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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

(Rules Unification Cell) 

 

OFFICE MEMORANDUM 

 

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

SUBJECT: Provident Fund Rules. 

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

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

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

respectively, for information and necessary action. 

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

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

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

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

important modifications are mentioned below:- 

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

subscribers to the General Provident Fund; 

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

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

the subscriber; 

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

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

been done away with; 

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

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

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

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

 

 

S. G. MUSTAFA 

Deputy Secretary. 

To 

1. All Ministries/Divisions. 

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

3. All Accountants General. 

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

5. All F.A’s, D.F.A’s and A.F.A’s. 

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

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANOLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

Finance Division 

(Rules Unification Cell) 

NOTIFICATION 

Decca, the 8th August, 1979. 

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

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

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

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

pleased to make the following rules, namely:- 

THE GENERAL PROVIDENT FUND RULES, 1979. 

Short title and commencement: 

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

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

Definitions: 

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

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

Comptroller and Auditor-General of Bangladesh; 

b) ‘Children’ means legitimate children; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) ‘Family’ means- 

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

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

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

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

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

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

subscriber subsequently indicates by express notification in writing to the Account 

Officer that she continues to be so regarded; 

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

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

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

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

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

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

writing her notification excluding him; 

d) ‘Fund’ means the General Provident Fund; 

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

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

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

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

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

i) ‘Year’ means a financial year. 

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

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

time being in force. 

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

General Provident Fund as heretofore existing. 

Maintenance of the Fund: 

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

Eligibility to join the Fund: 

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

Provident Fund shall be eligible to join the Fund. 

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

as an optional subscriber. 

Subscribers: 

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

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

and 

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

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

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

two years of continuous service: 

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

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

age of 52 years. 

Nomination: 

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

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

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

become payable, has not been paid: 

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

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

family: 

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

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

cancelled. 

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

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

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

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

appropriate in the circumstances. 

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

Account Officer: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subscriber’s Account: 

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

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

Condition of subscription: 

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

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

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

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

maximum amount of arrear subscriptions permissible for that period. 

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

manner:- 

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

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

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

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

be deemed to constitute an election to subscribe. 

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

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

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

Rate of subscription: 

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

conditions, namely:- 

a) it shall be expressed ill whole Taka; and 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Provided that- 

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

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

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

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

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

he been on duty in Bangladesh: 

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

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

date; 

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

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

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

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

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

in the following manner, namely: 

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

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

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

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

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

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

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

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

for the month during which he joins the fund; 

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

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

in this behalf from his salary bill for that month; 

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

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

current year. 

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

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

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

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

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

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

from Government ignoring the amount of pension drawn separately. 

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

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

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

sent on deputation. 

Recovery of subscription: 

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

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

interest of advances shall be made from the pay itself. 

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

subscription to the Account Officer. 

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

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

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

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

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

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

reasons are required. 
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Interest on deposits: 

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

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

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

namely:- 

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

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

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

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

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

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

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

counting as the next higher Taka): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

such. amount is to be paid: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Advances from the Fund sanctioning authority: 

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

by the following authorities, namely:- 

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

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

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

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

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

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

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

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

authority next above those mentioned in clause (a): 

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

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

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

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

advance to Heads of Department. 

Object of advances: 

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

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

and not otherwise:- 

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

person actually dependent on him. 

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

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

parents: 

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

person actually dependent on him; 

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

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

its incumbent on the applicant to perform; 

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

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

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

private loan taken for the purposes specified in this clause; 

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

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

following conditions, namely:- 

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

allowed advance for dower again later on; 

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

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

produced by the subscriber; 

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

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

recovered in lump sum. 

Amount of advance: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

House Building Advance: 

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

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

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

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

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

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

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

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

interest thereon has been fully repaid; 

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

repairing of the same house, namely:- 

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

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

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

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

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

retirement; 

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

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

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

the full amount will be required all at once; 

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

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

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

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

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

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

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

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

not be treated as private loan; 

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

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

Government. 

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

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

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

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

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

subscriber concerned. 

