৫

পভাট পমাগয চাকবয (২.০৩ + ২.০৪):

৩.০ ভৃত চাুরগযয অফয বাতা  আনুগতাবলক:
৩.০১
৩.০২
৩.০৩
৩.০৪
৩.০৫
৩.০৬
৩.০৭

অফগযয অফযফবত ূগফথয তাবযগখ পল ভাবক গৃীতফয পফতন
(ইএরবব অনুমাী)
অফয বাতায ায (%)
পভাট অফয বাতায বযভাণ:
পভাট অফয বাতায অধথাাং (১/২):
আনুগতাবলগকয জন্য বফবনভ ায (প্রবত এক টাকায বযফগতথ)
অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভ পথাক প্রায আনুগতাবলক
(কথা)
নীট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ
(কথা)
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৪.০

অবপ প্রধাগনয ভন্তফয:

৪.০১

জনাফ/ পফগভ---------- ------------------------ দফী ---------- ---------- এই কামথারগ কভথযত বছগরন।
বতবন ---------- ------------ তাবযগখ ভৃতুযফযণ কবযাগছন। তাচায বনকট বনম্নফবণথত বফল ফযতীত অন্য পকান
ানা নাই।
ক. ---------- -----------------খ. ---------- -----------------গ. ---------- --------------------------- --------------------------- ------------------

৪.০২

আগফদনকাযী জনাফ/ পফগভ ------------------------------ ভৃত জনাফ/ পফগভ ----------------------------এয
সফধ উত্তযাবধকাযী। এই কামথারগ াংযবক্ষত নবথ ত্রাবদ এফাং পৌযবা/ ইউবনন বযলগদয পচাযভযান/
াডথ কাউবন্ফরয এয প্রতযগনয বববত্তগত ইা বনবিত া বগাগছ। অন্যান্য আইনানুগ উত্তযাবধকাযীগণ
তাচাগক অবববাফক ভগনানীত কযা াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভঞ্জুবয তাচাগক
প্রদাগনয জন্য সুাবয কযা মাইগতগছ।

তাবযখ:---------- ----------------

বফবাগ/ দপ্তয অবপ প্রধাগনয স্বাক্ষয
নাভ: -------------------------------ীরগভায
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তৃতী অাং
৫.০৫

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয আগদ:

৫.০১

ক) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ ----------------------------------------------- এয চাকবয
ম্পূণথবাগফ গন্তালজনক। ূণথ অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয, মাা অফয বাতা বফবধ
পভাতাগফক প্রায তাা এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
খ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয চাকবয ম্পূণথবাগফ
গন্তালজনক নগ এফাং ইা বস্থয কযা ইাগছ পম, উক্ত চাুরগযয অফয বাতা  আনুগতাবলক বনম্নরূ
বযভাগণ হ্রা কবযগত ইগফ:১)

অফয বাতা হ্রাগয বযভাণ

: টাকা ------------------------

২)

আনুগতাবলক হ্রাগয বযভাণ

: টাকা ------------------------

৩)

এইরূ হ্রাগয য প্রায অফয বাতা

: টাকা (অাংগক) -----------------------(কথা)

৪)

এইরূ হ্রাগয য প্রায আনুগতাবলক

----------------------------------------: টাকা (অাংগক) ------------------------

(কথা)

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

৫) এইরূ হ্রাকৃত অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
গ. বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয পনন পকই এয
‘না-দাফী প্রতযনত্র’ অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদ যফযা কযা ম্ভফ না া উক্ত
চাুরগযয প্রায আনুগতাবলক তকযা ৮০ বাগ এফাং প্রায ূণথ নীট পনন াভবকবাগফ এতৈাযা
অনুগভাদন কযা ইর।
ঘ. ভৃত চাুরগয জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------- এয াবযফাবযক অফয বাতা এফাং/ ফা
অনুগতাবলক মাা অফয বাতা বফবধ পভাতাগফক প্রায তাা তাায সফধ উত্তযাবধকাযী জনাফ/ পফগভ --------------------------- পক ৪.০২ অনুগেগদয প্রস্তাফ পভাতাগফক প্রদাগনয জন্য সুাবয অনুগভাদন কযা
ইর।

৫.০২

প্রচবরত বনভানুমাী আনুগতাবলক এফাং -------- ------------ তাবযখ ইগত াবযফাবযক অফয বাতা তাাগক
বযগাধ কযা মাইগত াগয।

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয স্বাক্ষয-----------------------তাবযখ:----------------------

নাভ --------------------------------------------ীরগভায
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চতুথথ অাং
(অবডট অবপগয ফযফাগযয জন্য)
* ৬.০০ বনযীক্ষা কামথারগয ভন্তফয:
৬.০১

প্রতযাবত পল পফতনত্র যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক না-দাফী
প্রতযানত্র প্রদান কযা তাা এই কামথার কতৃথক গৃীত ইাগছ।

৬.০২

ূফথফতথী ৃষ্ঠাভূগ ফবণথত বাফ  গণনাভূ যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং পমাগয চাকবযয সদঘথয
বনযীক্ষাূফথক গৃীত ইাগছ।

৬.০৩

পমাগয কতৃথক্ষ কতৃথক ------------------ তাবযগখ ------------------ নাং পনন ভঞ্জুবয আগদ প্রদান কযা
ইাগছ।

৬.০৪

এভতাফস্থা বনগম্নাক্ত বযভাণ অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাধ আগদ জাবয কযা ইর:(ক)

পভাট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ

: টাকা (অাংগক) ------------------------

(খ)

পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভগ

: টাকা (অাংগক) ------------------

পথাক আনুগতাবলগকয বযভাণ
(গ)

(কথা)

নীট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ
(কথা)

----------------------------------------: টাকা ----------------------------------------------------------

৬.০৫

াবযফাবযক ভাবক অফয বাতা আযগম্ভয তাবযখ:

৬.০৬

অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভাধযভ/ স্থানঃ
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ থানা/ পজরা/ প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার -----------------------------------/ পানারী ফযাাংক াখা ------------------------------------------(ূণথ বঠকানা) এয চরবত/ ঞ্চী
বাফ নাং ------------------।

৬.০৭

পনন বযগাধ আগদ (বব) নেয ------------------ তাবযখ ------------------। উগযাক্ত ৬.০৬
অনুগেগদ ফবণথত াখা/ কামথারগ পপ্রযণ কযা ইর।

তাবযখ------------------

স্বাক্ষয ------------------------------নাভ:---------------------------------কাযী ভা বাফযক্ষক
বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা
(ীরগভায)
* পনাট:

১। ক) অবডট অবপ আবত্তয ভূর কব বনন্ত্রণকাযী বফবাগ অবপ ফযাফগয জাবযয াগথ াগথ ইায অনুবরব
অফগবত  একবট বনবদথষ্ট ভীভায ভগধয প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অবডট আবত্তয বত াংবিষ্ট
চাুরগযয নাগভ তাায ফতথভান কভথস্থগর ডাকগমাগগ প্রতযন পপ্রযণ কবযগত ইগফ।
খ) অবডট অবপ আবত্তয আগযা একবট কব অবডট আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট পপ্রযণ কবযফায
অনুগযাধ তাায বনফথাী কভথকতথায প্রমগত্ম জাবয কবযগত ইগফ এফাং একবট বনবদথষ্ট ভীভা উগল্লখ কবযা
বদগত ইগফ।
২। অবডট আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয ফতথভান পাবস্টাং ফা অফস্থান জানাগনায জন্য াংবিষ্ট বফবাগ ভন্ত্রণারগক
অনুগযাধ কবযগত ইগফ এফাং বফবাগ/ ভন্ত্রণার উক্ত অফস্থান ফা পাবস্টাং বনযীক্ষা অবপগক জানাইগত ফাধয থাবকগফ।
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অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ(প্রবফবধ-১)৩ব-২৮/৮৫/২৯(১০০০)

তাবযখ: ২৩-০৩-১৯৯৫ ইাং।

স্মাযকত্র
বফল:

পনগনয গফাচ্চথ বযভাণ বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

১৯৯১ াগরয প্রফবতথত জাতী পফতন পস্কগরয উয ১-১-১৯৯৫ইাং ইগত পফতন ১০% ফৃবদ্ধ কযায পপ্রবক্ষগত অথথ
বফবাগগয ৪-১২-১৯৯১ইাং তাবযগখয অভ/ অবফ(প্রবফবধ-১) ৩ব-২৮/ ৮৫/ ৫০(১০০০) নেয স্মাযক াংগাধন কযতঃ
‘গ্র পনন’ এয গফথাচ্চ বযভাণ ৮২০০ টাকায স্থগর ৯,০০০ টাকা বনধথাযগণ যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন।
২। এই আগদগয আবথথক সুবফধা ০১-০১-১৯৯৫ ইাং তাবযখ ইগত ফবধথতাাংগয অগধথক এফাং ১-৭-১৯৯৫ তাবযখ ইগত
ূণথ কামথকয ইগফ।
৩। এই স্মাযকত্র পম াংগাধগনয উগল্লখ কযা ইাগছ, াংবিষ্ট বফবধ অনুরূবাগফ াংগাবধত ইাগছ ফবরা গণয
ইগফ।
দবফয উবদ্দন আগভদ
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তঃ  প্রবফবধ)।
বফতযণ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২। প্রধানভন্ত্রীয ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা।
৩। অথথ বচফ, অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৪। বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা।
৫। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ/অবতবযক্ত বচফ --------------------------------------(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচাগদয
আতাবুক্ত কর অবধদপ্তয/বযদপ্তয/স্বাত্তাবত াংস্থাভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৭। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউজ, ৪৩ কাকযাইর ড়ক, ঢাকা।
৮। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (প্রাক্তন এন,এ,বজ), পগুনফাবগচা, ঢাকা। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ
এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৯। বফবাগী কবভনায --------------------------------------বফবাগ। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
১০। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
১১। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১২। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১৩। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৪। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৫। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৬। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৭। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১৮। বযচারক, পফাভবযক বাফ বনযীক্ষা অবধদপ্তয প্রাক্তন এ, বজ, বফ (ব), বফন, ৫ভ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
২০। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
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অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ(অবফ)/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬(অাং-২)/৩৬(২০০০)
বফল:

তাবযখ: ২৫/৪/৯৫ ইাং

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত স্মাযগকয ২.১৩নাং অনুগেগদয আগরাগক ম্পূণথ ‘গ্র
পনন’ ভথণকাযীগদয বচবকসা বাতা প্রাযতা প্রগঙ্গ।

বনম্নস্বাক্ষযকাযী আবদষ্ট গ জানাগে পম, পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত প্রচবরত
বফবধ/দ্ধবত জীকযণ স্মাযগকয ২.১৩ অনুগেগদয আগরাগক অফয গ্রণকাযী চাুরগয বমবন ম্পূণথ গ্র পনন
একফাগয ভথণ কগয আনুগতাবলক গ্রণ কযগফন, বতবন অথথ বফবাগগয ২৩-৭-৯২ ইাং তাবযগখয স্মাযক নেয অভ/ অবফ/
প্রবফ-২/ বচবা-৩/ ৮৫/ ৩৬(২০০) অনুমাী বচবকসা বাতা প্রায গফন এফাং এ বাতা বতবন াংবিষ্ট অবপ/ ফযাাংক পথগক
উগত্তারন কযগত াযগফ।
পভাঃ আগনাায উবদ্দন
উ-বচফ (প্রবফবধ)

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তঃ  প্রবফবধ) (চরবত দাবত্ব)
বফতযণ: জ্ঞাতাগথথ  কামথাগথথ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ঢাকা।
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ ৪৩ কাকযাইর ড়ক, ঢাকা।
৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচায অধীনস্থ কর
অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
৯। ববজবডএপ (রৄধুভাত্র পফাভবযক চাুরগযগদয জন প্রগমাজয)।
১০। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
১১। বফবাগী কবভনায (কর) --------------------------------------।
১২। পজরা প্রাক (কর) --------------------------------------।
তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা র।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৪। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১৫। বযচারক (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা। তাচয ৯-৩-৯৫ তাবযগখয ত্রাংখযা ৬১.৩৯.১৬.০.০.২৭.৯৪.৬৯
এয ফযাগত।
১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৭। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৮। বযচারক, পযরগ অবডট, ব,আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৯। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
২০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
২১। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা) --------------------------------------।
২২। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
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অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮৫/৮২(১০০০)
বফল:

তাবযখ: ১৯/৮/৯৫ ইাং

পনগনয গফথাচ্চ বযভাণ বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

ূত্র: অথথ বফবাগগয স্মাযক নাং-অভ/অবফ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮৫/২৯(১০০০), তাবযখ ২৩-৩-১৯৯৫ ইাং।
উগযাক্ত বফল  সুগত্রয পপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, সুগত্রাবল্লবখত স্মাযগকয ২নাং অনুগেগদয তথ
অনুাগয পনন বনধথাযগণয পক্ষগত্র জবটরতা ৃবষ্ট া বফলবট অথথ বফবাগগয দৃবষ্টগগাচয গগছ। বফগলতঃ মাচযা ০১০১-১৯৯৫ ইাং তাবযখ গত ৩০-৬-১৯৯৫ইাং তাবযগখয ভগধয এরবআয ফাবতরক্রগভ জনস্বাগথথ চুবক্তবববত্তক বনমুক্ত
গগছন ফা এরবআয পবাগ না কগয অফয গ্রণ কগযগছন, তাচযা ০১-০১-৯৫ইাং তাবযগখ প্রায প্রথভ ৫% পফতন ফৃবদ্ধয
সুবফধা গ্রণ কগয অফবষ্ট ৫% পফতন ফৃবদ্ধয সুবফধা মা ০১-৭-৯৫ ইাং তাবযখ গত প্রায তা গ্রণ কযায ূগফথই অফয
গ্রণ কযা অফয গ্রগণয অফযফবত ূগফথ পল আবযত পফতগনয াগয পনগনয ফবধথতাাংগয ূণথ সুবফধা উক্ত ২নাং
অনুগেগদয তথানুমাী প্রায ন না। মবদ তাচযা জনস্বাগথথ চুবক্তবববত্তক বনমুক্ত না গ ফা এরবআয ভথণ না কগয
এরবআয পবাগ পগল অফয গ্রণ কযগতন, তাগর তাচযা ূণথ ১০% পফতন ফৃবদ্ধয সুবফধা পগ ‘গ্র পনন’ এয
ফবধথতাাংগয ূণথ সুবফধা প্রায গতন।
পগর, উক্ত ২নাং অনুগেগদয তথানুমাী তাচযা আবথথক বাগফ ক্ষবতগ্রস্থ গেন।
২। এভতাফস্থা, উক্ত স্মাযগক মাই থাুরক না পকন, ফবণথত পক্ষগত্র াংবিষ্ট কগরই তাচগদয পল আবযত পফতগনয
বববত্তগত প্রায গফাচ্চথ ীভা ৯০০০/- (ন াজায) টাকা মথন্ত ূণথ পনন প্রায গফন।
দবফয উবদ্দন আগভদ
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তঃ  বফবধ)
বফতযণ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২। প্রধানভন্ত্রীয ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা।
৩। অথথ বচফ, অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৪। বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা।
৫। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ/অবতবযক্ত বচফ -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচাগদয
আতাবুক্ত কর অবধদপ্তয/বযদপ্তয/স্বাত্তাবত াংস্থাভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৭। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ অবডট াউজ, ৪৩ কাকযাইর ড়ক, ঢাকা।
৮। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (প্রাক্তন এন,এ,বজ)। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয
জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৯। বফবাগী কবভনায --------------------------------------বফবাগ। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
১০। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
১১। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১২। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১৩। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৪। বযচারক, ফাবণবজযক বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৫। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৬। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৭। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১৮। বযচারক, পফাভবযক বাফ বনযীক্ষা অবধদপ্তয প্রাক্তন এ, বজ, বফ (ব), বফন, ৫ভ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
২০। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২০/৯৫/৯৩(২০০০)

তাবযখ:

৩০/৯/১৯৯৫ ইাং
১৫/০৬/১৪০২ ফাাং

বফল:

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত জীকযণ স্মাযগকয ৩.০৫
উ-অনুগেগদ ফবণথত বফধফা স্ত্রীয আজীফন পনন প্রাযতা প্রগঙ্গ।

ূত্র:

অথথ বফবাগগয স্মাযক নেয অভ/অবফ/বফবধ/গনন/৩ব-২৬/৯৪/১৭ তাাং ১-৬-৯৪ইাং।

উগযাক্ত বফল  ূগত্রয আগরাগক বফধফা স্ত্রীয আজীফন পনন প্রাযতা ম্পগকথ যীক্ষাক্রগভ যকায বনম্নবরবখত
বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছনঃঅথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত ০১-০৬-৯৪ ইাং তাবযগখ পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত
প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত জীকযগণয অভ/ অবফ/ বফবধ/ পনন/ ৩ব-২৬/ ৯৪/ ১৭ নেয স্মাযগকয ৩.০৫ উ-অনুগেগদ
মাাই থাুরক না পকন উা এতৈাযা াংগাবধত বফগফচনা পনন পবাগগয পভাদকার  ায বনবফথগগল বফধফা স্ত্রী
ুনবফথফা না কবযগর ০১-০৬-৯৪ ইাং তাবযখ ইগত ূণথাগয আজীফন পনন প্রায ইগফন।
পভাঃ আগনাায উবদ্দন
উ-বচফ (প্রবফবধ)
পপান: ৮৬২৯৩১
বফতযণ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ ঢাকা।
৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ৪৩ কাকযাইর ড়ক, ঢাকা।
৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত অবতবযক্ত বচফ -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচায অধীনস্থ
কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
৯। ববজবডএপ (রৄধুভাত্র পফাভবযক চাুরগযগদয জন প্রগমাজয)।
১০। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
১১। বফবাগী কবভনায (কর) --------------------------------------।
১২। পজরা প্রাক (কর) --------------------------------------।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৪। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১৫। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৬। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৭। বযচারক, পযরগ অবডট, ব,আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৮। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
২০। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা) --------------------------------------।
২১। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২২। অথথ বফবাগগয ফাস্তফান অনুবফবাগগয কর কভথকতথা।
২৩। থানা বনফথাী অবপায (কর) --------------------------------------।
২৪। বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর থানা) --------------------------------------।
২৫। গাডথনবথ/াংকরন অবপ কব।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1643 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার
অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
ফাস্তফান াখা-১
নাং-অভ/অবফ(ফাস্তঃ-১)/বফবফধ-৫/৯৫/২৩০

তাবযখ:

১৯/১১/১৯৯৫ ইাং।
৫/৮/১৪০২ ফাাং।

অবপ আগদ
বফল:

আধা-যকাবয/স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয
আনুগতাবলক (গ্রযাচুইবট) বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

উগযাক্ত বফলগ যকায এই ভগভথ বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন পম, পম ভস্ত াংস্থা [গনন প্রথায বযফগতথ
আনুগতাবলক (গ্রযাচুইবট) প্রথা চারু যবাগছ, পই ভস্ত াংস্থা] কভথযত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয, যকাবয কভথকতথা/
কভথচাযীগদয পনন প্রদাগনয পক্ষগত্র পম বাগফ পফতন বনধথাযণ কযা  আনুগতাবলক (গ্রযাচুইবট) প্রদাগনয পক্ষগত্র ঐ
একই বনভ প্রগমাজয ইগফ।
২। মাাযা ১-১-১৯৯৫  ১-৭-১৯৯৫ইাং তাবযখভূগ অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত আগছন, তাাযা ঐ তাবযখভূগ
১০% পফতন ফৃবদ্ধয সুবফধা আনুগতাবলক (গ্রযাচুইবট) প্রায ইগফন।
পভাঃ পারুক বকদায
ববনয কাযী বচফ।
বফতযণঃ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। অথথ বচফ, অথথ বফবাগ, ঢাকা।
৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৪। বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৫। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ/অবতবযক্ত বচফ --------------------------------------(ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট াউজ, ৪৩, কাকযাইর, ড়ক, ঢাকা।
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফ-াভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা।
৮। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৯। কর স্ব-াবত/যাষ্ট্রাত্ত প্রবতষ্ঠাগনয প্রধানগণ।
১০। ফযফস্থানা বযচারক --------------------------------------কর যাষ্ট্রাত্ব ফযাাংক  অথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠান।
১১। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১২। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৩। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৪। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ডাক, তায  পটবরগপান), ঢাকা।
১৫। অথথ বফবাগগয স্বাত্তাবত অনুবফবাগগয কর কভথকতথা, ঢাকা।
১৬। ফযাাংবকাং বফবাগগয কর কভথকতথা।
১৭। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
১৮। গাডথ বথ/াংকরন/অবপ কব।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২০/৯৫/০৬
বফল:

তাবযখ:

১৫/০১/১৯৯৭ ইাং
০২/১০/১৪০৩ ফাাং

অফযবাতা পবাগযত অফস্থা পননাগযয ভৃতযু য য াবযফাবযক পনন পকই বনষ্পবত্তয বফবধ/দ্ধবত
জীকযণ প্রগঙ্গ।

বফএআয-১ভ খগরডয ৪৩৭  ৪৪১ ধাযা াধাযণ পনন ভঞ্জুবযয বফধান ফবণথত আগছ। তসকারীন যকাগযয
অথথ যাজস্ব বডাটথগভগরটয ১৬-৪-১৯৫৯ ইাং তাবযগখয ২৫৬৬(৪০) এপ নাং স্মাযক এয ৩নাং পকগনয ৬(১) অনুগেদ
অনুমাী গ্রযাচুইবট  াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র াধাযণ পনন ভঞ্জুবযয নীবতভারা প্রগমাজয। এয পগর অফয
বাতা পবাগযত অফস্থা পননাগযয ভৃতুযয য বফধফা স্ত্রী/ বযফায বযজনগদয ুনযা পননাগযয বনগাগকাযী
কতৃথগক্ষয বনকট প্রগাজনী কাগজত্র দাবখর কবযগত  এফাং অগনক পক্ষগত্র াবযফাবযক পনন ভঞ্জুবযগত বফরে
ঘগট।
২। পনন পবাগযত অফস্থা ভৃত ফযবক্তয বযফায বযজনগদয াবযফাবযক পনন প্রাযতায পক্ষগত্র বফরে  কষ্ট
রাঘগফয উগদ্দগশ্য যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছ পম, াবযফাবযক পনন ভঞ্জুবযয জন্য ভঞ্জুবযকাযী কতৃথক্ষ পম কর
তগথযয বববত্তগত পনন ভঞ্জুয কগযন, পই পকর তগথযয বববত্তগত াংবিষ্ট বএ/ বডএ/ বটএ-গণ বফধফা স্ত্রী/
বযফায বযজনগদয বফবধ পভাতাগফক াবযফাবযক পনন ফযাদ্দ কবযগত াবযগফন। তগফ এই ধযগনয পকই বনষ্পবত্তয
পক্ষগত্র প্রচবরত বনভ অনুমাী আগফদনকাযীয দফী, স্বাক্ষয/ বটই প্রগাজনী কাগজত্র একজন পগগজগটড
কভথকতথা কতৃথক তযাবত কযাইগত ইগফ, মাায স্বাক্ষয াংবিষ্ট বএ/ বডএ/ বটএ অবপভূ নাক্ত কবযগত
াবযগফন।
৩। এই আগদ অবফরগে কামথকয গফ।
ভাবনক রার ভাদ্দায
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তঃ  প্রবফবধ)
বফতযণ
১-৪।
-------------------------------------৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ৪৩ কাকযাইর ড়ক, ঢাকা।
৬-২১। -------------------------------------ফাাংরাগদ
ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার
অবডট াউজ
৪৩, কাকযাইর, ড়ক, ঢাকা-১০০০।
নাং-বএবজ/আযআযইউ/২১৫/৮১

তাবযখ:

২১/১১/১৪০৩ ফাাং
৫/০৩/১৯৯৭ ইাং

অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অনুবরব পপ্রযণ কযা ইর:
১। উ-ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক।
২। বাফ ভা বনন্ত্রক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
৩। কগররেজারায পজনাগযর, বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ(বফবধ-১)৩ব-২৮/৮২(অাং-২)/৭৫

তাবযখ:

৩০/১০/১৯৯৭ ইাং
১৫/০৭/১৪০৪ ফাাং

বযত্র
বফল:

অফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা  কভথচাযীগদয পনন বযগাধ প্রগঙ্গ।

যকায দ ইা ১রা জুরাই, ১৯৯৭ তাবযগখয ূগফথ অফযপ্রাপ্ত াভবযক  পফাভবযক যকাবয কভথকতথা/
কভথচাযীগদয ৩০ প জুন, ১৯৯৭ তাবযগখ আবযত ফা প্রায নীট পনন ১রা জুরাই, ১৯৯৭ তাবযখ ইগত ১০% ফৃবদ্ধ
কযা এফাং ১রা জুরাই, ১৯৯৮ তাবযখ ইগত ৫% ফৃবদ্ধ কযা ৩০ প জুন, ১৯৯৭ তাবযগখ আবযত ফা প্রায নীট
পনন ফথগভাট ১৫% ফৃবদ্ধ কযায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন। ১রা জুরাই, ১৯৯৭ তাবযগখয ূগফথ অফযপ্রাপ্ত কর
াভবযক  পফাভবযক কভথকতথা  কভথচাযীগদয নীট পনন অনুরূবাগফ ১রা জুরাই, ১৯৯৭ তাবযখ এফাং ১রা জুরাই,
১৯৯৮ তাবযখ ইগত ুনঃবনধথাবযত  প্রগদ ইগফ। বনগম্ন প্রদত্ত উদাযগণয ভাধযগভ বফলবট স্পষ্টীকযণ কযা ইর:
৩০-৬-৯৭ ইাং তাবযগখ নীট পনগনয বযভাণ
পমাগঃ ১-৭-৯৭ তাবযগখ ১০% ফৃবদ্ধ
১-৭--৯৭ ইাং তাবযগখ নীট পনগনয বযভাণ
পমাগ ১-৭-৯৮ইাং ইগত ৩০-৬-৯৭ তাবযগখয নীট পনগনয উয ৫% ফৃবদ্ধ
১-৭-৯৮ তাবযগখ নবট পনগনয বযভাণ

:
:
:
:
:

৫০০.০০ টাকা
৫০.০০ টাকা
পভাট = ৫৫০.০০ টাকা
২৫.০০ টাকা
পভাট = ৫৭৫.০০ টাকা

১। াংবিষ্ট বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা উগযাক্ত ভগভথ বব াংগাধন কবযগফন।
২। এই স্মাযগক জাবযকৃত াংগাধনী মথাক্রগভ ১রা জুরাই, ১৯৯৭ তাবযখ  ১রা জুরাই, ১৯৯৮ তাবযখ ইগত কামথকয
ইাগছ বকাংফা উক্ত তাবযখ ইগত কামথকয ইাগছ ভগভথ গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযগকয াংগাধনীয আতা াংবিষ্ট বফবধভূ াংগাবধত ইাগছ ফবরা গণয ইগফ।
ভাবনক রার ভাদ্দায
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ)
বফতযণ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ ঢাকা।
৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক ফাাংরাগদ, ৪৩ কাকযাইর ড়ক, ঢাকা।
৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত অবতবযক্ত বচফ -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচায অধীনস্থ
কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর ফা/এ, ঢাকা।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক(গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
৯। ববজবডএপ (রৄধুভাত্র পফাভবযক চাুরগযগদয জন প্রগমাজয)।
১০। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
১১। বফবাগী কবভনায (কর) --------------------------------------।
১২। পজরা প্রাক (কর) --------------------------------------। তাচায অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয
জন্য অনুগযাধ কযা র।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৪। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১৫। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৬। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৭। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৮। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
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১৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
২০। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা) --------------------------------------।
২১। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২২। অথথ বফবাগগয ফাস্তফান অনুবফবাগগয কর কভথকতথা।
২৩। থানা বনফথাী অবপায (কর) --------------------------------------।
২৪। বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর থানা) --------------------------------------।
২৫। গাডথনবথ/াংকরন অবপ কব।
অভূরয প্রাদ চক্রফতথী
ববনয কাযী বচফ
প্রবফবধ াখা-১
অথথ বফবাগ
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/(প্রবফবধ-১)/৩ব-২৮/৮৫/৮০(১৫০০)

তাবযখ:

১৯/১১/১৯৯৭ ইাং
০৫/০৮/১৪০৪ ফাাং

স্মাযক ত্র
বফল:

পনগনয গফথাচ্চ বযভাণ বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

যকায কতৃথক জাতী পফতন পস্কর, ১৯৯৭ প্রফতথগনয পপ্রবক্ষগত অথথ বফবাগগয ২৩-০৩-৯৫ ইাং তাবযগখয
অভ/অবফ/(প্রবফবধ-১)/৩ব-২৮/৮৫/২৯(১০০০) াংখযক স্মাযক আাংবক াংগাধন কযতঃ ‘গ্র পনন’ এয গফথাচ্চ
বযভাণ ৯০০০/- টাকায স্থগর ১২,৫০০/- টাকা বনধথাযগণ যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন।
২। এই আগদ ০১-০৭-৯৭ ইাং তাবযখ ইগত কামথকয ফবরা গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযকত্র পম াংগাধগনয উগল্লখ কযা ইাগছ, াংবিষ্ট বফবধ অনুরূবাগফ াংগাবধত ইাগছ ফবরা গণয
ইগফ।
ভাবনক রার ভাদ্দায
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তঃ  প্রবফবধ)
বফতযণ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ ঢাকা।
৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৪। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ঢাকা।
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ৪৩ কাকযাইর ড়ক, ঢাকা।
৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত অবতবযক্ত বচফ -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচায অধীনস্থ
কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য
অনুগযাধ কযা র।
৯। ববজবডএপ (রৄধুভাত্র পফাভবযক চাুরগযগদয জন প্রগমাজয)।
১০। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
১১। বফবাগী কবভনায (কর) --------------------------------------।
১২। পজরা প্রাক (কর) --------------------------------------।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৪। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১৫। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন  বফজরী, কাকযাইর, ঢাকা।
১৬। বযচারক, ফাবনজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৭। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৮। বযচারক, স্থানী  যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা।
১৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। -------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
২০। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা) --------------------------------------।
২১। ফাস্তফান াখা, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২২। অথথ বফবাগগয ফাস্তফান অনুবফবাগগয কর কভথকতথা।
২৩। থানা বনফথাী অবপায (কর) --------------------------------------।
২৪। বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর থানা) --------------------------------------।
২৫। গাডথনবথ/াংকরন অবপ কব।
অভূরয প্রাদ চক্রফতথী
ববনয কাযী বচফ
প্রবফবধ াখা-১
অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1648 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১

প্রজ্ঞান
নাং-অভ/অবফ (ফাস্ত-১)/বাতা-৫/৯৯/২৫৬

তাবযখ:

১৬-০৫-১৪০৬
৩১-০৮-১৯৯৯

অথথ বফবাগগয স্মাযক নাং- অভ/ অবফ/ প্রবফ-২/ বচবা-৩/ ৮৫/ ৩৬(২০০) তাবযখ ৮-৪-৯৮ ফাাং/২৩-৭-১৯৯২ ইাং এয
আাংবক াংগাধনক্রগভ অফয প্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা কভথচাযী এফাং াবযফাবযক অফয বাতা প্রাপ্ত ফযবক্তফগগথয
বচবকসা বাতা ভাবক ১৫০/- (একত ঞ্চা) টাকা গত ফৃবদ্ধ কগয ভাবক ২০০/- (রৃইত) টাকা কযা র।
২। এই ফবধথত ায ১রা জুরাই, ১৯৯৯ তাবযখ গত কামথকয গগছ কগর গণয গফ।
যাষ্ট্রবতয আগদক্রগভ,
পভাঃ াভসুগজাা
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ)
অথথ বফবাগ
নাং-অভ/অবফ (ফাস্ত-১)/বাতা-৫/৯৯/২৫৬

তাবযখ:

১৬-০৫-১৪০৬
৩১-০৮-১৯৯৯

অনুবরব পপ্রবযত র:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা।
২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা-তাচয প্রাবগনাক আতাধীন কর অবপগ ইায অনুবরব
পপ্রযণ কযায জন্য অনুগযাধ কযা র।
৩। কর ভন্ত্রণার/ বফবাগগয বচফ -------------------------------------তায প্রাবনক আতাধবন কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযণ কযায জন্য অনুগযাধ কযা র।
৪। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভুদ্রাণার, ঢাকা-ইা ফাাংরাগদ পগগজগটয অবতবযক্ত াংখযা প্রকা কগয
প্রকাবত পগগজট বফজ্ঞবপ্তয ১০০০ (এক াজায) কব পপ্রযণ কযায জন্য অনুগযাধ কযা র।
(গভাাম্মদ ইউসুপ)
ববনয কাযী বচফ
অথথ বফবাগ
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২৫/৯১/১০
বফল:

তাবযখ: ১৫-০১-২০০১ বিঃ

যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয অফয গ্রণ, অফযপ্রস্তুবত ছুবট (এর.ব.আয) ইতযাবদ প্রগঙ্গ।

যকাবয ছুবটয বদন/ বদনগুবরয অফযফবত ূগফথয কভথবদফগ যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয দাবত্ব স্তান্তয প্রগঙ্গ
াংস্থান ভন্ত্রণারগয ১৬/৬/১৯৮৩ তাবযগখয নাং ইবড (গযগু-৪)-১৮৬/৮৩-৫৮ অবপ স্মাযগক ফবণথত অফস্থায আগরাগক,
অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটয তাবযখ বনধথাযণ ম্পবকথত অথথ বফবাগগয স্মাযক নাং-অভ/ অবফ/ (প্রবফবধ-১) ৩-ব-২৫/৯১/১
(১০০০), তাাং ১-১-১৯৯২ (যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয অফয গ্রণ, অফযপ্রস্তুবত ছুবট (এর, ব আয) ইতযাবদ
প্রগঙ্গ) মথাগরাচনা কগয অথথ বফবাগগয স্মাযগকয অনুগেদ ২ এয খ এয পল রাইন ‘মবদ উক্ত তাবযখ যকাবয ছুবট
থাগক তগফ উায অফযফবত ূগফথয কভথবদফ ইগত উক্ত ছুবট কামথকয ইগফ’ ফাদ মাইগফ ফবরা বনগদথক্রগভ াংবিষ্ট
করগক জানাগনা মাইগতগছ। এই আগদ অনবতবফরগে কামথকয ইগফ।
এভ আপজারুয যভান
ববনয কাযী বচফ।
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২৫/৯১/১০(৫০০)

তাবযখ: ১৫-০১-২০০১ বিঃ

অনুবরব জ্ঞাতাগথথ প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য পদা ইর:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগা, ঢাকা।
বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক,ফাাংরাগদগয অবডট াউজ, ১৮৯ সদ নজরুর ইরাভ যণী, কাকযাইর ঢাকা।
বচফ/ বাযপ্রাপ্ত অবতবযক্ত বচফ --------------------------------------------------- (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচায অধীনস্ত কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফ-াভবযক), ফাাংরাগদ পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০।
৯। ববজবডএপ, (রৄধুভাত্র পফ-াভবযক চাুরগযগদয জন্য প্রগমাজয)।
১০। বফবাগী কবভনায (কর)-----------------------------।
১১। পজরা প্রাক (কর) ---------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
১২। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, পফাভবযক বচফার, পগুনফাবগচা, ঢাকা তাায ২১/১২/২০০০ তাবযগখয ত্র নাং
বএণ্ড/ পফঃস্বাঃ/ পঘা/ ২১/ ৯৭৫ এয প্রবক্ষগত।
১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। ------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
১৪। জনাফ পভাঃ পভাজাগম্মর ক, মুগ্ম-বচফ অথথ ভন্ত্রণার (এর.ব.আয পবাগযত)। তাচায ২৫-১২-২০০০ তাবযগখয
আগফদগনয প্রবক্ষগত।
এভ আপজারুয যভান
ববনয কাযী বচফ।
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(একই নেয  তাবযগখ জাবযকৃত স্মাযক গত্রয স্থরাবববলক্ত গফ)
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬(অাং ২)/১২৮

তাবযখ: ১১-০৯-২০০১ ইাং

স্মাযকত্র
বফল:

পফাভবযক পননগবাগীগদয ফবধথত বচবকসা বাতা ুনঃবনধথা যণ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ প্রগঙ্গ।

পম কর পননায ফযাাংগকয ভাধযগভ পনন উগত্তারন কগয থাগকন বচবকসা বাতা ফৃবদ্ধয কাযগণ প্রচবরত
বনভানুাগয তা ুনঃবনধথাযগণয জন্য তাগদয বব (Pension Payment Order) এফাং বড-াপ (Disburser’s half)
বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কযগত । এয পগর ফবধথত বচবকসা বাতা প্রাবপ্তগত বফরে ঘগট।
২। এই অসুবফধা রৃযীকযগণয রগক্ষয যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছন পমঃক) ফবধথত বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযগণয জন্য পননাযগণ বনজ বনজ বব বাফযক্ষণ অবপগ দাবখগরয বযফগতথ
যাবয াংবিষ্ট ফযাাংগক দাবখর কযগফন।
খ) ফযাাংগকয ক্ষভতাপ্রাপ্ত পকান ববনয অবপায ফা তদূর্ধ্থ মথাগয পকান কভথকতথা এতদাংক্রান্ত বাতা ফৃবদ্ধয আগদগয
নেয  তাবযখ উগল্লখুফক
থ পননাগযয ব ব  এফাং বড-াপ এ ফবধথত বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযণ কগয তায
স্বাক্ষগযয নীগচ বনজ নাভ েবরত ীর পভায প্রদান কযগফন।
গ) বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযগণয তথযাবদ পনন ুনঃবথযগনয দাফী বযগাধকাযী বগাফ যক্ষণ অবপগক াংবিষ্ট
ফযাাংক তাসক্ষবণকবাগফ অফবত কযগফন এফাং বাফযক্ষণ অবপ এবাগফ প্রাপ্ত তগথযয বববত্তগত তায অবপগ
এতদাংক্রান্ত কাগজাবদ ার-নাগাদ কগয যক্ষণাগফক্ষণ কযগফন।
৩। এই আগদগয প্রাবধকায পনন াংক্রান্ত বফবধ/দ্ধবতয আগদ/স্মাযগকয াংবিষ্ট অাং াংগাবধত গগছ ফগর গণয
গফ।
৪। এই আগদ অবফরগে কামথকয গফ।
পভাঃ াভসুগজাা
মুগ্ম-বচফ
ফাস্তফান  প্রবফবধ
বফতযণ:
জ্ঞাতাগথথ  কামথাগথথ:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ১৮৯ ীদ সদ নজরুর ইরাভ যণী, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপভূ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ/ অবতবযক্ত বচফ
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফ-াভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপভূ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৮। ববজবডএপ, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
৯। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
১০। বফবাগী কবভনায (কর)-----------------------------।
১১। পজরা প্রাক (কর) -----(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযণ কযায জন্য অনুগযাধ কযা
গরা)।
১২।ভাবযচারক, পযরগ অবডট, ব,আয,বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
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১৪। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা) --------------------------------(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযণ কযায জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২০/৯৫/১০৩
বফল:

তাবযখ:

২৩ প জুরাই, ২০০১ ইাং
৮ই োফণ, ১৪০৮ ফাাং

বফধফা স্ত্রীগগণয আজীফন পনন প্রাবপ্ত াংক্রান্ত।

ূত্র: অথথ বফবাগগয স্মাযক নাং-অফ/ অবফ/ বফবধ-১/৩ব-২০/৯৫/৯৩ (২০০০) তাবযখ: ৩০-৯-১৯৯৫ ইাং।
পম কর বফধফা স্ত্রীগগণয াবযফাবযক পনন পবাগগয পভাদ ১-৬-১৯৯৪ তাবযগখয ূগফথ ভাপ্ত গগছ তাচগদযগক
আজীফন পনন প্রদাগনয সুগমাগ ূগত্রাস্থ স্মাযগক প্রদান কযা গগছ। মথাগরাচনা পদখা মা, এ সুগমাগবট
অবনবদথষ্টকার মথন্ত অফাবযত থাকগর এয অফযফাগযয প্রফণতা ৃবষ্ট গত াগয।
২। বফলবট মথাগরাচনাক্রগভ যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ পম, ১-৬-১৯৯৪ তাবযগখয ূগফথ তসকারীন প্রচবরত বফধান
অনুমাী পম কর বফধফা স্ত্রীগদয াবযফাবযক পনন পবাগগয ভ ীভা (১৫ ফসয) উত্তথীণ গগছ এফাং তাচগদয ভগধয
মাযা এখন মথন্ত ূগত্রাস্থ স্মাযক অনুমাী আজীফন পনন প্রাবপ্তয জন্য আগফদন কগযনবন, আগাভী ৩১-৭২০০১তাবযগখয য তাচগদয আয াবযফাবযক পনন প্রাবপ্তয জন্য আগফদন কযায সুগমাগ থাকগফ না এফাং উক্ত তাবযগখয
য এ ধযগনয আগফদগনয পক্ষগত্র াবযফাবযক পনন ভঞ্জুয কযা মাগফ না।
৩। ূগত্রাস্থ স্মাযকখাবন এই ভগভথ াংগাবধত গগছ ফগর গণয গফ।
পভাঃ াভসুগজাা
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ)
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২০/৯৫/১০৩(২০০০)

তাবযখ:

২৩ প জুরাই, ২০০১ ইাং
৮ই োফন, ১৪০৮ ফাাং

প্রগাজনী কামথাগথথ পপ্রযণ কযা র:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৪। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক,ফাাংরাগদ, ১৮৯,ীদ সদ নজরুর ইরাভ স্মযণী,কাকযাইর ঢাকা
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ/ অবতবযক্ত বচফ
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা) (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফ-াভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। ববজবডএপ (রৄধুভাত্র পফাভবযক চাকবযগদয জন্য প্রগমাজয)।
৯। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
১০। বফবাগী কবভনায (কর)--------------------------------------------------------------------------।
১১। পজরা প্রাক (কর)--------------------------------------------------------------------। (তাচয অধীনস্থ কর
পজরা  উগজরা বাফযক্ষণ অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১২। বযচারক, পযরগ অবডট, ব, আয, বফ, বফন, চট্টগ্রাভ।
১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা-------------------------------------------- কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
১৪। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা)---------------------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
আঃ াঃ পভাঃ বজাউর ক
ববনয কাযী বচফ
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পকফরভাত্র যকাবয অবপগয কাগজ ফযফাগযয জগন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত
প্রচবরত বফবধ/ অবধকতয দ্ধবত জীকযণ

আবিন ১৪০৮/ অগক্টাফয ২০০১

প্রবফবধ াখা-১
অথথ বফবাগ
অথথ ভন্ত্রণার
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬(অাং-২)/১৩৫

০৮-১০-২০০১ বিঃ
২৩-০৬-১৪০৮ ফাাং

স্মাযক
বফল:

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ
প্রগঙ্গ।

অফয গ্রণকাযী যকাবয চাুরগয  যকাবয চাুরগযয ভৃতুযয পক্ষগত্র তাচাগদয বযফাযফগগথয অফযজবনত সুবফধাবদ
বঠক ভগ প্রাবপ্ত বনবিত কযায রগক্ষয যকায অথথ বফবাগগয ১-৬-১৯৯৪ বিঃ/ ১৮-২-১৪০১ ফাাংরা তাবযগখয স্মাযক
নাং- অভ/ অবফ/ বফবধ/ পনন/৩ ব-২৬/ ৯৪/ ৯৪/ ১৭ এয ভাধযগভ জাবযকৃত পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন
ভঞ্জুবয াংক্রান্ত প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত জীকযণ আগদ মথাগরাচনাূফথক পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/
দ্ধবত আয অবধকতয জীকযণ কবযা উক্ত স্মাযকবট বনম্নরূবাগফ প্রবতস্থাগনয বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন:২.০০।

অফযজবনত পনন

২.০১।

করযাণ কভথকতথা

অফযগ্রণকাযী যকাবয চাুরগযগদয পনন পক প্রবক্রাকযগণ াতা কযায জন্য প্রগতযক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/
অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয কতৃথক পনন পক প্রবক্রাকযগণণ যাবয ম্পৃক্ত একজন কভথকতথাগক করযাণ কভথকতথা
বাগফ ভগনানন কবযগত ইগফ। ভগনানীত করযাণ কভথকতথা এই জীকযণ আগদগয ২.০৪ এফাং ২.১১ অনুগেগদ
ফবণথত কামথাফরী ম্পাদগনয ফযফস্থা বনবিত কবযগফন। ইা ছাড়া পননাগযয বফলগ প্রাপ্ত মাফতী আবত্ত বভভাাংা
কবযফায ফযফস্থা গ্রণ কবযগফন।
২.০২।

াববথ ফুক াংযক্ষণ

াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয, নন-পগগজগটড চাুরগযগদয ২(রৃই) কব াববথ ফুক
মথামথবাগফ ূযণ কবযা প্রবত ফসয ারনাগাদ কবযফায প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণ কবযগফন। াববথ ফুগক পকান
ঘলাভাজা/ অস্পষ্টতা গ্রণগমাগয ইগফ না, কর এবররেজ স্পষ্টবাগফ বরবখত থাবকগত ইগফ। াববথ ফুক-এ জন্ধ তাবযখ
াংখযা  কথা বরবখগত ইগফ। ভূর াববথ ফুক বনগাগকাযী কতৃথগক্ষয অবপগ যবক্ষত থাবকগফ, তগফ উক্ত চাুরগয
ফদবর ইগর াববথ ফুগকয ভূর কববট চাুরগযয ফদবরকৃত কভথস্থগর পপ্রযণ কবযগত ইগফ। বৈতী কববট াংবিষ্ট চাুরগযয
বনকট স্তান্তয কবযগত ইগফ। পকান ঙ্গত কাযণ ফযতীত াববথ ফুক ারনাগাদ না থাবকগর াংবিষ্ট প্রাবনক কতৃথক্ষ
দাী কভথকতথা/ কভথচাযীগদয বফরুগদ্ধ কতথগফয অফগরায দাগ াবস্তভূরক ফযফস্থা গ্রণ কবযগফন। প্রবত ফসয পপব্রুাযী
ভাগ াববথ ফুক অফশ্যই ারনাগাদ কবযগত ইগফ।
২.০৩।

কভথকতথাগদয চাকবযয বফফযণী াংযক্ষণ

প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাগ পগগজগটড যকাবয চাুরগযগদয চাকবয াংক্রান্ত কর তথযাবদ মথা-কভথকতথাগদয
বনগাগ, চাকবযগত স্থাীকযণ, গদান্পবত, াবস্ত, ছুবট, উচ্চতয পস্কর (টাইভ পস্কর), বগরকন পগ্রড পস্কর প্রদান, অফয
গ্রণ, ভৃতুয ইতযাবদ মাফতী তথয াংযক্ষগণয জন্য পকন্ীবাগফ বযবচবত নেয প্রদান কবযা াংযক্ষণ কবযগফন। ম্ভফ
ইগর এই ফ তথয কবম্পউটাগয াংযক্ষগণয ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ। াংবিষ্ট বাফযক্ষণ কভথকতথা ফবণথত তথযাবদ
াংযক্ষণ কগযন বফধা প্রগাজনী তথয েবরত চাকবয বফফযণী মথাভগ াংবিষ্ট কভথকতথাগদযগক যফযা কবযগফন।
২.০৪।

অফয গ্রণকাযীগদয অবগ্রভ তাবরকা প্রণন  পপ্রযণ

াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয স্ব-স্ব বনন্ত্রণাধীন যকাবয চাুরগযগদয ভগধয মাচাযা যফতথী
বঞ্জকাফগলথ অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাইগফন তাচাগদয নাভ, দফী, কভথস্থর, জন্ধ তাবযখ, অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয
তাবযখ, অফয গভগণয তাবযখ ইতযাবদ উগল্লখূফক
থ একবট তাবরকা সত্রভাবক বববত্তগত (প্রবত জানুাযী, এবপ্রর, জুরাই 
অগক্টাফয ভাগ) ারনাগাদ কবযা তাবরকায অনুবরব াংবিষ্ট চাুরগযয দপ্তয প্রধান, বাফযক্ষণ অবপ  আফান
বযদপ্তগয (যকাবয ফাা ফফাকাযীগদয পক্ষগত্র) অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয তাবযগখয কভগক্ষ এক ফসয ূগফথ
পপ্রযণ বনবিত কবযগফন।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1655 

২.০৫।

অফয গ্রগণয ূগফথ প্রতযাবত পল পফতন ত্র (ইএরবব) (Expected Last Pay Certificate)

একজন যকাবয চাুরগয অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত গভগনয ১১ (এগায) ভা ূগফথ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপ/ আন 
ফযন কভথকতথা তাচায অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায অফযফবত ূগফথয তাবযগখ পল আযণগমাগয/ বনধথাযণগমাগয
প্রতযাবত পফতন উগল্লখূফক
থ ই,এর,ব,ব (াংগমাজনী-১) জাবয কবযগফন। আন  ফযন কভথকতথা কতৃথক জাবযকৃত ননপগগজগটড চাুরগযয ই,এর,ব,ব াংবিষ্ট বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক প্রবতস্বাক্ষবযত ইগত ইগফ। অফয গ্রগণয ূফথ
মথন্ত পকান ফাবলথক পফতন ফৃবদ্ধ থাবকগর তাবযখ ফবধথত পফতগনয বযভাণ উক্ত পফতন গত্র উগল্লখ কবযগত ইগফ।
অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায অফযফবত ূগফথয তাবযগখ প্রায ছুবট, ববফষ্য তবফগরয সুদ জভা এফাং যকাগযয
ানা াংক্রান্ত তথযাবদ অবগ্রভ বাফ কবযা উক্ত ই,এর,ব,ব-পত অন্তবুথক্ত কবযগত ইগফ। ই,এর,ব,ব প্রাবপ্তয য
চাকবয াংক্রান্ত পকান বযফতথন ঘবটগর প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক বাফযক্ষণ অবপ  াংবিষ্ট চাুরগযগক অফগত
যাবখগত ইগফ।
২.০৬।

পনগনয আগফদন দাবখর  ভঞ্জুবযয ভীভা

ই,এর,ব,ব প্রাবপ্তয ১ (এক) ভাগয ভগধয াংবিষ্ট চাুরগয অফযপ্রস্তুবত ছুবট এফাং পনন ভঞ্জুবযয আগফদন
বনধথাবযত পযগভ মথামথ কতৃথগক্ষয বনকট জভা বদগফন। পনগনয আগফদন প্রাবপ্তয ৫ (াচচ) ভাগয ভগধয প্রাবনক
ভন্ত্রণার/ পনন ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ উক্ত চাুরগযয চাকবয বফফযণী/াববথ ফব ারনাগাদ কবযগফন এফাং ই,এর,ব,ব
 পল ৩ (বতন) ফসগযয পযকগডথয বববত্তগত তাায বনকট যকাগযয পদনা-ানা অবগ্রভ বাফ কবযা াংবিষ্ট
কতৃথগক্ষয বনকট ইগত না-দাফী প্রতযনত্র াংগ্র কবযগফন। অতঃয যকাগযয ানা অগথথয বাফ বনরূণ এফাং
উা আদাগয ফযফস্থা কবযা কতৃথক্ষ পনন ভঞ্জুবযত্র জাবয কবযগফন। এফাং পনন বযগাধত্র (বব) জাবযয
জন্য পনন ভঞ্জুবযয কাগজত্র াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ পপ্রযণ কবযগফন।
২.০৭।

ছুবট নগদান, ববফষ্য তবফগরয জভা  আনুগতাবলগকয ানা ফাফদ অবগ্রভ তাবযগখয (Post Dated) পচক
প্রদান

ক) এর.ব.আয-এ গভগনয ৩ (বতন) ভা আগগ প্রাযতা াগগক্ষ ১২ (ফায) ভাগয ছুবটয নগদান অথথ  ববফষ্য
তবফগরয সুদ ফথগল বস্থবত প্রদাগনয আগদ (াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয কতৃথক)
একই াগথ জাবয কবযগত ইগফ। াংবিষ্ট চাুরগয আগদ প্রাবপ্তয য বফর দাবখর কবযগফন। বফর প্রাবপ্তয য প্রায
ছুবটয (গফথাচ্চ ১২ ভাগয ভূর পফতগনয ভবযভাণ) টাকা  ববফষ্য তবফগর জভাকৃত সুদ (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
টাকা অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত মাায রৃই ভা ূগফথ বাফযক্ষণ অবপ ‘পাস্ট-পডগটড’ পচগকয ভাধযগভ াংবিষ্ট
চাুরগযয বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ/ অবপ প্রধাগনয বনকট পপ্রযণ কবযগফন। াংবিষ্ট চাুরগয আগফদনগত্র পম তাবযগখ
(এরবআয এ গভগনয ৬ ভাগয ঊগর্ধ্থ ন) ববফষ্য তবফর ফাফদ জভা  সুদ উগত্তারগনয ইো প্রকা কবযগফন
পই তাবযখ মথন্ত সুদ বাফ কবযা উক্ত তাবযখ েবরত ‘পাস্ট-পডগটড’ পচক এরবআয এ গভগণয ২ ভা ূগফথ
জাবয কবযগত ইগফ। আফয প্রস্তুবত ছুবটগত গভগনয তাবযখ েবরত ছুবটয নদগাগনয অগথথয পাস্ট পডগটড পচক
এরবআয এ গভগনয ২ ভা ূগফথ জাবয কবযগত ইগফ। অবপ প্রধান/ বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ াংবিষ্ট চাুরগযগক
অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত মাায এক ভা ূগফথ উক্ত পচক স্তান্তয কবযগফন।
খ) পনন ভঞ্জুবযয কাগজত্র প্রাবপ্তয ১ (এক) ভাগয ভগধয কাগজত্র যীক্ষা কবযা পনন বনণথ াংক্রান্ত বাফ
মথামথবাগফ মাচাইূফক
থ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপ পনন বযগাধ ত্র (ব,ব,) জাবয কবযগফন। ব,ব,
আনুগতাবলগকয টাকা অফয গ্রগণয বতন ভা ূগফথ ‘পাস্ট-পডগটড’ পচগকয ভাধযগভ াংবিষ্ট চাুরগযয বনন্ত্রণকাযী
কতৃথক্ষ/ অবপ প্রধাগনয কাগছ পপ্রযণ কবযগফন এফাং বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ/ অবপ প্রধান াংবিষ্ট চাুরগযয অফয
গ্রগণয ১ (এক) ভা ূগফথ বব  আনুগতাবলগকয পচক আনুষ্ঠাবনকবাগফ স্তান্তয কবযগফন। াংবিষ্ট চাুরগয পম
তাবযগখ অফয গ্রণ কবযগফন পই তাবযখ এতাংক্রান্ত ‘পাস্ট-পডগটড’ পচক ইসুয কবযগত ইগফ। পকান কাযগণ
উক্ত কামথক্রভ মথাভগ ম্পন্প কযা ম্ভফ না ইগর কাযণ ফযাখযাূফক
থ বফলবট যফতথী এক ভাগয ভগধয অথথ
বফবাগগয ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগগক অফবত কবযগত ইগফ।
২.০৮।

