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মসপ্টেম্বি ২০১৫ এ প্রকাশিত ‘তথ্য কয়ণকা’ এবং জানুিািী ২০১৬ এ প্রকায়শত ‘তথ্য-সহায়িকা’ মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি (য়িওটি)এি কমিকতিা-কমির্ািীপ্টদি য়পআিএল/অবসি গমনসহ নানায়বধ মসবা প্রতযাশীপ্টদি তথ্য-প্রায়ি ও আপ্টবদন প্রয়িিাকিপ্টণ সহপ্ট াগী
ভূয়মকা পালন কিপ্টে মজপ্টন আয়ম অতযি আনয়িত। র্াকয়ি সংিাি অয়ধকাি, দায়িত্ব ও কতিব্য সম্পপ্টকি নতুন আপ্টিা য়কছু য়বষি
অির্ভিক্ত কপ্টি ‘তথ্য-সহায়িকা’ি পয়িবয়ধ িত সংস্কিণ এবং ‘তথ্য কয়ণকা’ পুয়িকা দুটিি একত্র প্রকাশনা ‘তথ্য-সংকলন’ পাঠকবৃি
সাদপ্টি গ্রহণ কিপ্টবন বপ্টল আশা িায়খ। আয়ম য়বশ্বাস কয়ি, এ ক্ষুদ্র প্রিাস মসবাি মান বৃয়িপ্টত য়কছুটা হপ্টলও অবদান িাখপ্টব।
য়িওটি সৃজন সংিাি মবশয়কছু অয়িস আপ্টদশ ও য়বয়েন্ন প্রপ্টিাজনীি িিম মিাড়পত্র য়হসাপ্টব বইটিি মশপ্টষ সংপ্ট ায়জত হপ্টলা। তথ্যসহায়িকাপ্টত নতুন সংপ্ট ায়জত সিবিাহ ও মসবা খাপ্টতি য়বল প্রস্তুতকিণ পিয়ত, অথ ি ও য়হসাব শাখাি কমির্ািীপ্টদি মপ্টে দািয়িক
কা িায়দ বণ্টন আপ্টদশ, ভ্রমণ োতা সংিাি য়বষিায়দ, য়িয়জটাল নয়থ নম্বপ্টিি গঠন এবং নয়থ, বায়ষ িক মগাপনীি অনুপ্টবদন (এয়সআি)
এবং পপ্টদান্নয়ত ও য়সপ্টলকশন মগ্রি সংিাি য়বষি, অথ িননয়তক মকাি নম্বপ্টিি গঠন ও মকািসমূপ্টহি য়বপ্টেষণ ইতযায়দ অোি বইটিি
উপপ্ট ায়গতা বাড়াপ্টব বপ্টল মপ্টন কয়ি।
দেতাি সাপ্টথ দ্রুত প্রশাসয়নক মসবা প্রদাপ্টন য়িওটি’ি মহাপয়ির্ালক মপ্টহাদি জনাব মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলমএনয়িয়স (অয়তয়িক্ত সয়র্ব)এি অঙ্গীকাি এ সংকলনটি প্রকাপ্টশ অনুপ্টপ্রিণা য়হসাপ্টব কাজ কপ্টিপ্টে। তদুপয়ি, জনাব মমাোঃ আসাদুল ইসলাম, অয়তয়িক্ত
মহাপয়ির্ালক মপ্টহাদি সংকলনটি সম্পাদপ্টন সাব িেয়ণক উৎসাহ ও য়দকয়নপ্টদ িশনা প্রদান কপ্টিপ্টেন। আয়ম তাঁপ্টদি য়নকট গেীিোপ্টব
কৃতজ্ঞ। সংকলনটি ির্নাি তথ্য সিবিাহ, কপ্টম্পাজ ও বুয়িবৃয়িক সহািতা কিাি মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি প্রশাসন, অথ ি ও
কায়িগয়ি শাখাি কমিকতিা/কমির্ািীগণপ্টক আিয়িকোপ্টব ধন্যবাদ জানাই।
জনাব মমাোঃ আয়মনুল হাসান, য়জএম ইয়জোঃ (অবোঃ), য়িওটি সানপ্টি সংকলনটিি প্রচ্ছদ য়িজাইন কিাি আিয়িক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
কিয়ে। বইটি ির্না ও সম্পাদনকাপ্টল আমাি স্ত্রী-পুত্র শুধু ধধ ি ও সয়হষ্ণুতাই মদখানয়ন বিং এটিি প্রুি-য়িয়িং মদপ্টখ আমাি সহধয়মিণী
তাঁি ঔদাপ্ট িি পয়ির্ি য়দপ্টিপ্টেন।
নয়থ য়নষ্পয়িপ্টত মসবা প্রদানকািী ও মসবা গ্রহীতাপ্টদি ‘তথ্য-সংকলন’টি সামান্য উপকাপ্টি আসপ্টলও এ প্রপ্টর্ষ্টা সাথ িক হপ্টব বপ্টল মপ্টন
কয়ি।
অয়নচ্ছাকৃত বানান র্ভল ও দুব িল োষা ধশলীি জন্য আিয়িকোপ্টব েমা প্রাথ িনা কিয়ে। সপ্টর্তন পাঠক বইটিি ম মকান র্ভল বা বই
সম্পয়কিত পিামশি জানাপ্টল আনপ্টিি সাপ্টথ তা পিবতী সংস্কিপ্টণ য়বপ্টবর্না কিা হপ্টব।
ঢাকা
০১ মার্ ি, ২০১৭

মমাোঃ য়মজানুি িহমান

শিশিএফ ও এম.এস. ওয়াি ড-এ প্রস্তুতকৃত ‘তথ্য-সংকলন'-টিি সিট-কয়প http://mizan128.wikispaces.com/DoT য়লংক হপ্টত
িাউন-মলাি কিা াপ্টব।
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৬.১ র্াকুপ্টিি য়নপ্টজি অবসপ্টিি মেপ্টত্র অবসি োতা আপ্টবদপ্টনি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজ ........................................................... 38
৬.২ র্াকুপ্টিি মৃতুযপ্টত পায়িবায়িক মপনশপ্টনি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজ ................................................................................ 38
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৯.৩ ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি প্রাপ্য ভ্রমণ োতা য়নধ িািপ্টণ সিকািী কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি য়বপ্টশষ প িাপ্টিি য়বোজন, .................................... 53
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মিাড়পত্র ০৩: য়িওটি সৃজপ্টন অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি বািবািন অনুয়বোপ্টগি পপ্টদি মবতনপ্টস্কল ও য়নপ্টিাপ্টগি ম াগতযা য়বষপ্টি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ০৪: য়িওটি সৃজপ্টন অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি ব্যি য়নিন্ত্রণ শাখাি সম্ময়তপত্র।
ি
মিাড়পত্র ০৫: য়িওটি’ি অগাপ্টনাগ্রাম।
মিাড়পত্র ০৬: য়বটিটিয়বি কয়তপি পদ য়বলুয়িি আপ্টদশ (য়পটিয়ি কর্তিক)।
মিাড়পত্র ০৭: বহুল উচ্চায়িত য়কছু প্রশ্ন ও উিি*
মিাড়পত্র ০৮: য়িওটি’ি প্রায়তষ্ঠায়নক ও পয়ির্ালন মকাি বিাপ্টেি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ০৯: য়িওটি’ি য়িয়জটাল নয়থি মকাি নম্বি বিাপ্টেি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ১০: ভ্রমণ ব্যপ্টি সব িসাকুপ্টল্য োতা য়নধ িািপ্টণি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ১১: ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি প্রাপ্য ভ্রমণ োতাি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ১২: ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি প্রাপ্য ভ্রমণ োতাি আংয়শক সংপ্টশাধনী আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ১৩: স্থানীি প্রয়শেণ োতাি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ১৪: মপনশন িিম ২.১।
মিাড়পত্র ১৪: পায়িবায়িক মপনশন িিম ২.২।
......................................................................................................................................
***তথ্য-সহায়িকা, তথ্য কয়ণকা এবং তথ্য-সংকলন-টিি শিশিএফ ও এম.এস. ওয়াি ড-এ প্রস্তুতকৃত সিট-কয়প
http://mizan128.wikispaces.com/DoT য়লংপ্টক পাপ্টবন।
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তথ্য-সহায়িকা’ি প্রথম সংস্কিপ্টণি মুখবন্ধ
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ মসক্টপ্টি সিকািপ্টক কায়িগয়ি ও নীয়তগত সহািতা প্রদান এবং য়বলুি বাংলাপ্টদশ তাি ও মটয়লপ্টিান মবাি ি (য়বটিটিয়ব)এি সকল কমিকতিা/কমির্ািীি সিকায়ি র্াকুিীি ধািাবায়হকতা িোপ্টথ ি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি ২৫ জুন ২০১৫ তায়িপ্টখ
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি (য়িওটি) সৃয়ষ্ট কপ্টিন।
িপ্টল, প্রশাসয়নক য়বপ্টকন্দ্রীকিপ্টণি আওতাি সকল কমিকতিা/কমির্ািীি য়বয়েন্ন প্রশাসয়নক কাজ (অয়জিত ছুটি, শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি,
টাইমপ্টস্কল, পপ্টদান্নয়ত, য়পআিএল, মপনশন ইতযায়দ) পূপ্টব িি ন্যাি য়বলুি য়বটিটিয়ব/য়বটিয়সএপ্টলি ১৭২টি য়বোগীি কা িালি/ আঞ্চয়লক
কা িালিসহ মকন্দ্রীি কা িালি হপ্টত মশ্রণীকিপ্টণি মােপ্টম সমাধাপ্টনি পয়িবপ্টতি, বতিমান মপ্রোপপ্টট মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি
ি
অনুপ্টমায়দত অগাপ্টনাগ্রাপ্টমি
স্বল্প সংখ্যক জনবল দ্বািা য়নষ্পয়িি প্রপ্টিাজনীিতা ধতয়ি হপ্টিপ্টে।
উপ্টেখ্য, মপনশন অয়ধকতি সহজীকিণ এি লপ্টেয অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি পত্র নং- অম/অয়ব/য়বয়ধ-১/৩ য়প-২/২০০৫ (অংশ-১)/৫, তায়িখ২৭/০১/২০০৯ শরিঃ এি ২.০১(গ) মমাতাপ্টবক প্রয়ত অথ ি বেপ্টি ১৬টিি অয়ধক মপনশন মকইস য়নষ্পয়িি জপ্টন্য ০১ জন কল্যাণ
কমিকতিাপ্টক প্রাি মূল-মবতপ্টনি ১০০% প্রপ্টণাদনা োতাি অনুপ্টমাদন প্রমাণ কপ্টি ম , ০১ জন কল্যাণ কমিকতিা কর্তিক বেপ্টি আনুমায়নক
১৬টি মপনশন মকইস য়নষ্পয়িপ্টক সদাশি সিকাি সপ্টিাষজনক মপ্টন কপ্টিন। য়কন্তু মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি প্রয়ত অথ ি বেপ্টি প্রাি
৫০০/৬০০টি মপনশন মকইসসহ অন্যান্য প্রশাসয়নক মসবা মদিাি জন্য সাকুপ্টল্য মাত্র ৭/৮ জন কমিকতিা/কমির্ািী বতিমাপ্টন কমিিত
আপ্টেন।
এ মপ্রোপপ্টট অয়ত অল্প সংখ্যক মসবা প্রদানকািী কর্তিক মসবা প্রতযাশী প্রাি ৬০০০ জন কমিকতিা/কমির্ািীপ্টক দেতা ও দ্রুততাি সাপ্টথ
মসবা-প্রায়ি য়নয়িপ্টতি লপ্টেয প্রয়তটি প্রশাসয়নক কাপ্টজি কমিপিয়ত, প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা, নমুনা আপ্টবদন পত্র ও
কিণীিসমূহ ‘তথ্য-সহায়িকা’ আকাপ্টি মলাট-বি কিাি মর্ষ্টা কিা হপ্টিপ্টে, ম ন মসবা প্রতযাশী প্রপ্টতযপ্টক য়নপ্টজি প্রপ্টিাজনীি দয়ললায়দ
থা থোপ্টব প্রস্তুপ্টতি মােপ্টম মসবা প্রদানকািীি দািয়িক কাজ সহজসাে কিপ্টত পাপ্টিন। য়িওটি’ি ওপ্টিবপ্টপপ্টজ প্রকায়শত তপ্টথ্যি
পাশাপায়শ এ য়প্রন্ট মােমটিও সব িিপ্টিি কমিকতিা/কমির্ািীি মপ্টে য়কছু সংখ্যক মসবা প্রতযাশীি প্রপ্টিাজনীি তথ্য-প্রায়ি সহজতি
কিপ্টত ভূয়মকা িাখপ্টত পাপ্টি।
পুয়িকাটি ির্না ও সম্পাদনাি সমি জনাব মমাোঃ আজম আলী, পয়ির্ালক (প্রশাসন), য়িওটি মপ্টহাদপ্টিি সাব িেয়ণক উৎসাহ,
য়দকয়নপ্টদ িশনা, আিয়িকতা ও সহপ্ট ায়গতা প্রায়িি জপ্টন্য তাঁি প্রয়ত সঙ্কলক গেীিোপ্টব কৃতজ্ঞ। তদুপয়ি সঙ্কলনটি প্রস্তুয়তপ্টত তথ্য
সিবিাহ ও সহািতা কিাি মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি প্রশাসন ও অথ ি শাখাি কমিকতিা/কমির্ািীগণপ্টক আিয়িকোপ্টব ধন্যবাদ
জানাই।
ইয়তপূপ্টব ি প্রকায়শত ‘তথ্য কয়ণকা’ি মত এ পুয়িকাটিও মসবা প্রতযাশী কমিকতিা/কমির্ািীগপ্টণি জন্য তথ্য-প্রায়ি সহজতি ও মসবাি মান
িমািপ্টি বৃয়িপ্টত সহািতা কিপ্টব বপ্টল আশা কয়ি । অয়নচ্ছাকৃত বানান র্ভল ও দুব িল োষা ধশলীি জন্য আিয়িকোপ্টব েমা প্রাথ িনা
কিয়ে।
‘তথ্য-সহায়িকা’টি য়পআিএল, ছুটি নগদািপ্টনি আপ্টবদন য়নষ্পয়ি, অবসি সুয়বধা ও য়বয়েন্ন প্রশাসয়নক মসবা প্রায়িপ্টত য়িওটি’ি
কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি সামান্য উপকাপ্টি আসপ্টলও এ প্রপ্টর্ষ্টা সাথ িক হপ্টব বপ্টল মপ্টন কয়ি।
-সঙ্কলক
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য়পআিএল সংিাি
১.০ য়পআিএপ্টল গমপ্টনি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা
ক) কমিকতিাপ্টদি মেপ্টত্র
১. য়পআিএল এি আপ্টবদন (সয়র্ব বিাবি য়লয়খত আপ্টবদন)। (নমুনা- পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
২. হালনাগাদ র্াকয়ি য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক প্রতযায়িত) ।
৩. ছুটিি প্রতযিন (এয়পয়প-৩৭)
৪. ম াগদাপ্টনি সমি েক (প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম) (নমুনা- পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
৫. বিস প্রমাপ্টণি জন্য প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র এসএসয়স সনপ্টদি সতযায়িত কয়প (মূল কয়প দায়িত্বপ্রাি কমিকতিাপ্টক মদখাপ্টত হপ্টব)।
৬. জাতীি পয়ির্ি পপ্টত্রি িপ্টটাকয়প।

খ) কমির্ািীপ্টদি মেপ্টত্র
১. য়পআিএল এি আপ্টবদন (মহাপয়ির্ালক বিাবি য়লয়খত আপ্টবদন) । (নমুনা- পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
২. হালনাগাদ সায়েিস বয়হ।
৩. ছুটিি প্রতযিন (এয়পয়প-৩৮)
৪. ম াগদাপ্টনি সমি েক (প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম) (নমুনা- পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
৫. বিস প্রমাপ্টণি জন্য প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র এসএসয়স সনপ্টদি সতযায়িত কয়প (মূল কয়প দায়িত্বপ্রাি কমিকতিাপ্টক মদখাপ্টত হপ্টব)।
৬. জাতীি পয়ির্ি পপ্টত্রি িপ্টটাকয়প।

গ) র্াকুিীিত অবস্থাি র্াকুিীজীবীি মৃতুযি মেপ্টত্র
র্াকুিীিত অবস্থাি র্াকুিীজীবীি মৃতুযি মেপ্টত্র মৃতুযবিণকািী র্াকুিীজীবীি য়পআিএল-এ গমপ্টনি সুপ্ট াগ মনই। তপ্টব, মৃতুযবিণকািী
র্াকুিীজীবীি ধবধ উিিায়ধকািী ছুটি নগদািন সুয়বধা (লাম্প-গ্রান্ট) পাপ্টবন এবং য়জয়পএপ্টিি চূড়াি য়হসাপ্টব িয়েত টাকা উপ্টিালন
কিপ্টত পািপ্টবন।

১.১ য়পআিএপ্টল গমপ্টনি আপ্টবদপ্টনি জন্য কিণীিসমূহ
ক) কমিকতিা/কমির্ািীগণ উপপ্টিি তায়লকা অনু ািী কাগজপত্র সংযুক্ত কপ্টি আপ্টবদন পত্র মহাপয়ির্ালপ্টকি দিপ্টি জমা য়দপ্টবন।
খ) ছুটিি প্রতযিন পত্র ও সায়েিস বই আপ্টবদপ্টনি প্টথষ্ট পূপ্টব ি সংগ্রহ/ হালনাগাদ কিাি ব্যবস্থা য়নপ্টবন।
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১.২ য়পআিএল এি নমুনা আপ্টবদনপত্র (কমিকতিাপ্টদি মেপ্টত্র সয়র্ব বিাবি য়লয়খত)
তায়িখ: _____/_____/_______ য়রোঃ।
সয়র্ব
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোগ
বাংলাপ্টদশ সয়র্বালি, ঢাকা ১০০০।
মােম : থা থ কর্তিপে।
য়বষি: অবসি ও অবসি-উিি ছুটি (PRL) মঞ্জুয়িি আপ্টবদন।
মপ্টহাদি,
থায়বয়হত সম্মান পূব িক য়বনীত য়নপ্টবদন এই ম , আয়ম য়নম্ন স্বােিকািী মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি ________________য়রোঃ হপ্টত
_____________________ পপ্টদ কমিিত আয়ে। এসএসয়স’ি সনদ অনু ািী আমাি জন্ম তায়িখ _______________য়রোঃ। মস
মমাতাপ্টবক ________________য়রোঃ তায়িপ্টখ আমাি বিস ৫৯ (উনষাট) বেি পূণ ি হপ্টব। The Public Servants
(Retirement) Act’1974 এবং অথ ি য়বোপ্টগি বািবািন অনুয়বোপ্টগি ১৫/১২/২০১৫ য়রোঃ তায়িপ্টখি এস আি ও নং ৩৬৯আইন/২০১৫ -এি ১০(২)(ক) অনুপ্টচ্ছদ অনু ািী আয়ম ________________ য়রোঃ তায়িপ্টখ সিকািী র্াকিী হপ্টত অবসি গ্রহণসহ
_________________ য়রোঃ হপ্টত __________________ য়রোঃ তায়িখ প িি ০১(এক) বেি অবসি-উিি ছুটি মোগ কিপ্টত ইচ্ছুক।
২। প্রধান য়হসাব িেণ কমিকতিা, তাি ও দূিালাপনী-এি প্রয়তপ্টবদন নং- _____________________________________
তায়িখ: ________________ মত প্রতযায়িত এয়পয়প-৩৭ মমাতাপ্টবক আমাি _____বেি______ মাস _______ য়দন পূণ ি গড় মবতপ্টন
এবং_____ বেি______ মাস_______ য়দন অধ ি গড় মবতপ্টন ছুটি পাওনা আপ্টে।
৩। এমতাবস্থাি, আমাপ্টক অবসি প্রদান সহ ০১ (এক) বেি অবসি-উিি ছুটি মঞ্জুি কিাি জন্য অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।
সংযুক্ত: ১. ছুটিি প্রতযিন (এয়পয়প-৩৭) (মূল কয়প)।
২. প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম।
৩. এসএসয়স সনপ্টদি সতযায়িত কয়প।
৪. জাতীি পয়ির্ি পপ্টত্রি িপ্টটাকয়প।
৫. হালনাগাদ র্াকয়ি য়ববিণী ।
য়বনীত য়নপ্টবদক
আপনাি য়বশ্বি
স্বােি:
নাম:
পপ্টদি নাম :
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা।
য়িওটি মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নংমমাবাইল নম্বি-
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১.৩ য়পআিএল এি নমুনা আপ্টবদনপত্র (কমির্ািীপ্টদি মেপ্টত্র মহাপয়ির্ালক বিাবি য়লয়খত)
তায়িখ: _____/_____/_______ য়রোঃ।
মহাপয়ির্ালক
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
য়বষি: অবসি ও অবসি-উিি ছুটি (PRL) মঞ্জুয়িি আপ্টবদন।
মপ্টহাদি,
থায়বয়হত সম্মান পূব িক য়বনীত য়নপ্টবদন এই ম , আয়ম য়নম্ন স্বােিকািী মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি ________________য়রোঃ হপ্টত
_____________________ পপ্টদ কমিিত আয়ে। র্াকুিী বয়হি মিকি/ি এসএসয়স’ি সনদ অনু ািী আমাি জন্ম তায়িখ
_______________য়রোঃ । মস মমাতাপ্টবক ________________য়রোঃ তায়িপ্টখ আমাি বিস ৫৯ (উনষাট) বেি পূণ ি হপ্টব। The Public
Servants (Retirement) Act’1974 এবং অথ ি য়বোপ্টগি বািবািন অনুয়বোপ্টগি ১৫/১২/২০১৫ য়রোঃ তায়িপ্টখি এস আি ও নং
৩৬৯-আইন/২০১৫ -এি ১০(২)(ক) অনুপ্টচ্ছদ অনু ািী আয়ম ________________ য়রোঃ তায়িপ্টখ সিকািী র্াকিী হপ্টত অবসি গ্রহণসহ
_________________ য়রোঃ হপ্টত __________________ য়রোঃ তায়িখ প িি ০১(এক) বেি অবসি-উিি ছুটি মোগ কিপ্টত ইচ্ছুক।
২। সায়েিস বয়হ/ এয়পয়প-৩৮ মমাতাপ্টবক আমাি _____বেি______ মাস _______ য়দন পূণ ি গড় মবতপ্টন এবং_____ বেি______
মাস_______ য়দন অধ ি গড় মবতপ্টন ছুটি পাওনা আপ্টে।
৩। এমতাবস্থাি, আমাপ্টক অবসি প্রদান সহ ০১(এক) বেি অবসি-উিি ছুটি মঞ্জুি কিাি জন্য অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।
সংযুক্ত: ১. ছুটিি প্রতযিন (এয়পয়প-৩৮) (মূল কয়প)।
২. প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম।
৩. এসএসয়স সনপ্টদি সতযায়িত কয়প (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র) ।
৪. জাতীি পয়ির্ি পপ্টত্রি িপ্টটাকয়প।
৫. হালনাগাদ সায়েিস বয়হ-এি প্রপ্ট াজয পাতা।
য়বনীত য়নপ্টবদক
আপনাি য়বশ্বি
স্বােি:
নাম:
পপ্টদি নাম :
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা।
য়িওটি মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নংমমাবাইল নম্বি-
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১.৪ ম াগদাপ্টনি সমি েক (প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহাপয়ির্ালপ্টকি কা িালি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম

তায়িখ: /

/

য়রোঃ।

১। নাম:
২। য়পতাি নাম:
৩। জন্ম তায়িখ:
৪। র্াকুিীপ্টত ম াগদাপ্টনি তায়িখ:
৫। র্াকুিীপ্টত ম াগদাপ্টনি পপ্টদি নাম:
৬। বতিমান পপ্টদি নাম:
৭। বতিমান পপ্টদ ম াগদাপ্টনি তায়িখ:
৮। বতিমান পপ্টদি মবতন মস্কল ও মবতন মগ্রি:
৯। বতিমান মূল মবতন:
১০। জাতীি পয়ির্ি পত্র নং১১। য়প আি এল এ াওিাি তায়িখ:
১২। সব িপ্টশষ য়বোগ ও অঞ্চপ্টলি নাম:
১৩। প্রজ্ঞাপন ক) ২৬৯ এি িয়মক নং=
খ) ২৭০ এি িয়মক নং=
১৪। য়বোগীি/দুনীয়ত মামলা সংিাি তথ্য১৫। মমাবাইল নম্বিস্বােি:
নাম:
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প্রথম মবতন য়বল সংিাি
২.০ প্রথম মবতন য়বপ্টলি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা
ক) কমিকতিাপ্টদি মেপ্টত্র
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.

মপ-মস্কল’২০১৫ এি মবতন য়নধ িািণী য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ার্াইকৃত) ।
কমিকতিাি মেপ্টত্র হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীটসহ মপ-য়িপ ।
এলয়পয়স’ি কয়প।
য়বমুক্ত আপ্টদশ।
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি পদস্থাপন আপ্টদশ।
য়পআিএল মঞ্জুিী’ি কয়প (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)।
Employee Information Form (Employees Service Data)
EFT Sign-up Form (Bank Information)।
কমিকতিাি মেপ্টত্র মবতন য়বল ও মবতন য়বল হপ্টত কতিপ্টনি য়সয়িউল।
কমিকতিাি মেপ্টত্র য়িয়িও কর্তিক স্বােি প্রতযিন পত্র।
কমিকতিাি মেপ্টত্র য়নজ নাম ও পদবীি সীল।

খ) কমির্ািীপ্টদি মেপ্টত্র
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

মপ-মস্কল’২০১৫ এি মবতন য়নধ িািণী য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ার্াইকৃত) ।
কমির্ািীি মেপ্টত্র হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীট।
এলয়পয়স’ি কয়প।
য়বমুক্ত আপ্টদশ
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি পদস্থাপন আপ্টদশ।
য়পআিএল মঞ্জুিী’ি কয়প (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)।
Employee Information Form (Employees Service Data) (নমুনা পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
EFT Sign-up Form (Bank Information)(নমুনা পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

২.১ প্রথম মবতন য়বল এ.য়জ. অয়িপ্টস প্রয়িিা কিপ্টণি জন্য কিণীিসমূহ
ক) কমিকতিা/কমির্ািীগণ উপপ্টিি তায়লকাি কাগজপপ্টত্রি দুই মসট দুইটি িাইল কোপ্টি সাজাপ্টবন এবং এক মসট মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ
অয়ধদিপ্টি এবং এক মসট এ.য়জ. অয়িপ্টস জমা মদবাি ব্যবস্থা কিপ্টবন।
খ) ১০/১৫ য়দন পপ্টি এ.য়জ. অয়িপ্টস মখাঁজ য়নপ্টি কমিকতিাগণ কমিকতিা আইয়ি সংগ্রহ কিপ্টবন, া প্রয়ত মাপ্টসি মবতন য়বপ্টলি উপপ্টি
সব িদা য়লখপ্টত হপ্টব।
গ) কমির্ািীগপ্টণি মাস পূয়তিপ্টত য়িয়িও, য়িওটি অনুকূপ্টল এ.য়জ. অয়িস কর্তিক মর্ক প্রায়ি সাপ্টপপ্টে প্রপ্টতযক কমির্ািীি য়নজস্ব ব্যাংক
একাউপ্টন্ট EFT করা হয়। EFT করা হয়য়য়ে এমন কমডচারীয়ের নায়মর তাশিকা য়িওটি অয়িপ্টস প্রদশিন কিা হি।
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২.২ Employee Information Form (Employees Service Data) - নমুনা
Paypoint Source: CAO T&T
Enter Data To:
Auto Linking:

⃝

Enable

⃝

Disable

Ministry Code:
Officer ID:
Employee English Name: _____________________
Employee Bangla Name:

_____________________________

Employee Designation English: ____________________
Employee Designation Bangla:___________________
Employee Gender: ______
Employee DoB: _______________
Employee TIN Number: _______________
Employee GPF Account Number:

________________

Employee GOB join Date: _________________
Current Salary: _____________________
Employee Current Job Join Date:

_______________

Employee Current Location: 423-428 Tejgaon Industrial area , Dhaka-1208.
Emp GOB Join Place: ___________________________________________
Emp GOB Join Salary: ________________
Employee ID:
Current salary Scale:

____________

Joining Post: _____________________
Date of Increment:
Start Date:
End Date: Active:

তথ্য-সংকলন
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২.৩ EFT Sign-up Form (Bank Information) – নমুনা
Govt. of the peoples Republic of Bangladesh
Finance Division, Ministry of Finance
EFT Sign-up Form
To be completed by the Employee/DD0
Payee Type: Employee DDO

iBAS ID No:

______________________________
Designation: ______________________________
Account Name(As Recorded in Bank Account):

Department/Office: Department of Telecommunications.
National ID No: ______________________________
*Bank Name: ______________________________
*Branch Name:
*Account
Number:

______________________________

Account Type: Savings

□ Current □

E-mail address: _____________________
I authorize my salary and allowances/pension/other payments to be sent directly to my bank account,
details of which have been provided herewith.
Cell Phone Number:

Name:

________________________

Signature:

Date
*Please attach a photocopy of the cover page of your cheque book in support of above bank
information.
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২.৪ কমিকতিাি মেপ্টত্র য়িয়িও কর্তক
ি স্বােি প্রতযিন পপ্টত্রি নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহাপয়ির্ালপ্টকি কা িালি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

নং – ১৪.৩০.০০০০.২১০.০২.০০০.১৬.

তায়িখ: __ ধবশাখ ১৪২৩/ __ মম ২০১৬

য়বষি: _______________________________এি স্বােি প্রতযিন।
জনাব ________________________, _________________-এি স্বােি প্রতযিন কপ্টি মপ্রিণ কিা হপ্টলা।
কমিকতিাি নাম ও পদবী

নাম: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
পদবী: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি

স্বােি
১।

প্রতযিন কািীি নাম , পদবী ও স্বােি

২।
৩।

মমাোঃ মাসুদ কয়িম
উপ-পয়ির্ালক(অথ ি)

(মমাোঃ মাসুদ কয়িম)
উপ-পয়ির্ালক (অথ ি)
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
প্রধান য়হসাব িেণ কমিকতিা
তাি ও দুিালপনী
মসগুনবায়গর্া, ঢাকা।
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ছুটি নগদািন সংিাি
৩.০ ছুটি নগদািপ্টনি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা
ক) কমিকতিাপ্টদি মেপ্টত্র
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

আপ্টবদন পত্র (সয়র্ব বিাবি য়লয়খত আপ্টবদন) (নমুনা পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
কমিকতিাি মেপ্টত্র য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিি প্রতযিন (এয়পয়প-৩৭ িিপ্টম/বাংলাপ্টদশ িিম নং২-৩৯৫)।
য়পআিএল মঞ্জুিীপত্র।
মপ-মস্কল’২০১৫ এি মবতন য়নধ িািণী য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ার্াইকৃত) ।
কমিকতিাি মেপ্টত্র হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীটসহ মপ-য়িপ ।
এলয়পয়স’ি কয়প।
এসএসয়স সনপ্টদি সতযায়িত কয়প (মূল কয়প দায়িত্বপ্রাি কমিকতিাপ্টক মদখাপ্টত হপ্টব)

খ) কমির্ািীপ্টদি মেপ্টত্র
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

আপ্টবদন পত্র (মহাপয়ির্ালক বিাবি য়লয়খত আপ্টবদন) (নমুনা পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
কমির্ািীি মেপ্টত্র সায়েিস বয়হি লীেসীপ্টট য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিি প্রতযিন।
য়পআিএল মঞ্জুিীপত্র।
মপ-মস্কল’২০১৫ এি মবতন য়নধ িািণী য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ার্াইকৃত) ।
কমির্ািীি মেপ্টত্র হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীট।
এলয়পয়স’ি কয়প।
এসএসয়স সনপ্টদি সতযায়িত কয়প (মূল কয়প দায়িত্বপ্রাি কমিকতিাপ্টক মদখাপ্টত হপ্টব)- প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র।

গ) র্াকুিীিত অবস্থাি র্াকুিীজীবীি মৃতুযি মেপ্টত্র
১. প্রপ্ট াজয (ক) অথবা (খ) এ বয়ণ িত সকল কাগপ্টজি সংপ্টগ য়নপ্টর্ি দয়ললায়দ অয়তয়িক্ত সংপ্ট াজন কিপ্টত হপ্টব।
ি
২. উিিায়ধকাি সনদপত্র ও নন-ম্যাপ্টিজ সাটিয়িপ্টকট
(সংপ্ট াজনী-৩)
৩ কয়প
৩. অয়েোবক মপ্টনানিন এবং অবসি োতা ও আনুপ্টতায়ষক উপ্টিালন কিাি েমতা অপিণ সনদ
(সংপ্ট াজনী-৭)
৩ কয়প
ি
৪. য়র্য়কৎসক/ মপৌিসো/ ইউয়নিন পয়িষদ/ওিাি কয়মশনাি কর্তিক প্রদি মৃতুয সনদপত্র
১ কয়প

৩.১ ছুটি নগদািন আপ্টবদপ্টনি জন্য কিণীিসমূহ
ক) কমিকতিা/কমির্ািীগণ উপপ্টিি তায়লকা অনু ািী ০২(দুই) মসট কাগজপত্র সংযুক্ত কপ্টি আপ্টবদন পত্র মহাপয়ির্ালপ্টকি দিপ্টি জমা
য়দপ্টবন।
খ) ছুটিি প্রতযিন পত্র ও সায়েিস বই আপ্টবদপ্টনি প্টথষ্ট পূপ্টব ি সংগ্রহ/ হালনাগাদ কিাি ব্যবস্থা য়নপ্টবন।
গ) র্াকুিীিত অবস্থাি র্াকুিীজীবীি মৃতুযি মেপ্টত্র তাঁর বৈধ উত্তরাশধকার কর্তডক আয়ৈেয়নর িশরয়প্রশিয়ত চাকুরীজীৈীর শনয়ন্ত্রণকারী
কর্তডিি প্রয়য়াজনীয় কাগজিত্র সংয় াজনপূৈ ডক শিওটি’তত িত্র তপ্ররণ করয়ৈন। শিওটি’র প্রিাসশনক উইং শসএও (টিএন্ডটি) ৈরাৈর
প্রাপ্যতা সায়িয়ি ছুটি নগোয়ন (ল্যাম্প গ্রান্ট) এর মঞ্জুরীিত্র এৈং মৃত্যুৈরণকারী কমডকতডা/কমডচারী িয়ি একজন শিশিও শনৈ ডাচন
কয়র তেয়ৈন। শসএও (টিএন্ডটি) হয়ত শিশিও বিাবি টাকার তচক প্রাশিমত সমিশরমাণ টাকার তচক শিশিও কর্তডক কমডকতডা/কমডচারীর
অনুকূয়ি প্রেত্ত হয়ৈ।
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৩.২ ছুটি নগদািপ্টনি নমুনা আপ্টবদনপত্র (কমিকতিাপ্টদি জন্য সয়র্ব বিাবি য়লয়খত)
তায়িখ: _____/_____/_______ য়রোঃ।
সয়র্ব
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোগ
বাংলাপ্টদশ সয়র্বালি, ঢাকা ১০০০।
মােম : থা থ কর্তিপে।
য়বষি: অবসপ্টিািি ১৮ মাপ্টসি পাওনা উদ্বৃি ছুটিি য়বয়নমপ্টি এককালীন মথাক মঞ্জুয়িি আপ্টবদন।
মপ্টহাদি,
থায়বয়হত সম্মান পূব িক য়বনীত য়নপ্টবদন এই ম , িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি পত্র নং- ___________________________ ___
___ ___ __ ________ তায়িখ: ___/___/______য়রোঃ বিাপ্টত গত ___/___/______য়রোঃ হপ্টত য়নম্ন স্বােিকািীি য়পআিএল (Post
Retirement Leave) ছুটি মঞ্জুি হি। The Public Servants (Retirement) Act’1974 এবং অথ ি য়বোপ্টগি বািবািন
অনুয়বোপ্টগি ১৫/১২/২০১৫ য়রোঃ তায়িপ্টখি এস আি ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫ -এি ১০(২)(খ) অনুপ্টচ্ছদ অনু ািী আয়ম অবসপ্টিািি
১৮ (আঠাপ্টিা) মাপ্টসি ছুটি পাওনা সাপ্টপপ্টে ‘ছুটি নগদািপ্টনি সুয়বধা’ মোগ কিপ্টত ইচ্ছুক।
উপ্টেখ্য, জাতীি মবতন মস্কল ২০১৫ মবতন য়নধ িািণী অনু ািী মবতন মগ্রি-_____ -এ আমাি মায়সক মূল মবতন ____________ টাকা
(কথাি- _________________ ___ ___ __________________মাত্র) টাকা।
এমতাবস্থাি, অবসপ্টিািি আঠাপ্টিা মাপ্টসি মবতন বাবদ (___________x১৮ মাস=)_________________টাকা (কথাি- ________
____ ___ ___ _______________________মাত্র) য়নম্ন স্বােিকািীি অনুকূপ্টল এককালীন মথাক বিাে মঞ্জুি কিাি জন্য অনুপ্টিাধ
কিা হপ্টলা।
সংযুক্ত: ১. য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিি প্রতযিন (এয়পয়প-৩৭ িিপ্টম/বাংলাপ্টদশ িিম নং-২৩৯৫) (মূল কয়প)।
২. য়পআিএল মঞ্জুিীপত্র।
৩. মপ-মস্কল’২০১৫ এি মবতন য়নধ িািণী য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ার্াইকৃত) ।
৪. হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীটসহ মপ-য়িপ ।
৫. এলয়পয়স’ি কয়প।
য়বনীত য়নপ্টবদক
আপনাি য়বশ্বি
স্বােি:
নাম:
পপ্টদি নাম :
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা।
য়িওটি মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নংমমাবাইল নম্বি-
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৩.৩ ছুটি নগদািপ্টনি নমুনা আপ্টবদনপত্র (কমির্ািীপ্টদি জন্য মহাপয়ির্ালক বিাবি য়লয়খত)
তায়িখ: _____/_____/_______ য়রোঃ।
মহাপয়ির্ালক
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
য়বষি: অবসি ও অবসি-উিি ছুটি (PRL) মঞ্জুয়িি আপ্টবদন।
মপ্টহাদি,
থায়বয়হত সম্মান পূব িক য়বনীত য়নপ্টবদন এই ম , মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি পত্র নং- ___________________________ ___ ___
___ __ ________ তায়িখ: ___/___/______য়রোঃ বিাপ্টত গত ___/___/______য়রোঃ হপ্টত য়নম্ন স্বােিকািীি য়পআিএল (Post
Retirement Leave) ছুটি মঞ্জুি হি। The Public Servants (Retirement) Act’1974 এবং অথ ি য়বোপ্টগি বািবািন
অনুয়বোপ্টগি ১৫/১২/২০১৫ য়রোঃ তায়িপ্টখি এস আি ও নং ৩৬৯-আইন/২০১৫ -এি ১০(২)(খ) অনুপ্টচ্ছদ অনু ািী আয়ম অবসপ্টিািি
১৮ (আঠাপ্টিা) মাপ্টসি ছুটি পাওনা সাপ্টপপ্টে ‘ছুটি নগদািপ্টনি সুয়বধা’ মোগ কিপ্টত ইচ্ছুক।
উপ্টেখ্য, জাতীি মবতন মস্কল ২০১৫ মবতন য়নধ িািণী অনু ািী মবতন মগ্রি-_____ -এ আমাি মায়সক মূল মবতন ____________ টাকা
(কথাি- _________________ ___ ___ __________________মাত্র) টাকা।
এমতাবস্থাি, অবসপ্টিািি আঠাপ্টিা মাপ্টসি মবতন বাবদ (___________x১৮ মাস=)_________________টাকা (কথাি- ________
____ ___ ___ _______________________মাত্র) য়নম্ন স্বােিকািীি অনুকূপ্টল এককালীন মথাক বিাে মঞ্জুি কিাি জন্য অনুপ্টিাধ
কিা হপ্টলা।
সংযুক্ত: ১. য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক সায়েিস বয়হি লীেসীপ্টট ছুটিি প্রতযিন।
২. য়পআিএল মঞ্জুিীপত্র।
৩. মপ-মস্কল’২০১৫ এি মবতন য়নধ িািণী য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ার্াইকৃত) ।
৪. হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীটসহ ।
৫. এলয়পয়স’ি কয়প।
য়বনীত য়নপ্টবদক
আপনাি য়বশ্বি
স্বােি:
নাম:
পপ্টদি নাম :
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা।
য়িওটি মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নংমমাবাইল নম্বি-
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সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বল সংিাি
৪.০ সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বপ্টলি চূড়াি পয়িপ্টশাপ্টধি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা:
ক) কমিকতিা/ কমির্ািীি মেপ্টত্র
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

আপ্টবদন পত্র (প্রধান য়হসাব িেণ কমিকতিা, তাি ও দূিালাপনী বিাবি য়লয়খত)
য়পআিএল মঞ্জুয়িি অনুয়লয়প।
সাধািণ তথ্যাবলী সম্বয়লত য়নধ িায়িত িিম (GI Form)।
সব িপ্টশষ য়জয়পএি য়িপ এি কয়প।
সব িপ্টশষ য়জয়পএি য়িপ এি পিবতী সমপ্টিি য়জয়পএি কতিপ্টনি য়সয়িউল (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)।
সব িপ্টশষ য়জয়পএি অয়গ্রম মঞ্জুিীি কয়প।

খ) র্াকুিীিত অবস্থাি র্াকুিীজীবীি মৃতুযি মেপ্টত্র
১. উপপ্টি বয়ণ িত সকল কাগপ্টজি সংপ্টগ য়নপ্টর্ি দয়ললায়দ অয়তয়িক্ত সংপ্ট াজন কিপ্টত হপ্টব।
ি
২. উিিায়ধকাি সনদপত্র ও নন-ম্যাপ্টিজ সাটিয়িপ্টকট
(সংপ্ট াজনী-৩)
৩. অয়েোবক মপ্টনানিন এবং অবসি োতা ও আনুপ্টতায়ষক উপ্টিালন কিাি েমতা অপিণ সনদ
(সংপ্ট াজনী-৭)
৪. য়র্য়কৎসক/ মপৌিসো/ ইউয়নিন পয়িষদ/ওিাি ি কয়মশনাি কর্তিক প্রদি মৃতুয সনদপত্র