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

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

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

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

grant of the advance; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prayed for and the amount necessary for the purpose. 

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

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

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

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

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

the subscriber. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

amount standing to the credit of the subscriber each time. 

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

granted in one instalment even for the housing purpose. 

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

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

shall be treated as part of the final payment. 

Recovery of advance and its interest: 

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

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

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

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

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

necessary, to admit of the fixation of such instalments. 

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

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

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

foreign service, for a full month. 

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

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

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

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

thereon has been recovered in full. 

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

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

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

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

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

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

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

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

the deduction from his leave salary. 

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

separately for the purpose of recovery. 

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

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

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

repayment of the principal: 

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

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

advances granted to them from the Fund. 

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

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

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

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

than that of the instalments of repayment of the principal. 

7) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1800  

subsequently disallowed before repayment is completed, the whole or balance of the amount 

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

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

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

the sanctioning authority: 

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

required to pay any interest. 

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

in the Fund. 

Payment towards Insurance Policies: 

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

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

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

no amount shall be withdrawn- 

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

accepted by him as suitable, or 

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

withdrawal, or 

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

months of the date of withdrawal, or 

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

subscriber attains the age of 52 years, or 

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

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

of the Account Officer. 

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

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

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

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

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

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

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

receipts shall be sent to the Account Officer. 

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

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

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

subscriber in the Fund. 

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

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

authorities nor take steps to keep a policy alive. 

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

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

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

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

any of them: 

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

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

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

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

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

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

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

acceptance. 

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

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

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

alternation or of the new policy shall be furnished. 

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

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

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

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

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

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

Re-assignment of policy: 

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

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

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

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

Final withdrawal of accumulation in the Fund: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Payment clue on the death of the subscriber: 

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

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

1) when the subscriber leaves a family- 

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

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

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

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

specified in the nomination; 

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

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

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

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

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

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

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

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

no share shall be payable to- 

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

and disabled to earn a livelihood; 

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

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

maintained by the husbands; 

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

deserted and are maintained by the husbands: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

section 3 of the Act. 

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

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

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

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

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

relate.· 

Payment: 

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

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

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

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

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

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

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

such manager and not to the lunatic. 

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

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

Bangladesh and in Taka only. 

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

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

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

balance being adjusted as soon after as may be. 

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

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

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

Account Officer to be otherwise entitled to receive it. 

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

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

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

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

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

second transaction. 

Transfer from C.P. Fund: 

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

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

be entitled for that service, either- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Government and credited to the General Revenues. 

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

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

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

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

to the Contributory Provident Fund. 

Admission to Government Contributory Fund: 

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

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

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

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

Procedure rules: 

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

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

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

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

deposits. 

Subscriber’s Account number: 

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

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

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

Officer. 

Statement of the subscriber’s account: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of the statement. 

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

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

account has been written-up. 
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THE FIRST SCHEDULE 

Forms of Nomination. 

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

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

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

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

has not been paid: 
   

Name and address of nominee. 
Relationship with the 

Subscriber. 
Age. 

   

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

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

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

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

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

Signature of subscriber. 

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

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

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

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

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

manner shown below against their names: 
   

Name and address of 

nominee. 

Relationship with the 

Subscriber. 
Age. 

*Amount or share of 

accumulation to be paid to each. 

   

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

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

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

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

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

Signature of subscriber. 

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

the subscriber in the Fund at any time. 

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

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

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

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

paid: 
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Name and address of nominee. 
Relationship with the 

Subscriber. 
Age. 

   

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

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

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

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

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

Signature of subscriber. 

 

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

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

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

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

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

shown below against their names: 

   

Name and address of 

nominee. 

Relationship with the 

Subscriber. 
Age. 

*Amount or share of 

accumulation to be paid to each. 

   

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

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

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

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

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

Signature of subscriber. 

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

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

Form of contingent notice of cancellation. 

 

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

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

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

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

cancelled. 