কতথগফয অফগরায কাযগণ াবস্তভূরক ফযফস্থা

পনন ভঞ্জুবযয াগথ জবড়ত পকান চাুরগয মবদ বনধথাবযত ভীভা অনুমাী পনন পকই বনষ্পবত্তগত ফযথথ ন,
তাা ইগর াংবিষ্ট চাুরগযয বফরুগদ্ধ কতথগফয অফগরায দাগ যকাবয কভথচাযী (ৃাংখরা  আীর) বফবধভারা অনুমাী
াবস্তভূরক ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ।
২.০৯।

পপ্রলগণ থাকাকারীন ভগ রীব স্যারাযী  পনন কবররেজবফউন

পদগয অবযন্তগয বফববন্প স্বাত্তাবত/ আধা-স্বাত্তাবত াংস্থা/ কগথাগযন/ যাষ্ট্রাত্ত ফাবণবজযক ফযাংক/ অথথরগ্নী
প্রবতষ্ঠান/ স্থানী যকায প্রবতষ্ঠানভূগ পপ্রলগণ বনগাবজত থাকাকারীন ভগয জন্য যকাবয চাুরগযগদয রীব স্যারাযী
 পনন কবররেজবফউন যকাবয খাগত জভা পদায ফতথভান প্রথা বফরুপ্ত কযা ইর। এই সুবফধা ূগফথ পপ্রলগণ বনগাবজত
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যকাবয চাুরগযগদয জন্য প্রগাজয ইগফ। তগফ বফগদী যকায/ াংস্থা পপ্রলগণ কভথযত যকাবয চাুরগযগদয রীব
স্যারাযী  পনন কবররেজবফউন প্রদাগনয প্রথা প্রচবরত বফবধ অনুমাী মথাযীবত চারু থাবকগফ।
২.১০।

বফতবকথত চাকবযকার

বফতবকথত চাকবযকার ফাদ বদা অফবষ্ট পননগমাগয চাকবয ২৫(চবচ) ফসয অথফা তদূগর্ধ্থয পক্ষগত্র ূণথ াগয
পনন ভঞ্জুয কবযগত ইগফ। বফতবকথত চাকবযকাগরয কাযগণ পনন আটক যাখা মাইগফ না।
২.১১।

পনন পকই বনষ্পবত্তয অগ্রগবত বযদথন  ভবনটবযাং

ক) বনধথাবযত ভূবচ অনুমাী পনন ভঞ্জুবয কামথক্রভ ম্পন্প কযা ইগতগছ বকনা তাা াংবিষ্ট প্রাবনক/ পনন
ভঞ্জুযকাযী অবপ  বাফযক্ষণ অবপগয ঊর্ধ্থতন কভথকতথা ভগনানীত করযাণ কভথকতথায ভাধযগভ বনবভত ভবনটবযাং
কবযা বযদথন ফবগত ভন্তফয বরবফদ্ধ কবযগফন।
খ) কর আন  ফযন কভথকতথা/ বাফযক্ষণ কভথকতথা বফগত ৩ (বতন) ভাগ জাবযকৃত প্রতযাবত পল পফতন ত্র
(ই,এর,ব,ব), পনন বযগাধ আগদ (ব,ব,)  অন্যান্য তথয েবরত (াংগমাজনী-৯) একবট প্রবতগফদন
সত্রভাবক বববত্তগত (জানুাবয, এবপ্রর, জুরাই এফাং অগক্টাফয) মথামথ কতৃথগক্ষয ভাধযগভ (বাফযক্ষণ অবপগুবর
ব,বজ,এ-এয ভাধযগভ এফাং ভন্ত্রণার/ বফবাগগুবর স্ব স্ব ভন্ত্রণার/ বফবাগ এয প্রান াখায ভাধযগভ) অথথ বফবাগগয
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগগ বনবভত পপ্রযণ কবযগফন।
২.১২।

াভবক (Provisional) পনন প্রদান

পম কর পনন পকই না-দাফী প্রতানত্র অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদয অবাগফ বনষ্পবত্ত কযা ম্ভফ
 না পই কর পক্ষগত্র াংবিষ্ট চাুরগযয/ উত্তযাবধকাযীয আগফদনক্রগভ প্রায আনুগতাবলগকয তকযা ৮০ বাগ এফাং
প্রায ূণথ নীট পনন াভবকবাগফ প্রদান কবযগত ইগফ। যফতথীকাগর অনবধক ৬ (ছ) ভাগয ভগধয াংবিষ্ট অবপ
প্রগাজনী কাগজত্রাবদ াংগ্র কবযা পনন পকইবট চূড়ান্ত কবযগফন। অন্যথা উক্ত ৬(ছ) ভা অবতক্রান্ত ায
অফযফবত য াভবকবাগফ প্রদত্ত নীট পনন, পননাগযয বনজস্ব বফফযণীয বববত্তগত চূড়ান্ত কবযগত ইগফ এফাং
আনুগতাবলগকয ফাকী অাং বযগাধ কবযগত ইগফ।
২.১৩।

পনন ভথণ

ফতথভাগন একজন চাুরগয তাচায গ্র পনগনয তকযা ৫০ বাগ ভথণ কবযা এককারীন আনুগতাবলক প্রায
ন। পম কর চাুরগয ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযগখ অথফা তাায গয অফয গ্রণ কবযাগছন/ কবযগফন, তাচাযা ইো
প্রকা কবযগর অফবষ্ট গ্র পনগনয ৫০ বাগ একফাগয ভথণ কবযা উায বযফগতথ প্রচবরত বফবনভ াগযয
অগধথক াগয আনুগতাবলক গ্রণ কবযগত াবযগফন। উক্ত অফবষ্ট ৫০ বাগ গ্র পনন একফাগয ভথগণয বফলবট
পননাগযয প্রথভ আগফদনগত্র সুবনবদথষ্টবাগফ উগল্লখ কবযগত ইগফ, যফতথী ভগ ফা খরড খরড বাগফ পকান আগফদন
গ্রণগমাগয ইগফ না।
৩.০০।

াবযফাবযক পনন

৩.০১।

উত্তযাবধকাযী ভগনানন

াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র াংবিষ্ট চাুরগয চাকবযগত থাকা অফস্থা অথফা যফতথী পম পকান ভগ তাচায
বযফাগযয পম পকান এক ফা একাবধক দস্যগক তাচায াবযফাবযক পনগনয ম্পূণথ ফা অাং বফগগলয উত্তযাবধকাযী
ভগনানীত কবযগত াবযগফন। ভগনানগনয অফতথভাগন াবযফাবযক পনন  আনুগতাবলক প্রদাগনয পক্ষগত্র তাচায ফথগল
বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ তসকারীন অথথ  যাজস্ব বফবাগগয ১৬-৪-১৯৫৯ তাবযগখয স্মাযক নাং ২৫৬৬ (৪০)-অনুযগণ
উত্তযাবধকাযী বনণথ কবযগফন। ভৃত পননাগযয স্ত্রী ুনযা বফফা ফন্নগন আফদ্ধ ন নাই এই ভগভথ স্থানী পৌযবা/
ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ পভগরেজাবরটন এরাকায পক্ষগত্র াডথ কবভনাগযয াবটথবপগকগটয বববত্তগত ফথগল
বনন্ত্রণকাযী কভথকতথায প্রদত্ত াবটথবপগকট গ্রণগমাগয ইগফ (াংগমাজনী-৩)। পকাটথ ইগত াকগন াবটথবপগকট
প্রদাগনয ফাধযফাধকতা থাবকগফ না
৩.০২। ুত্র ন্তাগনয ফীভা
াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র ুত্র ন্তাগনয ফ ীভা ২১ ইগত ২৫ ফসগয উন্পীত কযা ইর। প্রচবরত বফধাগনয
পমই কর পক্ষগত্র ুত্র ন্তাগনয পকান ফীভা ফতথভাগন উগল্লখ নাই, পই কর পক্ষগত্র ফ বনবফথগগল কর ুত্র ন্তান
াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। পমভনঃ তসকারীন অথথ  যাজস্ব বফবাগগয ১৬-৪-১৯৫৯ তাবযগখয স্মাযক নাং ২৫৬৬
(৪০)-এপ-এয অনুগেদ ৫(২)(এ)(i) পভাতাগফক পনন গ্রগণয জন্য পকান পমাগয ফযবক্ত না থাবকগর অনুগেদ
৫(২)(এ)(ii)-এয অনুযগণ ২৫ ফসগযয অবধক ফস্ক জীফীত পজযষ্ঠুত্র াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। তগফ,
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পননাগযয অফয গ্রগণয তাবযখ ইগত পভাট ১৫ ফসয পভাদকার ূবতথয পকান ভকার অফবষ্ট থাবকগর রৄধুভাত্র
উক্ত ভকার ূবতথ মথন্ত বতবন াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন।
৩.০৩। অবফফাবতা/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্তা কন্যায ফীভা
পননাযগদয অফয গ্রগণয তাবযখ ইগত পভাট ১৫ ফসয পভাদকার ূবতথয পকান ভকার অফবষ্ট থাবকগর
এই আগদ কামথকয ায তাবযখ ইগত অফবষ্ট ভ কাগরয জন্য অবফফাবতা/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্তা কন্যায ফ
বনবফথগগল গফথাচ্চ ১৫ ফসয পভাদ কাগরয অফবষ্ট ভ কার ূবতথ মথন্ত াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন।
৩.০৪। প্রবতফন্নী ন্তান
ফাাংরাগদ প্রবতফন্নী করযাণ আইন, ২০০১ (২০০১ গনয ১২নাং আইন) এয ২নাং ধাযা ফবণথত াংজ্ঞা অনুমাী
প্রবতফন্নী ন্তান ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযখ ইগত আজীফন াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। তগফ, উক্ত আইগনয ১৩(খ)
অনুগেদ অনুমাী বনফন্নন ম্পবকথত বযচ গত্রয অনুবরব পনন পাগযয বত জভা বদগত ইগফ।
৩.০৫। বফধফা স্ত্রীয পক্ষগত্র
ূগফথ প্রচবরত বনভ অনুমাী পম কর বফধফা স্ত্রী ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযগখ াবযফাবযক পনন াইগতন/ প্রাপ্ত
ইগতন অথফা যফতথী ভগ প্রায ইগফন, তাচাযা ুনবফথফা না কবযগর ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযখ ইগত ূণথাগয
আজীফন াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। তগফ তাচাযা পনন ভথণ কবযগত াবযগফন না।
৩.০৬। অফয গ্রগণয গয ভৃতযু য পক্ষগত্র াবযফাবযক পনগনয ায
একজন চাুরগয অফয গ্রগণয ূগফথ ভৃতুযফযণ কবযগর তাচায বযফায পম াগয াবযফাবযক পনন প্রায ইগতন,
অফয গ্রগণয য ভৃতুযফযণ কবযগর ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযখ ইগত একই াগয তাচায বযফায/ ভগনানীত উত্তযাবধকাযী
াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন।
৩.০৭। আত্মতযায পক্ষগত্র পনন
আত্মতযায কাযগণ ভৃত চাুরগযয বযফাযগক (মবদ থাগক) স্বাবাবফক ভৃতুযয ন্যা প্রচবরত বফবধ অনুমাী াবযফাবযক
পনন  আনুগতাবলক প্রদান কবযগত ইগফ।
৪.০০। পনন াংক্রান্ত অন্যান্য বফলাফরী
৪.০১। জরুযী বববত্তক পনন প্রদান
ফাধযতাভূরক অফয, অক্ষভতাজবনত অফয, পস্বো অফয, ভৃতুযজবনত কাযগণ পনগনয পক্ষগত্র আগফদনত্র
প্রাবপ্তয ১ (এক) ভাগয ভগধয প্রাবনক কতৃথক্ষ এফাং যফতথী ১০ (দ) বদগনয ভগধয বাফযক্ষণ অবপ কর
আনুষ্ঠাবনকতা ভানাগন্ত পনন ভঞ্জুবয  বব জাবয কবযগফন। অন্যথা এই স্মাযগকয ২.১২ অনুগেদ অনুমাী
াভবক পনন প্রদান কবযগত ইগফ।
৪.০২। ফাবলথক পগানী প্রবতগফদন
পনন ভঞ্জুবযয পক্ষগত্র যকাবয চাুরগযয ফাবলথক পগানী প্রবতগফদন বফগফচনায প্রগাজন ইগফ না।
৪.০৩। প্রাবনক কতৃ
থ ক্ষ কতৃক
থ তযাবত তথযাবদ গ্রণ
প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক তযাবত জন্ধ তাবযখ, নবভবন (ভগনানীত উত্তযাবধকাযী), প্রবতস্বাক্ষয, নভুনা স্বাক্ষয 
াগতয াচচ আাংগুগরয ছা (াংগমাজনী-৬) ইতযাবদ বাফযক্ষণ অবপগ ুনঃমাচাই ফযবতগযগকই গৃীত ইগফ। তগফ
এবপগডববট ৈাযা জন্ধ তাবযখ বযফতথন কবযগর তাা গ্রণ পমাগয ইগফ না।
৪.০৪। ফাড়ীবাড়া াংক্রান্ত দাফী
যকাবয চাুরগযয পক্ষগত্র চাকবযয পল ৩ (বতন) ফসগযয পযকগডথয বববত্তগত ফাড়ী ফাড়া  অন্যান্য আনুলবঙ্গক
ানা, পমভন- বফরৃযস বফর, গযা বফর, ঃ  াবনকয ইতযাবদ আদাগয জন্য বাফযক্ষণ অবপ/ বনন্ত্রণকাযী
কতৃথক্ষ মথামথ ফযফস্থা গ্রণ কবযগফন। অফয গ্রগণয তাবযগখয যফতথী পকান ভগয জন্য ফাা ফযাগদ্দয পভাদ ফৃবদ্ধ
কযা ইগর পম কতৃথক্ষ অনুরূ পভাদ ফৃবদ্ধ কবযগফন, উক্ত কতৃথক্ষই অবতবযক্ত ভগয ফাড়ী ফাড়া  অন্যান্য
আনুলাং্বগক ানাভূ, পমভন- বফরৃযস বফর, গযা বফর, ঃ  াবনকয ইতযাবদ আদা বনবিত কবযগফন।
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৪.০৫। বড-াপ  বব
ক) পনগনয বব-পত তাচায উত্তযাবধকাযীয নাভ, পননাগযয বত ম্পকথ, সফফাবক অফস্থা  ফ ইতযাবদ
উগল্লখ থাবকগত ইগফ। ব,ব, এফাং বড-াপ এয বত াংগমাজনী-২ পভাতাগফক উবযউক্ত তথযাফরী অফশ্যই
াংমুক্ত কবযগত ইগফ। চাুরগয/ অফযপ্রাপ্ত চাুরগয জীফীত থাকা অফস্থা াংগমাজনী-২ পভাতাগফক তথযাবদ যফযা
না কবযগর াবযফাবযক পনগনয আগফদনকাযীগক াংগমাজনী-৭ পভাতাগফক তথযাবদ দাবখর কবযগত ইগফ এফাং
াংগমাজনী-৭ পভাতাগফক তথযাবদ ব,ব, এফাং বড-াপ এয বত অফশ্যই াংমুক্ত কবযগত ইগফ।
খ) বাফযক্ষণ অবপ বড-াপ (Disburser’s half) এফাং বব (Pension Payment Order) মথামথবাগফ ূযণ
কযা বনবিত কবযগফ। কাগগজয ভান উন্পত কযা এফাং পনন ফইবট বাগরাভত ফাচধাগনায ফযফস্থা াংস্থান ভন্ত্রণার
গ্রণ কবযগফ।
৪.০৬।

ঢাকা ভানগযীয পননাযগগণয পনন প্রদান:

ঢাকা পজরা বাফযক্ষণ অবপ ইগত ফতথভাগন মাচাযা পনন উগত্তারন কগযন তাচাগদয পনন বাফ ভা
বনন্ত্রক (ববজএ) াংবিষ্ট প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায (বএ) কামথার ইগত প্রদাগনয ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ।
৪.০৭।

পনন পযভঃ

এই আগদ জাবযয তাবযখ ইগত াংগাবধত পনন পযভ (াংগমাজনী-৪) এফাং াবযফাবযক পনন পযভ
(াংগমাজনী-৫) ফযফরত ইগফ। াংস্থান ভন্ত্রণার প্রগাজনী মথাপ্ত পযভ যফযাগয ফযফস্থা কবযগফ। পযগভ উবল্লবখত
তগথযয ফাবগয আয পকান তথয অফয গ্রণকাযী/ উত্তযাবধকাযীয বনকট চাা মাইগফ না। াংগমাজনী পযভ-৪ এফাং ৫
ববন্প যাং এয ইগফ।
৪.০৮।

অনুগত্তাবরত পনন এফাং ফগকা পনন প্রদাগনয দ্ধবত:

একজন পননায মবদ এক ফসয ফা তদূধফথ ভকার পনন উগত্তারন কবযগত না াগযন প পক্ষগত্র পনন
অনুগত্তাবরত/ ফগকা থাকায কাযণ াংফবরত আগফদন প্রধান/ পজরা/ থানা বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কবযগত ইগফ।
প্রধান/ পজরা/ থানা বাফযক্ষণ অবপায তাচায অবপগ মথামথবাগফ প্রাপ্ত বব এফাং বড-াপ এয বববত্তগত
অনুগত্তাবরত/ ফগকা পনন বযগাধ কবযগত াবযগফন এফাং এই পক্ষগত্র পনন ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয নূতন কবযা
অনুগভাদন/ ভঞ্জুবয গ্রগণয প্রগাজন ইগফ না।
৪.০৯।

পনন ভঞ্জুবযয প্রগাজনী পযভ, নদ  কাগজ ত্রাবদঃ

ক) চাুরগযয বনগজয অফয গ্রগণয পক্ষগত্র আনুগতাবলক  অফয বাতা াায জন্য বনগম্ন উবল্লবখত পযভ, নদ 
কাগজত্রাবদ বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কবযগত ইগফ এফাং বাফযক্ষণ অবপ ইায অবতবযক্ত পকান পযভ, নদ
 কাগজত্রাবদ চাবগত াবযগফ না:
১) নন-পগগজগটড চাুরগযগদয পক্ষগত্র াববথ ফুক/ পগগজগটড চাুরগযগদয পক্ষগত্র চাকবযয বফফযণী
১ কব
২) এরবআয-এ গভগনয ভঞ্জুবয ত্র (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
১ কব
৩) প্রতযাবত পল পফতন ত্র/ পল পফতন ত্র (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
১ কব
৪) পনন পযভ ২.১ (াংগমাজনী-৪)
১ কব
৫) তযাবত ছবফ
৪ কব
৬) প্রাপ্তফয পনগনয সফধ উত্তযাবধকায পঘালণা ত্র (াংগমাজনী-২)
৩ কব
৭) নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আাংগুগরয ছা (াংগমাজনী-৬)
৩ কব
৮) না-দাফী প্রতযন ত্র (াংগমাজনী-৮)
১ কব
৯) পনন ভঞ্জুবয আগদ
১ কব
খ) াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র: আনুগতাবলক  অফযবাতা াায জন্য বনগম্ন উবল্লবখত পযভ, নদ 
কাগজত্রাবদ বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কবযগত ইগফ এফাং বাফযক্ষণ অবপ ইায অবতবযক্ত পকান পযভ, নদ
 কাগজত্রাবদ চাবগত াবযগফ না। তগফ প্রবতফন্নী ন্তাগনয অনুকূগর াবযফাবযক পনন ভঞ্জুবযয পক্ষগত্র অনুগেদ
৩.০৪ অনুযগণ বনফন্নন ম্পকথী বযচ ত্র বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কবযগত ইগফ।
খ) ১) পনন ভঞ্জুবযয ূগফথই পননাগযয ভৃতযু ইগরঃ
১) নন-গগজগটড চাুরগযগদয পক্ষগত্র াববথ ফুক/ পগগজগটড চাুরগযগদয পক্ষগত্র চাকবযয বফফযণী২) এরবআয-এ গভগনয ভঞ্জুবযত্র (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
৩) প্রতযাবত পল পফতন ত্র/ পল পফতন ত্র (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
৪) াবযফাবযক পনগনয আগফদন ত্র পযভ ২.১ (াংগমাজনী-৫)
৫) তযাবত ছবফ
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৬)
৭)
৮)

উত্তযাবধকায নদ ত্র  নন ভযাবযজ াবটথবপগকট (াংগমাজনী-৩)
নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আাংগুগরয ছা (াংগমাজনী-৬)
অবববাফক ভগনানন এফাং অফয বাতা  আনুগতাবলক উগত্তারন কবযফায জন্য ক্ষভতা অথণ
নদ (াংগমাজনী-৭)
৯) বচবকসক/ পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ াডথ কবভনায কতৃথক প্রদত্ত ভৃতুয নদ
ত্র
১০) না-দাফী প্রতযন ত্র (াংগমাজনী-৮)
১১) পনন ভঞ্জুবয আগদ

৩ কব
৩ কব
৩ কব
১ কব
১ কব
১ কব

খ) ২) অফযবাতা পবাগযত অফস্থা পননগবাগীয ভৃতযু ইগরঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৪.১০।

পনন আগফদন পযভ ২.২ (াংগমাজনী-৫)তযাবত ছবফ
উত্তযাবধকায নদ ত্র  নন ভযাবযজ াবটথবপগকট (াংগমাজনী-৩)
নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আাংগুগরয ছা (াংগমাজনী-৬)
অবববাফক ভগনানন এফাং অফয বাতা  আনুগতাবলক উগত্তারন কযায ক্ষভতা অথণ নদ
(াংগমাজনী-৭)
বচবকসক/ পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ াডথ কবভনায কতৃথক প্রদত্ত ভৃতুয নদ ত্র
ব,ব, এফাং বড-াপ

১ কব
৪ কব
৩ কব
৩ কব
৩ কব
১ কব
১ কব

ববফষ্য তবফগরয সুদঃ

পম কর ফযবক্ত ববফষ্য তবফগর জভা টাকায উয সুদ গ্রণ কবযগত অবনেুক তাচাগদয ববফষ্য তবফগরয সুদ এয
বযফগতথ যকাগযয তযপ ইগত চাচদা/ অনুদান প্রদাগনয বফল যফতথীকাগর বফগফচনা কযা ইগফ।
৫। এই স্মাযগক ফবণথত বদ্ধান্তভূ অবফরগে কামথকয ইগফ।
৬। এই স্মাযকফগর পনন াংক্রান্ত প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত এফাং আগদ/ স্মাযক ইতযাবদয াংবিষ্ট অাং াংগাবধত
ইাগছ ফবরা গণয ইগফ।
৭। এই স্মাযগক ফবণথত  নাই এভন পকান বফল ম্পগকথ ফতথভাগন প্রচবরত বফবধ-বফধান/ দ্ধবত/ আগদভূ
বযফতথন/ বযফধথন/ াংগাধন না া মথন্ত ফরফস থাবকগফ।
সদ ভুতাক
অবতবযক্ত বচফ
অথথ বফবাগ।
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নাং-অভ/অবফ/বফবধ -১/৩ব-২৬/৮৬(অাং-২)/১৩৫(১০,০০০)

তাবযখ:

০৮-১০-২০০১ বিঃ
২৩-০৬-১৪০৮ ফাাং

অনুবরব অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য পপ্রবযত ইর:১।
২।
৩।
৪।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ১৮৯ ীদ সদ নজরুর ইরাভ যণী, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ/ অবতবযক্ত বচফ -------------------------------------------------------------------(তাচয অধীনস্থ কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর) (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা
(তাচয অধীনস্থ কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। ববজবডএপ, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
৯। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পমাগাগমাগ ভন্ত্রণার, পযর বফন, আব্দুর গবণ পযাড, ঢাকা।
১০। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), বআযবফ বফন, চরেজগ্রাভ।
১১। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
১২। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
১৩। বফবাগী কবভনায (কর) ------------------------------।
১৪। পজরা প্রাক (কর) --------------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ---------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
১৬। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা)--------------------------------------------------------।
১৭। থানা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর থানা)--------------------------------------------------।
পভাঃ পখাযগদ আরভ
উ-বচফ (প্রবফবধ)
অথথ বফবাগ
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াংগমাজনী-১
প্রতযাবত পল পফতন নদ (ইএরবব)
Expected Last Pay Certificate (ELPC)
জীকযণ স্মাযগকয ২.০৫ অনুগেদ অনুাগয
(গগগজগটড কভথকতথায পক্ষগত্র াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপায ূযণ  জাবয কবযগফন এফাং নন-পগগজগটড কভথচাযীগদয
পক্ষগত্র াংবিষ্ট আন  ফযন কভথকতথা ূযণ কবযগফন এফাং াংবিষ্ট বাফযক্ষণ কভথকতথায প্রবতস্বাক্ষগয জাবয কবযগফন)
১। জনাফ/ পফগভ ---------------------------------------------------------------------------------------- এয প্রতযাবত
পল পফতন প্রতযানত্র।
ক) দফী
:
খ) অবপ

:

গ) জন্ধ তাবযখ

:

ঘ) গ্রাহ্য চাকবযগত প্রথভ পমাগদাগনয তাবযখ

:

ঙ) অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয তাবযখ

:

চ) অফয গ্রগণয তাবযখ

:

ছ) পল আবযত পফতন পস্কর

:

জ) যফতথী ফাবলথক পফতন ফৃবদ্ধয তাবযখ

:

২। পদ ভাবক পফতন বাতায বফফযণ:
খাত
ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)
জ)
ঝ)
ঞ)
ট)
ঠ)
ড)

অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয
অফযফবত ূগফথয তাবযগখ

অফয গ্রগণয অফযফবত
ূগফথয তাবযগখ

ভূর পফতনঃ
ছুবটগত ইনবক্রগভগরটয ভাবক ায (টাকা):
বফগল পফতনঃ
দাবত্ব/ বফগল বাতা:
ফাড়ী বাড়া বাতা:
বচবকসা বাতা:
ভাঘথ বাতা:
মাতাাত বাতা:
পধারাই বাতা:
ফযবক্তগত বাতা:
কাবযগযী বাতা:
আযান বাতা:
বটবপন বাতা:
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৩। ববফষ্য তবফগরয বাফঃ
বাফ নাং------------------------ ফই নাং---------------------------- ৃষ্ঠা নাং-----------------------বাফবট যকায প্রদত্ত সুদ/ অনুদান
ভুক্ত/ 
পফতন ইগত বনবভত ভাবক জভায ায:
টাকা -----------------------------বফগত ৩০ প জুন, ২০---------- তাবযখ মথন্ত সুদ পভাট বস্থবত/ জভা টাকা ---------------------অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয অফযফবত ূগফথয তাবযগখ প্রতযাবত পভাট বস্থবত/ জভা
টাকা ---------------------------চ) আগফদগন উবল্লবখত তাবযখ (এরবআয-এ গভগনয ৬ভাগয ঊগর্ধ্থ ন) মথন্ত প্রতযাবত পভাট বস্থবত/ জভা
টাকা ---------------------ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

৪। আদাগমাগয ফগকা  গৃীত অবগ্রগভয সুদ অফবষ্ট কতথগনয বফফযণ:
খাত

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)
জ)
ঝ)
ঞ)
ট)
ঠ)

আদাগমাগয ফগকা/ ভাবক কতথগনয অফয গ্রগণয অফযফবত
গৃীত অবগ্রগভয
ায
ূগফথয তাবযগখ প্রতযাবত
সুদ অফবষ্ট
অফবষ্ট

গৃ বনভথাণ অবগ্রভ
ভটয কায/ াইগকর/ কবম্পউটায
ভ্রভণ বাতা অবগ্রভ
অবগ্রভ পফতন
ফাড়ী বাড়া
গাড়ী বাড়া
পটবরগপান বফর
বফরৃযস বফর
গযা বফর
ঃ  াবন কয
পৌয কয
াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগয পযকগডথয
বববত্তগত কভথকতথা/ কভথচাযীয বনকট পথগক
অন্য পকান আদাগমাগয অথথ (মবদ থাগক)

৫। অবজথত ছুবটয বাফঃ
ছুবটয ধযণ

পভাট অবজথত

পভাট পবাগকৃত

পভাট অফবষ্ট

ক) ূণথ গড় পফতগন
খ) অধথ-গড় পফতগন

বাযপ্রাপ্ত কভথকতথায তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)

নাং---------------------------------------------

তাবযখ ----------------

জ্ঞাতাগথথ  কামথাগথথ পপ্রবযত ইর:
১।
২।
৩।
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াংগমাজনী-২
প্রাপ্তফয পনগনয সফধ উত্তযাবধকাযী পঘালণাত্র
জীকযণ স্মাযগকয ৪.০৫ (ক) অনুগেদ অনুমাী চাুরগয বনগজ ূযণ কবযগফন
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায এয অথথ বফবাগগয -------------------------------------- তাবযগখয স্মাযক নাং-অভ/
অবফ/ প্রবফ-১/ ৩ব-২৬/ ৮৬(অাং-২)/ ------------------ এয ৪.০৫ (ক) অনুগেদ অনুমাী আবভ পঘালণা কবযগতবছ পম,
বনগম্ন ফবণথত ফযবক্তফগথ আভায প্রাপ্তফয পনগনয সফধ উত্তযাবধকাযীঃ
ক্রবভক নাং
১

নাভ  জন্ধ
তাবযখ
২

ম্পকথ
৩

ভগনানীত ায
%
৪

সফফাবক
অফস্থা
৫

প্রবতফবন্নতা
৬

ছবফ (স্টযাম্প
াইজ)
৭

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
ভগনানীত উত্তযাবধকাযীঃ
বনন্ত্রণকাযী কতৃথগক্ষয তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
ভগনানকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ:
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াংগমাজনী-৩
উত্তযাবধকায নদত্র  নন-ভযাবযজ াবটথবপগকট
(জীকযণ স্মাযগকয ৩.০১ অনুগেদ অনুমাী)
নাং-------------------------------------------

তাবযখ --------------------------------

পৌযবা/ ইউবনন/ াগডথয নাভ  নাং------------------------------------------------------------------ থানা -----------------------------------------------পজরা/ য------------------------------------আবভ প্রতযান কবযগতবছ পম, ভযরভ/
ভযরভা ----------------------------------------------এই এরাকায অবধফাী বছগরন। তাচায ফাা নাং------------------------------ যাস্তা নাং -------------------------------------- যাস্তায নাভ -------- -------------------------------------------ব্লক নাং ------------------------/ গ্রাভ -------------------- পাস্ট অবপ ------------------------ থানা --------------------------------------------------------- পজরা ------------------------------------------------। তাচাগক এফাং তাচায
বযফাগযয দস্যগণগক আবভ ------------ ফসয মাফস বচবন। বফগত ---------------------- তাবযগখ বতবন ভৃতুযফযণ
কবযাগছন। ভৃতূযকাগর বতবন তাচায বযফাগযয বনম্ন ফবণথত দস্য যাবখা বগাগছনঃক্রবভক
নাং
১

নাভ
২

জন্ধ তাবযখ 
ফ
৩

ম্পকথ
৪

প্রবতফন্নী অফস্থা
৫

সফফাবক অফস্থা
৬

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
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উবল্লবখত দস্য/ দস্যগণ ফযতীত তাচায আয পকান উত্তযাবধকাযী নাই। যকাগযয ফা অন্য পকান কতৃথগক্ষয বনকট
পদনা ানায বফল বনষ্পবত্ত কযায ফযাাগয পকফরভাত্র উগযাক্ত দস্য/ দস্যাগণ ভযরভ/ ভযরভা এয উত্তযাবধকাযী
বফগফবচত ইগফন।
আবভ আয প্রতযন কবযগতবছ পম, ভযরভ -------------------------------------------------- এয জীফীত একভাত্র --------------------------------------------- স্ত্রী পফগভ ------------------------------ ুনবফথফা কগযন নাই এফাং পকান
ুনবফথফাগয অঙ্গীকাগয আফদ্ধ ন নাই।

স্বাক্ষয
পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ াডথ কবভনায
ীরগভায (নাভমুক্ত)

নাং------------------------------------------------

তাবযখ ------------------------------------------

প্রতযন কযা ইর: ফথগল বনন্ত্রণকাযী কতৃথগক্ষয তাবযখ স্বাক্ষয:
ীরগভায 
ূণথ বঠকানা -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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াংগমাজনী-৪
পনন পযভ ২.১
(চাুরগযয বনগজয অফগযয পক্ষগত্র প্রগমাজয)
নাভ: জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------------পল দফী: -------------------------------------------------------------------পল অবপ: -----------------------------------------------------------------এয পনন াংক্রান্ত।
বনগদথাফরী

১। যকাবয চাুরগয অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায কভগক্ষ ১০ ভা ূগফথ পযগভয প্রথভ অাং ূযণ কবযা ৩ (বতন)
কব তাচায অবপ প্রধাগনয বনকট দাবখর কবযগফন। অফযপ্রস্তুবত ছুবট পবাগ কবযগত না চাবগর অফয গ্রণ কযায
জন্য কভগক্ষ ১২ ভা ূগফথ দাবখর কবযগফন।
২। অবপ প্রধান পযগভয বৈতী অাং ূযণ কবযা না-দাফী প্রতযন ত্র  ভন্তফয/ সুাবয ২(রৃই) কব পযভ
পনন ভঞ্জুবয কতৃথগক্ষয বনকট প কবযগফন।
৩। ভঞ্জুবয কতৃথক্ষ না-দাফী প্রতযানত্র কর দবররত্র মাচাই কবযা পযগভয তৃতী অাং ূযণ কবযগফন। বতবন
অফয বাতা  আনুগতাবলক ভঞ্জুবযয আগদ বদগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ জাবযয জন্য ভঞ্জুবয আগদ
১ (এক) কব পযভ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ পপ্রযণ কবযগফন।
৪। বাফযক্ষণ অবপ পল পফতনত্র, না-দাফী প্রতযনত্র  ভঞ্জুবযয আগদ যফতথী প্রগাজনী অন্যান্য কর
বাফ চূড়ান্ত বনযীক্ষাগন্ত পযগভয চতুথথ অাং ূযণ কবযগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ (বব) জাবয
কবযগফন।
৫। বঠক তগথযয অবাগফ পনন বনষ্পবত্ত মাাগত বফরবেত না  প জন্য পযগভয পম পকান স্থাগনয অপ্রগাজনী
অাং কাবর বদা কাবটা বদগত ইগফ এফাং মথাস্থাগন প্রগাজনী বঠক তথয বরবখগত/ াংগমাজন কবযগত ইগফ।
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প্রথভ অাং
আগফদনকাযী বনগজ ূযণ  স্বাক্ষয কবযগফন)
ভীগ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------বফল:

পনন বযগাগধয আগফদন।

ভগাদ,
বফনীত বনগফদন এই পম, আবভ যকাবয চাকবয ইগত --------------তাবযগখ অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত গভন কবযফ/
কবযাবছ এফাং --------------------------তাবযগখ চূড়ান্ত অফয গ্রণ কবযফ/ কবযাবছ। আবভ অফয বাতায অগধথক/
ম্পূণথ বফবনভ কবযগত চাই। পইভগত বফবধ পভাতাগফক প্রায অফয বাতা  আনুগতাবলক আভাগক প্রদাগনয অনুগযাধ
কবযগতবছ।
২। আভায অফতথভাগন বনগম্ন ফবণথত ভগনানীত াগয আভায সফধ উত্তযাবধকাযীগদযগক এই াবযফাবযক পনন
প্রদাগনয জন্য আবভ অনুগযাধ কবযগতবছ:ক্রবভক
নাং
১

নাভ  জন্ধ তাবযখ

ম্পকথ

ভগনানীত ায(%)

সফফাবক অফস্থা

প্রবতফবন্নতা

২

৩

৪

৫

৬

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
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৩। আবভ এই চাকবযয পকান অাং বফগগলয জন্য ূগফথ পকান অফয বাতা ফা আনুগতাবলক গ্রণ কবয নাই এফাং
ববফষ্যগত এই আগফদনত্র ম্পগকথ গৃীত বদ্ধান্ত উগল্লখ না কবযা পকান আগফদন কবযফ না।
৪। অাংগীকাযনাভাঃ
ক) আভায জানাভগত আভায বনকট যকাগযয পকান ানা নাই। তথাব এই পনন বযগাগধয য পম পকান
ভগ অন্যত্র পকান আদাগমাগয অগথথয বফল পগাচযীবূত ইগর তাা াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব
ম্পবত্ত ইগত আবভ  আভায উত্তযাবধকাযী, পপযস প্রদান কবযগত ফাধয থাবকফ/ থাবকগফ।
খ) মবদ যফতথী ভগ পদখা মা পম, বফবধ পভাতাগফক আবভ পম বযভাণ অথথ পনন বাগফ াায অবধকাযী,
আভাগক তাা অগক্ষা পফী বযভাগণ অফয বাতা/ আনুগতাবলক প্রদান কযা ইাগছ, তাা ইগর গৃীত
অবতবযক্ত অথথ াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ  আভায উত্তযাবধকাযী পপযস বদগত ফাধয
থাবকফ/ থাবকগফ।
৫। বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ প্রধান/ পজরা/ থানা বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার------------------------------------------------/ পানারী ফযাাংগকয াখা-------------------------------------------------- (ূণথ বঠকানা) ----------------------------------------------------------------------------------ইগত আবভ আভায অফয বাতা  আনুগতাবলক গ্রণ
কবযগত ইো কবয। উবল্লবখত ফযাাংক াখা আভায চরবত/ ঞ্চী ফযাাংক বাফ নাং --------------।
৬। বনগম্ন আভায বতনবট নভুনা স্বাক্ষয এফাং াগতয ফৃদ্ধাঙ্গুগুগরয ছা তযাবত কবযা পদা ইর:ক্রবভক নাং

ূণথ স্বাক্ষয

াংবক্ষপ্ত স্বাক্ষয

ফাভ/ ডান ফৃদ্ধাঙ্গুগরয ছা

১।
২।
৩।
তযানকাযীয তাবযখ স্বাক্ষয---------------------------ীরগভায (নাভমুক্ত)
৭। আগফদনকাযীয ডাক বঠকানা:
ক) ফতথভান -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------খ) স্থাী -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------আনায অনুগত
আগফদনকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ
নাভ:---------------------------দফী:---------------------------পল কভথস্থর:----------------------
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বৈতী অাং
(দপ্তয/ অবপ কতৃক
থ ূযণ কবযগত ইগফ)
১.০ চাুরগযয চাকবযয বফফযণীঃ১.০১ নাভ

:

১.০২ বতায নাভ

:

১.০৩ জাতীতা

:

১.০৪ অফগযয ভগ দফী

:

১.০৫ জন্ধ তাবযখ

:

১.০৬ চাকবযগত পমাগদাগনয তাবযখ

:

১.০৭ চাকবয ইগত অফয গ্রগণয তাবযখ

:

১.০৮ আগফদনকৃত বাতা ফা আনুগতাবলগকয পেণী

:

২.০০ চাকবযয খবতান:

ফসয

ভা

বদন

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত

----

----

----

পভাট

----

----

----

২.০১ বফযবত চাকবযয পভাট সদঘথয:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
২.০২ অগমাগয চাকবয:
ক) ১৮ ফসয ূগফথয চাকবয:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
খ) অাধাযণ ছুবটঃ
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
গ) কতথফয/ ছুবট বাগফ গণয  নাই এভন াভবক ফযখাস্তকারঃ
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
ঘ) চাকবযগত বফযবতয ভকার:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
ঙ) বফযবত ভুরপ না ইা থাবকগর বফযবতয ূগফথয চাকবযকার:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
চ) দতযাগ কযায দরুণ ফাবতরকৃত চাকবযকার:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
ছ) অননুগভাবদত অনুবস্থবত:
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২.০৩ নীট চাকবযকার: (২.০১- ২.০২)

ফসয

ভা

বদন

২.০৪ অন্যান্য পমাগয চাকবয (মা প্রগাজনী পক্ষগত্র --------------------------------------------------------------------------- -------------- পমাগ কবযগত ইগফ):
ক) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয াভবযক  মুদ্ধকারীন চাকবয:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত

----

----

----

----

----

----

খ) চাকবয ঘাটবতজবনত ভুরপকৃত ভকার:
গ) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয অন্য পম-পকান চাকবযকার:
পভাট
২.০৫ পভাট পমাগয চাকবয (২.০৩ + ২.০৪)

ফসয

ভা

বদন

৩.০ অফয বাতা  আনুগতাবলক:
৩.০১ অফগযয অফযফবত ূগফথয তাবযগখ পল ভাবক গৃীতফয পফতন

টাকা: ----------------------

(ইএরবব অনুমাী)
৩.০২ অফয বাতায ায (%)

টাকা: ----------------------

৩.০৩ পভাট অফয বাতায বযভাণ

টাকা: ----------------------

৩.০৪ পভাট অফয বাতায অধথাাং (১/ ২)

টাকা: ----------------------

৩.০৫ আনুগতাবলগকয পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভ ায

টাকা: ----------------------

(প্রবত এক টাকায বযফগতথ)
৩.০৬ অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভ পথাক প্রায আনুগতাবলক

টাকা: (অাংগক)---------------------(কথা) ----------------------

৩.০৭ (ক) নীট ভাবক অফয বাতায বযভাণ

টাকা: (অাংগক)---------------------(কথা) ----------------------
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অথফা,
খ) ১) নীট ভাবক অফয বাতায বযফগতথ আনুগতাবলগকয জন্য
বৈতী অধথাাংগয বফবনভ ায (প্রবত এক টাকায বযফগতথ)
খ) (২) নীট ভাবক অফয বাতায বফবনভগ পথাক প্রায

টাকা: (অাংগক)----------------------

আনুগতাবলক
(কথা) ---------------------৩.০৮ ক) পভাট আনুগতাবলক

টাকা: (অাংগক)---------------------(কথা) ----------------------

খ) পভাট ভাবক অফয বাতা:

টাকা: (অাংগক)---------------------(কথা) ----------------------

৪.০০

অবপ প্রধাগনয ভন্তফয:

৪.০১

আগফদনকাযীয বনকট বনম্নফবণথত বফল ফযতীত অন্য পকান ানা নাই:

ক)-------------------------------------------------খ)-------------------------------------------------গ)-------------------------------------------------৪.০২

সুাবয: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয প্রধাগনয
স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
তাবযখ: --------------------------------
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তৃতী অাং
৫.০০

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয আগদ:

৫.০১ (ক) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------- এয চাকবয
ম্পূণথরূগ গন্তালজনক। ূণথ অফযবাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয, মাা অফযবাতায বফবধ পভাতাগফক প্রায
তাা এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা,
খ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------- এয চাকবয
ম্পূণথরূগ গন্তালজনক নগ এফাং ইা বস্থয কযা ইাগছ পম, উক্ত চাুরগযয অফযবাতা  আনুগতাবলক বনম্নরূ
বযভাগণ হ্রা কযা ইর:১) অফযবাতা হ্রাগয বযভাণ

: টাকা (অাংগক) -----------------------(কথা) --------------------------------

২) আনুগতাবলক হ্রাগয বযভাণ

: টাকা (অাংগক) -------------------------(কথা) --------------------------------

৩) এইরূ হ্রাগয য প্রায অফয বাতা

: টাকা (অাংগক) ---------------------------(কথা) ------------------------------

৪) এইরূ হ্রাগয য প্রায আনুগতাবলক

: টাকা (অাংগক) -----------------------------(কথা) --------------------

৫) এইরূ হ্রাকৃত অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
গ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------- এয পনন
পকই এয না-দাফী প্রতযনত্র অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদ যফযা কযা ম্ভফ না া উক্ত চাুরগযয
প্রায আনুগতাবলগকয তকযা ৮০ বাগ এফাং প্রায নীট পনন াভবকবাগফ এতদৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
৫.০২

প্রচবরত বনভানুমাী আনুগতাবলক এফাং ---------------------------------- তাবযখ ইগত অফয বাতা
বযগাধ কযা মাইগত াগয।

৫.০৩

আগফদনকাযীয অফতথভাগন আগফদনকাযীয ভগনানীত ফযবক্ত (আগফদগনয ২ অনুগেগদ ফবণথত) সফধ
উত্তযাবধকাযীগণ পনন সুবফধা াইগত াগযন।

তাবযখ: ------------------------------------

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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চতুথথ অাং
(বাফযক্ষণ অবপগ ফযফাগযয জন্য)
* ৬.০০ বাফযক্ষণ কামথারগয ভন্তফয:
৬.০১

প্রতযাবত পল পফতনত্র যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক না-দাফী
প্রতযানত্র প্রদান কযা তাা এই কামথার কতৃথক গৃীত ইাগছ।

৬.০২

ূফথফতথী ৃষ্ঠাভূগ ফবণথত বাফ  গণনাভূ যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং পমাগয চাকবযয সদঘথয
বনযীক্ষাূফথক গৃীত ইাগছ।

৬.০৩

পমাগয কতৃথক্ষ কতৃথক ----------------------------তাবযগখ --------------------------------------নাং পনন
ভঞ্জুবয আগদ প্রদান কযা ইাগছ।

৬.০৪

এভতাফস্থা বনগম্নাক্ত বযভাণ অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাধ আগদ জাবয কযা ইর:-

ক) পভাট অফয বাতায বযভাণ

টাকা: (অাংগক)--------------------(কথা) ----------------------

খ) পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভগ পথাক আনুগতাবলগকয বযভাণ টাকা: (অাংগক)---------------------(কথা) ---------------------গ) ১) নীট ভাবক অফয বাতায বৈতী অধথাাংগয বযভাণ

টাকা: (অাংগক)--------------------(কথা) ----------------------

গ) ২) পথাক আনুগতাবলগকয বযভাণ (বৈতী অধথাাংগয জন্য)

টাকা: (অাংগক)--------------------(কথা) ----------------------

অথফা
ঘ) ১) পভাট আনুগতাবলক

টাকা: (অাংগক)--------------------(কথা) ----------------------

ঘ) ২) নীট ভাবক অফয বাতা

টাকা: (অাংগক)--------------------(কথা) ----------------------

৬.০৫

অফয বাতা আযগম্ভয তাবযখ
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৬.০৬

অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভাধযভ/ স্থান:
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ প্রধান/ পজরা/ থানা বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার ------------------/
পানারী ফযাাংক াখা -------------------------- ূণথ বঠকানা -------------------------- ------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - এয চরবত/ ঞ্চী বাফ নাং - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -।

৬.০৭

পনন বযগাধ আগদ (বব) নেয ----------------------তাবযখ ------------------ উগযাক্ত ৬.০৬

অনুগেগদ ফবণথত াখা/ কামথারগ পপ্রযণ কযা ইর।
তাবযখ:--------------------------

স্বাক্ষয -------------------------কাযী ভাবাফযক্ষক
বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা
ীরগভায (নাভমুক্ত)

* পনাট:
১। ক) বাফযক্ষণ অবপগয আবত্তয ভূর কব বনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয ফযাফগয
জাবযয াগথ াগথ ইায অনুবরব অফগবত  একবট বনবদথষ্ট ভীভায ভগধয প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য
অবডট আবত্তয াবত াংবিষ্ট চাুরগযয নাগভ তাায ফতথভান কভথস্থগর ডাকগমাগগ প্রতযান পপ্রযণ কবযগত
ইগফ।
খ) বাফযক্ষণ অবপগয আবত্তয আগযা একবট কব অবডট আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট পপ্রযণ
কবযফায অনুগযাধ তাচায বনফথাী কভথকতথায প্রমগে জাবয কবযগত ইগফ এফাং একবট বনবদথষ্ট ভীভা উগল্লখ
কবযা বদগত ইগফ।
২। বাযযক্ষণ অবপগয আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয ফতথভান পাবষ্টাং ফা অফস্থান জানাগনায জন্য াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/
বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তযগক অনুগযাধ কবযগত ইগফ এফাং ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয
উক্ত অফস্থান ফা পাবষ্টাং বনযীক্ষা অবপগক জানাইগত ফাধয থাবকগফ।
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াংগমাজনী-৫
াবযফাবযক পনন পযভ ২.২
নাভ

: জনাফ/ পফগভ -------------------------- ----------------------

পল দফী: -------------------------- -------------------------পল অবপ: -------------------------- -------------------------এয ভৃতুযগত াবযফাবযক পনন াংক্রান্ত।
বনগদথাফরী

১। আগফদনকাযী সফধ উত্তযাবধকায নদত্র পযগভয প্রথভ অাং ূযণ কবযা ৩ (বতন) কব ভৃত চাুরগযয পল
অবপ প্রধাগনয বনকট দাবখর কবযগফন। ভগনানীত উত্তযাবধকাযীগণ একক অবববাফকগত্ব একবট আগফদনত্র দাবখর
কবযগফন।
২। অবপ প্রধান পযগভয বৈতী অাং ূযণ কবযা দা-দাফী প্রতযনত্র  ভন্তফয/ সুাবয ২(রৃই) কব পযভ
পনন ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয বনকট প কবযগফন।
৩। ভঞ্জুয কতৃথক্ষ না-দাফী প্রতযনত্র কর দবররত্র মাচাই কবযা পযগভয তৃতী অাং ূযণ কবযগফন। বতবন
অফয বাতা  আনুগতাবলক ভঞ্জুবযয আগদ বদগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ জাবযয জন্য ভঞ্জুবয আগদ
১ (এক) কব পযভ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ পপ্রযণ কবযগফন।
৪। বাফযক্ষণ অবপ পল পফতনত্র, না-দাফী প্রতযনত্র  ভঞ্জুবয আগদ যফতথী প্রগাজনী অন্যান্য কর
বাফ চূড়ান্ত বনযীক্ষাগন্ত পযগভয চতুথথ অাং ূযণ কবযগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ (বব) জাবয
কবযগফন।
৫। বঠক তগথযয অবাগফ পনন বনষ্পবত্ত মাাগত বফরবেত না  পজন্য পযগভয পম-পকান স্থাগনয অপ্রগাজনী অাং
কাবর বদা কাবটা বদগত ইগফ এফাং মথাস্থাগন প্রগাজনী বঠক তথয বরবখগত/ াংগমাজন কবযগত ইগফ।
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াগাটথ
াইগজয
তযাবত ছবফ
প্রথভ অাং
(উত্তযাবধকাযী বনগজ আগফদনত্র ূযণ  স্বাক্ষয কবযগফন)
ভীগ
---------------------------------------------------------------বফল:

াবযফাবযক পনন বযগাগধয আগফদন।

ভগাদ,
আনায অবপগয প্রাক্তন চাুরগয জনাফ/ পফগভ -------------------- ---------------------- ------দফী --------------------- আভায (ম্পগকথ) ------------------বছগরন। বতবন ------------------তাবযগখ ভৃতুযফযণ কযা বফবধ পভাতাগফক
প্রায তাচায চাকবযয াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক আভাগক প্রদাগনয অনুগযাধ কবযগতবছ।
২। আবভ তাচায সফধ উত্তযাবধকাযী/ এফাং বযফাগযয অন্যন্য দস্যযা আভাগক তাচাগদয অবববাফক বনগাগ কবযা এই
াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক উগত্তারন কযায ক্ষভতা অথণ কবযাগছন (গৌযবা/ ইউবনন বযলদ
পচাযভযান/ াডথ কবভনায কতৃথক প্রদত্ত নদ াংমুক্ত কযা ইর)।
৩। আবভ এই চাকবযয পকান অাং বফগগলয দাফীগত ূগফথ পকান অফয বাতা ফা আনুগতাবলক গ্রণ কবয নাই এফাং
ববফষ্যগত এই আগফদনত্র ম্পগকথ গৃীত বদ্ধান্ত উগল্লখ না কবযা পকান আগফদন কবযফ না।
৪। অাংগীকাযনাভাঃ
ক)

তাচায বনকট যকাগযয পকান ানা থাবকগর তাা আবভ বফবধ পভাতাগফক বযগাধ কবযগত ম্মত
আবছ। এই পনন বযগাগধয য পম-পকান ভ অন্যত্র পকান আদাগমাগয অগথথয বফল
পগাচযীবূত ইগর তাা আভায াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ পপযস প্রদান
কবযগত ফাধয থাবকফ।

খ) মবদ যফতথী ভগ পদখা মা পম, বফবধ পভাতাগফক আবভ পম বযভাণ অথথ পনন বাগফ াায
অবধকাযী আভাগক তাা অগক্ষা পফী বযভাগণ অফয বাতা/ আনুগতাবলক প্রদান কযা ইাগছ, তাা
ইগর গৃীত অবতবযক্ত অথথ আভায াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ পপযস বদগত
ফাধয থাবকফ।
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৫। বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ প্রধান/ পজরা/ থানা বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার -------------------- -------------------/ পানারী ফযাাংগকয াখা (ূণথ বঠকানা) ------------------ -------------------- ------------------ ------------------------------- ------------------------------------------ ইগত আবভ আভায াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক
গ্রণ কবযগত ইো কবয। উবল্লবখত ফযাাংক াখা আভায চরবত/ ঞ্চী বাফ নাং ------------------।
৬। বনগম্ন আভায বতনবট নভুনাস্বাক্ষয এফাং াগতয ফৃদ্ধাাংগুবরয ছা তযাবত কবযা পদা ইর:ক্রবভক নাং