৩ কয়প
৩ কয়প
১ কয়প

৪.১ সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বপ্টলি চূড়াি পয়িপ্টশাপ্টধি আপ্টবদপ্টনি জন্য কিণীিসমূহ
ক) প্রধান য়হসাব িেণ কমিকতিা, তাি ও দূিালাপনী বিাবি য়লয়খত আপ্টবদন কমিকতিা/কমির্ািীগণ উপপ্টিি তায়লকা অনু ািী
কাগজপত্র সংযুক্ত কপ্টি মহাপয়ির্ালপ্টকি দিপ্টি জমা য়দপ্টবন।
খ) সব িপ্টশষ য়জয়পএি য়িপ, সব িপ্টশষ য়জয়পএি অয়গ্রম মঞ্জুিীি কয়প ও সব িপ্টশষ য়জয়পএি য়িপ এি পিবতী সমপ্টিি য়জয়পএি কতিপ্টনি
য়সয়িউল (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র) আপ্টবদপ্টনি প্টথষ্ট পূপ্টব ি সংগ্রহ কিাি ব্যবস্থা য়নপ্টবন।
গ) য়সএও অয়িস কর্তিক চূড়াি য়হসাব প্রায়ি সাপ্টপপ্টে মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি হপ্টত সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বপ্টলি চূড়াি পয়িপ্টশাপ্টধি
মঞ্জুয়ি পত্র জািী কিা হপ্টব।
ঘ) মঞ্জুয়ি পত্র জািী হওিাি পি য়সএও অয়িস কর্তিক সমপয়িমাণ টাকাি মর্ক (কমিকতিাগপ্টণি মেপ্টত্র য়নজ নাপ্টম, কমির্ািীি মেপ্টত্র
য়িয়িও এি পদনাপ্টম) ইসুয কিা হি। কমির্ািীি পপ্টে মর্ক ইসুয সাপ্টপপ্টে কমির্ািীি য়নজস্ব ব্যাংক একাউপ্টন্ট EFT করা হয়।
ঙ) র্াকুিীিত অবস্থাি র্াকুিীজীবীি মৃতুযি মেপ্টত্র তাঁর বৈধ উত্তরাশধকার কর্তডক আয়ৈেয়নর িশরয়প্রশিয়ত চাকুরীজীৈীর শনয়ন্ত্রণকারী
কর্তডিি প্রয়য়াজনীয় কাগজিত্র সংয় াজনপূৈ ডক শিওটি’তত িত্র তপ্ররণ করয়ৈন।
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৪.২ সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বপ্টলি চূড়াি পয়িপ্টশাপ্টধি জন্য নমুনা আপ্টবদন পত্র (য়সএও, টিএন্ডটি বিাবি য়লয়খত)
তায়িখ: _____/_____/_______ য়রোঃ।
প্রধান য়হসাব িেণ কমিকতিা
তাি ও দূিালাপনী
মসগুনবায়গর্া, ঢাকা ১০০০।
মােম : থা থ কর্তিপে।
য়বষি: য়জয়পএি য়হসাব নং

(ই) এি চূড়াি পয়িপ্টশাধ মঞ্জুয়িি আপ্টবদন।

মপ্টহাদি,
থায়বয়হত সম্মান পূব িক য়বনীত য়নপ্টবদন এই ম , িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোগ/মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি-এি পত্র নং___________________________ ___ ___ ___ __ ________ তায়িখ: ___/___/______য়রোঃ বিাপ্টত গত ___/___/______য়রোঃ
হপ্টত য়নম্ন স্বােিকািীি য়পআিএল (Post Retirement Leave) ছুটি মঞ্জুয়িি পয়িপ্টপ্রয়েপ্টত আয়ম য়পআিএল মোগ কিয়ে।
বতিমাপ্টন আয়ম য়বষপ্টি উয়েয়খত য়জয়পএি নম্বপ্টিি চূড়াি পয়িপ্টশাধ গ্রহপ্টণ ইচ্ছুক।
২। এমতাবস্থাি, য়নম্ন স্বােিকািীি য়জয়পএি য়হসাব নং____________________(ই) এি সমুদি অথ ি পয়িপ্টশাপ্টধি ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি
জন্য অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।
সংযুক্ত: ১. য়পআিএল মঞ্জুয়িি অনুয়লয়প।
২. পূিণকৃত সাধািণ তথ্যাবলী সম্বয়লত য়নধ িায়িত িিম (GI Form)।
৩. সব িপ্টশষ য়জয়পএি য়িপ এি কয়প।
৪. সব িপ্টশষ য়জয়পএি য়িপ এি পিবতী সমপ্টিি য়জয়পএি কতিপ্টনি য়সয়িউল (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)।
৫. সব িপ্টশষ য়জয়পএি অয়গ্রম মঞ্জুিীি কয়প।
য়বনীত য়নপ্টবদক
আপনাি য়বশ্বি
স্বােি:
নাম:
পপ্টদি নাম :
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা।
য়িওটি মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নংমমাবাইল নম্বি-
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৪.৩ সাধািণ তথ্যাবলী সম্বয়লত য়নধ িায়িত িিম (GI Form)
সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বল অথ ি চূড়াি পয়িপ্টশাপ্টধি জন্য সাধািণ তথ্যাবলী
১।

সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বপ্টল র্াঁদা দাতাি নাম ও য়পতাি নাম

:

২।

সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বপ্টলি সঠিক য়হসাব নম্বি

:

৩।

মৃত/অবসি/ইিিাি তায়িখ ( য়দ ইিিা পত্র গৃহীত হইিা
থাপ্টক)
বতিমান কমিস্থপ্টল বদলী হওিাি পূপ্টব ি ম অয়িপ্টস য়েপ্টলন
তাহাি নাম
(ক) মশষ ৩ বৎসপ্টিি মপ্টে র্াঁদা দাতাপ্টক অস্থািীোপ্টব সাধািণ
েয়বষ্যৎ তহয়বল হইপ্টত ম টাকা উঠাপ্টনাি জন্য মঞ্জুি
কিা হইিায়েল তাি পূণ ি য়ববিণ
(খ) অপ্টিিৎপ্ট াগ্য অয়গ্রম গৃহীত

:

৪।
৫।

(গ)

৬।
৭।
৮।
৯।

:
:

জীবন বীমাি য়প্রয়মিাম তহয়বল হইপ্টত পয়িপ্টশাপ্টধি :
য়নয়মপ্টি মশষ ৩ বৎসপ্টিি মপ্টে উঠাপ্টনা টাকাি পয়িমাণ

সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বল স্থানািয়িত জীবন বীমাি পূণ ি
য়ববিণ
সব িপ্টশষ ০৩ মাপ্টসি মপ্টে মবতন য়বল হইপ্টত সাধািণ
েয়বষ্যৎ তহয়বল র্াঁদা কতিন ও অয়গ্রম মিিত মদওিাি পূণ ি
য়ববিণ োউর্াি নং ও তায়িখ
য়বোগীি আহিণ ও ব্যিন কমিকতিাি অয়িপ্টসি নাম ম খান )
হইপ্টত অথ ি গ্রহণ কয়িপ্টতইচ্ছুক(
অবসি গ্রহণ প্রিয়তকালীন ছুটি মঞ্জুয়িি মমিাদ

১০। মপ্টনানিন পত্র দায়খপ্টলি পি য়ববাহ কয়িিাপ্টেন য়কনা?
১১।

:

:
:
:
:
:

সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বল এি অথ ি দাবীি আপ্টবদন
:
র্াঁদা দাতা অথবা (২) মপ্টনানীত ব্যয়ক্ত অথবা (৩) মৃত র্াঁদা :
দাতাি উিিায়ধকায়িণী য়দ তাহাি স্ত্রী/স্ত্রী পুত্র এবং মেপ্টলমমপ্টিপ্টক মপ্টনানীত কপ্টি থামকন তাহাি পূণ ি য়ববিণ তায়লকা
(ক) নাম (খ) বিস (সপ্টম্বাধন) (গ) অয়ববায়হতা/য়ববায়হতা
(ঘ) য়দ য়ববায়হতা কন্যাি মেপ্টত্র স্বামী বতিমান য়কনা? ৮১/
সাোঃ েোঃতোঃ য়বধান অনু ািী াতা অয়িস প্রধান কর্তিক
সতযায়িত ও প্রয়ত স্বােি হইপ্টত হইপ্টব।

১২। মৃত র্াঁদা দাতাি অপ্রাি বিস্ক মেপ্টল মমপ্টিপ্টদি পাওনা অংশ :
পয়িপ্টশাধ কয়িপ্টত হইপ্টল অয়িস প্রধান কর্তিক এই মপ্টমি
প্রতযিন কয়িপ্টত হইপ্টব। অপ্রাি বিস্কপ্টদি অংশ গ্রহপ্টণি জন্য
তাহাপ্টদি মাতাই একমাত্র ধবধ ও ম াগ্য ব্যয়ক্ত এবং দাবী
আপয়ি য়বহীন।
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৪.৪ সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বল হপ্টত অয়গ্রম মঞ্জুিীি আপ্টবদন
সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বল হপ্টত অয়গ্রম মঞ্জুিীি আপ্টবদন
১।

কমিকতিা/কমির্ািীি নাম ও পদবী

:

২।

আপ্টবদনকািীি জন্ম তায়িখ

:

৩।

কত বেি র্াকুিী হপ্টিপ্টে

:

৪।

বতিমান মূল মবতন

:

৫।

কতিন সমূপ্টহি য়ববিণ

৬।

সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বপ্টল জমা কৃত টাকা
(মশষ প্রাি আমানতী য়িপ সংযুক্ত কিপ্টত হপ্টব)

ক) িাক জীবনবীমা
খ) সা:ে: তহয়বপ্টলি র্াঁদা
গ) অয়গ্রম মলাপ্টণি মিিত
ঘ) য়ব.এি
ঙ)
র্) অন্যান্য কতিন
মমাট কতিন

ক) আমানতী য়িপ মমাতাপ্টবক (২০১৫-২০১৬)
খ) মায়সক র্াঁদা ----------------- হপ্টত----------------- প িি
টাকা ------------------ হাপ্টি -------------------মাস প িি।
গ) ১ম অয়গ্রপ্টমি মিিত -------------- হপ্টত-------------- প িি
টাকা ------------------ হাপ্টি -------------------মাস প িি।
গ) ২ি অয়গ্রপ্টমি মিিত -------------- হপ্টত-------------- প িি
টাকা ------------------ হাপ্টি -------------------মাস প িি।
গ) ৩ি অয়গ্রপ্টমি মিিত -------------- হপ্টত-------------- প িি
টাকা ------------------ হাপ্টি -------------------মাস প িি।

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
সব িপ্টমাট কতিন

৭।

সাধািণ েয়বষ্যৎ তহয়বল নং-

:
:

৮।
৯।

:
:

১০।

গত য়তন বৎসপ্টিি মপ্টে মকান অয়গ্রম য়নিা থাকপ্টল তাি পূণ ি য়ববিণ
পূপ্টব ি কত টাকা অয়গ্রম মঞ্জুিী মদিা হপ্টিয়েল এবং মকান অয়িস হপ্টত অয়গ্রম মঞ্জুিী
মদিা হপ্টি য়েল তাি য়ববিণ
য়ক কািপ্টণ পূপ্টব িকাি অয়গ্রম মঞ্জুিী মদিা হপ্টিয়েল

১১।

গত অয়গ্রম মঞ্জুিী মদওিাি সমি কত টাকা মজি য়েল

:

১২।

গত অয়গ্রম কত তায়িপ্টখ পয়িপ্টশাধ কিাি কথা য়েল

:

১৩।

বতিমাপ্টন কত টাকাি জন্য আপ্টবদন কিা হপ্টিপ্টে

:

১৪।

য়ক কািপ্টণ বতিমান অয়গ্রপ্টমি জন্য আপ্টবদন কিা হপ্টিপ্টে

:

১৫।

দিখাপ্টিি সয়হত মপশকৃত প্রমাণ পত্র

:

১৬।

আপ্টবদনকৃত টাকা কত য়কয়িপ্টত পয়িপ্টশাধ কিাি প্রিাব ও পূপ্টব ি মকান অয়গ্রম
থাকপ্টল য়কোপ্টব পয়িপ্টশাধ কিা হপ্টব।

:

:

তায়িখ-০৭/০৮/২০১৬ য়র:
আপ্টবদনকািীি স্বােি
(১)
(২)
(৩)

অনুময়তপ্ট াগ্য য়কনা
মঞ্জুিীি জন্য সুপায়িশ কিা হইল য়কনা
উপপ্টিাক্ত িয়মক ৪,৫,৬,৮ পিীো কিা হল
এবং ঠিক আপ্টে য়কনা?

:::উপপয়ির্ালক (অথ ি)
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি।
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শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটি সংিাি
৫.০ শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটিি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা
ক) কমিকতিাপ্টদি মেপ্টত্র
১. আপ্টবদন পত্র (৪থ ি মগ্রি বা, তদূর্ধ্ি কমিকতিাি সয়র্ব এবং অন্যান্য কমিকতিািা মহাপয়ির্ালক বিাবি য়লয়খত
আপ্টবদন) (নমুনা পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
২. কমিকতিাি মেপ্টত্র য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিি প্রতযিন (এয়পয়প-৩৭ িিপ্টম/বাংলাপ্টদশ িিম নং- ২৩৯৫)।
৩. সব িপ্টশষ শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটি অনুপ্টমাদপ্টনি পত্র।
৪. সব িপ্টশষ শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটি মোপ্টগি সমি দায়িত্ব হিািপ্টিি িিম (দায়িত্ব হিািপ্টিি এয়সয়জ-৬১/
বাংলাপ্টদশ িিম নং-২৪০৩)।

খ) কমির্ািীপ্টদি মেপ্টত্র
১.
২.
৩.
৪.

আপ্টবদন পত্র (মহাপয়ির্ালক বিাবি য়লয়খত আপ্টবদন) (নমুনা পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
কমির্ািীি মেপ্টত্র এয়পয়প-৩৮ িিপ্টম ছুটিি প্রতযিন।
সব িপ্টশষ শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটি অনুপ্টমাদপ্টনি পত্র।
সাশভডস বুয়কর প্রয় াজু অংয়ির অশফস প্রধান/শনয়ন্ত্রণকারী কমডকতডা কর্তডক সতুাশয়ত অনুশিশি [ ায়ের জন্য
এশসশজ-৬১ প্রয় াজু নয়]

৫.১ শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটিি আপ্টবদপ্টনি জন্য কিণীিসমূহ
ক) ৪থ ি মগ্রি বা, তদূর্ধ্ি কমিকতিাগণ সয়র্ব এবং অন্যান্য কমিকতিা/কমির্ািীগণ মহাপয়ির্ালক বিাবি য়লয়খত আপ্টবদন উপপ্টিি তায়লকা
অনু ািী কাগজপত্র সংযুক্ত কপ্টি মহাপয়ির্ালপ্টকি দিপ্টি জমা য়দপ্টবন।
খ) এয়পয়প-৩৭/ এয়পয়প-৩৮, সব িপ্টশষ শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটি অনুপ্টমাদপ্টনি পত্র ও দায়িত্ব হিািপ্টিি িিম আপ্টবদপ্টনি প্টথষ্ট পূপ্টব ি
সংগ্রহ িাখাি ব্যবস্থা য়নপ্টবন।
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৫.২ শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন এি নমুনা আপ্টবদনপত্র (৪থ ি মগ্রি বা, তদূর্ধ্ি কমিকতিািা সয়র্ব বিাবি)
তাশরখ: /

/

শরিঃ(dd/mm/yyyy)।

সয়র্ব
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোগ
িাক, মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ ও তথ্যপ্রযুয়ক্ত মন্ত্রণালি
বাংলাপ্টদশ সয়র্বালি, ঢাকা ১০০০।
মােম : থা থ কর্তিপে।
মপ্টহাদি,
আয়ম য়নম্ন স্বােিকািী বাংলাপ্টদশ র্াকুিী (য়বপ্টনাদন োতা) য়বয়ধমালা, ১৯৭৯ এি য়বয়ধ-৪ অনুসাপ্টি শনম্নবয়ণ িত েপ্টক প্রায়থ িত তায়িখ
হপ্টত শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি মোগ কিপ্টত ইচ্ছুক। ছুটি মঞ্জুিী প্রদাপ্টনি স্বপপ্টে প্রয়য়াজনীয় তথ্যায়দ য়নপ্টম্ন প্রদি হপ্টলা:
ছুটিি য়হসাব প্রতযিপ্টনি স্মািক নং ও : তাি ও দূিাোঃ প্রয়তপ্টবদন নং-____________________________________,
তায়িখ:
তায়িখ:____________________________(কয়প সংযুক্ত)
সব িপ্টশষ শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি মঞ্জুিী : পত্র নং- ___________________________________________________,
পপ্টত্রি স্মািক নং ও তায়িখ
তায়িখ: ______________________ (কয়প সংযুক্ত)।
সব িপ্টশষ শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি মোপ্টগি : তায়িখ: __________________________________________________
তায়িখ
[পত্র নং- __________________________________________________,
তায়িখ: __________________অনু ািী (কয়প সংযুক্ত)]।
মবতন মগ্রি ও বতিমান মূল মবতন
: মগ্রি-___________________, মূি তৈতন- টািঃ______________________।
প্রায়থ িত শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটি : _______________ য়রোঃ হপ্টত ______________ য়রোঃ প িি ১৫ (পপ্টনি) য়দন।
মোপ্টগি তায়িখ
এমতাবস্থাি, য়নম্ন স্বােিকািীি অনুকূপ্টল _____/_____/_________ য়রোঃ অথবা, ছুটি মোপ্টগি তায়িখ হপ্টত শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি ও
োতা মঞ্জুিীি প্রপ্টিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি জন্য অনুপ্টিাধ জানায়না হপ্টলা।
সংযুয়ক্ত: মর্ক বপ্টে টিক (∙) য়র্হ্ন য়দপ্টত হপ্টব।
≥
≥
≥
≥

এয়পয়প-৩৭ িিপ্টম য়স.এ.ও, টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিি প্রতযিন;
সৈ ডয়িষ শ্রাশি শৈয়নােন ছুটি মঞ্জুরী িয়ত্রর অনুশিশি;
সৈ ডয়িষ শ্রাশি শৈয়নােন ছুটি াওয়ার তিাকাি অিাড র এর অনুশিশি;
সব িপ্টশষ শ্রায়ি য়বপ্টনাদন ছুটিপ্টত গমপ্টনি উপ্টেপ্টশ্য দায়িত্ব হিািপ্টিি িিম (এশসশজ-৬১) এি অনুয়লয়প।

য়বনীত য়নপ্টবদক
(স্বােি)
নাম:
পদবী :
কমিিত অয়িপ্টসি ঠিকানা:
য়িওটি-মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নংমমাবাইল তফান নম্বি:
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৫.৩ শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন এি নমুনা আপ্টবদনপত্র (৪থ ি মগ্রি অপ্টপো য়নপ্টর্ি কমিকতিা/কমির্ািী মহাপয়ির্ালক বিাবি)
তাশরখ: / /
শরিঃ(dd/mm/yyyy)।
মহাপয়ির্ালক
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অশধেির
৪২৩~৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮।
মােম : থা থ কর্তিপে।
মপ্টহাদি,
আয়ম য়নম্ন স্বােিকািী বাংলাপ্টদশ র্াকুিী (য়বপ্টনাদন োতা) য়বয়ধমালা, ১৯৭৯ এি য়বয়ধ-৪ অনুসাপ্টি শনম্নবয়ণ িত েপ্টক প্রায়থ িত তায়িখ
হপ্টত শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি মোগ কিপ্টত ইচ্ছুক। ছুটি মঞ্জুিী প্রদাপ্টনি স্বপপ্টে প্রয়য়াজনীয় তথ্যায়দ য়নপ্টম্ন প্রদি হপ্টলা:
ছুটিি য়হসাব প্রতযিপ্টনি স্মািক নং ও : তাি ও দূিাোঃ প্রয়তপ্টবদন নং-____________________________________,
তায়িখ:
তায়িখ:____________________________(কয়প সংযুক্ত)
সব িপ্টশষ শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি মঞ্জুিী : পত্র নং- ___________________________________________________,
পপ্টত্রি স্মািক নং ও তায়িখ
তায়িখ: ______________________ (কয়প সংযুক্ত)।
সব িপ্টশষ শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি মোপ্টগি : তায়িখ: __________________________________________________
তায়িখ
[পত্র নং- __________________________________________________,
তায়িখ: __________________অনু ািী (কয়প সংযুক্ত)]।
মবতন মগ্রি ও বতিমান মূল মবতন
: মগ্রি-___________________, মূি তৈতন- টািঃ______________________।
প্রায়থ িত শ্রায়ি ও য়র্ি য়বপ্টনাদন ছুটি : _______________ য়রোঃ হপ্টত ______________ য়রোঃ প িি ১৫ (পপ্টনি) য়দন।
মোপ্টগি তায়িখ
এমতাবস্থাি, য়নম্ন স্বােিকািীি অনুকূপ্টল _____/_____/_________ য়রোঃ অথবা, ছুটি মোপ্টগি তায়িখ হপ্টত শ্রায়ি ও য়বপ্টনাদন ছুটি ও
োতা মঞ্জুিীি প্রপ্টিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি জন্য অনুপ্টিাধ জানায়না হপ্টলা।
সংযুয়ক্ত: মর্ক বপ্টে টিক (∙) য়র্হ্ন য়দপ্টত হপ্টব।
≥
≥
≥
≥
≥

এয়পয়প-৩৭/ এয়পয়প-৩৮ িিপ্টম য়স.এ.ও, টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিি প্রতযিন।
সৈ ডয়িষ শ্রাশি শৈয়নােন ছুটি মঞ্জুরী িয়ত্রর অনুশিশি।
সৈ ডয়িষ শ্রাশি শৈয়নােন ছুটি াওয়ার তিাকাি অিাড র এর অনুশিশি।
সব িপ্টশষ শ্রায়ি য়বপ্টনাদন ছুটিপ্টত গমপ্টনি উপ্টেপ্টশ্য দায়িত্ব হিািপ্টিি িিম (এশসশজ-৬১) এি অনুয়লয়প ।
সাশভডস বুয়কর প্রয় াজু অংয়ির অশফস প্রধান/শনয়ন্ত্রণকারী কমডকতডা কর্তডক সতুাশয়ত অনুশিশি [ ায়ের জন্য এশসশজ-৬১ প্রয় াজু নয়]।

য়বনীত য়নপ্টবদক
(স্বােি)
নাম:
পদবী :
কমিিত অয়িপ্টসি ঠিকানা:
য়িওটি-মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নংমমাবাইল তফান নম্বি:
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অবসি োতা সংিাি
৬.০ অবসি োতাি জন্য আয়ৈেন
গণকমির্ািী (অবসি) আইন, ১৯৭৪ এি ৪ নং ধািা অনু ািী ৫৯ বৎসি পূণ ি হপ্টল অবসি গ্রহণ বােতামূলক। অবসি গ্রহণ প্রয়িিাি
সাপ্টথ সিকাি কমিকতিা /কমির্ািীপ্টদি য়কছু আয়থ িক সুয়বধা প্রদান কিাি জন্য একটি প্রয়িিা অনুসিণ কপ্টিন, সাধািণোপ্টব তা মপনশন
প্রয়িিা নাপ্টম অবয়হত। মপনশন প্রদাপ্টনি য়সিাি গ্রহণ কাপ্টল য়কছু তপ্টথ্যি প্রপ্টিাজন হি। বতিমান মপনশন মঞ্জুয়ি অয়ধকতি সহজীকিণ
নীয়তমালা (২৭-০১-২০০৯) অনু ািী মপনশন প্রয়িিাজাত কিপ্টণ য়নপ্টম্নাক্ত কাগজপপ্টত্রি প্রপ্টিাজন হি:

৬.১ চাকুয়রর শনয়জর অৈসয়রর তিয়ত্র অবসি োতা আয়ৈেয়নর জন্য প্রয়য়াজনীয় কাগজ
১) নন-মগপ্টজপ্টটি র্াকুপ্টিপ্টদি মেপ্টত্র সায়েিস বুক/ মগপ্টজপ্টটি র্াকুপ্টিপ্টদি মেপ্টত্র র্াকুিীি য়ববিণী
২) এল,য়প, আি মঞ্জুিীি আপ্টদশ (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)
৩) প্রতযায়শত মশষ মবতনপত্র/ মশষ মবতনপত্র (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)
৪) মপনশন িিম ২.১ (সংপ্ট াজনী-৪)
৫) সতযায়িত েয়ব
৬) প্রািব্য মপনশপ্টনি ধবধ উিিায়ধকাি মঘাষণাপত্র (সংপ্ট াজনী-২)
৭) নমুনা স্বােি ও হাপ্টতি পাঁর্ আঙ্গুপ্টলি োপ (সংপ্ট াজনী-৬)
৮) না-দাবী প্রতযিন পত্র (সংপ্ট াজনী-৮)
৯) মপনশন মঞ্জুিীি আপ্টদশ

১ কয়প
১ কয়প
১ কয়প
১ কয়প
৪ কয়প
৩ কয়প
৩ কয়প
১ কয়প
১ কয়প

৬.২ চাকুয়রর মৃত্যুয়ত িাশরৈাশরক তিনিয়নর জন্য প্রয়য়াজনীয় কাগজ
১) নন-মগপ্টজপ্টটি র্াকুপ্টিপ্টদি মেপ্টত্র সায়েিস বুক/ মগপ্টজপ্টটি র্াকুপ্টিপ্টদি মেপ্টত্র র্াকুিীি য়ববিণী
২) এল,য়প, আি মঞ্জুিীি আপ্টদশ (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)
৩) প্রতযায়শত মশষ মবতনপত্র/ মশষ মবতনপত্র (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)
৪) পায়িবায়িক মপনশপ্টনি আপ্টবদন িিম ২.২ (সংপ্ট াজনী-৫)
৫) সতযায়িত েয়ব
ি
৬) উিিায়ধকাি সনদপত্র ও নন-ম্যাপ্টিজ সাটিয়িপ্টকট
(সংপ্ট াজনী-৩)
৭) নমুনা স্বােি ও হাপ্টতি পাঁর্ আঙ্গুপ্টলি োপ (সংপ্ট াজনী-৬)
৮) অয়েোবক মপ্টনানিন এবং অবসি োতা ও আনুপ্টতায়ষক উপ্টিালন কিাি েমতা অপিণ সনদ
(সংপ্ট াজনী-৭)
৯) য়র্য়কৎসক/ মপৌিসো/ ইউয়নিন পয়িষদ/ওিাি ি কয়মশনাি কর্তিক প্রদি মৃতুয সনদপত্র
১০) না-দাবী প্রতযিন পত্র (সংপ্ট াজনী-৮)
১১) মপনশন মঞ্জুিীি আপ্টদশ

১ কয়প
১ কয়প
১ কয়প
১ কয়প
৪ কয়প
৩ কয়প
৩ কয়প
৩ কয়প
১ কয়প
১ কয়প
১ কয়প

৬.৩ মপনশন মোগিত অবস্থাি মপনশন মোগীি মৃতুয হপ্টল িাশরৈাশরক তিনিয়নর জন্য প্রয়য়াজনীয় কাগজ
১) পায়িবায়িক মপনশপ্টনি আপ্টবদন িিম ২.২ (সংপ্ট াজনী-৫)
২) সতযায়িত েয়ব
ি
৩) উিিায়ধকাি সনদপত্র ও নন-ম্যাপ্টিজ সাটিয়িপ্টকট
(সংপ্ট াজনী-৩)
৪) নমুনা স্বােি ও হাপ্টতি পাঁর্ আঙ্গুপ্টলি োপ (সংপ্ট াজনী-৬)
৫) অয়েোবক মপ্টনানিন এবং অবসি োতা ও আনুপ্টতায়ষক উপ্টিালন কিাি েমতা অপিণ সনদ
(সংপ্ট াজনী-৭)
৬) য়র্য়কৎসক/ মপৌিসো/ ইউয়নিন পয়িষদ/ওিাি ি কয়মশনাি কর্তিক প্রদি মৃতুয সনদপত্র
৭) য়পয়পও (প্টপনশন মপপ্টমন্ট অি িাি) এবং য়ি-হাি

তথ্য-সংকলন

১ কয়প
৪ কয়প
৩ কয়প
৩ কয়প
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১ কয়প
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সিবিাহ ও মসবা খাপ্টতি য়বল প্রস্তুতকিণ পিয়ত
৭.০ সিবিাহ ও মসবা খাপ্টতি য়বল প্রস্তুপ্টতি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা
1)
2)
3)
4)
5)
6)

য়বল দাবী কিাি স্বপপ্টে আইন / য়বয়ধ/ অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি আপ্টদশ ইতযায়দ (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)।
বাপ্টজপ্টট উপখাত য়েয়িক বিাে পত্র (য়বপ্টবর্য অথ ি-বেপ্টি য়নয়দ িষ্ট উপখাপ্টত মঞ্জুিীকৃত অপ্টথ িি সংস্থান থাকপ্টত হপ্টব) ।
প্রশাসয়নক মঞ্জুিীপত্র (প্রশাসয়নক অয়ধশাখা হপ্টত; নমুনা- পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
য়বপ্টলি প্রমাণক দয়ললায়দ (নমুনা- পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
টিআি িিম-২১ (য়বল িিম) (নমুনা- পিবতী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
েযাট ও আিকি কতিন (য়বপ্টলি সংয়েি েপ্টক/প্রয়তপ্টবদপ্টন কতিন উপ্টেখ থাকপ্টত হপ্টব)।

৭.১ সিবিাহ ও মসবা খাপ্টতি প্রশাসয়নক মঞ্জুিীপত্র অনুপ্টমাদপ্টনি জন্য নমুনা মনাট-সীট
য়বপ্টবর্য পত্র নং- ১৪.৩০.০০০০.২১৪.০২.০৫৭.১৬.১৩ তায়িখ- ০৪/১০/২০১৬ য়র: (পত্র পাতা-০৯-১০; মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি
পত্র) এবং “ইউয়নপ্টকাপ্টি বাংলা কপ্টম্পাপ্টজি জন্য অভ্র সিটওিাি ব্যবহাি এবং মপনশন সহজীকিণ নীয়তমালা ও মবতন য়নধ িািণী,
লাম্প গ্রান্ট, য়জয়পএি য়বধানাবলী” শীষ িক প্রয়শেণ বাবদ ব্যি য়ববিণী (পত্র পাতা- ১১-১৫)।
য়বপ্টবর্য পত্র নং- ১৪.৩০.০০০০.২১৪.০২.০৫৭.১৬.১৪ তায়িখ- ০৯/১০/২০১৬ য়র: (পত্র পাতা-১৬-১৭; মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি
ি
পত্র) এবং “য়িয়জটাল নয়থ ব্যবস্থাপনা ও অয়িস ব্যবস্থাপনা এবং মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি অগাপ্টনাগ্রাম,
গণকমির্ািী শৃঙ্খলা
(য়নিয়মত উপয়স্থয়ত) অোপ্টদশ, ১৯৮২ ও বাংলাপ্টদশ য়সয়েল সায়েিস (য়নপ্টিাগ) য়বয়ধমালা, ১৯৮১” শীষ িক প্রয়শেণ বাবদ ব্যি
য়ববিণী (পত্র পাতা-১৮-২২)।
৭।

য়বপ্টবর্য পত্রসমূহ দ্রষ্টব্য। য়বপ্টবর্য পত্র দুটিি মােপ্টম অেযিিীণ প্রয়শেপ্টণি অয়িস আপ্টদশ এবং উক্ত প্রয়শেণ বাবদ
য়নম্নবয়ণ িত ব্যি য়ববিণী পাওিা মগপ্টে:
(ক)“ইউয়নপ্টকাপ্টি বাংলা কপ্টম্পাপ্টজি জন্য অভ্র সিটওিাি ব্যবহাি এবং মপনশন সহজীকিণ নীয়তমালা ও মবতন য়নধ িািণী,
লাম্প গ্রান্ট, য়জয়পএি য়বধানাবলী” শীষ িক প্রয়শেণ বাবদ ১৮,০৩৬/- (আঠাপ্টিা হাজাি েয়ত্রশ) টাকা মাত্র (পত্র পাতা-১৫
সদি দ্রষ্টব্য)।
ি
(খ)“য়িয়জটাল নয়থ ব্যবস্থাপনা ও অয়িস ব্যবস্থাপনা এবং মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি অগাপ্টনাগ্রাম,
গণকমির্ািী শৃঙ্খলা
(য়নিয়মত উপয়স্থয়ত) অোপ্টদশ, ১৯৮২ ও বাংলাপ্টদশ য়সয়েল সায়েিস (য়নপ্টিাগ) য়বয়ধমালা, ১৯৮১” শীষ িক প্রয়শেণ বাবদ
১৮,১৩০/- (আঠাপ্টিা হাজাি একশত য়ত্রশ) টাকা মাত্র (পত্র পাতা ২২ সদি দ্রষ্টব্য)

৮।

দুটি অেযিিীণ প্রয়শেণ বাবদ সব িপ্টমাট ব্যি টাকা (১৮,০৩৬/- + ১৮,১৩০/-) = ৩৬,১৬৬/- (েয়ত্রশ হাজাি একশত
য়েষয়ি) মাত্র এবং ইপ্টতাপূপ্টব ি এ উপ-খাপ্টত ব্যয়িত টাকা পয়িমাণ ১,৫০০/-। অতএব, এ াবত অেযিিীণ প্রয়শেণ উপ-খাপ্টত
ব্যয়িত মমাট টাকাি পয়িমাণ (৩৬,১৬৬/- + ১৫০০/-) = ৩৭,৬৬৬/- টাকা, া এ উপ-খাপ্টতি বাপ্টজট ৫,০০,০০০/অপ্টপো কম। িপ্টল য়বলটি পয়িপ্টশাপ্টধি জন্য মঞ্জুিী পত্র জািী কিা াি।

৯।

এমতাবস্থাি, উক্ত ব্যি য়ববিণীি আপ্টলাপ্টক মঞ্জুিী পত্রসহ য়সএও, তাি ও দূিালাপনী, মসগুন বায়গর্া, ঢাকা দিপ্টি মপ্রিণ কিা
প্রপ্টিাজন।
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১০।

মপ্রয়িতব্য দু’টি মঞ্জুিী পপ্টত্রি খসড়া/স্বচ্ছ পাতা থািপ্টম ২৩ ও ২৪ সদি অনুপ্টমাদন/সংপ্টশাধন/স্বােপ্টিি জন্য নয়থ
উপস্থাপন কিা হপ্টলা।

৭.২ সিবিাহ ও মসবা খাপ্টতি প্রশাসয়নক মঞ্জুিীপপ্টত্রি নমুনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহাপয়ির্ালপ্টকি কা িালি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
নং- ১৪.৩০.০০০০.২১৪.২৫.০৭২.০৬.৩

তায়িখ: ০৫ /১০/২০১৬য়রোঃ।

প্রাপক:

প্রধান য়হসাব িেণ কমিকতিা
(তাি ও দূিালাপনী)
মসগুন বায়গর্া, ঢাকা।

য়বষি:

মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি “য়িয়জটাল নয়থ ব্যবস্থাপনা ও অয়িস ব্যবস্থাপনা এবং মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি অগাপ্টি নাগ্রাম,
গণকমির্ািী শৃঙ্খলা (য়নিয়মত উপয়স্থয়ত) অোপ্টদশ, ১৯৮২ ও বাংলাপ্টদশ য়সয়েল সায়েিস (য়নপ্টিাগ) য়বয়ধমালা, ১৯৮১” শীষ িক প্রয়শেণ
ব্যপ্টিি আয়থ িক মঞ্জুিী জ্ঞাপন সংিাি।

সূত্র:

১। অথ ি মন্ত্রণালি, অথ ি য়বোগ, প্রয়বয়ধ-২ অয়ধশাখাি পত্র নং০৭.০০.০০০০.১৭২.৩৩.০০৫.১৩-৩৬, তাং ১৫/৩/১৬
২। মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি পত্র নং ১৪.৩০.০০০০.২১৮.2৫.১১৭.১৫.১৪, তাং- ২৮/৩/২০১৬ য়র:।

জনাব,
উপপ্টিাক্ত য়বষপ্টি সূপ্টত্রাক্ত ১ নং পপ্টত্র জািীকৃত আয়থ িক েমতাবপ্টল ২নং পপ্টত্রি মােপ্টম মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি ১৭/১০/২০১৬ য়রোঃ
হপ্টত ১৮/১০/২০১৬ য়র: তায়িপ্টখ অনুয়ষ্ঠত “য়িয়জটাল নয়থ ব্যবস্থাপনা ও অয়িস ব্যবস্থাপনা এবং মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি অগাপ্টি নাগ্রাম,
গণকমির্ািী শৃঙ্খলা (য়নিয়মত উপয়স্থয়ত) অোপ্টদশ, ১৯৮২ ও বাংলাপ্টদশ য়সয়েল সায়েিস (য়নপ্টিাগ) য়বয়ধমালা, ১৯৮১” শীষ িক অেযিিীণ প্রয়শেণ
বাবদ মমাট ১৮,১৩০/- (আঠাপ্টিা হাজাি একশত য়ত্রশ) টাকা প্রয়শেণ ব্যাপ্টিি আয়থ িক মঞ্জুিী জ্ঞাপন কিয়ে।
০২ । উক্ত ব্যি মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি র্লয়ত ২০১৫-২০১৬ অথ ি বৎসপ্টি '৩-৫৪৫১-০০১-৪৮৪০/প্রয়শেণ ব্যি' য়হসাব খাপ্টত প্রদি বিাে হপ্টত
সংকুলান কিপ্টত হপ্টব।
০৩। মঞ্জুিীকৃত অপ্টথ িি মর্ক “উপ-পয়ির্ালক (অথ ি), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি” এি পদনাপ্টম ইসুয কিাি জন্য অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।
আপনাি য়বশ্বি
(প্টমাোঃ আজম আলী)
পয়ির্ালক (প্রশাসন)
মিানোঃ ৯৮৩০৪০০।
নং- ১৪.৩০.০০০০.২১৪.২৫.০৭২.০৬.৩

তায়িখ: ০৫ /১০/২০১৬য়রোঃ।

অনুয়লয়প:১।
২।

উপ-পয়ির্ালক (অথ ি), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, মতজগাঁও, ঢাকা।
য়বল কিয়ণক/কযায়শিাি, মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, মতজগাঁও, ঢাকা।

তথ্য-সংকলন
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৭.৩ টি.আি. িিম নং ২১(িি, সিবিাহ ও মসবা বাবদ ব্যপ্টিি য়বল)
টি.আি. িিম নং ২১
(এস, আি ১৮৩ দ্রষ্টব্য)

য়িয়িও আইয়িও নং ৫৪০৬৪৯
িি, সিবিাহ ও মসবা বাবদ ব্যপ্টিি য়বল
দিি: মহা-পয়ির্ালক মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ঢাকা।

মকাি নং

-

৫

৪

৫

১

-

০

০

০

১

-

৪

৮

০

০

মটাপ্টকন নং....................... তায়িখ............................... োউর্াি নং........................ তায়িখ.......................
অথ িননয়তক মকাি

সিবিাহকৃত মালামাপ্টলি য়ববিণ

পয়িমাণ
টাকা

পোঃ

মমাট টাকা
১।

প্রতযািন কিা াইপ্টতপ্টে ম , জনস্বাপ্টথ ি এই ব্যি অপয়িহা ি য়েল। আয়ম আপ্টিা প্রতযািন কয়িপ্টতয়ে আমাি জানা ও য়বশ্বাস মপ্টত, এ
য়বপ্টলি উপ্টেয়খত প্রদি অথ ি য়নম্নবয়ণ িত মেত্র ব্যতীত প্রকৃত প্রাপকপ্টক প্রদান কিা হইিাপ্টে, তপ্টব স্থািী অয়গ্রপ্টমি টাকা অপ্টপো দাি মবয়শ
হওিাি, অবয়শষ্ট পাওনা এই য়বপ্টল দাবীকৃত টাকা প্রায়িি পি প্রদান কিা হইপ্টব। আয়ম থাসম্ভব সকল োউর্াি গ্রহণ কয়িিায়ে এবং
মসগুয়ল এমনোপ্টব বায়তল কিা হইিাপ্টে ম ন পুনিাি ব্যবহাি কিা না াি। ২৫ টাকাি ঊপ্টর্ধ্িি সকল োউর্ািসমূহ এমনোপ্টব সংিেণ
কিা হইিাপ্টে, ম ন, প্রপ্টিাজনমত ৩ বৎসপ্টিি মপ্টে এইগুয়ল মপশ কিা াি। সকল পূতি কপ্টমিি য়বল সপ্টঙ্গ সংযুক্ত কিা হইল।

২।

প্রতযািন কিা াইপ্টতপ্টে ম , ম সকল দ্রপ্টব্যি জন্য মষ্টাি একাউন্টস সংিেণ কিা হি মস সব দ্রব্যায়দ ষ্টক মিয়জস্টাপ্টি অির্ভিক্ত কিা
হইিাপ্টে।

৩।

প্রতযািন কিা াইপ্টতপ্টে ম , ম সব দ্রব্যায়দ িপ্টিি য়বল মপশ কিা হইিাপ্টে, মস সব দ্রপ্টব্যি পয়িমাণ সঠিক ও গুনগত মান োল, ম দপ্টি
িি কিা হইিাপ্টে, তাহা বাজাি দপ্টিি অয়ধক নপ্টহ, এবং কা িাপ্টদশ বা র্ালান (ইনেপ্টিস) এি থাস্থাপ্টন য়লয়পবি কিা হইিাপ্টে।
াহাপ্টত একই দ্রপ্টব্যি জন্য য়দ্বতীি বাি (ুপয়লিকপ্টকট) অথ ি প্রদান এড়াপ্টনা াি।

৪।

প্রতযািন কিা াইপ্টতপ্টে ম ,
(ক)
(খ)

তথ্য-সংকলন

এই য়বপ্টল দাবীকৃত পয়িবহণ োড়া প্রকৃতপপ্টে মদওিা হইিাপ্টে এবং ইহা অপয়িহা ি য়েল এবং োড়াি হাি প্রর্য়লত
ানবাহন োড়াি হপ্টিি মপ্টেই; এবং
সংয়েষ্ট সিকািী কমির্ািী সাধািণ য়বয়ধ বপ্টল এই ভ্রমপ্টণ জন্য ব্যি প্রাপ্য হন না, এবং এি অয়তয়িক্ত মকান য়বপ্টশষ
পায়িশ্রয়মক, এই দায়িত্ব পালপ্টনি জন্য প্রাপ্য হইপ্টবন না।
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৫।

প্রতযািন কিা াইপ্টতপ্টে ম , ম সকল অধিন কমির্ািীি মবতন এই য়বপ্টল দাবী কিা হইিাপ্টে তাহািা ঐ সমপ্টি প্রকৃতই সিকািী কাপ্টজ
য়নপ্টিায়জত য়েপ্টলন (এস, আি, ১৭১)।

৬।

প্রতযািন কিা াইপ্টতপ্টে ম (ক)
মপ্টনাহািী দ্রব্য বা ষ্টযাম্প বাবদ ২০ টাকাি অয়ধক মকান িি স্থানীিোপ্টব কিা হি নাই।
(খ)
ব্যয়ক্তগত কাপ্টজ ব্যবহৃত তাঁবু বহপ্টনি মকান খির্ এই য়বপ্টল অির্ভিক্ত কিা হি নাই।
(গ)
আবায়সক েবপ্টন ব্যবহৃত মকান য়বদুযr বাবদ খির্ এ য়বপ্টল অির্ভিক্ত কিা হি নাই।
(ঘ)
এই বrসপ্টিি প্রপ্টসস প্রদি পায়িপ্টতায়ষক টাকা .......................... ( া গত ৩ বrসপ্টিি জয়িমানা বাবদ প্রায়ি গড় টাকাি
সামান্য অয়ধক হইপ্টব না)।

৫।
াহাি নাপ্টম মর্ক ইসুয কিা হইপ্টব (প্রপ্ট াজয মেত্র) ___________________________________________________।
*য়নিন্ত্রণকািী/প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিাি স্বােি
বুয়িিা পাইিায়ে.............................................
.........................................................
আিন কমিকতিাি স্বােি...................................
নাম....................................................
নাম.........................................................
পদবী......................................................
পদবী.........................................................
সীল
স্থান...................................................
তায়িখ..................................................
বিাপ্টেি য়হসাব
১। মশষ য়বপ্টলি টাকাি অংক
২। এ াবত অয়তয়িক্ত বিাে
(পত্র নং ...............................................)
৩। এ াবত ম অংপ্টকি বিাে কমাপ্টনা হইিাপ্টে।
(পত্র নং ..............................................)
৪। নীট মমাট

সীল
স্থান.........................................................
তায়িখ.....................................................
অথ ি সাল - ২০১৬-২০১৭
টাকা
পোঃ
ব্যপ্টিি য়হসাব
গত য়বপ্টলি মমাট মজি (+)
এই য়বপ্টল মমাট (+)

টাকা

সংযুক্ত-পূতিকপ্টমিি য়বপ্টলি টাকা
মমাট (পিবতী য়বপ্টল মজি টায়নিা
মনওিা হইপ্টব)।
য়হসাব িেণ অয়িপ্টস ব্যবহািি জন্য

প্রদাপ্টনি জন্য পাশ কিা হইল টাকা.................................. কথাি......................................................................
অয়িটি (স্বােি)
সুপাি (স্বােি)
য়হসাব িেণ অয়িসাি (স্বােি)
নাম.................................................নাম........................................... নাম....................................
তাং
তাং
তাং
মর্ক নং........................................ তায়িখ
মর্ক প্রদানকািীি স্বােি
নাম..........................................