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

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

Signatures, designations and addresses of two witnesses: 

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

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

Signature of subscriber. 
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THE THIRD SCHEDULE 

Form of Application for an Advance from the General Provident Fund 

To 

Sir, 

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

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

of the questions below:- 

Your obedient servant, 

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

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

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

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

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

 

QUESTIONS. ANSWERS. 

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

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

in original, furnished by the Accountant- General, 

Bangladesh, which will be returned after 

examination). 

2. What are the reasons for which the advance is 

required? (If lengthy they should be stated 

separately). 

3. What is your present pay? 

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

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

c) If so, when as the last repayment instalment 

(including interest) repaid? 

d) If previous advances have not been completely 

repaid, how many more instalments are due? 

5. In how many instalments (including interest 

instalment) do you propose to repay the advance? 

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

Recommendation of Superior Officcer. 

 

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

Designation ---------------------------------- 
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THE FOURTH SCHEDULE 

Form of reassignment by the President 

 

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

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

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

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

and on behalf of the President in the presence of- 

(Signature of the AccountOfficer) 

(One witness who should add his designation and address) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By order of the Vice-President 

S. A. KHAIR 

Secretary 

Ministry of Finance. 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1809  

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF:FINANCE 

Finance Division 

(Rules Unification Cell) 

 

NOTIFICATION 
 

Daeca, the 8th August, 1979. 

 

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

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

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

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

is pleased to make the following rules, namely:- 

 

THE CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RULES, 1979. 

Short title and commencement: 

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

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

Definitions: 

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

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

inc1udes- 

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

pay; and 

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

b) ‘Fund’ means the Contributory Provident Fund. 

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

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

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

Constitution and Management of the Fund: 

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

Takn. 

Application: 

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

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

Provident Fund maintained by the Government; or 

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

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

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

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

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

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

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

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

transferred to his credit in the Fund. 
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Nomination: 

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

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

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

these rules. 

Subscriber’s account: 

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

a) the subscriber’s subscription: 

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

c) interest on subscription and contribution. 

Subserlptiont 

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

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

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

Rules, 1979. 

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

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

duty. 

Rate of Subscription: 

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

conditions, namely:- 

a) it shall be expressed in whole Taka, 

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

3
 % of his pay. 

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

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

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

such manner as the Government may direct. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sent on deputation. 

Realisation of subscription: 

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

Fund Rules, 1979. 

Contribution by Covernment: 

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

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

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

the casualty. 

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

3
 % of the pay of the 

subscriber. 

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

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

duty. 

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

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

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

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

subscriber. 

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

counting as the next higher Taka). 

Interest: 

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

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

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

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

interest payable under these rules. 

Advances from the Fund: 

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

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

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

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

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

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

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

Governmen t and in terest thereon. 

Payment towards Insurance Policies: 

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

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

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

Provident Fund Rules, 1979. 

Circumstances in which accumulations are payable: 

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

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

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

apply mutatis mutandis, 

Deductions: 

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

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

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

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

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

Provided that, if the order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deducted 
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shall, on his reinstatement in the service, he replaced at his credit in the Fund; 

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

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

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

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

Payment: 

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

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

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

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

Procedure Rules: 

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

an account named ‘The Contributory Provident Fund Account’. 

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

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

year and treated under ordinary rules relating to deposits. 

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

1979, shall apply mutatis mutandis. 

 

By order of the Vice-President 

 

 

S.A. KHAIR 

Secretary, 

Ministry of Finance. 
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THE PROVIDENT FUNDS ACT, 1925. 

Act No. XIX of 1925 

(As amended from time to time) 

PASSED BY THE INDIAN LEGISLATURE 

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

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

Provident Funds. 

It is hereby enacted as follows: 

1. Short title, extent and commencemtnt.– 

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

2) It extends to all over Bangladesh. 

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

Gazette, appoint. 

2. Definition.– 

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

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

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

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

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

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

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

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

any such contingency; 

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

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

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

which provide for the crediting of contributions; 

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

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

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

paternal grand-parent; 

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

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

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

solely for educational purposes; 

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

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

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

ot the Fund; 

f) ‘Railway administration’ means- 

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

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

administration for any class or classes of its employees. 