ূণথস্বাক্ষয

াংবক্ষপ্ত স্বাক্ষয

ফাভ/ ডান ফৃদ্ধাাংগুবরয
ছা

১।
২।
৩।

তাবযখ তযানকাযীয স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
৭। আগফদনকাযী ডাক বঠকানা:
ক) ফতথভান
---------------------------------------------------------খ) স্থাী
---------------------------------------------------------আনায অনুগত
আগফদনকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ ---------------------নাভ: -----------------------------ভৃত চাুরগযয নাভ:-------------------পল দফী: -----------------------পল অবপ: ------------------------
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বৈতী অাং (কঃ ুযাতন)
(গমই পক্ষগত্র বব জাবয ইা পনন পবাগ কযা ইগতবছর পইগক্ষগত্র ুযাতন বব াংগাধগনয জন্য
এই অাং অবপ কতৃথক ূযণ কবযগত ইগফ। অন্যথা যফতথী -খ অাং ূযণ কবযগত ইগফ)।
১.০০ ইগতাূগফথ ভঞ্জুবযকৃত অফয বাতা ম্পবকথত তথযাবদ

:

১.০১ ভৃত/ অফযপ্রাপ্ত চাুরগযয নাভ

:

১.০২ ভৃতুযয/ অফগযয তাবযগখ দফী

:

১.০৩ অফয গ্রগণয তাবযখ

:

১.০৪ প্রভাণ পননাগযয ভৃতুযয তাবযখ

:

১.০৫ প্রাপ্ত ফথগল ভাবক অফয বাতায বযভাণ টাকা

: অাংগক ---------------------------------------কথা -----------------------------------------

১.০৬ ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ টাকা

: অাংগক ---------------------------------------কথা -----------------------------------------

১.০৭

ুযাতন বব নাং  তাবযখ:-------------------- -----------------------------------------বৈতী অাং (খঃ নতুন)
(ূফথফতথী -ক অাং প্রগমাজয না ইগর বব জাবযয জন্য এই অাং অবপ কতৃথক ূযণ
কবযগত ইগফ)

১.০০ ভৃত চাুরগযয চাকবযয বফফযণ

:-------------------- --------------------

১.০১ নাভ

:-------------------- --------------------

১.০২ বতায নাভ

:-------------------- --------------------

১.০৩ জাতীতা

:-------------------- --------------------

১.০৪ অফয/ ভৃতুযয ভগ দফী

:-------------------- --------------------

১.০৫ জন্ধ তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৬ চাকবযগত পমাগদাগনয তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৭ চাকবয ইগত অফয গ্রগণয তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৮ আগফদনকৃত বাতা ফা আনুগতাবলগকয পেণী

:-------------------- --------------------

১.০৯ ভৃতুযয তাবযখ (প্রভাণত্র)

:-------------------- --------------------
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২.০০ ভৃত চাুরগযয চাকবযয খবতান:

ফসয

ভা

বদন

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত

----

----

----

পভাট

----

----

----

২.০৩ নীট চাকবযকার: (২.০১-২.০২)

----

----

----

২.০৪ ভৃত চাুরগযয অন্যান্য পমাগয চাকবয (মা প্রগাজনী পক্ষগত্র পমাগ কবযগত ইগফ)

ফসয

২.০১ বফযবত চাকবযয পভাট সদঘথয:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
২.০২ অগমাগয চাকবয:
ক) ১৮ ফসয ূগফথয চাকবয:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
খ) অাধাযণ ছুবটঃ
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
গ) কতথফয/ ছুবট বাগফ গণয  নাই এভন াভবক ফযখাস্তকারঃ
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
ঘ) চাকবযগত বফযবতয ভকার:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
ঙ) বফযবত ভুরপ না ইা থাবকগর বফযবতয ূগফথয চাকবযকার:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
চ) দতযাগ কযায দরুণ ফাবতরকৃত চাকবযকার:
----------------------- তাবযখ ইগত ----------------------- তাবযখ মথন্ত
ছ) অননুগভাবদত অনুবস্থবত:

ভা

বদন

(ক) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয াভবযক  মুদ্ধকারীন চাকবয:
(খ) চাকবয ঘাটবতজবনত ভুরপকৃত ভকার:
(গ) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয অন্য পম-পকান চাকবযকার:
পভাট

----

২.০৫ পভাট পমাগয চাকবয (২.০৩ + ২.০৪)

ফসয
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৩.০

ভৃত চাুরগযয অফয বাতা  আনুগতাবলক।

৩.০১

টাকা:---------- -----

৩.০২

অফগযয অফযফবত ূগফথয তাবযগখ পল ভাবক গৃীতফয পফতন
(এর ব ব অনুমাী)
অফয বাতায ায %

৩.০৩

পভাট অফয বাতায বযভাণ:

টাকা:---------- -----

৩.০৪

পভাট অফয বাতায অধথাাং (১/ ২)

টাকা:---------- -----

৩.০৫

আনুগতাবলগকয জন্য বফবনভ ায: (প্রবত এক টাকায বযফগতথ)

টাকা:---------------

৩.০৬

অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভগ পথাক প্রায আনুগতাবলক

টাকা:---------- -----

৩.০৭

নীট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ:

টাকা:---------------

৪.০

অবপ প্রধাগনয ভন্তফয:

৪.০১

জনাফ/ পফগভ---------- ------------------------ দফী ---------- ---------- এই কামথারগ কভথযত বছগরন।
বতবন ---------- ------------ তাবযগখ ভৃতুযফযণ কবযাগছন। তাচায বনকট বনম্নফবণথত বফল ফযতীত অন্য পকান
ানা নাই।

ক. ---------- -----------------খ. ---------- -----------------গ. ---------- --------------------------- --------------------------- ------------------

4.02

আগফদনকাযী জনাফ/ পফগভ -------------------------- ভৃত জনাফ/ পফগভ ------------------ এয সফধ
উত্তযাবধকাযী। এই কামথারগ াংযবক্ষত নবথ ত্রাবদ এফাং পৌযবা/ ইউবনন বযলগদয পচাযভযান/ াডথ
কবভনায এয প্রতযগনয বববত্তগত ইা বনবিত া বগাগছ। অন্যান্য আইনানুগ উত্তযাবধকাযীগণ তাচাগক
অবববাফক ভগনানীত কযা াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভঞ্জুবয তাচাগক প্রদাগনয
জন্য সুাবয কযা মাইগতগছ।
তাবযখ:---------- ------ ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয
প্রধাগনয স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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তৃতী অাং
৫.০০

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয আগদ:

৫.০১ ক)

বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ --------------------------------------- এয চাকবয ম্পূণথবাগফ
গন্তালজনক। ূণথ অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয, মাা অফয বাতা বফবধ পভাতাগফক
প্রায তাা এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
খ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয চাকবয ম্পূণথবাগফ
গন্তালজনক নগ এফাং ইা বস্থয কযা ইাগছ পম, উক্ত চাুরগযয অফয বাতা  আনুগতাবলক বনম্নরূ
বযভাগণ হ্রা কবযগত ইগফ:১)

অফয বাতা হ্রাগয বযভাণ

:

টাকা -------- ------------

২)

আনুগতাবলক হ্রাগয বযভাণ

:

টাকা -------------------

৩)

এইরূ হ্রাগয য প্রায অফয বাতা

:

টাকা (অাংগক)-----------------(কথা) -------- ------------

৪)

এইরূ হ্রাগয য প্রায আনুগতাবলক

:

টাকা (অাংগক)-----------------(কথা)-------- ------------

৫) এইরূ হ্রাকৃত অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
গ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয পনন পকই এয
না-দাফী প্রতযনত্র অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদ যফযা কযা ম্ভফ না া উক্ত
চাুরগযয প্রায আনুগতাবলক তকযা ৮০ বাগ এফাং প্রায ূণথ নীট পনন াভবকবাগফ এতৈাযা
অনুগভাদন কযা ইর।
ঘ) ভৃত চাুরগয জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------- এয াবযফাবযক অফয বাতা এফাং/ ফা
অনুগতাবলক মাা অফয বাতা বফবধ পভাতাগফক প্রায তাা তাায সফধ উত্তযাবধকাযী জনাফ/ পফগভ --------------------------- পক ৪.০২ অনুগেগদয প্রস্তাফ পভাতাগফক প্রদাগনয জন্য সুাবয অনুগভাদন কযা
ইর।
৫.০২

প্রচবরত বনভানুমাী আনুগতাবলক এফাং -------- ------------ তাবযখ ইগত াবযফাবযক অফয বাতা তাাগক
বযগাধ কযা মাইগত াগয।

তাবযখ:

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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চতুথথ অাং
(বাফযক্ষণ অবপগয ফযফাগযয জন্য)
* ৬.০০ বাফযক্ষণ কামথারগয ভন্তফয:
6.01

প্রতযাবত পল পফতনত্র যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক না-দাফী
প্রতযানত্র প্রদান কযা তাা এই কামথার কতৃথক গৃীত ইাগছ।

6.02

ূফথফতথী ৃষ্ঠাভূগ ফবণথত বাফ  গণনাভূ যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং পমাগয চাকবযয সদঘথয
বনযীক্ষাূফথক গৃীত ইাগছ।

6.03

পমাগয কতৃথক্ষ কতৃথক ------------------ তাবযগখ ------------------ নাং পনন ভঞ্জুবয আগদ প্রদান কযা
ইাগছ।

৬.০৪

এভতাফস্থা বনগম্নাক্ত বযভাণ অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাধ আগদ জাবয কযা ইর:ক)

পভাট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ

:

টাকা ----------------------

খ)

পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভগ পথাক
আনুগতাবলগকয বযভাণ

:

টাকা (অাংগক): -----------------(কথা):----------------------------------

গ)

নীট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ

:

টাকা (অাংগক) -----------------(কথা):----------------------------------

৬.০৫

াবযফাবযক ভাবক অফয বাতা আযগম্ভয তাবযখ:

৬.০৬

অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভাধযভ/ স্থানঃ
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ প্রধান/ পজরা/ থানা বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার ------------------ ----------/ পানারী ফযাাংক াখা ------------------------------------------(ূণথ বঠকানা) এয চরবত/ ঞ্চী বাফ নাং
--------------।

৬.০৭

পনন বযগাধ আগদ (বব) নেয ------------------ তাবযখ ----------।

উগযাক্ত ৬.০৬ অনুগেগদ ফবণথত াখা/ কামথারগ পপ্রযণ কযা ইর।
তাবযখ------------------

স্বাক্ষয -----------------কাযী ভা বাফযক্ষক
বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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* পনাট:
১। ক)

বাফযক্ষণ অবপ আবত্তয ভূর কব বনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয ফযাফগয
জাবযয াগথ াগথ ইায অনুবরব অফগবত  একবট বনবদথষ্ট ভীভায ভগধয প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য
আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয নাগভ তাায ফতথভান কভথস্থগর ডাকগমাগগ প্রতযন পপ্রযণ কবযগত ইগফ।

খ)

বাফযক্ষণ অবপ আবত্তয আগযা একবট কব আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট পপ্রযণ কবযফায
অনুগযাধ তাায বনফথাী কভথকতথায প্রমগত্ম জাবয কবযগত ইগফ এফাং একবট বনবদথষ্ট ভীভা উগল্লখ কবযা
বদগত ইগফ।

২।

বাফযক্ষণ অবপ আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয ফতথভান পাবস্টাং ফা অফস্থান জানাগনায জন্য াংবিষ্ট
ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তযগক অনুগযাধ কবযগত ইগফ এফাং ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/
বযদপ্তয/ দপ্তয উক্ত অফস্থান ফা পাবস্টাং বাফযক্ষণ অবপগক জানাইগত ফাধয থাবকগফ।
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াংগমাজনী-৬
নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আঙ্গুগরয ছা
১।

বনগম্ন আনুগতাবলক  অফয বাতায আগফদনকাযী জনাফ/ পফগভ ------------------------------------ দফী
(প্রগমাজয পক্ষগত্র) ------------------ বতা/ স্বাভী ------------------------------------ এয বতনবট নভুনা স্বাক্ষয
তযাবত কযা ইর।

ক্রবভক নাং

ূণথ স্বাক্ষয

াংবক্ষপ্ত স্বাক্ষয

১)
(২)
(৩)
২।

বনগম্ন আনুগতাবলক  অফযবাতা আগফদনকাযী জনাফ/ পফগভ ------------------------------------ দফী
(প্রগমাজয পক্ষগত্র) ------------------ বতা/ স্বাভী ------------------------------------ এয াগতয াচচ আঙ্গগরয
ছা তযাবত কযা ইর।

ক্রবভক নাং
১)
২)
৩)
৪)
৫)

আঙ্গুগরয নাভ
ফাভ/ ডান কবনষ্ঠ
ফাভ/ ডান অনাবভকা
ফাভ/ ডান ভধযভা
ফাভ/ ডান তজথনী
ফাভ/ ডান ফৃদ্ধাঙ্গুবর

ছা

৩। উমুথক্ত নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আঙ্গুগরয ছা আভায ম্মুগখ প্রদান কযা ইাগছ।

তযানকাযী প্রথভ পেণীয পগগজগটড কভথকতথায তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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াংগমাজনী-৭
আনুগতাবলক  অফয বাতা উগত্তারন কবযফায জন্য ক্ষভতা অথণ  অবববাফক ভগনানন এয প্রতযানত্র।
১। আভযা বনম্নস্বাক্ষযকাযীগণ
ভযরভ/ ভযরভা ------------------------------------ প্রাক্তন (দফী) ------------------------------- ফতথভান বঠকানা:--------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------- --------------------------- ------------------------------স্থাী বঠকানা: গ্রাভঃ---------------------------- ডাকঘযঃ --------------------------থানা:

-

পজরা:------------------------------

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

এয

সফধ উত্তযাবধকাযী। তাায ভৃতুযয কাযগণ ---------------------------- --------------------------জনাফ/ পফগভ -----------------------------------পক অবববাফক বনমুক্ত কবযরাভ এফাং আভাগদয গক্ষ আনুগতাবলক  অফয বাতা উগত্তারন কযায
জন্য ক্ষভতা অথণ কবযরাভ।
ক্রবভক
নাং

নাভ

জন্ধ
তাবযখ

ফ

ম্পকথ

ভগনানীত
ায

সফফাবক
অফস্থা

প্রবতফবন্নতা

১

২

৩

৪

৫

৬৫

৭

৮

ছবফ
(স্টযাম্প
াইজ)
৯

তাবযখ
স্বাক্ষয/
বটব
১০

২। উমুথক্ত স্বাক্ষযকাযীগণ পস্বো, স্বজ্ঞাগন এফাং আভায ম্মুগখ উগযাবল্লবখত ক্ষভতা অথণ  অবববাফক বনগাগ
কবযাগছ।
তাবযখ স্বাক্ষয
পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ াডথ
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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াংগমাজনী-৮
না-দাফী প্রতযানত্র
এই ভগভথ প্রতযান কযা মাইগতগছ পম, জনাফ/ পফগভ -----------------------------------------------------দফী --------------------------- এয বনকট যকাগযয ানা আগছ/ নাই।
২। অফয গ্রগণয অফযফবত ূফথ তাবযখ মথন্ত তাচায বনকট যকাগযয বনম্নরূ ানা আগছ (প্রগমাজয পক্ষগত্র):-

ক্রবভক নাং

খাত

ানা টাকায বযভাণ

১

২

৩

(ক)

পটবরগপান বফর

(খ)

বফরৃযস বফর

(গ)

গাড়ী বাড়া

(ঘ)

ফাড়ী বাড়া

(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)
(ঞ)

৩। তাচায বফরুগদ্ধ বফচায বফবাগী ভাভরা এফাং/ বফবাগী ভাভরা অবনস্পন্প আগছ/ নাই।

ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয প্রধাগনয তাবযখ
স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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াংগমাজনী-৯ক
ইএরবব/ বব জাবয াংক্রান্ত তথয অথথ বফবাগগ পপ্রযগণয ছক {জীকযণ স্মাযগকয অনুগেদ ২.১১ (খ) অনুাগয}
(কর বাফযক্ষণ অবপ/ আন  ফযন কভথকতথা কতৃথক স্ব-স্ব অবপগয আতাধীন চাুরগযগদয ইএরবব  বব
জাবয াংক্রান্ত তথয অথথ বফবাগগ সত্রভাবক বববত্তগত পপ্রযগণয জন্য প্রবতগফদন ছক)

তথয পপ্রযণকাযী অবপগয নাভ  বঠকানা
তথয পপ্রযগণয ভা:

১ভ/ ২/ ৩/ ৪থথ সত্রভাবক প্রবতগফদন

১। এই অবপগয বাফবুক্ত পফতন গ্রণগমাগয গদয াংখযা (গেণীগবগদ):
ভঞ্জুবযকৃত গদয াংখযা
কভথকতথা

কভথযত গদয াংখযা

কভথচাযী

পভাট

কভথকতথা

কভথচাযী

ভন্তফয
পভাট

(ফাড়বত)

(ঘাটবত)

২। বফগত বতন ভাগ জাবযকৃত ইএরবব  বব
ইএরবব

বব

পভাট

ভন্তফয

৩। আগাভী ৯, ১০  ১১ ভা গয এর.ব.আয-এ গভনকাযী কভথকতথায াংখযাঃ
৯ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

১০ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

১১ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

পভাট

ভন্তফয

৪। আগাভী ৯, ১০  ১১ ভা গয এর.ব.আয, এ গভনকাযী কভথচাযীয াংখযাঃ
৯ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

১০ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

১১ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

পভাট

ভন্তফয

৫। অবতবযক্ত ভন্তফয (মবদ থাগক):

আন  ফযন/ বাফযক্ষণ কভথকতথা-এয
তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)।
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(একই নেয  তাবযগখ জাবযকৃত স্মাযক গত্রয স্থরাবববলক্ত গফ)
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬(অাং-২)/১২৮

তাবযখ: ১১-০৯-২০০১ ইাং

স্মাযকত্র
বফল:

পফাভবযক পননগবাগীগদয ফবধথত বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ প্রগঙ্গ।

পম কর পননায ফযাাংগকয ভাধযগভ পনন উগত্তারন কগয থাগকন বচবকসা বাতা ফৃবদ্ধয কাযগণ প্রচবরত
বনভানুাগয তা ুনঃবনধথাযগণয জন্য তাগদয বব (Pension Payment Order) এফাং বড-াপ (Disburser’s half)
বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কযগত । এয পগর ফবধথত বচবকসা বাতা প্রাবপ্তগত বফরে ঘগট।
২। এই অসুবফধা রৃযীকযগণয রগক্ষয যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছন পমঃক) ফবধথত বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযগণয জন্য পননাযগণ বনজ বনজ বব বাফযক্ষণ অবপগ দাবখগরয বযফগতথ
যাবয াংবিষ্ট ফযাাংগক দাবখর কযগফন।
খ) ফযাাংগকয ক্ষভতাপ্রাপ্ত পকান ববনয অবপায ফা তদূর্ধ্থ মথাগয পকান কভথকতথা এতদাংক্রান্ত বাতা ফৃবদ্ধয আগদগয
নেয  তাবযখ উগল্লখুফক
থ পননাগযয ব ব  এফাং বড-াপ এ ফবধথত বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযণ কগয তায
স্বাক্ষগযয নীগচ বনজ নাভ েবরত ীর পভায প্রদান কযগফন।
গ) বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযগণয তথযাবদ পনন ুনঃবথযগনয দাফী বযগাধকাযী বগাফ যক্ষণ অবপগক াংবিষ্ট
ফযাাংক তাসক্ষবণকবাগফ অফবত কযগফন এফাং বাফযক্ষণ অবপ এবাগফ প্রাপ্ত তগথযয বববত্তগত তায অবপগ
এতদাংক্রান্ত কাগজাবদ ার-নাগাদ কগয যক্ষণাগফক্ষণ কযগফন।
৩। এই আগদগয প্রাবধকায পনন াংক্রান্ত বফবধ/দ্ধবতয আগদ/স্মাযগকয াংবিষ্ট অাং াংগাবধত গগছ ফগর গণয
গফ।
৪। এই আগদ অবফরগে কামথকয গফ।
পভাঃ াভসুগজাা
মুগ্ম-বচফ
ফাস্তফান  প্রবফবধ
বফতযণ:
জ্ঞাতাগথথ  কামথাগথথ:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ১৮৯ ীদ সদ নজরুর ইরাভ যণী, ঢাকা।
(তায অধীনস্থ কর অবপভূ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬/(অাং-২)/১৪৮

তাবযখ: ২৩/১০/২০০১ ইাং।

বফল:

পফাভবযক পননগবাগীগদয ফবধথত বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযণ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ প্রগঙ্গ।

ূত্র:

অথথ বফবাগগয ১১/৯/২০০১ তাবযগখয অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬/(অাং-২)/১২৮ (অনুবরব াংগমাবজত)
স্মাযক।

উগযাক্ত বফলগ অথথ বফবাগগয ূগত্রাক্ত স্মাযগক উগল্লখ কযা গগছ পম, পম কর কফযাাংক গত পনন উগত্তারন
কগযন তাগদয ফবধথত বচবকসা বাতা ুনঃবনধথাযগণয জন্য ব,ব, বাফযক্ষণ অবপগ দাবখগরয বযফগতথ যাবয
াংবিষ্ট ফযাাংগক দাবখর কযগফন। ফযাাংগকয ক্ষভতাপ্রাপ্ত পকান ববনয অবপায ফা তদূর্ধ্থ মথাগয পকান কভথকতথা বাতা
ফৃবদ্ধ াংক্রান্ত াংবিষ্ট আগদগয নেয  তাবযখ উগরথখূফক
থ পননাগযয ব,ব, এফাং বড-াপ এ ফবধথত বচবকসা বাতা
ুনঃবনধথাযণ কগয তাচয স্বাক্ষগযয নীগচ বনজ নাভ েবরত ীর পভায প্রদান কযগফন।
অথথ বফবাগগয উমুথক্ত স্মাযগক সুবনবদথষ্ট আগদ গে জানা মাগে পম, পকান পকান ফযাাংক াখা ফবধথত বচবকসা
বাতা ুনঃবনধথাযগণয বফলগ বনগদথবত ফযফস্থা গ্রণ কযগছন না মা অনববগপ্রত।
কাগজই, পননাযগদয এই অসুবফধা দূযীকযগণয জন্য স্মাযগকয বনগদথনা অনুমাী মথামথ তামথক্রভ গ্রণ কযায
বফলগ প্রগাজনী ফযফস্থা বনগত অনুগযাধ কযা র।
পভাঃ াভসুগজাা
মুগ্ম-বচফ
ফাস্তফান  প্রবফবধ
প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য:
১।
২।
৩।
৪।
৫।

ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা।
ফযফস্থানা বযচারক, জনতা ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা।
ফযফস্থানা বযচারক, রুারী ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা।
ফযফস্থানা বযচারক, অগ্রনী ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা।
ফযফস্থানা বযচারক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা।

দ অফগবতয জন্য:
১। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক।
২। বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬(অাং-২)/৪৪
বফল:

তাবযখ: ০৯-০৩-২০০২ বিঃ

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ
আগদ ২০০১ এয াংগাধনী।

াংস্থান ভন্ত্রণারগয ৪/১২/২০০১ বিঃ তাবযগখয অবপ স্মাযক নাং-ভ (প্রঃ৫) -পফঃঃচাঃগন-৯/২০০১-১৪৯৪এয ভগভথ পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ বফলগ
অথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত ০৮-১০-২০০১ বিঃ তাবযগখয স্মাযক নাং- অভ/ অবফ/ বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬ (অাং-২)/১৩৫
মথাগরাচনা কগয পদখা মা পম, উক্ত আগদগয াংগমাজন-১এয অনুগেদ -৪-এ আদাগমাগয ানায বফফযগণয ভগধয
বফরৃযস বফর  পটবরগপান বফগরয বফলগ উগল্লখ আগছ। একই বফলগ াংগাধনী -৮ (না-দাফী প্রতযান ত্র)-এ  উগল্লখ
আগছ। এ বফল রৃবটগত বাফযক্ষণ কভথকতথ/ আন  ফযন কভথকতথ-(বডবড, ) এয পকান ম্পৃক্ততা না থাকা অথথ
বফবাগ, াংস্থান ভন্ত্রণারগয াগথ একভত পালণ কযতঃ অথথ বফবাগগয ফবণথত স্মাযগকয াংগমাজনী -১ (প্রতাবত পফতন
নগদয (ই এর ব ব) এয ক্রবভক নাং-৪ এয (ছ) ‘পটবরগপান বফর’  (জ) ‘বফরৃযস বফর ‘ কথাগুগরা ফাদ পদা গরা। এ
আগদ অবফরগে কামথকয গফ।
পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬(অাং-২)/৪৪(৫০০)

তাবযখ: ০৯-০৩-২০০২ বিঃ

বফতযণঃ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন ঢাকা।
বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক,ফাাংরাগদগয অবডট াউজ, ১৮৯ সদ নজরুর ইরাভ যণী, কাকযাইর ঢাকা।
বচফ/ বাযপ্রাপ্ত অবতবযক্ত বচফ --------------------------------------------------- (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচায অধীনস্ত কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফ-াভবযক), ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০।
৯। ববজবডএপ, (রৄধুভাত্র পফ-াভবযক চাুরগযগদয জন্য প্রগমাজয)।
১০। বফবাগী কবভনায ------------------------------------------------------।
১১। বযচারক, আফান বযদপ্তয, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
১২। পজরা প্রাক (কর) ---------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা পফাভবযক বচফার, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। ------------------------------------------------- কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
১৫
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬(অাং)-২/৪৫

তাবযখ: ০৯-০৩-২০০২ বিঃ

বফল:

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ
আগদ ২০০১ এয স্পষ্টীকযণ।

ূত্র:

াংস্থান ভন্ত্রণারগয
৯/২০০১/১৪৯৪।

০৪/১২/২০০১

বিঃ

তাবযগখয

অবপ

স্মাযক

নাং-ভ/(প্রঃ৫)পফঃঃচাঃগন-

উমুথক্ত বফল  সুগত্রয বযগবক্ষগত বনম্নস্বাক্ষযকাযী আবদষ্ট গ জানাগে পম, পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয
পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ প্রগঙ্গ অথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত ০৮-১০২০০১ বিঃ তাবযগখয স্মাযক নাং-অভ/ অবফ/ বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬ (অাং-২)/১৩৫ মথাগরাচনায পপ্রবক্ষগত রক্ষয কযা মা
পম, বাফযক্ষণ অবপ/ বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ-এয বফলগ বকছুটা বফভ্রাবন্ত যগগছ। অথথ বফবাগগয উবল্লবখত আগদগয
অনুগেদ ‘৪.০৪ ফাড়ী বাড়া াংক্রান্ত দাফীঃ’ এয ‘ফাড়ী বাড়া  অন্যান্য আনুলাবঙ্গক ানা পমভন-বফরৃযস বফর, গযা
বফর, ঃ  াবন কয ইতযাবদ আদাগয জন্য বাফযক্ষণ অবপ/ বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ মথামথ ফযফস্থা গ্রণ কবযগফন’
ফগর উগল্লখ আগছ। বফলবট স্পষ্টীকযণ  বফভ্রাবন্ত বনযগনয রগক্ষয এতৈাযা ফযাখযা কযা মাগে পম, এখাগন বনন্ত্রণকাযী
কতৃথক্ষ ফরগত প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ দপ্তয/ বযদপ্তয/ াংস্থাগক ফুঝাগনা গগছ।
পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
বচফ
াংস্থান ভন্ত্রণার
(দৃঃ আঃ -জনাফ ইবরা আগভদ)
উ-বচফ (প্রান-২)
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬(অাং-২)/৪৫(৫০০)

তাবযখ: ০৯/০৩/২০০২ ইাং

জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথথ অনুবরব পদা গরা:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন ঢাকা।
বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক,ফাাংরাগদগয অবডট াউজ, ১৮৯ সদ নজরুর ইরাভ যণী, কাকযাইর ঢাকা।
বচফ/ বাযপ্রাপ্ত অবতবযক্ত বচফ --------------------------------------------------- (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচায অধীনস্ত কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফ-াভবযক), ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০।
৯। ববজবডএপ, (রৄধুভাত্র পফ-াভবযক চাুরগযগদয জন্য প্রগমাজয)।
১০। বফবাগী কবভনায ------------------------------------------------------।
১১। বযচারক, আফান বযদপ্তয, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
১২। পজরা প্রাক (কর) ---------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা পফাভবযক বচফার, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। ------------------------------------------------- কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-১/৯৭/৭৫
বফল:

তাবযখ: ২২-০৫-২০০২ বিঃ

অথথ বফবাগ কতৃক
থ জাবযকৃত ৮-১০-২০০১ তাবযগখয পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয 
বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ আগদ প্রগঙ্গ।

অথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত ৮-১০-২০০১ তাবযগখয পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ
াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ আগদগয াংগাধনী  ফযাখযাভূগয বফলগ এফাং ২.০১, ২.০৪, এফাং
২.১১ অনুগেগদ ফবণথত বফধান পভাতাগফক প্রগাজনী ফযফস্থা জরুযীবববত্তগত গ্রণ কগয গৃীত ফযফস্থা ম্পগকথ অত্র
বফবাগগক অফবত কযায জন্য বনম্নস্বাক্ষযকাযী আবদষ্ট গ অনুগযাধ কযগছ।
পভাঃ ভনছুয আরী পখ
ববনয কাযী বচফ
বফতযণ:
১।
২।
৩।
৪।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগা, ঢাকা।
বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন ঢাকা।
ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার, ১৮৯ ীদ সদ নজরুর ইরাভ যণী, ঢাকা। (তাচয
অধীনস্ত কর অবপভূগ অনুবরব পপ্রযগনয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ/ অবতবযক্ত বচফ ---------------------------------------- (তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ
এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা) (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা (তাচয অধীনস্থ কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগনয জন্য
অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। ববজবডএপ, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
৯। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পমাগাগমাগ ভন্ত্রণার, পযর ফফন, আফরৃর গবণ পযাড, ঢাকা।
১০। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), বআযবফ বফন, চরেজগ্রাভ।
১১। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), যাজাী।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-১৫/৯৯/৪০
বফল:

১৫-৪-২০০৩ বিঃ
০২-০১-১৪১০ ফাাং

ভৃত পফাভবযক যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীয বফফাবতা কন্যা/ কন্যাগগণয পনন/ আনুগতাবলক প্রাযতা
াংক্রান্ত।

উমুথক্ত বফলগ যকায এই ভগভথ বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছন পম, ভৃত পফাভবযক যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীয বফফাবতা
কন্যা/ কন্যাগণ ছাড়া অয পকান সফধ াবয না থাকগর পগক্ষগত্র তাচয পনন/ আনুগতাবলগকয টাকা পফাভবযক
যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ স্মাযক নাং-অভ/ অবফ/ বফবধ১/৩ব-২৬/৮৬ (অাং)-২/১৩৫ এয ৩.০২ অনুগেগদ উবল্লবখত ২৫ ফসগযয ঊগর্ধ্থ ুত্র ন্তাগনয প্রাযতায অনুরূ গতথ
ভৃত পফাভবযক যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীয বফফাবতা কন্যা/ কন্যাগণ প্রচবরত বফবধগত দ্ধবতগত  াগয প্রায গফন।
পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-১৫/৯৯/৪০(১০০)

তাবযখ:

১৫-৪-২০০৩ বিঃ
০২-০১-১৪১০ ফাাং

জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথথ অনুবরব পদা গরা:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
৩। ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদগয অবডট াউজ, ১৮৯ সদ নজরুর ইরাভ যণী, কাকযাইর ঢাকা।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন ঢাকা।
৬। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৭। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- ভন্ত্রণার/ বফবাগ। (তাচয অধীনস্ত কর
অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক (গফ-াভবযক), ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা (তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। ববজবডএপ, (রৄধুভাত্র পফ-াভবযক চাুরগযগদয জন্য প্রগমাজয)।
১০। বফবাগী কবভনায ------------------------------------------------------।
১১। পজরা প্রাক (কর) --------------------------------------------------- (তাচয অধীনস্থ কর অবপভূগ এয
অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১২। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা পফাভবযক বচফার, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। -------------------------------------------------।
পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-১/২০০৩/৫৪

তাবযখ:

৩১/০৫/২০০৩ বিঃ
১৭/০২/১৪১০ ফাং

বযত্র
অথথ বফবাগগয ০৮-১০-২০০১ তাবযগখয স্মাযক নাং-অভ/ অবফ/ বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬ (অাং-২)/১৩৫ জাবযয ভাধযগভ
পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ কযা গবছর।
যকায উগৈগগয াগথ রক্ষয কযগছ পম, পকান পকান ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তয/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয কতৃথক স্মাযগক ফবণথত
বনগদথাফরী মথামথবাগফ অনুযণ না কযা, পনন পকই প্রবত্রাকযগণ দীঘথূত্রতা বকাংফা পকান পকান বফলগ জবটরতা
ৃবষ্টয কাযগণ কাবঙ্খত রক্ষয অজথন ম্ভফ গে না। অফয গ্রগণয য পনগনয অথথ প্রাবপ্তয পক্ষগত্র অগনক যকাবয
কভথকতথা/ কভথচাযীগক এখন যাবনয স্বীকায এফাং কষ্টগবাগ কযগত গে মা পকানবাগফই কাভয ন। এ ফযাাগয পকান
পকান পক্ষগত্র পনন প্রতযাী যকাবয কভথচাযীয উদাীনতা এফাং পকান পকান পক্ষগত্র পনন ভঞ্জুবয প্রবত্রায াগথ াগথ
জবড়ত কভথকতথা, কভথচাযীয কতথগফয অফগরা, উগদযাগীনতা  পনবতফাচক ভানবকতাগকই দাী কযা মা। পনন
ভঞ্জুবয প্রবক্রায দীঘথূত্রতায জন্য পম কর ভস্যাগুগরা বচবিত কযা মা বনগম্ন তা উগল্লখ পগুবর দ্রুত বনষ্পবত্ত ফা
বনযগনয জন্য প্রগাজনী দগক্ষ গ্রগণয যাভথ পদা গরা:ক) অফযগ্রণকাযী কভথকতথা/ কভথচাযী কতৃক
থ মথাভগ এরবআয ভঞ্জুবযয জন্য আগফদন না কযা, বনগজয
চাকবয াংক্রান্ত বফফযণী ারনাগাদকযণ  যকাগযয কাগছ পদনা-ানা ম্পগকথ ূফাথ গি পখাচজখফয না যাখা:
এ বফলগ অথথ ভন্ত্রণার কতৃথক ৮-১০-০১ তাবযগখয জাবযকৃত পনন অবধকতয জীফযণ আগদগয
অনুগেদ ২.০৫ এ, এরবআয গভগনয ১১ ভা ূগফথ ইএরবব জাবয, অনুগেদ ২.০৬ ইএরবব প্রাবপ্তয ১
ভাগয ভগধয এরবআয  পনন ভঞ্জুবযয আগফদন মথামথ কতৃথগক্ষয বনকট জভাদাগনয ভীভা বনধথাযণ,
আগদগয ২.০২ অনুগেগদ নন-পগগচগটড এফাং ২.০৩ অনুগেগদ পগগজগটড চাুরগযগদয চাকবয াংক্রান্ত তথয
াংবিষ্ট প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তয/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয কতৃথক ারনাগাদকযণ, ২.০৫  ২.০৬
অনুগেগদ যকাগযয কাগছ পদনা-ানা বনষ্পবত্তয বফলগ কযণী ম্পগকথ বনগদথনা যগগছ। এ কর
বনগদথনা মথামথবাগফ প্রবতারন/ ভবনটবযাং কযায জন্য ২.০১ অনুগেগদ পনন পকই প্রবক্রাকযগণয গঙ্গ
যাবয ম্পৃক্ত একজন কভথকতথাগক ‘করযাণ কভথকতথা’ বাগফ ভগনানীত কযায কথা ফরা গগছ। পনন
জীকযণ আগদগয এই কর অনুগেগদয বনগদথনা মথামথবাগফ ফাস্তফান কযা আফশ্যক।
খ) াংবিষ্ট অবপ কতৃক
থ কভথকতথা/ কভথচাযীয চাকবয পযকডথ/ চাকবয ফব ারনাগাদ না যাখা ফা না কযা:
পনন জীকযণ আগদগয ২.০২  ২.০৩ অনুগেগদ াংবিষ্ট প্রাবনক কতৃথক্ষগক চাকবয ফব/ চাকবযয
পযকডথ ারনাগাদ কযগণয সুস্পষ্ট বনগদথনা যগগছ। উক্ত বনগদথ মথামথবাগফ প্রবতাবরত গে না ফগর
প্রতীভান । পকান কভথকতথা/ কভথচাযী এর ব আয-এ মাায ৬ ভাগয ভগধয চাকবযয পযকডথ/ চাকবয ফব
াংবিষ্ট প্রাবনক কতৃথক্ষ ারনাগাদ কযগফন এফাং স্ব স্ব অবপগয করযাণ কভথকতথায ভাধযগভ বফলবট
বনবফড়বাগফ তদাযবকয ফযফস্থা বনগফন।
গ) পনন প্রতযাী কভথকতথা/ কভথচাযীয পদনা-ানা (মথা-ফাড়ীবাড়া, পটবরগপান  বফরৃযস বফর, গযাবফর,
অবগ্রভ ভন্ব ইতযাবদ) ম্পবকথত ছাড়ত্র প্রদাগন দীঘথত্র
ূ তা:
পনন জীকযণ আগদগয ৪.০৪ অনুগেগদ এতদম্পবকথত বফলগ সুস্পষ্ট বনগদথ থাকা গে তা
মথামথবাগফ অনুৃত গে না ফগর প্রতীভান । পনন প্রতযাী কভথকতথা/ কভথচাযীয ফাড়ীবাড়া,
ঃপ্রনারী, পৌযকয, াবনকয, বযফণ, অবগ্রভ উগত্তারগনয আদা ইতযাবদয ছাড়ত্র/ নাদাফীত্র চূড়ান্ত
অফয গ্রগণয ৬ (ছ) ভা ূগফথই াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপ/ বনন্ত্রকাযী কতৃথগক্ষয অবপ গত াংগ্র
বনবিত কযগত গফ।
ঘ) যগরাকগত কভথচাযীয াবযফাবযক পনন ভঞ্জুবযয পক্ষগত্র দীঘথত্র
ূ তা  ভগক্ষন:
উবল্লবখত বফলগ অথথ বফবাগ কতৃথক ৮-১০-২০০১ তাবযগখ জাবযকৃত পনন অবধকতয জীকযণ স্মাযগকয
৪.০১ অনুগেগদ ভৃতুযজবনত কাযগণ জরুযীবববত্তগত পনন প্রদাগনয জন্য বনগদথনা যগগছ। এগক্ষগত্র
ভীভা বনধথাযণ কযা আগছ। বকন্তু তা অবধকাাং পক্ষগত্র প্রবতাবরত গে না। াংবিষ্ট প্রাবনক কতৃথক্ষ
এতদম্পবকথত বফলগ বনগদথনা মথামথবাগফ ফাস্তফাগন মেফান গফন।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1695 

ঙ) পনন পকই ভঞ্জুবযয কামথক্রভ বনবভত ভবনটবযাং না কযা:
পনন অবধকতয জীকযগণয স্মাযগকয ২.০১ অনুগেদ অনুমাী পম কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ দপ্তয/
অবধদপ্তয/ বযদপ্তয এখন পকান করযাণ কভথকতথা ভগনানন কগযনবন তাগদয পনন পকই প্রবত্রা কযগণয
াগথ াংবিষ্ট অববজ্ঞ একজন কভথকতথা-পক অবফরগে করযাণ কভথকতথা বগগফ ভগনানন দান কগয তায ভাধযগভ
কর পনন পকই বনষ্পবত্তকযগণয ফযফস্থা বনবভত ভবনটবনাং এয কাজ ম্পন্প কযগফন।
২। উমুথক্ত বদক বনগদথনাভূ মথামথ অনুযগণয ভাধযগভ পনন পকইভূ বনষ্পবত্তয জন্য কর ভন্ত্রণার/
বফবাগ/ দপ্তয/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণ কযগফন মাগত পনন পকইভূ গয দ্রুত বনষ্পবত্ত ম্ভফ 
এফাং পনন প্রতযাী কভথকতথা/ কভথচাযীগণ অমথা যাবন  পবাগানী গত পযাই ান।
এ পক এভ এ বফ ববদ্দক
অবতবযক্ত অথথ বচফ
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-১/২০০৩/৫৪

৩১-০৫-২০০৩ বিঃ
১৭-০২-১৪১০ ফাাং

বফতযণ:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগা, ঢাকা (ইা প্রধানভন্ত্রীয কামথারগয বড.. ত্র
নাং-৩১.১৩.১৫.০০.০০.২৪.২০০২-০২ তাবযখ ০২-০১-২০০৩ বিঃ ম্পৃক্ত)।
৩। ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ১৮৯ ীদ সদ নজরুর ইরাভ স্মযণী, কাকযাইর,
ঢাকা। (তাচয অবধনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৭। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। বাফ ভাবনন্ত্রক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। ববজবডএপ (রৄধুভাত্র পফাভবযক চাুরগযগদয জন্য প্রগমাজয)।
১০। বফবাগী কবভনায ---------------------------------------------------------।
১১। পজরা প্রাক (কর) ---------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১২। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ------------------------------------------।
পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২/২০০৩/৮৪

০২-০৮-২০০৩ বিঃ
১৮-০৪-১৪১০ ফাাং

স্মাযক ত্র
বফল:

পননগবাগী যকাবয, আধাযকাবয, স্বাত্তাবত াংস্থা, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কর
মথাগয কভথকতথা-কভথচাযীগণ এফাং াভবযক ফাবনীয দস্যগদয নীট পনগনয উয ১০% াগয ভাঘথবাতা বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

ূত্র:-

অভ/অবফ/(ফাস্ত-১)/বফবফধ-৮(ভঃবাতা)/২০০৩/১২৫ (১০০০) তাবযখ: ১৯-৭-২০০৩ বিঃ/০৪-০৪-১৪১০ ফাাং

যকায কতৃথক ০১/০৭/২০০৩ বিঃ তাবযখ গত ১০% াগয ভাঘথ বাতা পঘালণায কাযগণ তা বনধথাযগণয জন্য কর
যকাবয, আধা-যকাবয, স্বাত্তাবত াংস্থা যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথরগ্ণ প্রবতষ্ঠানভূগয কর মথাগয কভথকতথা কভথচাযী এফাং াভবযক ফাবনীয কর অফযপ্রাপ্ত দস্যগদয ভগধয পম কর পননায ফযাাংগকয ভাধযগভ পনন
উগত্তারন কগয থাগকন, তাগদয ব,ব, (pension payment Order) এফাং বড-াপ (Disburder’s half) প্রচবরত বনভ
অনুাগয বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কযগত । এয পগর পঘাবলত ভাঘথ বাতা প্রাবপ্তগত বফরে ফা জবটরতা ৃবষ্ট গত
াগয।
২। পননাযগদয অসুবফধা দূযীকযগণয রগক্ষয যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ পমঃক) ১০% ভাঘথ বাতা বনধথাযগণয জন্য পননাযগণ বনজ বনজ ব,ব, াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ দাবখগরয
বযফগতথ যাবয াংবিষ্ট ফযাাংগক দাবখর কযগফন,
খ) ফযাাংগকয ক্ষভতা প্রাপ্ত পকান ববনয অবপায ফা তদূর্ধ্থ মথাগয পকান কভথকতথা এতদাংক্রান্ত ১০% াগয
ভাঘথ বাতা প্রদানজবনত স্মাযগকয নেয  তাবযখ উগল্লখূফক
থ পননাগযয ব,ব, এফাং বড-াপ এ তায
প্রাপ্ত ‘নীট পনন ‘ এয উয ১০% ভাঘথ বাতা বনধথাযণ কগয তায স্বাক্ষগযয নীগচ বনজ নাভ েবরত
ীরগভায প্রদান কযগফন এফাং
গ) ১০% ভাঘথ বাতা বনধথাযগণয তথযাবদ পনন ুনবথযগনয দাফী বযগাধকাযী বাফযক্ষণ অবপগক াংবিষ্ট
ফযাাংক তাসক্ষবনকবাগফ অফবত কযগফন এফাং বাফযক্ষণ অবপ এবাগফ প্রাপ্ত তগথযয বববত্তগত তায অবপগ
এতদাংক্রান্ত কাগজাবদ ারনাগাদ কগয যক্ষণাগফক্ষণ কযগফন।
৩। এ আগদগয প্রাবধকাগয পনন াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত/ স্মাযগকয াংবিষ্ট অাং াংগাবধত গগছ ফগর গণয গফ।

এ, বফ, এভ আফুর কাগভ
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২/২০০৩/৮৪ (২০০)

তাবযখ:

০২-০৮-২০০৩ বিঃ
১৮-০৪-১৪১০ ফাাং

জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথথ অনুবরব পদা গরা:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগা, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাইর ঢাকা
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগনয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন ঢাকা।
৬। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৭। মুগ্ম-বচফ (প্রান), অথথ বফবাগ।
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৮। বফবাগী কবভনায (কর)-----------------------------।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগনয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০।
১০। ববজবডএপ, ববজবডএপ এয কামথার, ১ভ-১২তরা যকাবয অবপ বফন, ৪থথ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১১। অবতবযক্ত ভাবযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পযর বফন, আব্দুর গবণ পযাড, ঢাকা।
১২। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), বআযবফ বফন, চরেজগ্রাভ।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), আযআযবফ বফন, যাজাী।
১৪। পজরা প্রাক (কর) ---------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৫। উগজরা বনফথাী কভথকতথা ------------------------------------------ (কর)।
১৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ------------------------------------------ (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
১৭। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা--------------------------------------------- (কর পজরা)।
পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-১/৯৭/১১৫
বফল:

তাবযখ:

০১-০৯-২০০৩ বিঃ
১৭-০৫-১৪১০ ফাং

অথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত
অবধকতয জীকযণ আগদ ২০০১ এয অনুগেদ ৩.০১ এফাং তসাংরগ্নী াংগমাজনী-৩ এয আাংবক
াংগাধন প্রগঙ্গ।

উমুথক্ত বফলগ যকায এই ভগভথ বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছ পম, এখন ইগত বফধফা স্ত্রীগদয অনুরূ বফবেক
স্বাভীগণগক ুনযা বফফা ফন্নগন আফদ্ধ ন নাই এই ভগভথ স্থানী পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/
পভরেজাবরটন এরাকায পক্ষগত্র াডথ কবভনাগযয াবটথবপগকট প্রদান কবযগত ইগফ। পই রগক্ষয অথথ বফবাগ কতৃথক
জাবযকৃত ০৮-১০-২০০১ বিঃ তাবযগখয স্মাযক নাং-অভ/ অবফ/ বফবধ-১/২৬/৮৬ (অাং-২)/১৩৫ এয অনুগেদ ৩.০১ এফাং
তসাংগমাজনী-৩ বনম্নরূবাগফ াংগাধন কযা ইর:ক) অনুগেদ ৩.০১ ‘উত্তযাবধকাযী ভগনানন’ এয ৫ভ রাইগনয ‘ভৃত পননাগযয স্ত্রী ুনযা বফফা ফন্নগন আফদ্ধ
ন নাই’ এয বযফগতথ ‘ভৃত পননাগযয স্ত্রী/ স্বাভী ুনযা বফফা ফন্নগন আফদ্ধ ন নাই’ এফাং
খ) াংগমাজনী-৩ ৃষ্ঠা-১৬ এয পল অনুগেগদ আবভ আয প্রতযন কবযগতবছ পম, ভযরগভয/ ভযরভায জীফীত
একভাত্র স্ত্রী পফগভ/ স্বাভী জনাফ------------------------------------------ ুনবফথফা কগযন নাই এফাং
ুনবফথফাগয অাংগীকাগয আফদ্ধ ন নাই।
এ, বফ, এভ, আফুর কাগভ
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-১/৯৭/১১৫(১০০০)

তাবযখ:

০১-০৯-২০০৩ বিঃ
১৭-০৫-১৪১০ ফাং

জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথথ অনুবরব পদা র:১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ১৮৯, ীদ নজরুর ইরাভ স্মযণী, কাকযাইর ঢাকা
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ, জাতী াংদ বফন বচফার, পগযফাাংরা নগয, ঢাকা।
৭। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ-------------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। কগররেজারায পজনাগযর বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (ববজবডএপ), ববজবডএপ এয কামথার, ১ভ ১২ ফায তরা যকাবয অবপ
বফন, ৪থথ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১০। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পযর বফন, আব্দুর গবণ পযাড, ঢাকা।
১১। বফবাগী কবভনায -----------------------------------------------------------------------------------১২। অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ (---------------------------------------------------------)
১৩। পজরা প্রাক (কর)---------------------------------------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর)------------------------------------------------------------------।
১৫। বফবাগী বাফ বনন্ত্রক। (তাচয অধীনস্থ কর পজরা  উগজরা বাফযক্ষণ অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয
জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/চাঃবফ-৩/২০০৪/১০২

৮-৭-২০০৪ বিঃ
২৪-০৩-১৪১১ ফাাং

অবপ স্মাযক
বফল:

যকাবয, আধা-যকাবয, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক, অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব-াবত াংস্থাভূ এফাং াভবযক ফাবনীয
অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা-কভথচাযী  াবযফাবযক পননগবাগীগদয উসফ বাতা প্রদান প্রগঙ্গ।

যকায কর পেণীয যকাবয, আধা-যকাবয, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক, অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্বাবত াংস্থাভূ এফাং
াভবযক ফাবনীয অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা-কভথচাযী  াবযফাবযক পননগবাগীগদয ২০০৪-০৫ অথথ ফছয গত ভাবক নীট
পনগনয ভবযভাণ অথথ উসফ বাতা বাগফ প্রদাগনয বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ। এ সুবফধা ১০০% পনন
ভথণকাযীগদয পক্ষগত্র প্রগমাজয গফ।
২। এ উসফ বাতা অফযপ্রাপ্ত ভুরভান পননগবাগী/ াবযফাবযক পননগবাগীগণ নীট পনগনয ৫০% াগয
ফছগয রৃই ঈগদ রৃ’বট এফাং অন্যান্য ধভথাফরেী পননগবাগী/ াবযফাবযক পননগবাগীগণ তাচগদয স্ব-স্ব প্রদান ধভথী
উসফ উরগক্ষ নীট পনগনয ভবযভাণ একবট উসফ বাতা প্রায গফন।
৩। ১০০% পনন ভথণকাযীগণ, ১০০% পনন ভথণ না কযগর পম বযভাণ ভাবক নীট পনন প্রায গতন
উক্ত বযভাণ অথথ উসফ বাতা বগগফ প্রায গফন।
৪। ফযাাংগকয ভাধযগভ পনন উগত্তারনকাযীগদয এ উসফ বাতা বনধথাযগণয পক্ষগত্র অথথ বফবাগগয স্মাযক নাং- অভ/ অবফ/
বফবধ-১/ ৩ব-২৬/ ৮(অাং-২) ১২৮ তাবযখ ১১-৯-২০০১ এয বনগদথনা অনুযণী গফ।
এ বফ এভ আফুর কাগভ
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)
৮-৭-২০০৪ বিঃ
তাবযখ:
২৪-০৩-১৪১১ ফাাং

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/চাঃবফ-৩/২০০৪/১০২
জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথয অনুবরব পদা গরা:-

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট াউজ, ১৮৯ সদ নজরুর ইরাভ যণী, ঢাকা১০০০। (তাচয অধীন কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৯। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ (কর) ---------------------------------------------------- ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৮। অবতবযক্ত বচফ (কর)/ অথথদ্বনবতক উগদষ্টা, অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার।
৯। ভা বাফ বনন্ত্রক পগুনফাবগচা, ঢাকা। (তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ
কযা গরা।)
১০। ববজবডএপ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১১। মুগ্ম-বচফ (কর) অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার।
১২। বফবাগী কবভনায (কর) ------------------------------------------------------------------১৩। ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, অগ্রণী ফযাাংক  ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক।
১৪। পজরা প্রাক (কর) -------------------------------------------------- (তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয
অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
১৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ----------------------------------------------পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-৪
তাবযখ:

নাং-এভ/অবফ/বফবধ-৪/বচবা-১/২০০৪/৬৪

৮-৭-২০০৪ ইাং
২৪-০৩-১৪১১ ফাাং

বযত্র
বফল:

অফযপ্রাপ্ত যকাবয, আধা-যকাবয, স্বাত্তাবত াংস্থা, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কর
মথাগয কভথকতথা-কভথচাযীগণ এফাং াভবযক ফাবনী দস্যগদয বচবকসা বাতা ফৃবদ্ধকযণ প্রগঙ্গ।

অফযপ্রাপ্ত যকাবয, আধা-যকাবয, স্বাত্তাবত াংস্থা, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কর
মথাগয কভথকতথা-কভথচাযীগণ এফাং াভবযক ফাবনী দস্যগদয বচবকসা বাতা ভাবক ৩০০ টাকা পতগক ৪০০ (চাযত)
টাকা উন্পীত কযায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ।
২। এ ফবণথত বচবকসা বাতা ০১-০৭-২০০৪ তাবযখ গত কামথকয গফ।
৩। এ বাতা াবযফাবযক পননগবাগী কর পেণীয পননগবাগকাযী এফাং ১০০% পনন ভথণকাযীগদয
পক্ষগত্র প্রগমাজয গফ।
৪। ফযাাংগকয ভাধযগভ পনন উগত্তারনকাযীগদয এ ফবধথত বচবকসা বাতা বনধথাযগণয পক্ষগত্র অথথ বফবাগগয স্মাযক নাংঅভ/ অফ/ বফবধ-১/ ৩ব-২৬/ ৮৬(অাং-২)/ ১২৮, তাবযখ: ১১-০৯-২০০১ এয বনগদথনা অনুযণী গফ।
এ বফ এভ আফুর কাগভ
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)।
নাং-এভ/অবফ/বফবধ-৪/বচবা-১/২০০৪/৬৪(৫০০)

তাবযখ:

৮-৭-২০০৪ ইাং
২৪-০৩-১৪১১ ফাাং

জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথথ অনুবরব পদা গরা:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট াউজ, ১৮৯ সদ নজরুর ইরাভ যণী, ঢাকা। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৭। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ (কর) ---------------------------------------------------- ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৮। অবতবযক্ত বচফ (কর)/ অথথদ্বনবতক উগদষ্টা, অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার।
৯। ভা বাফ বনন্ত্রক পগুনফাবগচা, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
১০। ববজবডএপ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১১। মুগ্ম-বচফ (কর) অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার।
১২। বফবাগী কবভনায (কর) ------------------------------------------------------------------১৩। ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, অগ্রণী ফযাাংক  ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক।
১৪। পজরা প্রাক (কর) -------------------------------------------------(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
১৫। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ----------------------------------------------পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/চাঃবফ-৬/২০০৪/১৮৪