মকবলমাত্র প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র।
য়বোঃ দ্রোঃ ইহা স্পষ্টোপ্টব স্মিণ িায়খপ্টত হইপ্টব ম , বিাপ্টেি অয়তয়িক্ত ব্যপ্টিি জন্য আিন কমিকতিা ব্যয়ক্তগতোপ্টব দািী থায়কপ্টবন।
বিাপ্টেি অয়তয়িক্ত ব্যপ্টি য়বপিীপ্টত য়দ য়তয়ন অয়তয়িক্ত বিাে মঞ্জুি কিাপ্টত না পাপ্টিন, তপ্টব অয়তয়িক্ত ব্যয়িত অথ ি তাহাি ব্যয়ক্তগত
োতায়দ হইপ্টত আদাি কিা হইপ্টব।
বাোঃসোঃমুোঃ-৯৭/৯৮ ১৮০৪৫ (কম-১) ৩০ লে কয়প (য়স-৬৩)১৯৯৮।
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পোঃ

অথ ি ও য়হসাব শাখাি কমির্ািীপ্টদি মপ্টে দািয়িক কা িায়দ বণ্টন আপ্টদশ
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহা-পয়ির্ালক এি কা িালি
৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
নং-১৪.৩০.০০০০.২১৪.০৫.১৮৬.১৬

তায়িখ: ২২ মপৌষ’১৪২৩/০৫ জানুিািী’২০১৭

য়বষি: অথ ি ও য়হসাব শাখাি কমির্ািীপ্টদি মপ্টে দািয়িক কা িায়দ পূণোঃবন্টন।
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি সিকািী কাপ্টজি স্বাপ্টথ ি অথ ি ও য়হসাব শাখাি পদস্থায়পত কমির্ািীপ্টদি মপ্টে য়নপ্টম্নাক্ত পূণোঃকা িবন্টন আপ্টদশ জািী
কিা হল। এ আপ্টদশটি জািীি তায়িখ হপ্টত কা িকিী বপ্টল গণ্য হপ্টব এবং পুনিাপ্টদশ না মদিা প িি বলবত থাকপ্টব।
িয়মক
নং
১

কমির্ািীি নাম ও পদবী

বন্টনকৃত কাপ্টজি য়ববিণ

২

৩
ক. সংপ্ট াজনী-১ এি মশিাি বণ্টন অনু ািী য়পআিএল গমনকািী কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি ছুটি
নগদািপ্টনি এককালীন মথাক মঞ্জুিী, চূড়াি য়জয়পএি মঞ্জুিী ও মপনশন মকস প্রয়িিাকিণ
এবং উক্ত মঞ্জুিীি য়েয়িপ্টত প্রস্তুতকৃত য়বলসমূহ য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস মপ্রিণ ও
য়হসাবভূক্ত/সংিেপ্টণি য়নয়মপ্টি কযায়শিাপ্টিি য়নকট হিািি।

১

জনাব নিন কুমাি সাহা
ঊর্ধ্িতন য়হসাব িেক (র্োঃ দাোঃ)

২

জনাব মমাোঃ আতাউি িহমান
ঊর্ধ্িতন য়হসাব িেক (র্োঃ দাোঃ)

খ. য়পআিএল মঞ্জুিীকৃত কমির্ািীপ্টদি মবতন য়বল প্রস্তুপ্টতি য়নয়মপ্টি তাপ্টদি য়নকট হপ্টত
প্রপ্টিাজনীি কাগজপত্র গ্রহণ ও সংিেণ এবং তাপ্টদি মায়সক মবতন য়বল ধতিী (য়সয়িউলসহ)
এবং উক্ত য়বল য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস মপ্রিণ ও য়হসাবভূক্ত/সংিেপ্টণি য়নয়মপ্টি
কযায়শিাপ্টিি য়নকট হিািি।
ক. সংপ্ট াজনী-১ এি মশিাি বণ্টন অনু ািী য়পআিএল গমনকািী কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি ছুটি
নগদািপ্টনি এককালীন মথাক মঞ্জুিী, চূড়াি য়জয়পএি মঞ্জুিী ও মপনশন মকস প্রয়িিাকিণ
এবং উক্ত মঞ্জুিীি য়েয়িপ্টত প্রস্তুতকৃত য়বলসমূহ য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস মপ্রিণ ও
য়হসাবভূক্ত/সংিেপ্টণি য়নয়মপ্টি কযায়শিাপ্টিি য়নকট হিািি।
খ. এ অয়ধদিপ্টিি য়নিয়মত/সাময়িক বিখাি কমির্ািীপ্টদি মায়সক মবতন য়বল প্রয়তমাপ্টসি
২০ তায়িপ্টখি মপ্টে ধতিী (য়সয়িউলসহ) এবং মবতন য়বল য়সএও (তাি ও দূিালাপনী)
অয়িপ্টস মপ্রিণ ও য়হসাবভূক্ত/সংিেপ্টণি য়নয়মপ্টি কযায়শিাপ্টিি য়নকট হিািি।
ক. এ অয়ধদিপ্টিি সকল য়নিয়মত/সাময়িক বিখাি কমিকতিাি মায়সক মবতন য়বল
প্রয়তমাপ্টসি ২০ তায়িপ্টখি মপ্টে ধতিী এবং য়বলসমূহ য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস
মপ্রিণ ও য়হসাবভূক্ত/সংিেপ্টণি য়নয়মপ্টি কযায়শিাপ্টিি য়নকট হিািি।
খ. কমিকতিাপ্টদি (য়নিয়মত/য়পআিএলভূক্ত/সাময়িক বিখাি) মবতন য়বল ও Lump
Grant এি মায়সক য়ববিণী প্রস্তুতকিণ ।

৩

জনাব মমাোঃ মলাকমান হায়কম
ঊর্ধ্িতন য়হসাব িেক (র্োঃ দাোঃ)

গ. এ অয়ধদিপ্টিি সকল য়নিয়মত কমিকতিা/কমির্ািীি য়জয়পএি অয়গ্রম প্রয়িিাকিণ।
ঘ. সকল প্রকাি কমির্ািীি সায়েিস বয়হ এয়িসহ হালনাগাদকিণ (Up-to-date).
ঙ. সকি প্রকার কমডকতডা/কমডচারীর সাশভডস তটশিয়ফান ও সাশভডস তমাৈাইিয়ফান শৈি
িশরয়িায়ধর শনশময়ত্ত প্রশিয়াকরণ।
র্. সকল প্রকাি কমিকতিা/কমির্ািীি মবতন য়বল হপ্টত য়বয়েন্ন অয়গ্রম ও ঋণ পয়িপ্টশাপ্টধি
য়কয়িি টাকা মিয়জস্টাপ্টি এয়িসহ হালনাগাদকিণ ও সংিেণ।
ে. সকি প্রকার কমডকতডা/কমডচারীর মাশসক তৈতন শৈি এৈং এ অশধেিয়রর EFT সংিাি

তথ্য-সংকলন

পৃষ্ঠা 44

িয়মক
নং
১

৪

কমির্ািীি নাম ও পদবী

বন্টনকৃত কাপ্টজি য়ববিণ

২

৩
প্রশতমায়সর ব্াংক তাশিকা জনাৈ তমািঃ আকৈর তহায়সন, কশনষ্ঠ শহসাৈ রিয়কর
সহয় াশগতায় াচাইকরণ।
ক. সংপ্ট াজনী-১ এি মশিাি বণ্টন অনু ািী য়পআিএল গমনকািী কমির্ািীপ্টদি ছুটি
নগদািপ্টনি এককালীন মথাক মঞ্জুিী, চূড়াি য়জয়পএি মঞ্জুিী ও মপনশন মকস প্রয়িিাকিণ
এবং উক্ত মঞ্জুিীি য়েয়িপ্টত প্রস্তুতকৃত য়বলসমূহ য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস মপ্রিণ ও
য়হসাবভূক্ত/সংিেপ্টণি য়নয়মপ্টি কযায়শিাপ্টিি য়নকট হিািি।

জনাব মমাোঃ জহুরুল হক
কয়নষ্ঠ য়হসাব িেক (র্োঃ দাোঃ)

খ. মবতন য়বল বয়হভূিত ভ্রমণ শৈি, অয়ধককাল য়বল ও অন্যান্য সকি প্রকার শৈি ভাউচার
প্রায়িি অনূর্ধ্ি ০৩ (য়তন) কা ি য়দবপ্টসি মপ্টে প্রশিয়াকরণ ও মঞ্জুরীয়ময়মা বতরী।
ক. সংপ্ট াজনী-১ এি মশিাি বণ্টন অনু ািী য়পআিএল গমনকািী কমির্ািীপ্টদি ছুটি
নগদািপ্টনি এককালীন মথাক মঞ্জুিী, চূড়াি য়জয়পএি মঞ্জুিী ও মপনশন মকস প্রয়িিাকিণ
এবং উক্ত মঞ্জুিীি য়েয়িপ্টত প্রস্তুতকৃত য়বলসমূহ য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস মপ্রিণ ও
য়হসাবভূক্ত/সংিেপ্টণি য়নয়মপ্টি কযায়শিাপ্টিি য়নকট হিািি।
খ. বাপ্টজট ও খিপ্টর্ি নয়থ সংিেণ।
৫

জনাব মমাোঃ আকবি মহাপ্টসন
কয়নষ্ঠ য়হসাব িেক (র্োঃ দাোঃ)

গ. য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টসি Bill Summary’র শভশত্তয়ত প্রয়তমাপ্টসি
খরয়চর য়মলকিণ কা িায়দ সম্পাদন।
ঘ. মর্ক মিয়জস্টাি সংিেণ ও হালনাগাদকিণ, মায়সক খিপ্টর্ি য়ববিণী প্রস্তুতকিণ এবং
কযাশবয়হ হালনাগাদকিপ্টণি কাপ্টজ য়তয়ন কযায়শিাি জনাব মমাোঃ মমাশািি মহাপ্টসনপ্টক
সায়ব িক সহপ্ট ায়গতা প্রদান কিপ্টবন।
ঙ. সকি প্রকার কমডকতডা/কমডচারীর মাশসক তৈতন শৈি এৈং এ অশধেিয়রর EFT সংিাি
প্রশতমায়সর ব্াংক তাশিকা াচাই কা ডিয়ম জনাৈ তমািঃ তিাকমান হাশকম, ঊর্ধ্ডতন শহসাৈ
রিকয়ক সহয় াশগতা প্রোন।
ক. সংপ্ট াজনী-১ এি মশিাি বণ্টন অনু ািী য়পআিএল গমনকািী কমির্ািীপ্টদি ছুটি
নগদািপ্টনি এককালীন মথাক মঞ্জুিী, চূড়াি য়জয়পএি মঞ্জুিী ও মপনশন মকস প্রয়িিাকিণ
এবং উক্ত মঞ্জুিীি য়েয়িপ্টত প্রস্তুতকৃত য়বলসমূহ য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস মপ্রিণ ও
য়হসাবভূক্ত/সংিেপ্টণি য়নয়মপ্টি কযায়শিাপ্টিি য়নকট হিািি।

৬

জনাব মমাোঃ মখািপ্টশদ আলম মমাো
মস্টপ্টনা-গ্রািাি কাম কয়ম্পউটাি
অপা:

খ. য়নিয়মত ও য়পআিএলভূক্ত কমির্ািীপ্টদি নাম ও ব্যাংক এযাকাউন্টসসহ মায়সক মবতনোতায়দ, লাম্প গ্রান্ট, য়জয়পএি ইতযায়দ তায়লকা এ অয়ধদিপ্টিি DDO এযাকাউন্সভূক্ত
মসানালী ব্যাংক, মিয়জপ্টেশন কমপ্টলিকে, মতজগাঁও, ঢাকা শাখাি মপ্রিণ। এ কাপ্টজ য়তয়ন জনাব
নিন কুমাি সাহা, ঊর্ধ্িতন য়হসাব িেপ্টকি সায়ব িক সহপ্ট ায়গতা গ্রহণ কিপ্টবন।
গ. কমির্ািীপ্টদি মথাক মঞ্জুিী’ি (Lump Grant) শৈি প্রস্তুতকরণ।
ঘ. এ অয়ধদিপ্টিি অথ ি ও য়হসাব শাখাি সাধািণ পত্রালাপ কা িিম সম্পাদন।
ক. মর্ক মিয়জস্টাি সংিেণ ও হালনাগাদকিণ, মায়সক খিপ্টর্ি য়ববিণী প্রস্তুতকিণ,
কযাশবয়হ হালনাগাদকিণ ও সংিেণ। এ কাপ্টজ য়তয়ন জনাব মমাোঃ আকবি মহাপ্টসন, কয়নষ্ঠ
য়হসাব িেপ্টকি সায়ব িক সহপ্ট ায়গতা গ্রহণ কিপ্টবন।

৭

জনাব মমাোঃ মমাশািি মহাপ্টসন
উচ্চমান সহকািী/কযায়শিাি

খ. সকল প্রকাি কমিকতিা/কমির্ািীি মায়সক মবতন য়বল, Lump Grant এি য়বল ও
অন্যান্য য়বল োউর্াি সংয়েষ্ট মিয়জস্টাপ্টি এয়ি এবং য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস
মপ্রিণ।
গ. য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িস হপ্টত সকল প্রকাি মর্ক গ্রহণ এবং প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র তা
সংয়েষ্ট কমিকতিাপ্টক প্রদান এবং এ অয়ধদিপ্টিি DDO এযাকান্টস এ জমা কিণ।
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িয়মক
নং
১

কমির্ািীি নাম ও পদবী

বন্টনকৃত কাপ্টজি য়ববিণ

২

৩
ঘ. অয়িস সহািপ্টকি মােপ্টম সকল প্রকাি মবতন য়বলসহ য়বয়েন্ন য়বল োউর্াি মায়সক
য়েয়িপ্টত বাপ্টন্ডলকিণ ও সংিেণ।
ক. অর্ ড ও শহসাৈ িাখায় প্রেত্ত সকি প্রকার শচঠিিত্র ও নশর্িত্র গ্রহণ।

৮

জনাৈ তমািঃ আজাে তহায়সন
উচ্চমান সহকারী

খ. অর্ ড ও শহসাৈ িাখায় প্রাি এৈং উক্ত িাখা হয়ত প্রেত্ত সকি প্রকার শচঠিিত্র ও নশর্িয়ত্রর
আি:গমন তরশজস্টার (Incomming Register) ও ৈশহ:গমন তরশজস্টার (Outgoing
Register) সংরিণ।
গ. এ অশধেির হয়ত শনষ্পশত্ত কৃত সকি প্রকার তিনিন তকইস তরশজস্টায়র এশির মাধ্যয়ম
য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টস মপ্রিণ।
ক. দায়িত্বপ্রাি সকল কমির্ািীপ্টক নয়থপত্র আদান প্রদান ও সংিেপ্টণ সহািতা দান।

৯

জনাব মমাোঃ য়সিাজ য়মিা
অয়িস সহািক

খ. কযায়শিাপ্টিি য়নপ্টদ িশনামপ্টত মায়সক য়েয়িপ্টত য়বল োউর্াি বাপ্টন্ডলকিপ্টণ সহপ্ট ায়গতা
প্রদান।
গ. অথ ি ও য়হসাব শাখাি কমিকতিাপ্টদি িিমাপ্টিশ পালন।

২. দায়িত্বপ্রাি কমির্ািীপ্টদি ছুটি নগদািপ্টনি মথাক মঞ্জুিী, চূড়াি য়জয়পএি মঞ্জুিী ও মপনশন মকস সম্পাদনপ্ট াগ্য কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি পদ, মগ্রি
ও সংখ্যা অনুসাপ্টি তায়লকা এতদসংপ্টগ সংযুক্ত কিা হল (সংপ্ট াজনী-১)।
{১. জনাব নিন কুমাি সাহা, ঊর্ধ্িতন য়হসাব িেক (কমিকতিা ৩৩৩+কমির্ািী ১,৩৩০=১,৬৬৩জন), ২. জনাব মমাোঃ আতাউি িহমান, ঊর্ধ্িতন
য়হসাব িেক (কমিকতিা ৩৬৭+কমির্ািী ১,২১২=১,৫৭৯জন), ৩. জনাব মমাোঃ জহুরুল হক, কয়নষ্ঠ য়হসাব িেক (কমির্ািী ১,৪৩৫জন), ৪. জনাব
মমাোঃ আকবি মহাপ্টসন, কয়নষ্ঠ য়হসাব িেক (কমির্ািী ১,৪৪৫জন ) ও ৫. জনাব মমাোঃ মখািপ্টশদ আলম মমাো, সাঁটয়লয়পকাি (কমির্ািী
১,৬৫২৫জন)}।
৩. সংয়েষ্ট কমির্ািীগণ উপপ্টিাক্ত দায়িত্ব োড়াও কর্তিপপ্টেি য়নপ্টদ িশনামপ্টত প্রপ্টিাজপ্টন অন্যান্য কা িাবলী সম্পাদন কিপ্টবন। তাপ্টদি উপি অয়পিত
দায়িত্ব থা থোপ্টব পালপ্টন ব্যথ ি হপ্টল য়কংবা এ অয়ধদিপ্টিি োবমূয়তি ক্ষুন্ন হি এমন মকাপ্টনা কা িকলাপ্টপ জয়ড়ত হপ্টল তাৎেয়ণক োপ্টব সংয়েষ্ট
কমির্ািীপ্টক অথ ি ও য়হসাব শাখা হপ্টত প্রতযাহািপূব িক তাি য়বরুপ্টি প্রশাসয়নক ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হপ্টব।
৪. য়নজ য়নজ মশিািভূক্ত কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি স্ব স্ব নাপ্টমি নয়থগুপ্টলা (প্রপ্ট াজযপ্টেপ্টত্র সায়েিস বয়হসহ) মপনশন প িি সংয়েষ্ট দায়িত্বপ্রাি কমির্ািী
য়নজ দায়িপ্টত্ব তাি মহিাজপ্টত িাখপ্টবন। মশিাি পূন:বন্টপ্টনি কািপ্টণ অন্য কমির্ািীি য়নকট থাকা সংয়েষ্ট নয়থগুপ্টলা দায়িত্বপ্রাি কমির্ািীি য়নকট
থাশীঘ্র হিািি কিপ্টবন।
৫. দায়িত্বপ্রাি প্রপ্টতযক কমির্ািী তাপ্টদি কাপ্টজি ধিণ অনু ািী মিয়জস্টাি সংিেণ কিপ্টবন (প্ট মন-লাম্প গ্রান্ট মিয়জস্টাি, য়জয়পএি মিয়জস্টাি,
আনুপ্টতায়ষক ও মপনশন মিয়জস্টাি, ভ্রমণ োতা মিয়জস্টাি, মবতন োতা মিয়জস্টাি, সিবিাহ ও মসবা খাপ্টতি মিয়জস্টাি, মমিামত ও সংিেণ
খাপ্টতি মিয়জস্টাি, সম্পদ সংগ্রহ /িি খাপ্টতি মিয়জস্টাি, মর্ক মিয়জস্টাি, য়বয়েন্ন অয়গ্রম/ঋণ প্রদান ও য়কয়ি কতিপ্টনি মিয়জস্টাি ইতযায়দ), াপ্টত
কর্তিপপ্টেি র্ায়হদামত তাৎেয়ণক োপ্টব তথ্যায়দ/য়হসাব প্রদশিন কিা াি।
৬. সহকািী পয়ির্ালক (য়নিীো-১) জনাব মমাোঃ মবলাপ্টিত মহাপ্টসন এ অয়ধদিপ্টিি অয়িট আপয়ি সংিাি সকল কা িিম সম্পাদন কিপ্টবন।
এোড়া য়তয়ন জনাব মমাোঃ মলাকমান হায়কম, ঊর্ধ্িতন য়হসাব িেপ্টকি মশিাপ্টিি কাজ তদািয়ক কিপ্টবন।
৭. সহকািী পয়ির্ালক (বাপ্টজট) ও অয়তয়িক্ত দায়িত্ব সহকািী পয়ির্ালক (য়নিীো-২) জনাব মমাোঃ শাহীনুল হাসান এ অয়ধদিপ্টিি বাপ্টজট ও খির্
সংিাি সকল কা িিম সম্পাদন এবং য়সএও (তাি ও দূিালাপনী) অয়িপ্টসি Bill Summary’র শভশত্তয়ত প্রয়তমাপ্টসি খরয়চর য়মলকিণ
কা িায়দ তদািয়ক কিপ্টবন। এোড়া য়তয়ন য়পআিএল মোগিত সকল কমিকতিাি ছুটি নগদািপ্টনি মথাক মঞ্জুিী (Lump Grant), চূড়াি য়জয়পএি
মঞ্জুিী ও মপনশন মকইস এবং মপনশন মকইস য়মমাংসাকপ্টল্প সকল কমিকতিা/কমির্ািীি অয়িট আপয়ি সংিাি কা িিম তদািয়ক কিপ্টবন।
৮. সহকািী পয়ির্ালক (য়হসাব) ও অয়তয়িক্ত দায়িত্ব সহকািী পয়ির্ালক (অথ ি) জনাব মুন্সী আবুল কাপ্টসম য়পআিএল মোগিত সকল কমির্ািীি
ছুটি নগদািপ্টনি মথাক মঞ্জুিী (Lump Grant), চূড়াি য়জয়পএি মঞ্জুিী ও মপনশন মকইস তোরশক করয়ৈন। এোড়া শতশন এ অশধেিয়রর EFT
সংিাি সকি কা ডিম তোরশক করয়ৈন।
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৯. উপ-পয়ির্ালক (অথ ি) ও অয়তয়িক্ত দায়িত্ব উপ-পয়ির্ালক (য়নিীো) এি অধীপ্টন সহকািী পয়ির্ালক (য়হসাব), সহকািী পয়ির্ালক (অথ ি),
সহকািী পয়ির্ালক (বাপ্টজট) ও সহকািী পয়ির্ালক (য়নিীো-১/য়নিীো-২) তাঁপ্টদি দায়িত্ব পালন কিপ্টবন এবং উপ-পয়ির্ালক (অথ ি)/অয়তয়িক্ত
দায়িত্ব উপ-পয়ির্ালক (য়নিীো) এ অয়ধদিপ্টিি অথ ি ও য়হসাব এবং য়নিীো শাখাি সকল কা িিম মূখ্য তদািয়ক কিপ্টবন।
১০. দািয়িক কা িায়দ বণ্টন/পুণ:বণ্টন সংিাি য়বগত ০৭-০৬-২০১৬ ও ০৭-০৮-২০১৬ তায়িপ্টখি সমনম্বি স্মািপ্টক জািীকৃত আপ্টদশ দু’টি এ
আপ্টদশ জািীি পূব ি য়দন প িি কা িকিী য়েল বপ্টল গণ্য হপ্টব ।
সংযুক্তোঃ মশিাি বণ্টন তায়লকা (সংয় াজনী-১) (৮.১

অোি দ্রষ্টব্য)।
(প্টমাোঃ আজম আলী)
পয়ির্ালক (প্রশাসন)
মিানোঃ ৯৮৩ ০৪০০।
তায়িখ: ২২ মপৌষ’১৪২৩/০৫ জানুিািী’২০১৭

নং-১৪.৩০.০০০০.২১৪.০৫.১৮৬.১৬
অনুয়লয়প:
১. মহা-পয়ির্ালক, মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
২. অয়তয়িক্ত মহা-পয়ির্ালক (অথ ি ও য়হসাব), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
৩. পয়ির্ালক (অথ ি), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
৪. জনাব মমাোঃ মাসুদ কয়িম, উপ-পয়ির্ালক (অথ ি), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
৫. জনাব মুন্সী আবুল কাপ্টসম, সহকািী পয়ির্ালক (য়হসাব/অথ ি), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
৬. জনাব মমাোঃ শাহীনুল হাসান, সহকািী পয়ির্ালক (বাপ্টজট/য়নিীো-২), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

৭. জনাব মমাোঃ মবলাপ্টিত মহাপ্টসন, সহকািী পয়ির্ালক (য়নিীো-১), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
৮-১৬. মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি সংয়েষ্ট কমির্ািী ...........................................................................................................।
(প্টমাোঃ মাসুদ কয়িম)
উপ-পয়ির্ালক (অথ ি)
মিানোঃ ৯৮৩ ১০৩৩।
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৮.১ মশিাি বণ্টন তায়লকা
সংয় াজনী-১

তটশিয় াগায় াগ অশধেির
৪২৩-৪২৮, ততজগাঁও শিল্প এিাকা, ঢাকা-১২০৮।
জনৈি (স্থায়ী ও ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে) এর শভশত্তয়ত কমডচারীয়ের ময়ধ্য তিয়ার ৈন্টয়নর শহসাৈ:
িশমক
নং
১
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

িয়ের নাম
২

তগ্রি
নং
৩

মহা-িশরচািক (স্থায়ী িে)
২
অশতশরক্ত মহা-িশরচািক (স্থায়ী িে)
৩
শিশজ, টিএসশস
৩
সেস্য (অর্ ড)
৩
শজএম (ইশজিঃ)
৩
শজএম (এসএস)
৩
িশরচািক (স্থায়ী িে)
৪
িশরচািক (ইশজিঃ)
৪
িশরচািক (জনসংয় াগ)
৪
িশরচািক (অর্ ড)
৪
শসশনয়র তমশিয়কি অশফসার
৫
শসয়স্টম এনাশিষ্ট
৫
উি-িশরচািক (স্থায়ী িে)
৫
এসএও/শিশি
৫
শিশি (প্রিাসন)
৫
শৈভাগীয় প্রয়কৌিিী
৫
শিশি (য়টশিগ্রাফ)
৫
চীফ সুিার (য়টশিগ্রাফ)
৫
শসশনয়র সহকারী িশরচািক (স্থায়ী িে)
৬
তপ্রাগ্রামার
৬
উি-শৈভাগীয় প্রয়কৌিিী
৬
সহকারী িশরচািক (স্থায়ী িে)
৯
তমশিকুাি অশফসার
৯
সহিঃ িশরচািক (জনসংয় াগ)
৯
সহিঃ িশরচািক (অর্ ড)/শহিঃরিঃকিঃ
৯
ডায়িয়ম
উি-তমাট ি
শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডকতডা)
২৬ ঊর্ধ্ডতন শহসাৈ রিক
১০
২৭ কশণষ্ঠ শহসাৈ রিক
১১
২৮ কশম্পউটার অিায়রটর
১৩
২৯ শিএ-কাম-কশম্পউটার অিায়রটর (স্থায়ী িে)
১৪

তথ্য-সংকলন

সংখ্যা

োশয়ত্বপ্রাি কমডচারীর নাম

৪

৫

১
৩
১
১
১৯
১
৯
৪৩
১
১
২
১
১৯
১১
২
১১৯
১
২
১৮
২
১৫
৩১
২
১
২৭
৩৩৩
৪১
৪০
৮
৩২

জনাৈ নন্দন কুমার সাহা
ঊর্ধ্ডতন শহসাৈ রিক
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িশমক
নং
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭

িয়ের নাম
তটশিয়ফান অিায়রটর
তটয়িক্স অিায়রটর
আটিএক্স অিায়রটর
ওয়ারয়িস অিায়রটর
তটশিশপ্রন্টার অিায়রটর (টিশিও)
ডুশিয়কটিং তমশিন অিায়রটর (শিএমও)
তিে তমশিন অিায়রটর
ব্লু-শপ্রন্টার অিায়রটর

তগ্রি
নং
১৫
১৫
১৫
১৫
১৫
১৮
১৮
১৯

উি-তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডচারী)
তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডকতডা ও কমডচারী)

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২

সহকারী সুিার (য়টশিগ্রাফ)
৯
সহকারী তপ্রাগ্রামার
৯
সহকারী শৈভাগীয় প্রয়কৌিিী/সহিঃ প্রয়কৌিিী
৯
কল্যান কমডকতডা
১০
চীফ তটশিয়ফান তরশভশনউ ইন্সয়িক্টর
১০
প্রিাসশনক কমডকতডা
১০
এসএই (শিয়িামা)
১০
উি-তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডকতডা)
শসিঃ তটশিগ্রাফ মাস্টার/য়টশিিঃ মাস্টার
১০/১২
এসএই (নন-শিয়িামা)
১১
সুিাশরনয়টনয়িন্ট/য়হায়স্টি সুিার
১২
তথ্য সহকারী
১২
তহিড্রাফটস্ ম্যান
১৩
তস্টয়না-গ্রাফার
১৩
তস্টয়না-টাইশিষ্ট
১৪
তটশি-শপ্রন্টার সহকারী
১৪
তটশস্টং তটশিগ্রাশফষ্ট
১৪
িাইয়েরীয়ান
১৪
ড্রাফটস ম্যান
১৫
শসশকউশরটি সহকারী
১৫
অশফস সহকারী (স্থায়ী িে)
১৬
িাইয়েরী সহকারী
১৬
তকয়ার তটকার
১৬
উি-তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডচারী)
তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডকতডা ও কমডচারী)

১
২
৩
৪

শিশিং ইন্সয়িক্টর
মটর তভশহয়কিস ইন্সয়িক্টর
তটশিয়ফান ইন্সয়িক্টর (শিআই)
িাইন ইন্সয়িক্টর

তথ্য-সংকলন

১৩
১৪
১৪
১৫

সংখ্যা
১০০৪
১
৪১
৩৭
১১১
১১
১
৩
১৩৩০
১৬৬৩
২
১
২০৩
৩
১
১৯
১৩৮
৩৬৭
৩৮
১০১১
২৬
৩
৬
২৫
১
১২
১৫
১
১৪
৯
৪৮
১
২
১২১২
১৫৭৯
১
১
৩০
১২

োশয়ত্বপ্রাি কমডচারীর নাম

জনাৈ তমািঃ আতাউর রহমান
ঊর্ধ্ডতন শহসাৈ রিক

জনাৈ তমািঃ জহুরুি হক
কশনষ্ঠ শহসাৈ রিক
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িশমক
নং
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১
২
৩
৪
৫

তগ্রি
নং
মটর ড্রাইভার
১৫
গাড়ী চািক (স্থায়ী িে)
১৬
সাৈ ইন্সয়িক্টর (এসআই)
১৬
কনজারয়ভশন্স ইন্সয়িক্টর
১৬
ইশজন ড্রাইভার
১৬
িাইনম্যান
১৭
তিসিাস রাইিার
১৮
িাম্বার
১৮
প্যাকার
১৯
েিরী
১৯
তহি কূশি
১৯
িাম্প ড্রাইভার
১৯
িাইন তিৈার
২০
এমএিএসএস
২০
অশফস সহায়ক (আউট তসাশস ডং)
০
উি-তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডচারী)
শৈশডং ওভারশসয়ার
১১
ইশজ: সুিারভাইজর ওয়ারয়িস, ট্রাশফক (ইএসিশিউটি)
১১
এশষ্টয়মটর
১১
শসশকউশরটি সুিারভাইজার
১২
প্রধান সহকারী
১৩
উচ্চমান সহকারী (ইউশিএ)
১৪
কুাশিয়ার (স্থায়ী িে)
১৪
তটশিয়ফান তরশভশনউ ইন্সয়িক্টর (টিআরআই)
১৪
টিশসএম
১৫
এিশিএ-কাম-টাইশিষ্ট
১৬
তমকাশনক
১৬
ইয়িশট্রশসয়ান
১৭
তট্রসার
১৭
কুক
১৮
মাস্ট িস্কর
১৮
শফটার
১৮
তহি সুইিার
১৯
উি-তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডচারী)
মশনটর
১৩
টিশসটি
১৩
চাজডম্যান
১৩
কুাৈি জয়য়ন্টার
১৫
ফামডাশসষ্ট/কম্পাউন্ডার
১৫

তথ্য-সংকলন

িয়ের নাম

সংখ্যা
৮৯
২০
১৮১
৩
২
৯৩২
১
৩
২
২১
৫
৪
৫
৬৭
৫৬
১৪৩৫
৪
৬
৪
১
২২৭
২৮৬
১
১১
৮০৯
৮১
১
৫
৪
১
১
২
১

োশয়ত্বপ্রাি কমডচারীর নাম

জনাৈ তমািঃ আকৈর তহায়সন
কশনষ্ঠ শহসাৈ রিক

১৪৪৫

১৮১
৩৫০
৫
২১৬

জনাৈ তখারয়িে আিম তমাল্লা
তস্টয়না-গ্রাফার কাম কশম্পউটার অিায়রটর

৪
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িশমক
নং
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

তগ্রি
নং
তহি গাি ড
১৬
ওয়ারম্যান
১৭
কায়িডন্টার
১৮
আউটয়িার সরকার (ওশিএস)
১৮
পুট আউটম্যান
১৯
এইচটিিশিউএম
১৯
এইচটি ম্যায়সজার
১৯
তিশি এুায়টনয়িন্ট
২০
টাস্ক ওয়াকড/য়টশিগ্রাফ ম্যায়সজার
২০
ৈয় ম্যায়সজার
২০
গাি ড
২০
ব্াটারীম্যান
২০
মাশি
২০
শিনার
২০
সুইিার
২০
উি-তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডচারী)
িয়ের নাম

তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডকতডা)
তমাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডচারী)
সৈ ডয়মাট ি ডায়িয়ম শৈয়িািয় াগ্য িে (কমডকতডা ও কমডচারী)

তটশিয় াগায় াগ অশধেিয়রর সকি স্থায়ীিে
সৈ ডয়মাট িে সংখ্যা

সংখ্যা

োশয়ত্বপ্রাি কমডচারীর নাম

৫
৪২৪
২
১০
১৩
৫
২
২
১৭৪
১৬
১১৭
১৭
৮
২৮
৭৩
১৬৫২
৬১৯
৬৯১৭
৭৫৩৬
২৩৮
৭৭৭৪

৮.২ পাদটীকা:
সহপ্টজ ও দ্রুততাি সাপ্টথ সুষ্ঠুোপ্টব প্রশাসয়নক কাজ য়নষ্পয়িপ্টত উপপ্টিি মপ্টিল আপ্টদশটি িলপ্রসু হপ্টল, অন্যান্য য়বপ্টশষায়িত কাজ য়নষ্পন্ন ও মসবাগ্রহীতাপ্টদি দ্রুত মসবা প্রদান য়নয়িতকিপ্টণি লপ্টেযও প িািিপ্টম য়বপ্টলাপপ্ট াগ্য কাঠাপ্টমাি অনুপ্টমায়দত বাকী পদগুয়লি কা িপয়িয়ধ পিবতীপ্টত
য়নধ িািণ কিা সমীর্ীন হপ্টব।
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ধবপ্টদয়শক প্রয়শেপ্টণি য়নয়মি ভ্রমণ োতা য়বষিক
৯.০ ধবপ্টদয়শক প্রয়শেপ্টণি য়নয়মি অয়গ্রম ভ্রমণ োতা দাবীি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা
ক) অয়গ্রম ভ্রমণ োতাি জন্য আপ্টবদনপত্র।
খ) ধবপ্টদয়শক ভ্রমপ্টণি মিপুপ্টটশন আপ্টদশ (য়জ.ও.)।
গ) বাংলাপ্টদশ ব্যাংপ্টকি মুদ্রা য়বয়নমি হাপ্টিি কয়প।
ঘ) অয়গ্রম ভ্রমণ োতাি য়বল।
ঙ) অয়গ্রম ভ্রমণ োতা মঞ্জুপ্টিি প্রশাসয়নক মঞ্জুিীপত্র।

৯.১ সব িসাকুপ্টল্য োতা (Comprehensive allowance)-এি তায়লকা
অথ ি মন্ত্রণালি, অথ ি য়বোগ, ব্যি য়নিন্ত্রণ ও অেযিিীণ য়নিীো অনুয়বোপ্টগি ব্যি য়নিন্ত্রণ অয়ধশাখা-২ এি পত্র নং ০৭.১৫২.০৯৯.০০.০০১.২০০৪৩৫, তায়িখ: ২৪-০৮-২০১৫ য়রোঃ অনু ািী য়নপ্টর্ি েক মমাতাপ্টবক সব িসাকুপ্টল্য োতা (Comprehensive allowance) য়নধ িািণ কিা
হপ্টিপ্টে:
কমিকতিা প িাি
য়বপ্টশষ প িাপ্টিি
(ক)-(২) উপ-প িাি
সাধািণ প িাি
ক
খ
গ
ঘ

বতিমান য়নধ িায়িত সব িসাকুপ্টল্য োতা (Comprehensive allowance)
গ্রুপ-১
গ্রুপ-২
গ্রুপ-৩
৩২৮
২৬৩
২৬৩

২৬৩
২৩১
২১৫
১৭৮

২১৫
১৯৬
১৭৮
১৫০

১৯৬
১৭৮
১৬৫
১৩১

৯.২ ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি প্রাপ্য ভ্রমণ োতা য়নধ িািপ্টণ সিকািী কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি সাধািণ প িাপ্টিি য়বোজন,
অথ ি মন্ত্রণালি, অথ ি য়বোগ, ব্যি য়নিন্ত্রণ ও অেযিিীণ য়নিীো অনুয়বোপ্টগি ব্যি য়নিন্ত্রণ অয়ধশাখা-২ এি পত্র
নং-০৭.১৫২.০৯৯.০০.০০১.২০০৪ (অংশ-১)-১৬১, তায়িখ: ১৮-০২-২০১৬ য়রোঃ অনু ািী ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি প্রাপ্য ভ্রমণ োতা য়নধ িািপ্টণ সিকািী
কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি য়নপ্টম্নাক্তোপ্টব সাধািণ প িাপ্টিি য়বোজন কিা হপ্টিপ্টে :
সাধািণ প িাি
(ক)

(১) সিকািী কমির্ািী াহাপ্টদি মবতন িপ্টমি সপ্টব িাচ্চ মূল মবতন ৭৪,৪০০ টাকা বা তদূর্ধ্ি। (প্টগ্রি-৩ বা তদূর্ধ্ি)
(২) অয়ধপ্টেত্রাধীণ এলাকাি বায়হপ্টব য়বপ্টদপ্টশ অবয়স্থত বাংলাপ্টদশ য়মশপ্টনি প্রধান থা-িাষ্ট্রদূত ও হাইকয়মশনাি।
(৩) সিকািী প্রয়তয়নয়ধদপ্টলি মবসিকায়ি মনতা।

(খ)

(১) সিকািী কমির্ািী াহাপ্টদি মবতন িপ্টমি সপ্টব িাচ্চ মূল মবতন ৫৩,০৬০ টাকা বা তদূর্ধ্ি য়কন্তু ৭৪,৪০০ টাকাি য়নপ্টম্ন।
(২) সিকািী প্রয়তয়নয়ধদপ্টলি মবসিকায়ি সদস্য।

(গ) সিকািী কমির্ািী াঁপ্টদি মবতন িপ্টমি সপ্টব িাচ্চ মূল মবতন ২২, ৪৯০ টাকা বা তদূর্ধ্ি য়কন্তু ৫৫,৪৭০ টাকাি য়নপ্টম্ন।
(ঘ) সিকািী কমির্ািী, াপ্টদি মবতন িপ্টমি সপ্টব িাচ্চ মূল মবতন ২২, ৪৯০ টাকাি য়নপ্টম্ন।
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৯.৩ ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি প্রাপ্য ভ্রমণ োতা য়নধ িািপ্টণ সিকািী কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি য়বপ্টশষ প িাপ্টিি য়বোজন,
অথ ি মন্ত্রণালি, অথ ি য়বোগ, ব্যি য়নিন্ত্রণ ও অেযিিীণ য়নিীো অনুয়বোপ্টগি ব্যি য়নিন্ত্রণ অয়ধশাখা-২ এি পত্র নং-অম/অয়ব//ব্যাোঃয়নোঃ২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তায়িখ: ০৯-১০-২০১২ য়রোঃ অনু ািী ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি প্রাপ্য ভ্রমণ োতা য়নধ িািপ্টণ সিকািী
কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি য়নপ্টম্নাক্তোপ্টব য়বপ্টশষ প িাপ্টিি য়বোজন কিা হপ্টিপ্টে :
য়বপ্টশষ প িাি
(ক)
(খ)

(১) জাতীি সংসপ্টদি স্পীকাি ও প্রধান য়বর্ািপয়ত।
(২) মকয়বপ্টনট মন্ত্রী, মিপুটি স্পীকাি ও মকয়বপ্টনট মন্ত্রীি পদম িাদা সম্পন্ন ব্যয়ক্ত।
(১) প্রয়তমন্ত্রী, সুয়প্রম মকাপ্টট িি য়বর্ািপয়ত, প্রধান য়নব িার্ন কয়মশনাি, য়নব িার্ন কয়মশনাি, পয়িকল্পনা কয়মশপ্টনি মিপুটি
মর্িািম্যান, উপমন্ত্রী এবং অনুরূপ পদ ম িাদাসম্পন্ন ব্যয়ক্ত।
(২) মন্ত্রীপয়িষদ সয়র্ব, মূখ্য সয়র্ব ও মসনা/প্টনৌ/য়বমান বায়হনী প্রধান।
(৩) জাতীি সংসপ্টদি সদস্য।
(৪) অয়ধপ্টেত্রাধীন এলাকাি মপ্টে য়বপ্টদপ্টশ অবয়স্থত বাংলাপ্টদশ য়মশপ্টনি প্রধান থা- িাষ্ট্রদূত ও হাইকয়মশনাি।