3. Protection of compulsory deposits.– 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

before the death of the subscriber or depositor. 

4. Provisions regarding repayment.– 

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

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

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

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

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

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

payment on his behalf; or 

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

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

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

to him to otherwise entitled to receive it; or 

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

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

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

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

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

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

balance or part or; 

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

certificate: 

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

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

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

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

or on behalf of the widow or children of the subscriber or depositor- 

i) if the subscriber or depositor or, if he is dead, the person to whom in the absence of pay 

valid assignment the sum or balance would be payable under this sub-section gives his 

consent in writing, pay the sum or part of the balance thereof, as the case may be, to the 

assignee, or 

ii) if such consent is not forthcoming, withhold payment of the sum part or balance, as the 

case may be, pending a decision of a competent Civil Court as to the person entitled to 

receive it. 

2) The making of any payment authorised by sub-section (1) shall be a full discharge to the 

Government or the railway administration, as the case may be, from all liability in respect of so 

much of the sum standing to the credit of the subscriber or depositor as is equivalent to the amount 

so paid. 

5. Rights of nominee.– 

1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any disposition, 

whether testamentary or otherwise, by a subscriber to, or depositor in, a Government or Railway 

Provident Fund of the sum standing to his credit in the Fund, or of any part thereof, where any 

nomination, duly made in accordance with the rules of the Fund, purports to confer upon any 

person the right to receive the whole or any part of such sum all the death of the subscriber or 

depositor occurring before the sum has become payable or before the sum, having become 

payable, has been paid, the said person shall, on the death as aforesaid of the subscriber or 

depositor, become entitled, to the exclusion of all other persons, to receive such sum or part 

thereof, as the case may be, unless- 

a) such nomination is at any time varied by another nomination made in like manner or expressly 

cancelled by notice given in the manner and to the authority prescribed by these rules, or 
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b) such nomination at any time becomes invalid by reason of the happening of some contingency 

specified therein, and if the said person predeceases the subscriber or depositor, the 

nomination shall, so far as it relates to the right conferred upon the said person, become void 

and of no effect: 

Provided that where provision has been duly made in the nomination in accordance with the 

rules of the Fund, conferring upon some other person such right in the stead of the person 

deceased, such right shall upon the decease as aforesaid of the said person, pass to such othe; 

person. 

2) Notwithstanding anything contained in the Succession Act, 1925 any person, who become entitled 

as aforesaid, may be granted a certificate under that Act, entitling him to receive payment of such 

sum or part, and such certification shall not be deemed to be invalidated or superseded by any 

grant to any other person of probate or letters of administration to the estate of the deceased. 

3) The provisions of this section as amended by sub-section (1) of section 2 of the Provident Funds 

(Amendment) Act, 1946 (XI of 1946), shall apply also to all such nominations made before the 

date of the commencement of that Act: 

Provided that the provisions of this section as so amended shall not operate to affect any case, in 

which before the said date any sum has been paid, or has under the rules of the Fund become payable in 

pursuance of any nomination duly made in accordance with these rules. 

6. Power to make deductions.– 

When the sum standing to credit of any subscriber or depositor in any Government or Railway 

Provident Fund which is a Contributory Provident Fund becomes payable, there may, if the authority 

specified in this behalf in the rules of the Fund so directs, be deducted therefrom and paid to 

Government or the Railway administration, as the case may be- 

a) any amount due under a liability incurred by the subscriber or depositor to Government or the 

Railway administration, but not exceeding in any case the total amount of any contributions 

credited to the account of the subscriber or depositor and of any inferest or increment which has 

accrued on such contributions; or 

b) where the subscriber or depositor has been dismissed from his employ- ment for any reasons 

specified in this behalf in the rules of the Fund, or where he has resigned such employment within 

five years of the commencement thereof, the whole or any part of the amount of any such 

contributions, interest and increment. 

7. Protection for acts done in good faith.– 

No suit or other legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is in 

good faith done or intended to be done under this Act. 