২২প কাবতথক ১৪১১ ফাাং
৬-১১-২০০৪ বিঃ

বযত্র
বফল:

অফযপ্রাপ্ত যকাবয, আধা-যকাবয, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক, অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব-াবত াংস্থাভূ এফাং াভবযক
ফাবনীয অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা-কভথচাযীয উসফ বাতা প্রাযতা াংক্রান্ত।

যকাবয, আধা-যকাবয, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক, অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব-াবত াংস্থাভূ এফাং াভবযক ফাবনীয পকান
কভথকতথা-কভথচাযী অফগয মাায ভাগ উসফ অনুবষ্ঠত গর াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযী ূফফ
থ তথী ভাগ আবযত ভূর
পফতগনয ভবযভাণ অথথ উসফ বাতা বগগফ প্রায গফন ভগভথ যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ।
এই আগদ জাবযয তাবযখ গত কামথকয গফ।
এ বফ এভ আফুর কাগভ
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/চাঃবফ-৬/২০০৪/১৮৪(৫০০)

তাবযখ:

২২প কাবতথক ১৪১১ ফাাং
৬-১১-২০০৪ বিঃ

জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথথ অনুবরব পদা গরা:১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট াউজ, ১৮৯ সদ নজরুর ইরাভ যণী, ঢাকা১০০০। (তাচয অধীন কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
(তাচয অধীন কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৭। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ (কর) ---------------------------------------------------- ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৮। ভা বাফ বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, পগুনফাবগচা, ঢাকা। (তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
৯। ববজবডএপ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১০। বফবাগী কবভনায (কর) ------------------------------------------------------------------১১। পজরা প্রাক (কর) -------------------------------------------------- (তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয
অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।)
১২। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ----------------------------------------------পভাঃ যাপত আরী
কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-৬
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-৬/প্রঃভঃ/গফতন-১/২০০৪/৭
বফল:

পজএআই-৫/২০০১ াংগাধন প্রগঙ্গ।

ূত্র:-

প্রভ/ বড-১৯/ পন-২/২০০৩/২৯, তাাং- ২৭/১/০৫ বিঃ।

তাবযখ: ২৩/২/২০০৫ বিঃ।

বনগদথবত গ উমুথক্ত বফল  ূগত্রয আগরাগক জানাগনা মাগে পজএআই-৫/২০০১ এয অনুগেদ ৮ (ক), ৯ (ক)
াংগাধগনয বনবভত্ত কভগনবডাভ অফ বভবরটাযী পনন (বএভব)-১৯৮১ এয ধাযা ৮৩, ৮৫  ১০৫ এ পফাভবযক
ভবরা চাুরগযগদয অনুরূ াভবযক ফাবনীয ভবরা কভথকতথাগদয ভৃতুযগত বফেীক স্বাভীয পনন/ আনুগতাবলক প্রাবপ্তয
বফলবট বফগফচনা পযগখই পজএআই-৫/২০০১ এয প্রগাজনী অাংগ াংগাধনী আনগনয প্রস্তাগফ অথথ বফবাগগয ম্মবত
জ্ঞান কযা গরা।
এখাগন উগল্লখয প্রস্তাবফত াংগাধনী রৄধুভাত্র ভবরা কভথকতথাগদয অফতথভাগন বফেীক স্বাভীয পনন/ আনুগতাবলক
প্রাবপ্তয পক্ষগত্র প্রগমাজয গফ।
পভাঃ আজারুর ইরাভ
কাযী বচফ
পপান: ৭১৭০১৭৪
বচফ,
প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার
গণবফন কভগিক্স
পগয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
অনুবরব দ জ্ঞাতাগথথঃ১। কগররেজারায পজনাগযর বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ
১ভ ১২ তরা, যকাবয অবপ বফন
৪থথ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
ফাস্তফান াখা- ১
নাং- অভ/অবফ(ফাস্ত- ১)/জাঃগফঃগস্কর- ১/২০০৫/১০০

তাবযখ:

৭ আলাঢ়, ১৪১২ ফঙ্গাব্দ
২১ জুন, ২০০৫ বিস্টাব্দ

বফজ্ঞবপ্ত
বফল:

০১- ০১- ২০০৫ বিঃ তাবযগখ অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটয ভগ ভাঘথ বাতায প্রাযতা প্রগঙ্গ।

চাকবয (গফতন  বাতাবদ) আগদ, ২০০৫ এয ১ অনুগেগদয (৩) (খ) উ- অনুগেগদ ফরা ইাগছ পম,
‘জাতী পফতনগস্কর, ২০০৫ জাবযয তাবযখ অথথাস ১ জানুাবয, ২০০৫ ইগত ভাঘথ বাতা অফরুপ্ত ইাগছ ফবরা গণয
ইগফ এফাং ১ জানুাবয, ২০০৫ ইগত ইগতাভগধয আবযত ভাঘথ বাতা প্রায ফগকায বত ভন্ব কবযগত ইগফ’।
অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত থাকা কভথকতথা- কভথচাযীগণ জাতী পফতনগস্কর, ২০০৫- এ পফতন বনধথাযগণয পকান আবথথক
সুবফধা প্রায ইগফন না বফধা তাচাগদয পক্ষগত্র উক্তরূ ভন্বগয সুগমাগ নাই।
২। উবযউক্ত পপ্রক্ষাগট যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছ পম, ০১- ০১- ২০০৫ বিঃ তাবযখ ইগত পম কর কভথকতথাকভথচাযী অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত আগছন তাচাযা অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত থাকায ভগ ৩১- ১২- ২০০৪ বিঃ
তাবযগখ আবযত ভাঘথ বাতা াইগত থাবকগফন।
জাবকয আগভদ খান
অথথ বচফ
নাং- অভ/অবফ(ফাস্ত- ১)/জাঃগফঃগস্কর- ১/২০০৫/১০০

তাবযখ:

৭ আলাঢ়, ১৪১২ ফঙ্গাব্দ
২১ জুন, ২০০৫ বিস্টাব্দ

অনুবরব দ অফগবত  প্রগাজনী কামথক্রভ গ্রগণয জন্য পপ্রযণ কযা ইরঃ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন বফভান ফন্দয, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক, অবডট াউজ, ৪, আঞ্জুভান ভবপরৃর ইরাভ ড়ক, ঢাকা। তাচায আতাবুক্ত
কর অবপগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২৮/২০০৫/৭৭

তাবযখ:

১৩-০৩-১৪১২ ফঙ্গাব্দ
২৭-০৬-২০০৫ বিষ্টাব্দ

অবপ স্মাযক
বফল:

অফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা  কভথচাযীগদয পনন বযগাধ প্রগঙ্গ।

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, এ.আয., নাং ১১৯-আইন/ ২০০৫/ অভ/ অবফ/ (ফাস্ত-১)/ জাঃ পফঃ পস্কর-১/
২০০৫/ ৭৩ পভাতাগফক ১ জানুাযী, ২০০৫ তাবযখ পথগক জাতী পফতন পস্কর, ২০০৫ প্রফতথন কযা গগছ। প
আগরাগক যকাবয, আধাযকাবয, স্ব-াবত প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠান ইতযাবদ াংস্থাভূগয
অফযপ্রাপ্ত পননগবাগী কভথকর্রথতা/ কভথচাযীগদয জন্য যকায বনম্নরূ সুবফধা প্রদাগনয বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছন:১। ক) ১ জানুাযী, ২০০৫ তাবযখ পথগক ৩০ জুন, ২০০৫ তাবযগখয ভগধয মাচযা অফয গ্রণ কযগফন তাচগদয পনন
আনুগতাবলক বনধথাযগণয পক্ষগত্র জাতী পফতন পস্কর, ২০০৫- এয ূণথ সুবফধা প্রগদ গফ।
খ) ১০০০ টাকা মথন্ত ভাবক নীট পননপ্রাপ্ত অফযগবাগী ফযবক্তয নীট পনগনয বযভাণ ৪০% াগয এফাং
১০০১ টাকা গত তদূর্ধ্থ মথাগ নীট পনগনয বযভাণ ২৫% াগয ফৃবদ্ধ কযা গগছ:
তগফ তথ থাগক পম, পগলাক্ত পক্ষগত্র ফৃবদ্ধ নীট পনগনয বযভাণ পকান ক্রগভই ১৪০০ টাকা-এয বনগম্ন গফ
না।
গ) যকাবয কভথকতথা  কভথচাযীগদয জন্য আনুগতাবলক ফা গ্রযাচুইবট প্রদাগনয ফতথভান ায ফার থাকগফ।
ঘ) জাতী পফতন পস্কর, ২০০৫ জাবযয তাবযখ অথথাস ১ জানুাযী, ২০০৫ গত ভাঘথবাতা অফরুপ্ত কযা গগছ
ফগর গণয গফ। প অনুমাী ইগতাভগধয পকউ মবদ ভাঘথবাতা উগত্তারন কগয থাগকন, পগক্ষগত্র বনবভত
পনন পথগক তা ভন্ব কযগত গফ।
ঙ) ১ জানুাযী ২০০৫ তাবযগখ পম ফযবক্ত অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত বছগরন, রৄধু পনন বনধথাযগণয জন্য তাচয
পফতন, জাতী পফতন পস্কর, ২০০৫-এয াংবিষ্ট পস্কগর বনধথাযণ কযা গফ। এরূ পক্ষগত্র অফযপ্রস্তুবতভূরক
ছুবটয ভগ মবদ তাচয ফাবলথক পফতন ফৃবদ্ধয তাবযখ থাগক, তা গর উক্ত পফতন ফৃবদ্ধ পনন বনধথাযগণয জন্য
তাচয পফতগনয াগথ মুক্ত গফ, তগফ বতবন অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটয ভগ উক্ত ছুবটয ফতথভান পফতনগস্কগরয
বববত্তগত পগত থাকগফন।
চ) ১ জানুাযী, ২০০৫ তাবযখ গত ৩০ জুন, ২০০৫ তাবযগখয ভগধয কভথযত পকান ফযাবক্ত ভৃতুযফযণ কযগর উক্ত
ফযবক্ত বযফায, াবযফাবযক পনগনয অন্যান্য প্রচবরত বনভাফরী অনুযণ াগগক্ষ, উ-অনুগেদ (ক)
পভাতাগফক, প্রগমাজয পক্ষগত্র, পনন  আনুগতাবলক প্রায গফ।
ছ) পননগবাগীগণ ফতথভান াগয ৩০ জুন, ২০০৬ তাবযখ মথন্ত বচবকসা বাতা প্রায গফন এফাং ১ জুরাই,
২০০৬ পথগক বচবকসা বাতা ফাফদ ভাবক ৪০০/- টাকায স্থগর ৫০০/- (াচচত টাকা) প্রায গফন।
২। াংবিষ্ট বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা উবযউক্ত ভগভথ ব,ব, (Pay Payment Order) াংগাধন কযগফন।
৩। পননগবাগী কভথকতথা/ কভথচাযীগণগক জাতী পফতন পস্কর, ২০০৫ প্রফতথগনয বযগপ্রবক্ষগত প্রগদ সুবফধাবদ
প্রদাগনয পক্ষগত্র বনম্নরূ বনগদথনা অনুযণ কযগত গফ:ক) পম কর পননগবাগী প্রধান বাফযক্ষণ অবপ অথফা পজরা বাফযক্ষণ অবপ ফা উগজরা বাফযক্ষণ
অবপ পথগক পনন উগত্তারন কগযন তাচগদয বনজ বনজ ব,ব,, াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর
কযগফন। উক্ত অবপ এ অবপ স্মাযগকয ১ অনুগেগদ উবল্লবখত ফবণথত াগয ফবধথত পনন  বাতাবদ
(প্রগমাজয পক্ষগত্র) বনধথাযণ  বযগাধ কযগফ।
খ) পম কর পননগবাগী যাবয ফযাাংক পথগক পনন উগত্তারন কগযন তাচযা বনজ বনজ ব,ব,, াংবিষ্ট
ফযাাংগক দাবখর কযগফন। ফযাাংগকয ক্ষভতাপ্রাপ্ত পকান কভথকতথা ফা ববনয অবপায এতদাংক্রান্ত পনন
ফৃবদ্ধয আগদগয নেয  তাবযখ উগল্লখূফক
থ পননাযগদয ব,ব,, এফাং বড-াপ-এ ফবধথত পনন
ুনঃবনধথাযণ কগয তাচয স্বাক্ষগযয বনগচ বনজ নাভ স্মবরত ীরগভায প্রদান কযগফন। পনন ুনঃবনধথাযণ
াংক্রান্ত তথযাবদ পনন ুযবথযগণয দাফী বযগাধকাযী বাফযক্ষণ অবপগক াংবিষ্ট ফযাাংক তাসক্ষবণকবাগফ
অফবত কযগফ এফাং বাফযক্ষণ অবপ এবাগফ প্রাপ্ত তগথযয বববত্তগত তাচয অবপগ এতদাংক্রান্ত বফরভূ
ারনাগাদ কগয যক্ষণাগফক্ষণ কযগফ।
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৩। এ স্মাযগকয াংগাধনীয আগরাগক াংবিষ্ট বফবধভূ াংগাবধত গগছ ফগর গণয গফ।
পভাাম্মদ আরী খান
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ)
অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার।
বফতযণ:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
২। ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট াউজ, ৪, আঞ্জুভান ভবপরৃর ইরাভ ড়ক, ঢাকা
তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগনয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বফবাগী কবভনায (কর)-----------------------------।
৬। ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, অগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল
উন্পন ফযাাংক, প্রদান কামথার, ঢাকা/ যাজাী। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ
কযা গরা।
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক, পগুনফাবগচা, ঢাকা। তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা
গরা।
৮। কগররেজারায পজনাগযর বডগপন্ফ পাইনান্ফ (ববজবডএপ), ঢাকা। তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয
জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৯। অবতবযক্ত ভাবযচারক, অথথ, ফাাংরাগদ পযরগ, পযরবফন, ঢাকা। তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
১০। পজরা প্রাক (কর) ---------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ------------------------------------------।
১২। উগজরা বনফথাী অবপায, ------------------------------------------ (কর উগজরা)।
১৩। বফবাগী বাফ বনন্ত্রক,------------------------------------------ (কর বফবাগ)।
১৪। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা--------------------------------------------- (কর পজরা)।
১৫। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা, ------------------------------------------ (কর উগজরা)।
১৬। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-২৮/৮৫/৯৯

তাবযখ:

২৪/৭/২০০৫ ইাং
০৯/০৪/১৪১২ ফাাং

অবপ স্মাযক
বফল:

পনগনয গফথাচ্চ বযভাণ বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, জাতী পফতন পস্কর, ২০০৫ প্রফতথগনয পপ্রবক্ষগত অথথ বফবাগগয ১৯-১১-১৯৯৭
তাবযগখয অভ/অবফ/(প্রবফবধ-১)/৩ব-২৮/৮৫/৮০(১৫০০) াংখযক স্মাযক আাংবক াংগাধনূফথক গ্র পনগনয
গফথাচ্চ বযভাণ ১২,৫০০/- টাকা এয স্থগর ১৯,৫০০/- টাকা বনধথাযগণ যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ।
২। এই আগদ ০১-০১-২০০৫ ইাং তাবযখ ইগত কামথকয ফবরা গণয ইগফ।
৩। এই স্মাযকত্র পম াংগাধগনয উগল্লখ কযা ইাগছ, াংবিষ্ট বফবধ অনুরূবাগফ াংগাবধত ইাগছ ফবরা গণয
ইগফ।
পভাাম্মদ আরী খান
মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফান  প্রবফবধ)
অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার।
বফতযণ:
১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ভুখযবচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার।
২. ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট াউজ, ৪, আঞ্জুভান ভবপরৃর ইরাভ ড়ক, ঢাকা।
তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৩. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৪. বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৫. বফবাগী কবভনায (কর) -------------------------------------৬. ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, অগ্রণী ফযাাংক  ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল
ফযাাংক  যাজাী কৃবল উন্পন ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা/যাজাী।
তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৭. বাফ ভা বনন্ত্রক, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৮. ববজবডএপ।
তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৯. অবতবযক্ত ভাবযচারক, অথথ ফাাংরাগদ পযরগ, পযরবফন, ঢাকা।তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয
অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্র বফবধ অনু বফবাগ
ফাস্তাফান অবধাখা- ৪
নাং-অভ/অবফ(ফাস্ত- ৪) বফবফধ- ১৫/০৭/১২০

তাবযখ: ১২- ৮- ২০০৭ ইাং।

বফল:

এর.ব.আয পবাগযত অফস্থা বগরকন পগ্রড প্রায গফন বকনা এ ম্পগকথ ভতাভত প্রদান াংক্রান্ত।

ূত্র:

ভবরা  বরৄ বফলক ভন্ত্রণারগয স্মাযক নাং ভববফভ/প্রঃ- ৩/৭২/৮৭- ৯৪(অাং- ১)- ৪২০, তাবযখ ১৮০৭- ২০০৭ইাং।

উমুথক্ত বফল  ূগত্রাক্ত গত্রয পপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, এরবআয পবাগযত অফস্থা বগরকন
পগ্রড প্রদান াংক্রান্ত পকান বফবধ বফধান ফা আগদ পনই বফধা ভবরা  বরৄ বফলক অবধদপ্তগযয এরবআয- এ পবাগযত
কভথকতথাগণগক বগরকন পগ্রড প্রদান কযায পকান সুগমাগ পনই।
অগদ্ধথন্দু পখয যা
উ- বচফ।
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গণজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-৩/২০০৫/৩৭৬

১৩/১১/২০০৭ বিঃ
২৯/০৩/১৪১৪ ফাাং

বফল:

বফধফা স্ত্রীগগণয আজীফন াবযফাবযক পনন প্রাবপ্ত াংক্রান্ত।

ূত্র:

অথথ বফবাগগয ২৩/৭/২০০১ বিঃ (০৮/৪/১৪০৮ ফাাং) তাবযগখয অভ/ অবফ/ বফবধ-১/ ৩ব-২০/ ৯৫/ ১০৩ নাং
স্মাযক।

যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পম কর বফধফা স্ত্রীগদয াবযফাবযক পনন পবাগগয পভাদ ১-৬-১৯৯৪ তাবযগখয
ূগফথ ভাপ্ত গগছ তাচগদযগক আজীফন াবযফাবযক পনন প্রাবপ্তয সুগমাগ প্রদাগনয জন্য অথথ বফবাগগয ২৩/৭/২০০১
তাবযগখয অভ/ অবফ/ বফবধ-১/ ৩ব-২০/ ৯৫/ ১০৩ নাং স্মাযগকয বফধান বনগম্নাক্তবাগফ াংগাধন কযা র।
‘১-৬-১৯৯৪ তাবযগখয ূগফথ তসকারীন প্রচবরত বফধান অনুমাী পম কর বফধফা স্ত্রীগগণয াবযফাবযক পনন
পবাগগয ভীভা (১৫ ফসয) উত্তীণথ গগছ এফাং তাচগদয ভগধয মাযা এখন মথন্ত অথথ বফবাগগয ৩০/৯/১৯৯৫
তাবযগখয ৯৩ নাং স্মাযক অনুমাী পনগনয সুবফধা প্রাপ্ত নবন তাচযা আজীফন াবযফাবযক পনগনয জন্য আগফদন
কযগত াযগফন। তগফ এ ধযগণয পকান পনন বযগাগধয পক্ষগত্র বনম্নফবণথত দ্ধবত অনুযণ কযগত গফ:ক) আজীফন াবযফাবযক পনন চারু কযায বনবভত্ত পম কর কাগজাবদ/ প্রভাণক বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর
কযা গফ তা ফথগল বনন্ত্রণকাযী প্রাবনক কতৃথগক্ষয প্রতযন বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কযগত
গফ।
খ) এ ধযগণয পনন ভঞ্জুবয প্রদাগনয পক্ষগত্র আগফদনকাযীয বযবচবত ম্পগকথ গন্দ গর স্থানী ুবর
প্রাগনয ভাধযগভ নাক্তকযগণয ফযফস্থা বনগত গফ।
২। ূত্রস্থ স্মাযকখাবন এই ভগভথ াংগাবধত গগছ ফগর গণয গফ।
যাবজা পফগভ এনবডব
মুগ্ম-বচফ
ফাস্তফান  প্রবফবধ
১৪/০৬/২০০৭ বিঃ
তাবযখ:
৩১/০২/১৪১৪ ফাাং

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-৩/২০০৫/৩৭৬
দ অফগবত  প্রগাজনী কামথাগথথ পপ্রযণ কযা ’র:১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ৪, আঞ্জুভান ভবপরৃর ইরাভ ড়ক, ঢাকা
(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ/ অবতবযক্ত বচফ (তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা
গরা) (ভন্ত্রণার/ বফবাগ)
গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
বাফ ভা বনন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা
(তাচয অধীনস্ত অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
ববজবডএপ, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ।
বফবাগী কবভনায (কর) -----------------------------------------------------পজরা প্রাক (কর) -----------------------------------------------------------------(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযণ কযায জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
বযচারক, পযরগ অবডট, ব,আয,বফ বফন, চরেজগ্রাভ।
প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ----------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)
পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা)-------------(তাচয অধীনস্ত কর অবপভূগ এয অনুবরব পপ্রযণ কযায জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
পভাঃ ইউনুচ আরী খান
কাযী বচফ
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অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-৬
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-৬/প্রঃভঃ/গন-৪/২০০৭/১৪

তাবযখ: ৩০/০১/২০০৮ বিঃ

বফল:

াভবক (Provisional) পনন প্রদান প্রগঙ্গ।

ূত্র:

প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয নবথ নাং-প্রভ/বড-১৯/পন-৩/২০০৬/৭৮, তাাং-২৩.০৫.২০০৭

উমুথক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত স্ত্র ফাবনীয দস্যগদয াভবক (Provisional) পনন ৮০% প্রদাগনয
প্রস্তাগফ অথথ বফবাগগয ম্মবত বনগদথক্রগভ জ্ঞান কযা ’র।
(ভভতাজ আাম্মদ)
কাযী বচফ
পপান: ৭১৭৩০৫৭
বচফ
প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার
গণ বফন কভগিক্স
পগয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/চাঃবফঃ-৩/২০০৪/৯৯

২৪-০৬-২০০৮ বিঃ
১০-৩-১৪১৫ ফাাং

বযত্র
বফল:

যকাবয, আধা-যকাবয, যাষ্ট্রাত্ত োাংক, অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব-াবত াংস্থাভূ এফাং াভবযক ফাবনীয
অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযী  াবযফাবযক পননগবাগীগদয উসফ বাতা প্রদান প্রগঙ্গ।

ূত্র:

অথথ বফবাগগয ০৮/৭/২০০৪ বিঃ (২৪/৩/১৪১১ ফাাং) তাবযগখয অভ/ অবফ/ বফবধ-১/ চাঃবফঃ-৩/২০০৪/১০২ নাং
বযত্র।

যকায কর পেণীয যকাবয, আধা-যকাবয, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক, অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান, স্ব-াবত াংস্থাভূ এফাং
াভবযক ফাবনীয অফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযী  াবযফাবযক পননগবাগীগদয ২০০৮-২০০৯ অথথ ফছয গত ভাবক
নীট পনগনয ভবযভাণ ফছগয রৃইবট উসফ বাতা প্রদাগনয জন্য ূগত্রাক্ত বযত্র বনম্নরূগ াংগাধগনয বদ্ধান্ত গ্রণ
কগযগছ:
২। অফযপ্রাপ্ত ভুরভান পননগবাগী/ াবযফাবযক পননগবাগীগণ নীট পনগনয ভবযভাণ ফছগয রৃই ঈগদ
রৃইফায এফাং অন্যান্য ধভথাফরেী পননগবাগী/ াবযফাবযক পননগবাগীগণ তাচগদয স্ব-স্ব প্রধান ধভথী উসফ
উরগক্ষ নীট পনগনয ভবযভাণ রৃইবট উসফ বাতা বাগফ প্রায গফন।
৩। ১০০% পনন ভথণকাযীগণ ১০০% পনন ভথণ না কযগর পম বযভাণ ভাবক পনন প্রায গতন উক্ত
বযভাণ অথথ রৃইফায উসফ বাতা বাগফ প্রায গফন।
৪। ফযাাংগকয ভাধযগভ পনন উগত্তারনকাযীগদয এ উসফ বাতা বনধথাযগণয পক্ষগত্র অথথ বফবাগগয ১১/০৯/২০০১ বিঃ
তাবযগখয অভ/ অবফ/ বফবধ-১/৩ব-২৬/৮৬ (অাং-২)/১২৮ নাং স্মাযগকয বনগদথনা অনুযণী গফ।
যাবজা পফগভ এনবডব
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/চাঃবফঃ-৩/২০০৪/৯৯

২৪-০৬-২০০৮ বিঃ
১০-৩-১৪১৫ ফাাং

অনুবরব: দ জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথথ:
১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২. ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথার, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা।
৩. ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রগকয কামথার, অবডট বফন,
৭৭/৭ কাকযাইর, ঢাকা (তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৫. বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬. বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
৭. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ (কর), --------------------------------৮. অবতবযক্ত বচফ (কর)/ অথথদ্বনবতক উগদষ্টা, অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
৯. বাফ ভাবনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০ (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)
১০. ববজবডএপ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১১. মুগ্ম-বচফ (কর), অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার।
১২. বফবাগী কবভনায (কর) -------------------------------১৩. ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, অগ্রণী ফযাাংক  ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক।
১৪. পজরা প্রাক (কর) -------------(তাচয অধীন্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)
১৫. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর), ----------------------------------পভাঃ ইউনুচ আরী খান
কাযী বচফ
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অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ-৬ াখা
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-৬/পন-৮/২০০৮/৮৩

তাবযখ: ০৩/০৯/২০০৮বিঃ

বফল:

Compentium of Military Pension (বএভব)-১৯৮১ াংগাধন প্রগঙ্গ।

ূত্র:

প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয নবথ নাং-প্রভ/বড-১৯/পন-২/২০০৩/ অাং-১ (ছাানবথ)।

উমুথক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, গত ১৩/০৭/২০০৮ ইাং তাবযগখ অথথ বফবাগগ
অনুবষ্ঠত বায বদ্ধান্ত পভাতাগফক Compentium of Military Pension (বএভব)-১৯৮১ এয প্রস্তাবফত
াংগাধনীভূগ বনগম্নউগল্লবখত বযফতথন অথথ বফবাগগয ম্মবত জ্ঞান কযা গরা।
২। *

*

Rule 78.a(2)(k) প্রস্তাবফত BAFY-1948 এয বযফগতথ Disability Certificate for JCO/OR প্রবতস্থাবত
গফ।
Rule 239(b) এফাং 239(c) এয প্রস্তাবফত াংগাধনী বযফগতথ বনম্নরূগ বযফতথন গফ:
‘(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 বফফযণী ১৩ (গতয) াতা।
সদা আগনাাযা পফগভ
উ-বচফ (প্রবফবধ-১)
পপান-৭১৬০২৯১
বচফ
প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার
গণবফন কভগিক্স
পগযফাাংরা নগয, ঢাকা।
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(ভাঘথ বাতা)
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/৩ব-২/২০০৮/১৮১

তাবযখ:

১৬/৯/২০০৮ বিঃ
০১/৬/১৪১৫ ফাং

বফল:

পননগবাগী যকাবয/ আধা-যকাবয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কর
মথাগয কভথকতথা  কভথচাযীগণ এফাং াভবযক ফাবনীয দস্যগদয ১রা জুরাই, ২০০৮ তাবযখ ইগত নীট
পনগনয উয ২০ (বফ) তাাং াগয ভাঘথ বাতা বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

ূত্র:

ফাস্তফান-৪ াখায ০১/৭/২০০৮ বিঃ (১৭/৩/১৪১৫ ফাাং) তাবযগখয অভ/ অবফ/ ফাস্ত-৪/ বফবফধ ২২
(ভঃবাতা)/২০০৮/১০৯ (১০০০) নাং ত্র।

যকায কতৃথক ০১/০৭/২০০৮ বিঃ তাবযখ ইগত ২০ (বফ) তাাং াগয ভাঘথ বাতা পঘালণায কাযগণ তাা
বনধথাযগণয জন্য কর যকাবয, আধা-যকাবয, স্বাত্তাবত াংস্থা, যাষ্ট্রত্ত ফযাাংক  অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয কর
মথাগয কভথকতথা/ কভথচাযী এফাং াভবযক ফাবনীয কর অফযপ্রাপ্ত দস্যগদয ভগধয পম কর পননায ফযাাংগকয
ভাধযগভ পনন উগত্তারন কবযা থাগকন, তাগদয ব,ব, (Personal Payment Order) এফাং বড-াপ (Disburser’s
half) প্রচবরত বনভানুাগয বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কযগত । এয পগর পঘাবলত ভাঘথ বাতা প্রাবপ্তগত বফরে ফা
জবটরতা ৃবষ্ট ইগত াগয:
২। পননাযগদয অসুবফধা দূযীকযগণয রগক্ষয যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ পমঃক) ২০ (বফ) তাাং ভাঘথবাতা বনধথাযগণয জন্য পননাযগণ বনজ বনজ ব,ব, াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ
দাবখগরয বযফগতথ যাবয াংবিষ্ট ফযাাংগক দাবখর কবযগফন,
খ) ফযাাংগকয ক্ষভতা প্রাপ্ত পকান ববনয অবপায ফা তদূর্ধ্থ মথাগয পকান কভথকতথা এতদাংক্রান্ত ২০ (বফ)
তাাং াগয ভাঘথ বাতা প্রদানজবনত স্মাযগকয নেয  তাবযখ উগল্লখূফথক পননাগযয ব,ব, এফাং বডাপ এ তায প্রাপ্ত নীট পনন এয উয ২০ (বফ) তাাং ভাঘথ বাতা বনধথাযণ কগয তায স্বাক্ষগযয নীগচ
বনজ নাভ স্ববরত ীরগভায প্রদান কযগফন। এফাং
গ) ২০ (বফ) তাাং ভাঘথ বাতা বনধথাযগণয তথযাবদ পনন ুনবথযগনয দাফী বযগাধকাযী বাফযক্ষণ
অবপগক াংবিষ্ট ফযাাংক তাসক্ষবণকবাগফ অফবত কবযগফন এফাং বাফযক্ষণ অবপগ এবাগফ প্রাপ্ত তগথযয
বববত্তগত তায অবপগ এতদাংক্রান্ত কাগজাবদ ারনাগাদ কবযা যক্ষণাগফক্ষণ কবযগফন।
৩। আগদগয প্রাবধকায পনন াংক্রান্ত বফবধ/ ৈবত আগদ/ স্মাযগকয াংবিষ্ট অাং াংগাবধত ইাগছ ভগভথ গণয
ইগফ।
পভাঃ জারার উবদ্দন
উ-বচফ (প্রবফবধ-২)
নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/৩ব-২/২০০৮/১৮১

তাবযখ:

১৬/৯/২০০৮ বিঃ
০১/৬/১৪১৫ ফাং

জ্ঞাতাগথথ/ কামথাগথথ অনুবরব পদা র:১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভাবচফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাইর ঢাকা
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৭। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------------------------- ভন্ত্রণার/ বফবাগ (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
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৮। বাফ বনন্ত্রক, পগুনফাবগচা, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপচ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। ববজবডএপ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
১০। বফবাগী কবভনায -----------------------------------------------------------------------------------১১। ফযফস্থানা বযচারক, যাষ্টাত্ত ফযাাংক  অথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠান------------------------------------।
১২। পজরা প্রাক (কর)---------------------------------------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর)------------------------------------------------------------------।
পভাঃ ইউনুচ আরী খান
কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
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অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-৬
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-৬/পন-৭/২০০৮/৯৩
বফল:

তাবযখ: ১২/১০/২০০৮ বিঃ

পস্পার পনগনয ায ফৃবদ্ধ প্রগঙ্গ।

ূত্র: প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয নবথ নাং-প্রভ/ বড-১৯/ পন-৪/২০০২ (ছাানবথ)।
উমুথক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ বএভব-১৯৮১ এয ৩৬ ( (বফ)-পত ফবণথত ১০/- টাকা পথগক ৫০/টাকা ফৃবদ্ধগত অথথ বফবাগগয ম্মবত জ্ঞান কযা ’র। তগফ বএভব-১৯৮১ এয ৩ (এ) এফাং ৩৬ (ব) এয পক্ষগত্র
আগরাচয পস্পার পনন ৩৬ (বফ) ফৃবদ্ধয বফলবট নবজয বগগফ ফযফায কযা মাগফ না।
পভাঃ জারার উবদ্দন
উ-বচফ (প্রবফবধ-২)
পপান: ৭১৬২৯৩১
বচফ
প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার
গণ বফন কভগিক্স
পগয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
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অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-৬
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-৬/জাঃগঃকঃ-১/২০০৫ (অাং-১)/৪
বফল:

তাবযখ:

২৩/০৯/১৪১৫ ফাাং
০৬/০১/২০০৯ বিঃ

পজএআই ১০/২০০৫ াংগাধন/ াংগমাজন  স্ত্র ফাবনীয পননগবাগীগদয জন্য পযন বাতা ফৃবদ্ধ
প্রগঙ্গ।

ূত্র: (ক) প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণারগয নবথ নাং-প্রভ/বড-১৯/প-৩/২০০৪/অাং-২ (ছাানবথ)
খ) পনাফাবনী প্রধাগনয ত্র নাং-১০৪১/১৬/বএএ তাবযখ-০৯/০৬/২০০৮ বিঃ।
উমুক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ বনগম্নাক্ত বদ্ধান্ত অফবতকযা র:
১। দ্রফযভূরয ফৃবদ্ধয কাযগণ াভবযক/ পফাভবযক যকাবয কভথকতথা -কভথচাযীগদয ২০% ভাঘথবাতা প্রদান কযা গগছ
বফগফচনা স্ত্র ফাবনীয পননগবাগীগদয বফদযভান পযন বাতা ২০% ফৃবদ্ধ কগয প্রাপ্ত ফস্কগদয জন্য ২৪৭
টাকায বযফগতথ ২৯৭ টাকা এফাং অপ্রাপ্ত ফস্কগদয জন্য ১৩৫ টাকায বযফগতথ ১৬২ টাকা বনধথাযগণ ম্মবত জ্ঞান
কযা ’র।
২। পনাফাবনী প্রধাগনয দফী বযফতথন কগয পজনাগযর কযা পজনাগযর  ভতুরয গদ ২৭,০০০/- টাকা পফতন
বনধথাযণ কযা গগছ। ঙ্গত কাযগণ পজনাগযর  ভতুরয গদ প্রায গফথাচ্চ ভাবক ভূর পফতন ২৭,০০০/- টাকায
৮০% ভাবক অফযবাতা বগগফ প্রদাগন ম্মবত জ্ঞান কযা ’র। তগফ যফতথীগত অফয বাতা াংক্রান্ত ফবণথত
সুবফধাবদ বনবভত কযগণয বনবভগত্ত জাতী পফতন কবভগনয বনকট বফগফচনায জন্য পপ্রযণ কযগত গফ।
সদা আগনাাযা পফগভ
উ-বচফ (প্রবফবধ-১)
পপান: ৭১৬০২৯১
বচফ
প্রবতযক্ষা ভন্ত্রণার
গণ বফন কভগিক্স
পগয ফাাংরা নগয, ঢাকা।
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পকফরভাত্র যকাবয অবপগয কাগজ ফযফাগযয জগন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ
াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ

ভাঘ ১৪১৫/ জানুাবয ২০০৯

প্রবফবধ অনুবফবাগ
অথথ বফবাগ
অথথ ভন্ত্রণার
www.mof.gov.bd
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ূবচত্র
অনুগেদ
নেয

বফল

২.০০
২.০১
২.০২
২.০৩
২.০৪
২.০৫

অফযজবনত পনন
করযাণ কভথকতথা ভগনানন
নন-পগগজগটড চাুরগযগদয াববথ ফুক  চাকবয ফৃত্তান্ত াংযক্ষণ
কভথকতথাগদয চাকবয ফৃত্তান্ত াংযক্ষণ
অফযগ্রণকাযীগদয অবগ্রভ তাবরকা প্রণন  পপ্রযণ
অফযগ্রগণয ূগফথ প্রতযাবত পল পফতনত্র) (Expected Last Pay Certificate)
(ইএরবব) জাবয
অফযপ্রস্তুবত ছুবট, ছুবট নগদান (রাম্প গ্রারট), ববফষ্য তবফগরয বস্থবত এফাং পনগনয
আগফদন দাবখর  ভঞ্জুবযয ভীভা
ছুবট নগদান (রাম্প গ্রারট), ববফষ্য তবফগরয জভা  আনুগতাবলগকয ানা ফাফদ অবগ্রভ
তাবযগখয (Post Dated) পচক প্রদান
কতথগফয অফগরায কাযগণ াবস্তভূরক ফযফস্থা
পপ্রলগণ থাকাকারীন ভগ রীব স্যারাযী  পনন কবররেজবফউন
বফতবকথত চাকবযকার
পনন পক বনষ্পবত্তয অগ্রগবত বযদথন  ভবনটবযাং
াভবক (Provisional) পনন প্রদান
পনন ভথণ
াবযফাবযক পনন
উত্তযাবধকাযী ভগনানন
ুত্র  বফফাবত কন্যা ন্তাগনয ফীভা
অবফফাবতা/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্ত কন্যায ফীভা
প্রবতফন্নী ন্তান
বফধফা স্ত্রীয পক্ষগত্র
অফয গ্রগণয গয ভৃতুযয পক্ষগত্র াবযফাবযক পনগনয ায
আত্মতযায পক্ষগত্র পনন
পনন াংক্রান্ত অন্যান্য বফলাফরী
জরুযী বববত্তক পনন প্রদান
ফাবলথক পগানী প্রবতগফদন
প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক তযাবত তথযাবদ গ্রণ
ফাড়ীবাড়া াংক্রান্ত দাফী বনষ্পবত্ত
বড-াপ  বব
ঢাকা ভানগযীয পননাযগদয পনন প্রদান
পনন পযভ
অনুগত্তাবরত পনন এফাং ফগকা পনন প্রদাগনয দ্ধবত
পনন ভঞ্জুবযয প্রগাজনী পযভ, নদ  কাগজত্রাবদ
ববফষ্য তবফগরয সুদ
অবডট আবত্ত বনষ্পবত্ত
পনন ভঞ্জুবযয ক্ষভতা বফগকন্ীকযণ
বফবাগী ভাভরা বনষ্পন্পকযণ
বফ.এ.আয-২৫৮, ২৬৪  ২৬৭ াংগাধগনয ফযফস্থা গ্রণ
বনগখাচজ যকাবয চাুরগযয উত্তযাবধকাযীগক পনন/ আনুগতাবলক ইতযাবদ প্রদান

২.০৬
২.০৭
২.০৮
২.০৯
২.১০
২.১১
২.১২
২.১৩
৩.০০
৩.০১
৩.০২
৩.০৩
৩.০৪
৩.০৫
৩.০৬
৩.০৭
৪.০০
৪.০১
৪.০২
৪.০৩
৪.০৪
৪.০৫
৪.০৬
৪.০৭
৪.০৮
৪.০৯
৪.১০
৪.১১
৪.১২
৪.১৩
৪.১৪
৪.১৫
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াংগমাজনী
াংগমাজনী নেয
াংগমাজনী-১
াংগমাজনী-২
াংগমাজনী-৩
াংগমাজনী-৪
াংগমাজনী-৫
াংগমাজনী-৬
াংগমাজনী-৭
াংগমাজনী-৮
াংগমাজনী-৯ ক
াংগমাজনী-৯খ
াংগমাজনী-১০
াংগমাজনী-১১
াংগমাজনী-১২

বফল

ৃষ্ঠা নেয

প্রতযাবত পল পফতন নদ
প্রাপ্তফয পনগনয সফধ উত্তযাবধকাযী পঘালণাত্র
উত্তযাবধকায নদত্র  নন-ভযাবযজ াবটথবপগকট
চাুরগযয বনগজয অফগযয পক্ষগত্র পনন পযভ
াবযফাবযক পনন পযভ
নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আঙ্গুগরয ছা
আনুগতাবলক  অফযবাতা উগত্তারন কবযফায জন্য ক্ষভতা অথণ  অবববাফক
ভগনানগনয প্রতযান ত্র
না-দাফী প্রতযান ত্র
অথথ বফবাগগ তথয পপ্রযগণয ছক
করযাণ কভথকতথা কতৃথক অথথ বফবাগগ তথয পপ্রযগণয ছক
যকাবয কভথচাবযগদয চাকবয ফৃত্তান্ত ছক
যকাবয কভথকতথাগদয চাকবয ফৃত্তান্ত ছক
করযাণ কভথকতথা কতৃথক াংযক্ষণগমাগয তথযাবদয ছক
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/৩ব-২/২০০৫(অাং-১)/৫

১৪ ভাঘ ১৪১৫
২৭ জানুাবয ২০০৯

স্মাযক
বফল:

পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত বফবধ/ দ্ধবত অবধকতয জীকযণ
প্রগঙ্গ।

অফয গ্রণকাযী যকাবয চাুরগয  যকাবয চাুরগযয ভৃতুযয পক্ষগত্র তাচাগদয বযফাযফগগথয অফযজবনত সুবফধাবদ
বঠক ভগ প্রাবপ্ত বনবিত কবযফায রগক্ষ যকায অথথ বফবাগগয ২৩ -০৬-১৪০৮ ফাং/ ০৮-১০-২০০১ বিঃ তাবযগখয
স্মাযক নাং- অভ/ অবফ/ বফবধ-১/ ৩ব-২৬/ ৮৬ (অাং-২)/ ১৩৫ এয ভাধযগভ জাবযকৃত পফাভবযক যকাবয চাুরগযগদয
পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত জীকযণ আগদ মথাগরাচনাূফথক পনন ভঞ্জুবয  বযগাধ াংক্রান্ত
বফবধ/ দ্ধবত আয অবধকতয জীকযণ কবযা উক্ত স্মাযকবট বনম্নরূবাগফ প্রবতস্থাগনয বদ্ধান্ত গ্রণ কবযাগছন:২.০০।

অফযজবনত পনন:

২.০১।

করযাণ কভথকতথা ভগনানন:

ক) অফযগ্রণকাযী যকাবয চাুরগযগদয পনন পক প্রবক্রাকযগণ াতা কবযফায জন্য প্রগতযক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/
অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয পনন পক প্রবক্রাকযগণ যাবয ম্পৃক্ত একজন কভথকতথাগক করযাণ কভথকতথা
বাগফ ভগনানন বনবিত কবযা অথথ বফবাগগক অফবত কবযগফ।
খ) দাবত্বপ্রাপ্ত করযাণ কভথকতথায নাভ, দফী, কভথস্থর  পটবরগপান নেয াংবিষ্ট করগক অফবত কবযফায জন্য অথথ
বফবাগ প্রগাজনী ছক েবরত বনগদথনা জাবয কবযগফ। করযাণ কভথকতথা পননাযগদয অবডট আবত্ত  বফবাগী
ভাভরা বনষ্পবত্তয উগদযাগ গ্রণ  এই জীকযণ আগদগয ২.০৪, ২.০৬, ২.০৭ এফাং ২.১১ অনুগেগদ ফবণথত
কামথাফরী বনবভতবাগফ ম্পাদগনয/ াংযক্ষগণয ফযফস্থা বনবিত কবযগফন। ইা ছাড়া বতবন পননাগযয বফলগ
প্রাপ্ত মাফতী আবত্ত ২.০৫, ৪.১১  ৪.১৩ অনুগেদ অনুাগয বভভাাংা/ বনষ্পবত্ত কবযফায উগদযাগ গ্রণ কবযগফন
(াংগমাজনী-৯খ)।
গ) করযাণ কভথকতথায ম্পাবদত কাগজয বযভাণ বফগফচনা অথথ বফবাগগয ম্মবত াগগক্ষ (বফ.এ.আযাটথ -১ এয
বফবধ ৬২(বফ) অনুাগয প্রগণাদনা (Incentive) বাতায ফযফস্থা কবযগত ইগফ। করযাণ কভথকতথা প্রবত অথথ ফসগয
অনবধক ৫বট পক বনষ্পবত্ত কবযগর প্রাপ্ত ভূর পফতগনয ৪০%, অনবধক ১০বট পক বনষ্পবত্ত কবযগর ৬০%, অনবধক
১৫বট পক বনষ্পবত্ত কবযগর ৮০% এফাং ১৬বট ফা তদূর্ধ্থ াংখযক পক বনষ্পবত্ত কবযগর ১০০% প্রগণাদনা বাতা
াইগফন।
২.০২।

নন-পগগজগটড চাুরগযগদয াববথ ফুক  চাকবয ফৃত্তান্ত াংযক্ষণ:

ক) াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয, নন-পগগজগটড চাুরগযগদয ২(রৃই) কব াববথ ফুক
মথামথবাগফ ূযণ কবযা প্রবত ফসয পপব্রুাবয ভাগয ভগধয ারনাগাদ কবযফায প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রণ
কবযগফন। াববথ ফুক-এ পকান ঘলাভাজা/ অস্পষ্টতা গ্রণগমাগয ইগফ না, কর এবররেজ স্পষ্টবাগফ বরবখত থাবকগত
ইগফ। াববথ ফুক-এ জন্ধ তাবযখ াংখযা  কথা বরবখগত ইগফ। ভূর াববথ ফুক বনগাগকাযী কতৃথগক্ষয
অবপগ যবক্ষত থাবকগফ, তগফ উক্ত চাুরগয ফদবর ইগর াববথ ফুক-এয ভূর কববট চাুরগযয ফদবরকৃত কভথস্থগর
পপ্রযণ কবযগত ইগফ। বৈতী কববট াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট স্তান্তয কবযগত ইগফ। পকান ঙ্গত কাযণ ফযতীত
াববথ ফুক পপব্রুাবয ভাগয ভগধয ারনাগাদ না কবযগর াংবিষ্ট প্রাবনক কতৃথক্ষ দাী কভথকতথা/ কভথচাযীগদয
বফরুগদ্ধ কতথগফয অফগরায দাগ াবস্তভূরক ফযফস্থা গ্রণ কবযগফন।
খ) াববথ ফুক-এয াাাব নন-পগগজগটড যকাবয চাুরগযগদয কবম্পউটাযইজড চাকবয ফৃত্তান্ত বনধথাবযত পযভযাগট
(াংগমাজনী-১০) প্রাবনক কতৃথক্ষ াংযক্ষণ  বনবভতবাগফ ারনাগাদ কবযগফন। যকাবয চাুরগযগদয চাকবয
াংক্রান্ত কর তথযাবদ মথা: বনগাগ, চাকবযগত স্থাীকযণ, গদান্পবত, াবস্ত, ছুবট, উচ্চতয পস্কর (টাইভ পস্কর),
বগরকন পগ্রড, এরবআয, অফয গ্রণ, ভৃতুয ইতযাবদ মাফতী তথয াববথ ফুক-এয ভতই ধাযাফাবকবাগফ
চাকবয ফৃত্তাগন্ত অন্তবুথক্ত কবযগত ইগফ। চাকবয ফৃত্তাগন্ত যকাবয চাুরগযয বফরুগদ্ধ উত্থাবত অবডট আবত্ত  বফবাগী
ভাভরা াংক্রান্ত মাফতী তথয মথামথবাগফ অন্তবুথক্ত কবযগত ইগফ। যকাবয চাুরগয ফদবর ইগর ফদবরকৃত
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কভথস্থগর াববথ ফুক-এয ভূর কবয বত প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক স্বাক্ষবযত চাকবয ফৃত্তাগন্তয অনুবরব পপ্রযণ
কবযগত ইগফ।
গ) চাকবয ফৃত্তাগন্ত যকাবয ফাড়ীবাড়া াংক্রান্ত প্রতযনত্র না থাকায তথয (প্রগমাজয পক্ষগত্র)  যকাবয আদাগমাগয
ানায বফল বফস্তাবযতবাগফ উগল্লখ কবযগত ইগফ।
ঘ) াংবিষ্ট নন-পগগজগটড চাুরগযয ফদবরয ভ অবডট পকাড-এয এগনবডক্স-৩ এয ৫ভ অনুগেদ অনুমাী এরববয প্রগাজনী কর ঘয উমুক্ত তথয কাগয মথামথবাগফ ূযণ কবযগত ইগফ। এরবব মথামথবাগফ ূযণ না
কবযফায কাযগণ যকাবয ানা াংক্রান্ত তথয অনুদ্ঘাবটত থাবকগর এরবব জাবযকাযী কতৃথক্ষ দাী ইগফন।
ফদবরকৃত চাুরগয কভথস্থর ইগত অফযাবত প্রাবপ্তয ১০ (দ) কভথ বদফগয ভগধয এরবব যফতথী কভথস্থগরয
বাফযক্ষণ অবপ  উায অনুবরব াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট পপ্রযণ বনবিত কবযগত ইগফ। কবম্পউটাযাইজড চাকবয
ফৃত্তান্ত াংযক্ষণকাযী প্রাবনক কতৃথগক্ষয অবধগক্ষত্র ফববূথত স্থাগন চাুরগযয ফদবরয পক্ষগত্র াংবিষ্ট কতৃথক্ষ কতৃথক
স্বাক্ষবযত চাকবয ফৃত্তান্ত ফদবরকৃত কভথস্থগরয প্রাবনক কতৃথগক্ষয বনকট পপ্রযণূফথক অনুবরব বাফযক্ষণ অবপগ
একই ভগ পপ্রযণ কবযগত ইগফ।
২.০৩।

কভথকতথাগদয চাকবয ফৃত্তান্ত াংযক্ষণ:

ক) প্রাবনক ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয পগগজগটড যকাবয চাুরগয/ কভথকতথাগদয চাকবয াংক্রান্ত
কর তথযাবদ মথা-কভথকতথাগদয বনগাগ, চাকবযগত স্থাীকযণ, গদান্পবত, াবস্ত, ছুবট, উচ্চতয পস্কর (টাইভ পস্কর),
বগরকন পগ্রড, এরবআয, অফয গ্রণ, ভৃতুয ইতযাবদ বনধথাবযত পযভযাট অনুমাী (াংগমাজনী ১১) কবম্পউটাগয
ধাযাফাবকবাগফ ‘চাকবযয ফৃত্তাগন্ত’ াংযক্ষণ কবযগফন। প্রবত ফসয পপব্রুাবয ভাগয ভগধয চাকবয ফৃত্তান্ত
কবম্পউটাগয ফাসবযক বববত্তগত ারনাগাদ কবযগত ইগফ।
খ) চাকবয ফৃত্তাগন্ত যকাবয চাুরগযয বফরুগদ্ধ উত্থাবত অবডট আবত্ত  বফবাগী ভাভরা াংক্রান্ত মাফতী তথয
মথামথবাগফ অন্তবুথক্ত কবযগত ইগফ। ইাগত যকাবয ফাড়ী বাড়া াংক্রান্ত প্রতযনত্র না থাবকফায তথয (প্রগমাজয
পক্ষগত্র) এফাং যকাবয আদাগমাগয ানায বফল বফস্তাবযতবাগফ উগল্লখ কবযগত ইগফ।
গ) কভথকতথায ফদবরয ভ অবডট পকাড-এয এগনবডক্স ৩ এয ৫ভ অনুগেদ অনুমাী এরবব-য প্রগাজনী কর
ঘয উমুক্ত তথয কাগয মথামথবাগফ ূযণ কবযগত ইগফ। এরবব মথামথবাগফ ূযণ না কবযফায কাযগণ
যকাবয ানা াংক্রান্ত তথয অনুদ্ঘাবটত থাবকগর এরবব জাবযকাযী কতৃথক্ষ দাী ইগফন। ফদবরকৃত চাুরগয
কভথস্থর ইগত অফযাবত প্রাবপ্তয ১০(দ) কভথ বদফগয ভগধয এরবব যফতথী কভথস্থগরয বাফযক্ষণ অবপ 
উায অনুবরব াংবিষ্ট কভথকতথায বনকট পপ্রযণ বনবিত কবযগত ইগফ। কবম্পউটাযাইজড চাকবয ফৃত্তান্ত াংযক্ষণকাযী
প্রাবনক কতৃথগক্ষয অবধগক্ষত্র ফববূথত স্থাগন কভথকতথায ফদবরয পক্ষগত্র াংবিষ্ট কতৃথক্ষ কতৃথক স্বাক্ষবযত চাকবয
ফৃত্তান্ত ফদবরকৃত কভথস্থগরয প্রাবনক কতৃথগক্ষয বনকট পপ্রযণূফথক অনুবরব বাফযক্ষণ অবপগ একই ভগ
পপ্রযণ কবযগত ইগফ।
২.০৪।

অফয গ্রণকাযীগদয অবগ্রভ তাবরকা প্রণন  পপ্রযণ:

ক) াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তগযয যকাবয চাুরগযগদয ভগধয মাচাযা যফতথী বঞ্জকাফগলথ
অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাইগফন করযাণ কভথকতথা তাচাগদয তাবরকা পযভযাট (াংগমাজনী-১২) অনুমাী প্রস্তুত এফাং
সত্রভাবক বববত্তগত (প্রবত জানুাযী, এবপ্রর, জুরাই  অগক্টাফয ভাগ) ারনাগাদ কবযা ইায অনুবরব াংবিষ্ট
চাুরগযয দপ্তয প্রধান, বাফযক্ষণ অবপ  আফান বযদপ্তগয (যকাবয ফাা ফফাকাযীগদয পক্ষগত্র)
অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয তাবযগখয কভগক্ষ এক ফসয ূগফথ পপ্রযণ বনবিত কবযগফন।
খ) উক্ত তাবরকায গঙ্গ অবডট আবত্ত  বফবাগী ভাভরায তথয ারনাগাদ কবম্পউটাযাইজড চাকবয ফৃত্তাগন্তয
(প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক স্বাক্ষবযত) অনুবরব াংগমাজন কবযগত ইগফ।
গ) অবনষ্পন্প অবডট আবত্তয বফলগ ২.০৫ (গ) উ-অনুগেদ অনুমাী ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ। উমুক্ত পক্ষগত্র
কামথকয বনগদথনা প্রদাগনয ফযফস্থা গ্রগণয বনবভত্ত াংবিষ্ট অবডট আবত্তভূগয তাবরকা  জবড়ত কভথকতথা/
কভথচাযীগগণয নাভ, বঠকানা ৪.১১ অনুগেগদ ফবণথত অবডট আবত্ত পগর পপ্রযণ কবযগত ইগফ।
২.০৫। অফয গ্রগণয ূগফথ প্রতযাবত পল পফতন ত্র (Expected Last Pay Certificate)(ইএরবব) জাবয:
ক) যকাবয চাুরগয অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত গভগনয ১১ (এগায) ভা ূগফথ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপ/ আন  ফযন
কভথকতথা তাচায ‘অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায অফযফবত ূগফথয তাবযগখ’ এফাং ‘অফয গ্রগণয অফযফবত ূগফথয
তাবযগখ’ পল আযণগমাগয/ বনধথাযণগমাগয প্রতযাবত পফতন উগল্লখূফথক ইএরবব (Expected Last Pay
Certificate) (াংগমাজনী-১) জাবয কবযগফন। আন  ফযন কভথকতথা কতৃথক জাবযকৃত নন-পগগজগটড চাুরগযয ই,
এর, ব, ব াংবিষ্ট বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক প্রবতস্বাক্ষবযত ইগত ইগফ। ইএরবব-য গঙ্গ ১(এক) ভা ূগফথ
প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক স্বাক্ষযদানক্রগভ পপ্রবযত চাকবয ফৃত্তাগন্তয অনুবরব াংমুক্ত কবযগত ইগফ। চাকবয ফৃত্তাগন্ত
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অবনষ্পবত্তকৃত অবডট আবত্ত, বফবাগী ভাভরায তথয থাবকগর তাা ইএরবব-পত ক্রবভক ৪(ড)- এ রার কাবরগত
উগল্লখ কবযগত ইগফ।
খ) অফয গ্রগণয ূফথ মথন্ত পকান ফাবলথক পফতন ফৃবদ্ধ থাবকগর তাবযখ ফবধথত পফতগনয বযভাণ উক্ত পফতনগত্র
উগল্লখ কবযগত ইগফ। অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায অফযফবত ূগফথয তাবযগখ প্রায ছুবট, ববফষ্য তবফগরয সুদ
জভা এফাং যকাগযয ানা াংক্রান্ত তথযাবদ অবগ্রভ বাফ কবযা উক্ত ইএরবব-পত অন্তবুথক্ত কবযগত ইগফ।
ইএরবব প্রাবপ্তয য চাকবয াংক্রান্ত পকান বযফতথন ঘবটগর প্রাবনক কতৃথক্ষ ারনাগাদ চাকবয ফৃত্তান্ত
বাফযক্ষণ অবপ  াংবিষ্ট চাুরগযয কাগছ পপ্রযণ বনবিত কবযগফন। ইএরবব-এয ৪ নাং ক্রবভগক ফবণথত তথয
ম্পগকথ যফতথীগত আয পকান আবত্ত াংবিষ্ট চাুরগযয বফরুগদ্ধ দাফীকাযী প্রবতষ্ঠান উত্থান কবযগত াবযগফ না। এই
বফলগ ৪.০৪ অনুগেদ এয াংবরষ্ট ফণথনা পভাতাগফক ফযফস্থা গ্রণ কযা ইগফ।
গ) প্রাবনক কতৃথক্ষ অবনষ্পন্প অবডট আবত্তভূ মথাগরাচনা কবযা বনবদষ্ট ভ ীভায ভগধয অবডট অবধদপ্তগয
(প্রগমাজয পক্ষগত্র) জফাফ পপ্রযণ কবযগফন। প্রগাজগন াংবিষ্ট অবডট অবধদপ্তগযয বত বৈ-ক্ষী  বত্র-ক্ষী বায
ভাধযগভ আবত্ত বনষ্পবত্তয ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ। এই পক্ষগত্র অবডট অবধদপ্তযভূ গফথাচ্চ অগ্রাবধকায প্রদান
কবযগফ। করযাণ কভথকতথা এই বফলগ পপাকার গরট বফগফবচত ইগফন।
২.০৬। অফযপ্রস্তুবত ছুবট, ছুবট নগদান (রাম্প গ্রারট), ববফষ্য তবফর বস্থবত এফাং পনগনয আগফদন দাবখর  ভঞ্জুবযয
ভীভাঃ
ক) ইএরবব প্রাবপ্তয ১ (এক) ভাগয ভগধয াংবিষ্ট চাুরগয প্রাযতা াগগক্ষ অফযপ্রস্তুবত ছুবট, ছুবট নগদান (রাম্প
গ্রারট), ববফষ্য তবফগরয বস্থবত  পনন ভঞ্জুবযয আগফদন বনধথাবযত পযগভ মথামথ কতৃথগক্ষয বনকট জভা বদগফন।
পনগনয আগফদন প্রাবপ্তয ৫ (াচচ) ভাগয ভগধয প্রাবনক ভন্ত্রণার/ পনন ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ উক্ত চাুরগযয
াববথ ফুক (প্রগমাজয পক্ষগত্র)  চাকবয ফৃত্তান্ত ারনাগাদ কবযগফন এফাং ইএরবব  এরবআয-এ গভগনয
তাবযগখয ূগফথয ৩ (বতন) ফছগযয পযকগডথয বববত্তগত তাায বনকট যকাগযয পদনা/ ানা অবগ্রভ বাফ কবযা
াংবিষ্ট কতৃথগক্ষয বনকট ইগত না-দাফী প্রতযনত্র াংগ্র কবযগফন। অবজথত ছুবটয বাফ বনরূণক্রগভ প্রায
এরবআয  নগদাগনয জন্য ছুবটয বযভাণ বনধথাযণ কবযগফন। প্রাবনক কতৃথক্ষ যকাগযয আদাগমাগয অগথথয
বাফ বনরূণ কবযা তাা আদাগয ফযফস্থা কবযগফন।
খ) উমুথক্ত ফযফস্থা গ্রণ কবযা কতৃথক্ষ ৩ (বতন) ভাগয ভগধয যকাবয চাুরগযয অফয প্রস্ততুবত ছুবট, ছুবট নগদান
(রাম্পগ্রারট) ভঞ্জুবয  পনন ভঞ্জুবযত্র মুগস জাবয কবযগফন। করযাণ কভথকতথাগক অনুরূ জাবযয তথয অফবত
কবযগফন।
গ) পনন বযগাধ ত্র (বব) জাবযয জন্য পনন ভঞ্জুবযয কাগজত্র াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ পপ্রযণ
কবযগফন।
ঘ) কতৃথক্ষ (অবপ প্রধান) াংবিষ্ট চাুরগযয আগফদনগত্র বতবন পমই তাবযগখ (এরবআয-এ গভগনয ৬ (ছ) ভাগয
ঊগর্ধ্থ নগ) ববফষ্য তবফর ফাফদ জভা  সুদ উগত্তারগনয ইো প্রকা কবযগফন পই তাবযখ মথন্ত সুদ (প্রগমাজয
পক্ষগত্র) ববফষ্য তবফর বস্থবত প্রদাগনয আগদ জাবয কবযগফন। করযাণ কভথকতথাগক জাবযয তথয অফবত কবযগত
ইগফ।
ঙ) আগফদনগত্র াংবিষ্ট চাুরগয ২.১৩ অনুগেদ অনুমাী পনন ভথগণয বযভাণ বতবন বাফযক্ষণ অবপ ফা
ফযাাংক এয পকান স্থান ফা াখা ইগত পনন উগত্তারগন আগ্রী তাা উগল্লখ কবযগফন। ফযাাংক ইগত উগত্তারগনয
পক্ষগত্র ফযাাংক এযাকাউরট নেয উগল্লখ কবযগত ইগফ।
২.০৭। ছুবট নগদান (রাম্পগ্রারট), ববফষ্য তবফগরয জভা  আনুগতাবলগকয ানা ফাফদ অবগ্রভ তাবযগখয (Post
Dated) পচক প্রদান:
ক) ছুবট নগদান (রাম্পগ্রযারট) ভঞ্জুবয  ববফষ্য তবফর বস্থবত আগদ প্রাবপ্তয য াংবিষ্ট চাুরগয বফর দাবখর কবযগফন।
বফর প্রাবপ্তয য প্রায ছুবটয (গফথাচ্চ ১২ ভাগয ভূর পফতগনয ভবযভাণ) নগদান অথথাস রাম্প গ্রারট-এয অথথ
এফাং ফথগভাট ববফষ্য তবফগরয বস্থবত বাফযক্ষণ অবপ াংবিষ্ট চাুরগযয এরবআয-এ গভগনয ২ (রৃই) ভা ূগফথ
অবগ্রভ তাবযগখয (Post Dated) পচগকয ভাধযগভ তাচায বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ/ অবপ প্রধাগনয বনকট পপ্রযণ
কবযগফন। বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ/ অবপ প্রধান এরবআয-এ মাইফায ১ (এক) ভা ূগফথ উক্ত পচক াংবিষ্ট
চাুরগযগক স্তান্তয কবযগফন।
খ) পনন ভঞ্জুবযয কাগজত্র প্রাবপ্তয ১ (এক) ভাগয ভগধয কাগজত্র যীক্ষা কবযা পনন বনণথ াংক্রান্ত বাফ
মথামথবাগফ মাচাইূফক
থ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপ পনন বযগাধ ত্র (বব) জাবয কবযগফন।
আনুগতাবলগকয টাকায পচক অফযগ্রগণয ২ (রৃই) ভা ূগফথ অবগ্রভ তাবযগখয (Post Dated) পচগকয ভাধযগভ
বব াংবিষ্ট চাুরগযয বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ/ অবপ প্রধাগনয বনকট পপ্রযণ কবযগফন এফাং বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ/
অবপ প্রধান াংবিষ্ট চাুরগযয অফয গ্রগণয ১ (এক) ভা ূগফথ বব  আনুগতাবলগকয পচক াংবিষ্ট চাুরগযগক
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আনুষ্ঠাবনকবাগফ স্তান্তয কবযগফন। াংবিষ্ট চাুরগয পম তাবযগখ অফয গ্রণ কবযগফন পই তাবযগখয উগল্লখক্রগভ এই
অবগ্রভ তাবযগখয (Post Dated) পচক ইসুয কবযগত ইগফ।
গ) বাফযক্ষণ অবপ উমুথক্ত কর অবগ্রভ তাবযগখয (Post Dated) পচক বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ/ অবপ প্রধাগনয
কাগছ পপ্রযগণয অগ্রান গত্রয (Forwarding letter) অনুবরব াংবিষ্ট যকাবয চাুরগযগক এফাং করযাণ কভথকতথাগক
প্রদান কবযগফ। উগয ফবণথত ভগ অবগ্রভ তাবযগখয (Post Dated) পচকভূ বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ/ অবপ
প্রধাগনয বনকট পপ্রযগণ বাফযক্ষণ অবপ ভথথ না ইগর প্রবতবট পক-এ বফরগেয কাযণ ফযাখযাূফথক প্রাবঙ্গক
তথয াংবিষ্ট চাুরগযয এরবআয/ অফয-এ গভগনয অনবধক ৭(াত) বদগনয ভগধয অথথ বফবাগগয প্রবফবধ অনুবফবাগ
 বাফ ভা- বনন্ত্রগকয কামথারগক বাফযক্ষণ অবপ কতৃথক পযবজষ্টাডথ এবড মুক্ত গত্রয ভাধযগভ জানাইগত
ইগফ।
ঘ) তগফ On line পরনগদন ফযফস্থা চারুকযগণ অফকাঠাগভা প্রস্তুত কবযা যকাবয অনুভবত জাবযয য ভাবক পনন
কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয ফযাাংক একাউগরট স্বাংবক্রবাগফ জভা কবযফায ফযফস্থা পনা ইগফ।
২.০৮।

কতথগফয অফগরায কাযগণ াবস্তভূরক ফযফস্থা:

পনন ভঞ্জুবযয াবত জবড়ত পকান চাুরগয মবদ বনধথাবযত ভীভা অনুমাী পনন পকই বনষ্পবত্তগত ফযথথ ন,
তাা ইগর াংবিষ্ট চাুরগযয বফরুগদ্ধ কতথগফয অফগরায দাগ যকাবয কভথচাযী (ৃাংখরা  আীর) বফবধভারা, ১৯৮৫
অনুমাী াবস্তভূরক ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ।
২.০৯।

পপ্রলগণ থাকাকারীন ভগ রীব স্যারাযী  পনন কবররেজবফউনঃ

পদগয অবযন্তগয বফববন্প স্বাত্তাবত/ আধা-স্বাত্তাবত াংস্থা/ কগথাগযন/ যাষ্ট্রাত্ত ফাবণবজযক ফযাংক/ অথথরগ্নী
প্রবতষ্ঠান/ স্থানী যকায প্রবতষ্ঠানভূগ পপ্রলগণ বনগাবজত থাকাকারীন ভগয জন্য যকাবয চাুরগযগদয রীব স্যারাযী
 পনন কবররেজবফউন যকাবয খাগত জভা পদায ফতথভান প্রথা বফরুপ্ত কযা ইর। এই সুবফধা ূগফথয পপ্রলগণ
বনগাবজত যকাবয চাুরগযগদয জন্য প্রগাজয ইগফ। তগফ বফগদী যকায/ াংস্থা পপ্রলগণ কভথযত যকাবয
চাুরগযগদয রীব স্যারাযী  পনন কবররেজবফউন প্রদাগনয প্রথা প্রচবরত বফবধ অনুমাী মথাযীবত চারু থাবকগফ।
২.১০।

বফতবকথত চাকবযকার:

বফতবকথত চাকবযকার ফাদ বদা অফবষ্ট পননগমাগয চাকবয ২৫(চবচ) ফসয অথফা তদূগর্ধ্থয পক্ষগত্র ূণথ াগয
পনন ভঞ্জুয কবযগত ইগফ। বফতবকথত চাকবযকাগরয কাযগণ পনন আটক যাখা মাইগফ না।
২.১১।

পনন পকই বনষ্পবত্তয অগ্রগবত বযদথন  ভবনটবযাং:

ক) বনধথাবযত ভূবচ অনুমাী পনন ভঞ্জুবয কামথক্রভ ম্পন্প কযা ইগতগছ বকনা তাা াংবিষ্ট প্রাবনক/ পনন
ভঞ্জুযকাযী অবপ  বাফযক্ষণ অবপগয ঊর্ধ্থতন কভথকতথা ভগনানীত করযাণ কভথকতথায ভাধযগভ বনবভত ভবনটবযাং
কবযা বযদথন ফবগত ভন্তফয বরবফদ্ধ কবযগফন।
খ) কর আন  ফযন কভথকতথা/ বাফযক্ষণ কভথকতথা বফগত ৩ (বতন) ভাগ জাবযকৃত প্রতযাবত পল পফতন ত্র (ই,
এর, ব, ব), পনন বযগাধ আগদ (ব,ব,)  অন্যান্য তথয েবরত (াংগমাজনী-৯ক) একবট প্রবতগফদন
সত্রভাবক বববত্তগত (জানুাবয, এবপ্রর, জুরাই এফাং অগক্টাফয) মথামথ কতৃথগক্ষয ভাধযগভ (বাফযক্ষণ অবপগুবর
ব, বজ, এ-এয ভাধযগভ এফাং ভন্ত্রণার/ বফবাগগুবর স্ব স্ব ভন্ত্রণার/ বফবাগ এয প্রান াখায ভাধযগভ) অথথ
বফবাগগয প্রবফবধ অনুবফবাগগ বনবভত পপ্রযণ কবযগফন।
২.১২।

াভবক (Provisional) পনন প্রদান:

পম কর পনন পকই না-দাফী প্রতানত্র অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদয অবাগফ বনষ্পবত্ত কযা ম্ভফ
 না পই কর পক্ষগত্র াংবিষ্ট চাুরগযয/ উত্তযাবধকাযীয আগফদনক্রগভ প্রায আনুগতাবলগকয তকযা ৮০ বাগ এফাং
প্রায ূণথ নীট পনন াভবকবাগফ প্রদান কবযগত ইগফ। যফতথীকাগর অনবধক ৬ (ছ) ভাগয ভগধয াংবিষ্ট অবপ
প্রগাজনী কাগজত্রাবদ াংগ্র কবযা পনন পকইবট চূড়ান্ত কবযগফন। অন্যথা উক্ত ৬(ছ) ভা অবতক্রান্ত ায
অফযফবত য াভবকবাগফ প্রদত্ত নীট পনন, পননাগযয বনজস্ব বফফযণীয বববত্তগত চূড়ান্ত কবযগত ইগফ এফাং
আনুগতাবলগকয ফাকী অাং বযগাধ কবযগত ইগফ।
২.১৩।

পনন ভথণঃ

ফতথভাগন একজন চাুরগয তাচায গ্র পনগনয তকযা ৫০ বাগ ভথণ কবযা এককারীন আনুগতাবলক প্রায
ন। পম কর চাুরগয ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযগখ অথফা তাায গয অফয গ্রণ কবযাগছন/ কবযগফন, তাচাযা ইো
প্রকা কবযগর অফবষ্ট গ্র পনগনয ৫০ বাগ একফাগয ভথণ কবযা উায বযফগতথ প্রচবরত বফবনভ াগযয
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অগধথক াগয আনুগতাবলক গ্রণ কবযগত াবযগফন। উক্ত অফবষ্ট ৫০ বাগ গ্র পনন একফাগয ভথগণয বফলবট
পননাগযয প্রথভ আগফদনগত্র সুবনবদথষ্টবাগফ উগল্লখ কবযগত ইগফ, যফতথী ভগ ফা খরড খরড বাগফ পকান আগফদন
গ্রণগমাগয ইগফ না।
৩.০০।

াবযফাবযক পনন:

৩.০১।

উত্তযাবধকাযী ভগনানন:

াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র াংবিষ্ট চাুরগয চাকবযগত থাকা অফস্থা অথফা যফতথী পম পকান ভগ তাচায
বযফাগযয পম পকান এক ফা একাবধক দস্যগক তাচায াবযফাবযক পনগনয ম্পূণথ ফা অাং বফগগলয উত্তযাবধকাযী
ভগনানীত কবযগত াবযগফন। ভগনানগনয অফতথভাগন াবযফাবযক পনন  আনুগতাবলক প্রদাগনয পক্ষগত্র তাচায ফথগল
বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ তসকারীন অথথ  যাজস্ব বফবাগগয ১৬-৪-১৯৫৯ তাবযগখয স্মাযক নাং ২৫৬৬ (৪০)-এপ অনুযগণ
উত্তযাবধকাযী বনণথ কবযগফন। ভৃত পননাগযয স্ত্রী/ স্বাভী ুনযা বফফা ফন্নগন আফদ্ধ ন নাই এই ভগভথ স্থানী
পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ পভগরেজাবরটন এরাকায পক্ষগত্র কাউবন্ফরয-এয াবটথবপগকগটয বববত্তগত ফথগল
বনন্ত্রণকাযী কভথকতথায প্রদত্ত াবটথবপগকট গ্রণগমাগয ইগফ (াংগমাজনী-৩)। পকাটথ ইগত াকগন াবটথবপগকট
প্রদাগনয ফাধযফাধকতা থাবকগফ না
৩.০২।

ুত্র  বফফাবতা কন্যা ন্তাগনয ফীভা:

াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র ুত্র ন্তাগনয ফ ীভা ২১ ইগত ২৫ ফসগয উন্পীত কযা ইর। প্রচবরত বফধাগনয
পমই কর পক্ষগত্র ুত্র ন্তাগনয পকান ফীভা ফতথভাগন উগল্লখ নাই, পই কর পক্ষগত্র ফ বনবফথগগল কর ুত্র ন্তান
াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। পমভনঃ তসকারীন অথথ  যাজস্ব বফবাগগয ১৬-৪-১৯৫৯ তাবযগখয স্মাযক নাং ২৫৬৬
(৪০)-এপ-এয অনুগেদ ৫(২)(এ)(i) পভাতাগফক পনন গ্রগণয জন্য পকান পমাগয ফযবক্ত না থাবকগর অনুগেদ
৫(২)(এ)(ii)-এয অনুযগণ ২৫ ফসগযয অবধক ফস্ক জীফীত পজযষ্ঠুত্র াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। তগফ,
পননাগযয অফয গ্রগণয তাবযখ ইগত পভাট ১৫ ফসয পভাদকার ূবতথয পকান ভকার অফবষ্ট থাবকগর রৄধুভাত্র
উক্ত ভকার ূবতথ মথন্ত বতবন াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। ২৫ ফসগযয ঊগর্ধ্থ ুত্র ন্তাগনয প্রাযতায অনুরূ
গতথ ভৃত পফাভবযক যকাবয কভথকতথা/ কভথচাবযয বফফাবতা কন্যা/ কন্যাগণ প্রচবরত বফবধগত দ্ধবতগত  াগয
পনন/ আনুগতাবলক প্রায ইগফন।
৩.০৩।

অবফফাবতা/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্তা কন্যায ফীভা:

পননাযগদয অফয গ্রগণয তাবযখ ইগত পভাট ১৫ ফসয পভাদকার ূবতথয পকান ভকার অফবষ্ট থাবকগর
এই আগদ কামথকয ায তাবযখ ইগত অফবষ্ট ভ কাগরয জন্য অবফফাবতা/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্তা কন্যায ফ
বনবফথগগল গফথাচ্চ ১৫ ফসয পভাদ কাগরয অফবষ্ট ভ কার ূবতথ মথন্ত াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন।
৩.০৪।

প্রবতফন্নী ন্তানঃ

ফাাংরাগদ প্রবতফন্নী করযাণ আইন, ২০০১ (২০০১ গনয ১২নাং আইন) এয ২নাং ধাযা ফবণথত াংজ্ঞা অনুমাী
প্রবতফন্নী ন্তান ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযখ ইগত আজীফন াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। তগফ, উক্ত আইগনয ১৩(খ)
অনুগেদ অনুমাী বনফন্নন ম্পবকথত বযচ গত্রয অনুবরব পনন পাগযয বত জভা বদগত ইগফ।
৩.০৫।

বফধফা স্ত্রীয পক্ষগত্র:

ূগফথ প্রচবরত বনভ অনুমাী পম কর বফধফা স্ত্রী ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযগখ াবযফাবযক পনন াইগতন/ প্রাপ্ত
ইগতন অথফা যফতথী ভগ প্রায ইগফন, তাচাযা ুনবফথফা না কবযগর ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযখ ইগত ূণথাগয
আজীফন াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন। তগফ তাচাযা পনন ভথণ কবযগত াবযগফন না।
৩.০৬।

অফয গ্রগণয গয ভৃতযু য পক্ষগত্র াবযফাবযক পনগনয ায:

একজন চাুরগয অফয গ্রগণয ূগফথ ভৃতুযফযণ কবযগর তাচায বযফায পম াগয াবযফাবযক পনন প্রায ইগতন,
অফয গ্রগণয য ভৃতুযফযণ কবযগর ০১-০৬-১৯৯৪ তাবযখ ইগত একই াগয তাচায বযফায/ ভগনানীত উত্তযাবধকাযী
াবযফাবযক পনন প্রায ইগফন।
৩.০৭।

আত্মতযায পক্ষগত্র পনন:

আত্মতযায কাযগণ ভৃত চাুরগযয বযফাযগক (মবদ থাগক) স্বাবাবফক ভৃতুযয ন্যা প্রচবরত বফবধ অনুমাী াবযফাবযক
পনন  আনুগতাবলক প্রদান কবযগত ইগফ।
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৪.০০।

পনন াংক্রান্ত অন্যান্য বফলাফরী:

৪.০১।

জরুযী বববত্তক পনন প্রদান:

ফাধযতাভূরক অফয, অক্ষভতাজবনত অফয, পস্বো অফয, ভৃতুযজবনত কাযগণ পনগনয পক্ষগত্র আগফদনত্র
প্রাবপ্তয ১ (এক) ভাগয ভগধয প্রাবনক কতৃথক্ষ এফাং যফতথী ১০ (দ) বদগনয ভগধয বাফযক্ষণ অবপ কর
আনুষ্ঠাবনকতা ভানাগন্ত পনন ভঞ্জুবয  বব জাবয কবযগফন। অন্যথা এই স্মাযগকয ২.১২ অনুগেদ অনুমাী
াভবক পনন প্রদান কবযগত ইগফ।
৪.০২।

ফাবলথক পগানী প্রবতগফদন:

পনন ভঞ্জুবযয পক্ষগত্র যকাবয চাুরগযয ফাবলথক পগানী প্রবতগফদন বফগফচনায প্রগাজন ইগফ না।
৪.০৩।

প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক তযাবত তথযাবদ গ্রণ:

প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক তযাবত জন্ধ তাবযখ, নবভবন (ভগনানীত উত্তযাবধকাযী), প্রবতস্বাক্ষয, নভুনা স্বাক্ষয 
াগতয াচচ আাংগুগরয ছা (াংগমাজনী-৬) ইতযাবদ বাফযক্ষণ অবপগ ুনঃমাচাই ফযবতগযগকই গৃীত ইগফ। তগফ
এবপগডববট ৈাযা জন্ধ তাবযখ বযফতথন কবযগর তাা গ্রণ পমাগয ইগফ না।
৪.০৪।

ফাড়ীবাড়া াংক্রান্ত দাফী বনষ্পবত্ত:

ক) অফযপ্রস্তুবত ছুবটয আগদ জাবযয এক ভাগয ভগধয বাফযক্ষণ অবপ/ বনন্ত্রণকাযী কতৃথক্ষ কর পদনা-ানায
বাফ প্রস্তুত কবযা াংবিষ্ট কভথচাবয ফথগল বতন ফছয পমই কর দপ্তগয কাজ কবযাগছন অনাবত্তয জন্য পই কর
দপ্তগয এফাং আফান, বফরৃযস (যকাবয ফাা ফফা কবযগর), পটবরগপান ইতযাবদয বিাগযন্ফ এয জন্য াংবিষ্ট দপ্তগয
ত্র পপ্রযণ কবযগফ। াংবিষ্ট দপ্তয ত্র প্রাবপ্তয ২১ বদগনয ভগধয অনাবত্ত ত্র বদগফ ফা ানা/ আবত্ত থাকগর তাা
বফস্তাবযত জানাইগফ। ানাবদ থাবকগর উক্ত ানাবদ বযগাগধয য ২১ বদগনয ভগধয াংবিষ্ট দপ্তয কতৃথক বিাগযন্ফ
াবটথবপগকট প্রদান কবযগত ইগফ। ২১বদগনয ভগধয বিাগযন্ফ াবটথবপগকট অথফা ভতাভত প্রদান না কবযগর ানাবদ
মথামথবাগফ বযগাবধত ইাগছ গণয কবযা পনন ভঞ্জুয কবযগত ইগফ। যকাবয ানায বফল মথাভগ না
জানাগনা ইগর াংবিষ্ট দপ্তগযয এই বফলগ দাবত্বপ্রাপ্ত ফযবক্তই দাী থাবকগফন। ঐ দপ্তগযয অনাবত্ত াা পগগর ২১
বদগনয ভগধয,  না াা পগগর তাা উগল্লখ যফবতথ ৭ (াত) বদগনয ভগধয পনন ভঞ্জুবয ত্র বাফযক্ষণ অবপগ
াঠাইগত ইগফ।
খ) াংবিষ্ট াংস্থা কতৃথক ফাড়ীবাড়া আদা বনবিত কবযগত ইগফ। অফয গ্রগণয তাবযগখয য অবতবযক্ত ভগয জন্য
ফাা ফযাদ্দ প্রদান কযা ইগর আফান বযদপ্তয/ ফাা ফযাদ্দকাযী াংস্থা অনাবত্ত ত্র প্রদান কবযগফ। এই পক্ষগত্র
অফয গ্রগণয তাবযগখয যফতথী ভগ ফাায াংবিষ্ট যকাবয ানা আদা ঐ াংস্থা বনবিত কবযগফ।
৪.০৫।

বড-াপ  বব:

ক) পনগনয বব-পত তাচায উত্তযাবধকাযীয নাভ, পননাগযয বত ম্পকথ, সফফাবক অফস্থা  ফ ইতাবদ
উগল্লখ থাবকগত ইগফ। ব,ব, এফাং বড-াপ এয বত াংগমাজনী-২ পভাতাগফক উবযউক্ত তথযাফরী অফশ্যই
াংমুক্ত কবযগত ইগফ। চাুরগয/ অফযপ্রাপ্ত চাুরগয জীফীত থাকা অফস্থা াংগমাজনী-২ পভাতাগফক তথযাবদ যফযা
না কবযগর াবযফাবযক পনগনয আগফদনকাযীগক াংগমাজনী-৭ পভাতাগফক তথযাবদ দাবখর কবযগত ইগফ এফাং
াংগমাজনী-৭ পভাতাগফক তথযাবদ ব,ব, এফাং বড-াপ এয বত অফশ্যই াংমুক্ত কবযগত ইগফ।
খ) বাফযক্ষণ অবপ বড-াপ (Disburser’s half) এফাং বব (Pension Payment Order) মথামথবাগফ ূযণ
কযা বনবিত কবযগফ। কাগগজয ভান উন্পত কযা এফাং পনন ফইবট বাগরাবাগফ ফাচধাগনায ফযফস্থা াংস্থান ভন্ত্রণার
গ্রণ কবযগফ।
৪.০৬।

ঢাকা ভানগযীয পননাযগগণয পনন প্রদান:

ঢাকা পজরা বাফযক্ষণ অবপ ইগত ফতথভাগন মাচাযা পনন উগত্তারন কগযন তাচাগদয পনন বাফ ভা
বনন্ত্রক (ববজএ) াংবিষ্ট প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথায (বএ) কামথার কতৃথক প্রদাগনয ফযফস্থা গ্রণ কবযগত ইগফ।
৪.০৭।

পনন পযভঃ

এই আগদ জাবযয তাবযখ ইগত াংগাবধত পনন পযভ (াংগমাজনী-৪) এফাং াবযফাবযক পনন পযভ
(াংগমাজনী-৫) ফযফরত ইগফ। াংস্থান ভন্ত্রণার প্রগাজনী  মথাপ্ত পযভ যফযাগয ফযফস্থা কবযগফ। পযগভ
উবল্লবখত তগথযয ফাবগয আয পকান তথয অফয গ্রণকাযী/ উত্তযাবধকাযীয বনকট চাা মাইগফ না। াংগমাজনী পযভ-৪
এফাং ৫ ববন্প যাং এয ইগফ। াবযফাবযক পনগনয জন্য উত্তযাবধকাযীয নভুনা-স্বাক্ষয পনন পযগভ াংগমাজন কযা
ইগফ।
অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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৪.০৮।

অনুগত্তাবরত পনন এফাং ফগকা পনন প্রদাগনয দ্ধবতঃ

ক) পননায পকান কাযগণ এক ফসয ফা তদূধফথ ভ পনগনয টাকা উগত্তারন কবযগত না াবযগর এফাং যফতথীগত
তাা উগত্তারন কবযগত চাবগর পনন অনুগত্তাবরত/ ফগকা থাবকফায কাযণ াংফবরত আগফদন প্রধান/ পজরা/
উগজরা বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কবযগত ইগফ বমবন তাচায অবপগ প্রাপ্ত বব এফাং বড-াপ-এয বববত্তগত
অনুগত্তাবরত ফগকা পনন বযগাধ কবযগত াবযগফন। এই পক্ষগত্র পনন ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয নূতনবাগফ
অনুগভাদন/ ভঞ্জুবয গ্রগণয প্রগাজন ইগফ না।
খ) পম কর পননায ফযাাংক ইগত পনন উগত্তারন কগযন তাচাগদয পক্ষগত্র প্রধান/ পজরা/ উগজরা বাফযক্ষণ
অবপায আগফদন প্রাবপ্তয ৭ (াত) বদগনয ভগধয বফলবট বনষ্পবত্ত কবযগফন অথফা ভতাভত প্রদান কবযগফন। উক্ত
ভগয ভগধয বনষ্পবত্ত ফা ভতাভত প্রদান না কবযগর আগফদনকাযীয আগফদন পভাতাগফক মু বক্তঙ্গত দাফী বযগাধ
কবযগত ইগফ। ফবণথত ৭ (াত) বদগনয ভগধয ভতাভত না পদায কাযগণ যকাগযয পকান আবথথক ক্ষবত ইগর
াংবিষ্ট দাী কভথকতথা/ কভথচাযীয বনকট ইগত ফযাখযা চাা মাইগত াগয।
৪.০৯।

পনন ভঞ্জুবযয প্রগাজনী পযভ, নদ  কাগজ ত্রাবদঃ

ক) চাুরগযয বনগজয অফয গ্রগণয পক্ষগত্র: আনুগতাবলক  অফয বাতা াায জন্য বনগম্ন ফবণথত পযভ, নদ 
কাগজত্রাবদ বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কবযগত ইগফ এফাং বাফযক্ষণ অবপ ইায অবতবযক্ত পকান পযভ, নদ
 কাগজত্রাবদ চাবগত াবযগফ না:
১)
(২)
(৩)
৪)
৫)
(৬)
(৭)
(৮)
৯)

নন-পগগজগটড চাুরগযগদয পক্ষগত্র াববথ ফুক/ পগগজগটড চাুরগযগদয পক্ষগত্র চাকবযয বফফযণী
এরবআয-এ গভগনয ভঞ্জুবয ত্র (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
প্রতযাবত পল পফতন ত্র/ পল পফতন ত্র (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
পনন পযভ ২.১ (াংগমাজনী-৪)
তযাবত ছবফ
প্রাপ্তফয পনগনয সফধ উত্তযাবধকায পঘালণা ত্র (াংগমাজনী-২)
নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আাংগুগরয ছা (াংগমাজনী-৬)না-দাফী প্রতযন ত্র (াংগমাজনী-৮)পনন ভঞ্জুবয আগদ-

১ কব
১ কব
১ কব
১ কব
৪ কব
৩ কব
৩ কব
১ কব
১ কব

খ) াবযফাবযক পনগনয পক্ষগত্র: আনুগতাবলক  অফযবাতা াইফায জন্য বনগম্ন ফবণথত পযভ, নদ  কাগজত্রাবদ
বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কবযগত ইগফ এফাং বাফযক্ষণ অবপ ইায অবতবযক্ত পকান পযভ, নদ 
কাগজত্রাবদ চাবগত াবযগফ না। তগফ প্রবতফন্নী ন্তাগনয অনুকূগর াবযফাবযক পনন ভঞ্জুবযয পক্ষগত্র অনুগেদ
৩.০৪ অনুযগণ বনফন্নন ম্পবকথত বযচ ত্র বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কবযগত ইগফ।
খ) ১) পনন ভঞ্জুবযয ূগফথই পননাগযয ভৃতযু ইগরঃ
১)
২)
৩)
৪)
৫)
৬)
৭)
৮)

নন-গগজগটড চাুরগযগদয পক্ষগত্র াববথ ফুক/ পগগজগটড চাুরগযগদয পক্ষগত্র চাকবযয বফফযণী১ কব
এরবআয-এ গভগনয ভঞ্জুবযত্র (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
১ কব
প্রতযাবত পল পফতন ত্র/ পল পফতন ত্র (প্রগমাজয পক্ষগত্র)
১ কব
াবযফাবযক পনগনয আগফদন ত্র পযভ ২.১ (াংগমাজনী-৫)
১ কব
তযাবত ছবফ ৪ কব
উত্তযাবধকায নদ ত্র  নন ভযাবযজ াবটথবপগকট (াংগমাজনী-৩) ৩ কব
নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আাংগুগরয ছা (াংগমাজনী-৬)৩ কব
অবববাফক ভগনানন এফাং অফয বাতা  আনুগতাবলক উগত্তারন কবযফায জন্য ক্ষভতা অথণ নদ
(াংগমাজনী-৭)- ৩ কব
৯)
বচবকসক/ পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ কাউবন্ফরয কতৃথক প্রদত্ত ভৃতুয নদ ত্র - ১ কব
১০) না-দাফী প্রতযন ত্র (াংগমাজনী-৮) ১ কব
১১) পনন ভঞ্জুবয আগদ১ কব
খ) (২) অফযবাতা পবাগযত অফস্থা পননগবাগীয ভৃতযু ইগরঃ
১.
পনন আগফদন পযভ ২.২ (াংগমাজনী-৫)২.
তযাবত ছবফ ৩.
উত্তযাবধকায নদ ত্র  নন ভযাবযজ াবটথবপগকট (াংগমাজনী-৩) ৪.
নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আাংগুগরয ছা (াংগমাজনী-৬)৫.
অবববাফক ভগনানন এফাং অফয বাতা  আনুগতাবলক উগত্তারন কবযফায ক্ষভতা অথণ নদ
(াংগমাজনী-৭)৬.
বচবকসক/ পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ কাউবন্ফরয কতৃথক প্রদত্ত ভৃতুয নদ ত্র ৭.
বব এফাং বড-াপ অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

১ কব
৪ কব
৩ কব
৩ কব
৩ কব
১ কব
১ কব
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৪.১০।

ববফষ্য তবফগরয সুদঃ

পম কর ফযবক্ত ববফষ্য তবফগর জভা টাকায উয সুদ গ্রণ কবযগত অবনেুক তাচাগদয ববফষ্য তবফগরয সুদ এয
বযফগতথ যকাগযয তযপ ইগত চাচদা/ অনুদান প্রদাগনয বফল যফতথীকাগর বফগফচনা কযা ইগফ।
৪.১১।

অবডট আবত্ত বনষ্পবত্ত:

ক) ২.০৫ অনুগেগদ ফবণথত ফযফস্থা ছাড়া অফগয গভনকাযী যকাবয চাুরগযগদয অবনষ্পবত্তকৃত অবডট আবত্ত দ্রুত
বনষ্পবত্তয রগক্ষ ব এরড এবজ অবপগয দাবত্বীর কভথকতথায পনতৃগত্ব পকন্ীবাগফ একবট ববন্প অবডট পর গঠন
কবযা ৩ (বতন) ভাগয ভগধয অবডট আবত্ত বনষ্পবত্তয ভীভা ফাচবধা বদগত ইগফ। তগফ পকান কাযগণ আবত্ত
বনস্পবত্তগমাগয না গর ইায কাযণ প্রাবনক কতৃথক্ষ  াংবিষ্ট চাুরগযগক অবডট পর অফবত কবযগফ।
াধাযণবাগফ ৩ (বতন) ভাগয ভগধয পকান ভতাভত াা না পগগর পনন ভঞ্জুবয প্রদান কবযগত ইগফ। অবডট
আবত্তগত াংবিষ্ট প্রাবনক কতৃথক্ষ কতৃথক মবদ পকান ফযবক্তগক দাী কযা না  তগফ উক্ত আবত্তয জন্য পকান
ফযবক্তয পনন আটকাইা যাখা মাইগফ না। অবডট পর গঠগনয বফলবট অবফরগে ফাস্তফান কবযগত ইগফ। অবডট
পর আগাভী ৩ (বতন) ভাগয ভগধয ুযাতন অবডট আবত্তভূ বনষ্পবত্তয উগদযাগ গ্রণ কবযগফ।
খ) পকন্ী অবডট পর প্রবতবট অবডট অবধদপ্তগযয অবডট বনষ্পবত্ত কামথক্রগভয অগ্রগবত প্রবতভাগ মথাগরাচনাক্রগভ
উমুক্ত বনগদথনা প্রদান কবযগফ।
৪.১২।

পনন ভঞ্জুবযয ক্ষভতা বফগকন্ীকযণঃ

অথথ বফবাগ কতৃথক ২০০৫ গন জাবযকৃত আবথথক ক্ষভতা ুনঃঅথণ আগদগয ৩৫  ৩৬ নাং অনুগেদ
াংগাধনক্রগভ পনন ভঞ্জুবযয ক্ষভতা বফগকন্ীকযণ কযা ইগফ।
১) বযচারক মথাগয বনগচয কগরয পক্ষগত্র বযচারক মথাগ, বযচারক ফা তদূর্ধ্থ মথাগয কভথকতথায পক্ষগত্র
ভাবযচারক/ পচাযভযান এফাং ভাবযচারক/ পচাযভযান মথাগয কভথকতথাগদয পক্ষগত্র াংবিষ্ট ভন্ত্রণার অফয
 পনন ভঞ্জুবযয আগদ প্রদান কবযগফন।
২) পমই কর কযাডাগযয ফযফস্থানা প্রাবনক ভন্ত্রণারগয বনন্ত্রণাধীন পই কর কযাডাগযয পক্ষগত্র মুগ্ম -বচফ ফা
তদূর্ধ্থ কভথকতথাগদয অফয  পনন ভঞ্জুবয আগদ অবতবযক্ত বচফ/ বচফ প্রদান কবযগফন। অন্যান্য কর
কভথকতথায অফয  পনন ভঞ্জুবযয আগদ মুগ্ম-বচফ প্রদান কবযগফন।
৩) ভন্ত্রণারগয কর কভথচাযীয অফয  পনন ভঞ্জুবয াংক্রান্ত ক্ষভতা উ-বচফগক প্রদান কযা ইগফ।
৪.১৩। বফবাগী ভাভরা বনষ্পন্পকযণ:
ক) অফগয গভনকাযী চাুরগযয বফরুগদ্ধ পকান বফবাগী ভাভরা থাবকগর করযাণ কভথকতথা াংবিষ্ট প্রাবনক কতৃথগক্ষয
বত পমাগাগমাগক্রগভ অনুগেদ ২.০৪ অনুমাী বফবাগী ভাভরা রৄরুয এক ফসগযয ভগধয তাা বনষ্পবত্তয উগদযাগ
গ্রণ কবযগফন। এক ফসগযয ভগধয বফবাগী ভাভরা (আবথথক াংগিল ম্পন্প বফবাগী ভাভরা ফযতীত) বনষ্পবত্ত না
ইগর তাচাগক পনন প্রদান কবযগত ইগফ। তগফ বফবাগী ভাভরা চবরগত থাবকগফ। ভাভরা পদালী াফযস্ত ইগর
প্রচবরত আইন/ বফবধ পভাতাগফক তাচায বফরুগদ্ধ ফযফস্থা গ্রণ কযা ইগফ। এরবআয-এ গভগনয তাবযগখয ূগফথয
এক ফছগযয ভগধয বফবাগী ভাভরা রৄরু ইগর তাা এরবআয-এ থাকাকারীন এফাং চাুরগয মবদ এরবআয পবাগ
না কগযন অথফা তাচায অফয প্রস্তুত ছুবট ানা না থাগক পই পক্ষগত্র অফয কারীন ভগ অনূর্ধ্থ এক ফছয
ভাভরা চবরগত াগয। তগফ ভাভরা রৄরু ায এক ফছগযয ভগধয চূড়ান্ত বদ্ধান্ত প্রদান না কযা ইগর ভাভরা
বনষ্পবত্ত না া গে পনন ভঞ্জুয কবযগত ইগফ।
খ) ইাগত যকাগযয পকান ক্ষবত ইগর বফবাগী ভাভরা মথাভগ বনষ্পবত্ত না কযায জন্য দাী ফযবক্ত/ ফযবক্তগদয
বনকট ইগত উদ্ভূত ক্ষবত আদা কবযগত ইগফ। এই পক্ষগত্র বফ.এ.আয-এয াংবিষ্ট বফবধ এফাং অফয গ্রণ আইন,
১৯৭৪ এয ১০ ধাযা াংগাধন কযা ইগফ।
৪.১৪।

বফ.এ.আয-২৫৮, ২৬৪  ২৬৭ াংগাধগনয ফযফস্থা গ্রণ:

যাজস্বখাগত স্থাী ূন্য গদয বফযীগত অস্থাীবাগফ বনগাবজত এফাং অনূযন ১০ (দ) ফছয চাকবয কবযাগছন এভন
কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনন প্রাবপ্তয জন্য বফএআয াটথ -১ এয বফদযভান বফবধ ২৫৮, ২৬৪  ২৬৭ াংগাধন কযা
ইগফ।
৪.১৫।

বনগখাচজ যকাবয চাুরগযয উত্তযাবধকাযীগক পনন/ আনুগতাবলক ইতযাবদ প্রদান:

ক) ৪.১৪ অনুগেগদয বফধান  পনন প্রাবপ্তয জন্য নূযনতভ চাকবযকার ম্পাদন াগগক্ষ বনগখাচজ যকাবয চাুরগযয
উত্তযাবধকাযী/ উত্তযাবধকাযীফৃন্দ বনকট থানা এ ম্পবকথত বজবড এবররেজয অনুবরব পনন প্রাবপ্তয আগফদন
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কবযগর প্রাবনক কতৃথক্ষ ২(রৃই)বট ফরর প্রচাবযত জাতী সদবনগক বনগখাচজ া াংক্রান্ত বফজ্ঞবপ্ত প্রকাগয
ফযফস্থা কবযগফন। বফজ্ঞবপ্ত প্রকাগয য ৬ (ছ) ভা অবতফাবত ইগর উত্তযাবধকাযীগক বফবধ পভাতাগফক াবযফাবযক
পনন ভঞ্জুয কযা মাইগফ।
খ) ূগফথ বযগাবধত না ইগর বনগখাচজ ইফায অনূযন ৩ (বতন) ফছয য প্রচবরত আইন অনুমাী পমাগয আদারত
কতৃথক াফযস্তকৃত উত্তযাবধকায াবটথবপগকট দাবখর কযা ইগর পদনা-ানা ভন্ব াগগক্ষ বনগখাচজ যকাবয
চাুরগযয ববফষ্য তবফগরয বস্থবত, রাম্প গ্রারট  আনুগতাবলগকয অথথ প্রদান কযা মাইগফ।
গ) অনুগেদ ‘ক’ পভাতাগফক াবযফাবযক পনন ভঞ্জুয পগল াংবিষ্ট যকাবয চাুরগয বপবযা আবগর বতবন বনগখাচজ
ইফায ূগফথ অফগয গভন না কবযগর তাচায ূফথ চাকবযগত ুনফথারগমাগয ইগফন না।
৫। এই স্মাযগক ফবণথত বদ্ধান্তভূ অবফরগে কামথকয ইগফ।
৬। এই স্মাযকফগর পনন াংক্রান্ত প্রচবরত বফবধ/ দ্ধবত এফাং আগদ/ স্মাযক ইতযাবদয াংবিষ্ট অাং াংগাবধত
ইাগছ ফবরা গণয ইগফ।
৭। এই স্মাযগক ফবণথত  নাই এভন পকান বফল ম্পগকথ ফতথভাগন প্রচবরত বফবধ-বফধান/ দ্ধবত/ আগদভূ
বযফতথন/ বযফধথন/ াংগাধন না া মথন্ত ফরফস থাবকগফ।

নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/৩ব-২/২০০৫(অাং-১)/৫(১০,০০০)

প্রণফ চক্রফতথী
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)
পপান: ৭১৬৪৫২২
১৪ ভাঘ ১৪১৫
তাবযখ:
২৭ জানুাবয ২০০৯

দ অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অনুবরব পপ্রবযত ইর:১।
২।
৩।
৪।

ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা।
ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ।
গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
(তাচায অধীনস্ত কর অবপভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ/ অবতবযক্ত বচফ --------------------------------(তাচায অধীনস্ত কর অবপভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
৭। মুগ্ম-বচফ ----------------------------(অথথ বফবাগগয কর অনুবফবাগ)।
(তাচায অধীনস্ত কর অবপভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
৮। বফবাগী কবভনায (কর)----------------------------------------(তাচায অধীনস্ত কর অবপভূগ ইায
অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
৯। বাফ ভা বনন্ত্রক, ববজএ বফন, ঢাকা--------------------------------।
১০। ববজবডএপ, ফাাংরাগদ, ঢাকা।
১১। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পমাগাগমাগ ভন্ত্রণার, পযর বফন, আব্দুর গবণ পযাড, ঢাকা।
১২। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), বআযবফ বফন, চরেজগ্রাভ।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), বআযবফ বফন, যাজাী।
১৪। পজরা প্রাক (কর)---------------------------------------------------------------------।
(তাচায অধীনস্ত কর অবপভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
১৫। উগজরা বনফথাী কভথকতথা (কর) ----------------------------------------------------------।
(তাচায অধীনস্ত কর অবপভূগ ইায অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা ইর)।
১৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)----------------------------------------------।
১৭। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর পজরা)--------------------------------------------------------।
১৮। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর উগজরা)--------------------------------------------------।
পভাঃ জারার উদ্দীন
উ-বচফ(প্রবফবধ-২)
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াংগমাজনী-১
প্রতযাবত পল পফতন নদ (ইএরবব)
Expected Last Pay Certificate (ELPC)
জীকযণ স্মাযগকয ২.০৫ অনুগেদ অনুাগয
(গগগজগটড কভথকতথায পক্ষগত্র াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপায ূযণ  জাবয কবযগফন এফাং নন-পগগজগটড কভথচাযীগদয
পক্ষগত্র াংবিষ্ট আন  ফযন কভথকতথা ূযণ কবযগফন এফাং াংবিষ্ট বাফযক্ষণ কভথকতথায প্রবতস্বাক্ষগয জাবয কবযগফন)
১। জনাফ/ পফগভ ---------------------------------------------------------------------------------------- এয প্রতযাবত
পল পফতন প্রতযানত্র।
ক) দফী

:

খ) অবপ

:

গ) জন্ধ তাবযখ

:

ঘ) গ্রাহ্য চাকবযগত প্রথভ পমাগদাগনয তাবযখ :
ঙ) অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয তাবযখ

:

চ) অফয গ্রগণয তাবযখ

:

ছ) পল আবযত পফতন পস্কর

:

জ) যফতথী ফাবলথক পফতন ফৃবদ্ধয তাবযখ

:

২। পদ ভাবক পফতন বাতায বফফযণ:
খাত
ক) ভূর পফতন

অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয
অফযফবত ূগফথয তাবযগখ
:

অফয গ্রগণয অফযফবত ূগফথয
তাবযগখ

খ) ছুবটগত ইনবক্রগভগরটয ভাবক ায (টাকা) :
গ) বফগল পফতন

:

ঘ) দাবত্ব/ বফগল বাতা

:

ঙ) ফাড়ী বাড়া বাতা

:

চ) বচবকসা বাতা

:

ছ) ভাঘথ বাতা

:

জ) মাতাাত বাতা

:

ঝ) পধারাই বাতা

:

ঞ) ফযবক্তগত বাতা

:

ট) কাবযগযী বাতা

:

ঠ) আযান বাতা

:

ড) বটবপন বাতা

:
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৩। ববফষ্য তবফগরয বাফ:
ক) বাফ নাং------------------------ ফই নাং---------------------------- ৃষ্ঠা নাং-----------------------খ) বাফবট যকায প্রদত্ত সুদ/ অনুদান
ভুক্ত/ 
গ) পফতন ইগত বনবভত ভাবক জভায ায:
টাকা -----------------------------ঘ) বফগত ৩০ প জুন, ২০---------- তাবযখ মথন্ত সুদ পভাট বস্থবত/ জভা টাকা -------------------------------ঙ) অফযপ্রস্তুবত ছুবট আযগম্ভয অফযফবত ূগফথয তাবযগখ প্রতযাবত পভাট বস্থবত/ জভা
টাকা ---------------------------চ) আগফদগন উবল্লবখত তাবযখ (এরবআয-এ গভগনয ৬ ভাগয ঊগর্ধ্থ ন) মথন্ত প্রতযাবত পভাট বস্থবত/ জভা
টাকা ---------------------৪। আদাগমাগয ফগকা  গৃীত অবগ্রগভয সুদ অফবষ্ট কতথগনয বফফযণ:
খাত

আদাগমাগয ফগকা/ গৃীত
অবগ্রগভয সুদ অফবষ্ট

ভাবক কতথগনয ায

অফয গ্রগণয অফযফবত
ূগফথয তাবযগখ প্রতযাবত
অফবষ্ট

ক) গৃ বনভথাণ অবগ্রভ
খ) ভটয কায/ াইগকর/ কবম্পউটায
গ) ভ্রভণ বাতা অবগ্রভ
ঘ) অবগ্রভ পফতন
ঙ) ফাড়ী বাড়া
চ) গাড়ী বাড়া
ছ) *
জ) *
ঝ) গযা বফর
ঞ) ঃ  াবন কয
ট) পৌয কয
ঠ) াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগয পযকগডথয বববত্তগত কভথকতথা/ কভথচাযীয বনকট পথগক অন্য পকান আদাগমাগয অথথ (মবদ
থাগক)
ড) প্রাবনক কতৃথগক্ষয বনকট ইগত প্রাপ্ত অবডট আবত্ত  বফবাগী ভাভরা ইতযাবদ ম্পবকথত তথযাবদ(মবদ থাগক)
৫। অবজথত ছুবটয বাফঃ
ছুবটয ধযণ

পভাট অবজথত

পভাট পবাগকৃত

পভাট অফবষ্ট

ক) ূণথ গড় পফতগন
খ) অধথ-গড় পফতগন

নাং--------------------------------------------জ্ঞাতাগথথ  কামথাগথথ পপ্রবযত ইর:

বাযপ্রাপ্ত কভথকতথায তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
তাবযখ ----------------

১।
২।
৩।
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াংগমাজনী-২
প্রাপ্তফয পনগনয সফধ উত্তযাবধকাযী পঘালণাত্র
জীকযণ স্মাযগকয ৪.০৫ (ক) অনুগেদ অনুমাী চাুরগয বনগজ ূযণ কবযগফন
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায এয অথথ বফবাগগয -------------------------------------- তাবযগখয স্মাযক নাং-অভ/
অবফ/ প্রবফ-১/ ৩ব-২/ ২০০৫(অাং-১)/ ------------------ এয ৪.০৫ (ক) অনুগেদ অনুমাী আবভ পঘালণা কবযগতবছ পম,
বনগম্ন ফবণথত ফযবক্তফগথ আভায প্রাপ্তফয পনগনয সফধ উত্তযাবধকাযীঃ
ক্রবভক নাং
১
১।