৯.৪ সিকািী কাপ্টজ য়বপ্টদশ ভ্রমপ্টণি মেপ্টত্র ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি ভ্রমণ ও অন্যান্য োতা প্রদাপ্টনি জন্য য়বপ্টশ্বি
মদশসমূপ্টহি গ্রুপ য়বোজন
অথ ি মন্ত্রণালি, অথ ি য়বোগ, ব্যি য়নিন্ত্রণ ও অেযিিীণ য়নিীো অনুয়বোপ্টগি ব্যি য়নিন্ত্রণ অয়ধশাখা-২ এি পত্র নং-অম/অয়ব/ব্যাোঃয়নোঃ২/২(১৯)/২০০০-০৪/অংশ-১/২২১(১০০০) তায়িখ: ০৯-১০-২০১২ য়রোঃ সিকািী কাপ্টজ য়বপ্টদশ ভ্রমপ্টণি মেপ্টত্র ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি ভ্রমণ ও অন্যান্য
োতা প্রদাপ্টনি জন্য মদশসমূহপ্টক য়নপ্টম্নাক্তোপ্টব য়তনটি গ্রুপ্টপ োগ কিা হপ্টিপ্টে:
গ্রুপ-০১ জাপান, য়সংগাপুি, দয়েণ মকায়িিা, র্ীন, হংকং, বাহিাইন, কাতাি, সংযুক্ত আিব আয়মিাত, মসৌয়দআিব, ইিান, কুপ্টিত, অপ্টেয়লিা,
কানািা, যুক্তিাষ্ট, ব্রায়জল, মময়েপ্টকা, িায়শিা, যুক্তিাজয, সুইজািল্যান্ড, ফ্রান্স, মবলয়জিাম, ইটায়ল, সুইপ্টিন, জামিায়ন, গ্রীস, মনদািল্যান্ড,
পতুগি াল, মস্পন, তুিস্ক, এবং ইউপ্টিাপ, ওপ্টশয়নিা, উিি ও দয়েণ আপ্টময়িকাি অন্যান্য মদশসমূহ।
গ্রুপ-০২

উজপ্টবয়কিান, জি িান, ইিাক, মলবানন, য়িয়লপাইন, থাইল্যান্ড, ইপ্টিাপ্টনয়শিা, মািানমাি, মালদ্বীপ, ওমান, োিত, পায়কিান,
মালপ্টিয়শিা, মকয়নিা, ময়িশাস, য়সিািা য়লিন, দয়েণ আয়ফ্রকা, য়মশি, য়লয়বিা, মিপ্টকা, এবং আয়ফ্রকা ও মেপ্রাপ্টর্যি অন্যান্য
মদশসমূহ।

গ্রুপ-০৩ মনপাল, য়েপ্টিতনাম, র্ভটান, শ্রীলংকা, আিগায়নিান, এবং এয়শিাি অন্যান্য মদশসমূহ।
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৯.৫ ধবপ্টদয়শক প্রয়শেপ্টণি য়নয়মি অয়গ্রম ভ্রমণ োতাি জন্য নমুনা আপ্টবদনপত্র-১ (প্টহাপ্টটল োড়া ও ধদয়নক োতা
দাবী পূব িক)
তায়িখ: /

/২০১৭ য়রোঃ।

প্রধান য়হসাবিেণ কমিকতিা
তাি ও দূিালাপনী, মসগুন বায়গর্া, ঢাকা।
য়বষি: য়বপ্টদশ ভ্রমপ্টণি জন্য অয়গ্রপ্টমি আপ্টবদন।
সূত্র: িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি পত্র নং- ১৪.০০.০০০০.০০১.২৫.০২৫.১৬.-----, তায়িখ: ০২-০২-২০১৭ য়রোঃ।
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি পত্র নং ১৪.০০.০০০০.০০১.২৫.০২৫.১৬.----, তায়িখ: ০২-০২-২০১৭ য়রোঃ মমাতাপ্টবক য়নম্ন স্বােিকািীি
২৭-০২-২০১৭ য়রোঃ মথপ্টক ০২-০৩-২০১৭ য়রোঃ সমপ্টি (ভ্রমণ সমি ব্যতীত) বায়স িপ্টলানা, মস্পপ্টন অয়িয়সিাল ভ্রমণ উপলপ্টে একটি সম্ভাব্য ব্যি
য়ববিণী য়নপ্টম্ন উপ্টেখ কিা হপ্টলা:
িয়মক
নং
১।
২।
৩।
৪।

৫।

য়ববিণ

হাি

সংখ্যা

প্রপ্টিাজনীি অথ ি

মিব্য

মহাপ্টটল োড়া
৫
US$২৮০
US$১৪০০
ধদয়নক োতা/নগদ োতা
৫
US$১০১
US$৫০৫
ট্রানয়জট োতা
২
US$২৬৩ এি ২৫%
US$১৩১.৫
টায়মিনাল র্াজি
২
US$২৬৩ এি ১০%
US$৫২.৬
মমাট
US$২০৮৯.১
১ (এক) িলাি=৭৯.১৫ (ঊনআয়শ টাকা পপ্টনি পিসা) টাকা হাপ্টি (২০৮৯.১৫*৭৯.১৫)=১,৬৫,৩৫৬.২২/(০৬-০২-২০১৭ য়রোঃ তায়িপ্টখ US$১=৭৯.১৫ টাকা য়হপ্টসপ্টব।)
য়বমান োড়া (য়বজপ্টনস ৩,০০,০০০/১
৩,০০,০০০/- টাকা
য়িটান ি এিাি
ক্লাস)
টিপ্টকট/ াওিা আসা
য়বমান টিয়কট
সব িপ্টমাট
(১,৬৫,৩৫৬.২২/- + ৩,০০,০০০/-)= টাকা ৪,৬৫,৩৫৬.২২
(র্াি লে পঁিষয়ি হাজাি য়তনশত টাকা োপ্পান্ন বাইশ পিসা মাত্র)

এমতাবস্থাি, বণ িনা মমাতাপ্টবক ভ্রমণ অয়গ্রম বাবদ মমাট টাকা ৪,৬৫,৩৫৬.২২ (র্াি লে পঁিষয়ি হাজাি য়তনশত োপ্পান্ন টাকা বাইশ পিসা মাত্র)
প্রদাপ্টনি জন্য অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।

(---------নাম--------------)
পদবী
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
আইয়ি-
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৯.৬ ধবপ্টদয়শক প্রয়শেপ্টণি য়নয়মি অয়গ্রম ভ্রমণ োতাি জন্য নমুনা আপ্টবদনপত্র-২ (সব িসাকুপ্টল্য োতা দাবী পূব িক)
তায়িখ: ১৫-০২-২০১৭ য়রোঃ।
প্রধান য়হসাবিেণ কমিকতিা
তাি ও দূিালাপনী, মসগুন বায়গর্া, ঢাকা।
মােম: থা থ কর্তিপে।
য়বষি: য়বপ্টদশ ভ্রমপ্টণি জন্য অয়গ্রপ্টমি আপ্টবদন।
সূত্র: িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি পত্র নং- ১৪.০০.০০০০.০০১.২৫.০৩৮.১৪.----, তায়িখ: ১৪-০২-২০১৭ য়রোঃ।
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি পত্র নং ১৪.০০.০০০০.০০১.২৫.০৩৮.১৪.---, তায়িখ: ১৪-০২-২০১৭ য়রোঃ মমাতাপ্টবক য়নম্ন স্বােিকািী ২০-০৩২০১৭ য়রোঃ মথপ্টক ২৪-০৩-২০১৭ য়রোঃ সমপ্টি (ভ্রমণ সমি ব্যতীত) মজপ্টনো, সুইজািল্যাপ্টন্ড অয়িয়সিাল ভ্রমণ উপলপ্টে একটি সম্ভাব্য ব্যি য়ববিণী
য়নপ্টম্ন উপ্টেখ কিা হপ্টলা:
িয়মক
নং
১।
২।
৩।

৫।

য়ববিণ

হাি

সংখ্যা

প্রপ্টিাজনীি অথ ি

মিব্য

সব িসাকুপ্টল্য োতা (গ্রুপ-১ US$২৩১
৬
US$১৩৮৬
এি মদপ্টশ ‘খ’ প িাপ্টিি
কমিকতিাি ভ্রমণ)
ট্রানয়জট োতা
৪
US$২৩১ এি ২৫%
US$২৩১
টায়মিনাল র্াজি
৫
US$২৩১ এি ১০%
US$১১৫.৫০
মমাট
US$১৭৩২.৫০
১ (এক) িলাি=৭৯.১৫ (ঊনআয়শ টাকা পপ্টনি পিসা) টাকা হাপ্টি (১৭৩২.৫০ *৭৯.১৫)=১,৩৭,১২৭.৩৭/(০৫-০২-২০১৭ য়রোঃ তায়িপ্টখ US$১=৭৯.১৫ টাকা য়হপ্টসপ্টব।)
য়বমান োড়া
৯৫,০০০/১
৯৫,০০০/- টাকা
য়িটান ি এিাি
টিপ্টকট/ াওিা আসা
য়বমান টিয়কট
সব িপ্টমাট
(১,৩৭,১২৭.৩৭/- + ৯৫,০০০/-)= টাকা ২,৩২,১২৭.৩৭
(দুই লে বয়ত্রশ হাজাি একশত সাতাশ টাকা সাঁইয়ত্রশ পিসা মাত্র)

এমতাবস্থাি, বণ িনা মমাতাপ্টবক ভ্রমণ অয়গ্রম বাবদ মমাট টাকা ২,৩২,১২৭.৩৭ (দুই লে বয়ত্রশ হাজাি একশত সাতাশ টাকা সাঁইয়ত্রশ পিসা মাত্র)
প্রদাপ্টনি জন্য অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।

(---------নাম--------------)
পদবী
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
আইয়ি-
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।

পৃষ্ঠা 55

য়িয়জটাল নয়থ নম্বপ্টিি গঠন এবং নয়থ
১০.০ য়িয়জটাল নয়থ নম্বপ্টিি গঠন
৭ম
অংশ
নয়থ মখালাি সন মকাি

৬ষ্ঠ অংশ

নয়থি িয়মক সংখ্যা
মকাি

৫ম অংশ

য়বষি য়েয়িক
মশ্রণীয়বন্যাস মকাি

৪থ ি অংশ

শাখা/ অধিন প্রয়তষ্ঠান
মকাি

৩ি অংশ

সংযুক্ত দিি/ অয়ধদিি/
পয়িদিি/ স্বািিশায়সত
সংস্থা/ য়বোগীি
কা িালি/ অন্যান্য
অয়ধপ্টেত্র।

২ি অংশ

সয়র্বালি মকাি
(মন্ত্রণালি/ য়বোগ)

১ম অংশ

য়জওগ্রায়িক (য়জও) মকাি

সয়র্বালি য়নপ্টদ িশমালা ২০১৪ এি য়নপ্টদ িশ নম্বি ৪১(৭) অনু ািী য়িয়জটাল নয়থ নম্বপ্টিি গঠন য়নম্নরূপ -

MC

OC

DC

UC

BrC

SC

SNC

YY

00

00

00

00

000

00

000

00

2

2

3

2

3

2

4

Legend:
MC-Ministry Code

OC-Organization Code

DC- District Code

UC- Upazilla Code

BrC-Branch Code

SC- Subject Code

SNC- Serial No Code YY- Year of correspondence

ম মন:
একটি নয়থি য়িয়জটাল নয়থ নম্বি ১৪.৩০.০০০০.২১৪.২৫.০৭২.১৬. এি ব্যাখ্যা১৪- িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি মকাি।
৩০- মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি মকাি।
০০০০- য়জওগ্রায়িক মকাি, সদি দিি ঢাকাি অবয়স্থত বপ্টল ০০০০ হপ্টিপ্টে। প্রথম দুই অংক মজলা মকাি, পপ্টিি দুই অংক উপপ্টজলা মকাি।
২১৪- সহকারী পররচালক (রহসাব) এর শাখার ককাড।
২৫- রবষয় ককাড-প্ররশক্ষণ সংক্রান্ত ফাইললর ককাড ২৫।
০৭২- নরির ক্ররিক নম্বর। অি থাৎ উক্ত বছলর নরি কররিস্টালর পূলব থর ৭১ টি নরির পর ০৭২ নম্বর রহসালব নরি তারলকাভুক্ত করা হলয়লছ।
১৬- নরি কখালার সন। ২০১৬ রিস্টালে নরি কখালা হলয়লছ।
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১০.১ মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি জন্য য়িয়জটাল নয়থি মকাি বিাপ্টেি অয়িস আপ্টদশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
িাক, মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ ও তথ্যপ্রযুয়ক্ত মন্ত্রণালি
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোগ
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাপ্টদশ সয়র্বালি, ঢাকা।
স্মািক নং-য়পটি/শাখা-১/এম-১১/২০০৭-৮৩৭
য়বষি: য়িয়জটাল মকাি নম্বি বিােকিণ।

০২ কায়তিক ১৪২২
তায়িখ: ------------------------১৭ মসপ্টেম্বি ২০১৫

উপযু িক্ত য়বষপ্টিি মপ্রয়েপ্টত িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি আওতাধীন নবসৃয়জত “মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি” এি কা িিম ইয়তমপ্টে শুরু
হপ্টিপ্টে। অয়িস ব্যবস্থাপনাি স্বাপ্টথ ি “মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি” এি অনুকূপ্টল য়নপ্টদ িশিপ্টম য়নম্নরূপ য়িয়জটাল মকাি নম্বি বিাে প্রদান কিা হল:মকাি নম্বি : ১৪.৩০.০০০০.০০০.০০.০০০.০০

(তােয়লমা খাতুন)
সহকািী সয়র্ব
মিান : ৯৫৮৫০০৮।
মহাপয়ির্ালক
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহাপয়ির্ালপ্টকি কা িালি
মতজগাঁও, ঢাকা।
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১০.২ মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি য়বয়েন্ন শাখাি জন্য য়িয়জটাল নয়থি মকাি বিাপ্টেি অয়িস আপ্টদশ
গণপ্রিাতন্ত্রী বাংলালেশ সরকার
কেরলল াগাল াগ অরিেপ্তর
িহা-পররচাললকর কা থালয়
423-428, কতিগাঁও রশ/এ, ঢাকা ।
স্মারক নং: ডে/প্রশাসন/রবরবি/২০১৫-৩
রবষয়: সরচবালয় রনলে থশিালা ২০০৮ অনু ায়ী রডরিোল ককাড ব্যবহার প্রসলে ।
সূত্র:

তাররখ: ২ আরিন ১৪২২/ ১৭ কসলেম্বর ২০১৫রিিঃ

১। ডাক ও কেরলল াগাল াগ রবভালগর পত্র নং রপটি/শাখা-১/এি-১১/২০০৭-৮৩৭, তাররখ: ১৭/০৯/২০১৫

উপর্য থক্ত রবষলয় সূত্ররিত ১ নং পলত্রর কপ্ররক্ষলত কেরলল াগাল াগ অরিেপ্তলরর রবরভন্ন অরিশাখা/শাখার অরফস ব্যবিাপনার িন্য রনম্নবরণ থত
রডরিোল ককাড রনলে থশক্রলি বরাদ্দ করা হল:
ক্ররিক নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
8
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

অরিেপ্তলরর কিথকতথার অরি-শাখা/শাখা
িহা-পররচালক
সহকারী পররচালক (সিন্বয়)
অরতররক্ত িহা-পররচালক (প্রশাসন ও অি থ)
পররচালক (প্রশাসন)
উপ-পররচালক (প্রশাসন)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (প্রশাসন)
সহকারী পররচালক (প্রশাসন)
সহকারী পররচালক (রহসাব)
উপ-পররচালক (রনলয়াগ)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (রনলয়াগ)
সহকারী পররচালক (রনলয়াগ)
উপ-পররচালক (প্ররশক্ষণ)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (প্ররশক্ষণ)
সহকারী পররচালক (প্ররশক্ষণ)
সহকারী পররচালক (লাইলেরী)
পররচালক (অি থ)
উপ-পররচালক (অি থ)
সহকারী পররচালক (অি থ)
সহকারী পররচালক (বালিে)
উপ-পররচালক (রনরীক্ষা)
সহকারী পররচালক (রনরীক্ষা-১)
সহকারী পররচালক (রনরীক্ষা-২)
অরতররক্ত িহা-পররচালক (কাররগরী)
পররচালক (সিন্বয়-কিাবাইল)
উপ-পররচালক (সিন্বয়-কিাবাইল)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (সিন্বয়-কিাবাইল)
সহকারী পররচালক-১ (সিন্বয়-কিাবাইল)

তথ্য-সংকলন

রডরিোল ককালডর রববরণ
১৪.৩০.০০০০.১০০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.১০১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২০০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১৩.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১৪.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১৬.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১৭.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১৮.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২১৯.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২২০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২২১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২৩০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২৩১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২৩২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২৩৩.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২৩৪.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২৩৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.২৩৬.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩০০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩১০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩১১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩১২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩১৩.০০.০০০.০০
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ক্ররিক নং
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫

অরিেপ্তলরর কিথকতথার অরি-শাখা/শাখা
সহকারী পররচালক-২ (সিন্বয়-কিাবাইল)
উপ-পররচালক (সম্পে ব্যবিাপনা-কিাবাইল)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (সম্পে ব্যবিাপনা-কিাবাইল)
সহকারী পররচালক-১ (সম্পে ব্যবিাপনা-কিাবাইল)
সহকারী পররচালক-২ (সম্পে ব্যবিাপনা-কিাবাইল)
পররচালক (আইরসটি)
উপ-পররচালক (আইরসটি-পররকল্পনা)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (আইরসটি-পররকল্পনা)
সহকারী পররচালক (আইরসটি-পররকল্পনা)
উপ-পররচালক (আইরসটি-বাস্তবায়ন)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (আইরসটি-বাস্তবায়ন)
সহকারী পররচালক (আইরসটি-বাস্তবায়ন)
পররচালক (সিন্বয়-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
উপ-পররচালক (সিন্বয়-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (সিন্বয়-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
সহকারী পররচালক-১ (সিন্বয়-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
সহকারী পররচালক-২ (সিন্বয়-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
উপ-পররচালক (সম্পে ব্যবিাপনা-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (সম্পে ব্যবিাপনা-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
সহকারী পররচালক-১ (সম্পে ব্যবিাপনা-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
সহকারী পররচালক-২ (সম্পে ব্যবিাপনা-রপএসটিএন ও কগইেওলয়)
অরতররক্ত িহা-পররচালক (করগুললেরর)
পররচালক (লাইলসরসং ও ট্যাররফ)
উপ-পররচালক (লাইলসরসং)
রসরনয়র সহকারী পররচালক ( কিাবাইল লাইলসরসং)
সহকারী পররচালক-১ (রপএসটিএন ও ডাো লাইলসরসং)
সহকারী পররচালক-২ ( কগেওলয় লাইলসরসং)
উপ-পররচালক (ট্যাররফ)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (কিাবাইল ট্যাররফ)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (রপএসটিএন ট্যাররফ)
সহকারী পররচালক (আইরিডারিউ ট্যাররফ)
সহকারী পররচালক (ইন্টারলনে ও ডাো ট্যাররফ)
সহকারী পররচালক (আইরসএক্স ট্যাররফ)
পররচালক (রিলকালয়রস ব্যবিাপনা)
উপ-পররচালক (রিলকালয়রস এযাললালকশন)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (রিলকালয়রস এযাললালকশন)
সহকারী পররচালক (রিলকালয়রস এযাললালকশন)
উপ-পররচালক (রিলকালয়রস িরনেররং)

তথ্য-সংকলন

রডরিোল ককালডর রববরণ
১৪.৩০.০০০০.৩১৪.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩১৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩১৬.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩১৭.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩১৮.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৩০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৩১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৩২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৩৩.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৩৪.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৩৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৩৬.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫৩.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫৪.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫৬.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫৭.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৩৫৮.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪০০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১৩.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১৪.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১৬.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১৭.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১৮.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪১৯.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪২০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৩০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৩১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৩২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৩৩.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৩৪.০০.০০০.০০
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ক্ররিক নং
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১

অরিেপ্তলরর কিথকতথার অরি-শাখা/শাখা
রসরনয়র সহকারী পররচালক (রিলকালয়রস িরনেররং)
সহকারী পররচালক (রিলকালয়রস িরনেররং)
পররচালক (ইউএসওএফ ব্যবিাপনা ও কেরলকি রনরাপত্তা)
উপ-পররচালক (ইউএসওএফ ব্যবিাপনা)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (ইউএসওএফ ব্যবিাপনা)
সহকারী পররচালক (ইউএসওএফ ব্যবিাপনা)
উপ-পররচালক (কেরলকি রনরাপত্তা)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (কেরলকি রনরাপত্তা)
সহকারী পররচালক (কেরলকি রনরাপত্তা)
পররচালক (আন্তিথারতক কেরলকি সংিা)
উপ-পররচালক (আই টি ইউ)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (আই টি ইউ)
সহকারী পররচালক (আই টি ইউ)
উপ-পররচালক (অন্যান্য সংিা)
রসরনয়র সহকারী পররচালক (অন্যান্য সংিা)
সহকারী পররচালক (অন্যান্য সংিা)

রডরিোল ককালডর রববরণ
১৪.৩০.০০০০.৪৩৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৩৬.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৫০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৫১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৫২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৫৩.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৫৪.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৫৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৫৬.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৭০.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৭১.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৭২.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৭৩.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৭৪.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৭৫.০০.০০০.০০
১৪.৩০.০০০০.৪৭৬.০০.০০০.০০

২। উলেখ্য ক , সরচবালয় রনলে থশিালা-২০১৪ কত বরণ থত ৪১(৭) অনু ায়ী রবষয়রভরত্তক কেরণরবন্যাস ককাড সরন্নলবশ করত: রডরিোল নরি নম্বর চা
করার িন্য আরেষ্ট হলয় অনুলরাি করা হললা।

(লিািঃ আিি আলী)
পররচালক(প্রশাসন)
কেরলল াগাল াগ অরিেপ্তর
কফান:
রবতরণ: (সেয় অবগরত/অবগরত ও কা থালি থ)
১। সরচব, ডাক ও কেরলল াগাল াগ রবভাগ, বাংলালেশ সরচবালয়, ঢাকা।
২। ব্যবিাপনা পররচালক, বাংলালেশ কেরলকরিউরনলকশস ককাম্পানী রলরিলেড (রবটিরসএল), ৩৭/ই ইস্কােন গালড থন, ঢাকা।
৩-৫। অরতররক্ত িহা-পররচালক (প্রশাসন ও অি থ/কাররগরী/করগুললেরর), কেরলল াগাল াগ অরিেপ্তর (আওতািীন েপ্তরসমূলহ রবতরলণর অনুলরাি
সহ)।
৬। প্রিান রহসাব রক্ষণ কিথকতথা, তার ও দূরালাপনী, কসগুনবারগচা, ঢাকা।
৭। িহা-পররচালক (কেরলল াগাল াগ অরিেপ্তর)-এর ব্যরক্তগত কিথকতথা।
৮। অরফস করপ।
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১০.৩ নয়থ (File)
পয়িকল্পনা/কা িধািা/নীয়ত/আপ্টদশ/য়নপ্টদ িশনা ইতযায়দ সংিাি য়র্ঠিপত্র ম বায়ন্ডপ্টল িাখা হি তাপ্টক নয়থ বপ্টল।
“মকান সুয়নয়দ িষ্ট য়বষি সংিাি কাগজ পপ্টত্রি হাি ি কয়প এবং/ সিট কয়প, াহাপ্টত য়র্ঠিপত্র , মনাট, আপ্টদশ এবং অন্যান্য সংয়েষ্ট
কাগজপত্র িয়হিাপ্টে এবং াহাপ্টত একটি নয়থ নম্বি অথবা সনাক্তকিণ য়র্হ্ন মদওিা আপ্টে”–সশচৈািয় য়নপ্টদ িশমািার শনয়ে ডি নং ১৪-২ (ক)(১৯) ।
ঊর্ধ্িতন কর্তিপপ্টেি দৃয়ষ্ট মগার্ি, য়সিাি/ আপ্টদশ/ য়নপ্টদ িশনা/অনুপ্টমাদন গ্রহপ্টণি জন্য নয়থ য়লখা হি।
নয়থি দু’টি অংশ

ক) মনাটাংশ;
খ) পত্রাংশ।

মনাটাংশ: মকান য়বষপ্টিি য়নষ্পয়িি সুয়বধাপ্টথ ি ইপ্টলকট্রয়নক পিয়তপ্টত অথবা য়লয়খতোপ্টব নয়থি মনাটাংপ্টশ উপস্থায়পত বক্তব্য/মিব্য/প্রিাব উপস্থাপন
কিা হি। সংয়েষ্ট য়বষপ্টি আপ্টদশ/ য়নপ্টদ িশ ইতযায়দ য়লয়পবি কিা হি। নয়থি বাম মথপ্টক িাপ্টন মনাটাংপ্টশি পৃষ্ঠা নম্বি মদওিা হি।
পত্রাংশ: সংয়েষ্ট য়বষপ্টি প্রাি পত্রায়দ/য়বয়ধ/অয়িস আপ্টদশ/ য়নপ্টদ িশ ইতযায়দ নয়থবি কিা হি। নয়থি িান মথপ্টক বাপ্টম মনাটাংপ্টশি পৃষ্ঠা নম্বি মদওিা
হি।

১০.৪ নয়থ মখালা সংিাি য়বপ্টবর্য য়বষি
 সংয়েষ্ট নয়থি কোপ্টিি উপি য়নধ িায়িত স্থাপ্টন নয়থ নম্বি, নয়থি য়বষি, দিপ্টিি নাম, নয়থ মখালাি তায়িখ ইতযায়দ য়লখপ্টত হি।
 য়বষিবস্তু য়নষ্পয়িপ্টত দীঘ ি সমপ্টিি প্রপ্টিাজন মদখা য়দপ্টল তখন অন্য নয়থ মখালা হি। অন্য নয়থপ্টত মূল নম্বপ্টিি সয়হত অংশ নম্বি মদওিা
হি।
 একই য়বষপ্টি একায়ধক নয়থ হপ্টল সকল নয়থ একই সাপ্টথ মেঁপ্টথ িাখা হি।
 পূপ্টব ি সম্পায়দত কাপ্টজি সূত্র অন্য নয়থপ্টত থাকপ্টল নয়থটি সংযুক্ত নয়থ য়হপ্টসপ্টব যুক্ত কিপ্টত হপ্টব এবং মনাটাংপ্টশ তা উপ্টেখ কিপ্টত হপ্টব।
উপস্থাপনীি য়বষিবস্তু
 ১) য়বপ্টবর্য পপ্টত্রি তায়িখ সহ বিাত সূত্র (পত্র পৃষ্ঠা উপ্টেখ কিপ্টত হপ্টব), মপ্রিক এবং য়বষপ্টিি উপ্টেখ;
 ২) য়বপ্টবর্য পপ্টত্রি য়বষিবস্তু সংয়েি আকাপ্টি;
 ৩) অনুসিনীি য়বয়ধবি বা প্রথাগত কা ি পিয়তি উপ্টেখ;
 ৪) য়বষিটি প্রোয়বত কপ্টি এরূপ সকল য়বয়ধ বা আইন-কানুন এি উপ্টেখ;
 ৫) পূব ি নয়জি ( য়দ থাপ্টক);
 ৬) কিণীি সম্পপ্টকি সুয়নয়দ িষ্ট প্রিাব/য়নপ্টদ িশনা ।
অনুসিণীি য়বষিায়দ
 ১) বাম পাপ্টশ্বি পৃষ্ঠাি ১/৫ অংশ এবং িান পাপ্টশ্বি প িাি পয়িমাণ মায়জিন থাকপ্টব;
 ২) বাম মথপ্টক িাপ্টন পৃষ্ঠা নম্বি য়দপ্টত হপ্টব। ১ম পৃষ্ঠাি পৃষ্ঠা নম্বি মদওিাি প্রপ্টিাজন মনই;
 ৩) মনাট একায়ধক পৃষ্ঠা হপ্টল পিবতী পৃষ্ঠাি বাম পাপ্টশ্বি স্বতন্ত্রোপ্টব “পূব ি পৃষ্ঠা হপ্টত” কথাটি অবশ্যই য়লখপ্টত হপ্টব। এ মেপ্টত্র মনাট
প্রদানকািী কমিকতিা প্রয়ত পৃষ্ঠাি অনুস্বােি কপ্টি মশষ পৃষ্ঠাি সীলপ্টমাহিসহ স্বােি কিপ্টবন।অনুপ্টমাদনকািী কমিকতিাগণ সকপ্টলই একই
য়নিম অনুসিণ কিপ্টবন।
 ৪) মনাট প্রদানকািী কমিকতিা তাি নাম, পদনাম ও তায়িখসহ স্বােি কিপ্টবন।
 ৫) নয়থি ঊর্ধ্িমুখী গয়তি সমি িান পাপ্টশ্বি এবং য়নম্নমুখী গয়তি সমি বাম পাপ্টশ্বি প্রাপক কমিকতিাি পদনাম য়র্য়হ্নত কিপ্টত হপ্টব।
 ৬) ব্যয়ক্তগত আপ্টবগ ও বাহুল্য পয়িহাি কপ্টি য়নিপ্টপেোপ্টব মনাট প্রদান কিপ্টত হপ্টব।
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অথ িননয়তক মকাি নম্বপ্টিি গঠন ও মকািসমূপ্টহি য়বপ্টেষণ
১১.০ জাতীি মশ্রণী য়বন্যাস কাঠাপ্টমা (National Classification Structure)
বাংলাপ্টদশ সিকাপ্টিি সিকািী য়হসাব পয়ির্ালনাি জন্য ১৯৯৮ সাপ্টলি ১লা জুলাই হইপ্টত একটি নতুন মশ্রণী য়বন্যাস র্াট ি প্রবতিন কিা হপ্টিপ্টে া
বতিমাপ্টন সকল মন্ত্রণালপ্টিি বাপ্টজট প্রণিন ও য়হসাব সংিেপ্টণি মেপ্টত্র ব্যবহৃত হপ্টচ্ছ। নতুন মশ্রণী য়বন্যাপ্টসি প্রধান ধবয়শষ্টযগুয়ল য়নম্নরূপ:
১. এপ্টত সিকাপ্টিি প্রশাসয়নক কাঠাপ্টমা থা থোপ্টব প্রয়তিয়লত হপ্টিপ্টে;
২. এটা বুিপ্টত পািা এবং প্রপ্টিাগ কিা অপ্টপোকৃত সহজ;
৩. এপ্টত েয়বষ্যৎ সংপ্টশাধন ও উন্নিপ্টনি সুপ্ট াগ িপ্টিপ্টে;
৪. এটা িাজস্ব ও উন্নিন বাপ্টজপ্টটি একত্রীকিণ সহজতি কিপ্টব;
৫. এটা সংযুক্ত তহয়বল ও প্রজাতপ্টন্ত্রি সিকািী য়হসাপ্টবি জন্য সমোপ্টব প্রপ্ট াজয।

১১.১ মশ্রণীয়বন্যাস কাঠাপ্টমাি ৪ টি গ্রুপ্টপি সংয়েি য়ববিণ
অথ ি মন্ত্রণালি কর্তিক অনুপ্টমায়দত ম মশ্রণী য়বন্যাস মকাি বতিমাপ্টন প্রর্য়লত আপ্টে ( া য়িপ্টবক/ RIBEC(Reforms in Budgeting and
Expenditure Control) তকাি ৈয়ি সাধারণত িশরশচত, তায়ত ১৩টি অংক আয়ে াহা সুস্পষ্ট ৪টি গ্রুয়ি শৈভক্ত। এগুশি শনম্নরূি:
মলপ্টেল
অংপ্টকি সংখ্যা
য়ববিণ
মলপ্টেল-১
১ অংক
সাংয়বধায়নক/য়বয়ধগত
মলপ্টেল-২
৪ অংক
[প্রথম ২ অংক
মন্ত্রণালি/য়বোগ
মশষ ২ অংক]
অয়ধদিি/পয়িদিি/অপাপ্টিশনাল গ্রুপ
মলপ্টেল-৩
৪ অংক
অপাপ্টিশনাল ইউয়নট/উন্নিন প্রকল্প
মলপ্টেল-৪
৪ অংক
[প্রথম ২অংক
অথ িননয়তক গ্রুপ
মশষ ২ অংক]
অথ িননয়তক গ্রুপ্টপি য়বিায়িত য়ববিণ

১১.২ মলপ্টেল ১: সাংয়বধায়নক মকাি (Legal Code)
সাংয়বধায়নক মকাি সিকাপ্টিি িাজস্ব আদাি অথবা সিকািী অথ ি ব্যপ্টিি আইনানুগ েমতাি য়নপ্টদ িশ কপ্টি। য়বয়েন্ন প্রকাপ্টিি মলনপ্টদপ্টনি জন্য
য়নম্নয়লয়খত সাংয়বধায়নক মকািসমূহ ব্যবহৃত হি:
প্রায়িি মেপ্টত্র:
১. য়দ প্রায়িটি সংযুক্ত তহয়বপ্টল প্রায়ি হি, তাহা হইপ্টল সাংয়বধায়নক মকাি ১ ব্যবহাি কয়িপ্টত হইপ্টব;
২. য়দ ইহা প্রজাতপ্টন্ত্রি সিকািী য়হসাপ্টবি প্রায়ি হি, তাহা হইপ্টল সাংয়বধায়নক মকাি ৬ ব্যবহাি কয়িপ্টত হইপ্টব।
ব্যপ্টিি মেপ্টত্র:
১. য়দ ইহা সংযুক্ত তহয়বপ্টল দািযুক্ত ব্যি হি তাহা হইপ্টল সাংয়বধায়নক মকাি ২ ব্যবহাি কয়িপ্টত হইপ্টব;
২. য়দ ইহা সংযুক্ত তহয়বপ্টল অনুন্নিন ব্যি হি, তাহা হইপ্টল সাংয়বধায়নক মকাি ৩ ব্যবহাি কয়িপ্টত হইপ্টব;
৩. য়দ ইহা সংযুক্ত তহয়বপ্টলি উন্নিন ব্যি হি, তাহা হইপ্টল সাংয়বধায়নক মকাি ৫ ব্যবহাি কয়িপ্টত হইপ্টব; এবং
৪. য়দ ইহা প্রজাতপ্টন্ত্রি সিকািী য়হসাব হইপ্টত ব্যি হি, তাহা হইপ্টল সাংয়বধায়নক মকাি ৭ ব্যবহাি কয়িপ্টত হইপ্টব।
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১১.৩ তিয়ভি-২ এবং তিয়ভি-৩: প্রায়তষ্ঠায়নক মকাি (Functional Code)
তিয়ভি-২ ও তিয়ভি-৩ তকািসমূহ এই গ্রুয়ির অির্ভডক্ত। এই তকািগুশির দ্বারা সরকায়রর কাঠায়মার আওতার্ভক্ত ব্য় শনৈ ডাহী অর্ৈা রাজস্ব
সংগ্রহকারী Unit য়র্য়হ্নত হইিাপ্টে এবং ইহািা ব্যপ্টিি উপ্টেশ্য সনাক্ত কপ্টি। এইগুয়ল সিকাপ্টিি এবং লাইন মন্ত্রণালপ্টিি সাংগঠয়নক কাঠাপ্টমা
(Hierarchy) অনু ািী সাজাপ্টনা হইিাপ্টে।

মলপ্টেল -২ অপাপ্টিশনাল গ্রুপমলপ্টেল-২ মকাি ৪ অংক য়বয়শষ্ট। প্রথম ২ অংক দ্বািা মন্ত্রণালি বা য়বোগ বুিাি এবং মশষ ২ অংক দ্বািা মন্ত্রণালপ্টিি অধীপ্টন একটি
অয়ধদিি/পয়িদিি অথবা অপাপ্টিশনাল গ্রুপ বুিাি। উদাহিণ স্বরূপ মলপ্টেল-২ মকাি নং ২৭২১ এি প্রথম দুই অংক ২৭০০ দ্বাি স্বাস্থয ও পয়িবাি
কল্যাণ মন্ত্রণালি বুিাি এবং মশষ ২ অংক ২১ দ্বািা স্বাস্থয মন্ত্রণালপ্টিি অধীপ্টন অপাপ্টিশনাল গ্রুপ “মময়িপ্টকল কপ্টলজসমূপ্টহ” বুিাি।

মলপ্টেল-৩ অপাপ্টিশনাল ইউয়নট (পয়ির্ালন মকাি)মলপ্টেল-৩ মকাি হইল Functional Structure এি সব িপ্টশষ মকাি। এগুয়ল মলপ্টেল-২ মকাপ্টিি সংপ্টগ ব্যবহাি কয়িপ্টত হইপ্টব। এই মকাপ্টিি
অনুকূপ্টল য়বিায়িত বাপ্টজট বিাে মদওিা হি। মলপ্টেল-৩ য়নম্নয়লয়খত সংস্থাগুয়লপ্টক শনাক্ত কপ্টি।
১. অধীনস্থ সংস্থা/ইউয়নট;
২. য়বপ্টদশী অথবা আিজিায়তক সংস্থা;
৩.আঞ্চয়লক দিি/মাঠ প িাপ্টিি দিি;
৪.উন্নিন প্রকল্প; এবং
৫. মসক্টি কমিসূর্ীি কা িিম।
মলপ্টেল-৩ মকাপ্টিি য়বোজন:
মলপ্টেল-৩ মকাপ্টিি ব্যায়ি ০০০১ হইপ্টত ৯৯৯৯ প িি। ইহাি মপ্টে ০০০১ হইপ্টত ৪৯৯৯ প িি মকািগুয়ল অনুন্নিন খাপ্টতি অপাপ্টিশনাল ইউয়নট
বুিাইপ্টত এবং ৫০০০ হইপ্টত ৯৯৯৯ প িি মকািগুয়ল উন্নিন প্রকপ্টল্পি জন্য ব্যবহৃত হি। উন্নিন প্রকপ্টল্পি জন্য ব্যবহৃত মকাি মিজ ৫০০০-৯৯৯৯
আবাি ৩টি োপ্টগ (Group) য়বেক্ত, থা:
১. য়বয়েন্ন মন্ত্রণালি/য়বোগ/পয়িদিি ইতযায়দ দ্বািা বািবািন ম াগ্য প্রকল্পগুয়লি মকাি মিজ ৫০০০-৬৯৯৯;
২.স্বািিশায়সত প্রয়তষ্ঠানসমূহ কর্তিক বািবািনপ্ট াগ্য প্রকল্পগুয়লি মকাি মিজ ৭০০০-৮৯৯৯; এবং
৩. মসক্টি কমিসূর্ীি অির্ভিক্ত উন্নিন কমিসূর্ীগুয়লি জন্য ৯০০০-৯৯৯৯ মকাি মিজ বিাে কিা হইিাপ্টে।

১১.৪ মলপ্টেল-৪: অথ িননয়তক মকাি (Economic Code)
মলপ্টেল-৪ মকাি ৪ অংক য়বয়শষ্ট। প্রথম ২ অংক দ্বািা অথ িননয়তক গ্রুপ বুিাি এবং মশষ ২ অংক দ্বািা অথ িননয়তক গ্রুপ্টপি য়বিায়িত য়ববিণ
বুিাি। ম মন: মলপ্টেল-৪ এি ৪৮৪০ মকাপ্টিি প্রথম দুটি অংক ৪৮** (৪৮০০)সিবিাহ ও মসবা খাপ্টতি মকাি এবং মশষ দুটি অংক **৪০
(৪৮৪০) প্রয়শেণ ব্যি (সিবিাহ ও মসবা খাপ্টতি অথ িননয়তক গ্রুপ্টপি অির্ভিক্ত)-মক য়নপ্টদ িশ কপ্টি।
কম্পপ্টট্রালাি এন্ড অয়িটি মজনাপ্টিল কর্তিক ১৯৯৯ মসনি আগস্ট মাপ্টস প্রকায়শত মশ্রণীয়বন্যাস মকাি (য়দ্বতীি সংস্কিণ) পুিপ্টকি এযাপ্টনে ৪-ক মত
HPSP এি প্রধান কমিসূর্ীগুয়লি য়বপিীপ্টত প্রদি মলপ্টেল ৩ মকািগুয়ল মদখাপ্টনা আপ্টে। পূপ্টব িই বলা হইিাপ্টে ম , নতুন মশ্রণী য়বন্যাস কাঠাপ্টমাপ্টত
উন্নিন ও সংপ্টশাধপ্টনি প িাি সুপ্ট াগ িয়হিাপ্টে। মসই মমাতাপ্টবক লাইন িাইপ্টিক্টিপ্টদি য়নকট হইপ্টত সমপ্টি সমপ্টি নতুন কমিসূর্ীি জন্য মকাি
প্রদাপ্টনি জন্য প্রিাব পাওিা মগপ্টল মস য়বষপ্টি প্রপ্টিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হি এবং অনুপ্টমাদপ্টনি পপ্টি সংয়েষ্ট সকলপ্টক জানাইিা মদওিা হি।
বাংলাপ্টদপ্টশি কম্পপ্টট্রালাি এযান্ড অয়িটি মজনাপ্টিলই মকান মকাি অনুপ্টমাদন, সংপ্টশাধন বায়তল কিাি উপযুক্ত কর্তিপে।
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১১.৫ ইন্টািপ্টনপ্টট প্রায়তষ্ঠায়নক মকাি ও অথ িননয়তক মকাপ্টিি য়লংক
মলপ্টেল-২ ও মলপ্টেল-৩ এি য়বিায়িত তায়লকা http://mof.gov.bd/en/budget/cr/operational.pdf হপ্টত এবং মলপ্টেল-৪ এি
য়বিায়িত তায়লকা http://mof.gov.bd/en/budget/cr/economiccode.pdf হপ্টত িাউন-মলাি কিা কিা ম প্টত পাপ্টি।

১১.৬ উদাহিণ
National Classification Structure (RIBEC Code) has 13 digit which are Grouped by 4.
Example-1
Level-1
Level-2
Level-3
Level-4
Legal Code
Functional Code
3
2741
0020
4601
-

অনুন্নিন ব্যপ্টিি সাংয়বধায়নক মকাি (প্টলপ্টেল১) হপ্টলা ৩; (সংযুক্ত তহয়বল অনুন্নিন ব্যি)
মময়িপ্টকল কপ্টলজ হাসপাতাল সমূপ্টহি মলপ্টেল ২ মকাি হপ্টলা ২৭৪১;
িাজশাহী মময়িপ্টকল কপ্টলজ হাসপাতাপ্টলি মলপ্টেল ৩ মকাি (পয়ির্ালনা মকাি) হপ্টলা ০০২০;
প্রয়তষ্ঠান কমির্ািীপ্টদি মবতন এি অথ িননয়তক মকাি হপ্টলা ৪৬০১।

১১.৭ মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি এি প্রায়তষ্ঠায়নক ও পয়ির্ালন মকাি বিাে আপ্টদশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
িাক, মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ ও তথ্যপ্রযুয়ক্ত মন্ত্রণালি
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোগ
মকাম্পানী-১ শাখা
বাংলাপ্টদশ সয়র্বালি, ঢাকা।
স্মািক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩৯(অংশ)-৩৮৮
য়বষি: নবসৃয়জত “মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি” এি প্রায়তষ্ঠায়নক ও পয়ির্ালন মকাি বিাে প্রসপ্টঙ্গ।