8. Power to apply the Act to other Provident Funds.– 

l) The appropriate Government, may, by notification in the Official Gazette, direct that the 

provisions of this Act shall apply to any Provident Fund established for the benefit of its 

employees by any local authority within the meaning of the Local Authorities Loans Act, 1914 (IX 

of 1914), and, on the making of such declaration, this Act, shall apply accordingly, as if such 

Provident Fund were a Government Provident Fund and such local authority were the 

Government. 

2) The Government may, by notification ill the Official Gazette, direct that the provisions of this Act 

shall apply to any Provident Fund established for the benefit of employees of any of the 

institutions specified in the Schedule, or of any group of such institutions, and, on the making of 

such declaration, this Act shall apply accordingly, as if such Provident Fund were a Government 

Provident Fund and the authority having custody of the Fund were the Government: 

Provided that section 6 shall apply as if the authority making the contributions referred to in 

that section were the Government. 

3) The Government may, by notification in the Official Gazette, and to the Schedule the name of any 

public institution it may deem fit, and any such addition shall take effect as if it had been made by 

this Act. 

4) Omitted. 

9. Omitted. 

10. (Repeals) Rep. by the Repealing Act, 1927 (XII of 1927), s. 2 and Schedule. 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1816  

 

THE SCHEDUL 

List of Institutions. 

[See sub-section (2) of section 8] 

 

1. A Court of Wards 

2. A College affiliated to a University established by Statute. 

3. The Bangladesh Red Cross Society. 

4. The Bangladesh Bank. 

5. The Sonali Bank. 

6. The Bangladesh Shilpa Bank. 

7. The Bangladesh House Building Finance Corporation, 

8. The Bangladesh Krishi Bank. 

9. The Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research 

10. The Telephone Industries of Bangladesh Limited. 

11. The Bangladesh Atomic Energy Council. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

REGULATION WING 

SECTION– II 

 

N O T I F I C A T I O N 

No.MF/R-II/PF-25/77/7 Dated: 9-1-1978. 

 

 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 133 of the Constitution of the People’s 

Republic of Bangladesh, The President is pleased to make the following further amendments in the 

General Provident Fund (Central Servics) Rules, namely:- 

AMENDMENTS 

In the aforesaid Rules: 

a) For rule 4 the following shall be substituted, namely:- 

 ‘4. All eligible Government servants shall join the Fund as compulsory subscribers’; 

b) in rule 11, for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:- 

‘(1) The minimum rates of subscription to the Fund shall be as follows: 

Pray Range Minimum rates to subscription 

Pay up to Taka 300.00 per month  3 poisha in the taka. 

Pay above Taka 300.00 but not above Taka 500.00 per 

month ------ 

9 poisha in the taka. 

Pay above Taka 500.00 but not above Taka 1, 000.00 

per month ------ 

12 poisha in the taka. 

Pay above Taka 1, 000.00 per month ------ 15 poisha in the taka. 

2. The amendments made by this notification shall be deemed to have taken effect on the 1st day of 

July, 1977. 

 

By order of the President, 

 

S.A. Khair 

Secretary 

No.MF/R-II/PF-25/77/7(500) Dated: 9-1-1978. 

Copy forwarded for information and necessary action to -------------------- 

 

 

K.M. Karim 

Section Officer 

Phone: 259687 

Distribution: 

1. Military Secretary to the President. 

2. Private Secretary to the President, Bangladesh, Dacca. 

3. All Private Secretaries to the Advisers. 

4. All Secretaries to the Govt. of Bangladesh. 

5. All Addl. Secretaries to the Govt. of Bangladesh. 

6. All Joint Secretaries/ Financial Advisers to the Govt. of Bangladesh. 

7. All Deputy Secretaries/ Deputy Financial Advisers to the Govt. of Bangladesh. 

8. All Ministries/ Divisions. 

9. All Officers of the Ministry of Finance. 

10. Comptroller and Auditor-General. 

11. Accountant General (Civil)/ Accountant General (Military). 

12. Accountant General (Works & WAPDA). 

13. Accountant General, P.T and T. 

14. Accountant General, Bangladesh Railways. 

15. Addl. Accountant General, Ministry of Foreign Affairs. 
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16. Chairman National Board of Revenue. 