নাভ  জন্ধ
তাবযখ
২

ম্পকথ
৩

ভগনানীত ায
%
৪

সফফাবক
অফস্থা
৫

প্রবতফবন্নতা
৬

ছবফ (স্টযাম্প
াইজ)
৭

২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
ভগনানীত উত্তযাবধকাযীঃ
বনন্ত্রণকাযী কতৃথগক্ষয তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
ভগনানকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ:
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াংগমাজনী-৩
উত্তযাবধকায নদত্র  নন-ভযাবযজ াবটথবপগকট
(জীকযণ স্মাযগকয ৩.০১ অনুগেদ অনুমাী)
নাং------------------------------------------- তাবযখ -------------------------------পৌযবা/ ইউবনন/ াগডথয নাভ  নাং---------------------------------------------------------------------------উগজরা ------------------------------------------------পজরা/ য------------------------------------আবভ প্রতযান
কবযগতবছ পম, ভযরভ/ ভযরভা ------------------------------------------------------এই এরাকায অবধফাী বছগরন।
তাচায ফাা নাং------------------------------- যাস্তা নাং ------------------------ যাস্তায নাভ -------- ------------------------------------------- ব্লক নাং ------------------------/ গ্রাভ ---------------------------------------------- পাস্ট অবপ --------------------------------------- উগজরা ---------------------------------------------- পজরা -----------------------------------------------। তাচাগক এফাং তাচায বযফাগযয দস্যগণগক আবভ ---------- ফসয মাফস বচবন। বফগত --------------------- তাবযগখ বতবন ভৃতুযফযণ কবযাগছন। ভৃতুযকাগর বতবন তাচায বযফাগযয বনম্ন ফবণথত দস্য যাবখা
বগাগছনঃক্রবভক
নাং
১

নাভ
২

জন্ধ তাবযখ 
ফ
৩

ম্পকথ
৪

প্রবতফন্নী অফস্থা
৫

সফফাবক অফস্থা
৬

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
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উবল্লবখত দস্য/ দস্যগণ ফযতীত তাচায আয পকান উত্তযাবধকাযী নাই। যকাগযয ফা অন্য পকান কতৃথগক্ষয বনকট
পদনা ানায বফল বনষ্পবত্ত কযায ফযাাগয পকফরভাত্র উগযাক্ত দস্য/ দস্যাগণ ভযরভ/ ভযরভা এয উত্তযাবধকাযী
বফগফবচত ইগফন।

আবভ আয প্রতযন কবযগতবছ পম, ভযরভ ------------------------------------------------------ এয জীফীত একভাত্র --------------------------------------------- স্ত্রী পফগভ ------------------------------ ুনবফথফা কগযন নাই এফাং পকান
ুনবফথফাগয অঙ্গীকাগয আফদ্ধ ন নাই।

স্বাক্ষয
পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ াডথ
কাউবন্ফরয
ীরগভায (নাভমুক্ত)

নাং------------------------------------------------ তাবযখ -----------------------------------------প্রতযন কযা ইর: ফথগল বনন্ত্রণকাযী কতৃথগক্ষয তাবযখ স্বাক্ষয:
ীরগভায 
ূণথ বঠকানা -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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াংগমাজনী-৪
পনন পযভ ২.১
(চাুরগযয বনগজয অফগযয পক্ষগত্র প্রগমাজয)
নাভ: জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------------পল দফী: -------------------------------------------------------------------পল অবপ: -----------------------------------------------------------------এয পনন াংক্রান্ত।
বনগদথাফরী
১। যকাবয চাুরগয অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত মাায কভগক্ষ ১০ ভা ূগফথ পযগভয প্রথভ অাং ূযণ কবযা ৩ (বতন)
কব তাচায অবপ প্রধাগনয বনকট দাবখর কবযগফন। অফযপ্রস্তুবত ছুবট পবাগ কবযগত না চাবগর অফয গ্রণ কবযফায
জন্য কভগক্ষ ১২ ভা ূগফথ দাবখর কবযগফন।
২। অবপ প্রধান পযগভয বৈতী অাং ূযণ কবযা না-দাফী প্রতযন ত্র  ভন্তফয/ সুাবয ২(রৃই) কব পযভ
পনন ভঞ্জুবয কতৃথগক্ষয বনকট প কবযগফন।
৩। ভঞ্জুবয কতৃথক্ষ না-দাফী প্রতযানত্র কর দবররত্র মাচাই কবযা পযগভয তৃতী অাং ূযণ কবযগফন। বতবন
অফয বাতা  আনুগতাবলক ভঞ্জুবযয আগদ বদগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ জাবযয জন্য ভঞ্জুবয আগদ ১
(এক) কব পযভ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ পপ্রযণ কবযগফন।
৪। বাফযক্ষণ অবপ পল পফতনত্র, না-দাফী প্রতযনত্র  ভঞ্জুবযয আগদ যফতথী প্রগাজনী অন্যান্য কর
বাফ চূড়ান্ত বনযীক্ষাগন্ত পযগভয চতুথথ অাং ূযণ কবযগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ (বব) জাবয কবযগফন।
৫। বঠক তগথযয অবাগফ পনন বনষ্পবত্ত মাাগত বফরবেত না  প জন্য পযগভয পম পকান স্থাগনয অপ্রগাজনী
অাং কাবর বদা কাবটা বদগত ইগফ এফাং মথাস্থাগন প্রগাজনী বঠক তথয বরবখগত/ াংগমাজন কবযগত ইগফ।
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প্রথভ অাং

সপপার্ ট সাইপের
সত্যায়িত্ ছয়ি

(আগফদনকাযী বনগজ ূযণ  স্বাক্ষয কবযগফন)

ভীগ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------বফল:

পনন বযগাগধয আগফদন।

ভগাদ,
বফনীত বনগফদন এই পম, আবভ যকাবয চাকবয ইগত --------------তাবযগখ অফযপ্রস্তুবত ছুবটগত গভন কবযফ/
কবযাবছ এফাং --------------------------তাবযগখ চূড়ান্ত অফয গ্রণ কবযফ/ কবযাবছ। আবভ অফয বাতায অগধথক/
ম্পূণথ বফবনভ কবযগত চাই। পই ভগত বফবধ পভাতাগফক প্রায অফয বাতা  আনুগতাবলক আভাগক প্রদাগনয অনুগযাধ
কবযগতবছ।
২। আভায অফতথভাগন বনগম্ন ফবণথত ভগনানীত াগয আভায সফধ উত্তযাবধকাযীগদযগক এই াবযফাবযক পনন প্রদাগনয
জন্য আবভ অনুগযাধ কবযগতবছ:ক্রবভক
নাং
১

নাভ  জন্ধ তাবযখ

ম্পকথ

২

৩

ভগনানীত
ায(%)
৪

সফফাবক
অফস্থা
৫

প্রবতফবন্নতা
৬

উত্তযাবধকাযীয
স্বাক্ষয
৭

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1735 

৩। আবভ এই চাকবযয পকান অাং বফগগলয জন্য ূগফথ পকান অফয বাতা ফা আনুগতাবলক গ্রণ কবয নাই এফাং
ববফষ্যগত এই আগফদনত্র ম্পগকথ গৃীত বদ্ধান্ত উগল্লখ না কবযা পকান আগফদন কবযফ না।
৪। অাংগীকাযনাভাঃ
(ক) আভায জানাভগত আভায বনকট যকাগযয পকান ানা নাই। তথাব এই পনন বযগাগধয য পম পকান
ভগ অন্যত্র পকান আদাগমাগয অগথথয বফল পগাচযীবূত ইগর তাা াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত
আবভ  আভায উত্তযাবধকাযী, পপযস প্রদান কবযগত ফাধয থাবকফ/ থাবকগফ।
(খ) মবদ যফতথী ভগ পদখা মা পম, বফবধ পভাতাগফক আবভ পম বযভাণ অথথ পনন বাগফ াায অবধকাযী,
আভাগক তাা অগক্ষা পফী বযভাগণ অফয বাতা/ আনুগতাবলক প্রদান কযা ইাগছ, তাা ইগর গৃীত অবতবযক্ত অথথ
াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ  আভায উত্তযাবধকাযী পপযস বদগত ফাধয থাবকফ/ থাবকগফ।
৫। বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ প্রধান/ পজরা/ উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার------------------------------------------------- ফযাাংগকয াখা-------------------------------------------------- (ূণথ বঠকানা) ------------------------------------------------------------------------------------------- ইগত বভ আভায অফয বাতা  আনুগতাবলক
গ্রণ কবযগত ইো কবয। উবল্লবখত ফযাাংক াখা আভায চরবত/ ঞ্চী বাফ নাং ---------------------------------------।
৬। বনগম্ন আভায বতনবট নভুনা স্বাক্ষয এফাং াগতয ফৃদ্ধাঙ্গুগুগরয ছা তযাবত কবযা পদা ইর:ক্রবভক
নাং

ূণথ স্বাক্ষয

াংবক্ষপ্ত স্বাক্ষয

ফাভ/ ডান ফৃদ্ধাঙ্গুগরয
ছা

১।
২।
৩।
তযানকাযীয তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
৭। আগফদনকাযীয ডাক বঠকানা:
(ক) ফতথভান -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(খ) স্থাী -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------আনায অনুগত
আগফদনকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ
নাভ:---------------------------দফী:---------------------------পল কভথস্থর:----------------------
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বৈতী অাং
(দপ্তয/ অবপ কতৃক
থ ূযণ কবযগত ইগফ)
১.০ চাুরগযয চাকবযয বফফযণীঃ১.০১

নাভ:

১.০২

বতায নাভ:

১.০৩

জাতীতা:

১.০৪

অফগযয ভগ দফী:

১.০৫

জন্ধ তাবযখ:

১.০৬

চাকবযগত পমাগদাগনয তাবযখ:

১.০৭

চাকবয ইগত অফয গ্রগণয তাবযখ:

১.০৮

আগফদনকৃত বাতা ফা আনুগতাবলগকয পেণী:

২.০০

চাকবযয খবতান:
২.০১

২.০২

বফযবত চাকবযয পভাট সদঘথয:

ফসয

ভা

বদন

------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

ফসয

ভা

বদন

ফসয

ভা

বদন

অগমাগয চাকবয:
(ক) ১৮ ফসয ফগয ূগফথয চাকবয:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(খ) অাধাযণ ছুবটঃ
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(গ) কতথফয/ ছুবট বাগফ গণয  নাই এভন াভবক ফযখাস্তকারঃ
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ঘ) চাকবযগত বফযবত ভকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ঙ) বফযবত ভুরপ না ইা থাবকগর বফযবতয ূগফথয চাকবযকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(চ) দতযাগ কবযফায কাযগণ ফাবতরকৃত চাকবযকার:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত
(ছ) অননুগভাবদত অনুবস্থবত:
------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত

পভাটঃ
২.০৩

নীট চাকবযকার: (২.০১ - ২.০২)
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২.০৪

অন্যান্য পমাগয চাকবয (মা প্রগাজনী পক্ষগত্র -------------------------------------------------------------------------------পমাগ কবযগত ইগফ):
(ক) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয াভবযক  মুদ্ধকারীন চাকবয:

২.০৫

------------------------ তাবযখ ইগত ------------------তাবযখ মথন্ত

-----

-----

-----

(খ) চাকবয ঘাটবতজবনত ভুরপকৃত ভকার:

-----

-----

-----

(গ) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয অন্য পম পকান চাকবযকার

-----

-----

-----

পভাটঃ

ফসয

ভা

বদন

পভাট পমাগয চাকবয (২.০৩ + ২.০৪):

৩.০ অফয বাতা  আনুগতাবলক:
৩.০১
৩.০২
৩.০৩
৩.০৪
৩.০৫
৩.০৬
৩.০৭

৩.০৮

অফগযয অফযফবত ূগফথয তাবযগখ পল ভাবক গৃীতফয পফতন
(ইএরবব অনুমাী)
অফয বাতায ায (%)
পভাট অফয বাতায বযভাণ:
পভাট অফয বাতায অধথাাং (১/২):
আনুগতাবলগকয পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভ ায (প্রবত
এক টাকায বযফগতথ)
অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভ পথাক প্রায আনুগতাবলক
(কথা)
(ক)নীট ভাবক অফয বাতায বযভাণ
(কথা)
খ) ১) নীট ভাবক অফয বাতায বযফগতথ আনুগতাবলগকয জন্য বৈতী
অধথাাংগয বফবনভ ায (প্রবত এক টাকায বযফগতথ)
অথফা,
খ) ২) নীট ভাবক অফয বাতায বফবনভগ পথাক প্রায
আনুগতাবলক
(কথা)
ক) পভাট আনুগতাবলক
(কথা)
খ) পভাট ভাবক অফয বাতা:
(কথা)
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৪.০০
৪.০১

অবপ প্রধাগনয ভন্তফয:

আগফদনকাযীয বনকট বনম্নফবণথত বফল ফযতীত অন্য পকান ানা নাই:

(ক)-------------------------------------------------(খ)-------------------------------------------------(গ)-------------------------------------------------৪.০২

সুাবয: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয প্রধাগনয
স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
তাবযখ: --------------------------------
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তৃতী অাং
৫.০০

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয আগদ:

৫.০১ (ক) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------- এয চাকবয
ম্পূণথরূগ গন্তালজনক। ূণথ অফযবাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয মাা অফযবাতায বফবধ পভাতাগফক প্রায
তাা এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা,
খ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------- এয চাকবয
ম্পূণথরূগ গন্তালজনক নগ এফাং ইা বস্থয কযা ইাগছ পম, উক্ত চাুরগযয অফযবাতা  আনুগতাবলক বনম্নরূ
বযভাগণ হ্রা কযা ইর:১) অফযবাতা হ্রাগয বযভাণ

:

টাকা (অাংগক) -----------------------(কথা) ..................................................

(২) আনুগতাবলক হ্রাগয বযভাণ

:

টাকা (অাংগক) -------------------------(কথা) --------------------------------

(৩) এইরূ হ্রাগয য প্রায অফয বাতা

:

টাকা (অাংগক) ---------------------------(কথা)

(৪) এইরূ হ্রাগয য প্রায আনুগতাবলক

:

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

টাকা (অাংগক) -----------------------------(কথা) ----------------------------------

(৫) এইরূ হ্রাকৃত অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
(গ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------------------------------------------------------- এয পনন
পকই এয না-দাফী প্রতযনত্র অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদ যফযা কযা ম্ভফ না া উক্ত চাুরগযয
প্রায আনুগতাবলগকয তকযা ৮০ বাগ এফাং প্রায নীট পনন াভবকবাগফ এতদৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।

৫.০২

প্রচবরত বনভানুমাী আনুগতাবলক এফাং ---------------------------------- তাবযখ ইগত অফয বাতা

বযগাধ কযা মাইগত াগয।
৫.০৩

আগফদনকাযীয অফতথভাগন আগফদনকাযীয ভগনানীত ফযবক্ত (আগফদগনয ২ অনুগেগদ ফবণথত) সফধ

উত্তযাবধকাযীগণ পনন সুবফধা াইগত াগযন।

তাবযখ: ------------------------------------

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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চতুথথ অাং
(বাফযক্ষণ অবপগ ফযফাগযয জন্য)
* ৬.০০ বাফযক্ষণ কামথারগয ভন্তফয:
৬.০১

প্রতযাবত পল পফতনত্র যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক না-দাফী
প্রতযানত্র প্রদান কবযফায কাযগণ তাা এই কামথার কতৃথক গৃীত ইাগছ।

৬.০২

ূফথফতথী ৃষ্ঠাভূগ ফবণথত বাফ  গণনাভূ যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং পমাগয চাকবযয সদঘথয
বনযীক্ষাূফথক গৃীত ইাগছ।

6.03

পমাগয কতৃথক্ষ কতৃথক ----------------------------তাবযগখ --------------------------------------নাং পনন
ভঞ্জুবয আগদ প্রদান কযা ইাগছ।

6.04

এভতাফস্থা বনগম্নাক্ত বযভাণ অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাধ আগদ জাবয কযা ইর:ক) পভাট অফয বাতায বযভাণ

:

টাকা .............................................

খ) পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয
:
বফবনভগ পথাক আনুগতাবলগকয বযভাণ :

টাকা (অাংগক) ..................................
(কথা) .............................................

গ) ১) নীট ভাবক অফয বাতায
বৈতী অধথাাংগয বযভাণ

:
:

টাকা (অাংগক) ....................................
(কথা) .............................................

গ) ২) পথাক আনুগতাবলগকয বযভাণ
(বৈতী অধথাাংগয জন্য)

:
:

টাকা (অাংগক) ....................................
(কথা) ............................................

অথফা

৬.০৫

ঘ) ১) পভাট আনুগতাবলক

:
:

টাকা (অাংগক) .....................................
(কথা) ...........................................

ঘ) ২) পভাট ভাবক অফয বাতা

:
:

টাকা (অাংগক) ...................................
(কথা) .............................................

অফয বাতা আযগম্ভয তাবযখ
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৬.০৬ অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভাধযভ/ স্থান:
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ প্রধান/ পজরা/ উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার
------------------/ ফযাাংক াখা -------------------------- ূণথ বঠকানা
-------------------------- -------------------------- -------------------------এয চরবত ঞ্চী বাফ নাং --------------------------।
৬.০৭

পনন বযগাধ আগদ (বব) নেয ----------------------তাবযখ ------------------

উগযাক্ত ৬.০৬ অনুগেগদ ফবণথত াখা/ কামথারগ পপ্রযণ কযা ইর।
তাবযখ:--------------------------

স্বাক্ষয --------------------------

কাযী ভাবাফযক্ষক
বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা
ীরগভায (নাভমুক্ত)

* পনাট:
১। ক) বাফযক্ষণ অবপগয আবত্তয ভূর কব বনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয ফযাফগয
জাবযয াগথ াগথ ইায অনুবরব অফগবত  একবট বনবদথষ্ট ভীভায ভগধয প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য
অবডট আবত্তয াবত াংবিষ্ট চাুরগযয নাগভ তাায ফতথভান কভথস্থগর ডাকগমাগগ প্রতযান পপ্রযণ কবযগত
ইগফ।
খ) বাফযক্ষণ অবপগয আবত্তয আগযা একবট কব অবডট আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট পপ্রযণ
কবযফায অনুগযাধ তাচায বনফথাী কভথকতথায প্রমগে জাবয কবযগত ইগফ এফাং একবট বনবদথষ্ট ভীভা উগল্লখ
কবযা বদগত ইগফ।
২। বাযযক্ষণ অবপগয আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয ফতথভান পাবষ্টাং ফা অফস্থান জানাগনায জন্য াংবিষ্ট ভন্ত্রণার/
বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তযগক অনুগযাধ কবযগত ইগফ এফাং ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয উক্ত
অফস্থান ফা পাবষ্টাং বনযীক্ষা অবপগক জানাইগত ফাধয থাবকগফ।
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াংগমাজনী-৫
াবযফাবযক পনন পযভ ২.২
নাভ

: জনাফ/ পফগভ -------------------------- ----------------------

পল দফী: -------------------------- -------------------------পল অবপ: -------------------------- -------------------------এয ভৃতুযগত াবযফাবযক পনন াংক্রান্ত।
বনগদথাফরী
১। আগফদনকাযী সফধ উত্তযাবধকায নদত্র পযগভয প্রথভ অাং ূযণ কবযা ৩ (বতন) কব ভৃত চাুরগযয পল
অবপ প্রধাগনয বনকট দাবখর কবযগফন। ভগনানীত উত্তযাবধকাযীগণ একক অবববাফকগত্ব একবট আগফদনত্র দাবখর
কবযগফন।
২। অবপ প্রধান পযগভয বৈতী অাং ূযণ কবযা দা-দাফী প্রতযনত্র  ভন্তফয/ সুাবয ২(রৃই) কব পযভ
পনন ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয বনকট প কবযগফন।
৩। ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ না-দাফী প্রতযনত্র কর দবররত্র মাচাই কবযা পযগভয তৃতী অাং ূযণ কবযগফন।
বতবন অফয বাতা  আনুগতাবলক ভঞ্জুবযয আগদ বদগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ জাবযয জন্য ভঞ্জুবয আগদ
১ (এক) কব পযভ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপগ পপ্রযণ কবযগফন।
৪। বাফযক্ষণ অবপ পল পফতনত্র, না-দাফী প্রতযনত্র  ভঞ্জুবয আগদ যফতথী প্রগাজনী অন্যান্য কর
বাফ চূড়ান্ত বনযীক্ষাগন্ত পযগভয চতুথথ অাং ূযণ কবযগফন এফাং পনন বযগাধ আগদ (বব) জাবয কবযগফন।
৫। বঠক তগথযয অবাগফ পনন বনষ্পবত্ত মাাগত বফরবেত না  পজন্য পযগভয পম-পকান স্থাগনয অপ্রগাজনী অাং
কাবর বদা কাবটা বদগত ইগফ এফাং মথাস্থাগন প্রগাজনী বঠক তথয বরবখগত/ াংগমাজন কবযগত ইগফ।
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প্রথভ অাং

পাসপপার্ ট সাইপের
সত্যায়িত্ ছয়ি

(উত্তযাবধকাযী বনগজ আগফদনত্র ূযণ  স্বাক্ষয কবযগফন)
ভীগ
---------------------------------------------------------------বফল:

াবযফাবযক পনন বযগাগধয আগফদন।

ভগাদ,
আনায অবপগয প্রাক্তন চাুরগয জনাফ/ পফগভ ------------------------------------------------------------ দফী --------------------- আভায (ম্পগকথ) ------------------বছগরন। বতবন ------------------তাবযগখ ভৃতুযফযণ কবযফায কাযগণ
বফবধ পভাতাগফক প্রায তাচায চাকবযয াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক আভাগক প্রদাগনয অনুগযাধ কবযগতবছ।
২। আবভ তাচায সফধ উত্তযাবধকাযী/ এফাং বযফাগযয অন্যন্য দস্যযা আভাগক তাচাগদয অবববাফক বনগাগ কবযা
এই াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক উগত্তারন কযায ক্ষভতা অথণ কবযাগছন (গৌযবা/ ইউবনন বযলদ
পচাযভযান/ াডথ কাউবন্ফরয কতৃথক প্রদত্ত নদ াংমুক্ত কযা ইর)।
৩। আবভ এই চাকবযয পকান অাং বফগগলয দাফীগত ূগফথ পকান অফয বাতা ফা আনুগতাবলক গ্রণ কবয নাই এফাং
ববফষ্যগত এই আগফদনত্র ম্পগকথ গৃীত বদ্ধান্ত উগল্লখ না কবযা পকান আগফদন কবযফ না।

৪। অাংগীকাযনাভাঃ
ক) তাচায বনকট যকাগযয পকান ানা থাবকগর তাা আবভ বফবধ পভাতাগফক বযগাধ কবযগত ম্মত আবছ। এই
পনন বযগাগধয য পম-পকান ভ অন্যত্র পকান আদাগমাগয অগথথয বফল পগাচযীবূত ইগর তাা আভায
াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ পপযস প্রদান কবযগত ফাধয থাবকফ।
খ) মবদ যফতথী ভগ পদখা মা পম, বফবধ পভাতাগফক আবভ পম বযভাণ অথথ পনন বাগফ াায অবধকাযী
আভাগক তাা অগক্ষা পফী বযভাগণ অফয বাতা/ আনুগতাবলক প্রদান কযা ইাগছ, তাা ইগর গৃীত অবতবযক্ত
অথথ আভায াবযফাবযক অফয বাতা/ বনজস্ব ম্পবত্ত ইগত আবভ পপযস বদগত ফাধয থাবকফ।
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৫। বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ প্রধান/ পজরা/ উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার -------------------- -------------------/ ফযাাংগকয াখা (ূণথ বঠকানা) ------------------ ---------------------------------------- ------------------------------- ------------------------------------------ ইগত আবভ আভায াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক
গ্রণ কবযগত ইো কবয। উবল্লবখত ফযাাংক াখা আভায চরবত/ ঞ্চী বাফ নাং --------------------।

৬। বনগম্ন আভায বতনবট নভুনাস্বাক্ষয এফাং াগতয ফৃদ্ধাাংগুবরয ছা তযাবত কবযা পদা ইর:ক্রবভক নাং

ূণথস্বাক্ষয

াংবক্ষপ্ত স্বাক্ষয ফাভ/ ডান ফৃদ্ধাাংগুবরয ছা

১।
২।
৩।

তাবযখ তযানকাযীয স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
৭। আগফদনকাযী ডাক বঠকানা:
ক) ফতথভান
---------------------------------------------------------খ) স্থাী
---------------------------------------------------------আনায অনুগত
আগফদনকাযীয স্বাক্ষয  তাবযখ ---------------------নাভ: -----------------------------ভৃত চাুরগযয নাভ:-------------------পল দফী: -----------------------পল অবপ: ------------------------
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বৈতী অাং (কঃ ুযাতন)
(গমই পক্ষগত্র বব জাবয ইা পনন পবাগ কযা ইগতবছর পইগক্ষগত্র ুযাতন
বব াংগাধগনয জন্য এই অাং অবপ কতৃথক ূযণ কবযগত ইগফ। অন্যথা
যফতথী -খ অাং ূযণ কবযগত ইগফ)।
১.০০ ইতঃূগফথ ভঞ্জুবযকৃত অফয বাতা ম্পবকথত তথযাবদ

:

১.০১ ভৃত/ অফযপ্রাপ্ত চাুরগযয নাভ

:

১.০২ ভৃতুযয/ অফগযয তাবযগখ দফী

:

১.০৩ অফয গ্রগণয তাবযখ

:

১.০৪ প্রভাণ পননাগযয ভৃতুযয তাবযখ

:

১.০৫ প্রাপ্ত ফথগল ভাবক অফয বাতায বযভাণ

টাকাঃ

অাংগক -------------------কথা --------------------

১.০৬ ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ

টাকাঃ

অাংগক -------------------কথা --------------------

১.০৭ ুযাতন বব নাং  তাবযখ:-------------------- -------------------- -----------------বৈতী অাং (খঃ নতুন)
(ূফথফতথী -ক অাং প্রগমাজয না ইগর বব জাবযয জন্য এই অাং অবপ কতৃথক ূযণ
কবযগত ইগফ)
১.০০

ভৃত চাুরগযয চাকবযয বফফযণ

:-------------------- --------------------

১.০১

নাভ

:-------------------- --------------------

১.০২

বতায নাভ

:-------------------- --------------------

১.০৩

জাতীতা

:-------------------- --------------------

১.০৪

অফয/ ভৃতুযয ভ দফী

:-------------------- --------------------

১.০৫

জন্ধ তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৬

চাকবযগত পমাগদাগনয তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৭

চাকবয ইগত অফয গ্রগণয তাবযখ

:-------------------- --------------------

১.০৮

আগফদনকৃত বাতা ফা আনুগতাবলগকয পেণী

:-------------------- --------------------

১.০৯

ভৃতুযয তাবযখ (প্রভাণত্র)

:-------------------- --------------------
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২.০০

ভৃত চাুরগযয চাকবযয খবতান:

২.০১

বফযবত চাকবযয পভাট সদঘথয:

ফসয

ভা বদন

-------------------- তাবযখ ইগত -------------------- তাবযখ মথন্ত -----------------২.০২

অগমাগয চাকবয:
ক) ১৮ ফসয ূগফথয চাকবয:

------------------তাবযখ ইগত --------------------

তাবযখ মথন্ত ------------------

খ) অাধাযণ ছুবটঃ
------------------তাবযখ ইগত --------------------

তাবযখ মথন্ত ------------------

গ) কতথফয/ ছুবট বাগফ গণয  নাই এভন াভবক ফযখাস্তকারঃ
------------------তাবযখ ইগত --------------------

তাবযখ মথন্ত ------------------

ঘ) চাকবযগত বফযবতয ভকার:
------------------তাবযখ ইগত --------------------

তাবযখ মথন্ত ------------------

ঙ) বফযবত ভুরপ না ইা থাবকগর বফযবতয ূগফথয চাকবযকার:
------------------তাবযখ ইগত --------------------

তাবযখ মথন্ত ------------------

চ) দতযাগ কবযফায কাযগণ ফাবতরকৃত চাকবযকার:
------------------তাবযখ ইগত --------------------

তাবযখ মথন্ত ------------------

ছ) অননুগভাবদত অনুবস্থবত:
------------------তাবযখ ইগত --------------------

তাবযখ মথন্ত ------------------

পভাটঃ
২.০৩

নীট চাকবযকার: (২.০- ২.০২) : ---------- ------------------

২.০৪
ভৃত চাুরগযয অন্যান্য পমাগয চাকবয (মাা প্রগাজনী
পক্ষগত্র পমাগ কবযগত ইগফ)

ফসয

ভা বদন

ক) অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয াভবযক  মুদ্ধকারীন চাকবয:
------------------তাবযখ ইগত --------------------

তাবযখ মথন্ত ------------------

খ)

চাকবয ঘাটবতজবনত ভুরপকৃত ভকার :

গ)

অফয বাতায জন্য গণয ায পমাগয অন্য পম-পকান চাকবযকার:
------------------------------------পভাট
---------------------------------------

২.০৫

পভাট পমাগয চাকবয (২.০৩ + ২.০৪)

ফসয

ভা
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ভৃত চাুরগযয অফয বাতা  আনুগতাবলক।

3.0
3.01

অফগযয অফযফবত ূগফথয তাবযগখ পল ভাবক গৃীতফয পফতন
(এর ব ব অনুমাী)
টাকা:---------- ------------------

৩.০২

অফয বাতায ায %

৩.০৩

পভাট অফয বাতায বযভাণ:

টাকা:---------- ------------------

৩.০৪

পভাট অফয বাতায অধথাাং (১/ ২)

টাকা:---------- ------------------

৩.০৫

আনুগতাবলগকয জন্য বফবনভ ায:

(প্রবত এক টাকায বযফগতথ)
৩.০৬

টাকা:---------- ------------------

অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভগ পথাক প্রায আনুগতাবলক
টাকা:---------- ------------------

৩.০৭

নীট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ:
টাকা:---------- ------------------

4.0

অবপ প্রধাগনয ভন্তফয:

৪.০১

জনাফ/ পফগভ---------- ------------------------------- দফী ---------- ---------- এই কামথারগ কভথযত
বছগরন। বতবন ---------- ------------ তাবযগখ ভৃতুযফযণ কবযাগছন। তাচায বনকট বনম্নফবণথত বফল ফযতীত
অন্য পকান ানা নাই।

ক. ---------- -----------------খ. ---------- -----------------গ. ---------- --------------------------- --------------------------- ------------------

৪.০২

আগফদনকাযী জনাফ/ পফগভ ------------------------------ ভৃত জনাফ/ পফগভ ---------------------------এয

সফধ উত্তযাবধকাযী। এই কামথারগ াংযবক্ষত নবথ ত্রাবদ এফাং পৌযবা/ ইউবনন বযলগদয পচাযভযান/ াডথ
কাউবন্ফরয এয প্রতযগনয বববত্তগত ইা বনবিত া বগাগছ। অন্যান্য আইনানুগ উত্তযাবধকাযীগণ তাচাগক অবববাফক
ভগনানীত কবযফায কাযগণ াবযফাবযক অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভঞ্জুবয তাচাগক প্রদাগনয জন্য সুাবয
কযা মাইগতগছ।

তাবযখ:---------- ----------------

ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ দপ্তয
প্রধাগনয স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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তৃতী অাং
৫.০৫

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয আগদ:

৫.০১ ক) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ ------------------------------------------------ এয চাকবয
ম্পূণথবাগফ গন্তালজনক। ূণথ অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয, মাা অফয বাতা বফবধ
পভাতাগফক প্রায তাা এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
খ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয চাকবয ম্পূণব
থ াগফ
গন্তালজনক নগ এফাং ইা বস্থয কযা ইাগছ পম, উক্ত চাুরগযয অফয বাতা  আনুগতাবলক বনম্নরূ
বযভাগণ হ্রা কবযগত ইগফ:১) অফয বাতা হ্রাগয বযভাণ

:

টাকা ----------------------------------------

২) আনুগতাবলক হ্রাগয বযভাণ

:

টাকা ----------------------------------------

৩) এইরূ হ্রাগয য প্রায অফয বাতা

:

টাকা (অাংগক) ---------------------------------------(কথা) ----------------------------------------

৪) এইরূ হ্রাগয য প্রায আনুগতাবলক

:

টাকা (অাংগক) ---------------------------------------(কথা) ----------------------------------------

৫) এইরূ হ্রাকৃত অফয বাতা এফাং/ ফা আনুগতাবলগকয ভঞ্জুবয এতৈাযা অনুগভাদন কযা ইর।
অথফা
গ) বনম্নস্বাক্ষযকাযী বনবিত পম, জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------------- এয পনন পকই এয নাদাফী প্রতযনত্র অথফা অন্যান্য প্রগাজনী কাগজত্রাবদ যফযা কযা ম্ভফ না ায কাযগণ উক্ত
চাুরগযয প্রায আনুগতাবলক তকযা ৮০ বাগ এফাং প্রায ূণথ নীট পনন াভবকবাগফ এতৈাযা অনুগভাদন
কযা ইর।
ঘ) ভৃত চাুরগয জনাফ/ পফগভ -------- ---------------------- এয াবযফাবযক অফয বাতা এফাং/ ফা
অনুগতাবলক মাা অফয বাতা বফবধ পভাতাগফক প্রায তাা তাায সফধ উত্তযাবধকাযী জনাফ/ পফগভ --------------------------- পক ৪.০২ অনুগেগদয প্রস্তাফ পভাতাগফক প্রদাগনয জন্য সুাবয অনুগভাদন কযা
ইর।
৫.০২

প্রচবরত বনভানুমাী আনুগতাবলক এফাং ----------------------------- তাবযখ ইগত াবযফাবযক অফয বাতা
তাাগক বযগাধ কযা মাইগত াগয।
তাবযখ:

ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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চতুথথ অাং
(বাফযক্ষণ অবপগয ফযফাগযয জন্য)

* ৬.০০ বাফযক্ষণ কামথারগয ভন্তফয:
৬.০১

প্রতযাবত পল পফতনত্র যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং মথামথ কতৃথক্ষ কতৃথক না-দাফী
প্রতযানত্র প্রদান কবযফায কাযগণ তাা এই কামথার কতৃথক গৃীত ইাগছ।

৬.০২

ূফথফতথী ৃষ্ঠাভূগ ফবণথত বাফ  গণনাভূ যীক্ষা কবযা বঠক াা বগাগছ এফাং পমাগয চাকবযয সদঘথয
বনযীক্ষাূফথক গৃীত ইাগছ।

৬.০৩

পমাগয কতৃথক্ষ কতৃথক ------------------ তাবযগখ ------------------ নাং পনন ভঞ্জুবয আগদ প্রদান কযা
ইাগছ।

৬.০৪

এভতাফস্থা বনগম্নাক্ত বযভাণ অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাধ আগদ জাবয কযা ইর:ক)

পভাট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ:

টাকা ------------------

খ)

পভাট অফয বাতায প্রথভ অধথাাংগয বফবনভগ পথাক আনুগতাবলগকয বযভাণ:
টাকা (অাংগক): -----------------(কথা):------------------

গ)

নীট ভাবক াবযফাবযক অফয বাতায বযভাণ

টাকা (অাংগক) -----------------(কথা)................................

৬.০৫

াবযফাবযক ভাবক অফয বাতা আযগম্ভয তাবযখ:

৬.০৬

অফয বাতা  আনুগতাবলক বযগাগধয ভাধযভ/ স্থানঃ
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার/ প্রধান/ পজরা/ উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথায কামথার ----------------- -----------------/ ফযাাংক াখা ------------------------------------------(ূণথ বঠকানা) এয চরবত/ ঞ্চী বাফ
নাং ------------------।

৬.০৭

পনন বযগাধ আগদ (বব) নেয ------------------ তাবযখ ------------------। উগযাক্ত ৬.০৬
অনুগেগদ ফবণথত াখা/ কামথারগ পপ্রযণ কযা ইর।

তাবযখ------------------

স্বাক্ষয -----------------কাযী ভা বাফযক্ষক
বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা
ীরগভায (নাভমুক্ত)

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1750 

* পনাট:
১। ক) বাফযক্ষণ অবপ আবত্তয ভূর কব বনন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয ফযাফগয
জাবযয াগথ াগথ ইায অনুবরব অফগবত  একবট বনবদথষ্ট ভীভায ভগধয প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য
আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয নাগভ তাায ফতথভান কভথস্থগর ডাকগমাগগ প্রতযন পপ্রযণ কবযগত ইগফ।
খ) বাফযক্ষণ অবপ আবত্তয আগযা একবট কব আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয বনকট পপ্রযণ কবযফায
অনুগযাধ তাায বনফথাী কভথকতথায প্রমগত্ম জাবয কবযগত ইগফ এফাং একবট বনবদথষ্ট ভীভা উগল্লখ কবযা
বদগত ইগফ।
২।

বাফযক্ষণ অবপ আবত্তয বত াংবিষ্ট চাুরগযয ফতথভান পাবস্টাং ফা অফস্থান জানাগনায জন্য াংবিষ্ট
ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তযগক অনুগযাধ কবযগত ইগফ এফাং ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/
বযদপ্তয/ দপ্তয উক্ত অফস্থান ফা পাবস্টাং বাফযক্ষণ অবপগক জানাইগত ফাধয থাবকগফ।
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াংগমাজনী-৬
নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আঙ্গুগরয ছা
১। বনগম্ন আনুগতাবলক  অফয বাতায আগফদনকাযী জনাফ/ পফগভ ----------------------------------------------দফী (প্রগমাজয পক্ষগত্র) ---------------------------------- বতা/ স্বাভী ---------------------------------------------এয বতনবট নভুনা স্বাক্ষয তযাবত কযা ইর।
ক্রবভক নাং

ূণথ স্বাক্ষয

াংবক্ষপ্ত স্বাক্ষয

১)
(২)
(৩)
২। বনগম্ন আনুগতাবলক  অফযবাতা আগফদনকাযী জনাফ/ পফগভ -----------------------------------------------দফী (প্রগমাজয পক্ষগত্র) --------------------------- বতা/ স্বাভী --------------------------------------------- এয
াগতয াচচ আঙ্গগরয ছা তযাবত কযা ইর।
ক্রবভক নাং

আঙ্গুগরয নাভ

১)

ফাভ/ ডান কবনষ্ঠ

২)

ফাভ/ ডান অনাবভকা

৩)

ফাভ/ ডান ভধযভা

৪)

ফাভ/ ডান তজথনী

৫)

ফাভ/ ডান ফৃদ্ধাঙ্গুবর

ছা

৩। উমুথক্ত নভুনা স্বাক্ষয  াগতয াচচ আঙ্গুগরয ছা আভায ম্মুগখ প্রদান কযা ইাগছ।

তযানকাযী প্রথভ পেণীয পগগজগটড কভথকতথায তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)
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াংগমাজনী-৭
আনুগতাবলক  অফয বাতা উগত্তারন কবযফায জন্য ক্ষভতা অথণ  অবববাফক ভগনানন এয প্রতযানত্র।
১। আভযা বনম্নস্বাক্ষযকাযীগণ
ভযরভ/ ভযরভা ------------------------------------ প্রাক্তন (দফী) ----------------------------ফতথভান বঠকানা:--------------------------- ---------------------------------------------- ---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------স্থাী

বঠকানা:

উগজরা:

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

গ্রাভঃ-----------------------------------------------

ডাকঘযঃ

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

পজরা:---------------------------------------------

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

এয

সফধ উত্তযাবধকাযী। তাায ভৃতুযয কাযগণ ------------------------------------------------------------------------জনাফ/ পফগভ ------------------------------------পক অবববাফক বনমুক্ত কবযরাভ এফাং আভাগদয গক্ষ আনুগতাবলক 
অফয বাতা উগত্তারন কবযফায জন্য ক্ষভতা অথণ কবযরাভ।
ক্রবভক
নাং

নাভ

জন্ধ
তাবযখ

ফ

ম্পকথ

ভগনানীত
ায

সফফাবক
অফস্থা

প্রবতফবন্নতা

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

ছবফ
(স্টযাম্প
াইজ)
৯

তাবযখ
স্বাক্ষয/
বটব
১০

২। মুথক্ত স্বাক্ষযকাযীগণ পস্বো, স্বজ্ঞাগন এফাং আভায ম্মুগখ উগযাবল্লবখত ক্ষভতা অথণ  অবববাফক বনগাগ
কবযাগছ।
তাবযখ স্বাক্ষয
পৌযবা/ ইউবনন বযলদ পচাযভযান/ াডথ
ীরগভায (নাভমুক্ত)

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1753 

াংগমাজনী-৮

না-দাফী প্রতযানত্র
এই ভগভথ প্রতযান কযা মাইগতগছ পম, জনাফ/ পফগভ -----------------------------------------------------------দফী
---------------------------- এয বনকট যকাগযয ানা আগছ/ নাই।
২। অফয গ্রগণয অফযফবত ূফথ তাবযখ মথন্ত তাচায বনকট যকাগযয বনম্নরূ ানা আগছ (প্রগমাজয পক্ষগত্র):-

ক্রবভক নাং

খাত

ানা টাকায বযভাণ

১

২

৩

(ক)

পটবরগপান বফর

(খ)

বফরৃযস বফর

(গ)

গাড়ী বাড়া

(ঘ)

ফাড়ী বাড়া

(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)
(ঞ)

৩। তাচায বফরুগদ্ধ বফচায বফবাগী ভাভরা এফাং বফবাগী ভাভরা অবনস্পন্প আগছ/ নাই।

ভন্ত্রণার/ বফবাগ/ অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তয প্রধাগনয তাবযখ
স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1754 

াংগমাজনী- ৯ ক
ইএরবব/ বব জাবয াংক্রান্ত তথয অথথ বফবাগগ পপ্রযগণয ছক {জীকযণ স্মাযগকয অনুগেদ ২.১১ (খ) অনুাগয}
(কর বাফযক্ষণ অবপ/ আন  ফযন কভথকতথা কতৃথক স্ব-স্ব অবপগয আতাধীন চাুরগযগদয ইএরবব  বব
জাবয াংক্রান্ত তথয অথথ বফবাগগ সত্রভাবক বববত্তগত পপ্রযগণয জন্য প্রবতগফদন ছক)

তথয পপ্রযণকাযী অবপগয নাভ  বঠকানা
তথয পপ্রযগণয ভা
১ভ/ ২/ ৩/ ৪থথ সত্রভাবক প্রবতগফদন
১। এই অবপগয বাফবুক্ত পফতন গ্রণগমাগয গদয াংখযা (গেণীগবগদ):
ভঞ্জুবযকৃত গদয াংখযা
কভথকতথা

কভথচাযী

কভথযত গদয াংখযা
পভাট

কভথকতথা

কভথচাযী

ভন্তফয
পভাট

(ফাড়বত)

(ঘাটবত)

২। বফগত বতন ভাগ জাবযকৃত ইএরবব  বব
ইএরবব

বব

পভাট

ভন্তফয

৩। আগাভী ৯, ১০  ১১ ভা গয এর.ব.আয-এ গভনকাযী কভথকতথায াংখযাঃ
৯ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

১০ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

১১ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

পভাট

ভন্তফয

৪। আগাভী ৯, ১০  ১১ ভা গয এর.ব.আয, এ গভনকাযী কভথচাযীয াংখযাঃ
৯ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

১০ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

১১ ভা গয
গভনকাযীয াংখযা

পভাট

ভন্তফয

৫। অবতবযক্ত ভন্তফয (মবদ থাগক):

আন  ফযন/ বাফযক্ষণ কভথকতথা-এয
তাবযখ স্বাক্ষয
ীরগভায (নাভমুক্ত)।
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াংগমাজনী-৯ খ
যকাবয চাুরগযয অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবট রৄরুয ১ (এক) ফসয ূফথ ইগত সত্রভাবক (জানুাবয, এবপ্রর,
জুরাই  অগক্টাফয) বববত্তগত করযাণ কভথকতথা বনম্নফবণথত ছগক তথযাবদ অথথ বফবাগগ পপ্রযণ কবযগফন।

ভন্ত্রণারগয নাভ -----------------------------------------দপ্তয ----------------------------------------------------করযাণ কভথকতথায নাভ -----------------------------------দফী ----------------------------------------------------বনগাগগয তাবযখ ---------------------------------------অবপগয বঠকানা ---------------------------------------পপান নেয -------------------------------------------পভাফাইর পপান নেয ---------------------------------মুগ্ম বচফ (প্রান) এয পপান নেয ---------------------উ-বচফ (প্রান) এয পপান নেয --------------------ই-পভইর ---------------------------------------------করযাণ কভথকতথায পকাড নেয (অথথ বফবাগ কতৃথক প্রগদ) -----------------------ক্র.নাং নাভ, কভথস্থর অফযপ্রস্তুবতয অফগয ইএরবব
দফী
ছুবটয তাবযখ গভগনয জাবযয

তাবযখ তাবযখ
জন্ধ
তাবযখ

১

২

৩

৪

৫

৬

এরবআয,
রাম্পগ্রারট,
ববফষ্য
তবফগরয
বস্থবত 
আনুগতাবলগকয
আগদ জাবযয
তাবযখ

পাষ্ট পডগটড
পচক স্তান্তগযয
তাবযখ(মাাগক
স্তান্তয কযা
ইাগছ প
তথয)

পনন
বযগাধ
আগদ
জাবযয
তাবযখ

অবডট
আবত্ত

বনষ্পবত্ত
ম্পগকথ
গৃীত
ফযফস্থা

৭

৮

৯

১০

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

বফবাগী করযণ ভন্তফয
ভাভরা কভথকতথা
দাগযয

তাবযখ প্রাবনক

কতৃথক্ষ
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রগক্ষয
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ফযফস্থা
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(াংগমাজনী-১০)

যকাবয চাুরগযগদয চাকবয ফৃত্তান্ত
(কভথচাবযগদয জন্য)
১। দাপ্তবযক তথযাফরীঃ
ক) ভন্ত্রণার/ বফবাগঃ
খ) অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তগযয নাভ:
গ) যকাবয কভথচাবযয বযবচবত নেয:
ঘ) যকাবয কভথচাবযয জাতী বযচত্র নেয:
ঙ) যকাবয কভথচাবযয বটআইএন (মবদ থাগক) নেয:
চ) যকাবয কভথচাবযয নাগবযক নদত্র নেয এফাং জন্ধস্থান:
ছ) জন্ধ স্থান -------- গ্রাভ/ াডথ ---------- উগজরা/ থানা ---------- পজরা -------২। াধাযণ তথযাফরীঃ
ক) নাভ:
খ) জন্ধ তাবযখ:
গ) বতায নাভ:
ঘ) ভাতায নাভ:
ঙ) স্থাী বঠকানা:
চ) ফতথভান বঠকানা:
ছ) বনজ পজরা:
জ) যকাবয চাকবযগত পমাগদাগনয তাবযখ:
ঝ) ফতথভান গদ পমাগদাগনয তাবযখ:
ঞ) ফতথভান দফী, কভথস্থগরয বঠকানা  পপান নেয:
ট) চাকবয স্থাীকযগণয যকাবয আগদ নাং  তাবযখ:
ঠ) যগক্তয রে ---------ড) বফগল পকান পযাগগ বুবগগর তাচায তথয ---------------(ঢ) পপান নেয ------------ পভাফাইর পপান: ------------ ই-পভইর -------৩। সফফাবক অফস্থা:
ক) বফফাবত/ অবফফাবত/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্ত/ বফত্মীক (প্রগমাজয পক্ষগত্র):
খ) স্বাভী/ স্ত্রীয নাভ:
গ) স্বাভী/ স্ত্রীয পাঃ
ঘ) স্বাভী/ স্ত্রীয জাতী বযচত্র নেয:
ঙ) স্বাভী/ স্ত্রীয বটআইএন নেয (মবদ থাগক):
চ) স্বাভী/ স্ত্রীয বনজ পজরা:
ছ) স্বাভী/ স্ত্রী যকাবয কভথকতথা/ কভথচাবয ইগর বযবচবত নেয:
জ) স্বাভী/ স্ত্রী যকাবয কভথকতথা/ কভথচাবয ইগর ফতথভান দফী  অবপগয বঠকানা এফাং পপান নেয ----------------------------------------------------------------------------ঝ) একাবধক স্ত্রী থাবকগর তাচায/ তাচাগদয নাভ বঠকানা: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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৪। পছগর/ পভগগদয তথয:
ক্র. নাং

নাভ

জন্ধ তাবযখ:

পছগর/ পভগ

ফ

বফফাবত/ অবফফাবত বফধফা/ প্রবতফন্নী
ন্তান

৫। বক্ষাগত পমাগযতাঃ
ক্র. নাং

বডবগ্রয নাভ

বক্ষা প্রবতষ্ঠাগনয
নাভ

পফাডথ/ বফিবফদযার

বফল

াগয ন

প্রাপ্ত বফবাগ/ পেণী/
বজবএ/ ববজবএ

৬। (ক) পদগ প্রবক্ষণ:
ক্র. নাং

পকাগথয নাভ

প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠাগনয নাভ

প্রবক্ষগণয ভকার

অথথাগনয উস

প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠান  পদগয
নাভ

প্রবক্ষগণয ভকার

অথথাগনয উস

খ) সফগদবক প্রবক্ষণ:
ক্র. নাং

পকাগথয নাভ

গ) বফগদ ভ্রভণ াংক্রান্ত তথয:
ক্র. নাং

ভ্রভগনয উগদ্দশ্য
(াকথ/ পবভনায/ বক্ষাপয/ অন্যান্য)

ভকার

পদ

ঘ) বফগদ পাবষ্টাং
ক্র. নাং

দফী

প্রবতষ্ঠাগনয নাভ

পদগয নাভ

ভকার

অথথাগনয উস

৭। চাকবয ম্পাবদত যকাবয চাকবযয ধাযাফাবক তথয:
ক্র. নাং

নাভ,
দফী

যকাবয
চাকবযগত
পমাগদাগনয
তাবযখ

ফতথভান গদ
পমাগদাগনয
তাবযখ

স্থাী/ অস্থাী
গদ
পমাগদাগনয
তাবযখ

পজযষ্ঠতা
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৮। গদান্পবত/ পগ্রড/ পস্কর াংক্রান্ত তথয:
ক্র.
নাং

চাকবযগত
পমাগদাগনয
তাবযখ

পফতন
পস্কর

গদান্পবতয
তাবযখ

গদান্পবতয
ূফথদ/
পফতন পস্কর

গদান্পবত
প্রাপ্ত
পফতন

গদান্পবত ধাযাফাবক ফতথভান
আগদগয পফতন বনধথাযণ পফতন
নেয,
(গ-পস্কর,
তাবযখ  টাইভগস্কর,
কামথকবযয বগরকন
তাবযখ পগ্রড ইতযাবদ)

ভন্তফয

৯। যকাবয চাকবযগত পমাগদাগনয ূগফথয চাকবযয ফৃত্তান্ত:
ক্র. নাং

দফী  পগ্রড

অবপগয নাভ  বঠকানা

ভকার

১০। অবনষ্পন্প অবডট আবত্ত াংক্রান্ত তথয:
ক্র.
অবডট
অবডগটয অনুগেদ আবত্তয ধযন আবত্তয আবত্তগত স্থানী অবপ/ বৈক্ষী/ ভন্তফয
নাং প্রবতষ্ঠাগনয বাফ
নাং
(বযগাটথবক্ত
ু / বগযানাভ জবড়ত
ভন্ত্রণারগ
বত্রক্ষী
নাভ
ফসয
অবগ্রভ/
টাকায
ফথগল
বায
াধাযণ
বযভাণ
জফাগফয
সুাবয/
অনুগেদ
স্মাযক নাং 
ভন্তগফযয
তাবযখ
স্মাযক নাং 
তাবযখ
১১। বফবাগী ভাভরা:
ক্র. নাং

অযাগধয প্রকৃবত

াবস্ত

ভকার

ভন্তফয

১২। পাবষ্টাং পযকডথ:
ক্র. নাং

াংস্থায নাভ

কভথস্থর

ভকার

পফতন পস্কর

ভন্তফয

যকাবয ানায
বফফযণ

অগথথয বযভাণ

আদাকাযী কতৃথক্ষ

ভন্তফয

১৩। যকাবয ানা াংক্রান্ত তথয:
ক্র. নাং

াংস্থায নাভ

১৪। ছুবটয তথয:
ক্র.
নাং

ফবণথত তাবযগখ এরবআয-এ এরবআয-এ গভগণয অফবষ্ট অফযপ্রস্তুবতভূরক নগদাগনয
প্রায অবজথত ছুবট গভগণয ূফথ
ূফথবদন মথন্ত
প্রায
প্রায ছুবট
জন্য প্রায
বদন মথন্ত পবাগকৃত অবজথত ছুবট ফথগভাট
(এরবআয)
ছুবট
ূণথ গড় অধথগড় প্রায পভাট ূণথ গড় অধথগড় অবজথত ছুবট
পফতগন পফতগন অবজথত ছুবট
পফতগন
পফতগন
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১৫। ববফষ্য তবফর:
ক্র.
ববফষ্য তবফগর
এরবআয-এ
সুদ গ্রগণ
এরবআয
এরবআয-এ
নাং চাচদা প্রদাগনয রৄরুয গভগণয ূফথবদন অবনেুক ফযাবক্তয
চরাকারীন
গভগণয ভ
তাবযখ এফাং বাফ
মথন্ত ববফষ্য
ববফষ্য
অনবধক ৬ (ছ) অথফা চাুরগয পম
নেয
তবফগর জভাকৃত
তবফগরয
ভা মথন্ত
ভ তবফগরয
(গৃীত অবগ্রভ
বাগফ জভাকৃত
(ববফষ্য
অথথ উগত্তারন
ফাগদ) অগথথয
অগথথয (গৃীত তবফগর) প্রায কবযগত চাগন প
বযভাণ (সুদ)
অবগ্রভ ফাগদ)
সুদ/ ফযতীত অগথথয বযভাণ
বযভাণ
পভাট জভাকৃত
অগথথয বযভাণ

ভন্তফয

১৬। অফযপ্রস্তুবত এফাং পনন াংক্রান্ত তথয:
ক্র. নাভ/
জন্ধ
যকাবয পফতন ফতথভান এরবআয পনন ছুবটয
ববফষ্য
চাকবযয ভন্তফয
নাং বতা/ তাবযখ চাকবযগত পস্কর পফতন
গভগনয
প্রাবপ্তয বাফ তবফগরয ভকার
ভাতায
পমাগদাগনয
পস্কর
তাবযখ
তাবযখ
বাফ