৩০ োদ্র ১৪২২
তায়িখ: ----------------।
১৪ মসপ্টেম্বি ২০১৫

সূত্র: অথ ি মন্ত্রণালি, অথ ি য়বোগ স্বািক নং-০৭.১০১.০১৮.০০.০০.০৪৫.২০১০.৮০, তায়িখ: ১০-০৯-২০১৫ য়রোঃ।
উপযু িক্ত য়বষপ্টি সূপ্টত্রাক্ত স্মািপ্টকি মােপ্টম নবসৃয়জত “মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি” এি অনুকূপ্টল য়নপ্টম্নাক্তোপ্টব প্রায়তষ্ঠায়নক ও পয়ির্ালন মকাি
বিাে কিা হপ্টিপ্টে:
মন্ত্রণালি/য়বোপ্টগি নাম
য়ববিণ
মলপ্টেল-২ মকাি •মলপ্টেল-৩ মকাি (পয়ির্ালন মকাি)
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোগ
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৫৪৫১
০০০১
০২। এমতাবস্থাি, উক্ত য়বষপ্টি অথ ি মন্ত্রণালি, অথ ি য়বোপ্টগি পপ্টত্রি োিায়লয়প পিবতী প্রপ্টিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি জন্য য়নপ্টদ িশিপ্টম এসাপ্টথ মপ্রিণ
কিা হপ্টলা।
(িািাহ গুল য়নঝুম)
য়সয়নিি সহকািী সয়র্ব
মিান : ৯৫৭৪৪৫২।
E-mail:company1@ptd.gov.bd
মহাপয়ির্ালক
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহাপয়ির্ালপ্টকি কা িালি
মতজগাঁও, ঢাকা।
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১১.৮ উপ্টেখপ্ট াগ্য পয়ির্ালন মকাি/অথ িননয়তক মকাপ্টিি তায়লকা

রাজস্ব ব্য়
অর্ ডননশতক তকাি

শৈৈরণ

তৈতন

অর্ ডননশতক তকাি

শৈৈরণ

4823 তিয়ট্রাি ও লুশেয়কন্ট
4501 অশফসারয়ের তৈতন
4601 কমডচারীয়ের তৈতন

ভাতাশে
4701 মহার্ ড ভাতা
4705 ৈাড়ী ভাড়া ভাতা
4709 শ্রাশি শৈয়নােন ভাতা
4713 উৎসৈ ভাতা
4714 ৈাংিা নৈৈষ ড ভাতা
4717 শচশকৎসা ভাতা
4725 তধািাই ভাতা
4733 আপ্যায়ন ভাতা
4737 োশয়ত্বভার ভাতা
4755 টিশফন ভাতা
4765

াতায়াত ভাতা

4773 শিিা ভাতা
4794 তটশিয়ফান/য়মাৈাইি ভাতা
4795 অন্যান্য ভাতা
সরৈরাহ ও তসৈা
4801 ভ্রমণ ব্য়
4804 আনুষশিক প্রশতষ্ঠান
4805 অশধককাি ভাতা
4806 অশফস ভাড়া
4815 িাক খরচ
4816 তটশিয়ফান/য়টশিগ্রাম/য়টশিশপ্রন্টার

4824 ৈীমা/ব্াংক চাজড
4827 মুদ্রণ/প্রকািনা ও ৈাধাই
4828 তষ্টিনারী/সীি/স্টুাম্প
4831 ৈইিত্র ও সামশয়কী
4833 প্রচার ও শৈজ্ঞািন
4836 উশদডয়িাষাক (ইউশনফমড)
4840 প্রশিিণ খরচ
4841 আইশসটি/ই-গভয়ণ ডন্স
4842 তসশমনার/কনফায়রন্স
4845 আপ্যায়ন খরচ
িশরৈহন/ াতায়াত ব্য়
4846 (ট্রান্সয়িায়ট ডিন)
4869 শচশকৎসা ব্য়
4874 কনসািয়টশন্স
4875 িশরষ্কার িশরচ্ছন্নতা
4877 গাড়ী রিণায়ৈিণ ব্য়
4882 আইন সংিাি ব্য়
4883 সম্মানী ভাতা/শফ/িাশরশ্রশমক
4887 কশি/অনুশিশি ব্য়
4888 কশম্পউটার সামগ্রী
4893 হায়াশরং চাজড
4899 অন্যান্য ব্য়
তমরামত ও
সংরিণ :
4901 তমাটর ানৈাহন

4817 ফুাক্স/ইন্টারয়নট

4906 আসৈাৈিত্র

4818 তরশজয়েিন শফ

4911 কশম্পউটার ও অশফস সরজাম

4821 শৈদ্যুৎ শৈি

4921 অশফস ভৈন

4822 গ্যাস ও জ্বািানী

4991 অন্যান্য তমরামত ও সংরিণ
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অর্ ডননশতক তকাি
শৈৈরণ
অৈসর ভাতা ও
আনুয়তাশষক
6301 অৈসর ভাতা (িাশরৈাশরকসহ)

অর্ ডননশতক তকাি

শৈৈরণ

6303 তিনিনারয়ের মহার্ ড ভাতা
6304 তিনিনারয়ের নৈৈষ ড ভাতা
6311 আনুয়তাশষক

6302 তিনিনারয়ের উৎসৈ ভাতা

6341 তিনিনারয়ের শচশকৎসা সুশৈধা

সম্পে সংগ্রহ ও িয়
6807 তমাটর ান
6813

ন্ত্রিাশত ও অন্যান্য সরজাম

6815 কশম্পউটার ও ন্ত্রাংি
6819 অশফস সরজাম
6821 আসৈাৈিত্র
6853 অশি শনৈ ডািক সরজাম
৬-৫৪৫১-০০০১-৮১০১

সাধািণ েয়বষ্য তহয়বল

৬-৫৪৫১-০০০১-৮১০১

েয়বষ্য তহয়বপ্টলি অগ্রীম ও সুদ আদাি

৬-০৭৭১-০০০১-৮২৪১

সিকািী কমির্ািী কল্যাণ তহয়বল

৬-০৭৭১-০০০১-৮২৪৬

সিকািী কমির্ািী ম ৌথ বীমা তহয়বল

৬-৫৪৩২-০০০০-৮০৪১

িাক জীবন বীমা য়প্রয়মিাম

১-৩২৩৭-০০০১-২১১১

বাড়ী োড়া

১-৩২৩৭-০০০১-২১২১

গ্যাস

১-৩২৩৭-০০০১-২১২৩

পায়ন ও পিোঃপ্রণালী

১-৩২৩৭-০০০০-২১২৭

মপৌি কি

১-০৯৬৫-০০০১-৩৯০১

গৃহ য়নমিাণ অয়গ্রপ্টমি য়কয়িি পয়িপ্টশাধ

১-০৯৬৫-০০০১-৩৯১১

মমাটি গাড়ী অয়গ্রপ্টমি য়কয়ি পয়িপ্টশাধ

১-০৯৬৫-০০০১-৩৯২১

মমাটি সাইপ্টকল অয়গ্রপ্টমি য়কয়ি পয়িপ্টশাধ

১-০৯৬৫-০০০১-১৬৩১

সিকািী কমির্ািীপ্টদি প্রদি অয়গ্রপ্টমি সুদ পয়িপ্টশাধ

১-১১৪১-০০৩৫-০১১১

ি -১৭৩)
উৎপ্টস আিকি (কি অঞ্চল-৮, সাপ্টকল
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বায়ষ িক মগাপনীি অনুপ্টবদন (এয়সআি) সংিাি য়বষিায়দ
১২.০ বায়ষ িক মগাপনীি অনুপ্টবদন
মকান কমিস্থপ্টল একই ইংপ্টিয়জ পয়জকা বৎসি একজন অনুপ্টবদনকািী কর্তিপপ্টেি অধীপ্টন একজন অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি কমিকায়লন সমপ্টিি
সায়ব িক কমিমূল্যািপ্টনি নামই বায়ষ িক মগাপনীি প্রয়তপ্টবদন।
সাধািণত একই পয়জকা বেপ্টিি একটি প্রয়তপ্টবদন দায়খল কিপ্টত হি। তপ্টব প্রপ্টিাজপ্টন এবং য়বপ্টশষ অবস্থাি পয়িপ্টপ্রয়েপ্টত এক পয়জকা বপ্টষ ি
একায়ধক আংয়শক এবং য়বপ্টশষ মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খপ্টলি প্রপ্টিাজন হইপ্টত পাপ্টি।
প্রপ্টিাজনীিতা
একজন কমিকতিাি র্াকুিী স্থািীকিণ, য়সপ্টলকশন মগ্রি, টাইম মস্কল, পদািন, পপ্টদান্নয়ত, মপ্রষণ, প্রয়শেণ, পুিস্কাি ও য়তিস্কাি প্রদাপ্টনি মেপ্টত্র
মগাপনীি অনুপ্টবদন অপয়িহা ি।
লেয
একজন সিকায়ি কমির্ািীি কা িসম্পাদন ও ব্যয়ক্তগত ধবয়শষ্টয তথা কাপ্টজি পয়িমাণ, গুণগত মান, দেতা, সততা, য়নষ্ঠা ইতযায়দ য়বষপ্টি তথ্য
সিবিাহ কিা।
উপ্টেশ্য
➢ য়নপ্টদ িশনাি মসাপান/প্রশাসয়নক য়নিন্ত্রণ য়নয়িতকিণ;
➢ কমিদেতাি জবাবয়দয়হতা য়নয়িতকিণ;
➢ কা িসম্পাদপ্টনি উন্নয়তসাধন য়নয়িতকিণ, ইতযায়দ।
প্রকািপ্টেদ
1. বায়ষ িক মগাপনীি অনুপ্টবদন;
2. আংয়শক মগাপনীি অনুপ্টবদন; ও
3. য়বপ্টশষ মগাপনীি অনুপ্টবদন।

বায়ষ িক মগাপনীি অনুপ্টবদন: একজন অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা এক কমিস্থপ্টল একজন অনুপ্টবদনকািী কর্তিপপ্টেি অধীপ্টন এক ইংপ্টিয়জ পয়জকা বেি
কমি সম্পাদপ্টনি পি বৎসি মশপ্টষ মগাপনীি অনুপ্টবদন িিম পূিণ পূব িক অনুপ্টবদনকািী কর্তিপপ্টেি মােপ্টম প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপপ্টেি য়নকট
দায়খল কপ্টি থাপ্টকন।

আংয়শক মগাপনীি অনুপ্টবদন: য়নজ কমিস্থল পয়িবতিন বা অনুপ্টবদনকািী কর্তিপে পয়িবতিপ্টনি কািপ্টণ একজন অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা এক
কমিস্থপ্টল একজন অনুপ্টবদনকািী কর্তিপপ্টেি অধীপ্টন এক বেি অপ্টপো কম সমি কমি সম্পাদপ্টনি পি সংয়েষ্ট পয়জকা বৎসপ্টিি ম মকান সমি
মগাপনীি অনুপ্টবদন িিম পূিণ পূব িক অনুপ্টবদনকািী কর্তিপপ্টেি মােপ্টম প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপপ্টেি য়নকট দায়খল কপ্টি থাপ্টকন।

য়বপ্টশষ মগাপনীি অনুপ্টবদন: সাধািণোপ্টব য়শো-ছুটি, য়বপ্টশষ োিপ্রাি কমিকতিা, য়লপ্টিপ্টন থাকা মকান কমিকতিাি পপ্টদান্নয়তি মেপ্টত্র সিকাি
প্রপ্টিাজপ্টন য়বপ্টশষ মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খল কিাি আপ্টদশ প্রদান কিপ্টত পাপ্টিন। এইরূপ মেপ্টত্র, য়নপ্টিাগকািী কর্তিপে এবং ম ই সকল কমিকতিাি
মেপ্টত্র য়নপ্টিাগকািী কর্তিপে িাষ্ট্রপয়ত মসই সকল মেপ্টত্র সংয়েষ্ট মন্ত্রণালি/য়বোপ্টগি সয়র্ব/োিপ্রাি সয়র্ব য়বপ্টশষ মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খপ্টলি
আপ্টদশ দান কিপ্টবন।
মগাপনীি অনুপ্টবদন সংয়েষ্ট কর্তিপে
ক) অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা-ম কমিকতিাি অনুপ্টবদন মলখা হি;
খ) অনুপ্টবদনকািী কর্তিপে-অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি সিাসয়ি য়নিন্ত্রণকািী কমিকতিা;
গ) প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপে- অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি সিাসয়ি য়নিন্ত্রণকািী কমিকতিা;
ঘ) মিায়সিাি [ াহাপ্টত র্াকুিী য়ববিণী. সকল মগাপনীি অনুপ্টবদন সংিয়েত হি] মহিাজতকািী কর্তিপে:
1. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালপ্টিি য়সআি অয়ধশাখা;
2. অন্যান্য মন্ত্রণালি/ য়বোগ এি মেপ্টত্র সংয়েষ্ট মন্ত্রণালি/য়বোগ এি প্রশাসন অনুয়বোগ বা সয়র্ব কর্তিক য়নধ িায়িত অন্য
মকান অনুয়বোগ; এবং
3. অয়ধদিি/দিি এি মেপ্টত্র সংয়েষ্ট অয়ধদিি/দিি এি প্রশাসন শাখা বা অয়ধদিি/দিি প্রধান কর্তিক য়নধ িায়িত অন্য
মকান শাখা।
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১২.১ মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খল, অনুস্বােি ও প্রয়তস্বােপ্টিি সমিসূর্ী
1. প্রয়তবৎসি ১৫ অপ্টক্টাবপ্টিি মপ্টে সংয়েষ্ট মন্ত্রণালি/য়বোগ/অয়ধদিি প্রপ্টতযক অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাপ্টক ৩১ জানুিািীি মপ্টে ঐ
বৎসপ্টিি বায়ষ িক মগাপনীি অনুপ্টবদন মপশ কিাি জন্য স্মিণ কিাইপ্টি য়দপ্টবন।
2. অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা কর্তিক পূিণকৃত ০২ প্রস্থ অনুপ্টবদন িিম ৩১ জানুিািীি মপ্টে আবয়শ্যকোপ্টব অগ্রগামী পত্রসহ অনুপ্টবদনকািী
কর্তিপপ্টেি য়নকট দায়খল কিপ্টবন এবং অগ্রগামী পপ্টত্রি অনুয়লয়প প্রয়তস্বােিকািী এবং মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপপ্টেি য়নকট
মপ্রিণ কিপ্টবন।
3. অনুপ্টবদনকািী কর্তিপে ২৮ মিব্রুিািীি মপ্টে সীলগালাকৃত খাপ্টম “মগাপনীি” শব্দটি য়লপ্টখ অগ্রগামী পত্রসহ প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপপ্টেি
য়নকট দায়খল কিপ্টবন এবং অগ্রগামী পপ্টত্রি অনুয়লয়প অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাসহ মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপপ্টেি য়নকট মপ্রিণ
কিপ্টবন।
4. প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপে ৩১ মাপ্টর্ িি মপ্টে সীলগালাকৃত খাপ্টম “মগাপনীি” শব্দটি য়লপ্টখ অগ্রগামী পত্রসহ মিায়সিাি মহিাজতকািী
কর্তিপপ্টেি য়নকট দায়খল কিপ্টবন এবং অগ্রগামী পপ্টত্রি অনুয়লয়প অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাসহ অনুপ্টবদনকািী কর্তিপপ্টেি য়নকট মপ্রিণ
কিপ্টবন।
5. য়বপ্টশষ মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খপ্টলি মেপ্টত্র য়নপ্টদ িশ প্রায়িি ০৭ য়দপ্টনি মপ্টে অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাপ্টক অনুপ্টবদন দায়খল কিপ্টত হপ্টব।
দায়খপ্টলি ১৫ য়দপ্টনি মপ্টে অনুপ্টবদনকািী কর্তিপে প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপপ্টেি বিাবি মপ্রিণ কিপ্টবন। প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপে
প্রায়িি ১৫ য়দপ্টনি মপ্টে মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপপ্টেি য়নকট মপ্রিণ কিপ্টবন।
6. মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপে প্রয়ত বৎসি ৩১ য়িপ্টসম্বপ্টিি মপ্টে পূব িবতী বৎসপ্টিি থাসমপ্টি প্রাি মগাপনীি অনুপ্টবদনসমূপ্টহি
াবতীি য়বষি য়নষ্পয়ি কিপ্টবন।

১২.২ বায়ষ িক মগাপনীি অনুপ্টবদন সংিাি সাধািণ য়নপ্টদ িশনাবলী
1. এয়সআি িিম পূিণ ও য়লখন সংয়েষ্ট অনুপ্টবদনাধীন/অনুপ্টবদনকািী/প্রয়তস্বােিকািী প্রপ্টতযক কমিকতিা স্পষ্টোপ্টব নাম,পয়িয়র্য়ত নম্বি
( াপ্টদি আপ্টে), তায়িখ য়লখপ্টত হপ্টব এবং আবয়শ্যকোপ্টব সীল ব্যবহাি কিপ্টত হপ্টব;
2. বদলী/পপ্টদান্নয়তি মেপ্টত্র অবশ্যই পূব ি পদবীসহ বতিমান পদবী উপ্টেখ কিপ্টত হপ্টব;
3. ওোি িাইটিং/কাটাকাটি/মমাোমুয়ে/ফ্লুইি ব্যবহাি কিা াপ্টব না। য়বপ্টশষ প্রপ্টিাজপ্টন সংয়েষ্ট অংশ একটাপ্টন মকপ্টট অনুস্বােিসহ নতুন
কপ্টি য়লখপ্টত হপ্টব;
4. অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা িিপ্টমি ১৪ নং িয়মপ্টক অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি অধীপ্টন প্রকৃত কমিকাল (য়দন, মাস ও বেি) সঠিকোপ্টব
উপ্টেখ কিপ্টবন এবং অনুপ্টবদনকািী কমিকতিা য়বষিটি য়নয়িত হপ্টি অনুস্বােি কিপ্টবন। অসম্পূণ ি এয়সআি বায়তল বপ্টল গণ্য হপ্টব।;
5. মকান অনুপ্টবদানধীন কমিকতিাপ্টক অসাধািণ মান বা র্লয়ত মাপ্টনি য়নপ্টম্ন মূল্যািপ্টনি মেপ্টত্র সংয়েষ্ট অনুপ্টবদনকািী/প্রয়তস্বােিকািী
কমিকতিাপ্টক এি স্বপপ্টে মিব্য কলাপ্টম ম ৌয়ক্তকতা প্রদশিন কিপ্টত হপ্টব;
6. অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি প্রদি নম্বি হ্রাস-বৃয়িি মেপ্টত্র প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিা ৭ম অংপ্টশ মিব্য কলাপ্টম হ্রাস-বৃয়িি স্বপপ্টে
ম ৌয়ক্তক কািণ য়লয়পবি কিপ্টবন;
7. মকান কমিস্থপ্টল বা মকান কমিকতিাি অধীপ্টন র্াকুয়িকাল ০৩ (য়তন) মাস না হপ্টল এয়সআি প্রপ্ট াজয হপ্টব না। থা থ মূল্যািন এড়াপ্টনাি
জন্য এমন কাউপ্টক য়দপ্টি এয়সআি মলখা াপ্টব না াি অধীপ্টন কমিকাল ০৩ মাস হিয়ন। এ ধিপ্টনি এয়সআি বায়তল বপ্টল গণ্য হপ্টব;
8. মকান কমিস্থপ্টল একায়ধক অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি অধীপ্টন কমিিত থাকাি মেপ্টত্র মকান অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি অনুকূপ্টল কমিকাল
০৩ মাস না হপ্টি প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিাি অধীন ০৩ মাস হপ্টল ( প্টথাপযুক্ত প্রমাণসহ) অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা কর্তিক
আবয়শ্যকোপ্টব য়বষিটি অগ্রগামী পপ্টত্র উপ্টেখ পূব িক প্রয়তস্বােিকািীি য়নকট আংয়শক এয়সআি দায়খল কিপ্টবন। প্রয়তস্বােিকািী
কর্তিক অনুস্বােপ্টিি পি ৭ম অংপ্টশ কািণটি উপ্টেখ কপ্টি তা অগ্রািণ কিপ্টত হপ্টব। এ মেপ্টত্র প্রয়তস্বােপ্টিি প্রপ্টিাজন হপ্টব না। ঐ বেপ্টিি
সকল আংয়শক এয়সআি নম্বপ্টিি গড় নম্বিই হপ্টব সংয়েষ্ট কমিকতিাি উক্ত বেপ্টিি প্রাি নম্বি;
9. মকান কমিস্থপ্টল বা মকান কমিকতিাি অধীন ০৩ মাস য়কংবা ০৬ মাস বা তপ্টতায়ধক সমি কাজ কপ্টি পুপ্টিা বেপ্টিি এয়সআি দায়খল কিা
াপ্টব না [জ.প্রশা.মন্ত্র.য়সআি-৩ শাখাি পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.২০১২-৫৮, তায়িখ: ০৭/০৭/২০১৪];
10. একই পয়জকা বেপ্টি মকান কমিস্থপ্টল একায়ধক অনুপ্টবদনকািী ও প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিাি অধীপ্টন কমিিত থাকাি মেপ্টত্র
অনুপ্টবদনকািী এবং প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিা কািও অধীপ্টনই কমিকাল ০৩ মাস না হপ্টল অথবা মকান কমিস্থপ্টলই কমিকাল ০৩ মাস না
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11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

হপ্টল ( প্টথাপযুক্ত প্রমাণসহ) আবয়শ্যকোপ্টব মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপেপ্টক থাসমপ্টি সিাসয়ি য়লয়খতোপ্টব য়বষিটি জানাপ্টত
হপ্টব [জ.প্রশা.মন্ত্র.য়সআি-৩ শাখাি পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.১৩-০৬, তায়িখ: ৩১/০১/২০১৩];
একই পয়জকা বেপ্টিি একই কমিস্থপ্টল প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিা একায়ধক হপ্টল াি তত্ত্বাবধাপ্টন অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা অয়ধককাল
কমিিত য়েপ্টলন য়তয়নই এয়সআি এ প্রয়ত স্বােি কিপ্টবন, তপ্টব একায়ধক প্রয়তস্বােিকািীি অধীপ্টন কমিকাল সমান হপ্টল কমিকাপ্টলি
মশষাংপ্টশ াঁি অধীন কমিিত য়েপ্টলন য়তয়নই এয়সআি এ প্রয়ত স্বােি কিপ্টবন। [জ.প্রশা.মন্ত্র.য়সআি-৩ শাখাি পত্র নং০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.১৩-২০, তায়িখ: ০৬/০৫/২০১৩];
য়শোনয়বশ মকান কমিকতিা মকান শাখাি দায়িত্বপ্রাি হপ্টল উক্ত শাখাি য়নিন্ত্রণকািী কমিকতিাি য়নকট এয়সআি দায়খল কিপ্টবন। মকান
শাখাি দায়িত্ব প্রাি না হপ্টল বা শাখাি কমিকাল ০৩ (য়তন) মাস না হপ্টল য়শোনয়বশ য়হপ্টসপ্টব তাঁি য়নিন্ত্রণকািী কমিকতিাি য়নকট
এয়সআি দায়খল কিপ্টবন [জ.প্রশা.মন্ত্র.য়সআি-৩ শাখাি পত্র নং-০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০৩.১৫-৫০, তায়িখ: ০৬/০৯/২০১৫];
য়নধ িায়িত সমপ্টিি ০১ বেি অয়তবায়হত হওিাি পি মকান কমিকতিাি এয়সআি মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপপ্টেি য়নকট মপ্রিণ কিা
হপ্টল তা মকান প্রকাি কািণ দশিাপ্টনা ব্যয়তপ্টিপ্টক বায়তল য়হপ্টসপ্টব গণ্য হপ্টব। তপ্টব এ মেপ্টত্র অনুপ্টবদানধীন কমিকতিা থাসমপ্টি এয়সআি
দায়খল কিপ্টল এবং তাি মকান ত্রুটি না থাকপ্টল তাঁপ্টক মকানোপ্টবই েয়তগ্রি কিা াপ্টব না [জ.প্রশা.মন্ত্র.য়সআি-৩ শাখাি পত্র নং০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.১৩-২০, তায়িখ: ০৬/০৫/২০১৩];
অনুপ্টবদনকািী মকান অবস্থাপ্টতই অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি মােপ্টম (হাপ্টত হাপ্টত) অনুস্বােয়িত এয়সআি মপ্রিণ কিপ্টবন না;
চুয়ক্ত য়েয়িক য়নপ্টিাপ্টগি মেপ্টত্র চুয়ক্তি মমিাদ মশষ হওিাি পিয়দন মথপ্টক ০১(এক) বেি প িি চুয়ক্তয়েয়িক য়নপ্টিায়জত কমিকতিা
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি এয়সআি অনুস্বােি/প্রয়ত স্বােি কিপ্টত পািপ্টবন;
য়পআিএল মোগিত কমিকতিা অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি এয়সআি অনুস্বােি/প্রয়ত স্বােি কিপ্টত পািপ্টবন;
য়বপ্টশষ োিপ্রাি কমিকতিাগণ য়বয়েন্ন মন্ত্রণালি/য়বোগ/অয়ধদিি/পয়িদিি এ সংযুক্ত থাকপ্টল এয়সআি দায়খল কিপ্টত হপ্টব।

১২.৩ মগাপনীি অনুপ্টবদন িিপ্টমি য়বয়েন্ন অংশ
িিপ্টমি অংশ

য়বষি বস্তু

কোি পৃষ্ঠা

অনুপ্টবদপ্টনি সমিকাল, নাম, পদবী, পয়িয়র্য়ত নম্বি ইতযায়দ।

১ম অংশ

স্বাস্থয প্রয়তপ্টবদন

২ি অংশ

অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি জীবন বৃিাি

৩ি অংশ

অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি ব্যয়ক্তগত ধবয়শষ্টয।

৪থ ি অংশ

অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি কা িসম্পাদন সম্পয়কিত তথ্যায়দ।

৫ম অংশ

মলখয়র্ত্র (৩ি ও ৪থ ি অংপ্টশ উপ্টেখ কিা হিয়ন এমন গুরুত্বপূণ ি তথ্যায়দ)

৬ম অংশ

অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি য়বপ্টশষ প্রবণতা, ম াগ্যতা, সততা ও সুনাম,
পপ্টদান্নয়ত, পদািন সংিাি তথ্য/সুপায়িশ।

৭ম অংশ

অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি মূল্যািপ্টনি উপি মতামত প্রদান এবং
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা সম্পপ্টকি সায়ব িক ও চূড়াি মূল্যািন।

৮ম অংশ

মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপে কর্তিক পূিণীি।

তথ্য-সংকলন

পূিণকািী কমিকতিা/কর্তিপে
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা
অনুপ্টমায়দত স্বাস্থয কমিকতিা*
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা

অনুপ্টবদনকািী কর্তিপে

প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপে
সংয়েষ্ট প্রশাসয়নক মন্ত্রণালি/য়বোগ/
অয়ধদিি/ দিি এি দায়িত্বপ্রাি কমিকতিা।

পৃষ্ঠা 70

১২.৪ অনুপ্টমায়দত স্বাস্থয কমিকতিা*
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাপ্টদি অবস্থান

পদম িাদা

স্বাস্থয কমিকতিা

যুগ্ম সয়র্ব ও তদূর্ধ্ি

মময়িকযাল কপ্টলপ্টজি একজন অোপক (কপ্টলপ্টজি
অেে/সুপায়িনপ্টটপ্টন্ডটপ্টক জানাপ্টত হপ্টব।)

সকল ১ম মশ্রণীি মগপ্টজপ্টটি অয়িসাি

মময়িকযাল কপ্টলপ্টজি একজন সহপ্ট াগী অোপক
(কপ্টলপ্টজি অেে/ সুপায়িনপ্টটপ্টন্ডটপ্টক জানাপ্টত হপ্টব।)

সকল ১ম মশ্রণীি মগপ্টজপ্টটি অয়িসাি

মজলাি য়সয়েল সাজিন/মিপুটি য়সয়েল সাজিন

য়সটি কপ্টপাি প্টিশন

মজলা ও উপপ্টজলা সদি দিি
●
●

সয়র্ব/অয়তয়িক্ত সয়র্ব/যুগ্ম সয়র্প্টবি মেপ্টত্র এেপ্টি ও ইয়সয়জ প্রয়তপ্টবদন অির্ভিক্ত হপ্টব।
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা স্বাস্থয পিীো অনুপ্টবদপ্টনি য়বষপ্টি আপয়ি উপস্থাপন কিপ্টল স্বাস্থয সায়েিপ্টসি মহাপয়ির্ালক কর্তিক তদূপ্টেপ্টশ্য
গঠিত মময়িকযাল মবাপ্টি িি য়নকট উক্ত অনুপ্টবদন উপস্থাপন কিা হপ্টব।

একজন কমিকতিাি স্বাস্থযগত ম াগ্যতা (য়িটপ্টনস) য়নপ্টম্নাক্তোপ্টব য়নরূয়পত হপ্টব
(ক) ‘ক’ মশ্রণী
(খ) ‘খ’ মশ্রণী
(গ) ‘গ’ মশ্রণী

: একজন কমিকতিা মকান গুরুতি শািীয়িক ত্রুটিি কািপ্টণ য়নয়িতোপ্টব অেম হপ্টি পপ্টড়ন নাই।
: একজন কমিকতিা মকান গুরুতি শািীয়িক অসুয়বধাি র্ভয়গপ্টতপ্টে া তাপ্টক আংয়শকোপ্টব অেম কপ্টিপ্টে। য়কন্তু
য়তয়ন য়বপ্টশষ ধিপ্টণি কমি ম মন বয়সিা কিপ্টত পাপ্টি এমন কমি সম্পাদপ্টন সেম।
: একজন কমিকতিা সম্পূণ িোপ্টব অেম।

১২.৫ মগাপনীি অনুপ্টবদন িিম পূিণ,য়লখনসহ অনুস্বােি ও প্রয়তস্বােিকিণ সংিাি অনুসিণীি য়নিমাবলী
য়নকটতম ঊর্ধ্িতন কমিকতিা অনুপ্টবদপ্টনি সূর্না কিপ্টবন এবং অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি উপিস্থ কমিকতিা প্রয়ত স্বােি কিপ্টবন।
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি সয়হত অনুপ্টবদনকািী ও প্রয়তস্বােিকািী উেপ্টিিই সংয়েষ্ট থাকপ্টত হপ্টব।

অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি জন্য অনুসিণীি (কোি পৃষ্ঠা, ১ম ও ২ি অংশ)
●
●
●

অনুপ্টবদন দুই প্রপ্টস্থ পূিণ কপ্টি উেি কয়পপ্টত থাস্থাপ্টন স্বােি ও নাম পদবীসহ সীলপ্টমাহি শেয়ত হপ্টব এবং বাপ্টম তায়িখ য়দপ্টত হপ্টব,
া অনুপ্টবদন দায়খপ্টলি তায়িখ য়হপ্টসপ্টব গণ্য হপ্টব।
কোি পৃষ্ঠাি বায়ষ িক এি মেপ্টত্র বৎসি এবং আংয়শক বা য়বপ্টশষ এি মেপ্টত্র সুয়নয়দ িষ্টোপ্টব সমিকাল য়লখপ্টত হপ্টব;
২ি অংপ্টশি উপপ্টি মগাপনীি অনুপ্টবদন মমিাপ্টদি কমিস্থপ্টলি নাম ও মমিাদ সুয়নয়দ িষ্টোপ্টব য়লখপ্টত হপ্টব। মকান িয়মপ্টকি তথ্য প্রপ্ট াজয
না হপ্টল ‘প্রপ্ট াজয নি’ য়লখপ্টত হপ্টব। ১৪ নং িয়মপ্টক অনুপ্টবদনকািী কর্তিপপ্টেি য়নিন্ত্রপ্টণ অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি প্রকৃত কমিকাল
সুয়নয়দ িষ্টোপ্টব য়লখপ্টত হপ্টব। ইপ্টতামপ্টে অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি কমিস্থল/পদবী পয়িবতিন হপ্টল বতিমান পদবী ও কমিস্থপ্টলি সাপ্টথ
আবয়শ্যকোপ্টব প্রাক্তন পদবী ও কমিস্থল য়লখপ্টত হপ্টব।

অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি অনুসিণীি (৩ি. ৪থ ি, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অংশ)
✓
✓
✓
✓

২ি অংপ্টশি ১৪ নং িয়মপ্টক তাঁি য়নিন্ত্রপ্টণ অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি প্রকৃত মমিাদ এবং অন্যান্য সয়ন্নপ্টবয়শত তথ্য সঠিক য়নয়িত হপ্টবন;
৩ি ও ৪থ ি অংপ্টশি অনুস্বােয়িত ঘিগুপ্টলাি নম্বপ্টিি ম াগিলই হপ্টব প্রদি নম্বি। প্রদি মমাট নম্বি অংপ্টক ও কথাি য়লখপ্টত হপ্টব।
৫ম অংপ্টশি মলখয়র্প্টত্র অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা সম্পপ্টকি ৩ি ও ৪থ ি অংপ্টশ প্রয়তিয়লত হিয়ন এমন য়বষি ( য়দ থাপ্টক) উপ্টেখ কিপ্টবন;
৬ষ্ঠ অংপ্টশি ০১ নং িয়মপ্টকি ‘ক অনুপ্টচ্ছপ্টদ’ অনুপ্টবদনকািী কমিকতিা অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি ম াগ্যতা, প্রবণতা ও য়বপ্টশষ দেতাি
য়েয়ি মকান য়নয়দ িষ্ট ধিপ্টনি কাপ্টজ তাঁি উপযুক্ততা বা আগ্রহ িপ্টিপ্টে মসই সম্পপ্টকি মিব্য কিপ্টবন। ‘ক অনুপ্টচ্ছপ্টদ’ এি ১ নং উপানুপ্টচ্ছপ্টদ
‘ধনয়তক’ বলপ্টত কমিকতিাি র্ায়িয়ত্রক ধবয়শষ্টয সংয়েষ্ট, ২ নং উপানুপ্টচ্ছপ্টদ ‘বুয়িবৃয়িক’ বলপ্টত মমধা ও ম াগ্যতা সংয়েষ্ট এবং ৩ নং
উপানুপ্টচ্ছপ্টদ ‘ধবষয়িক’ বলপ্টত আয়থ িক ও য়বষি-সম্পদ সংয়েষ্ট সততা ও সুনাম উপ্টেখ কিপ্টত হপ্টব। ‘গ অনুপ্টচ্ছপ্টদ’ এি মেপ্টত্র প্রপ্টিাজন
মপ্টন কিপ্টল মদপ্টশ বা য়বপ্টদপ্টশ সুয়নয়দ িষ্ট প্রয়শেণ মকাপ্টস িি জন্য সুপায়িশ কিা ম প্টত পাপ্টি;
✓ ৩ি মথপ্টক ৬ষ্ঠ অংপ্টশ পূিণ কপ্টি য়নধ িায়িত স্থাপ্টন আবয়শ্যকোপ্টব নাম, পদবী, সীলপ্টমাহি, তায়িখসহ স্বােি, পয়িয়র্য়ত নম্বি ( য়দ
থাপ্টক) য়লখপ্টবন এবং প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র প্রাক্তন পদবী উপ্টেখ কিপ্টত হপ্টব।

তথ্য-সংকলন
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প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিাি জন্য অনুসিণীি (৭ম অংশ)
o
o
o

প্রয়তপ্টবদনকািী কমিকতিাি মকান মিব্য র্ভল অথবা মকান মিপ্টব্যি য়বষপ্টি সম্পূণ ি একমত না হপ্টল, ৭ম অংপ্টশ প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিা
য়নধ িায়িত স্থাপ্টন য়নজস্ব মতামত য়লখপ্টবন।
অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি মিব্যসমূহ মূল্যািন কপ্টি ৭ম অংপ্টশ প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিা য়নজস্ব মতামত য়লখপ্টবন এবং সাময়গ্রক
মূল্যািপ্টনি য়েয়িপ্টত মমাট নম্বপ্টিি প্রাপ্যতা অংপ্টক ও কথাি য়লখপ্টবন। অন্যথাি অনুপ্টবদনকািী কর্তিক প্রদি মমাট নম্বি গণনাি আসপ্টব;
৭ম অংপ্টশি মশপ্টষ য়নধ িায়িত স্থাপ্টন আবয়শ্যকোপ্টব নাম, পদবী, সীলপ্টমাহি, তায়িখসহ স্বােি, পয়িয়র্য়ত নম্বি ( য়দ থাপ্টক) য়লখপ্টবন
এবং প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র প্রাক্তন পদবী উপ্টেখ কিপ্টত হপ্টব।

১২.৬ অনুপ্টবদনকািী/প্রয়তস্বােিকািী কর্তপি প্টেি অবতিমাপ্টন মগাপনীি অনুপ্টবদন য়লখন
❖ য়নম্নয়লয়খত কািণসমূহ য়বদ্যমান থায়কপ্টল প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপে অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি মগাপনীি অনুপ্টবদন য়লখপ্টত পািপ্টবন। এ
মেপ্টত্র প্ররয়তস্বােপ্টিি প্রপ্টিাজন হপ্টব না।
1. মৃতুযবিণ কিপ্টল;
2. কািাগাপ্টি আটক থাকপ্টল;
3. সাময়িকোপ্টব বিখাি বা অপসায়িত হপ্টল;
4. র্াকুিী হপ্টত বিখাি হপ্টল;
5. র্াকুিী হপ্টত পদতযাগ কিপ্টল;
6. য়নরুপ্টেশ থাকপ্টল; এবং
7. মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খপ্টলি জন্য য়নধ িায়িত সমপ্টিি সব িপ্টশষ তায়িপ্টখি পিবতী ০৩ (য়তন) মাপ্টসি অয়ধককাল য়বপ্টদপ্টশ
অবস্থান কিপ্টল।
❖ উয়েয়খত কািণসমূহ প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপপ্টেি মেপ্টত্র ঘটিপ্টল প্রয়তস্বােপ্টিি প্রপ্টিাজন হপ্টব না।
❖ উয়েয়খত কািণসমূহ অনুস্বােিকািী ও প্রয়তস্বােিকািী উেি কর্তিপপ্টেি মেপ্টত্র ঘটিপ্টল বা মদখা য়দপ্টল বা য়বদ্যমান থাকপ্টল
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খল মথপ্টক অব্যাহয়ত পাপ্টবন। তপ্টব এরূপ মেপ্টত্র অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাপ্টক থাসমপ্টি
থা থ তথ্যসহ মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপেপ্টক য়লয়খতোপ্টব জানাপ্টত হপ্টব। অব্যাহয়ত প্রাি বেি বা সমপ্টিি জন্য গড় নম্বি প্রদান
কিা াপ্টব বা কিপ্টত হপ্টব।
ম সকল মেপ্টত্র মগাপনীি অনুপ্টবদন প্রয়তস্বােপ্টিি প্রপ্টিাজন হইপ্টব না
1.
2.
3.
4.
5.