17. All Heads of the Departments. 

18. All Heads of Directorates. 

19. All Divisional Commissioner. 

20. All Deputy Commissioners. 

21. All Sub-Divisional Officers. 

22. All Treasury Officers. 

23. Registrar, Supreme Court. 

24. Registrar, High Court. 

25. Bangladesh Public Service Commission. 

26. Principal Information officer, Ministry of Information, Broad Casting. 

27. O.S.D., Bangladesh Govt. Press. 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

(বফবধ াংগমাজন সর) 

াবপ স্মাযক 

নাং-এভএপ(াঅয াআউ)-১(৫)/৭৯/৩০ তাবযখ: ঢাকা, ৮াআ াঅগষ্ট, ১৯৭৯ 

 

বফলয়: ববফষ্য তবফর বফবধভারা। 

 

 াঅবদষ্ট াআয়া বনম্নস্বাক্ষযকাযী এতদগে ৮াআ াঅগষ্ট, ১৯৭৯ াআাং তাবযগখয প্রজ্ঞান নাং- এভ এপ (াঅয াআউ)-
১(৫)/৭৯/২৮ এয ভাধযগভ মথাক্রগভ াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ এফাং প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, 
১৯৭৯ একবি ুবিকা াঅকাগয াংমুক্ত কবযয়া াফগবত এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য সপ্রযণ কযা াআর। 

 

২। তৎকারীন াবকিান যকায কতৃথক এাআ বফলগয় প্রণীত ২(রৃাআ) সি বফবধভারা ফতথভান ুবিকায় প্রবতস্থান কযা 
াআয়াগছ। ারনাগাদ াংগাধনী  রৄদ্ধতা একীবতূ কবযয়া নতুন বফবধভারা প্রণীত াআর। াআাছাড়া, এাআ বফবধভারাগক 
জ, াবধকতয কামথগাগমাগী  ভগয়াগমাগী কগয বযফতথন াধন কযা াআর। তন্মগধয উগেখগমাগয কগয়কবি বনগম্ন 
উগেখ কযা াআর:- 
 

(1) যকাবয কভথচাযীগণ মাাগদয চাকবয াঅয ২ (রৃাআ) ফছয ফাবক যবয়াগছ তাাযা াআচ্ছা কবযগর াধাযণ 
ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন; 

(2) গৃ বনভথাগণয উগেগে ববফষ্য তবফর গৃীত াবগ্রভ াগথথয বযভাণ তাায বাগফ জভাকৃত সভাি িাকায 
গফথাচ্চ ীভা ৮০% (তকযা াঅব বাগ) াআগত ফবৃদ্ধ কবযয়া ৩৬(ছবি) ভাগয সফতগনয ভ-বযভাণ 
কযা াআর; 

(3) ববফষ্য তবফর াআগত গৃ বনভথাণ াবগ্রগভয জন্য বনষ্পবি ফন্ধকীকযণ এফাং তবফর াআগত াথথায়গনয জন্য 
জীফন ফীভা বরবয স্বত্ত্ব বনগয়াগ ম্পাদন কবযগত াআগফ; 

(4) প্রচবরত াঅাআনগত ক্ষভতা উস্থান ফযবতগযগক চাাঁদাদাতা দগে উিযাধীকাযীগক প্রদাগনয সক্ষগি ঋগণয 
গফথাচ্চ ীভা িাাঃ ৫০০.০০(াাঁচত িাকা) াআগত িাাঃ ৫,০০০.০০(াাঁচ াজায িাকা)- এ ফবধথত কযা 
াআর। 

 

৩। নতুন বফবধভারা সকান যকগভয বুর-ভ্রাবি ফা ােবত বযরবক্ষত াআগর তাা বনম্ন স্বাক্ষযকাযীগক াফবত কযায 
জন্য াংবিষ্ট করগক বফগল কবযয়া বনযীক্ষা াবপগক ানুগযাধ কযা াআর। 

 

 