নাভ
তাবযখ
পনগনয
বযভাণ
১৭। জরুযী প্রগাজগন মাচায গঙ্গ পমাগাগমাগ কযা মাইগফ:
ক) নাভ -------------------- বঠকানা ---------- পপান নেয -----------খ) নাভ-------------------- বঠকানা ---------- পপান নেয ------------
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াংগমাজনী-১১

যকাবয চাুরগযগদয চাকবয ফৃত্তান্ত
(কভথকতথাগদয জন্য)
১। দাপ্তবযক তথযাফরীঃ
ক) ভন্ত্রণার/ বফবাগ
খ) অবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ দপ্তগযয নাভ:
গ) যকাবয কভথকতথাগদয বযবচবত নেয:
ঘ) যকাবয কভথকতথাগদয জাতী বযচত্র নেয:
ঙ) যকাবয কভথকতথাগদয বটআইএন (মবদ থাগক) নেয:
চ) যকাবয কভথকতথাগদয নাগবযক নদত্র নেয এফাং জন্ধস্থান:
ছ) জন্ধ স্থান -------------- গ্রাভ/ াডথ------------ উগজরা/ থানা ---------- পজরা -----২। াধাযণ তথযাফরীঃ
ক) নাভ:
খ) জন্ধ তাবযখ:
গ) বতায নাভ:
ঘ) ভাতায নাভ:
ঙ) স্থাী বঠকানা:
চ) ফতথভান বঠকানা:
ছ) বনজ পজরা:
জ) যকাবয চাকবযগত পমাগদাগনয তাবযখ:
ঝ) কযাডাগযয নাভ  পমাগদাগনয তাবযখ (প্রগমাজয পক্ষগত্র):
ঞ) ফতথভান দফী, কভথস্থগরয বঠকানা  পপান নেয:
ট) চাকবয স্থাীকযগণয যকাবয আগদ নেয  তাবযখ:
ঠ) যগক্তয রে -------ড) বফগল পকান পযাগগ বুবগগর তাচায তথয -----------(ঢ) পপান নেয -------------- পভাফাইর পপান নেয ---------- ই-পভইর ---------৩। সফফাবক অফস্থা:
বফফাবত/ বফফাবতা/ বফধফা/ তারাকপ্রাপ্তা/ বফত্মীক (প্রগমাজয পক্ষগত্র):
ক) স্বাভী/ স্ত্রীয নাভ:
খ) স্বাভী/ স্ত্রীয পাঃ
গ) স্বাভী/ স্ত্রীয জাতী বযচত্র নেয:
ঘ) স্বাভী/ স্ত্রীয বটআইএন নেয (মবদ থাগক):
ঙ) স্বাভী/ স্ত্রীয বনজ পজরা:
চ) স্বাভী/ স্ত্রী কভথকতথা/ কভথচাবয ইগর বযবচবত নেয:
ছ) স্বাভী/ স্ত্রী যকাবয/ কভথচাবয ইগর ফতথভান দফী  অবপগয বঠকানা এফাং পপান নেয -------ঝ) একাবধক স্ত্রী থাবকগর তাচায/ তাচাগদয নাভ/ বঠকানা --------------------------------------
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৪। পছগর/ পভগগদয তথয:
ক্র. নাং

নাভ:

জন্ধ তাবযখ:

পছগর/ পভগঃ

ফঃ

বফফাবত/ অবফফাবত

বফধফা/
প্রবতফন্নী
ন্তানঃ

৫। বক্ষাগত পমাগযতাঃ
ক্র. নাং

বডবগ্রয নাভ

বক্ষা প্রবতষ্ঠাগনয
নাভ

পফাডথ/ বফিবফদযার

বফল

াগয ন

প্রাপ্ত বফবাগ/ পেণী/
বজবএ/ ববজবএ

৬। (ক) পদগ প্রবক্ষণ:
ক্র. নাং

পকাগথয নাভ

প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠাগনয নাভ

প্রবক্ষগণয ভকার

অথথাগনয উস

প্রবক্ষণ প্রবতষ্ঠান  পদগয
নাভ

প্রবক্ষগণয ভকার

অথথাগনয উস

খ) সফগদবক প্রবক্ষণ:
ক্র. নাং

পকাগথয নাভ

গ) বফগদ ভ্রভণ াংক্রান্ত তথয:
ক্র. নাং

ভ্রভগণয উগদ্দশ্য
(াকথ/ পবভনায/ বক্ষাপয/ অন্যান্য)

ভকার

পদ

ঘ) বফগদ পাবষ্টাং:
ক্র. নাং

দফী

প্রবতষ্ঠাগনয নাভ

পদগয নাভ

ভকার

অথথাগনয উস

প্রবতষ্ঠাগনয নাভ

পদগয নাভ

ভকার

অথথাগনয উস

ঙ) বরগন/ পপ্রলণ:
ক্র. নাং

দফী

৭। ম্পাবদত যকাবয চাকবযয ধাযাফাবক তথয:
ক্র.
নাং

নাভ,
দফী 
কযাডায

যকাবয
চাকবযগত
পমাগদাগনয
তাবযখ

পগগজগটড
গদ
পমাগদাগনয
তাবযখ
(প্রগমাজয
পক্ষগত্র)

কযাডাগয
পমাগদাগনয
তাবযখ
(প্রগমাজয
পক্ষগত্র)

পজযষ্ঠতা
ক্রবভক
(মবদ
থাগক)

পফতন
পস্কর

ফতথভাগন
প্রাপ্ত ভূর
পফতন

অবপগয
নাভ 
বঠকানা

ভকার

৮। গদান্পবত/ বগরকন পগ্রড/ টাইভ পস্কর াংক্রান্ত তথয:
ক্র. চাকবযগত পফতন ফতথভাগন গদান্পবতয গদান্পবতয গদান্পবত গদান্পবত ধাযাফাবক ফতথভান
নাং পমাগদাগনয পস্কর
প্রাপ্ত
তাবযখ
ূফথদ/
প্রাবপ্তগত আগদগয
পফতন
পফতন
তাবযখ
ভূর
পফতন
পফতন
নেয,
বনধথাযণ
পফতন
পস্কর
পস্কর  তাবযখ  (গ-পস্কর,
প্রাপ্ত ভূর কামথকবযয টাইভগস্কর,
পফতন
তাবযখ বগরকন
পগ্রড
ইতযাবদ)

ভন্তফয

৯। যকাবয চাকবযগত পমাগদাগনয ূগফথয চাকবযয ফৃত্তান্ত:
ক্র. নাং

দফী  পফতন পস্কর

অবপগয নাভ  বঠকানা

ভকার

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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১০। অবনষ্পন্প অবডট আবত্ত াংক্রান্ত তথয:
ক্র.
অবডট অবডগটয অনুগেদ আবত্তয ধযন আবত্তয আবত্তগত
নাং প্রবতষ্ঠাগনয বাফ
নাং
(বযগাটথবক্ত
ু / বগযানাভ জবড়ত
নাভ
ফসয
অবগ্রভ/
টাকায
াধাযণ
বযভাণ
অনুগেদ

স্থানী
অবপ/
ভন্ত্রণারগ
ফথগল
জফাগফয
স্মাযক নাং 
তাবযখ

বৈক্ষী/ ভন্তফয
বত্রক্ষী
বায
সুাবয/
ভন্তগফযয
স্মাযক নাং 
তাবযখ

১১। বফবাগী ভাভরা:
ক্র. নাং

অযাগধয প্রকৃবত

াবস্ত

ভকার

ভন্তফয

১২। পাবষ্টাং পযকডথ:
ক্র. নাং

াংস্থায নাভ

কভথস্থর

ভকার

পফতন পস্কর

ভন্তফয

যকাবয ানায
বফফযণ

অগথথয বযভাণ

আদাকাযী কতৃথক্ষ

ভন্তফয

১৩। যকাবয ানা াংক্রান্ত তথয:
ক্র. নাং

াংস্থায নাভ

১৪। ছুবটয তথয:
ক্র.
নাং

ফবণথত তাবযগখ এরবআয-এ
এরবআয-এ
অফবষ্ট অফযপ্রস্তুবতভূরক নগদাগনয
প্রায অবজথত ছুবট গভগণয ূফথ
গভগণয ূফথবদন
প্রায
প্রায ছুবট
জন্য প্রায
বদন মথন্ত
মথন্ত পবাগকৃত
ফথগভাট
(এরবআয)
ছুবট
প্রায পভাট
অবজথত ছুবট
অবজথত ছুবট
ূণথ গড় অধথগড় অবজথত ছুবট ূণথ গড় অধথগড়
পফতগন পফতগন
পফতগন পফতগন

ভন্তফয

১৫। ববফষ্য তবফর:
ক্র.
ববফষ্য তবফগর
এরবআয-এ
সুদ গ্রগণ
এরবআয
এরবআয-এ
নাং চাচদা প্রদাগনয রৄরুয গভগণয ূফথবদন অবনেুক ফযাবক্তয
চরাকারীন
গভগণয ভ
তাবযখ এফাং বাফ
মথন্ত ববফষ্য
ববফষ্য
অনবধক ৬ (ছ) অথফা চাুরগয পম
নেয
তবফগর জভাকৃত
তবফগরয
ভা মথন্ত
ভ তবফগরয
(গৃীত অবগ্রভ
বাগফ জভাকৃত
(ববফষ্য
অথথ উগত্তারন
ফাগদ) অগথথয
অগথথয (গৃীত তবফগর) প্রায কবযগত চাগন প
বযভাণ (সুদ)
অবগ্রভ ফাগদ)
সুদ/ ফযতীত অগথথয বযভাণ
বযভাণ
পভাট জভাকৃত
অগথথয বযভাণ

ভন্তফয

১৬। অফযপ্রস্তুবত এফাং পনন াংক্রান্ত তথয:
ক্র. নাভ/
জন্ধ
যকাবয পফতন ফতথভান এরবআয পনন ছুবটয
ববফষ্য
চাকবযয ভন্তফয
নাং বতা/ তাবযখ চাকবযগত পস্কর পফতন
গভগনয
প্রাবপ্তয বাফ তবফগরয ভকার
ভাতায
পমাগদাগনয
পস্কর
তাবযখ
তাবযখ
বাফ

নাভ
তাবযখ
পনগনয
বযভাণ
১৭। জরুযী প্রগাজগন মাচায গঙ্গ পমাগাগমাগ কযা মাইগফ:
ক) নাভ -------------------- বঠকানা ---------- পপান নেয -----------খ) নাভ-------------------- বঠকানা ---------- পপান নেয -----------অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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(াংগমাজনী-১২)
যকাবয কভথকতথা/ কভথচাবযগদয চাকবয বফফযণী, অবডট আবত্ত, বফবাগী ভাভরা াংক্রান্ত তথযাফরী
(করযাণ কভথকতথা কতৃক
থ াংযক্ষণগমাগয)
১। যকাবয চাকবযয বফফযণীঃ
ক্র. নাভ, যকাবয ফতথভান গদ/
স্থাী/
পজযষ্ঠতা পফতন অবপগয ভ এরবআযএ চাকবয পথগক
নাং দফী চাকবযগত
কযাডাগয অস্থাী গদ
পস্কর নাভ  কার
গভগনয
অফয
পমাগদাগনয পমাগদাগনয পমাগদাগনয
বঠকানা
তাবযখ
গ্রগণয
তাবযখ
তাবযখ
তাবযখ
তাবযখ
২। অবডট আবত্তঃ
ক্র.
অবডট অবডগটয অনুগেদ আবত্তয ধযন আবত্তয আবত্তগত
নাং প্রবতষ্ঠাগনয বাফ
নাং
(বযগাটথবক্ত
ু / বগযানাভ জবড়ত
নাভ
ফসয
অবগ্রভ/
টাকায
াধাযণ
বযভাণ
অনুগেদ

স্থানী
অবপ/
ভন্ত্রণারগ
ফথগল
জফাগফয
স্মাযক নাং 
তাবযখ

বৈক্ষী/ ভন্তফয
বত্রক্ষী
বায
সুাবয/
ভন্তগফযয
স্মাযক নাং 
তাবযখ

৩। বফবাগী ভাভরা:
ক্র. নাং

অযাগধয প্রকৃবত

াবস্ত

ভকার

ভন্তফয

৪। অফযপ্রস্তুবত এফাং পনন াংক্রান্ত তথয:
ক্র. নাভ/
জন্ধ
যকাবয পফতন ফতথভান এরবআয পনন ছুবটয
ববফষ্য
চাকবযয ভন্তফয
নাং বতা/ তাবযখ চাকবযগত পস্কর পফতন
গভগনয
প্রাবপ্তয বাফ তবফগরয ভকার
ভাতায
পমাগদাগনয
পস্কর
তাবযখ
তাবযখ
বাফ

নাভ
তাবযখ
পনগনয
বযভাণ
৫। যকাবয চাকবযয ুফথ চাকবযয তথয:
ক্র.
নাং

চাকবযয বফফযণ

পমাগদাগনয পফতন পস্কর চাকবযয প্রকৃবত চাকবযয যকাবয চাকবযগত
তাবযখ
(যাজস্ব/ উন্পন) ভকার পমাগদাগনয তাবযখ,
দফী এফাং পস্কর

ভন্তফয

৬। গৃীত ফযফস্থা/ ারনাগাদ অগ্রগবত:
ক) তাবযখ পম ফ আগফদন দাবখর কযা ইাগছ:
খ) জ্ঞাত কাযণ পম ফ আগফদন দাবখর কযা ইাগছ:
গ) এরবআয, ছূবট নগদান, ববফষ্য তবফর বস্থবত ইতযাবদয আগদ জাবযয তাবযখ:
ঘ) বনধথাবযত ভগ আগদ জাবয না ইগর তাায কাযণ:
ঙ) ফবণথত কাযগণয পপ্রবক্ষগত গৃীত ফযফস্থায বফফযণ:
চ) ইসুযকৃত পাষ্ট পডগটড্ পচক এয নেয  তাবযখ এফাং মাচাগক স্তান্তয কযা ইাগছ স্তান্তগযয তাবযখ তাায নাভ
 বঠকানা:
ছ) বব জাবযয তাবযখ:
জ) অন্যান্য তথয:
অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব-১৫/৯৯ (অাং-১)/১০০
বফল:

তাবযখ:

০৪/০৬/২০০৯ বিঃ
২১/০২/১৪১৬ ফাং

ভবরা পননাগযয ভৃতযু য য স্বাভীয পনন প্রাবপ্ত প্রগঙ্গ।

ূত্র: ফাাংরাগদ ফযাাংগকয ১০/৫/২০০৯ বিঃ তাবযগখয এইচ আয (বফএ) প্রবফ-১৫/২০০৯-২১৩৯ নাং ত্র।
উমুথক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, ভৃত ভবরা পফাভবযক যকাবয কভথকতথা/
কভথচাযীয স্বাভী ুনযা বফফা ফন্নগন আফদ্ধ না গর বফধফা স্ত্রীগগণয াবযফাবযক পনন প্রাযতায অনুরূ াগয 
দ্ধবতগত ভৃত ভবরা পফাভবযক যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীয বফেীক স্বাভী াবযফাবযক পনন প্রায গফন। তগফ
প্রচবরত কর বফবধ বফধান অনুযণূফথক বফেীক স্বাভী ফথাবধক ১৫ (গনয) ফসয মথন্ত াবযফাবযক পনন পবাগ
কযগত াযগফন।
পভাঃ ইউনুচ আরী খান
কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
www.mof.gov.bd
ভাফযফস্থাক (বাযপ্রাপ্ত)
ফাাংরাগদ ফযাাংক,
প্রধান কামথার, ভবতবঝর,
ঢাক-১০০০।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/৩ব -২৮/৮৫/১৯১(৬২)

০৩/০৯/১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
১৭/১২/২০০৯ বিষ্টাব্দ

অবপ স্মাযক
বফল:

পনগনয গফথাচ্চ বযভাণ বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ প্রফতথগনয পপ্রবক্ষগত অথথ বফবাগগয ২৪/০৭/২০০৫
তাবযগখয অবপ স্মাযক নাং-অভ/ অবফ/ বফবধ-১/৩ব-২৮/৮৫/৯৯ আাংবক াংগাধনূফথক গ্র পনগনয গফথাচ্চ
বযভাণ ১৯,৫০০/- টাকা এয স্থগর ৩৫,৮০০/- (চবত্র াজায আটত) টাকা বনধথাযগণ যকায বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ।
২। এ আগদ ০১/০৭/২০০৯ তাবযখ গত কামথকয গগছ ফগর গণয গফ।
৩। এ স্মাযক গত্র পম াংগাধগনয উগল্লখ কযা গগছ াংবিষ্ট বফবধ অনুরূবাগফ াংগাবধত গগছ ফগর গণয গফ।
াাফুবদ্দন আভদ
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)
অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার।
বফতযণঃ
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার/ ভুখযবচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ঢাকা।
২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাইর ঢাকা (তাচয অধীনস্ত কর অবপগ
এয অনুবরব পপ্রযগনয জন্য অনুগযাধ কযা র)।
৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ------------------------------ (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বফবাগী কবভনায (কর)--------------------------------------------------------।
৬। ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, অগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল
উন্পন ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা/যাজাী (তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ
কযা গরা।)
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০।
তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৮। ববজবডএপ, ববজবডএপ এয কামথার, ১ভ-১২তরা যকাবয অবপ বফন, ৪থথ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
৯। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পযরগ বফন, আব্দুর গবন পযাড, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগনয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১০। অবপ কব/ গাডথ পাইর।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২৮/২০০৫/১৫

তাবযখ:

০৭/১০/১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
২০/০১/২০১০ বিষ্টাব্দ

অবপ স্মাযক
বফল:

অফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনন বযগাধ প্রগঙ্গ।

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, এ.আয.. নাং-২৫৫ আইন/২০০৯/ অভ/ অবফ (ফাস্তঃ-১)/ জাঃ পফঃ পস্কর১/২০০৯/২৩২ পভাতাগফক ১ জুরাই, ২০০৯ তাবযখ পথগক জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ প্রফতথন কযা গগছ। প
আগরাগক যকাবয, আধাযকাবয, স্ব-াবত প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রাত্ত ফযাাংক  অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান ইতযাবদ াংস্থাভূগয
অফযপ্রাপ্ত পননগবাগী কভথকতথা/ কভথচাযীগদয জন্য যকায বনম্নরূ সুবফধা প্রদাগনয বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ:
ক) ৩০ জুন, ২০০৯ তাবযগখ পম ফযবক্তয অফযপ্রস্তুবত ছুবট পল গফ এফাং বমবন ১ জুরাই, ২০০৯ তাবযগখ অফগয
মাগফন, বতবন ১ জুরাই, ২০০৯ তাবযগখ কামথকয জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ অনুমাী পফতন বনধথাযগণয সুবফধা
প্রায গফন না;
খ) ভাবক নীট পননপ্রাপ্ত অফযগবাগী ৬৫ ফছয ঊর্ধ্থ কভথকতথা/ কভথচাযীয নীট পনগনয বযভাণ ৫০% ফৃবদ্ধ
এফাং অন্যান্যগদয পক্ষগত্র নীট পনগনয বযভাণ ৪০% ফৃবদ্ধ াগফ। পফতন পস্কর, ২০০৯ কামথকয ফায তাবযখ
গত ভাঘথ বাতা (নীট পনগনয ২০%) বফরুপ্ত গফ;
গ) জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ কামথকয ফায তাবযখ অথথাস ১রা জুরাই, ২০০৯ গত ভাঘথ বাতা অফরুপ্ত গগছ
ফগর গণয গফ। প অনুমাী ইগতাভগধয পকউ ভাঘথবাতা উগত্তারন কগয থাকগর, তা প্রায ফগকায াগথ
ভন্ব কযগত গফ;
ঘ) ১ জুরাই, ২০০৯ তাবযগখ পম কর কভথকতথা/ কভথচাযী অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত আগছন তাচযা
অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত থাকায ভ ৩০ জুন, ২০০৯ তাবযগখ আবযত ভাঘথবাতা পগত থাকগফন।
ফযাখযা: পকান কভথকতথা/ কভথচাযী ১ জুরাই, ২০০৯ তাবযগখ অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত আগছন। দপা (ঘ) এয
ফণথনা পভাতাগফক বতবন ৩০ জুন, ২০০৯ তাবযগখ পম াগয ভাঘথ বাতা পগতন; প াগয উক্ত ভাঘথ বাতা
অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবট (এ. ব. আয.) পল না া মথন্ত প্রায গফন;
ঙ) ১ জুরাই, ২০০৯ তাবযগখ পম ফযবক্ত অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত বছগরন, রৄধু পনন বনধথাযগণয জন্য তাচয
পফতন, দপা (ক) এয বফধান াগগক্ষ, জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয াংবিষ্ট পস্কগর বনধথাযণ কযা গফ।
এরূ পক্ষগত্র অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটয ভ মবদ তাচয ফাবলথক পফতন ফৃবদ্ধয তাবযখ থাগক, তা গর উক্ত পফতন
ফৃবদ্ধ পনন বনধথাযগণয জন্য তাচয পফতগনয াগথ মুক্ত গফ, তগফ বতবন অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটয ভ উক্ত
ছুবটয পফতন ফতথভান পফতন পস্কগরয বববত্তগত পগত থাকগফন;
চ) ১ জুরাই, ২০০৯ তাবযখ গত কভথযত পকান কভথকতথা/ কভথচাযী (স্বাভী/ স্ত্রী) ভৃতুযফযণ কযগর উক্ত ফযবক্তয
বযফায, াবযফাবযক পনগনয প্রচবরত বনভাফরী অনুযণ াগগক্ষ, পনন, আনুগতাবলক এফাং বাতাবদ
প্রায গফন;
ছ) পনন ভথণ  গ্রযাচুইবটয বফদযভান ায অবযফবতথত থাকগফ;
জ) পননগবাগীগণ ফতথভান াগয ৩০ জুন, ২০১০ তাবযখ মথন্ত বচবকসা বাতা প্রায গফন এফাং ১ জুরাই,
২০১০ পথগক ৬৫ ফসয ঊর্ধ্থ পননাযগদয বচবকসা বাতা ভাবক ১০০০ (এক াজায) টাকা এফাং অন্যান্য
পননাযগদয পক্ষগত্র ভাবক বচবকসা বাতা ৭০০ (াতত) টাকা গফ;
ঝ) অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণারগয বযত্র নাং-অভ/ অবফ/ বফবধ-১/ চাঃ বফঃ-৩/২০০৪/৯৯, তাবযখ: ১০-০৩-১৪১৫
ফঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ বিষ্টাব্দ অনুমাী অফযগবাগীগদয নীট পনগনয ভবযভাণ াগয ফসগয ২বট
উসফবাতা ফরফস থাকগফ;
ঞ) বফদযভান ছুবটয বফধান অনুমাী পকান কভথকতথা/ কভথচাযী ছুবট ানা াগগক্ষ ১২ ভা ূণথ গড় পফতগন
অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবট পবাগগয সুবফধা এফাং ছুবট ানা াগগক্ষ ছুবট নগদাগনয বফদযভান সুবফধা পবাগ
কযগফন।
২। াংবিষ্ট বনযীক্ষা  বাফযক্ষণ কভথকতথা উবযউক্ত ভগভথ ব.ব.. (Pension Payment Order) াংগাধন
কযগফন।
৩। জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ প্রফতথগনয বযগপ্রবক্ষগত পননগবাগী কভথকতথা/ কভথচাযীগদযগক প্রগদ সুবফধাবদ
প্রদাগনয পক্ষগত্র বনম্নরূ বনগদথনা অনুযণ কযগত গফ:-
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ক) পম কর পননগবাগী প্রধান বাফযক্ষণ অবপ অথফা পজরা বাফযক্ষণ অবপ ফা উগজরা বাফযক্ষণ
অবপ পথগক পনন উগত্তারন কগযন তাচগদয বনজ বনজ ব.ব.. (Pension Payment Order) াংবিষ্ট
বাফযক্ষণ অবপগ দাবখর কযগফন। উক্ত অবপ এ অবপ স্মাযগকয ১নাং অনুগেগদ ফবণথত াগয ফবধথত
পনন  বাতাবদ (প্রগমাজয পক্ষগত্র) বনধথাযণ  বযগাধ কযগফ;
খ) পম কর পননগবাগী যাবয ফযাাংক পথগক পনন উগত্তারন কগযন তাচযা বনজ বনজ ব.ব.. াংবিষ্ট
ফযাাংগক দাবখর কযগফন। ফযাাংগকয ক্ষভতাপ্রাপ্ত পকান কভথকতথা ফা ববনয অবপায এতদাংক্রান্ত পনন
ফৃবদ্ধয আগদগয নেয  তাবযখ উগল্লখূফক
থ পননাযগদয ব.ব. এফাং বড-াপ-এ ফবধথত পনন
ুনঃবনধথাযণ কগয তাচয স্বাক্ষগযয বনগচ বনজ নাভ েবরত ীরগভায প্রদান কযগফন। পনন ুনঃবনধথাযণ
াংক্রান্ত তথযাবদ পনন ুনবথযগনয দাফী বযগাধকাযী বাফযক্ষণ অবপগক াংবিষ্ট ফযাাংক তাসক্ষবণকবাগফ
অফবত কযগফ এফাং বাফযক্ষণ অবপ এবাগফ প্রাপ্ত তগথযয বববত্তগত তাচয অবপগ এতদাংক্রান্ত বফরভূ
ারনাগাদ কগয যক্ষণাগফক্ষণ কযগফন।
৪। এ স্মাযগকয াংগাধনীয আগরাগক াংবিষ্ট বফবধভূ াংগাবধত গগছ ফগর গণয গফ।
াাফুবদ্দন আভদ
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ)
নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২৮/২০০৫/১৫

তাবযখ:

০৭/১০/১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
২০/০১/২০১০ বিষ্টাব্দ

দ অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অনুবরব পপ্রযণ কযা গরা:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ
বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
২। ফাাংরাগদগয ভাবচফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাইর ঢাকা
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ--------------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বফবাগী কবভনায (কর) ---------------------------------------------------------------------------------।
৬। ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, অগ্রণী ফযাাংক, রুারী ফযাাংক, ূফারী ফযাাংক, উত্তযা ফযাাংক,
ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল উন্পন ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা/ যাজাী
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। কগররেজারায পজনাগযর বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (ববজবডএপ), ববজবডএপ এয কামথার, ১ভ ১২ ফায তরা যকাবয অবপ
বফন, ৪থথ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পফর বফন, আব্দুর গবণ পযাড, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১০। পজরা প্রাক (কর)-----------------------------------------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, -------------------------------------------------------- (কর)।
১২। উগজরা বনফথাী কভথকতথা, ---------------------------------------------------------- (কর)।
১৩। বফবাগী বাফ বনযীক্ষক, ---------------------------------------------------------- (কর)।
১৪। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা, -------------------------------------------------------- (কর)।
১৫। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা, -------------------------------------------------------------- (কর)।
১৬। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা, ------------------------------------------------------- (কর)।
পভাঃ ইউনুচ আরী খান
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/ প্রগণাদনা বাতা/০৯ (খরড-১)/১৬

তাবযখ:

০৭/১০/১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
২০/০১/২০১০ বিষ্টাব্দ

বফল:

করযাণ কভথকতথাগক প্রগণাদনা (Incentive) বাতা প্রদান প্রগঙ্গ।

ূত্র:

অথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত ২৭/০১/২০০৯ বিঃ (১৪/১০/১৪১৫ ফাং) তাবযগখয অভ/ অবফ/ প্রবফ-১/৩ব২/২০০৫ (অাং-১)/৫ নাং স্মাযক।

উথমুক্ত বফল  ূগত্রয প্রবত দৃবষ্ট আকলথণূফক
থ বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, ূত্রস্থ স্মাযগকয ২.০১ (গ)
উানুগেদ পভাতাগফক করযাণ কভথকতথাগক প্রগণাদনা (Incentive) বাতা প্রদাগনয জন্য অথথ বফবাগগয ম্মবত জ্ঞাগনয
রগক্ষয বনম্নফবণথত বফলভূ বফগফচনা কযা গফ:ক) ূত্রস্থ স্মাযগকয ২.০১ (ক) উানুগেদ পভাতাগফক পনন পক প্রবক্রকযগণ যাবয ম্পৃক্ত একজন
কভথকতথাগক করযাণ কভথকতথা বাগফ ভগনানন বনবিত কগয অথথ বফবাগগক অফবতকযণ;
খ) ূত্রস্থ স্মাযগকয ২.০৪ (ক) উানুগেদ পভাতাগফক াংগমাজনী-১২ ছগক ফবণথত তথযাবদ করযাণ কভথকতথা কতৃথক
ারনাগাদ  াংযক্ষণকযণ;
গ) চাুরগয অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটগত গভগণয ১ (এক) ফসয ূফথ গত ূত্রস্থ স্মাযগকয াংগমাজনী-৯ খ ছগক
তথযাবদ প্রদানূফক
থ সত্রভাবক বববত্তগত অথথ বফবাগগ প্রবতগফদন পপ্রযণ;
ঘ) বনষ্পবত্তকৃত পনন পকভূ মথাভগ বনষ্পবত্ত না গর প পক্ষগত্র সুত্রস্থ স্মাযগকয ২.০৭ (গ) উানুগেদ
পভাতাগফক বফরগে বনষ্পবত্তয কাযণ ফযাখযা প্রদানূফথক অথথ বফবাগগক অফবতকযণ;
ঙ) করযাণ কভথকতথা কতৃথক ূত্রস্থ স্মাযগকয ২.০৪, ২.০৬, ২.০৭ এফাং ২.১১ অনুগেদ ফবণথত কামথাফরী
বনবভতবাগফ ম্পাদগনয/ াংযক্ষগণয ফযফস্থা বনবিতকযণ।
০২। পনন পক প্রবক্রাকযগণ করযাণ কভথকতথা কতৃথক পম কর কাগজ াতা প্রদান কযা গগছ উায বফফযণী অথথ
বফবাগগ পপ্রযণ কযগত গফ।
পভাঃ ইউনুচ আরী খান
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
বফতযণ:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভাবচফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাইর ঢাকা
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ--------------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৭। মুগ্ম-বচফ (প্রান), অথথ বফবাগ।
৮। বফবাগী কবভনায (কর) ---------------------------------------------------------------------------------। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১০। ববজবডএপ, ববজবডএপ এয কামথার, ১ভ ১২ ফায তরা যকাবয অবপ বফন, ৪থথ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
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১১। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পফর বফন, আব্দুর গবণ পযাড, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১২। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), বআযবফ, চট্টগ্রাভ।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), আযআযবফ, যাজাী।
১৪। পজরা প্রাক (কর)-----------------------------------------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৫। উগজরা বনফথাী কভথকতথা, ---------------------------------------------------------- (কর)।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ------------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
১৭। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা, ----------------------------------------------------------- (কর পজরা)।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/প্রবফবধ-১/৩ব-২/২০০৮/২৫
বফল:

২২/১০/১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
০৪/০২/২০১০ বিষ্টাব্দ

পননগবাগী যকাবয/ আধা-যকাবয/ স্বাত্তাবত াংস্থা/ যাষ্টাত্ত ফযাাংক এফাং অথথরগ্নী প্রবতষ্ঠানভূগয
কর মথাগয কভথকতথা/ কভথচাযীগণ এফাং াভবযক ফাবনীয দস্যগদযগক ১রা জুরাই, ২০০৮ তাবযখ ইগত
নীট পনগনয উয ২০ (বফ) তাাং াগয ভাঘথ বাতা বনধথাযণ প্রগঙ্গ।

ূত্র: পানারী ফযাাংক বরবভগটড এয ১৪/০১/২০১০ বিঃ তাবযগখয প্রকা/ াবাবড/ াবড/ পনন/৯৫ নাং ত্র
উমুথক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত পননাযগদয সুবফধাগথথ পানারী ফযাাংক বরবভগটড এয পম কর ফযাাংক াখা
ববনয অবপায ফা তদূর্ধ্থ মথাগয কভথকতথা বনগাবজত পনই প কর াখা ফযাাংক প্রদত্ত ক্ষভতা প্রাপ্ত কভথকতথায
স্বাক্ষগয ূত্র গত্রয ২ (খ) উানুগেগদ ফবণথত কামথাবদ ম্পাদন কযায বফলগ বনগদথক্রগভ অথথ বফবাগগয ম্মবত জ্ঞান
কযা গরা।
পভাঃ ইউনুচ আরী খান
ববনায কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
পডুবট পজনাগযর ভযাগনজায,
যকাবয বাফ  াববথগ বডববন,
(ববথগ বডাটথগভরট) প্রধান কামথার,
পানারী ফযাাংক বরবভগটড, ভবতবঝর,
ঢাকা।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

 1771 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/চাঃ বফঃ-৩/২০০৪(অাং-২)/২৯

তাবযখ:

১১ পাল্গুন, ১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
২৩ পপব্রুাযী, ২০১০ বিষ্টাব্দ

বযত্র
বফল:

অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবট পবাগযত ভুবক্তগমাদ্ধাগণ কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয ফ ফৃবদ্ধয সুবফধা কামথকযণ প্রগঙ্গ।

The Public Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 (অধযাগদ নাং-৭, ২০০৯) এয
ভাধযগভ The Public Servants (Retirement) Act, 1974 এ ধাযা 4A াংগমাজন  ধাযা 7 প্রবতস্থান কযা গগছ।
উক্ত আইগনয 4A ধাযা ভুবক্তগমাদ্ধাগণ কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয চাকবয গত অফয গ্রগণয ফ ৫৯ (ঊনলাট) ফসয
কযা গগছ এফাং এর.ব.আয. পবাগযত ভুবক্তগমাদ্ধাগণ কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয ুনঃবনগাগগয বফধান যাখা গগছ। উক্ত
বফধান অনুমাী অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবট পবাগযত ভুবক্তগমাদ্ধাগণ কভথকতথা/ কভথচাবযগগণয ফ ফৃবদ্ধয সুবফধা কামথকয
কযায রগক্ষয বনম্নরূ বনগদথনা প্রদান কযা গরা:ক) ভুবক্তগমাদ্ধাগণ কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয ফ ৫৯ ফসয ূবতথগত ছুবট ানা াগগক্ষ তাচগদযগক গফথাচ্চ ১
(এক) ফসয মথন্ত প্রচবরত বফবধ পভাতাগফক অফযগত্তায ছুবট (Post Retirement Leave) প্রদান কযগত
গফ।
খ) ইগতাূগফথ জাবযকৃত ছুবট নগদান ভঞ্জুবযয আগদবট ফাবতর কযগত গফ এফাং ছুবট নগদাগনয অথথ ভূর
পফতগনয ১/৩ (এক-তৃতীাাং) াগয প্রবত ভাগয পফতন গত কতথন কযগত গফ। উক্তরূ কতথগনয য ছুবট
নগদান বাগফ উগত্তাবরত অগথথয ভগধয পম বযভাণ অথথ অফবষ্ট থাকগফ তা যফতথীগত প্রচবরত বফবধ
পভাতাগফক প্রায ছুবট নগদান/ আনুগতাবলক এয অথথ গত এককারীন কতথন কযগত গফ।
গ) ইগতাূগফথ জাবযকৃত অফয প্রস্তুবতভূরক ছুবটয ভঞ্জুবযয আগদবট ফাবতর কযগত গফ এফাং The Public
Servants (Retirement) (Amendment) Ordinance, 2009 (অধযাগদ নাং-৭, ২০০৯) এয ধাযা 4A
(2)এয বনগদথনা পভাতাগফক পবাগকৃত অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটকারীন দ কতথফযকার বাগফ বযগবণত
গফ। ভুবক্তগমাদ্ধাগণ কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয ফ ৫৯ ফসয ূবতথগত তাগদযগক উগযাক্ত (ক) উানুগেদ
অনুযগণ অফগযাত্তয ছুবট Post Retirement Leave প্রদান কযা মাগফ এফাং অফগযাত্তয ছুবট (Post
Retirement Leave) প্রদাগনয য ছুবট ানা াগগক্ষ প্রচবরত বফবধ পভাতাগফক গফথাচ্চ ১২ (ফায) ভাগয
ছুবট নগদাগনয অথথ প্রদান কযা মাগফ।
৩। বফদযভান বফবধ বফধাগন মাাই থাুরক না পকন াংস্থান ভন্ত্রণার কতৃথক জাবযকৃত ৩১/১২/২০০৯ বিঃ (১৭/৯/১৪১৬
ফাং) তাবযগখয ভ (বফবধ-৪)-বফবফধ-৩৫/২০০৫-৪৯৩ নাং বযত্র পভাতাগফক অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবট পবাগযত পম কর
ভুবক্তগমাদ্ধাগণ কভথকতথা/ কভথচাযী চাকবযগত ুনঃবনগাবজত গফন, রৄধুভাত্র তাচগদয পক্ষগত্র এ বযগত্র উগল্লবখত
বফলভূ প্রগমাজয গফ।
ড. পভাাম্মদ তাগযক
অথথ বচফ
নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/ চাঃ বফঃ-৩/২০০৪ (অাং-২)/২৯

তাবযখ:

১১ পাল্গুন, ১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
২৩ পপব্রুাযী, ২০১০ বিষ্টাব্দ

দ অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অনুবরব পপ্রযণ কযা গরা:১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
৩। ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাইর ঢাকা
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
৬। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ--------------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
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৭। মুগ্ম-বচফ (প্রান), অথথ বফবাগ।
৮। বফবাগী কবভনায (কর) ---------------------------------------------------------------------------------। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। (তাচয
অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১০। ববজবডএপ, ববজবডএপ এয কামথার, ১ভ ১২ ফায তরা যকাবয অবপ বফন, ৪থথ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১১। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পফর বফন, আব্দুর গবণ পযাড, ঢাকা।
১২। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (ূফথ), বআযবফ, চট্টগ্রাভ।
১৩। অথথ উগদষ্টা  প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ পযরগ (বিভ), আযআযবফ, যাজাী।
১৪। পজরা প্রাক (কর)-----------------------------------------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৫। উগজরা বনফথাী কভথকতথা, ---------------------------------------------------------- (কর)।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ------------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
১৭। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা, ------------------------------------------------------------ (কর পজরা)।
পভাঃ আব্দুয যাজাক বূঞা
উ-বচফ
পপান: ৭১৬২৯৩১
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার অথথ বফবাগ,
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
তাবযখ:

নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/চাঃবফঃ-৩/২০১০(অাং-৩)/৬২

২৩ সচত্র, ১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
০৬ এবপ্রর, ২০১০ বিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞান
Public Servants (Retirement) Act, 1974 এয 4  7 ধাযায ভগধয াভঞ্জস্যতা অনগনয রগক্ষয 7 ধাযা
াংগাধনী আননূফক
থ অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবট (Leave Preparatory to Retirement) পক অফয-উত্তয ছুবট (Post
Retirement Leave) ৈাযা প্রবতস্থান কযা । ভূরতঃ LPR াংক্রান্ত বফবধ বফধাগনয পকান বযফতথন আনা বন। বকন্তু
তা গে অফয-উত্তয ছুবট ভঞ্জুগযয পক্ষগত্র মাগত পকান বফভ্রাবন্তয ৃবষ্ট না  প জগন্য বফলবট স্পষ্টীকযগণয রগক্ষয
বনম্নরূ বনগদথনা জাবয কযা গরা:
ক) আইগনয 4  4A ধাযায অধীগন প্রগমাজয পক্ষগত্র ৫৭ ফা ৫৯ ফছয ূবতথয বদনবট াংবিষ্ট গণ কভথকতথা/
কভথচাযীগগণয অফয গ্রগণয বদন বগগফ গণয গফ। ফাাংরাগদ াববথ রুর (াটথ-১) এয বফবধ ৭৯ এয
বফধানভগত উক্ত বদনবট অকভথ বদফ (নন-াবকথাং পড) বগগফ গণয গফ এফাং উক্ত বদন গত অফয গ্রণ
কামথকয গফ। তগফ ছুবট ানা াগগক্ষ অফয গ্রগণয জন্য বনধথাবযত উক্ত বদনবটয যফতথী বদন গত
গফথাচ্চ ১ ফছয মথন্ত একজন গণ কভথকতথা/ কভথচাযী অফয-উত্তয ছুবট পবাগ কযগত াযগফন।
খ) এ পক্ষগত্র গণ কভথকতথা/ কভথচাযীগগণয অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটকারীন ভগয প্রাপ্ত সুগমাগ-সুবফধা েবরত
অন্যান্য কর বনগদথনা ূগফথয ন্যা অফয উত্তয ছুবটকারীন ভগ ফার থাকগফ।
২। এ বনগদথনা ১৩/১২/২০০৯ তাবযখ গত কামথকয গগছ ভগভথ গণয গফ।
৩। এ আগদ অনুমাী াংবিষ্ট যকাগযয আগদ বযফতথন গগছ ফগর গণয গফ।
ড. পভাাম্মদ তাগযক
অথথ বচফ
নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/চাঃবফঃ-৩/২০১০(অাং-৩)/৬২(২)

তাবযখ:

২৩ সচত্র, ১৪১৬ ফঙ্গাব্দ
০৬ এবপ্রর, ২০১০ বিষ্টাব্দ

দ অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অনুবরব পপ্রযন কযা গরা:
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার, ুযাতন াংদ
বফন, পতজগাচ, ঢাকা।
২। ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাইর ঢাকা
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৪। বচফ/ বাযপ্রাপ্তবচফ----------------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা র)।
৫। বফবাগী কবভনায (কর)---------------------------------------------------------------।
৬। ফযফস্থানা বযচারক, পানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, অগ্রণী ফযাাংক, রূারী ফযাাংক, ূফারী ফযাাংক, উত্তযা ফযাাংক,
ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল উন্পন ফযাাংক, প্রধান কামথার, ঢাকা/ যাজাী
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)
৭। বাফ ভা বনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৮। কগররেজারায পজনাগযর বডগপন্ফ পাইন্যান্ফ (ববজবডএপ), ববজবডএপ এয কামথার, ১ভ-১২তরা যকাবয অবপ
বফন, ৪থথ তরা, পগুনফাবগচা, ঢাকা
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
৯। অবতবযক্ত ভা-বযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পযর বফন, আব্দুর গবণ পযাড, ঢাকা।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
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১০। পজরা প্রাক (কর)---------------------------------------------------।
(তাচয অধীনস্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা)।
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, --- ----------------------------------------------------------------- (কর)।
১২। উগজরা বনফথাী কভথকতথা -------------------------------------------------------------- (কর উগজরা)।
১৩। বফবাগী বাফ বনন্ত্রক, ----------------------------------------------------------------- (কর বফবাগ)।
১৪। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা -------------------------------------------------------------- (কর পজরা)।
১৫। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা-------------------------------------------------------- (কর উগজরা)।
১৬। অথথ বফবাগগয কর কভথকতথা।
১৭। উ-বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ যকাবয ভূদ্রণার, পতজগাচ, ঢাকা (যফতথী পগগজট প্রকাগয জন্য)।
পভাঃ আব্দুয যাজাক বুঞা
উ-বচফ
পপান: ৭১৬২৯৩১
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বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার
বচফার বফন, ৩ পপজ
পগুনফাবগচা, ঢাকা- ১০০০।
নাং- ববজএ/দ্ধবত- ১/৮৯/খরড- ৯/ফরড- ৯(১)/ছুবট/৮১৫

তাবযখ: ২৬/০৪/২০১০ বিঃ

ফযাফয,
বচফ
অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
দৃবষ্ট আকলথণঃ ববনয কাযী বচফ, প্রবফবধ অনুবফবাগ।
বফল:

Public Servants (Retirement) Act 1974 ধাযা ৭ অনুমাী এরবআয এয বযফগতথ ব আয এর ভঞ্জুয
প্রগঙ্গ।

ূত্র:

অভ/অবফ/প্রবফ- ১/চাঃবফঃ- ৩/২০১০(অাং- ৩)/৬২, তাবযখ: ০১/০৩/২০১০ বিঃ।
উমুক্ত
থ বফলগ ূত্রাক্ত গত্রয প্রবত দ দৃবষ্ট আকলথণ কযা মাগে-

০২। ফতথভাগন অফয প্রস্তুবতভূরক ছুবট (এরবআয) পবাগকারীন ভগ কভথকতথা - কভথচাযীগণ পম কর আবথথক সুবফধাবদ
াগেন তা বনগম্ন উগল্লখূফক
থ প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয বনবভগে এতদগঙ্গ পপ্রযণ কযা গরা:
ক) প্রাযতা াগগক্ষ ১২ (ফায) ভাগয ূণথ পফতগন ছুবটকারীন পফতন বাতা।
খ) প্রাযতা াগগক্ষ গফথাচ্চ ১২ (ফায) ভাগয ূণথ পফতগনয ছুবটয বযফগতথ রাম্পগ্রারড।
গ) এরবআয এ মাায ূগফথ পম াগয ভূর পফতন প্রায ন, একই াগয এরবআয ছুবটকারীন ভূর পফতন প্রায
ন।
ঘ) ছুবটগত গভগনয ূগফথ পম ফাড়ী বাড়া বাতা প্রায ন ফা উগত্তারন কগযন, উক্ত াগযই এরবআযকারীন ফাড়ী
বাড়া বাতা প্রায ন।
ঙ) ছুবটগত গভগনয ূগফথ পম বচবকসা বাতা প্রায ন ফা উগত্তারন কগযন, উাই এরবআযকারীন প্রায ন।
চ) এরবআয গভগনয ূগফথ পম ভূর পফতন প্রায ন, উায উয বববত্ত কগয এরবআযকারীন রৃবট উসফ বাতা
প্রায ন।
ছ) এরবআযকারীন প্রায ১বট ফাবলথক ফবধথত পফতগনয সুবফধা প্রদানূফক
থ উায উয পনন  অনুগতাবলক
প্রায ন।
জ) এরবআযকারীন জাতী পফতন পস্কর পঘাবলত গর উায সুবফধা পনন গণনায পক্ষগত্র প্রায ন।
ঝ) এরবআযকারীন মবদ ভাঘথ বাতায সুবফধা মাগক উা ছুবটকারীন প্রায ন।
ঞ) পকান কভথকতথা মবদ আফাবক পটবরগপাগনয সুবফধা প্রায গ থাগকন তা গর এরবআযকারীন মথন্ত
আফাবক পটবরগপাগনয সুবফধা প্রায ন।
ট) পম কর কভথকতথা- কভথচাযী াাড়ী বাতা ান তাযা এরবআয পবাগযত ভগ াাড়ী বাতা প্রায ন।
৩।

বাফ ভা বনন্ত্রক ভগাগদয অনুগভাদনক্রগভ।
পখ আবজজ উর ক
উ- বাফ ভা বনন্ত্রক (দ্ধবত)
পপান: ৯৩৫৬৫০১
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অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/৩ব-৫/২০০৫(অাং-১)/১১৯
বফল:

তাবযখ:

১১/০৭/২০১০ বিঃ
২৭/০৩/১৪১৭ ফঃ

াভবযক ফাবনী গত অফযপ্রাপ্ত এফাং যফতথীগত বফভাগনয চাকবয গত অফয গ্রণকাযী কভথকতথা/
কভথচাযীগদয পনন বনষ্পবত্ত।

ূত্র: পফাভবযক বফভান বযফন  মথটন ভন্ত্রণারগয ত্র নাং-বফভ/ বফ-১/২০০১-৩২৮, তাবযখ:১২/৮/২০০৯ইাং।
উমুথক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, াভবযক ফাবনী গত অফযপ্রাপ্ত এফাং যফতথীগত
বফভাগনয চাকবয গত অফয গ্রণকাযী কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পনন বনষ্পবত্তগত (ক) বফএআয াটথ-১ এয বফবধ-৩৯৬
 ৩৯৭ (খ) স্মাযক নাং-এভ, এপ/ আয-৪/ পডপ/ এবফএব-১/৮৫/১৮, তাবযখ-১৭/৩/১৯৮৮ (গ) স্মাযক নাং-অভ
(অবফ)/ বফবধ-৪/ প্রঃভঃ/ আত্মী-৩/৮৮/৩৩ তাবযখ-২৬-৬-১৯৯০ ইাং এফাং (ঘ) পজএআই-৭/২০১০ এয ২১ নাং অনুগেদ
অনুমাী যফতথী ফযফস্থা গ্রণ কযা পমগত াগয।
াংমুবক্ত: ৭ (াত) াতা।
পভাঃ আফরৃয যাজাক বূঞা
উ-বচফ (প্রবফবধ-২)
পপান: ৭১৬০২৯১
বচফ
পফাভবযক বফভান বযফন  মথটন ভন্ত্রণার
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
(দৃঃআঃ ববনয কাযী বচফ, বফভান াখা)
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
নাং-অভ/অবফ/প্রবফ-১/চাঃবফঃ৩/২০১০(অাং-৩)/১২৯

তাবযখ:

১৪/০৪/১৪১৭ ফঙ্গাব্দ
২৯/০৭/২০১০ বিঃ

বফল:

অফয-উত্তয ছুবট (Post Retirement Leave) পবাগকারীন ভ পনন  আনুগতাবলক বযগাধ না কযা
াংক্রান্ত

ূত্র:

াংস্থান ভন্ত্রণঅরগয ১৭/৫/২০১০ বিঃ তাবযগখয ০৫.১২২.০০৮.০৩.০০.০১৬.২০০১-১৫০ নাং ত্র।

উমুথক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগে পম, অথথ বফবাগগয ০৬/৪/২০১০ বিঃ (১৩/১২/১৪১৬
ফাং) তাবযগখয অভ/ অবফ/ প্রবফ-১/ চাঃ বফঃ-৩/২০১০ (অাং-৩)/৬২ নাং প্রজ্ঞাগনয ভাধযগভ বনম্নরূ বনগদথনা জাবয কযা
গগছ:‘ক) আইগনয 4  4A ধাযায অধীগন প্রগমাজয পক্ষগত্র ৫৭ ফা ৫৯ ফছয ূবতথয বদনবট াংবিষ্ট গণ কভথকতথা/
কভথচাযীগগণয অফয গ্রগণয বদন বগগফ গণয গফ। ফাাংরাগদ াববথ রুর (াটথ-১) এয বফবধ ৭৯ এয
বফধানভগত উক্ত বদনবট অকভথ বদফ (নন-াবকথাং পড) বাগফ গণয গফ এফাং উক্ত বদন গত অফয গ্রণ
কামথকয গফ। তগফ ছুবট ানা াগগক্ষ অফয গ্রগণয জন্য বনধথাবযত উক্ত বদনবটয যফতথী বদন গত
গফথাচ্চ ১ ফছয মথন্ত একজন গণ কভথকতথা/ কভথচাযী অফয উয ছুবট পবাগ কযগত াযগফন।
খ) এ পক্ষগত্র গণ কভথকতথ/ কভথচাযীগগণয অফযপ্রস্তুবতভূরক ছুবটকারীন ভগয প্রাপ্ত সুগমাগ সুবফধা েবরত
অন্যান্য কর বনগদথনা ূগফথয ন্যা অফয উয ছুবটকারীন ভগ ফার থাকগফ’।
২। এভতাফস্থা, অথথ বফবাগগয উক্ত প্রজ্ঞাগনয ১ (খ) উানুগেদ পভাতাগফক অফয-উয ছুবট (post Retirement
Leave) পবাগকারীন ভগ পকান কভথকতথা/ কভথচাযী অফয ভঞ্জুয কগয একই াগথ তাচয প্রায পনন  আনুগতাবলক
বযগাধ কযা মাগফ না। পকফরভাত্র অফয-উয ছুবট (Post Retirement Leave) পল ফায যই াংবিষ্ট কভথকতথা/
কভথচাযীগগণয পনন  আনুগতাবলক বযগাধ কযগত গফ।
পভাঃ ইউনুচ আরী খান
ববনয কাযী বচফ
পপান:৭১৭১৬৬০
বচফ,
াংস্থান ভন্ত্রণার,
ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
নাং-অভ/অবফ/বফবধ-১/চাঃবফঃ৩/২০১০(অাং-৩)/১২৯

তাবযখ:

১৪/০৪/১৪১৭ ফঙ্গাব্দ
২৯/৭/২০১০ বিঃ

অনুবরব দ অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য পপ্রযণ কযা গরা:বাফ ভাবনন্ত্রক, বাফ ভাবনন্ত্রগকয কামথার, বচফার বফন, ৩ পপজ, পগুনফাবগচা, ঢাকা।
পভাঃ ইউনুচ আরী খান
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
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অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান  প্রবফবধ অনুবফবাগ
ফাস্তফান াখা-১
নাং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-৩০৫
বফল:

তাবযখ:

১৩/০৬/১৪১৭ ফঙ্গাব্দ
২৮/০৯/২০১০ বিষ্টাব্দ

০১/০৭/২০০৯ বিঃ তাবযখ গত াবযফাবযক পননগবাগীগগণয ভাবক নীট পনন ফৃবদ্ধ।

সুত্র: বাফ ভা বনন্ত্রক কামথার এয স্মাযক নাং-ববজএ/দ্ধবত-১/জাঃগফঃগকঃ, ০৮/৫৪৭/৯২১, তাাং-২০/০৯/২০১০
বিঃ।
উমুথক্ত বফল  ূগত্রয ফযাগত আবদষ্ট গ জানাগনা মাগে পম, জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয উ-অনুগেদ
৬(৪) (খ) এয বফধান অনুমাী ভাবক নীট পননগবাগী কভথকতথা/ কভথচাযীগদয ন্যা াবযফাবযক পননগবাগী এফাং
প্রবতফবন্ন াবযফাবযক পনগবাগগদয ফ ৬৫ ফসগযয ঊগর্ধ্থ গর তাচযা ০১-০৭-২০০৯ বিঃ তাবযখ ফা এযয পম
তাবযগখ ফ ৬৫ ফসগযয ঊগর্ধ্থ গফ প তাবযখ গত ভাবক নীট পনগনয বযভাণ ৫০% ফৃবদ্ধয সুবফধা প্রায গফন।
২। উগযাবল্লবখত ভতাভগতয বযগপ্রবক্ষগত অথথ বফবাগগয ১৭-০৬-২০১০ তাবযগখয ০৭.১৬১.০২২.০০.০০. ০০১২০১০-১৭৫ নাং স্মাযগকয ক্রবভক-৮ এয করাভ ৩ এয ভতাভত অনুরূবাগফ াংগাবধত গগছ ভগভথ গণয গফ।
ভবপজ উবদ্দন আগভদ
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৯৫৫০৭৮১
বাফ ভা বনন্ত্রক
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথর
পগুনফাবগচা, ঢাকা।
নাং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-৩০৫(২৫০)

তাবযখ:

১৩/০৬/১৪১৭ ফঙ্গাব্দ
২৮/০৯/২০১০ বিষ্টাব্দ

দ অফগবত  প্রগাজনী কামথাগথথ অনুবরব (গজষ্ঠযতায ক্রভানুাগয ন):১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ভুখযবচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথার।
২. ফাাংরাগদ ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাইর ড়ক, ঢাকা। তাচয আতাবুক্ত কর
অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৩. বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------(কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ)। তাচয আতাবুক্ত অবধদপ্তয/
বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৪. বফবাগী কবভনায, ঢাকা/চট্টগ্রাভ/খুরনা/যাজাী/বগযট/ফবযার/যাংুয বফবাগ। তাচয আতাবুক্ত কর অবপগ
এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৫. বাফ ভা বনন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাচয আতাবুক্ত কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা
গরা।
৬. পজরা প্রাক, --------------------------------------পজরা (কর)। তাচয আতাবুক্ত কর অবপগ এয অনুবরব
পপ্রযগণয জন্য অনুগযাধ কযা গরা।
৭. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, --------------------------------------ভন্ত্রণার/ বফবাগ (কর)।
ভবপজ উবদ্দন আগভদ
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৯৫৫০৭৮১
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অথথ বফবাগ, অথথ ভন্ত্রণার
প্রবফবধ অনুবফবাগ
প্রবফবধ াখা-১
www.mof.gov.bd
তাবযখ:

নাং-অভ/ অবফ/ প্রবফ-১/৩ ব-৫/২০০৫/ (অাং-১)/৭৯
বফল:

২২/০২/১৪১৭ ফঙ্গাব্দ
০৫/০৫/২০১০ বিষ্টাব্দ

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর উদ্ভুত ভস্যায বফলগ ভতাভত প্রদান প্রগঙ্গ।

ূত্র: ফাস্তফান অনুবফবাগগয ২২/৪/২০১০ বিঃ তাবযগখয ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০.০০১.২০১০-১০১ নাং ত্র।
উমুথক্ত বফল  ূগত্রয পপ্রবক্ষগত প্রবফবধ অনুবফবাগগয ভতাভত/ বদ্ধান্ত বনগদথক্রগভ বনগম্নয ৫নাং করাগভ প্রদান কযা
গরা:ক্রঃ
নাং

ভস্যাভূ

ববজএ কামথারগয
ভতাভত

১
৮.