অনুস্বােিকািী কর্তিপে িাষ্ট্র প্রধান বা সিকাি প্রধান হওিাি মেপ্টত্র;
অনুস্বােিকািী কর্তিপে মকান সাংয়বধায়নক পপ্টদ য়নপ্টিায়জত ব্যয়ক্ত হইপ্টল;
সয়র্ব/োিপ্রাি সয়র্ব এি প্রায়ধকািপ্রাি ব্যয়ক্তবপ্টগিি একাি সয়র্ব এি মেপ্টত্র;
মন্ত্রী/প্রয়তমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সমপ িাপ্টিি ব্যয়ক্তবপ্টগিি একাি সয়র্বপ্টদি মেপ্টত্র;
মন্ত্রীপয়িষদ সয়র্ব/মুখ্য সয়র্ব কর্তিক অনুস্বােয়িত মগাপনীি অনুপ্টবদপ্টনি মেপ্টত্র।

ম সকল মেপ্টত্র মগাপনীি অনুপ্টবদন প্রপ্ট াজয হইপ্টব না
য়নম্নবয়ণ িত মেপ্টত্র মগাপনীি অনুপ্টবদন প্রপ্ট াজয হইপ্টব না। তপ্টব সংয়েষ্ট কমিকতিা কর্তিক য়বষিগুয়ল য়লয়খতোপ্টব অয়িস আপ্টদপ্টশি কয়পসহ
মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপেপ্টক আবয়শ্যকোপ্টব অবয়হত কয়িপ্টত হইপ্টব। থা● বুয়নিায়দ এবং য়বোগীি প্রয়শেণকালীন;
● য়বপ্টশষ োিপ্রাি কমিকতিা (সংযুক্ত নি) থাকাকালীন;
● য়লপ্টিন এ থাকাকালীন;
● সাময়িক বিখাি থাকাকালীন;
● মদপ্টশি অেযিপ্টি বা য়বপ্টদপ্টশ য়শো ছুটিপ্টত থাকাকালীন;
● মদপ্টশি অেযিপ্টি বা য়বপ্টদপ্টশ মপ্রষপ্টণ প্রয়শেণ/অোিনকালীন।

১২.৭ য়বলপ্টম্ব মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খল, অনুস্বােিসহ য়লখন ও প্রয়তস্বােিকিপ্টণি মেপ্টত্র কিণীি
▪

প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র সংয়েষ্ট অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা, অনুপ্টবদনকািী এবং প্রয়তস্বােিকািী কমিকতিাি অসদার্িণ য়হপ্টসপ্টব গণ্য হপ্টব এবং
সংয়েষ্ট কমিকতিাি য়বরুপ্টি য়বোগীি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হপ্টব।
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▪

▪

অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা য়নধ িায়িত সমপ্টিি ০১ বৎসি পি অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি য়নকট মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খল কিপ্টল তা
সিাসয়ি বায়তল য়হপ্টসপ্টব গণ্য হপ্টব। এইরূপ মগাপনীি অনুপ্টবদন অনুস্বােি/প্রয়ত স্বােি কিা াপ্টব না এবং
অনুপ্টবদনকািী/প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপে কর্তিক য়বষিটি উপ্টেখ কপ্টি অনুস্বােি/প্রয়ত স্বােি য়বহীন অবস্থাি মিায়সিাি মহিাজতকািী
কর্তিপপ্টেি য়নকট মপ্রিণ কিপ্টবন।
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা য়নধ িায়িত সমপ্টিি মপ্টে অনুপ্টবদনকািী কমিকতিাি য়নকট মগাপনীি অনুপ্টবদন দায়খল কিা হপ্টল অনুস্বােিকািী
বা প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপে কর্তিক য়নধ িায়িত সমপ্টিি ০১ বৎসপ্টিি পি মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপপ্টেি য়নকট মপ্রিণ কিা হপ্টল তা
সিাসয়ি বায়তল য়হপ্টসপ্টব গণ্য হপ্টব। এ মেপ্টত্র অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি মকান ত্রুটি না থাকপ্টল কমিকতিাপ্টক অব্যাহয়ত পূব িক গড় নম্বি
প্রদান কিপ্টত হপ্টব।

য়বরূপ মিব্য
মগাপনীি অনুপ্টবদন িিপ্টমি ৩ি ও ৪থ ি অংপ্টশি মকান িয়মপ্টকি য়বপিীপ্টত প্রাি নম্বি ০১ হপ্টল তা য়বরূপ মিব্য য়হপ্টসপ্টব গণ্য হপ্টব। মমাট প্রাি নম্বি
৪০ বা তদয়নম্ন অথ িাৎ র্লয়ত মাপ্টনি য়নপ্টম্ন হপ্টল তা য়বরূপ মিব্য য়হপ্টসপ্টব গণ্য হপ্টব। য়বরূপ মিব্য কিাি মেপ্টত্র কািণ ও প্রপ্টিাজনীি তথ্যপ্রমাণ
সংযুক্ত/য়লয়পবি কিপ্টত হপ্টব।
য়বরূপ মিব্য বহাল থাকপ্টল র্াকুিী স্থািীকিণ, য়সপ্টলকশন মগ্রি প্রদান, পপ্টদান্নয়ত, পদািন, ধবপ্টদয়শক য়নপ্টিাগ ইতযায়দ বাধাগ্রি হপ্টব/স্থয়গত থাকপ্টব।
য়বরূপ মিব্য প্রদাপ্টনি পূপ্টব ি অনুপ্টবদনকািী/প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপপ্টেি কিণীি
1. অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাপ্টক তাঁি দায়িত্ব ও কতিব্য সম্পপ্টকি অব্যাহতোপ্টব মমৌয়খক/য়লয়খত য়নপ্টদ িশনা ও পিামশি প্রদান আবশ্যকীি
কতিব্য। য়বরূপ মিব্য সুয়নয়দ িষ্ট এবং সুস্পষ্ট হপ্টত হপ্টব।
2. অনুপ্টবদনকািী প্রদি য়বরূপ মিপ্টব্যি য়বষপ্টি য়দ প্রয়তস্বােিকািী একমত মপাষণ না কপ্টিন তপ্টব য়তয়ন কািণ উপ্টেখপূব িক তা খণ্ডন
কিপ্টত পািপ্টবন এবং এ মেপ্টত্র প্রয়তস্বােিকািীি মিব্য ও প্রদি নম্বিই চৃড়াি য়হপ্টসপ্টব গণ্য হপ্টব।
3. য়বরূপ মিব্য প্রদাপ্টনি মেপ্টত্র অনুপ্টবদনকািী ও প্রয়তস্বােিকািী য়নিপ্টপেতা, বস্তুয়নষ্ঠতা ও সংগয়ত বজাি িাখপ্টবন।
4. য়বরূপ মিপ্টব্যি জন্য থা থ য়নপ্টদ িশনা অনুসিণ না কিা হপ্টল তা কা িকি হপ্টব না।
য়বরূপ মিপ্টব্যি য়বষপ্টি য়সিাি গ্রহণ
1. মিায়সিাি মহিাজতকািী কর্তিপে কমিকতিাগপ্টণি এয়সআি প্রায়িি পি তা ার্াই-বাোই কিপ্টবন এবং উপসয়র্ব/সমপ িাি বা তদয়নম্ন
বা সমপ িাপ্টিি অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা সম্পপ্টকি য়বরূপ মিব্য য়নধ িািণপূব িক তা প্রয়িিাকিণ কিপ্টবন।
2. যুগ্মসয়র্ব বা সমপ িাি ও তদুর্ধধ ি বা সমপ িাপ্টিি কমিকতিাগপ্টণি এয়সআি য়বরূপ য়হপ্টসপ্টব প্রাথয়মকোপ্টব য়র্য়হ্নত মিব্য প্রকৃতই য়বরূপ
য়হপ্টসপ্টব গণ্য কিা হপ্টব য়কনা তা সুয়পয়িিি য়সপ্টলকশন মবাি ি (এসএসয়ব) য়নধ িািণ কিপ্টব। এসএসয়ব’ি য়সিাপ্টিি য়েয়িপ্টত সংয়েষ্ট
মন্ত্রণালি/য়বোগ য়বরূপ মিব্য অবপ্টলাপন বা বহাল িাখপ্টব।
য়বরূপ মিব্য প্রয়িিাকিপ্টণি মেপ্টত্র অনুসিণীি য়নপ্টদ িশাবলী
1. মগাপনীি অনুপ্টবদন প্রায়িি ০৩ মাপ্টসি মপ্টে উপসয়র্ব বা সমপদম িাদাি একজন কমিকতিাি স্বােপ্টি শুধু য়বরূপ মিব্য সংয়েষ্ট অংশ
উদ্ধৃত কপ্টি আধা-সিকায়ি (য়িও) পপ্টত্রি মােপ্টম অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাপ্টক জানাপ্টত হপ্টব;
2. অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা পত্র প্রায়িি ৩০ য়দপ্টনি মপ্টে জবাব দায়খল কিপ্টবন। য়নধ িায়িত সমপ্টিি মপ্টে জবাব দায়খল না কিা হপ্টল
সংয়েষ্ট মন্ত্রণালি/য়বোপ্টগি সয়র্ব চূড়াি য়সিাি য়নপ্টবন;
3. মন্ত্রণালি/য়বোগ/য়নপ্টিাগকািী কর্তিপে সপ্টব িাচ্চ ১৫ য়দপ্টনি মপ্টে অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাি জবাপ্টবি উপি য়বরূপ মিব্যকািী কর্তিপপ্টেি
মিব্য/মতামপ্টতি জন্য পত্র মপ্রিণ কিপ্টব;
4. য়বরূপ মিব্যকািী কর্তিপে পত্র প্রায়িি ৩০ য়দপ্টনি মপ্টে য়বরূপ মিপ্টব্যি য়বষপ্টি মতামত দায়খল কিপ্টবন;
5. মতামত প্রায়িি ৩০ য়দপ্টনি মপ্টে অথবা মতামত না পাওিাি মেপ্টত্র অনুপ্টচ্ছদ-৪ বয়ণ িত সমিসীমা অয়তিপ্টমি ৩০ য়দপ্টনি মপ্টে
মন্ত্রণালি/য়বোপ্টগি অনুপ্টমাদনিপ্টম য়বরূপ মিব্য বহাল/অবপ্টলাপপ্টনি য়বষপ্টি চূড়াি য়সিাি গ্রহণ কিপ্টত হপ্টব। তপ্টব একই
প্রয়তপ্টবদনকািী/প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপপ্টেি য়নিন্ত্রপ্টণ পিপি একায়ধক মগাপনীি অনুপ্টবদপ্টন য়বরূপ মিব্য কিা হপ্টল য়সিাি গ্রহপ্টণি জন্য
থা থ কর্তিপে কর্তিক তদি কিপ্টত হপ্টব;
6. চূড়াি য়সিাি ০৭ কমিয়দবপ্টসি মপ্টে অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিাপ্টক জানাপ্টত হপ্টব এবং মিায়সিাপ্টি অির্ভিক্ত কিপ্টত হপ্টব।
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য়বরূপ মিপ্টব্যি স্থায়িত্ব
➢ য়বরূপ মিব্য সততা ও সুনাম সম্পয়কিত হপ্টল তা বহাপ্টলি তায়িখ হপ্টত পিবতী ০৫ বৎসি প িি কা িকি থাকপ্টব। অন্যান্য মেপ্টত্র ০৩
বৎসি প িি কা িকি থাকপ্টব।
মগাপনীি অনুপ্টবদন য়লয়খবাি কয়তপি য়বপ্টশষ য়বধান
▪ প্রধানমন্ত্রীি কা িালি এবং অধীনস্থ সংস্থাি (ম খাপ্টন সংস্থা প্রধান সয়র্ব বা সয়র্ব পদ ম িাদাি নীপ্টর্) কমিিত যুগ্মসয়র্ব ও তদূর্ধ্ি
প িাপ্টিি কমিকতিাপ্টদি মগাপনীি অনুপ্টবদন প্রয়ত স্বােি কয়িপ্টবন প্রধানমন্ত্রীি পপ্টে তাঁহাি কা িালপ্টিি মুখ্য সয়র্ব।
▪
িাষ্ট্রপয়ত/প্রধানমন্ত্রীি অধীনস্থ মন্ত্রণালি/য়বোগ এবং এি অধীনস্থ সংস্থাি কমিিত যুগ্মসয়র্ব ও তদূর্ধ্ি প িাপ্টিি কমিকতিাপ্টদি মগাপনীি
অনুপ্টবদন অনুস্বােি/প্রয়ত স্বােি কয়িপ্টবন স্ব-স্ব মন্ত্রণালি /য়বোপ্টগি সয়র্ব।
▪ অবসিগ্রহণ/চুয়ক্তয়েয়িক য়নপ্টিায়জত মকান কমিকতিা অবসিগ্রহণ বা চুয়ক্তি মমিাদ মশষ হইবাি য়দন হইপ্টত পিবতী এক বৎসি প িি
মকান
কমিকতিাি মগাপনীি
অনুপ্টবদন অনুস্বােি /প্রয়ত স্বােি কয়িপ্টত পায়িপ্টবন। অনুরূপোপ্টব কমিকাল মশপ্টষ
িাষ্ট্রপয়ত/প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রী/প্রয়তমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সমম িাদা সম্পন্ন ব্যয়ক্তবপ্টগিি এবং সাংয়বধায়নক পপ্টদ কমিিত ব্যয়ক্তি মেপ্টত্রও একই য়বধান
প্রপ্ট াজয হইপ্টব।
▪ য়বপ্টদপ্টশ বাংলাপ্টদশ দূতাবাসসমূপ্টহি য়বয়েন্ন উইং-এ কমিিত পিিাষ্ট্র কযািাি ব্যতীত অন্যান্য কযািাপ্টিি কমিকতিাপ্টদি মগাপনীি
অনুপ্টবদন দূতাবাস/য়মশন প্রধান অনুস্বােি কয়িপ্টবন এবং সংয়েষ্ট মন্ত্রণালপ্টিি সয়র্ব/োিপ্রাি সয়র্ব উক্ত মগাপনীি অনুপ্টবদন প্রয়ত
স্বােি কয়িপ্টবন। ম ই সকল য়মশন বা দূতাবাপ্টস র্াজি দ্য এযাপ্টিিাস ি দায়িপ্টত্ব থায়কপ্টবন তাঁহািা মকান মগাপনীি অনুপ্টবদন য়লয়খপ্টবন না।
মসই মেপ্টত্র সংয়েষ্ট মন্ত্রণালপ্টিি সয়র্ব/োিপ্রাি সয়র্ব কমিকতিাগপ্টণি মগাপনীি অনুপ্টবদপ্টন কািণ উপ্টেখ কয়িিা অনুস্বােি কয়িপ্টবন
এবং এই মেপ্টত্র প্রয়ত স্বােি প্রপ্টিাজন হইপ্টব না।
▪ মন্ত্রণালি বা য়বোপ্টগি য়নিন্ত্রণাধীন অয়ধদিি/দিি/পয়িদিি/সংস্থা/প্রকপ্টল্পি প্রধানগপ্টণি মগাপনীি অনুপ্টবদন মন্ত্রণালি/য়বোপ্টগি
সয়র্ব/োিপ্রাি সয়র্ব অনুস্বােিসহ য়লয়খপ্টবন এবং প্রয়ত স্বােি কয়িপ্টবন মন্ত্রণালি /য়বোপ্টগি দায়িত্বপ্রাি মন্ত্রী/প্রয়তমন্ত্রী/উপমন্ত্রী বা সম
পদম িাদা সম্পন্ন ব্যয়ক্তবগ।ি
▪ সুপািয়নউমািী পদ সৃজপ্টনি িপ্টল উন্নীত অয়ধশাখা সমূপ্টহি প্রশাসয়নক কমিকতিাপ্টদি এয়সআি অনুস্বােি কিাি পাশাপায়শ প্রয়ত স্বােি
কিপ্টবন সংয়েষ্ট উপসয়র্বগণ। এপ্টেপ্টত্র প্রয়তস্বােপ্টিি জন্য যুগ্ম-সয়র্ব সমীপ্টপ উপস্থাপপ্টনি প্রপ্টিাজন মনই [জ.প্রশা.মন্ত্র.য়সআি-৩ শাখাি
পত্র নং-০৫.১০২.০২২.০০.০০.০০১.২০০৬-১৭, তায়িখ: ১২/০৫/২০১১]।

১২.৮ মগাপনীি অনুপ্টবদন সম্পয়কিত প্রশাসয়নক মসাপান
অনুপ্টবদনাধীন কমিকতিা

অনুপ্টবদনকািী কর্তিপে

প্রয়তস্বােিকািী কর্তিপে

প্রধানমন্ত্রীি কা িালপ্টিি প্রপ্টটাকল
অয়িসাি

প্রধানমন্ত্রীি কা িালপ্টিি সয়র্ব

মাননীি প্রধানমন্ত্রী

মাননীি প্রধানমন্ত্রীি সহকািী একাি
সয়র্ব ও এসাইনপ্টমন্ট অয়িসাি

মাননীি প্রধানমন্ত্রীি একাি
সয়র্ব-১

মাননীি প্রধানমন্ত্রী

সহকািী একাি সয়র্ব (সিকািী ১ম
মশ্রণীি কমিকতিা)

সংয়েষ্ট একাি সয়র্ব

সংয়েষ্ট মন্ত্রী/প্রয়তমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ সমম িাদা সম্পন্ন ব্যয়ক্তবগ ি

মন্ত্রণালি/য়বোপ্টগি সয়র্বগপ্টণি এয়সআি য়লখপ্টত হি না। শুধুমাত্র বাৎসয়িক িাক্তায়ি পিীোি দুই প্রস্থ প্রয়তপ্টবদন জমা য়দপ্টত হি।
অয়তয়িক্ত সয়র্ব/যুগ্মসয়র্ব
(োিপ্রাি সয়র্ব)
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মন্ত্রণালপ্টিি দায়িত্বপ্রাি
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অয়তয়িক্ত সয়র্ব

সয়র্ব/োিপ্রাি সয়র্ব

মন্ত্রণালপ্টিি দায়িত্বপ্রাি মন্ত্রী/প্রয়তমন্ত্রী/উপমন্ত্রী

যুগ্মসয়র্ব

সয়র্ব/োিপ্রাি সয়র্ব/অয়তয়িক্ত মন্ত্রণালি/য়বোপ্টগি দায়িত্বপ্রাি মন্ত্রী/ প্রয়তমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী
সয়র্ব
এবং মন্ত্রণালি/য়বোপ্টগি সয়র্ব/ োিপ্রাি সয়র্ব

উপসয়র্ব

অয়তয়িক্ত সয়র্ব/যুগ্মসয়র্ব

সয়র্ব/োিপ্রাি সয়র্ব

য়সয়নিি সহকািী সয়র্ব/সহকািী সয়র্ব

উপসয়র্ব

অয়তয়িক্ত সয়র্ব/যুগ্মসয়র্ব

য়সয়নিি সহকািী প্রধান/সহকািী
প্রধান/গপ্টবষণা কমিকতিা

উপসয়র্ব/উপ-প্রধান

অয়তয়িক্ত সয়র্ব/যুগ্মসয়র্ব/যুগ্মপ্রধান

য়বোগীি কয়মশনাি

মন্ত্রীপয়িষদ সয়র্ব

প্রয়তস্বােপ্টিি প্রপ্টিাজন নাই

মজলা প্রশাসক

য়বোগীি কয়মশনাি

মন্ত্রীপয়িষদ সয়র্ব

অয়তয়িক্ত মজলা প্রশাসক

মজলা প্রশাসক

য়বোগীি কয়মশনাি

উপপ্টজলা য়নব িাহী অয়িসাি

মজলা প্রশাসক

য়বোগীি কয়মশনাি

উপপয়ির্ালক

অয়তোঃপয়ির্ালক/পয়ির্ালক

অয়তোঃমহাপয়ির্ালক/মহাপয়ির্ালক

য়সয়নিি সহকািী কয়মশনাি

অয়তয়িক্ত মজলা প্রশাসক

মজলা প্রশাসক

সহকািী কয়মশনাি (ভূয়ম)

উপপ্টজলা য়নব িাহী অয়িসাি

অয়তয়িক্ত মজলা প্রশাসক (িাজস্ব)

সহকািী পয়ির্ালক

উপপয়ির্ালক

অয়তোঃপয়ির্ালক/পয়ির্ালক/অয়তয়িক্ত মহাপয়ির্ালক

/সহকািী কয়মশনাি

[িকুপ্টমন্টটি ২৩ মসপ্টেম্বি ২০১২ য়রোঃ তায়িপ্টখ জায়িকৃত এয়সআি িিম পূিণ, অনুস্বােিসহ য়লখন এবং প্রয়ত স্বােি ও সংিেণ সংিাি
অনুশাসনমালা এবং সমি সমপ্টি জায়িকৃত য়নপ্টদ িশনাি উপি য়েয়ি কপ্টি প্রস্তুত কিা হপ্টিপ্টে।]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

মনাট- এয়সআি সংিাি উপযু িক্ত িকুপ্টমন্টটি জনাব মমাোঃ আব্দুস সািাম, য়সয়নিি সহকািী পয়ির্ালক (প্রশাসন) প্রস্তুত কপ্টি সংকয়লত কিাি
অনুময়ত প্রদান কিাি সংকলক তাঁি কাপ্টে গেীি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কিপ্টে।
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য়বটিয়সএপ্টলি বাসাি বসবাসকািীপ্টদি বাসা োড়া সংিাি য়বষিায়দ
১৩.১ বাসা োড়া ও অন্যান্য কতিন জমাি নমুনা আপ্টবদনপত্র।
বিাবি
য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী
ইমািত সংিেণ য়বোগ-২
য়বটিয়সএল, মহাখালী, ঢাকা।
য়বষি: বাসা োড়া ও অন্যান্য কতিন জমা কিণ।
য়নম্ন স্বােিকািী কড়াইলস্থ য়বটিয়সএল কপ্টলায়নি _____________________________-এ বসবাস কপ্টিন। উক্ত বাসাি অপ্টক্টাবি ২০১৬ হপ্টত
য়িপ্টসম্বি ২০১৬ প িি মাপ্টসি োড়া ও অন্যান্য কতিন বাবদ য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী, ইমািত সংিেণ য়বোগ-২, য়বটিয়সএল, মহাখালী, ঢাকা (র্লয়ত
য়হসাব নং-০০১২০৩৩০০৫০৫৩, মসানালী ব্যাংক, মহাখালী, ঢাকা শাখা) এি অনুকূপ্টল ____________ (_______________________________
মাত্র) টাকা প্রদান কিা হপ্টিপ্টে (জমা িয়শপ্টদি োিায়লয়প সংযুক্ত)।
উপ্টেখ্য, য়নম্ন স্বােিকািীি বতিমাপ্টন আহয়িত মূল মবতন টাকা _______________।
কতিনকৃত টাকা জমাি য়ববিণ:
মাপ্টসি নাম
য়ববিণ
টাকাি পয়িমাণ
০১। অপ্টক্টাবি ২০১৬
বাসা োড়া আহয়িত মূল মবতন ___________ এি _____%)
ওিাসা য়বল
মপৌি কি
গ্যাস য়বল (িবল বাণ িাি)
০২। নপ্টেম্বি ২০১৬
বাসা োড়া আহয়িত মূল মবতন ___________ এি _____%)
ওিাসা য়বল
মপৌি কি
গ্যাস য়বল (িবল বাণ িাি)
০৩। য়িপ্টসম্বি ২০১৬
বাসা োড়া আহয়িত মূল মবতন ___________ এি _____%)
ওিাসা য়বল
মপৌি কি
গ্যাস য়বল (িবল বাণ িাি)
মমাট=
(কথাি: ---------------------------------------------মাত্র।)
প্রায়ি স্বীকাি পূব িক প্রতযািন পত্র ইসুযি প্রপ্টিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি জন্য অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।
সংযুয়ক্ত: জমা িয়শপ্টদি নম্বি______________ তায়িখ: --------------।
(--------নাম----------)
পদবী
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মিান: --------------
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পপ্টদান্নয়ত ও য়সপ্টলকশন মগ্রি য়বষিক
১৪.১ পপ্টদান্নয়তি জন্য য়িয়পয়স কয়মটিি য়বপ্টবর্নাি য়নয়মি প্রিাবনাি স্বপপ্টে সংয়েি য়ববিণীি নমুনা
এস্টায়িশপ্টমন্ট ম্যানুপ্টিল (েয়লউম-১) এি পৃষ্ঠা ৫৯১-৫৯৩ অনু ািী পপ্টদান্নয়তি জন্য প্রপ্ট াজয েপ্টকি সমথ িপ্টন একটি য়ববিণী থাকা বাঞ্ছনীি। য়নপ্টর্
একটি নমুনা মদখাপ্টনা হপ্টলা:
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি য়বয়সএস (প্টটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ) কযািাপ্টিি য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী/য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী ইয়জোঃ পপ্টদ (প্টগ্রি-৫) পপ্টদান্নয়তি জন্য
য়িয়পয়স কয়মটিি য়বপ্টবর্নাি য়নয়মি প্রিাবনাি স্বপপ্টে সংয়েি য়ববিণী।
১। য়বয়সএস (প্টটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ) কযািাপ্টিি য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী/য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী ইয়জোঃ পপ্টদ অনুপ্টমায়দত অগাপ্টি নাগ্রাম অনু ািী ১৩৬ টি পদ
িপ্টিপ্টে। এই পদগুয়ল জাতীি মবতন মস্কল, ২০১৫ অনু ািী ৫থ ি মগ্রপ্টিি এবং মবতন মস্কল টাকা ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-। বতিমাপ্টন এই পপ্টদ ১০৭ জন
কমিকতিা কমিিত িপ্টিপ্টেন। িপ্টল ২৯ টি পদ শূন্য।
২। য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী/য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী ইয়জোঃ প িাপ্টি মমাট পদসংখ্যাি সািণী:
িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি প্রজ্ঞাপন নং- ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৬৭, তায়িখ: ২৫/০৬/২০১৫ য়রোঃ অনু ািী
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি য়বয়সএস (প্টটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ) কযািাপ্টিি পয়ির্ালক/পয়ির্ালক ইয়জোঃ প িাপ্টি পদসংখ্যাি সািণী য়নম্নরূপ:
িয়মক নং
পপ্টদি নাম
পদসংখ্যা
১।
য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী
১৭
ি
ি),
[প্টমাট ১৯ টি অনুপ্টমায়দত পপ্টদি মপ্টে ২ টি পদ অগাপ্টনাগ্রাম অনু ািী উপ-পয়ির্ালক (অথ া নন-কযািাি পদ।
িপ্টল য়বয়সএস (প্টটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ) কযািাপ্টিি য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী পদ (১৯-২)=১৭ টি।]
২।
য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী ইয়জোঃ
১১৯
মমাট
১৩৬
অথ ি য়বোপ্টগি বািবািন অনুয়বোপ্টগি স্মািক নং ০৭.০০.০০০০.১৬৩.১৪.০৩৪.১৪-৭৬, তায়িখ: ১৬/০৪/২০১৫ য়রোঃ -মত উপয়িউক্ত পদগুয়ল
Bangladesh Civil Service (Engineering Telecommunication) Recruitment Rules, 1981এি তিয়সপ্টলি িয়মক-৩
অনু ািী পপ্টদান্নয়ত প্রদাপ্টনি শতি উপ্টেখ আপ্টে।
৩।

পদ শূন্যতাি কািণ: য়নম্নয়লয়খত কািপ্টণ ৩৪ টি পদ শূন্য হপ্টিপ্টে:

িয়মক নং

কমিকতিাি নাম, পদবী ও জন্ম তায়িখ

১

জনাব ---------সাপ্টবক পয়ির্ালক (র্োঃদাোঃ), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি (য়িওটি)
মগ্রপ্টিশন-২০৬৬
জন্ম তায়িখ:
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি সৃজপ্টনি সিকায়ি আপ্টদশ নং১৪.০০০.০০০০.০০৮.২২০০.২ .১৩ (অংশ)-২৬৭, তায়িখ: ২৫-০৬-২০১৫
অনু ািী ৫ম মগ্রপ্টিি সৃষ্ট ১৩৬ টি কযািাি পপ্টদি মপ্টে য়বলুি য়বটিটিয়বি ১০৮ টি
পপ্টদ পপ্টদান্নয়ত হপ্টিয়েল। অয়ধদিি সৃজপ্টনি পপ্টি অয়তয়িক্ত (১৩৬-১০৮)=২৮ টি
পপ্টদ এ প িি মকান পপ্টদান্নয়ত হিয়ন।

২-২৯।
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পদ শূন্য হওিাি
তায়িখ

পদ শূন্য হওিাি
কািণ

২৫-০৬-২০১৫

২৮ টি শূন্য পপ্টদ এ
প িি মকান পপ্টদান্নয়ত
মদিা হিয়ন।
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আিও উপ্টেখ কিা াি ম , বতিমাপ্টন পয়ির্ালক/পয়ির্ালক ইয়জোঃ (প্টগ্রি-৪) প িাপ্টি শূন্য ৪১ (একর্য়েশ) টি পপ্টদি য়বপিীপ্টত মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ
অয়ধদিপ্টিি পত্র নং ১৪.৩০.০০০০.২১৬.১২.১০৬.১৬.১, তায়িখ: ০৪/১২/২০১৬ য়রোঃ মূপ্টল য়নিয়মত য়বোগীি প্রপ্টকৌশলীগপ্টণি জন্য ৪থ ি মগ্রপ্টিি
পপ্টদ পপ্টদান্নয়তি প্রিাব পাঠাপ্টনা হপ্টিপ্টে। য়দ য়নিয়মত পয়ির্ালক ৪১ জনপ্টক পয়ির্ালক/পয়ির্ালক ইয়জোঃ পপ্টদান্নয়ত মদিা হি, তপ্টব য়বোগীি
প্রপ্টকৌশলী প িাপ্টি সব িপ্টমাট খায়ল পপ্টদি সংখ্যা হপ্টব (২৯+৪১)=৭০ (সিি) টি।
পপ্টদান্নয়তি পূব িশতি: য়বয়সএস (প্টটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ) কযািাপ্টিি য়নপ্টিাগ য়বয়ধ Bangladesh Civil Service Recruitment Rules,
1981 এি Schedule-II, Part-XV [Bangladesh Civil Service (Engineering Telecommunication)] এি

৪।

িয়মক-৩ অনু ািী Divisional Engineer (য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী) পপ্টদ পপ্টদান্নয়তি শতি য়নম্নরূপ:
(ক) য়বয়সএস (প্টটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ) কযািাপ্টি মমাট ৭ (সাত) বেি র্াকুিীি অয়েজ্ঞতা;
(খ)

সপ্টিাষজনক র্াকুিীি মিকি ি ।

প্রিাবনা: Divisional Engineer (য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী) পপ্টদ পপ্টদান্নয়তি পূব িশতি পূিণকািী __ (____________) জন কমিকতিাি নাম
ও প্রাসয়ঙ্গক তথ্য য়নম্নরূপ:

৫।

িয়মক কমিকতিাি নাম, পদবী, জন্ম তায়িখ
নং
ও মগ্রপ্টিশন নং

০১

জনাব ____________________,
য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী (র্োঃদাোঃ),
য়িওটি, য়বটিয়সএল -এ কমিিত
১০/০৩/১৯৬৩, মগ্রপ্টিশন-২১২৭

০২

০৩

কযািাপ্টি
ম াগদাপ্টনি
তায়িখ ও
র্াকুিীপ্টত স্থািী
হওিাি তায়িখ
১১/১২/১৯৯১
১৫/১২/১৯৮৩

উপ-য়বোগীি
প্রপ্টকৌশলী পপ্টদ
(য়িিাি পপ্টদ)
পপ্টদান্নয়তি
তায়িখ
২২/০১/২০০১

কমিকতিাপ্টদি য়বোগীি/
মিব্য
দুনীয়ত দমন বুযপ্টিা বা
অন্য মকান আদলপ্টত
মামলা/ তদি আপ্টে
য়কনা
না
মগ্রপ্টিশন নং ২১২৭ এি পূপ্টব িি
কমিকতিাগণ য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী
(৫ম মগ্রি) বা তদূর্ধ্ি পপ্টদ
য়নিয়মত
পপ্টদান্নয়তপ্রাি/অবসিপ্রাি।
মগ্রপ্টিশন নং ২১২৮ হপ্টত ২১৪৫
এি কমিকতিাগণ য়বোগীি
প্রপ্টকৌশলী (৫ম মগ্রি) বা তদূর্ধ্ি
পপ্টদ
য়নিয়মত
পপ্টদান্নয়তপ্রাি/অবসিপ্রাি।
মগ্রপ্টিশন নং ২১৪৭ হপ্টত ২১৮০
এি কমিকতিাগণ য়বোগীি
প্রপ্টকৌশলী (৫ম মগ্রি) বা তদূর্ধ্ি
পপ্টদ
য়নিয়মত
পপ্টদান্নয়তপ্রাি/অবসিপ্রাি।

উপপ্টিি তায়লকাি িয়মক নং ৯, ১৬ এবং ২৪ এি কমিকতিাগণ য়লপ্টিপ্টন আপ্টেন।
৬। য়বোগীি মামলা সংিাি তথ্য: অনুপ্টচ্ছদ-৫ এ পপ্টদান্নয়তি জন্য প্রিায়বত কমিকতিাপ্টদি মপ্টে িয়মক নং-১ মথপ্টক ৩, ৯ মথপ্টক ৩৬, ৩৮ মথপ্টক
৪২, ৪৪ মথপ্টক ৪৮ এবং ৫০ মথপ্টক ৫৩ এি কমিকতিাি য়বরুপ্টি মকান য়বোগীি মামলা তদিাধীন/র্ালু মনই। িয়মক ৪ মখপ্টক ৮, ৩৭ এবং ৪৯ এি
কমিকতিাি য়বরুপ্টি য়বোগীি মামলাি দণ্ড প্রদান কিা হপ্টিপ্টে। িয়মক ৪৩ এি কমিকতিাি য়বরুপ্টি য়বোগীি মামলা র্লমান িপ্টিপ্টে।
৭। দুনীয়ত সম্পয়কিত তথ্য: অনুপ্টচ্ছদ-৫ এ পপ্টদান্নয়তি জন্য প্রিায়বত কমিকতিাপ্টদি মপ্টে িয়মক নং-১ মথপ্টক ১৩ এবং ১৫ মথপ্টক ৫৩ এি
কমিকতিাি য়বরুপ্টি দুনীয়ত দমন বুযপ্টিাপ্টত মকান মামলা তদিাধীন/র্ালু মনই। িয়মক নং -১৪ এি কমিকতিাি য়বরুপ্টি দুনীয়ত দমন কয়মশন কর্তিক
র্াজিশীট দায়খল কিা হপ্টিপ্টে।
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৮। য়বয়সএস (প্টটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ) কযািাপ্টি য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী / য়বোগীি প্রপ্টকৌশলী ইয়জোঃ পপ্টদ অনুপ্টচ্ছদ-৫ এ বয়ণ িত কমিকতিাপ্টদি মে মথপ্টক শূন্য
পদগুয়ল পপ্টদান্নয়তি মােপ্টম পূিপ্টণি প্রিাব য়বোগীি পপ্টদান্নয়তি কয়মটিি সদি য়বপ্টবর্নাি জন্য উপস্থাপন কিা াি।
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১৪.২ কমির্ািীপ্টদি পপ্টদান্নয়তি জন্য য়িয়পয়স কয়মটিি য়বপ্টবর্নাি য়নয়মি কা িপপ্টত্রি নমুনা
আপ্টলার্য সূর্ী -১: জাতীি মবতন মস্কল’২০০৯ অনু ািী মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি [য়বলুি বাংলাপ্টদশ তাি ও মটয়লপ্টিান মবাি ি (য়বটিটিয়ব)]-এি
২১(একুশ) জন মপ্রষপ্টণ য়বটিয়সএপ্টল কমিিত র্ততীি মশ্রণীি কমির্ািীি টাইমপ্টস্কল প্রদান ।
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি [য়বলুি বাংলাপ্টদশ তাি ও মটয়লপ্টিান মবাি ি (য়বটিটিয়ব)]-এি আওতাধীন কয়নষ্ঠ য়হসাব িেক পদটি জাতীি মবতন
মস্কল’২০০৯ এি ১১তম মগ্রপ্টিি ৬৪০০-১৪২৫৫/- টাকাি মস্কপ্টলি িাজস্ব খাতর্ভক্ত স্থািী পদ। উক্ত মস্কপ্টল কমিিত ২১ (একুশ) জন মপ্রষপ্টণ
য়বটিয়সএপ্টল কমিিত র্ততীি মশ্রণীি কমির্ািী ১ম টাইম মস্কল পাওিাি ম াগ্যতা অজিন কপ্টিপ্টেন।
(ক) অথ ি য়বোপ্টগি এস, আি, ও ২২৫ আইন/২০০৯/অম/অয়ব/(বািোঃ-১)/জাোঃ মবোঃ মস্কল-১/২০০৯/২৩২, তায়িখ ০২/১২/২০০৯-এি ৭(১) এি
য়বধান (সংলাগ-২) য়নম্নরুপোঃ
৭(১) ‘‘ জাতীি মবতন মস্কল, ২০০৯ এি টাকা ৪১০০-৭৭৪০(২০নংপ্টগ্রি) হইপ্টত টাকা ৮০০০-১৬৫৪০/-(১০ নং মগ্রি) মবতনপ্টস্কল য়বয়শষ্ট
পপ্টদি আওতার্ভক্ত নন-মগপ্টজপ্টটি সিকায়ি কমির্ািীগণ একই অথবা সমপ িাপ্টিি পিস্পি বদয়লপ্ট াগ্য পপ্টদ ৮, ১২ ও ১৫ বৎসি র্াকয়ি পূয়তি
এবং র্াকয়িি সপ্টিাষজনক মিকপ্টি িি য়েয়িপ্টত ও এতদ্সংিাি প্রর্য়লত শতিায়দ পূিণ সাপ্টপপ্টে, থািপ্টম ১ম, ২ি ও ৩ি পিবতী উচ্চতি
মবতনপ্টস্কপ্টল , উচ্চতি মস্কল (টাইম মস্কল) য়হসাপ্টব প্রাপ্য হইপ্টবন:
তপ্টব শতি থাপ্টক ম , একই কমির্ািী পপ্টদান্নয়ত ব্যতীত সমগ্র র্াকুিী জীবপ্টন ৩টিি অয়ধক টাইম মস্কল প্রাপ্য হইপ্টবন না। আিও শতি থাপ্টক ম ,
য়সপ্টলকশন মগ্রি মস্কল এবং উচ্চতি মস্কল (টাইম মস্কল) যুগপৎোপ্টব প্রদান সংিাি অথ ি য়বোগ, অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি ১০-১১-১৯৯৭ তায়িপ্টখি
অম/অয়ব (বািোঃ-৩)/টাইম মস্কল-৩/৯৬(অংশ)/৭২(২০০) নং স্বািপ্টক বয়ণ িত ব্যাখ্যা বলবত থায়কপ্টব।"
বয়ণ িত য়বয়ধ অনুসাপ্টি ৩ি মশ্রণীি কমির্ািীপ্টদিপ্টক টাইম মস্কল প্রদান সংিাি শতিায়দ হপ্টচ্ছ:
(১) ৩ি মশ্রয়ণি পপ্টদ কমিিত;
(২) ১ম টাইম মস্কল প্রায়িি জন্য য়িিাি পপ্টদ ৮ বেি র্াকুিী পূয়তি।
(৩) র্াকুিীি সপ্টিাষজনক মিকি ি।
(খ) প্রিায়বত কমির্ািীগপ্টণি র্াকুিীপ্টত য়িিাি পপ্টদ ম াগদাপ্টনি তায়িখ (কয়নষ্ঠ য়হসাব িেক পপ্টদ), র্াকুিীপ্টত স্থািীকিপ্টনি তায়িখ, য়বোগীি
মামলাি য়ববিণ, ১ম টাইম মস্কল প্রাপ্যতাি তায়িখ এবং কমির্ািীগপ্টণি য়বগত পাঁর্ বেপ্টিি বায়ষ িক মগাপনীি প্রয়তপ্টবদন এি মূল্যািনসহ
অন্যান্য তথ্যায়দ সংলাগ-১.১ এ উপ্টেখ িপ্টিপ্টে। টাইমপ্টস্কল/য়সপ্টলকশন মগ্রি সংিাি অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি এস, আি, ও (সংলাগ-১.২), য়িিাি
পপ্টদ পপ্টদান্নয়তি আপ্টদশ (সংলাগ-১.৩), য়বোগীি মামলাি প্রয়তপ্টবদন (সংলাগ-১.৪), দুনীয়ত য়বষিক মামলাি প্রয়তপ্টবদন (সংলাগ-১.৫),
মজযষ্ঠতা তায়লকা সংলাগ-১.৬ এ িয়েত আপ্টে।
(গ) এমতাবস্থাি, জাতীি মবতন মস্কল, ২০০৯ অনু ািী মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি [য়বলুি য়বটিটিয়ব]-এি ৩ি মশ্রণীি নন-মগপ্টজপ্টটি ২১ (একুশ) জন
কমির্ািীি য়িিাি পপ্টদ ৮ (আট) বেি পূয়তিপ্টত জাতীি মবতন মস্কল’২০০৯ এি ১০ম মগ্রপ্টি ১ম টাইম মস্কল প্রদাপ্টনি লপ্টেয সংয়েষ্ট মিকি িপত্র
য়বোগীি পপ্টদান্নয়ত/ য়নপ্টিাগ মবাপ্টি িি সদি য়বপ্টবর্নাি জন্য উপস্থাপন কিা হল।

১৪.৩ য়সপ্টলকশনপ্টগ্রি মস্কল এবং উচ্চতি মস্কল (টাইমপ্টস্কল) যুগপৎোপ্টব প্রদান সংিাি ব্যাখ্যা
১। জাতীি মবতন মস্কল, ২০০৯ এি অনুপ্টচ্ছদ-৭ এি শতিাংপ্টশ বয়ণ িত আপ্টে ম , “ একই কমির্ািী পপ্টদান্নয়ত ব্যতীত সমগ্র র্াকুিী জীবপ্টন ৩টিি
অয়ধক টাইমপ্টস্কল প্রাপ্য হইপ্টবন না। আিও শতি থাপ্টক ম , য়সপ্টলকশনপ্টগ্রি মস্কল এবং উচ্চতি মস্কল (টাইমপ্টস্কল) যুগপৎোপ্টব প্রদান
সংিাি অথ ি য়বোগ, অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি ১০-১১-১৯৯৭ তায়িপ্টখি অম/অয়ব (বাি-৩)/টাইপ্টমস্কল-৩/৯৬(অংশ)/৭২(২০০) নং স্মািপ্টক বয়ণ িত
ব্যাখ্যা বলবত থায়কপ্টব।” (অথ ি য়বোপ্টগি ই-বুক, পৃষ্ঠা-১০৬৮)
২। অথ ি য়বোগ, অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি ১০-১১-১৯৯৭ তায়িপ্টখি অম/অয়ব (বাি-৩)/টাইপ্টমস্কল-৩/৯৬(অংশ)/৭২(২০০) উয়েয়খত স্মািকটিপ্টত সংশি
য়নিসপ্টনি লপ্টেয প্রদি ব্যাখ্যাটি য়নম্নরূপ (অথ ি য়বোপ্টগি ই-বুক, পৃষ্ঠা-১০৬৮):
“ম সকল পপ্টদি য়সপ্টলকশন মগ্রি মস্কল এবং উচ্চতি মস্কল (টাইমপ্টস্কল) এি উেি প্রকাি সুয়বধা য়বদ্যমান, মসই সকল পপ্টদ একজন কমির্ািী
প্রর্য়লত য়বধান মমাতাপ্টবক প্রাপ্যতা সাপ্টপপ্টে য়সপ্টলকশন মগ্রপ্টিি অয়তয়িক্ত সিকাি কর্তিক য়নধ িায়িত সংখ্যক উচ্চতি মস্কল (টাইমপ্টস্কল)
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এি সুয়বধা প্রাপ্য হইপ্টবন, অথ িাৎ মকান কমির্ািী য়নধ িায়িত মস্কপ্টল য়সপ্টলকশন মগ্রি প্রাি হইপ্টল বা, য়নধ িায়িত মস্কপ্টল য়সপ্টলকশন মগ্রি না
পাওিাি কািপ্টণ ব্যয়ক্তগত মস্কল য়হসাপ্টব য়সপ্টলকশন মগ্রি প্রাি হইপ্টল, উহা য়নধ িায়িত সংখ্যক টাইম মস্কপ্টলি মপ্টে গণ্য হইপ্টব না। এই
মেপ্টত্র প্রাপ্যতা সাপ্টপপ্টে অবয়শষ্ট উচ্চতি মস্কল (টাইমপ্টস্কল) প্রায়িি মেপ্টত্র উক্ত রূপ্টপ প্রাি ব্যয়ক্তগত মস্কল মকান অিিাি হইপ্টব না এবং
মকান কমির্ািীই পপ্টদি জন্য য়নধ িায়িত য়সপ্টলকশন মগ্রি মস্কপ্টলি পিবতী য়তনটি উচ্চতি মস্কপ্টলি মবশী উচ্চতি মস্কল (টাইমপ্টস্কল) য়হসাপ্টব
প্রাপ্য হপ্টবন না।...”
৩। টাইম মস্কল য়বষপ্টি অথ ি য়বোগ, অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি ০৫-০৮-১৯৮৫ তায়িপ্টখি অম/অয়ব(বা)-৩-আি(য়জ)-১-৮৪(অংশ-৪)-১২৫ স্মািপ্টকি
মােপ্টম জািীকৃত সংপ্টশাধনী য়নম্নরূপ(অথ ি য়বোপ্টগি ই-বুক, পৃষ্ঠা-১০৪৪ এবং ১০৩২):
“১) ম সব মেপ্টত্র ১-৭-১৯৭৭ তায়িপ্টখি পি এবং সংয়েষ্ট পপ্টদ ৮ বৎসি র্াকয়ি পূয়তিি পূপ্টব ি য়সপ্টলকশন মগ্রি মস্কল প্রদান কিা হইিাপ্টে, মস সব
মেপ্টত্র সংয়েষ্ট পপ্টদ ৮ বৎসি পূয়তিি পি, য়সপ্টলকশন মগ্রপ্টিি পিবতী মস্কলটি উচ্চতি মস্কল (টাইমপ্টস্কল) য়হসাপ্টব প্রপ্টদি হপ্টব।
২) ম সব মেপ্টত্র ১-৭-১৯৭৭ তায়িপ্টখি পি এবং সংয়েষ্ট পপ্টদ ৮ বৎসি অথবা ১২ অথবা ১৫ বৎসি পূয়তিি পি য়সপ্টলকশন মগ্রি মস্কল প্রদান
কিা হইিাপ্টে, মস সব মেপ্টত্র সংয়েষ্ট কমির্ািী/কমিকতিাগণপ্টক য়সপ্টলকশন মগ্রি মস্কল প্রায়িি তায়িপ্টখ সংয়েষ্ট উচ্চতি মস্কপ্টলি (টাইম
মস্কপ্টলি) পিবতী মস্কলটি ব্যয়ক্তগত মস্কল (Scale Personal to the incumbent) য়হসাপ্টব প্রপ্টদি হপ্টব।”