এ.বজ.ভুিপা 
উ-বচফ 

প্রবত: 
১। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ঢাকা। 

৩। কর ভা বাফযক্ষক। 

৪। াথথ ভন্ত্রণারগয়য কর কভথকতথা (াথথ বফবাগ)। 

৫। কর এপ.এ.বি.এপ. এ এফাং এ.এপ.এ। 

৬। বচফারগয়য কর বাফ াবপ ফযাফগয তাাগদয াধীনস্থ কর াবপগক বফতযগণয জন্য াবতবযক্ত কব। 
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(২০ াঅগস্ট ১৯৭৯ তাবযগখয ফাাংরাগদ সগগজি াবতবযক্ত াংখযায় প্রকাবত) 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

(বফবধ াংগমাজন সর) 
 

প্রজ্ঞান 
ঢাকা, ৮ াঅগস্ট ১৯৭৯ 

 

 নাং-এভএপ(াঅযাআউ)-১(৫)/৭৯/২৮- গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয াংবফধাগনয ১৩৩ নাং ানুগচ্ছদ -এ প্রদি ক্ষভতায 
ফগর এফাং এাআ উগেগে প্রণীত ান্য কর বফবধভূ ফাবতরক্রগভ যাষ্ট্রবতয বচফারগয়য যাষ্ট্রবত বফবাগগয (াধাযণ) 
২০স নগবম্বয, ১৯৭৯ তাবযগখয বএ/ প্রাাঃ/ ৮(২৪)/ ২৮-১৫৬৯ নাং প্রজ্ঞান -এয ভাধযগভ যাষ্ট্রবত কতৃথক 
ক্ষভতাপ্রদি াআয়া উ-যাষ্ট্রবত বনগম্নাক্ত বফবধ জাবয কগযন, মথা: 

াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯। 

াংবক্ষপ্ত বগযানাভ  প্রফতথন: 

১। ১) এাআ বফবধভারা াধাযণ ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ নাগভ াবববত াআগফ। 

২) াআা ১ জুরাাআ, ১৯৭৯ াআগত ফরফৎ াআগফ। 

াংজ্ঞা: 

২। ১) বফলগয় ফা প্রগে বযন্থী সকাগনা বকছু না থাবকগর এাআ বফবধভারায়- 

ক) বাফযক্ষণ কভথকতথা াথথ এাআ উগেগে ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক কতৃথক বনগয়াগকৃত কভথকতথাগক 
ফঝুাাআগফ; 

খ) িান ফবরগত বফধ িান ফুঝাাআগফ; 

িীকা ১। দিক িান তখনাআ িান বাগফ বফগফবচত াআগফ মখন বাফযক্ষণ কভথকতথা াথফা বাফযক্ষণ 
কভথকতথায ভগন গে উবস্থত াআগর যকাবয বরবিয এাআ ভগভথ ন্তুষ্ট ন সম াগথানার র 
ানুাগয চাাঁদাদাতায গৃীত দিক িানগক প্রকৃত িাগনয ভমথাদা দাগনয বফধ স্বীকৃবত প্রদান কযা 
াআয়াগছ, ান্য সকাগনা সক্ষগি নগ; 

২। ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ -এয উগেগে দিক িান দিক গ্রীতা বতায িান বাগফ 
বফগফবচত াআগফ এফাং তাায প্রকৃত বতায িান  বনবথযীর য়ায াফান াআগফ। সম সক্ষগি 
একজন প্রকৃত বতা তাায িানগক ান্য ফযবক্তয বনকি দিক প্রদান কগযন, সাআ সক্ষগি মবদ 
াগথানার র ানুাগয গৃীত দিক ম্মানগক প্রকৃত ম্মাগনয ভমথাদা প্রদান কযা াআয়া থাগক তাা 
াআগর এাআ বফধাভারায উগেগে উক্ত িান প্রকৃত বতায বযফাগযয ফববূথত াআগফ; 