২
জাতী পফতন পস্কর, ০৯ এয
অনুগেদ-৬ এয উ-অনুগেদ ৪(খ)
এ ভাবক নীট পনন প্রাপ্ত
অফযগবাগী ৬৫ ফসগযয ঊগর্ধ্থ
কভথকতথা/ কভথচাযীয নীট পনগনয
বযভাণ
৫০%
ফৃবদ্ধ
এফাং
অন্যান্যগদয পক্ষগত্র নীট পনগনয
বযভাণ ৪০% ফৃবদ্ধ াগফ। এ
পক্ষগত্র াবযফাবযক পননায 
প্রবতফন্নী পননাযগগণয পনন
ফৃবদ্ধয বযভাণ ৪০% গফ নাবক
৫০% গফ?

৩
এ কামথারগয ভগত
াবযফাবযক পননায 
প্রবতফন্নী
প্রবতফন্নী
পননাযগগণয ফ
৬৫ ফছগযয ঊগর্ধ্থ গরই
৫০% পনন ফৃবদ্ধয
সুবফধা প্রায গফন।

৯.

০১/৭/২০০৯ বিঃ এয গয এ কামথারগয ভগত
পননাযগদয ফ মখন ৬৫ ফছয ০১/৭/২০০৯ বিঃ এয
ফা তদূর্ধ্থ গফ তাযা ৫০% ফৃবদ্ধ য পননাযগদয ফ
াগফ বক না?
৬৫ ফছগযয ঊগর্ধ্থ গর
৫০% ফৃবদ্ধয সুবফধা
াগফ।

১২.

অফযগবাগী কভথকতথা/ কভথচাযী ৬৫
ফসগযয ঊগর্ধ্থ উনীত গ নীট
পনগনয ৫০% ফৃবদ্ধয সুবফধা
গ্রণ কযায য ভৃতুযফযণ কযগর
তায বযফায াবযফাবযক পনগনয
উক্ত ৫০% ফৃবদ্ধয সুবফধা নীট
পনন প্রায গফন বক না?

ভূর পননায ৫০%
ফৃবদ্ধ পম নীট পনন
গ্রণ কগযগছন উাই
াবযফাবযক নীট পনন
বাগফ প্রায গফন ভগভথ
এ কামথার ভগন কগয।

জাতী পফতন পস্কর,
২০০৯ এয াংবিষ্ট উঅনুগেদ
৪
৬ (৪) (খ): ভাবক নীট
পননপ্রাপ্ত অফযগবাগী
৬৫ ফছয ঊর্ধ্থ কভথকতথা/
কভথচাযীয নীট পনগনয
বযভাণ ৫০% ফৃবদ্ধ এফাং
অন্যন্যগদয পক্ষগত্র নীট
পনগনয বযভাণ ৪০%
ফৃবদ্ধ াইগফ। জাতী
পফতন
পস্কর,
২০০৯
কামথকয ইফায তাবযখ
ইগত ভাঘথ বাতা (নীট
পনগনয ২০%) বফরুপ্ত
ইগফ।

৬ (৪) (খ): ভাবক নীট
পননপ্রাপ্ত অফয পবাগী
৬৫ ফছয ঊর্ধ্থ কভথকতথা/
কভথচাযীয নীট পনগনয
বযভাণ ৫০% ফৃবদ্ধ এফাং
অন্যন্যগদয পক্ষগত্র নীট
পনগনয বযভাণ ৪০%
ফৃবদ্ধ াইগফ। পফতন পস্কর,
২০০৯ কামথকয ইফায
তাবযখ ইগত ভাঘথ বাতা
(নীট পনগনয ২০%)
বফরুপ্ত ইগফ।
৬ (৪) (খ): ভাবক নীট
পননপ্রাপ্ত অফযগবাগী
৬৫ ফছয ঊর্ধ্থ কভথকতথা/
কভথচাযীয নীট পনগনয
বযভাণ ৫০% ফৃবদ্ধ এফাং
অন্যন্যগদয পক্ষগত্র নীট
পনগনয বযভাণ ৪০%
ফৃবদ্ধ াইগফ। পফতন পস্কর,
২০০৯ কামথকয ইফায
তাবযখ ইগত ভাঘথ বাতা
(নীট পনগনয ২০%)
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প্রবফবধ অনুবফবাগগয ভতাভত/
বদ্ধান্ত
৫
জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯
এয ৬ (৪) (খ) উানুগেগদয
ভভথানুমাী
চাুরগয
বনগজ
পননায গর তাচয পক্ষগত্র
৫০% পনন ফৃবদ্ধ পগগছ
এফাং অন্যান্যগদয পক্ষগত্র
৪০% ফৃবদ্ধ গগছ ভগভথ
প্রতীভান
।
কাগজই
রৄধুভাত্র
ভাবক
নীট
পননপ্রাপ্ত অফয পবাগী ৬৫
ফছয ঊর্ধ্থ কভথকতথা/ কভথচাযীয
নীট পনগনয বযভাণ ৫০%
ফৃবদ্ধ পগগছ এফাং াবযফাবযক
পননগবাগী  প্রবতফন্নী
াবযফাবযক
পননগবাগীগগণয পনন
ফৃবদ্ধ গগছ ৪০%।
জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯
এয ৬ (৪) (খ) উানুগেগদয
ভভথানুমাী ০১/৭/২০০৯ বিঃ
তাবযগখয য পননাযগগণয
ফ মখন ৬৫ ফছয ঊর্ধ্থ গফ
তখনই তাচগদয পনন ৫০%
ফৃবদ্ধ াগফ। তগফ ৬৫ ফসগযয
বনগম্ন থাকাফস্থা ৪০% ফৃবদ্ধয
সুবফধাপ্রাপ্তগদয উক্ত ৪০%
এয াগথ ১০% পমাগকগয
পভাট ৫০% ফৃবদ্ধ াগফ।
পননাগযয ভৃতুযয ভ
নীট পনগনয বযভাণ
মা
গফ
াবযফাবযক
পননগবাগীগণ
বম্মবরতবাগফ তা-ই াগফ। এ
পক্ষগত্র কভাগনায পকান সুগমাগ
পনই। কাগজই অফয পবাগী
কভথকতথা/
কভথচাযী
৬৫
ফসগযয ঊগর্ধ্থ উনীত গ
নীট পনগনয ৫০% ফৃবদ্ধয
সুবফধা গ্রণ কযায য
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ক্রঃ
নাং

ভস্যাভূ

ববজএ কামথারগয
ভতাভত

১

২

৩

১৩.

১৫.

াবযফাবযক পননগবাগীগদয ফ পম কর াবযফাবযক
বকগয বববত্তগত বনরূন কযা গফ। পননগবাগীগদয
এএব াগয নদ
যগগছ উায বববত্তগত
াবযফাবযক
পননগবাগীগদয
পনন বনধথাযণ কযগত
গফ। অন্যান্য পক্ষগত্র
পনন পকই দাবখর
কযায ভ পম ফ
পদখাগনা গগছ উায
বববত্তগত
াবযফাবযক
পননগবাগীগদয ফ
বনরূন কযগত গফ। মবদ
প ভ ফ না
পদখাগনা গ থাগক
তাগর জাতী বযচ
গত্রয উবল্লবখত ফগয
বববত্তগত
াবযফাবযক
পননগবাগীগদয ফ
বনরূন কযগত গফ।
জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয উব পক্ষগত্রই অথথাস
অনুগেদ নাং-১৩ পত বচবকসা বাতা ফতথভাগন বমবন পনন
৬৫ ফসগযয ঊর্ধ্থ পননাযগদয পবাগ কযগছন তায ফ
ভাবক
১০০০
টাকা
এফাং গণনা কগয বচবকসা
অন্যান্যগদয পক্ষগত্র ভাবক ৭০০/- বাতায সুবফধা প্রায
টাকা ফৃবদ্ধ কযা গগছ। এ আগদগ গফন ভগভথ
উবল্লবখত সুবফধা প্রদাগনয বনবভগত্ত
ভাবক নীট পননপ্রাপ্ত াবযফাবযক
পনন পবাগীয ফ ৬৫ ফসগযয
ঊগর্ধ্থ গণনায পক্ষগত্র াংবিষ্ট ভূত
চাকবযজীফীয ফ গণনা কযা গফ,
না বক াবযফাবযক পনন পবাগীয
ফ গণনা কযা গফ তা ম্পষ্ট ন
বফধা
বফলবট
স্পষ্টীকযণ
প্রগাজন।

জাতী পফতন পস্কর,
প্রবফবধ অনুবফবাগগয ভতাভত/
২০০৯ এয াংবিষ্ট উবদ্ধান্ত
অনুগেদ
৪
৫
বফরুপ্ত ইগফ।
ভৃতুযফযণ
কযগর
তায
বযফাবযক পননগবাগীগণ
বম্মবরতবাগফ উক্ত ৫০%
ফৃবদ্ধয সুবফধা নীট পনন
প্রায গফন।
১৩ (২): ৬৫ ফসগযয জাতী বযচ গত্র উবল্লবখত
ঊগর্ধ্থ
পননাযগদয ফগয বববত্তগত াবযফাবযক
বচবকসা বাতা ভাবক পননগবাগীগদয
ফ
১০০০ (এক াজায) টকা বনরূন কযগত গফ। তগফ পম
এফাং
অন্যান্য কর
াবযফাবযক
পননাযগদয
পক্ষগত্র পননগবাগীগগণয
জাতী
ভাবক বচবকসা বাতা বযচ ত্র পনই তাগদয পক্ষগত্র
৭০০ (াত ত) টাকা এএব াগয নগদ
গফ।
উগল্লবখত ফগয বববত্তগত
এফাং
মাগদয
জাতী
বযচত্র  এএব নদ
পনই, তাগদয পক্ষগত্র পনন
পকই দাবখর কযায ভ পম
ফ পদখাগনা গগছ তায
বববত্তগত
াবযফাবযক
পননগবাগীগগণয
ফ
বনরূন কযগত গফ।

১৩ (২): ৬৫ ফসগযয
ঊগর্ধ্থ
পননাযগদয
বচবকসা বাতা ভাবক
১০০০ (এক াজায) টাকা
এফাং
অন্যান্য
পননাযগদয
পক্ষগত্র
ভাবক বচবকসা বাতা
৭০০ (াত াত) টাকা
গফ।

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯
এয ১৩ (২) অনুগেগদয
ভভথানুমাী পননায ফরগত
মাযা ফতথভাগন পনন পবাগ
কযগছন তাগদযগক ফুঝাগনা
গগছ।
ভৃত
ফযবক্তয
পননায ফায সুগমাগ পনই।
অতএফ ৬৫ ফসগযয ঊর্ধ্থ
পননায এফাং ৬৫ ফসগযয
ঊগর্ধ্থয
াবযফাবযক
পননগবাগী- উব পক্ষগত্রই
ফতথভাগন বমবন পনন পবাগ
কযগছন তাচয ফ গণনা কগয
বচবকসা বাতায সুবফধা প্রদান
কযগত গফ।

পভাঃ ইউনুচ আরী খান
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৭১৭১৬৬০
ববনয কাযী বচফ,
ফাস্তফান-১ াখা,
অথথ বফবাগ।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান অনুবফবাগ
ফাস্তফান াখা-১
নাং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-১৭৫
বফল:

তাবযখ: ১৭/০৬/২০১০

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর উদ্ভুত ভস্যায বফলগ ভতাভত প্রদান।

ূত্র: নাং - ববজএ/ দ্ধবত-১/ জাঃ পফঃ পস্কর/২০০৮/৫৪৭/৭৮৮/ তাাং - ২১/০৩/১০ বিঃ।
উমুথক্ত বফলগ ূত্রক্ত গত্রয বযগবক্ষগত আবদষ্ট গ জানাগনা মাগে পম, জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর
উদ্ভুত ভস্যায বফলগ অথথ বফবাগগয সুবনবদথষ্ট ভতাভত (ছগক প্রদত্ত) বনম্নরূবাগফ কামথকয গফ।
ক্রঃ
নাং
১

২

ভস্যাভূ

ববজএ কামথারগয ভতাভত

অনুগেদ: ৬(২) (ক) অনুমাী ১-৭-২০০৯ বিঃ
তাবযগখয ূগফথ নূতন বনগাগপ্রাপ্ত পকান কভথকতথা/
কভথচাযী, বমবন পকান ফাবলথক পফতন ফৃবদ্ধয সুবফধা
ানবন, বতবন বক গফথাবনম্ন ২০০০ টাকায
সুবফধা প্রায গফন?
অনুগেদ: ৬(৩)(খ) জাতী পফতন পস্কর, ২০০৫
এয ৫ভ পগ্রগড ০১-০১-২০০৫ তাবযগখ
বগরকন পগ্রড পস্কর প্রাপ্ত কভথকতথাগদয পফতন
বনধথাযণ াংক্রান্ত অথথ ভন্ত্রণারগয ১৫১ নেয এফাং
পফতন ভতাকযণ াংক্রান্ত ১৫২ নেয
স্মাযকভূগয কামথকাবযতা ০১-০৭-০৯ তাবযখ
গত যবত কযা গগছ। ২ পেণীয কভথকতথাগদয
৯ভ পগ্রগড ০১-০১-০৫ তাবযগখ বগরকন পগ্রগড
পফতন বনধথাযণ াংক্রান্ত অথথ ভন্ত্রণারগয
৫/৭/২০০৭ বিঃ তাবযগখয ১০১ নেয স্মাযগকয
কামথকাবযতা যবত কযায বফলগ বকছুই উগল্লখ
কযা বন। পগর বৈতী পেণীয কভথকতথাগদয
০১-০৭-০৯ তাবযগখয পফতন বনধথাযণ বক বাগফ
গফ?

অথথ বফবাগগয ভতাভত

তাগদয পক্ষগত্র উক্ত সুবফধা
প্রগমাজয গফ ভগভথ এ কামথার
ভগন কগয।

ববজএ কামথারগয াগথ একভত।

এ পক্ষগত্র স্মাযক নাং -১০১
তাবযখ ০৫/০৭/২০০৭ বিঃ
আগদবট জাতী পফতন পস্কর,
২০০৯ এয অনুগেদ নাং
৬(৩)(গ) অনুমাী যবত কযা
পমগত াগয ভগভথ এ কামথার
ভগন কগয।

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয
অনুগেদ ৬(৩)(খ) -এ ফবণথত ১১৩,
১৫১ ১৫২ াংখযক স্মাযকভূগয
ূগত্র সুবফধা প্রাপ্ত কভথকতথাগগণয
পফতন ৬(৩)(গ) অনুমাী পফতন
বনধথাযগণয কথা ফরা গগছ।
৬(৩)(গ) -পত কভথকতথাগণ ফরগত
১১৩, ১৫১  ১৫২ নাং স্মাযক
সুবফধাপ্রাপ্ত কভথকতথাগণগকই ফুঝাগনা
গগছ। এ বফলগ একবট সুস্পষ্ট
উদাযণ উগল্লখ কযা গগছ। এ
পক্ষগত্র অথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত
৫/৭/২০০৭ বিঃ তাবযগখয ১০১
নেয স্মাযক অনুমাী সুবফধাপ্রাপ্ত
কভথকতথা ম্পগকথ বকছুই ফরা বন।
অথথ বফবাগগয ২৮/৩/২০১০
তাবযগখয ২৬ নাং স্মাযগক
কযগবরডাং পস্কগরয বযফগতথ
০১/০১/২০০৫ তাবযগখ যাবয
বগরকন পগ্রড পস্কগর পফতন
বনধথাযগণয সুবফধা বছর ভগভথ উগল্লখ
কযা গগছ। অথথাস জাতী পফতন
পস্কর ২০০৫ - এ উক্ত সুবফধা বছর
বকন্তু জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এ
উবল্লবখত সুবফধা যাখা বন। সুতাযাাং
ইগতাভগধয সুবফধাপ্রাপ্ত কভথকতথাগদয
পক্ষগত্র ৫/৭/২০০৭ বিঃ তাবযগখয
১০১ নেয স্মাযগকয কামথকাবযতা
ফার আগছ।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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ক্রঃ
নাং
৩

৪

৫

৬

৭

৮

ভস্যাভূ

ববজএ কামথারগয ভতাভত

অনুগেদ: ৬(৩)গ(১) অনুগেগদ ৫ভ পগ্রগড ০১০১-০৫ তাবযগখ বগরকন পগ্রড পস্কগর পফতন
বনধথাযগণয উদাযগণয উচ্চধা পদখাগনা গগছ।
এভতাফস্থা, পম কর কভথকতথা ০১-০১-২০০৫
তাবযগখ ৫ভ পগ্রড পস্কগর বগরকন পগ্রড পস্কগর
বগরকন পগ্রড পস্কগর বনম্নধাগ পফতন বনধথাযণ
কযা গগছ তাগদযগক উচ্চধাগ ূনঃগফতন
বনধথাযণ কযা গগছ তাগদযগক উচ্চধাগ
ূনঃগফতন বনধথাযণূফক
থ ফগকা প্রদান কযা মাগফ
বক না?
অনুগেদ: ৭(২) বৈতী পেণীয কভথকতথাগণ ০১০৭-০৯ তাবযগখয ূগফথয চাকবযয পভাদগদয
বববত্তগত ৮  ১২ ফসয ূবতথগত ১ভ  ২
টাইভগস্কগরয সুবফধা রৄধুভাত্র পফতন বনধথাযগণয
জন্য প্রগমাজয ায কথা ফরা গগছ। এ
পক্ষগত্র প্রাবনক ভঞ্জুযীয প্রগাজনীতা আগছ
বকনা?

এ পক্ষগত্র জাতী পফতন পস্কর,
২০০৯ এয অনুগেদ
৬(৩)(গ)(১) অনুমাী উচ্চধাগ
পফতন বনধথাযণ কগয ুনযা
ফগকা পফতন প্রদান কযা পমগত
াগয।

ভতাভত যফতথীগত জানাগনা গফ।

চাকবযয গন্তালজনক পযকগডথয
বববত্তগত এতদাংক্রান্ত প্রচবরত
তথাবদ ূযণ াগগক্ষ
টাইভগস্কর প্রায ায কথা
উগল্লখ থাকা এগক্ষগত্র
প্রাবনক ভঞ্জুযীয আফশ্যকতা
যগগছ ভগভথ এ কামথার ভগন
কগয।
এ পক্ষগত্র ২৫,৮৫০ টাকা পথগক
১৬,৫০০ টাকা বফগাগ কগয
ফগকা প্রদান কযগত গফ।
কাযণ ৩০/১১/০৯ বিঃ
তাবযগখয ূগফথ গৃীত অবতবযক্ত
অথথ পপযতগমাগয ন।

ববজএ কামথারগয াগথ একভত।

অনুগেদ: ৬(৩) ১, ২ উ-অনুগেগদয দ্ধবতগত
পফতন বনধথাযণ কযা ৩০-০৬-০৯ বিঃ তাবযগখয
পফতন বনধথাবযত  ১৬,৫০০ টাকা। উক্ত ভগ
উগত্তারন কগযন ১৭,৬০০ টাকা। ০১-০৭-০৯
তাবযগখ ভূর পফতন ২৫,৮৫০ টাকা এগক্ষগত্র ০১০৭-০৯ বিঃ গত ৩০-১১-০৯ বিঃ এয ফগকা
বযগাগধয পক্ষগত্র ২৫,৮৫০ টাকা পথগক
১৬,৫০০ টাকা এয পকান অাংকবট বফগাগ কযগত
গফ?
াুররয পফতগনয কভথচাযীগদয ভাঘথবাতা প্রদান
কযা মাগফ বকনা?

ফথাুররয পফতন ০১/০৭/০৯
বিঃ তাবযখ গত নতুন বাগফ
প্রফতথগনয পগর ভাঘথবাতা
প্রায ন।
পস্কর বববত্তক আনুলবঙ্গক কভথচাযীগদয জাতী
পস্কর বববত্তক আনুলাবঙ্গক
পফতন পস্কর, ০৯ এয আতা আনা গফ বক না? কভথচাযীগদয জাতী পফতন
পস্কর, ২০০৯ এয আতা
আনা মাগফ না ভগভথ এ কামথার
ভগন কগয।
জাতী পফতন পস্কর, ০৯ এয অনুগেদ ৬ এয
এ কামথারগয ভগত াবযফাবযক
উ-অনুগেদ ৪(খ) এ ভাবক নীট পনন প্রাপ্ত পননায  প্রবতফবন্ন
অফযগবাগী ৬৫ ফছগযয ঊগর্ধ্থ কভথকতথা/
পননাযগগণয ফ ৬৪
কভথচাযীয নীট পনগনয বযভাণ ৫০% ফৃবদ্ধ
ফছগযয ঊগর্ধ্থ গরই ৫০%
এফাং অন্যান্যগদয পক্ষগত্র নীট পনগনয বযভাণ পনন ফৃবদ্ধয সুবফধা প্রায
৪০% ফৃবদ্ধ াগফ। এগক্ষগত্র াবযফাবযক
গফন।
পননায  প্রবতফন্নী পননাযগগণয পনন
ফৃবদ্ধয বযভাণ ৪০% গফ নাবক ৫০% গফ?

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

অথথ বফবাগগয ভতাভত

ববজএ কামথারগয াগথ একভত।

ববজএ কামথারগয াগথ একভত

ভতাভত গয জানাগনা গফ।

জাতী পফতন পস্কর ০৯ এয
৬(৪)(খ) উানুগেগদয ভভথানুমাী
চাুরগয বনগজ পননায গর তায
পক্ষগত্র ৫০% পনন ফৃবদ্ধ পগগছ
এফাং অন্যান্যগদয পক্ষগত্র ৪০% ফৃবদ্ধ
গগছ ভগভথ প্রতীভান । কাগজই
রৄধুভাত্র ভাবক নীট পননপ্রাপ্ত
অফযগবাগী ৬৫ ফছয ঊগর্ধ্থ
কভথকতথা/ কভথচাযীয নীট পনগনয
বযভাণ ৫০% ফৃবদ্ধ পগগছ এফাং
াবযফাবযক পননগবাগী 
প্রবতফন্নী াবযফাবযক
পননগবাগীগগণয পনন ফৃবদ্ধ
গগছ ৪০%
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০১/০৭/২০০৯ বিঃ এয গয পননাযগদয
ফ মখন ৫০ ফছয ফা তদূর্ধ্থ গফ তাযা ৫০%
ফৃবদ্ধ াগফ বক না?

এ কামথারগয ভগত ০১-০৭২০০৯ বিঃ এয য
পননাযগদয ফ ৬৫ ফছগযয
ঊগর্ধ্থ গর ৫০% ফৃবদ্ধয সুবফধা
াগফ।

জাতী পফতন পস্কর/০৯ এয ৩(ক)  ১১
অনুগেদ অনুমাী অন্যান্য কর বাতাবদ
৩০/৬/০৯ বিঃ তাবযগখ প্রায অাংগক ৩০/৬/১০
বিঃ জুন মথন্ত প্রদান কযা গফ। অযবদগক
জাতী পফতন পস্কর/০৯ এয ১৪ অনুগেগদ
ফাবড়বাড়া বাতা ০১/৭/০৯ বিঃ গত ৩০/৬/১০
বিঃ এয ভগধয প্রাপ্ত ফাবলথক ইনবক্রগভরট পমাগ
গর জাতী পফতন পস্কর/০৯ প্রফতথন না গর
পম াগয ফাড়ী বাড়া প্রায ত, একই াগয
৩০/৬/১০ বিঃ মথন্ত প্রায গফন ফগর উগল্লখ
থাকা াংগয ৃবষ্ট গগছ।
০১/০১/০৫ বিঃ তাবযখ বগরকন পগ্রড প্রাপ্ত
জাতী পফতন পস্কর/০৯এয ৬/ (৩) (গ) অনুগেদ
অনুমাী পফতন বনধথাযণকাযীগদয পফতন
বনধথাযণম্পগকথ সুস্পষ্ট বনগদথনা আগছ। বকন্তু বক
াগয ০১/১২/০৯ বিঃ তাবযখ গত ফাবড়বাড়া
প্রায গফ তা সুস্পষ্ট উগল্লখ পনই। পগর
ফাড়ীবাড়া প্রাযতা ম্পগকথ াং ৃবষ্ট গগছ।
পকান অফযগবাগী কভথকতথা/ কভথচাযী ৬৫
ফসগযয ঊগর্ধ্থ উনীত গ নীট পনগনয
৫০% ফৃবদ্ধয সুবফধা গ্রণ কযায য ভৃতুযফযণ
কযগর তায বযফায াবযফাবযক পনন উক্ত
৫০% ফৃবদ্ধয সুবফধা নীট পনন প্রায গফন
বক-না?

জাতী পফতন পস্কর/০৫
অনুমাী ০১/৭/০৯ বিঃ গত
৩০/৬/১০ বিঃ মথন্ত কর
কভথকতথা/ কভথচাযীয ফাবলথক
ইনবক্রগভরট পমাগ গর পম াগয
ফাড়ীবাড়া প্রায গতন প াগয
ফাড়ীবাড়া বাতা গফ ভগভথ এ
কামথার ভগন কগয।

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয ৬
(৪) (খ) উানুগেগদয ভভথানুমাী
০১৭/২০০৯ বিঃ তাবযগখয য
পননাযগগণয ফ মখন ৬৫ ফছয
ঊর্ধ্থ গফ তখনই তাগদয পনন
৫০% ফৃবদ্ধ াগফ তগফ ৬৫ ফসগযয
বনগম্ন থাকাফস্থা ৪০% ফৃবদ্ধয
সুবফধাপ্রাপ্তগদয উক্ত ৪০% এয াগথ
১০% পমাগকগয পভাট ৫০% ফৃবদ্ধ
াগফ।
ববজএ কামথারগয াগথ একভত।

াবযফাবযক পননগবাগীগদয ফ বকবাগফ
বকগয বববত্তগত বনরূণ কযা গফ।

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয
অনুগেদ ১৪(১) অনুমাী
জাতী পফতন পস্কর ২০০৯
প্রফতথন না গর পম পফতন প্রায
গতন উায উয ফাড়ীবাড়া
বাতা প্রায গফ ভগভথ এ
কামথার ভগন কগয।
ভূর পননায ৫০% ফৃবদ্ধ
পম নীট পনন গ্রণ কগযগছন
উাই াবযফাবযক নীট পনন
বাগফ প্রায গফন ভগভথ এ
কামথার ভগন কগয।

ববজএ কামথারগয াগথ একভত।

পননাগযয ভৃতুযয ভ নীট
পনগনয বযভাণ মা গফ
াবযফাবযক পননগবাগীগণ
বম্মবরতবাগফ তা-ই াগফ। এ পক্ষগত্র
কভাগনায পকান সুগমাগ পনই।
কাগজই অফযগবাগী কভথকতথা/
কভথচাযী ৬৫ ফসগযয ঊগর্ধ্থ উনীত
গ নীট পনগনয ৫০% ফৃবদ্ধয
সুবফধা গ্রণ কযায য ভৃতুয ফযণ
কযগর তায াবযফাবযক
পননগবাগীগণ বম্মবরতবাগফ উক্ত
৫০% ফৃবদ্ধয সুবফধা নীট পনন
প্রায গফ।
পম কর াবযফাবযক
জাতী বযচ গত্র উবল্লবখত
পননগবাগীগদয এএব
ফগয বববত্তগত াবযফাবযক
াগয নদ যগগছ উায
পননগবাগীগদয ফ বনরূণ
বববত্তগত াবযফাবযক
কযগত গফ। তগফ পম কর
পননগবাগীগদয ফ বনরূণ াবযফাবযক পননগবাগীগগণয
কযগত গফ। অন্যান্য পক্ষগত্র
জাতী বযচ ত্র পনই তাগদয
পনন পকই দাবখর কযায
পক্ষগত্র এএব াগয নগদ
ভ পম ফ পদখাগনা গগছ উবল্লবখত ফগয বববত্তগত এফাং
উায বববত্তগত াবযফাবযক
মাগদয বযচ ত্র  এএব
পনন পবাগীগদয ফ
নদ পনই, তাগদয পক্ষগত্র পনন
বনরূণ কযগত গফ। মবদ প
পকই দাবখর কযায ভ পম ফ
ভ ফ না থাগক তাগর
পদখাগনা গগছ তায বববত্তগত
জাতী বযচ গত্রয উবল্লবখত াবযফাবযক পননগবাগীগগণয
ফগয বববত্তগত াবযফাবযক
ফ বনরূণ কযগত গফ।
পননগবাগীগদয ফ বনরূণ
কযগত গফ।

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয ১৬(২) ধাযা
অনুমাী পকান কভথকতথা/ কভথচাযী ৩০ জুন,
২০০৯ তাবযগখয য ফাবলথক ইনবক্রগভরট প্রাপ্ত
গর বতবন পম তাবযগখ ফাবলথক ইনবক্রগভরট প্রাপ্ত
গফন তায ূফফ
থ তথী ভাগয ভূরগফতগনয বববত্তগত
উসফ বাতা প্রগদ গফ। প অনুমাী যকাবয
কভথকতথা/ কভথচাযীগদয পফতন বনধথাযণূফক
থ
পফতগনয ফগকা প্রদাগনয ভ ইবতূগফথ
ইনবক্রগভরট প্রদত্তাাং পকগট বফববন্প কামথার
গত ফগকা প্রদান কযা গে। ইা বঠক বক
না?
জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয অনুগেদ নাং ১৩ পত বচবকসা বাতা ৬৫ ফসগযয ঊগর্ধ্থ
পননাযগদয ভাবক ১০০০ টাকা এফাং অন্যান্য
পক্ষগত্র ৭০০ টাকা ফৃবদ্ধ কযা গগছ। এ আগদগ
উবল্লবখত সুবফধা প্রদাগনয বনবভগত্ত ভাবক নীট
পননপ্রাপ্ত াবযফাবযক পনন পবাগীয ফ
৬৫ ফছগযয ঊগর্ধ্থ গণনায পক্ষগত্র াংবিষ্ট ভৃত
চাকবযজীফীয ফ গণনা গফ, না বক াবযফাবযক
পনন পবাগীয ফ গণনা কযা গফ তা স্পষ্ট
ন বফধা বফলবট স্পষ্টীকযণ প্রগাজন।

জাবত পফতন পস্কর, ২০০৯ এয
১৬(২) অনুমাী উসফ বাতায
াগথ ইনবক্রগভরট উসফ
বাতা প্রদত্ত গর ইনবক্রগভরট
এয অাং কতথনগমাগয গফ ভগভথ
এ কামথার ভগন কগয।

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ পঘালণা
না কযা গর কভথকতথা/ কভথচাযীগণ
পম াগয উসফ বাতা পগতন তায
অবতবযক্ত প্রদত্ত গর তা
কতথনগমাগয।

উব পক্ষগত্রই অথথযাস ফতথভাগন
বমবন পনন পবাগ কযগছন
তায ফ গণনা কগয বচবকসা
বাতায সুবফধা প্রায গফন ভগভথ
এ কামথার ভগন কগয।

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয
১৩(২) অনুগেগদয ভভথানুমাী
পননায ফরগত মাযা ফতথভান
পনন পবাগ কযগছন তাগদযগক
ফুঝাগনা গগছ। ভৃত ফযবক্তয
পননায ফায সুগমাগ পনই।
অতএফ ৬৫ ফসগযয ঊগর্ধ্থ
পননায এফাং ৬৫ ফসগযয
ঊগর্ধ্থয াবযফাবযক পননগবাগী উব পক্ষগত্রই ফতথভাগন বমবন পনন
পবাগ কযগছন তায ফ গণনা কগয
বচবকসা বাতা প্রদান কযগত গফ।
ববজএ কামথারগয াগথ একভত।

০১/৭/২০০৯ বিঃ গত ৩০/০৬/২০১০ বিঃ
তাবযগখয ভগধয পকান কভথচাযী/ কভথকতথা টাইভপস্কর, বগরকন পগ্রড, গদান্পবত 
নফবনগাগপ্রাপ্ত গর প পক্ষগত্র তাযা ফাড়ী বাড়া
বকবাগফ াগফন ফা পকান তাবযগখয Basic এয
উয ফাড়ী বাড়া বাতা প্রায গফন।

এগক্ষগত্র জাতী পফতন
পস্কর/২০০৯ প্রফতথন না গর,
পম পস্কগর টাইভ-পস্কর,
বগরকন পগ্রড, গদান্পবত 
নফবনগাগপ্রাপ্ত গতন প
পস্কগরয ভূর পফতগনয উয
জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এ
১৪(১) অনুমাী ফাড়ী বাড়া
বাতা প্রায গফন ভগভথ এ
কামথার ভগন কগয।
জাতী পফতন পস্কর/২০০৯ এ মবদ গদান্পবত না জুবনয/ ববনয কভথচাযী/
গতা বববত্তগত পফতন বনধথাযগণয বফধান না থাকা কভথকতথায পফতন সফলভয
জুবনয কভথচাযী/ কভথকতথা, ববনয কভথচাযী/
দূযীকযণাগথথ জাতী পফতন
কভথকতথায পচগ পফতন পফী াগে। প পক্ষগত্র
পস্কর, ২০০৫ এয ৬(১)(ঙ) এয
জাতী পফতন পস্কর/২০০৫ এয অনুগেদ নাংন্যা মবদ গদান্পবত না ত
৬(১)(ঙ) এয ন্যা মবদ গদান্পবত না ত
বববত্তগত ০১/০৭/২০০৯ বিঃ
বববত্তগত ০১/০৭/২০০৯ বিঃ তাবযগখ পফতন
তাবযগখ পফতন বনধথাযণ কযা
বনধথাযণ কযা মাগফ বক-না?
মা ভগভথ এ কামথার ভগন
কগয।
পম কর ৬ষ্ঠ পগ্রডবুক্ত কভথকতথা অথথ
জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয
ভভত্রণারগয স্মাযক নাং - ১১৩ তাাং অনুগেদ ৬(৩)(গ)(২) অনুমাী
০৯/০৭/২০০৮ বিঃ স্মাযক নাং - ১৫১ তাাং মাযা এখন মথন্ত এ সুবফধা গ্রণ
১৪/০৯/২০০৮ বিঃ এফাং স্মাযক নাং - ১৫২ তাাং - কগযনবন তাযা ৩০/১১/২০০৯
১৫/০৯/২০০৮ বিঃ অনুমাী এখন পকান
বিঃ তাবযখ মথন্ত এ সুবফধা
আবথথক সুবফধা গ্রণ কগযন নাই তাযা এ সুবফধা প্রায গফন ভগভথ এ কামথার
৩০/১১/২০০৯ বিঃ তাবযখ মথন্ত প্রায গফন বক- ভগন কগয।
না?

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০

মবদ গদান্পবত না ত এফ বফল
Case to Case নবথ মথাগরাচনা
কগয বনষ্পবত্ত কযা পমগত াগয
(ফাস্তফান অনুবফবাগগয ২৮/৩/১০
তাবযগখয ২৬ নাং স্মাযক অনুমাী)।

ববজএ কামথারগয াগথ একভত।

 1785 

ক্রঃ
নাং
১৯

২০

২১

ভস্যাভূ

ববজএ কামথারগয ভতাভত

জাতী পফতন পস্কর/২০০৯ এয অনুগেদ ১৬(২)
এ উগল্লখ যগগছ পম, জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯
তাবযগখয য পকান কভথকতথা/ কভথচাযী ফাবলথক
ইনবক্রগভরট প্রাপ্ত গর প পক্ষগত্র বতবন পম তাবযগখ
ফাবলথক ইনবক্রগভরট প্রাপ্ত গফন তায ূফফ
থ তথী
ভাগয ভূর পফতগনয বববত্তগত উসফ বাতা প্রগদ
গফ। তগফ োবন্ত বফগনাদন বাতায পক্ষগত্র পকান
বকছু উগল্লখ কযা  বন।

োবন্ত  বফগনাদন বাতা উসফ
বাতায ন্যা প্রায। তগফ
জাতী পফতন পস্কর/২০০৯
জাবযয ূগফথ পম কর কভথকতথা/
কভথচাযী ০১/০৭/২০০৯ তাবযখ
ফা তায গয ফাবলথক
ইনবক্রগভরট োবন্ত  বফগনাদন
বাতা গ্রণ কগযগছন তাগদয
বনকট গত উক্ত ইনবক্রগভরট
জবনত ফবধথত টাকা আদাগমাগয
গফ ভগভথ এ কামথার ভগন
কগয।
০১/০১/২০০৫ তাবযখ গত ৩০/১১/২০০৯ বিঃ ৩০/১১/২০০৯ বিঃ তাবযখ
তাবযগখয ভগধয ৬ষ্ঠ পগ্রগড পস্কর প্রাপ্ত পম কর
মথন্ত মাযা যাবয বগরকন
১ভ পেণীয কভথকতথাগণ অফয গ্রণ কগযগছন,
পগ্রড পস্কগর পফতন বনধথাযণ
প কর কভথকতথাগগণয ভগধয মাগদয প্রাবনক প্রায বছগরন তাযা যাবয
জবটরতায কাযগণ ০১/০১/২০০৫ বিঃ তাবযগখ
বগরকন পগ্রড পস্কগর পফতন
অথথ বফবাগগয ১৪/০৯/২০০৮ বিঃ তাবযগখয
বনধথাযণ কগয পনন 
স্মাযক নাং-১৫১ এফাং ১৫/৯/২০০৮ বিঃ তাবযগখয আনুগতাবলক গ্রণ কযগত
স্মাযক নাং - ১৫২ পভাতাগফক ৫ভ পগ্রগড যাবয াযগফন ভগভথ এ কামথার ভগন
বগরকন পগ্রগড পফতন বনধথাযণ কযা বন/
কগয।
পফতন বনধথাযগণ বফরে গগছ প পক্ষগত্র যাবয
বগরকন পগ্রড পস্কগর পফতন বনধথাযণীয বববত্তগত
তাযা আনুগতাবলক প্রায গফন বক-না?
অথথ বফবাগগয ০৯/০৭/২০০৮ বিঃ তাবযগখয
জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ এয
স্মাযক নাং - ১১৩, ১৪/৯/২০০৮ বিঃ তাবযগখয
অনুগেদ নাং-৬(৩)(গ) অনুমাী
স্মাযক নাং - ১৫১ এফাং ১৫/০৯/২০০৮ বিঃ
যাবয বগরকন পগ্রড পস্কগর
তাবযগখয স্মাযক নাং - ১৫২ পভাতাগফক ৫ভ পগ্রগড উচ্চতয ধাগ পফতন বনধথাযণ
যাবয বগরকন পগ্রড পস্কগর পফতন বনধথাযণীয কগয ৩০/১১/২০০৯ বিঃ মথন্ত
বববত্তগত তাযা আনুগতাবলক প্রায গফন বক-না?
ফগকা পফতন বাতাবদ প্রদান
কযা পমগত াগয ভগভথ এ
কামথার ভগন কগয।

অথথ বফবাগগয ভতাভত
জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ পঘালণা
না কযা গর কভথকতথা/ কভথচাযীগণ
পম াগয পফতন পগতন প াগয
োবন্তবফগনাদন বাতা প্রায গফন।

ফবণথত ১৫১  ১৫২ নাং স্মাযগকয
বফলগ পফতন সফলভয দূযীকযণ
াংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভবটগত
উস্থাগনয অগক্ষা যগগছ। উক্ত
কবভবটয বদ্ধাগন্তয য বফলবটগত
ভতাভত প্রদান কযা গফ।

ফবণথত ১৫১  ১৫২ নাং স্মাযগকয
বফলগ পফতন সফলভয দূযীকযণ
াংক্রান্ত ভবন্ত্রবা কবভবটগত
উস্থাগনয অগক্ষা যগগছ। উক্ত
কবভবটয বদ্ধাগন্তয য বফলবটগত
ভতাভত প্রদান কযা গফ।

ভবপজ উবদ্দন আগভদ
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৯৫৫০৭৮১
বাফ ভা বনন্ত্রক
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার
পগুনফাবগচা, ঢাকা -১০০০

অথথ বফবাগগয ই-ফুক | অধযা-১০
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
ফাস্তফান অনুবফবাগ
ফাস্তফান াখা-১
নাং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-২৯৩
বফল:

তাবযখ: ২২/০৯/২০১০ বিঃ

জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর উদ্ভুত ভস্যায বফলগ ভতাভত প্রদান।

ূত্র: নাং - ববজএ/দ্ধবত-১/জাঃগফঃগস্কর/২০০৮/৫৪৭/৭৮৭ তাাং- ০২/০৩/২০১০ বিঃ।
উমুথক্ত বফলগ ূগত্রাক্তগত্রয বযগবক্ষগত আবদষ্ট গ জানাগনা মাগে পম, জাতী পফতন পস্কর, ২০০৯ প্রফতথগনয
পগর উদ্ভুত ভস্যায বফলগ অথথ বফবাগগয সুবনবদথষ্ট ভতাভত (ছগক প্রদত্ত) বনম্নরূবাগফ কামথকয গফ।
ক্রঃ
নাং

উদ্ভুত ভস্যাভূ

উদ্ভুত ভস্যাভূগয বফলগ ববজএ কামথারগয
ভতাভত

অথথ বফবাগগয ফাস্তফান
অনুবফবাগগয ভতাভত

১।

জাতী পফতনগস্কর ২০০৯ এয
অনুগেদ নাং- ১৩(১) অনুমাী ফবধথত
াগয বচবকসাবাতা পম কর কভথকতথা/
কভথচাবয ০১/০৭/২০১০ বিঃ তাবযগখ
অফয উত্তয ছুবটগত (বআযএর)
থাকগফন তাযা প্রায গফন বক- না?

০১/০৭/২০১০ বিঃ তাবযগখ পম কর কভথকতথা/
কভথচাবয অফয উত্তয ছুবটগত (বআযএর) থাকগফন
তাযা অথথ ভন্ত্রণারগয ত্র নাং- অভ/ অবফ(ফাস্তফ১) বফবফধ- ৭/ ২০০৫(অাং- ১)/ ১০ তাবযখ২৩/০১/২০০৬ বিঃ অনুমাী জাতী পফতনগস্কর
২০০৯ এয অনুগেদ নাং- ১৩(১) পভাতাগফক ফবধথত
াগয বচবকসা বাতা প্রায গফন।

ববজএ কামথারগয
ভতাভগতয াগথ
একভত।

২।

২০০৯ এর
- ১৪(৬) অনুমাী ফবধথত
াগয ফাড়ীবাড়া বাতা, পম কর
/
র ০১/০৭/২০১০ বিঃ
তাবযখ
সর
র
(
রএ )
র
প্রায
গফন বক- না?

০১/০৭/২০১০ বিঃ তাবযগখ পম কর কভথকতথা/
কভথচাবয অফয উত্তয ছুবটগত (বআযএর) থাকগফন
তাযা অথথ ভন্ত্রণারগয ত্র নাং- অভ/ অবফ(ফাস্তফ১) বফবফধ- ৭/ ২০০৫(অাং- ১)/ ১০ তাবযখ২৩/০১/২০০৬ বিঃ অনুমাী জাতী পফতনগস্কর
২০০৯ এয অনুগেদ নাং- ১৩(১) পভাতাগফক ফবধথত
াগয ফাড়ীবাড়া বাতা প্রায গফন।

স এ

২০০৯ এর
২৫
অনুমাী
০১/০৭/২০১০ বিঃ তাবযখ গত প্রগদ
বক্ষা াক বাতা পম কর
/
র ০১/০৭/২০১০
র
সর
র
(
রএ )
র
বক- না?

সর
র
কার পমগতু পননগমাগয
চাকবযকার পগতু ০১/০৭/২০১০
র
স
/
র
সর
র
(
রএ )
র
২০০৯ এর
- ২৫
বক্ষা
াক
।

স এ

৩।

র
রস
।

এ

র
রস
।

এ

ভবপজ উবদ্দন আগভদ
ববনয কাযী বচফ
পপান: ৯৫৫০৭৮১
বাফ ভা বনন্ত্রক
বাফ ভা বনন্ত্রগকয কামথার
পগুনফাবগচা, ঢাকা -১০০০
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ

আগদ
তাবযখ ১৪- ১২- ১৪১৭ ফঙ্গাব্দ/ ২৮- ০৩- ২০১১ বিস্টাব্দ
নাং- এআয ৭৭০- আইন/২০১১/ ০৭.১৭৩.০২২.১৪.০০.০০২.২০০৭(অাং)- Services (Reorganisation
and Conditions) Act. 1975 (XXXII of 1975) এয section 5 এ প্রদত্ত ক্ষভতাফগর যকায অত্র বফবাগগয ১৮
অগ্রাণ,১৪১৬ ফঙ্গাব্দ পভাতাগফক ২ বডগেয ২০০৯ বিস্টাব্দ তাবযগখয এআয- ২৫৬- আইন/ ২০০৯/ অভ/ অবফ/
ফাস্তঃ- ১/ জাঃগফঃগস্করঃ- ২/ ২০০৯/ ২৩৩ এয ভাধযগভ জাযীকৃত চাকবয (গফতন  বাতাবদ) আগদ, ২০০৯ (ফাাংরাগদ
ুবর) এ বনম্নরূ াংগাধন কবযর, মথা:উবয- উক্ত আগদগয অনুগেদ ১১ এয উ- অনুগেদ (৬) এযঅ)

আ)

ই)

ঈ)

দপা (ঝ) এফাং উায বফযীগত ২  ৩ করাগভ উবল্লবখত এবররেজভূগয
বযফগতথ বনম্নরূ দপা (ঝ) এফাং এবররেজভূ প্রবতস্থাবত ইগফ, মথা:‘(ঝ) বকট বাতা: (কর পাাকধাযী াখায জন্য)
এ,এ,ব গত তরৃর্ধ্থ কভথকতথাগদয (প্রাযবম্ভক )
এ,এ,ব গত তরৃর্ধ্থ কভথকতথাগদয (ফাসবযক নফান )
ুবর বযদথক (আভথড ুবর ফযাটাবরগনয বযদথক ফযতীত) (প্রাযবম্ভক)
ফাসবযক নফান ভঞ্জুযী
দপা (ট) এফাং উায বফযীগত ২  ৩ করাগভ উবল্লবখত এবররেজভূগয বযফগতথ
বনম্নরূ দপা (ট) এফাং এবররেজভূ প্রবতস্থাবত ইগফ, মথাঃ‘(ট) চুরকাটা  পধারাই বাতা:
কর ইউবনগটয এ,আই/ াগজথরট ইগত কনগস্টফর মথন্ত
দপা (ঠ) এফাং উায বযফগতথ ২  ৩ করাগভ উবল্লবখত এবররেজভূগয বযফগতথ
বনম্নরূ দপা (ঠ) এফাং এবররেজভূ প্রবতস্থাবত ইগফ, মথা:(ঠ) রেজাবপক এরাউন্ফ:ভূর পফতগনয ৩০% াগয গফথাচ্চ
দপা (ধ) এয বফযীগত ২  ৩ করাগভ উগল্লবখত এবররেজভূগয বযফগতথ
বনম্নরূ দপা (ধ) এফাং এবররেজভূ প্রবতস্থাবত ইগফ, মথা:(ধ) ঝুচবকূণথ কাগজয ম্মানী ফাফদ অথথ প্রদাগনয ক্ষভতা:
(ুবর বযদথক গত কনগস্টফর মথন্ত প্রগদ) জনপ্রবত অনবধক
আইবজ/ অবতবযক্ত আইবজব গফথাচ্চ ফাসবযক
ুবর কবভনায/ অবতবযক্ত ুবর কবভনায গফথাচ্চ ফাসবযক
বডআইবজ/ অবতবযক্ত বডআইবজ গফথাচ্চ ফাসবযক
ুবর সুায  ভমথাগয কভথকতথা গফথাচ্চ ফাসবযক

৮২৪০/- টাকা
৫০৭০/- টাকা
৪১১৯/- টাকা
৩৩৮০/- টাকা’;

৬৫/- টাকা’;

৩২৫০/- টাকা’;
এফাং

৫২০/- টাকা।
৫৭২০/- টাকা
৫২০০/- টাকা
৫২০০/- টাকা
৪৬৮০/- টাকা’।

২। এই প্রজ্ঞান ০২- ১২- ২০০৯ তাবযগখ কামথকয ইাগছ ফবরা গণয ইগফ।
যাষ্ট্রবতয আগদক্রগভ,
পভাঃ ইভদারৃর ক
অবতবযক্ত বচফ
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায
অথথ ভন্ত্রণার, অথথ বফবাগ
প্রবফবধ অনুবফবাগ, প্রবফবধ াখা- ১
www.mof.gov.bd
নাং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২(অাং- ১)- ৫৭

তাবযখ:

২৮/০৫/২০১২ বিষ্টাব্দ
১৪/০২/১৪১৯ ফঙ্গাব্দ

অবপ স্মাযক
যকায অথথ বফবাগগয ১৬ এবপ্রর, ১৯৫৯ তাবযগখয MEMORANDUM No.2566 (40)-F, Dacca, এ বনম্নরূ
াংগাধন কবযর, মথা:উবয- উক্ত MEMORANDUM এয Section 1 এ উবল্লবখত Gratuity ীলথক অাংগযক) para 3 এয sub-para (2) এয য বনম্নরূ নূতন sub-para (3 ) াংগমাবজত ইগফ, মথা:‘(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 বযফগতথ বনম্নরূ para 4 প্রবতস্থাবত ইগফ, 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 আগদক্রগভ,
পভাঃ ইভদারৃর ক
অবতবযক্ত বচফ
উ- বনন্ত্রক
ভুদ্রণ, পরখাভগ্রী, পযভ  প্রকানা অবধদপ্তয, পতজগাচ, ঢাকা।
নাং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২(অাং- ১)- ৫৭/১(২৬৪)

তাবযখ:

২৮/০৫/২০১২ বিষ্টাব্দ
১৪/০২/১৪১৯ ফঙ্গাব্দ

দ অফগবত  প্রগাজনী ফযফস্থা গ্রগণয জন্য অনুবরব (গজযষ্ঠতায ক্রভানুাগয ন):
০১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফার,ঢাকা/ ভুখয বচফ,প্রধানভন্ত্রীয কামথার,গতজগাচ,ঢাকা।
০২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনন্ত্রক, অবডট বফন, ৭৭/৭ কাকযাইর, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ
এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য বনগদথক্রগভ অনুগযাধ কযা গরা।
০৩। গবনথয ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা।
০৪। ববনয বচফ ..............................................................................................ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
০৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথার, ফঙ্গবফন, ঢাকা।
০৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ .....................................................................................কর ভন্ত্রণার/ বফবাগ।
(তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য বনগদথক্রগভ অনুগযাধ কযা গরা।
০৭। বাফ ভা বনন্ত্রক, পগুনফাবগচা, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য বনগদথক্রগভ
অনুগযাধ কযা গরা।
০৮। ববজবডএপ, পগুনফাবগচা, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য বনগদথক্রগভ অনুগযাধ
কযা গরা।
০৯। বফবাগী কবভনায............................(কর)।
১০। পজরা প্রাক........................ (কর)। তাচয অধীনস্থ কর অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য বনগদথক্রগভ
অনুগযাধ কযা গরা।
১১। অবতবযক্ত ভাবযচারক (অথথ), ফাাংরাগদ পযরগ, পযরবফন, আফরৃর গবণ পযাড, ঢাকা। তাচয অধীনস্থ কর
অবপগ এয অনুবরব পপ্রযগণয জন্য বনগদথক্রগভ অনুগযাধ কযা গরা।
১২। ভাননী অথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, অথথ ভন্ত্রণার, ফাাংরাগদ বচফার, ঢাকা।
১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা.......................................................................(কর)।
১৪। পজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা........................................................................(কর)।
১৫। অবপ কব/ গাডথ পাইর।
এ.এপ.আবভন পচৌধুযী
মুগ্ম- বচফ (প্রবফবধ)
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