১৪.৪ মপ্রষপ্টণ য়বটিয়সএল এ কমিিত কমির্ািীপ্টদি য়সপ্টলকশন মগ্রি ও টাইমপ্টস্কপ্টলি প্রিাপ্টবি মেপ্টত্র অনুসিণীি
আপ্টদশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহা-পয়ির্ালপ্টকি কা িালি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা ।
২৪ মপৌষ ১৪২২
তায়িখ: -------------------।
০৭ জানুিায়ি ২০১৬
য়বষি: মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি কমির্ািী মপ্রষপ্টণ য়বটিয়সএল এ কমিিত কমির্ািীপ্টদি য়সপ্টলকশন মগ্রি ও টাইমপ্টস্কপ্টলি প্রিাব।
স্মািক নং-১৪.৩০.০০০০.২১৬.১২.০৪২.১৫.৩

সূত্র:

১। য়বটিয়সএল এি পত্র নং- ১৪.৩০.০০০০.০১৪.১২.০০৫.০২-৩২৯, তায়িখ: ০৫/১১/২০১৫ য়র:।
২। য়বটিয়সএল এি পত্র নং- ১৪.৩০.০০০০.০১৪.১২.০০৫.০২-৩৫২, তায়িখ: ১২/১১/২০১৫ য়র: ।
৩। য়বটিয়সএল এি পত্র নং- ১৪.৩৩.০০০০.০১৪.১২.০০৫.০২-৩৬১, তায়িখ: ২৬/১১/২০১৫ য়র:।
৪। য়বটিয়সএল এি পত্র নং- ১৪.৩৩.০০০০.০১৪.১২.০০৭.১৫-১২১, তায়িখ: ১৫/১১/২০১৫ য়র: ।
৫। য়বটিয়সএল এি পত্র নং- ১৪.৩৩.০০০০.০১৪.১২.০০৫.০২-৩৬৬, তায়িখ: ০২/১২/২০১৫ য়র:।
৬। য়বটিয়সএল এি পত্র নং- ১৪.৩৩.০০০০.০১৪.১২.০০৫.০২-৩৬৭, তায়িখ: ২২/১২/২০১৫ য়র:।
৭। প্রধান কমিােে, ঢাকা মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অঞ্চল (দোঃ), য়বটিয়সএল এি পত্র নং- ১৪.৩৩.০০০০.৫৮১.১২.০০২.১৫-২৮,
তায়িখ: ৩০/১১/২০১৫ য়র:।
উপযু িক্ত য়বষপ্টি সূত্র বিাপ্টত উয়েয়খত পত্রগুয়লি মােপ্টম য়সপ্টলকশন মগ্রি ও টাইমপ্টস্কল মঞ্জুিীি প্রিাব মপ্রিণ কিা হি। একই য়িিাপ্টি কমিিত
কমির্ািীপ্টদি মজযষ্ঠতাি িমানুসাপ্টি সকল ম াগ্য প্রাথীপ্টক য়সপ্টলকশন মগ্রি ও টাইমপ্টস্কপ্টলি মঞ্জুিীি জন্য য়বপ্টবর্না কিা সমীর্ীন। য়কন্তু,
য়বয়চ্ছন্নোপ্টব মপ্রয়িত উয়েয়খত পপ্টত্র র্াকুিী-য়ববিণীি েক না থাকাি মকান ম াগ্য প্রাথী বাদ পড়প্টে য়কনা তা য়নধ িািণ কিা সম্ভব হপ্টচ্ছ না। তদুপয়ি,
য়সপ্টলকশন মগ্রপ্টি ও টাইমপ্টস্কপ্টলি মঞ্জুিীি জন্য য়বোগীি য়নব িার্ন কয়মটিপ্টত আপ্টলার্নাি লপ্টেয সংয়েষ্ট কমির্ািীি য়বোগীি ও দুনীয়ত মামলা
য়বষিক প্রতযিন পত্র মপ্রয়িত প্রিাপ্টব সংপ্ট ায়জত হিয়ন।
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২। সুতিাং, য়নয়দ িষ্ট য়িিাপ্টি য়সপ্টলকশন মগ্রি ও টাইমপ্টস্কপ্টলি প্রাি প্রিাপ্টবি সয়হত সংযুক্ত দয়ললায়দি য়নম্নরূপ কয়তপি সংপ্টশাধনী/সংপ্ট াজন
প্রপ্টিাজন:
(ক) নমুনা েক অনু ািী য়নয়দ িষ্ট য়িিাপ্টিি জন্য একটি হালনাগাদকৃত র্াকুিীি তথ্যয়ববিণী েক সংপ্ট াজন (ইউয়নপ্টকাপ্টি পূিণকৃত
সিট-কয়প সহ)।
(খ) নমুনা েপ্টক উয়েয়খত তপ্টথ্যি সমথ িপ্টন প্রপ্টিাজনীি কাগজপত্র।
(গ) য়বোগীি মামলা/ দুনীয়ত মামলা য়বষিক প্রতযিন পত্র সংপ্ট াজন ।
(ঘ) টাইপ্টমপ্টস্কল/ য়সপ্টলকশন মগ্রপ্টি প্রায়িি স্বপপ্টে প্রপ্ট াজয য়বয়ধ/আপ্টদশ সংপ্ট াজন ।
৩। এমতাবস্থাি, য়বটিয়সএল মকন্দ্রীি অয়িস কর্তিক প্রয়ত য়িিাি পপ্টদি মেপ্টত্র পৃথকোপ্টব সংপ্টশায়ধত পূণ িাংগ প্রিাব মপ্রিপ্টণি জন্য য়নপ্টদ িশিপ্টম
অনুপ্টিাধ কিা হল।
সংযুক্ত: নমুনা েক- ১ (এক) পাতা।

ব্যবস্থাপনা পয়ির্ালক
বাংলাপ্টদশ মটয়লকয়মউয়নপ্টকশন্স মকাম্পানী য়লয়মপ্টটি
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ েবন,৩৭/ই, ইস্কাটন গাপ্টি িন
ঢাকা-১০০০।

স্মািক নং-১৪.৩০.০০০০.২১৬.১২.০৪২.১৫.৩

স্বােয়িত/(মমাোঃ আজম আলী)
পয়ির্ালক (প্রশাসন)
মিানোঃ ৯৮৩০৪০০

২৪ মপৌষ ১৪২২
তায়িখ: -------------------।
০৭ জানুিায়ি ২০১৬

অনুয়লয়প (প্টজযষ্ঠতাি য়েয়িপ্টত নপ্টহ): অবগয়ত ও প্রপ্টিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি জন্য১। য়িয়জ, টিএসয়স, গাজীপুি, য়বটিয়সএল।
২। প্রধান কমিােে, য়পএন্ডয়ি/য়িটিআি (দয়েণ/উিি/পূব ি/পয়িম/প্টকন্দ্রীি)/য়সটিআি/ মকটিআি/এসটিআি/িাজশাহী মটয়লকম/িংপুি
মটয়লকম/ট্রয়ন্সয়মশন/উপপ্টজলা মটয়লকম/পেী মটয়লকম, য়বটিয়সএল।
৩। পয়ির্ালক, সংগ্রহ/িাজস্ব-১/িাজস্ব-২/টিটিয়স’স, য়বটিয়সএল।
৪। অয়িস কয়প।
স্বােয়িত/(মমাোঃ আজম আলী)
পয়ির্ালক (প্রশাসন)
মিানোঃ ৯৮৩০৪০০
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ধনয়ময়িক ছুটি সংিাি য়বষিায়দ
গণপ্রজাতন্ত্রী ৈাংিায়েি সরকার
তটশিয় াগায় াগ অশধেির
মহািশরচািয়কর কা ডািয়য়র
৪২৩-৪২৮, ততজগাঁও শিল্প এিাকা, ঢাকা-১২০৮। www.telecomdept.gov.bd
বনশমশত্তক ছুটির আয়ৈেন ফরম

১। আপ্টবদনকািীি নাম
:
২। পদবী
:
৩। কমিিত পদ
:
৪। প্রায়থ িত ছুটিি সমিকাল
:
/ /
য়রোঃ মথপ্টক
/ /
য়রোঃ, ______ (_______) য়দন।
৫। কমিস্থল তযাপ্টগি সমিকাল (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র): / /
য়রোঃ মথপ্টক
/ /
য়রোঃ, ____ (_____) য়দন।
৬। ছুটি মোপ্টগি কািণ: ব্যয়ক্তগত/পায়িবায়িক/সামায়জক/ধমীি/ অন্যান্য [প্রপ্ট াজয অংপ্টশ টিক (∙) য়র্হ্ন য়দন]।
৭। ছুটিকালীন অবস্থাপ্টনি ঠিকানা ও মিান নম্বি
: _________________________________________। মিান: _______________
তায়িখ:

/

/

য়রোঃ

______________________
আপ্টবদনকািীি স্বােি

প্রািক
__________________________________________________, শিওটি, ঢাকা।
অনুশিশি (প্রয় াজু তিয়ত্র) সেয় অৈগশতর জন্য:
১। _______________________________________________, শিওটি, ঢাকা।

অশফস কর্তডক পূরণীয়
বনশমশত্তক ছুটি শহসায়ৈর তরশজস্টার নং : …………….
কমডচারীর ছুটি শহসায়ৈর িাতা নং : …………….
সৈ ডয়িষ ছুটি তভায়গর তাশরখ : …………….

প্রাপ্ তমাট ছুটি ……(
তভাগকৃত ছুটি ……(
অৈশিষ্ট িাওনা ছুটি ……(

) শেন
) শেন
) শেন

ছুটি শহসাৈ তত্ত্বাৈধানকারীর স্বাির
প্রায়থ িত/ ..................য়রোঃ হপ্টত .........................য়রোঃ প িি মমাট .....................য়দন ছুটি মঞ্জুি কপ্টি কমিস্থল তযাগ/ অবস্থাপ্টনি অনুময়ত
প্রদান কিা হপ্টলা।

সুিাশরিকারীর স্বাির
(প্রয় াজু তিয়ত্র)

অনুপ্টমাদনকািীি স্বােি

তনাট: অনুয়মাশেত ছুটির ১ কশি োয়াশিশি আয়ৈেনকারীয়ক তপ্ররণ করয়ত হয়ৈ।
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পয়িয়শষ্ট
পয়িয়শষ্ট-১: য়বয়েন্ন মসবাি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা য়বষপ্টি অয়িস কর্তিক জািীকৃত পত্র
পয়িয়শষ্ট-২: দায়িত্ব হিািপ্টিি িিম- বাংলাপ্টদশ িিম নং-২৪০৩
পয়িয়শষ্ট-৩: ছুটিি আপ্টবদন - বাংলাপ্টদশ িিম নং-২৩৯৫
পয়িয়শষ্ট-৪: িপ্টিন সায়েিস (Foreign Service) সংিাি য়বএসআি-এি য়কছু উপ্টেখপ্ট াগ্য য়বয়ধ
পয়িয়শষ্ট-৫: মপনশন িিম ২.১ (চাকুয়রর শনয়জর অৈসয়রর তিয়ত্র অবসি োতা আয়ৈেয়নর জন্য)
পয়িয়শষ্ট-৬: মপনশন িিম ২.২ (চাকুয়রর মৃত্যুয়ত িাশরৈাশরক তিনিয়নর জন্য)
ি
পয়িয়শষ্ট-৭: সংপ্ট াজনী-৩ (উিিায়ধকাি সনদপত্র ও নন-ম্যাপ্টিজ সাটিয়িপ্টকট)
পয়িয়শষ্ট-৮: সংপ্ট াজনী-৭ (অয়েোবক মপ্টনানিন এবং অবসি োতা ও আনুপ্টতায়ষক উপ্টিালন কিাি েমতা অপিণ সনদ)
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পয়িয়শষ্ট-১: য়বয়েন্ন মসবাি জন্য প্রপ্টিাজনীি কাগজপপ্টত্রি তায়লকা য়বষপ্টি অয়িস কর্তক
ি জািীকৃত পত্র
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহাপয়ির্ালক এি কা িালি
৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি ম াগদানকৃত ও য়পআিএল মোগিত কমিকতিা/কমির্ািীপ্টদি জন্য জ্ঞাতব্য:
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি ম াগদানকৃত কমিকতিা/কমির্ািীগপ্টণি য়পআিএল, মবতন য়বল, ছুটি নগদািন ও য়জয়পএি (চূড়াি) মঞ্জুিীি য়নয়মপ্টি য়নপ্টম্নাক্ত
মিকিপি প্টত্রি প্রপ্টিাজন হি।
১
২
৩
৪

ক. য়পআিএল এি জন্য
আপ্টবদন পত্র।
কমিকতিাি মেপ্টত্র হালনাগাদ র্াকয়ি য়ববিণী এবং কমির্ািীি মেপ্টত্র হালনাগাদ সায়েিস বয়হ।
কমিকতিাি মেপ্টত্র এয়পয়প-৩৭ িিপ্টম এবং কমির্ািীি মেপ্টত্র এয়পয়প-৩৮ িিপ্টম ছুটিি প্রতযিন।
বিস প্রমাপ্টনি জন্য প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র এসএসয়স সনপ্টদি সতযায়িত কয়প।

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

খ. মবতন য়বপ্টলি জন্য
মপ-মস্কল’২০১৫ এি মবতন য়নধ িািণী য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ার্াইকৃত) ।
কমিকতিাি মেপ্টত্র হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীটসহ মপ-য়িপ ও কমির্ািীি মেপ্টত্র হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীট।
এলয়পয়স’ি কয়প।
য়বমুক্ত আপ্টদশ
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি পদস্থাপন আপ্টদশ।
য়পআিএল মঞ্জুিী’ি কয়প।
Employee Information Form (Employees Service Data)
EFT Sign-up Form (Bank Information)।
কমিকতিাি মেপ্টত্র মবতন য়বল ও মবতন য়বল হপ্টত কতিপ্টনি য়সয়িউল।
কমিকতিাি মেপ্টত্র য়িয়িও কর্তিক স্বােি প্রতযিন পত্র।
কমিকতিাি মেপ্টত্র য়নজ নাম ও পদবীি সীল।

১
২
৩
৪
৫
৬

গ. ছুটি নগদািপ্টনি জন্য
আপ্টবদন পত্র।
কমিকতিাি মেপ্টত্র এয়পয়প-৩৭ িিপ্টম এবং কমির্ািীি মেপ্টত্র সায়েিস বয়হি লীেসীপ্টট য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ছুটিি প্রতযিন।
য়পআিএল মঞ্জুিীপত্র।
মপ-মস্কল’২০১৫ এি মবতন য়নধ িািণী য়ববিণী (য়সএও, টিএন্ডটি কর্তিক ার্াইকৃত) ।
কমিকতিাি মেপ্টত্র হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীটসহ মপ-য়িপ ও কমির্ািীি মেপ্টত্র হালনাগাদ অনলাইন ইনয়িপ্টমন্ট সীট।
এলয়পয়স’ি কয়প।

১
২
৩
৪
৫
৬

ঘ. য়জয়পএি চূড়াি মঞ্জুিীি জন্য
আপ্টবদন পত্র।
সাধািণ তথ্যাবলী সম্বয়লত য়নধ িায়িত িিম (GI Form)।
সব িপ্টশষ য়জয়পএি য়িপ এি কয়প।
সব িপ্টশষ য়জয়পএি য়িপ এি পিবতী সমপ্টিি য়জয়পএি কতিপ্টনি য়সয়িউল (প্রপ্ট াজয মেপ্টত্র)।
সব িপ্টশষ য়জয়পএি অয়গ্রম মঞ্জুিীি কয়প।
য়পআিএল মঞ্জুিী’ি কয়প।

সহকািী পয়ির্ালক (য়হসাব)
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
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পয়িয়শষ্ট-২: দায়িত্ব হিািপ্টিি িিম- বাংলাপ্টদশ িিম নং-২৪০৩
বাংলাপ্টদশ িিম নং-২৪০৩

প্রয়ত:
মহা-য়হসাবিেক, বাংলাপ্টদশ
য়নিন্ত্রক, বাংলাপ্টদশ মট্রজািীসমূহ।

জনাব,
মবসাময়িক য়হসাব পিয়তি ৪৭ নং অনুপ্টচ্ছপ্টদি য়বয়ধ অনু ািী আমিা, য়নম্নয়লয়খত দিখতকািীগণ য়ববিণ য়দপ্টতয়ে ম , আমিা অদ্য
_______ ইং সপ্টনি_______মাপ্টস ____/____/_____ ইং মিাজ বুধবাি পূব িাপ্টে দায়িত্ব োি থািপ্টম অপিণ এবং গ্রহণ কয়িলাম।
সূত্র: িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি পত্র নং- ___________________,তায়িখ: ___/___/_____

মুক্ত কমিকতিা:

গ্রহণকািী কমিকতিা:

এবং মবসাময়িক য়হসাব পিয়ত ৭৮ নং য়বয়ধ অনু ািী আয়ম গ্রহণকািী কমিকতিা ব্যাংপ্টক _____হাপ্টত নগদ____ (_____________)
টাকা সমুদি স্থািী অয়গ্রম মলনপ্টদপ্টনি টাকা গ্রহপ্টণি প্রায়ি স্বীকাি কয়িলাম।
গ্রহণকািী কমিকতিা:
অনুয়লয়প সদি অবগয়ত ও প্রপ্টিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি জন্য মপ্রয়িত হল:
১। মহা-পয়ির্ালক, মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগঅয়ধদিি, ঢাকা।
২। প্রধান য়হসাব িেণ কমিকতিা, তাি ও দূিালাপনী, মসগুনবায়গর্া, ঢাকা।
৩। পয়ির্ালক(প্রশাসন), মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি, ঢাকা।
৪। ব্যয়ক্তগত কয়প।

দিখত:
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পয়িয়শষ্ট-৩: ছুটিি আপ্টবদন - বাংলাপ্টদশ িিম নং-২৩৯৫

২ি পৃষ্ঠাি ইপ্টমজ ->
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পয়িয়শষ্ট-৪: িপ্টিন সায়েিস (Foreign Service) সংিাি য়বএসআি-এি য়কছু উপ্টেখপ্ট াগ্য য়বয়ধ
শৈশধ ৫(২৫)

ফয়রন সাশভডস (Foreign Service) বয়লপ্টত ঐ র্াকয়িপ্টক বুিাি, ম র্াকয়িি জন্য সিকািী কমির্ািী
সিকাপ্টিি মঞ্জুিীিপ্টম বাংলাপ্টদশ সিকাপ্টিি িাজস্বখাত ব্যতীত অন্য মকান উৎস (স্থানীি তহয়বপ্টলি িাজস্বসহ)
হইপ্টত মবতন গ্রহণ কপ্টিন।

য়বয়ধ ৯৭

মকান সিকািী আপ্টদপ্টশি মেত্র ব্যতীত মকান সিকািী কমির্ািীপ্টক, তাহাি ইচ্ছাি য়বরুপ্টি মকান য়বয়ধবি সংস্থাি বা
য়বপ্টদপ্টশ িপ্টিন সায়েিপ্টস মপ্রষপ্টণ য়নপ্টিাগ কিা াইপ্টব না, এবং সিকাি বা এই উপ্টেপ্টশ্য সিকাি কর্তিক েমতা প্রাি
কর্তিপপ্টেি পূব ি অনুময়ত ব্যয়তপ্টিপ্টক কাহাপ্টকও িপ্টিন সায়েিপ্টস বদয়ল কিা াইপ্টব না।

য়বয়ধ ৯৮

মকান য়বয়ধবি সংস্থাি বা য়বপ্টদপ্টশ সিকাি কর্তিক য়নপ্টিাপ্টগি মেত্র ব্যতীত িপ্টিন সায়েিপ্টস বদয়ল অনুপ্টমাদনপ্ট াগ্য
হইপ্টব না, য়দ না(এ)

িপ্টিন সায়েিসপ্টত ম কা ি সম্পাদন কয়িপ্টবন তাহা জনস্বাপ্টথ ি হি, এবং

(য়ব)

িপ্টিন সায়েিপ্টস বদয়লি সমি য়তয়ন সিকাপ্টিি িাজস্ব খাপ্টতি মকান পপ্টদ স্থািী বা অস্থািীোপ্টব অয়ধয়ষ্ঠত
থাপ্টকন অথবা মকান স্থািী পপ্টদ য়লপ্টিন সংিেণ কপ্টিন বা য়লপ্টিন স্থয়গত না হইপ্টল য়লপ্টিন সংিেণ
কয়িপ্টতন।

য়বপ্টেষণ:- এই য়বয়ধি অনুরূপ য়বধান এি.আি-১১১ মত সয়ন্নপ্টবয়শত আপ্টে।
য়বয়ধ ১০১

সিকািী র্াকয়িি দায়িত্ব তযাপ্টগি তায়িখ হইপ্টত িপ্টিন সায়েিপ্টস য়নপ্টিায়জত কমির্ািী িপ্টিন সায়েিপ্টসি য়নপ্টিাগকতিাি
য়নকট হইপ্টত মবতন ও োতায়দ গ্রহণ কয়িপ্টবন। য়বয়ধ-৯৭ এি য়বধান সাপ্টপপ্টে মবতন ও োতায়দ এবং প্রাপ্য ম াগদান
কাপ্টল এবং ম াগদান কাপ্টলি মবতন ও োতায়দ থা থ কর্তিপে কর্তিক য়নধ িায়িত হইপ্টব।

য়বপ্টেষণ:- এই য়বয়ধি অনুরূপ য়বধান এি.আি-১১৪ মত সয়ন্নপ্টবয়শত আপ্টে।

য়বয়ধ ১০২

(১) বাংলাপ্টদপ্টশি অেযিপ্টি িপ্টিন সায়েিপ্টসি মেপ্টত্র িপ্টিন সায়েিপ্টসি য়নপ্টিাগকতিাপ্টক(এ) য়বয়ধ-১০৪ মত বয়ণ িত হাপ্টি য়লে মসলািী ও মপনশন কয়িয়বউশন প্রদান কয়িপ্টত হইপ্টব।
(য়ব) িপ্টিন সায়েিপ্টস ম াগদাপ্টনি জন্য বা িপ্টিন সায়েিস মশপ্টষ সিকািী র্াকয়িপ্টত ম াগদাপ্টনি জন্য প্রাপ্য ম াগদান
কাপ্টলি জন্য য়বয়ধ-৯৩ মত বয়ণ িত হাপ্টি ম াগদান কাপ্টলি মবতন সিকািী কমির্ািীপ্টক প্রদান কয়িপ্টত হইপ্টব।

য়বয়ধ ১১৩

তথ্য-সংকলন
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পয়িয়শষ্ট-৫: মপনশন িিম ২.১ (চাকুয়রর শনয়জর অৈসয়রর তিয়ত্র অবসি োতা আয়ৈেয়নর জন্য)
-----------------------------------------------------------------------------------evsjv‡`k dig bs 2397 (ms‡kvwaZ/Ryb, 2002)

†cbkb dig 2.1
(PvKz‡ii wb‡Ri Aemi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨)
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/48b33bcd-8f43-4a9e-bbbe-ccdaeef6debc

শিংয়ক িায়ৈন।

পয়িয়শষ্ট-৬: মপনশন িিম ২.২ (চাকুয়রর মৃত্যুয়ত িাশরৈাশরক তিনিয়নর জন্য)
--------------------------------------------------------------------evsjv‡`k dig bs 2397 (dig 2 ms‡kvwaZ/Ryb, 1994)

cvwievwiK †cbkb dig 2.2
http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/159325a3-dd9f-4163-9676-caeba81a0ac9

শিংয়ক িায়ৈন।

ি
পয়িয়শষ্ট-৭: সংপ্ট াজনী-৩ (উিিায়ধকাি সনদপত্র ও নন-ম্যাপ্টিজ সাটিয়িপ্টকট)
--------------------------------------------------------------------http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/001168aa_f898_4007_9263_2
cc6e831997b/Editable_non-marriage%20certificate.pdf শিংয়ক িায়ৈন।

পয়িয়শষ্ট-৮: সংপ্ট াজনী-৭ (অয়েোবক মপ্টনানিন এবং অবসি োতা ও আনুপ্টতায়ষক উপ্টিালন কিাি েমতা অপিণ সনদ)
---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- --- ---- ---- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ---- ---http://mopa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mopa.portal.gov.bd/forms/c6e392c6_5278_4bfd_9c08_6
b390bd6cf96/Editable_mopa12.pdf

শিংয়ক িায়ৈন।

শৈয়িষ দ্রষ্টব্: িশরশিষ্ট ২,৩, ৫ তর্য়ক ৮ এ ৈশণ ডত ফরমসমূয়হর হাি ডকশি এ.শজ. অশফস ভৈয়নর শনয়চর প্রাইয়ভট তোকানগুশি হয়ত নগে টাকায়
িয় করা ায়।
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প্রথম প্রকায়শত তথ্য কয়ণকা’ি প্রচ্ছদ
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তথ্য-কয়ণকা’ি প্রথম সংস্কিপ্টণি মুখবন্ধ
বাাংলাদেশ তার ও টেললদ ান টবার্ড (লবলেলেলব)-এর সকল কর্ডকতডা/কর্ডচারীর সরকালর চাকুরীর ধারাবালিকতা রক্ষা
এবাং টেললদ াগাদ াগ টসক্টদর সরকারদক কালরগরী ও নীলতগত সিায়তা প্রোদনর লদক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ
সরকার টেললদ াগাদ াগ অলধেপ্তর (লর্ওলে) স ৃলি কদরন। লবলুপ্ত লবলেলেলব’র সকল কর্ডকতডা/কর্ডচারীদক লর্ওলে-টত
ন্যস্ত কদর অলধকাাংশদক টপ্রষদণ জনস্বাদথড লবলেলসএদল পাঠাদনা িয়। ন্যস্তকৃত সকল কর্ডচারী ইলতপূদবড
লবলেলেলব/লবলেলসএল িদত চাকুরী সাংক্রান্ত সুলবধালে (অলজডত ছু লে, শ্রালন্ত ও লবদনােন ছু লে, োইর্দেল, পদোন্নলত
ইতোলে) টনওয়ার সর্য় পলরলচত উচ্চর্ান সিকারী/বড়বাবু ইতোলে জদনর সিায়তায় লনদয়দছন; পলরদবশলেও লছল
তাাঁর টচনা। লকন্তু চাকুরী জীবদনর প্রথর্ (এবাং একর্াত্র ও টশষ!) লপআরএল এবাং অবসর-উত্তর ছু লে ট াদগর
আদবেদনর সর্য় নতু ন অল স (লর্ওলে)-এ পলরলচত লর্ললাং এলসসদেন্ে বেতীত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্রসি উপস্থাপন
করা কলঠন িদত পাদর। তদুপলর সর্গ্র বাাংলাদেদশ লবলিন্ন াদব কর্ডরত লর্ওলে’র সকল কর্ডচারীর কাজগুদলা
একলে অল দস করদত িদি বদল থা থ তথে সাংলিি সবাইদক অল্প সর্দয় জানাদনা কিসাধে। এ সর্সোদক
লাঘব করার উদেদশে লপআরএল এবাং অবসর-উত্তর ছু লে ট াদগর আদবেদনর জন্য প্রদয়াজনীয় কাগজপদত্রর
তাললকা, নর্ুনা আদবেন পত্র ও করণীয়সর্ূি তথে কলণকা আকাদর র্লাে-বদ্ধ করার টচিা করা িদয়দছ।
আশা কলর টপনশন লনষ্পলত্তকারী টর্ে

লবষেদত আরও তথেবহুল পুলস্তকা প্রকাশ কদর তথে প্রালপ্ত সিজতর ও
টসবার র্ান ক্রর্ান্বদয় ব ৃলদ্ধ করদব। অলনিাকৃত বানান ু ল ও দুবডল াষা শশলীর জন্য আন্তলরক াদব ক্ষর্া প্রাথডনা
করলছ।
তথে কলণকালে লর্ওলে’র লপআরএল এবাং অবসর-উত্তর ছু লের আদবেন লনষ্পলত্ত করদত সার্ান্য ূ লর্কা রাখদলও এ
প্রদচিা সাথডক িদব বদল র্দন কলর।
-সঙ্কলক
***তথে কলণকালের স ে-কলপ http://mizan128.wikispaces.com/DoT ললাংদক পাদবন।
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তথয কপণকো

১. পিআরএলে গমলের জন্য প্রলয়োজেীয় কোগজিত্র

১. ছুটিি প্রতযিন পত্র (য়পআিএল শুরুি পূপ্টব িি মকান তায়িপ্টখ স্বােয়িত)।
২. এসএসয়স সনপ্টদি িপ্টটাকয়প।
৩. জাতীি পয়ির্ি পপ্টত্রি িপ্টটাকয়প।
৪. সায়েিস বুক/ সায়েিস বুক এি প্রপ্টিাজনীি পাতা।
৫. ম াগদাপ্টনি সমি েক (প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম)। - (৩ নং পাতাি নমুনা আপ্টে)
৬. য়পআিএল এি আপ্টবদন। (৪ নং পাতাি নমুনা আপ্টে)
৭. ***** ম াগদাপ্টনি আপ্টবদন ********। -(২ নং পাতাি নমুনা আপ্টে)

২. পিআরএলে গমেকোরী কমমচোরীর দরকোপর কোলজর তোপেকো

ধাপ ১:

(ক) য়িওটি মত ম াগদাপ্টনি আপ্টগই ম াগদাপ্টনি পূব ি প িি সায়েিসবুক হালনাগাদ কিাি ব্যবস্থা য়নন।
(খ) য়িওটি মত ম াগদাপ্টনি আপ্টগই ছুটিি প্রতযিন পত্র (এয়পয়প-৩৮) সংগ্রহ করুন।

ধাপ ২:

জায়িকৃত আপ্টদশ অনু ািী য়পআিএল শুরুি ১(এক) মাস পূপ্টব ি মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি (য়িওটি) ম াগদান করুন। ‘(৭) নং
িয়মপ্টকি- ম াগদাপ্টনি আপ্টবদন’ অনু ািী ম াগদান পত্র দায়খল করুন।

ধাপ ৩:

(ক) য়িওটি কর্তিক ম াগদান পত্র গ্রহন ও পদস্থাপন আপ্টদশ জায়িি পি পত্রটি সংগ্রহ করুন।
(খ) য়পআিএল মঞ্জুয়িি আপ্টবদন করুন [(৬) নং িয়মপ্টকি- য়পআিএল এি আপ্টবদপ্টনি নমুনা অনু ািী]।
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৩. পিওপি-তত ত োগদোে িলত্রর েমে
ু ো
তায়িখ: _____/_____/_______ য়রোঃ।
বিাবি
মহাপয়ির্ালক
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
য়বষি: ম াগদান পত্র।
সূত্র: ১। িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি প্রজ্ঞাপন নং ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৭০, তায়িখ: ২৫ জুন ২০১৫।
২। য়িওটিি পত্র নং- ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৯.০৪৮.১৫(অংশ-১)-১, তায়িখ: ০৬ জানুিায়ি ২০১৬।
দৃয়ষ্ট আকষ িণ: পয়ির্ালক (প্রশাসন)।
মপ্টহাদি,
থায়বয়হত সম্মান পূব িক য়বনীত য়নপ্টবদন এই ম , আয়ম য়নম্ন স্বােিকািী ১নং সূত্র বিাপ্টত য়বটিয়সএপ্টল ন্যি য়েলাম। সূপ্টত্রাক্ত ২নং
পপ্টত্রি মােপ্টম আয়দষ্ট হপ্টি আয়ম অদ্য ________________য়রোঃ তায়িপ্টখ মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি
__________________________________________ পপ্টদ ম াগদান কিলাম।
অতএব, আমাি ম াগদান পত্র গ্রহণ কিাি জন্য য়বনীত অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।
সংযুক্ত: ১। প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম।
২।
য়বনীত য়নপ্টবদক
আপনাি য়বশ্বি

স্বােি:
নাম:
পপ্টদি নাম :
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা।
য়িওটি মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নং-
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৪. পিওপি-তত ত োগদোলের সময় িূরণীয় ‘প্রোথপমক তথয পিিরণী ফরম’ এর েমুেো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহাপয়ির্ালপ্টকি কা িালি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
প্রাথয়মক তথ্য য়ববিণী িিম

তায়িখ: /

/

য়রোঃ।

১। নাম:
২। য়পতাি নাম:
৩। জন্ম তায়িখ:
৪। র্াকুিীপ্টত ম াগদাপ্টনি তায়িখ:
৫। র্াকুিীপ্টত ম াগদাপ্টনি পপ্টদি নাম:
৬। বতিমান পপ্টদি নাম:
৭। বতিমান পপ্টদ ম াগদাপ্টনি তায়িখ:
৮। বতিমান পপ্টদি মবতন মস্কল:
৯। বতিমান মূল মবতন:
১০। জাতীি পয়ির্ি পত্র নং১১। য়প আি এল এ াওিাি তায়িখ:
১২। সব িপ্টশষ য়বোগ ও অঞ্চপ্টলি নাম:
১৩। প্রজ্ঞাপন ক) ২৬৯ এি িয়মক নং=
খ) ২৭০ এি িয়মক নং=
স্বােি:
নাম:
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৫. পিওপি-তথলক পিআরএলে গমে ও অিসর-উত্তর ছু পি এর আলিদে িলত্রর েমুেো
তায়িখ: _____/_____/_______ য়রোঃ।
বিাবি
মহাপয়ির্ালক
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
য়বষি: অবসি ও অবসি-উিি ছুটি (PRL) মঞ্জুয়িি আপ্টবদন।
মপ্টহাদি,
থায়বয়হত সম্মান পূব িক য়বনীত য়নপ্টবদন এই ম , আয়ম য়নম্ন স্বােিকািী মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টি ________________য়রোঃ হপ্টত
_____________________ পপ্টদ কমিিত আয়ে। র্াকুিী বয়হি মিকি/ি এসএসয়সি সনদ অনু ািী আমাি জন্ম তায়িখ
_______________য়রোঃ । মস মমাতাপ্টবক ________________য়রোঃ তায়িপ্টখ আমাি বিস ৫৯ (উনষাট) বেি পূণ ি হপ্টব।The Public
Servants) Retirement (Act’1974 এবং অথ ি য়বোপ্টগি বািবািন অনুয়বোপ্টগি ১৫তায়িপ্টখি এস আি ও নং ১২/২০১৫ /
১০এি - ২০১৫আইন/-৩৬৯(২ক) অনুপ্টচ্ছদ অনু ািী)( আয়ম ________________ য়রোঃ তায়িপ্টখ সিকািী র্াকিী হপ্টত অবসি গ্রহণসহ
য়রোঃ _________________ হপ্টত য়রোঃ __________________তায়িখ প িি ০১ (এক) ৈের অৈসর-উত্তর উিি ছুটি মোগ কিপ্টত
ইচ্ছুক।
২। ____________________________________________________________________________________, য়বটিয়সএল এি
প্রতযায়িত এয়পয়প-৩৮ মমাতাপ্টবক আমাি _____বেি______ মাস _______ য়দন পূণ ি গড় মবতপ্টন এবং_____ বেি______ মাস
_______ য়দন অধ ি গড় মবতপ্টন ছুটি পাওনা আপ্টে।
৩। এমতাবস্থাি, আমাপ্টক অবসি প্রদান সহ ০১(এক) বেি অবসি-উিি ছুটি মঞ্জুি কিাি জন্য জন্য অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।
সংযুক্ত: ১। ছুটিি প্রতযিন পত্র (মূল কয়প) ।
২। র্াকুিী বয়হি মিকি/ি এসএসয়স সনদ- এি িপ্টটাকয়প।
৩। জাতীি পয়ির্ি পপ্টত্রি িপ্টটাকয়প।
য়বনীত য়নপ্টবদক
আপনাি য়বশ্বি

স্বােি:
নাম:
পপ্টদি নাম :
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
৪২৩-৪২৮ মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা।
য়িওটি মত ন্যিকিণ আপ্টদপ্টশি িয়মক নং-
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাপ্টদশ সিকাি

মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিি
মহাপয়ির্ালপ্টকি কা িালি
৪২৩-৪২৮, মতজগাঁও য়শল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
১৮ অগ্রহািণ ১৪২২

তায়িখ: ---------------------।

স্মোরক েম্বর: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৩.০৪৮.১৫.

০২ য়িপ্টসম্বি ২০১৫

য়বষি: অবসি/অবসপ্টিািি ছুটি (PRL) মঞ্জুিীি জন্য মপ্রষপ্টণ য়নপ্টিায়জত কমির্ািী/কমিকতিাগপ্টণি অয়ধদিপ্টি ন্যি কিণ ।
সূত্র: িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি প্রজ্ঞাপপ্টনি স্মািক নং- ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৭০, তায়িখ: ২৫/০৬/২০১৫
উপযু িক্ত য়বষপ্টি সূপ্টত্রাস্থ পপ্টত্রি য়নপ্টদ িশনা মমাতাপ্টবক মপ্রষপ্টণ য়নপ্টিায়জত মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ অয়ধদিপ্টিি কমির্ািী/কমিকতিাগপ্টণি
অবসপ্টিািি ছুটি (PRL) মঞ্জুিীি য়নয়মপ্টি এক মাস পূপ্টব ি অয়ধদিপ্টি ন্যি/প্টিিত পাঠাপ্টনাি জন্য য়নপ্টদ িশিপ্টম অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।

অবসি ও

উপ্টেয়খত কমির্ািী/কমিকতিাগপ্টণি অবসপ্টিািি ছুটি (PRL) মঞ্জুিীি য়বষপ্টি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি জন্য য়নম্ন-বয়ণ িত েক পূিণ পূব িক ব্যয়ক্তগত
নয়থ/সায়েিস বুক,ছুটিি প্রতযিন পত্র সহ প্রপ্টিাজনীি সনদপত্র/ প্রমাণায়দসহ আপ্টবদন ব্যবস্থাপনা পয়ির্ালক, য়বটিয়সএল এি মােপ্টম মপ্রিপ্টণি জন্য
অনুপ্টিাধ কিা হপ্টলা।
েক:
ি
য়ম
ক
নং

কমিকতিা/
কমির্ািীি
নাম ও পদবী

বতিমান
কমিিত পদ
ও কমিস্থল

জন্ম তায়িখ
(dd/
mm/
yyyy)

PRLশুরুি
তায়িখ(dd/
mm/
yyyy)

মবতনপ্টস্কল
ও মূল
মবতন

য়িওটি-মত ন্যিকিণ
আপ্টদশ১-এ কমিকতিা/
কমির্ািীি িয়মকনং

য়বটিয়সএল-এ
ন্যিকিণ আপ্টদশ২এ কমিকতিা/
কমির্ািীি
িয়মকনং

মুয়ক্তপ্ট ািা
য়কনা?
(হাঁ/না)

জাতীি
পয়ির্ি
পত্র নং

মিব্য

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

মনাট:
১- িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি স্মািক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৬৯, তায়িখ: ২৫/০৬/২০১৫।
(অন্য মকান প্রজ্ঞাপপ্টনি মােপ্টম ন্যি হপ্টি থাকপ্টল তািস্মািক নম্বি উপ্টেখ কিপ্টত হপ্টব।)
২-িাক ও মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ য়বোপ্টগি স্মািক নং-১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০০২.১৩(অংশ)-২৭০, তায়িখ: ২৫/০৬/২০১৫।

ব্যবস্থাপনা পয়ির্ালক
বাংলাপ্টদশ মটয়লকয়মউয়নপ্টকশন্স মকাম্পানী য়লয়মপ্টটি(য়বটিয়সএল)
মটয়লপ্ট াগাপ্ট াগ েবন, ৩৭/ই, ইস্কাটন গাপ্টি িন
ঢাকা-১০০০।
স্মািক নম্বি: ১৪.৩০.০০০০.২১২.১৩.০৪৮.১৫.

স্বাোঃ/(মমাোঃ আজম আলী)
পয়ির্ালক(প্রশাসন)
মিানোঃ ৯৮৩০৪০০

১৮ অগ্রহািণ ১৪২২

তায়িখ: -------------------।
০২ য়িপ্টসম্বি ২০১৫

অবগয়ত ও প্রপ্টিাজনীি ব্যবস্থা গ্রহপ্টণি জন্য অনুয়লয়প মপ্রিণ কিা হপ্টলা:
১-২১। মহাপয়ির্ালক, টিএসয়স, গাজীপুি,প্রধান কমিােে,য়িটিআি(উোঃ/দোঃ/পূোঃ/পোঃ/মকন্দ্রীি)/য়সটিআি/মকটিআি/এসটিআি/আিটিআি-িাজশাহী/
আিটিআি-িংপুি/টিআি/ইউটিআি/য়পটিআি,পয়ির্ালক(প্রয়কউিপ্টমন্ট/টিটিয়সজ/য়িন্যান্স/মিয়েয়নউ/অয়িট/তাি োন্ডাি ও কািখানা)
২২। অয়িস কয়প।
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মিাড়পত্রসমূহ
মিাড়পত্র ০১: য়িওটি সৃজপ্টনি সিকািী আপ্টদশ (য়পটিয়ি কর্তিক)।
মিাড়পত্র ০২: য়িওটি সৃজপ্টন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালপ্টিি সম্ময়তপত্র।
মিাড়পত্র ০৩: য়িওটি সৃজপ্টন অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি বািবািন অনুয়বোপ্টগি পপ্টদি মবতনপ্টস্কল ও য়নপ্টিাপ্টগি ম াগতযা য়বষপ্টি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ০৪: য়িওটি সৃজপ্টন অথ ি মন্ত্রণালপ্টিি ব্যি য়নিন্ত্রণ শাখাি সম্ময়তপত্র।
ি
মিাড়পত্র ০৫: য়িওটি’ি অগাপ্টনাগ্রাম।
মিাড়পত্র ০৬: য়বটিটিয়বি কয়তপি পদ য়বলুয়িি আপ্টদশ (য়পটিয়ি কর্তিক)।
মিাড়পত্র ০৭: বহুল উচ্চায়িত য়কছু প্রশ্ন ও উিি*
মিাড়পত্র ০৮: য়িওটি’ি প্রায়তষ্ঠায়নক ও পয়ির্ালন মকাি বিাপ্টেি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ০৯: য়িওটি’ি য়িয়জটাল নয়থি মকাি নম্বি বিাপ্টেি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ১০: ভ্রমণ ব্যপ্টি সব িসাকুপ্টল্য োতা য়নধ িািপ্টণি আপ্টদশ।
মিাড়পত্র ১১: ধবপ্টদয়শক মুদ্রাি প্রাপ্য ভ্রমণ োতাি আপ্টদশ।
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ডিটিওটি’র ক্যািার পদসংখ্যা ডিয়ে বহুল উচ্চাডরত প্রশ্ন ও উত্তর*
*

(ক্াল্পডিক্ প্রশ্নগুডলর উত্তর ললখয়ক্র ডিজস্ব যুডি ও ডিন্তার ফসল, প্রকৃত উত্তর ভডবষ্যত ডির্ ধারণ ক্রয়ব)

প্রশ্ন ক্: পর্ ধােক্রয়ে ডবয়লাপয়র্াগ্য পদগুডল ডক্ অস্থােী?
উত্তর ক্: লোয়েই িা। ২০১৫ এর প্রজ্ঞাপয়ি সুস্পষ্টভায়ব লোে ৭৭৭৪ টি স্থােী পদ সৃডষ্ট ক্রা হয়েয়ে। এখায়ি পর্ ধােক্রয়ে ডবয়লাপয়র্াগ্য
পদগুডল লেডলয়র্াগায়র্াগ অডর্দপ্তয়রর আওতাভূি স্থােী রাজস্বখায়তর পদ। বতধোয়ি তা লোয়েও ডবটিটিডব বা ডবটিডসএয়লর পদ
িে। লক্াি ক্েধক্তধা/ক্েধিারী লিপুয়েশয়ি ডবটিডসএল বা লেডলেক্ বা অন্য েন্ত্রণালয়ে থাক্য়লই তার ডলয়েি সংরডিত মূল পদ মূল
প্রডতষ্ঠায়ির বাডহয়র র্াে িা।

প্রশ্ন খ: লেডলয়র্াগায়র্াগ অডর্দপ্তয়র ডজএে পদ বতধোয়ি ১২ টি িা ২৪ টি?
উত্তর খ: ২০১৫ সায়লর িাক্ ও লেডলয়র্াগায়র্াগ ডবভায়গর সব ধয়শষ প্রজ্ঞাপি অনুসায়র ২৪ টি।

প্রশ্ন গ: লেডলয়র্াগায়র্াগ অডর্দপ্তয়র ডজএে পদ ২৪ টি ক্যািার ক্য়পাডজশি রুল ১৯৮০ লত িাই, তয়ব ডক্ভায়ব ২৪ টি?
উত্তর গ: ক্যািার ক্য়পাডজশি রুল ১৯৮০ লত প্রডভশিাল পয়দর সংখ্যা ডজএে পয়দ ১০ টি ডেল। পয়দর সংখ্যা প্রডভশিাল ডহসায়ব
ল াডষত ডেল এক্ারয়ণ লর্, প্রয়োজয়ির তাডগয়দ পদসংখ্যা বদলায়িা হয়ব। লস লোতায়বক্ ১৯৮৯ এর MOPT এর প্রজ্ঞাপি
অনুর্ােী ডজএে/সদস্য পয়দ লোে ১২ টি পদ ক্রা হে, লস অনুসায়র অয়িক্ এসএসডব অনুডষ্ঠত হয়েয়ে এবং ১২ টি ডহসায়ব ডজএে
পয়দান্নডত হয়েয়ে। ১৯৮৯ পর সব ধয়শষ ২০১৫ সায়ল ডিেন্ত্রণক্ারী লেডলয়র্াগায়র্াগ ডবভাগ ডজএে/সদস্য পদ লোে ২৪ টি সৃডষ্ট ক্রাে
বতধোয়ি সয়েহাতীত ভায়ব তা ২৪ টি হয়ব।

প্রশ্ন : লেডলয়র্াগায়র্াগ অডর্দপ্তয়র ডজএে/ অডতডরি েহাপডরিালক্/ ডজএে এসএস/ডিডজ টিএসডস ইতযাডদ ডেয়ল লোে পদ ২৪ টি,
ডক্ন্তু Bangladesh Civil Service Recruitment Rules,1981 এ শুধু লজিায়রল ম্যায়িজার আয়ে। তাহয়ল ডক্ভায়ব
পয়দান্নডত হয়ব?
উত্তর : Bangladesh Civil Service Recruitment Rules,1981 এ শুধু লজিায়রল ম্যায়িজার থাক্য়লও ১৯৮৯ এর
প্রজ্ঞাপয়ি (সদস্য-৩ ও লজিায়রল ম্যায়িজার -৯ র্য়র) লোে ১২ টি পদ এক্য়ে পয়দান্নডতর জন্য ডবয়বডিত হয়েয়ে। তাই বতধোয়ি
২০১৫ এর প্রজ্ঞাপি জারীর পর ডজএে/ অডতডরি েহাপডরিালক্/ ডজএে এসএস/ডিডজ টিএসডস ইতযাডদ ডেয়ল লোে পদ ২৪ টি
এক্য়ে পয়দান্নডতর জন্য ডবয়বডিত হওোই স্বাভাডবক্ এবং যুডিসংগত।

dig-2

ms‡hvRbx-4

evsjv‡`k dig bs 2397 (ms‡kvwaZ/Ryb, 2002)

†cbkb dig 2.1
(PvKz‡ii wb‡Ri Aemi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨)

bvg t Rbve/‡eMg t ....................................................................................................................
†kl c`ex t ................................................................
†kl Awdm t ...............................................................
Gi †cbkb msµvšÍ|

wb‡`©kvejx
1| miKvix PvKz‡i Aemi cÖ¯ywÍ Z QzwU‡Z hvIqvi Kgc‡ÿ 10 gvm c~‡e© di‡gi cÖ_g Ask c~iY Kwiqv 3 (wZb) Kwc
Zvunvi Awdm cÖav‡bi wbKU `vwLj Kwi‡eb| Aemi cÖ¯w‘ Z QzwU †fvM Kwi‡Z bv Pvwn‡j Aemi MÖnY Kivi Kgc‡ÿ
12 gvm c~‡e© `vwLj Kwi‡eb|
2| Awdm cÖavb di‡gi wØZxq Ask c~iY Kwiqv bv-`vex cÖZ¨qbcÎ I gšÍe¨/mycvwikmn 2(`yB) Kwc dig †cbkb
gÄyix KZ©„c‡ÿi wbKU †ck Kwi‡eb|
3| gÄyix KZ…c
© ÿ bv-`vex cÖZ¨qbcÎmn mKj `wjjcÎ hvPvB Kwiqv di‡gi Z…Zxq Ask c~iY Kwi‡eb| wZwb Aemi
fvZv I Avby‡ZvwlK gÄyixi Av‡`k w`‡eb Ges †cbkb cwi‡kva Av‡`k Rvixi Rb¨ gÄyix Av‡`kmn 1(GK) Kwc
dig mswkøó wnmveiÿY Awd‡m †cÖiY Kwi‡eb|
4| wnmveiÿY Awdm †kl †eZbcÎ bv-`vex cÖZ¨qbcÎ I gÄyixi Av‡`kmn cieZx© cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨ mKj wnmve
PzovšÍ wbixÿv‡šÍ di‡gi PZz_© Ask c~iY Kwi‡eb Ges †cbkb cwi‡kva Av‡`k (wcwRI) Rvix Kwi‡eb|
5| mwVK Z‡_¨i Afv‡e †cbkb wb®úwË hvnv‡Z wejw¤^Z bv nq †m Rb¨ di‡gi †h †Kvb ¯’v‡bi AcÖ‡qvRbxq Ask Kvwj
w`qv KvwUqv w`‡Z nB‡e Ges h_v¯’v‡b cÖ‡qvRbxq mwVK Z_¨ wjwL‡Z/ms‡hvRb Kwi‡Z nB‡e|

2
cÖ_g Ask
(Av‡e`bKvix wb‡R c~iY I ¯^vÿi Kwi‡eb|)

cvm‡cvU© mvB‡Ri
mZ¨vwqZ Qwe

mgx‡c .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

welq t †cbkb cwi‡kv‡ai Av‡e`b|
g‡nv`q,
webxZ wb‡e`b GB †h, Avwg miKvix PvKzix nB‡Z ................................................. Zvwi‡L Aemi
cÖ¯w‘ Z QzwU‡Z Mgb Kwie/KwiqvwQ Ges ................................... Zvwi‡L P~ovšÍ Aemi MÖnY Kwie/KwiqvwQ| Avwg Aemi
fvZvi A‡a©K/m¤ú~Y© wewbgq Kwi‡Z PvB| †mBg‡Z wewa †gvZv‡eK cÖvc¨ Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK Avgv‡K cÖ`v‡bi
Aby‡iva Kwi‡ZwQ|
2| Avgvi AeZ©gv‡b wb‡¤œ ewY©Z g‡bvbxZ nv‡i Avgvi •ea DËivwaKvix‡`i‡K GB cvwievwiK †cbkb cÖ`v‡bi Rb¨
Avwg Aby‡iva Kwi‡ZwQ tµwgK bs

bvg I Rb¥ ZvwiL

m¤úK©

g‡bvbxZ
nvi %

•eevwnK
Ae¯’v

cÖwZewÜZv

1

2

3

4

5

6

1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|

3
3|

Avwg GB PvKzixi †Kvb Ask we‡k‡li Rb¨ c~‡e© †Kvb Aemi fvZv ev Avby‡ZvwlK MÖnY Kwi bvB Ges fwel¨‡Z GB
Av‡e`bcÎ m¤ú‡K© M„nxZ wm×všÍ D‡jøL bv Kwiqv †Kvb Av‡e`b Kwie bv|
4|
AsMxKvibvgv t
K)
Avgvi Rvbv g‡Z Avgvi wbKU miKv‡ii †Kvb cvIbv bvB| Z_vwcI GB †cbkb cwi‡kv‡ai ci †h †Kvb
mg‡q Ab¨Î †Kvb Av`vq‡hvM¨ A‡_©i welq †MvPixf‚Z nB‡j Zvnv cvwievwiK Aemi fvZv/wbR¯^ m¤úwË
nB‡Z Avwg I Avgvi DËivwaKvix †dir cÖ`vb Kwi‡Z eva¨ _vwKe/_vwK‡e|
L)
hw` cieZx© mg‡q †`Lv hvq †h, wewa †gvZv‡eK Avwg †h cwigvY A_© †cbkb wnmv‡e cvIqvi AwaKvix,
Avgv‡K Zvnv A‡cÿv †ekx cwigv‡Y Aemi fvZv/Avby‡ZvwlK cÖ`vb Kiv nBqv‡Q, Zvnv nB‡j M„nxZ
AwZwi³ A_© cvwievwiK Aemi fvZv/wbR¯^ m¤úwË nB‡Z Avwg I Avgvi DËivwaKvix †dir w`‡Z eva¨
_vwKe/_vwK‡e|
5|
wnmve gnv wbqš¿‡Ki Kvhv©jq/cÖavb/‡Rjv/_vbv wnmveiÿY Kg©KZv©i Kvhv©jq ...............................................
‡mvbvjx e¨vs‡Ki kvLv .............................................(c~Y© wVKvbv) .....................................................
........................................................................nB‡Z Avwg/Avgvi Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK MÖnY
Kwi‡Z B”Qv Kwi| DwjøwLZ e¨vsK kvLvq Avgvi PjwZ/mÂqx e¨vsK wnmve bs ............................................|
6| wb‡¤œ Avgvi wZbwU bgybv ¯^vÿi Ges nv‡Zi e„×v½ywji Qvc mZ¨vwqZ Kwiqv †`Iqv nBj tµwgK bs

c~Y© ¯^vÿi

mswÿß ¯^vÿi

evg/Wvb e„×v½yjxi Qvc

1|

2|

3|

mZ¨vqbKvixi ZvwiLmn ¯^vÿi ............................................
mxj‡gvni (bvghy³)
7| Av‡e`bKvixi WvK wVKvbv t
K) eZ©gvb .........................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................................
L) ¯’vqx ..........................................................................................................
.........................................................................................................

Avcbvi AbyMZ
Av‡e`bKvixi ¯^vÿi I ZvwiL
bvg t ................................................................................
c`ex t................................................................................

4
wØZxq Ask
(`ßi/Awdm KZ…©K c~iY Kwi‡Z nB‡e)
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
2.00
2.01
2.02

2.03
2.04

2.05

PvKz‡ii PvKzixi weeiYx t .....................................................................................................
bvg t ............................................................................................................................
wcZvi bvg t ...................................................................................................................
RvZxqZv t .....................................................................................................................
Aem‡ii mg‡q c`ex t........................................................................................................
Rb¥ ZvwiL t ...................................................................................................................
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t.................................................................................................
PvKzix nB‡Z Aemi MÖn‡Yi ZvwiL t .......................................................................................
Av‡e`bK…Z fvZv ev Avby‡Zvwl‡Ki †kÖYx t ...............................................................................
PvKzixi LwZqvb t weiwZmn PvKzixi †gvU •`N¨© t
ermi
gvm
w`b
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
.................................................
A‡hvM¨ PvKzix t(K) 18 ermi eq‡mi c~‡e©i PvKzix t
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
.................................................
(L) AmvaviY QzwU t
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
.................................................
(M) KZ©e¨/QzwU wnmv‡e MY¨ nq bvB Ggb mvgwqK eiLv¯ÍKvj t
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
.................................................
(N) PvKzix‡Z weiwZi mgqKvj t
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
.................................................
(O) weiwZ gIKzd bv nBqv _vwK‡j weiwZi c~‡e©i PvKzixKvj t
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
.................................................
(P) c`Z¨vM Kivi `iæY evwZjK…Z PvKzixKvj t
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
.................................................
(Q) Abby‡gvw`Z Abycw¯’wZ t
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
.................................................
ermi
gvm
w`b
†gvU
ermi
gvm
w`b
bxU PvKzixKvj t (2.01-2.02)
Ab¨vb¨ †hvM¨ PvKzix (hv cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î †hvM Kwi‡Z nB‡e) t ...............................................................
(K) Aemi fvZvi Rb¨ MY¨ nIqvi †hvM¨ mvgwqK I hy×Kvjxb PvKzix t
....................ZvwiL nB‡Z ...................... ZvwiL ch©šÍ
....................................................
(L) PvKzix NvUwZRwbZ gIKzdK…Z mgqKvj t
........................................................
(M) Aemi fvZvi Rb¨ MY¨ nIqvi †hvM¨ Ab¨ †h †Kvb PvKzixKvj t .......................................................
†gvU
ermi
gvm
w`b
†gvU †hvM¨ PvKzix (2.03 + 2.04) t

5
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

3.08

4.00
4.01

4.02

Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK t
Aem‡ii Ae¨ewnZ c~‡e©i Zvwi‡L †kl gvwmK
M„nxZe¨ †eZb (BGjwcwm Abyhvqx)
Aemi fvZvi nvi (%)
†gvU Aemi fvZvi cwigvY t
†gvU Aemi fvZvi Aav©sk (1/2) t
Avby‡Zvwl‡Ki †gvU Aemi fvZvi cÖ_g Aav©s‡ki
wewbgq nvi (cÖwZ GK UvKvi cwie‡Z©)|
Aemi fvZvi cÖ_g Aa©vs‡ki wewbgq †_‡K
cÖvc¨ Avby‡ZvwlK t
(K) bxU gvwmK Aemi fvZvi cwigvY t

UvKv t

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

UvKv t
UvKv t
UvKv t
UvKv t

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

UvKv (As‡K) t ..............................................
(K_vq) ..........................................................
UvKv (As‡K) t ..............................................
(K_vq) ............................................................

A_ev
(L) (1) bxU gvwmK Aemi fvZvi cwie‡Z© Avby‡Zvwl‡Ki
UvKv t ..............................................
Rb¨ wØZxq Aa©vs‡ki wewbgq nvi (cÖwZ GK UvKvi cwie‡Z©)
(L) (2) bxU gvwmK Aemi fvZvi wewbgq †_vK
UvKv (As‡K) t ..............................................
cÖvc¨ Avby‡ZvwlK|
(K_vq) ............................................................
(K) †gvU Avby‡ZvwlK t
UvKv (As‡K) t ..............................................
(K_vq) ............................................................
(L) †gvU gvwmK Aemi fvZv t
UvKv (As‡K) t ..............................................
(K_vq) ...........................................................
Awdm cÖav‡bi gšÍe¨ t
Av‡e`bKvixi wbKU wb¤œewY©Z welq e¨ZxZ Ab¨ †Kvb cvIbv bvB t
(K) ...............................................................................................
(L) ...............................................................................................
(M) ...............................................................................................
mycvwik t

ZvwiL t .....................

gš¿Yvjq/wefvM/Awa`ßi/`ßi cÖav‡bi ¯^vÿi
mxj‡gvni (bvghy³)

6
Z…Zxq Ask
5.00

gÄyiKvix KZ…©c‡ÿi Av‡`k t

5.01

(K) wb¤œ ¯^vÿiKvix wbwðZ †h, Rbve/‡eMg ..................................................................................Gi
PvKzix m¤ú~Y©fv‡e m‡šÍvlRbK| c~Y© Aemi fvZv Ges/ev Avby‡Zvwl‡Ki gÄyix, hvnv Aemi fvZvi wewa †gvZv‡eK
cÖvc¨ Zvnv GZØviv Aby‡gv`b Kiv nBj|
A_ev
(L) wb¤œ ¯^vÿiKvix wbwðZ †h, Rbve/‡eMg ............................................... Gi PvKzix m¤ú~Y©fv‡e
m‡šÍvlRbK b‡n Ges Bnv w¯’i Kiv nBqv‡Q †h, D³ PvKz‡ii Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK wb¤œiƒc cwigv‡Y n«vm Kiv
nB‡j t(1) Aemi fvZv n«v‡mi cwigvY

t

UvKv (As‡K) ....................................................
K_vq ...............................................................

(2) Avby‡ZvwlK n«v‡mi cwigvY

t

UvKv (As‡K) ....................................................
K_vq ...............................................................

(3) GBiƒc n«v‡mi ci cÖvc¨ Aemi fvZv

t

UvKv (As‡K) ....................................................
K_vq ...............................................................

(4) GBiƒc n«v‡mi ci cÖvc¨ Avby‡ZvwlK

t

UvKv (As‡K) ....................................................
K_vq ...............................................................

(5) GBiƒc n«vmK…Z Aemi fvZv Ges/ev Avby‡Zvwl‡Ki gÄyix GZØviv Aby‡gv`b Kiv nBj|
A_ev
(M) wb¤œ ¯^vÿiKvix wbwðZ †h, Rbve/‡eMg ....................................................................................Gi
‡cbkb †KBm Gi Òbv-`vex cÖZ¨qbcÎÓ A_ev Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` mieivn Kiv m¤¢e bv nIqvq D³
PvKz‡ii cÖvc¨ Avby‡Zvwl‡Ki kZKiv 80 fvM Ges cÖvc¨ c~Y© bxU †cbkb mvgwqKfv‡e GZØviv Aby‡gv`b Kiv
nBj|
5.02

cÖPwjZ wbqgvbyhvqx Avby‡ZvwlK Ges ..............................................................................ZvwiL nB‡Z
Aemi fvZv cwi‡kva Kiv hvB‡Z cv‡i|

5.03

Av‡e`bKvixi AeZ©gv‡b Av‡e`bKvixi g‡bvbxZ e¨vw³ (Av‡e`‡bi 2 Aby‡”Q` ewY©Z) •ea DËivwaKvixMY †cbkb
myweav cvB‡Z cv‡ib|

ZvwiL t........................

gÄyiKvix KZ…©c‡ÿi ¯^vÿi
mxj‡gvni (bvghy³)

7
PZy_© Ask
(wnmveiÿY Awd‡mi e¨env‡ii Rb¨)
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04

6.05
6.06

6.07

wnmveiÿY Kvhv©j‡qi gšÍe¨ t
cÖZ¨vwkZ †kl †eZbcÎ cixÿv Kwiqv mwVK cvIqv wMqv‡Q Ges h_vh_ KZ©„cÿ KZ©„K Òbv-`vex cÖZ¨qbcÎÓ cÖ`vb
Kivq Zvnv GB Kvhv©jq KZ©„K M„nxZ nBqv‡Q|
c~e©eZx© c„ôvmg~‡n ewY©Z wnmve I MYbvmg~n cixÿv Kwiqv mwVK cvIqv wMqv‡Q Ges †hvM¨ PvKzixi •`N¨© wbixÿv
c~e©K M„nxZ nBqv‡Q|
‡hvM¨ KZ…©cÿ KZ…©K ...................................................Zvwi‡L .................................. bs †cbkb gÄyix
Av‡`k cÖ`vb Kiv nBqv‡Q|
GgZve¯’vq wb‡¤œv³ cwigvY Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK cwi‡kva Av‡`k Rvix Kiv nBj t(K) †gvU Aemi fvZvi cwigvY
t UvKv (As‡K) ...................................................
(K_vq)............................................................
(L) †gvU Aemi fvZvi cÖ_g Aa©vs‡ki wewbg‡q †_vK
Avby‡Zvwl‡Ki cwigvY|
t UvKv (As‡K) ...................................................
(K_vq) ............................................................
(M) (1) bxU gvwmK Aemi fvZvi
t UvKv (As‡K)....................................................
wØZxq Aa©vs‡ki cwigvY|
(K_vq) ............................................................
(M) (2) †_vK Avby‡Zvwl‡Ki cwigvY
t UvKv (As‡K) ...................................................
(wØZxq Aav©s‡ki Rb¨)
(K_vq) ............................................................
A_ev
(N) (1) †gvU Avby‡ZvwlK
t UvKv (As‡K) ..................................................
(K_vq) ............................................................
(N) (2) bxU gvwmK Aemi fvZv
t UvKv (As‡K) ...................................................
(K_vq) ............................................................
Aemi fvZv Avi‡¤¢i ZvwiL t
Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK cwi‡kv‡ai gva¨g/¯’vb t
wnmve gnv wbqš¿‡Ki Kvhv©jq/cÖavb/‡Rjv/_vbv wnmveiÿY Kg©KZv©i Kvhv©jq ..............................................
†mvbvjx e¨vsK kvLv ............................................ (c~Y© wVKvbv) .....................................................
....................................................Gi PjwZ/mÂqx wnmve bs ........................................................
‡cbkb cwi‡kva Av‡`k (wcwcI) b¤^i ............................................ ZvwiL .......................................
Dc‡iv³ 6.06 Aby‡”Q‡` ewY©Z kvLvq/Kvhv©j‡q †cÖiY Kiv nBj|

ZvwiL t ......................................

¯^vÿi t......................................

mnKvix gnv-wnmveiÿK
wbixÿv I wnmveiÿY Kg©KZv©
mxj‡gvni (bvghy³)
* †bvU t
1| (K) wnmveiÿY Awd‡mi AvcwËi gyjKwc wbqš¿YKvix gš¿Yvjq/wefvM/Awa`ßi/cwi`ßi/ `ßi eive‡i Rvixi mv‡_ mv‡_ Bnvi Abywjwc AeMwZ
I GKwU wbw`©ó mgq mxgvi g‡a¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ AwWU AvcwËi mwnZ mswkøó PvKz‡ii bv‡g Zvnvi eZ©gvb Kg©¯’ ‡j WvK‡hv‡M
cÖZ¨qbmn †cÖiY Kwi‡Z nB‡e|
(L) wnmveiÿY Awd‡mi AvcwËi-Av‡iv GKwU Kwc AwWU AvcwËi mwnZ mswkøó PvKz‡ii wbKU †cÖiY Kwievi Aby‡ivamn Zvunvi wbev©nx Kg©KZv©i
cÖh‡Zœ Rvix Kwi‡Z nB‡e Ges GKwU wbw`©ó mgqmxgv D‡jøL Kwiqv w`‡Z nB‡e|
2| wnmveiÿY Awd‡mi AvcwËi mwnZ mswkøó PvKz‡ii eZ©gvb †cvwós ev Ae¯’vb Rvbv‡bvi Rb¨ mswkøó gš¿Yvjq/wefvM/Awa`ßi/cwi`ßi/`ßi‡K
Aby‡iva Kwi‡Z nB‡e Ges gš¿Yvjq/wefvM/Awa`ßi/cwi`ßi/`ßi D³ †cvwós wbixÿv Awdm‡K RvbvB‡Z eva¨ _vwK‡e|

evsjv‡`k dig bs 2397 (dig 2 ms‡kvwaZ/Ryb, 1994)

cvwievwiK †cbkb dig 2.2
bvg t Rbve/‡eMg t ....................................................................................
‡kl c`ex t ..............................................................................................
‡kl Awdm t ............................................................................................
Gi g„Zy¨‡Z cvwievwiK †cbkb msµvšÍ|

wb‡`©kvejx
1| Av‡e`bKvix •ea DËivwaKvi mb`cÎmn di‡gi cÖ_g Ask c~iY Kwiqv 3 (wZb) Kwc g„Z
PvKz‡ii †kl Awdm cÖav‡bi wbKU `vwLj Kwi‡eb| g‡bvbxZ DËivwaKvixMY GKK AwffveK‡Z¡
GKwU Av‡e`bcÎ `vwLj Kwi‡eb|
2| Awdm cÖavb di‡gi wØZxq Ask c~iY Kwiqv bv-`vex cÖZ¨qbcÎ I gšÍe¨ / mycvwikmn 2(`yB)
Kwc dig †cbkb gÄyix KZ©…c‡ÿi wbKU †ck Kwi‡eb|
3| gÄyix KZ©…cÿ bv-`vex cÖZ¨qbcÎmn mKj `wjjcÎ hvPvB Kwiqv di‡gi Z…Zxq Ask c~iY
Kwi‡eb| wZwb Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK gÄyixi Av‡`k w`‡eb Ges †cbkb cwi‡kva Av‡`k
Rvixi Rb¨ gÄyix Av‡`kmn 1 (GK) Kwc dig mswkøó AwWU Awd‡m †cÖiY Kwi‡eb|
4| AwWU Awdm †kl †eZbcÎ, bv-`vex cÖZ¨qbcÎ I gÄyix Av‡`kmn cieZ©x cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨
mKj wnmve P~ovšÍ wbixÿv‡šÍ di‡gi PZz_© Ask c~iY Kwi‡eb Ges †cbkb cwi‡kva Av‡`k
(wcwcI) Rvix Kwi‡eb|
5| mwVK Z‡_¨i Afv‡e †cbkb wb®úwË hvnv‡Z wejw¤^Z bv nq †mRb¨ di‡gi †h †Kvb ¯’v‡bi
AcÖ‡qvRbxq Ask Kvwj w`qv KvwUqv w`‡Z nB‡e Ges h_v¯’v‡b cÖ‡qvRbxq mwVK Z_¨
wjwL‡Z/ms‡hvRb Kwi‡Z nB‡e|

[digwU‡Z cÂg c„ôv Av‡Q]

cÖ_g c„ôv

cÖ_g Ask
(DËivwaKvix wb‡R Av‡e`bcÎ c~iY I ¯^vÿi Kwi‡eb|)

mgx‡c-

cvm‡cvU© mvB‡Ri
mZ¨vwqZ Qwe

welqt- cwievwiK †cbkb cwi‡kv‡ai Av‡e`b|
g‡nv`q,
Avcbvi Awd‡mi cÖv³b PvKz‡i Rbve/‡eMg
c`ex
Avgvi
(m¤ú‡K©)
wQ‡jb| wZwb
Zvwi‡L g„Zy¨eiY Kivq wewa †gvZv‡eK cÖvc¨
Zvnuvi PvKzixi cvwievwiK Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK Avgv‡K cÖ`v‡bi Aby‡iva Kwi‡ZwQ|
2| Avwg Zvunvi •ea DËivaxKvix/ Ges cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨iv Avgv‡K Zvnv‡`i AwffveK wb‡qvM Kwiqv GB cvwievwiK
Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK D‡Ëvjb Kivi ÿgZv Ac©Y Kwiqv‡Qb| (†cŠimfv/BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb/IqvW© Kwgkbvi
KZ©…K cÖ`Ë mb` mshy³ Kiv nBj)|
3| Avwg GB PvKzwii †Kvb Ask we‡k‡li `vex‡Z c~‡e© †Kvb Aemi fvZv ev Avby‡ZvwlK MÖnb Kwi bvB Ges fwel¨‡Z GB
Av‡e`bcÎ m¤ú‡K© M„nxZ wm×všÍ D‡jøL bv Kwiqv †Kvb Av‡e`b Kwie bv|
4| Zvunvi wbKU miKv‡ii †Kvb cvIbv _vwK‡j Avwg Zvnv wewa †gvZv‡eK cwi‡kva Kwi‡Z m¤§wZ AvwQ | GB †cbkb cwi‡kv‡ai
ciI ‡h †Kvb mgq Ab¨Î †Kvb Av`vq‡hvM¨ A‡_©i welq †MvPixf~Z nB‡j Zvnv Avgvi cvwievwiK Aemi fvZv/wbR¯^ m¤úwË
nB‡Z Avwg †dir cÖ`vb Kwi‡Z eva¨ _vwKe|
5| hw` cieZ©x mg‡q †`Lv hvq †h, wewa †gvZv‡eK Avwg †h cwigvb A_© †cbkb wn‡m‡e cvIqvi AwaKvix, Avgv‡K Zvnv A‡cÿv
†ewk cwigv‡b Aemi fvZv/ Avby‡ZvwlK cÖ`vb Kiv nBqv‡Q , Zvnv nB‡j M„wnZ AwZwi³ A_© Avgvi cvwievwiK Aemi
fvZv/wbR¯^ m¤úwË nB‡Z Avwg †dir w`‡Z eva¨ _vwKe|
6| wnmve gnvwbqš¿‡Ki Kvh©vjq/_vbv/‡Rjv/cÖavb wnmveiÿY Kg©KZ©vi Kvh©vjq
‡mvbvjx
e¨vs‡Ki kvLv
✔

✔

nB‡Z Avwg Avgvi Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK MÖnb Kwi‡Z B”Qv Kwi| DwjøwLZ e¨vsK kvLvq Avgvi PjwZ/mÂqx
e¨vsK wnmve bs
|
7| wb‡¤œ Avgvi wZbwU bgybv ¯^vÿi Ges nv‡Zi e„×v½yjxi Qvc mZ¨vwqZ Kwiqv †`Iqv nBjt
µwgK bs
c~Y© ¯^vÿi
mswÿß ¯^vÿi
evg/Wvb e„×v½yjxi Qvc
1
2
3
mZ¨vqbKvixi bvg, ¯^vÿi I ZvwiL
mxj‡gvni
8| Av‡e`bKvixi WvK wVKvbv t
K. eZ©gvb

L. ¯’vqx

Avcbvi AbyMZ
Av‡e`bKvixi ¯^vÿi I ZvwiL
bvg
g„Z PvKz‡ii bvg
‡kl c`ex
‡kl Awdm

t
t
t
t
t

wØZxq c„ôv

wØZxq Ask (K t cyivZb)
(`ßi/Awdm KZ©…K c~iY Kwi‡Z nB‡e|)

(‡h †ÿ‡Î wcwcI Rvix nBqv †cbkb †fvM Kiv nB‡ZwQj †m‡ÿ‡Î cyivZb wcwcI ms‡kva‡bi Rb¨ GB Ask Awdm KZ…©K c~iY
Kwi‡Z nB‡e| Ab¨_vq cieZ©x L Ask c~iY Kwi‡Z nB‡e|)
1.00
B‡Zvc~‡e© gÄyixK…Z Aemi fvZv m¤úwK©Z Z_¨vw`
t
1.01
g„Z/Aemi cÖvß PvKz‡ii bvg
t
1.02
g„Zy¨i/ Aem‡ii Zvwi‡L c`ex
t
1.03
Aemi MÖn‡bi ZvwiL
t
1.04
cÖgvbmn †cbkbv‡ii g„Zy¨i ZvwiL
t
1.05
cÖvß me©‡kl gvwmK Aemi fvZvi cwigvY UvKv
t
As‡K
K_vq
1.06
gvwmK cvwievwiK Aemi fvZvi cwigvY UvKv
t
As‡K
K_vq
1.07
cyivZb wcwcI bs I ZvwiL
t
wØZxq Ask (Lt bZzb)
(c~e©eZ©x K Ask cÖ‡hvR¨ bv nB‡j wcwcI Rvixi Rb¨ GB Ask Awdm KZ„©K c~iY Kwi‡Z nB‡e|)

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
2.00
2.01
2.02

g„Z PvKz‡ii PvKzixi weeiYt
bvg
wcZvi bvg
RvZxqZv
Aem‡ii mg‡q c`ex
Rb¥ ZvwiL
PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL
PvKzix nB‡Z Aemi MÖn‡bi ZvwiL
Av‡e`bK…Z fvZv ev Avby‡Zvwl‡Ki †kªYx
g„Z¨yi ZvwiL (cÖgvb cÎmn)
g„Z PvKz‡ii PvKzixi LwZqvbtweiZxmn PvKzixi †gvU •`N¨© t
ZvwiL nB‡Z
A‡hvM¨ PvKzixtK.
18 ermi eq‡mi c~‡e©i PvKzixt
ZvwiL nB‡Z

t
t
t
t
t
t
t
t

ermi

gvm

w`b

ZvwiL ch©šÍ

ZvwiL ch©šÍ

L. Amvavib QzwUt
ZvwiL nB‡Z

ZvwiL ch©šÍ

M.

KZ©e¨/QzwU wnmv‡e MY¨ nq bvB Ggb mvgwqK eiLv¯ÍKvjt
ZvwiL nB‡Z
ZvwiL ch©šÍ

N.

PvKzix‡Z weiZxi mgqKvjt
ZvwiL nB‡Z

ZvwiL ch©šÍ

O.

weiwZ gIKzd bv nBqv _vwK‡j weiwZi c~‡e©i PvKzixKvjt
ZvwiL nB‡Z
ZvwiL ch©šÍ

P.

c`Z¨vM Kivi `iæb evwZjK…Z PvKzixKvjt
ZvwiL nB‡Z

ZvwiL ch©šÍ

Abby‡gvw`Z Abycw¯’wZt
ZvwiL nB‡Z

ZvwiL ch©šÍ

Q.

...............................................
‡gvU t
...............................................
2.03

bxU PvKzixKvjt (2.01-2.02)

Z…Zxq c„ôv
2.04

g„Z PvKz‡ii Ab¨vb¨ †hvM¨ PvKzix (hv cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î †hvM Kwi‡Z nB‡e)t ermi
K.
Aemi fvZvi Rb¨ MY¨ nIqvi †hvM¨ mvgwqK
I hy×Kvjxb PvKzixt
ZvwiL nB‡Z
ZvwiL ch©šÍ
L.
M.

gvm

w`b

PvKzix NvUwZ RwbZ gIKzdK…Z mgqKvjt
Aemi fvZvi Rb¨ MY¨ nIqvi †hvM¨ Ab¨
‡h †Kvb PvKzixKvjt
----------------------------------‡gvUt
-----------------------------------

2.05

‡gvU †hvM¨ PvKzix (2.03+2.04)t

ermi

gvm

w`b

---------------------------------3.00
3.01

UvKv

3.02
3.03

g„Z PvKz‡ii Aemi fvZv I Avby‡ZvwlKt
Aem‡ii Zvwi‡L †kl gvwmK M„nxZe¨ †eZb
(Gj wc wm Abyhvqx)
Aemi fvZvi nvi (%)
‡gvU Aemi fvZvi cwigvYt

3.04

‡gvU Aemi fvZvi Aa©vsk

UvKv

3.05

Avby‡Zvwl‡Ki wewbgq nvit
(cÖwZ GK UvKvi cwie‡Z©)
UvKv
Aemi fvZvi cÖ_g Aa©vs‡ki wewbg‡q †_vK
cÖvc¨ Avby‡ZvwlKt
UvKv
K. bxU gvwmK Aemi fvZvi cwigvY
UvKv
Awdm cÖav‡bi gšÍe¨t
Rbve/‡eMg-----------------------------------------------------c`ex-----------------------------------------GB
Kvh©vj‡q Kg©iZ wQ‡jb| wZwb------------------------------------ Zvwi‡L g„Zy¨ eiY Kwiqv‡Qb| Zvunvi wbKU wb¤œewY©Z
welq e¨wZZ Ab¨ †Kvb cvIbv bvB|
K.
L.
M.

3.06
3.07
4.00
4.01

4.02

%
UvKv

Av‡e`bKvix Rbve/‡eMg
g„Z Rbve/‡eMg
Gi •ea¨
DËivwaKvix| GB Kvh©vj‡q msiwÿZ bw_ cÎvw` Ges †cŠimfv/BDwbqb †Pqvig¨vb/ IqvW© Kwgkbvi Gi cÖZ¨q‡bi
wfwË‡Z Bnv wbwðZ nIqv wMqv‡Q| Ab¨vb¨ AvBbvbyM DËivwaKvixMY Zvunv‡K AwffveK g‡bvbxZ Kivq cvwievwiK
Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK cwi‡kv‡ai gÄyix Zvunv‡K cÖ`v‡bi Rb¨ mycvwik Kiv hvBZv‡Q|

wefvM/`ßi/Awdm cÖav‡bi ¯^vÿi
bvgt
ZvwiL--

mxj‡gvni

PZz_© c„ôv
Z…Zxq Ask
5.00
5.01

gÄyiKvix KZ©…c‡ÿi Av‡`kt
K. wb¤œ ¯^vÿiKvix wbwðZ †h, Rbve/‡eMg
Gi PvKzix m¤ú~Y©fv‡e
m‡šÍvlRbK| c~Y© Aemi fvZv Ges/ ev Avby‡Zvwl‡Ki gÄyix, hvnv Aemi fvZvi wewa †gvZv‡eK cÖvc¨ Zvnv
GZØviv Aby‡gv`b Kiv nBj|
A_ev
L.
1.
2.
3.
4.

5.

wb¤œ¯^vÿiKvix wbwðZ †h, Rbve/‡eMg
Gi PvKzix m¤ú~Y©fv‡e m‡šÍvlRbK
b‡n Ges Bnv w¯’i nBqv‡Q †h, D³ PvKz‡ii Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK wb¤œiƒc cwigv‡Y nªvm Kiv nBjt
Aemi fvZv nªv‡mi cwigvY
t
UvKv
Avbyy‡ZvwlK nªv‡mi cwigvY
t
UvKv
GBiƒc nªv‡mi ci cÖvc¨ Aemi fvZv
t
UvKv (As‡K)
(K_vq)
GBiƒc nªv‡mi ci cÖvc¨ Avby‡ZvwlK
t
UvKv (As‡K)
(K_vq)
GBiƒc n«vmK…Z Aemi fvZv Ges/ ev Avby‡Zvwl‡Ki gÄyix GZØviv Aby‡gv`b Kiv nBj|
A_ev

M. wb¤œ ¯^vÿiKvix wbwðZ †h, Rbve/‡eMg
Gi †cbkb
†KBm Gi ÔÔbv `vex cÖZ¨qbcÎÕÕ A_ev Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq KvMRcÎvw` mieivn Kiv m¤¢e bv nIqvq D³ PvKz‡ii
cÖvc¨ Avby‡Zvwl‡Ki kZKiv 80 fvM cÖvc¨ c~Y© bxU †cbkb mvgwqKfv‡e GZØviv Aby‡gv`b Kiv nBj|
N. g„Z PvKz‡i Rbve/‡eMg
Gi cvwievwiK Aemi fvZv Ges/
ev Avby‡ZvwlK hvnv Aemi fvZv wewa †gvZv‡eK cÖvc¨ Zvnvi •ea DËivwaKvix Rbve/‡eMg
‡K 4.02 Aby‡”Q‡`i cÖ¯Íve †gvZv‡eK cÖ`v‡bi Rb¨ mycvwik Aby‡gv`b Kiv nBj|
5.02

cÖPwjZ wbqgvbyhvqx Avby‡ZvwlK Ges
hvB‡Z cv‡i|

ZvwiL nB‡Z Aemi fvZv cwi‡kva Kiv

gÄyiKvix KZ©„c‡ÿi ¯^vÿi
ZvwiLt..............................................

bvg
mxj †gvni

PZz_© Ask
(AwWU Awd‡mi e¨env‡ii Rb¨)

*6.00

wbixÿv Kvh©vj‡qi gšÍe¨t

6.01

cÖZ¨vwkZ †kl-†eZb cÎ cixÿv Kwiqv mwVK cvIqv wMqv‡Q Ges h_vh_ KZ©„cÿ KZ©„K ÔÔbv-`vex cÖZ¨qbcÎÕÕ

cÖ`vb

Kivq Zvnv GB Kvh©vjq KZ©„K M„nxZ nBqv‡Q|
6.02

c~e©eZ©x c„ôvmg~‡n ewY©Z wnmve I MYbvmg~n cixÿv Kwiqv mwVK cvIqv wMqv‡Q Ges †hvM¨ PvKzixi •`N¨© wbixÿv c~e©K
M„nxZ nBqv‡Q|

6.03

‡hvM¨ KZ©„cÿ KZ©„K

Zvwi‡L

bs †cbkb gÄyix Av‡`k cÖ`vb Kiv nBqv‡Q|

cÂg c„ôv
6.04

GgZve¯’vq wb‡¤œv³ cwigvY Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK cwi‡kva Av‡`k Rvix Kiv nBjtK. †gvU Aemi fvZvi cwigvY

t

UvKv (As‡K)

t

UvKv (As‡K)

L. †gvU Aemi fvZvi cÖ_g Aa©vs‡ki wewbg‡q
†_vK Avby‡Zvwl‡Ki cwigvY|

(K_vq)
M. bxU gvwmK Aemi fvZvi wØZxq Aa©vs‡ki cwigvb

t

UvKv (As‡K)
(K_vq)

6.05

cvwievwiK gvwmK Aemi fvZv Avi‡¤¢i ZvwiL

t

6.06

Aemi fvZv I Avby‡ZvwlK cwi‡kv‡ai ga¨g / ¯’vb

t

wnmve gnvwbqš¿‡Ki Kvh©vjq/_vbv/‡Rjv/cÖavb wnmveiÿY Kg©KZ©vi Kvh©vjq
‡mvbvjx e¨vsK kvLv

6.07

(c~Y© wVKvbv)

Gi PjwZ/ mÂqx wnmve bs

|

‡cbkb cwi‡kva Av‡`k (wcwcI) b¤^i

ZvwiL

Dc‡iv³ 6.06 Aby‡”Q‡` ewY©Z kvLvq/Kvh©vj‡q †cÖiY Kiv nBj|

Zvs-----------------------¯^vÿi
bvg

mnKvix gnv-wnmveiÿK
wbixÿv I wnmveiÿb Kg©KZ©v
(mxj‡gvni)

*‡bvU t
1|

K.

AwWU AvcwËi g~j Kwc wbqš¿YKvix wefvM/ Awdm eive‡i Rvixi mv‡_ mv‡_ Bnvi Abywjwc AeMwZ I GKwU wbw`©ó
mgq mxgvi g‡a¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ AwWU AvcwËi mwnZ mswkøó PvKz‡ii bv‡g Zvnvi eZ©gv‡b Kg©¯’‡j
WvK‡hv‡M cÖZ¨qbmn †cÖiY Kwi‡Z nB‡e|

L.

AwWU AvcwËi- AviI GKwU Kwc AwWU AvcwËi mwnZ mswkøó PvKz‡ii wbKU †cÖiY Kwievi Aby‡ivamn Zvunvi
wbe©vnx Kg©KZ©vi cÖh‡Zœ Rvix Kwi‡Z nB‡e Ges GKwU wbw`©ó mgqmxgv D‡jøL Kwiqv w`‡Z nB‡e|

2|

AwWU AvcwËi mwnZ mswkøó PvKz‡ii eZ©gvb †cvwós ev Ae¯’vb Rvbv‡bvi Rb¨ mswkøó wefvM/ gš¿bvjq‡K Aby‡iva Kwi‡Z
nB‡e Ges wefvM/ gš¿bvjq D³ Ae¯’vb ev †cvwós wbixÿv Awdm‡K RvbvB‡Z eva¨ _vwK‡e|