গ) বযফায ফবরগত ফঝুাাআগফ- 

i) ুরুল চাাঁদাদাতায সক্ষগি চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  িানগণ এফাং চাাঁদাদাতায ভৃত ুগিয স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  
িানগণ। তগফ তথ থাগক সম চাাঁদাদাতা মবদ প্রভাণ কবযগত ক্ষভ ন সম, তাায স্ত্রী াঅাআনগতবাগফ 
বফগচ্ছদপ্রাপ্ত ফা াভাবজক প্রথা ানুমায়ী সখাযগাল ায়ায াবধকাযী নগন তাা াআগর বতবন াঅয এাআ 
বফবধভারায াঅতায় চাাঁদাদাতায বযফাগযয দে বাগফ গণয াআগফন না, মবদ না চাাঁদাদাতা যফতথী মথাগয় 
বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি দাবখরকৃত বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ উক্ত স্ত্রীগক বযফাযবকু্ত ফবরয়া বনগদথ 
কগযন; 

ii) ভবরা চাাঁদাদাতায সক্ষগি স্বাভী  িানগণ এফাং চাাঁদাদাতায ভৃত ুগিয বফধফা স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ  িানগণ। তগফ 
তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি 1 বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ তাায স্বাভীগক বযফায 
াআগত বফবচ্ছন্ন যাবখগত াবযগফন। এগক্ষগি উক্ত স্বাভী তৎক্ষণাৎ বযফায াআগত বফবচ্ছন্ন ফবরয়া গণয াআগফন 
মবদ না চাাঁদাদাতা বরবখত সনাবিগয ভাধযগভ তাাগক বফবচ্ছন্নকযগণয উক্ত সনাবি ফাবতর কগযন; 

ক) তবফর াথথ াধাযণ ববফষ্য তবফর; 

খ) সুদ াথফা ফৃবদ্ধ (increment) াথথ যকায কতৃথক সঘাবলত সম সকাগনা ভঞ্জুবয, বপ্রবভয়াভ াথফা সয়ায; 

গ) ছুবি াথথ ফতথভাগন ফরফৎ চাকবয বফবধভারায় স্বীকৃত সম সকাগনা ছুবি ফুঝাাআগফ; 

                                                 
1
 ১৯ াগটাফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪- াঅাআন/ ২০০৯ এয ধাযা (ক) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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ঘ) সফতন াথথ চাকবয বফবধভারায় াংজ্ঞাবয়ত সফতন ফঝুাাআগফ এফাং ছুবিকারীন সফতন সখাযগাল ফা পগযন 
াববথগয সফতন প্রকৃবতয সম সকাগনা াবযশ্রবভক াআায ািবুথক্ত াআগফ; 

ঙ) ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াথথ বফবধ ১৩ -এয উবফবধ ১ -এ ফবণথত কতৃথক্ষ; 

চ) চাাঁদাদাতা াথথ তবফগর চাাঁদা প্রদানকাযী যকাবয কভথচাযী; 

ছ) ফৎয াথথ াঅবথথক ফৎয; 

ান্য সম কর ব্দ এাআ বফবধভারাগত ফযফায কযা াআয়াগছ বকন্তু াংজ্ঞাবয়ত য় নাাআ স কর 
ব্দাফবর ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ (১৯২৫ গনয ১৯ নাং াঅাআন)-এ ফা ফতথভাগন ফরফৎ চাকবয 
বফবধভারায় সম াগথথ ফযফরত াআয়াগছ সাআ াগথথ ফযফরত াআগফ। 

এাআ বফবধভারায সকাগনা বকছুাআ াআবতূগফথ বফদযভান াধাযণ ববফষ্য তবফরগক ফাবতর কবযগফ না। 

তবফর াংযক্ষণ: 

৩। তবফর ফাাংরাগদগ িাকায় যবক্ষত াআগফ। 

তবফগর সমাগদাগনয সমাগযতা: 

৪। মাায প্রগদয় ববফষ্য তবফগর সমাগদাগনয াঅফেকতা নাাআ াথফা ানুভবত নাাআ এভন কর কভথচাযী াধাযণ 
ববফষ্য তবফগর সমাগদাগনয সমাগয। 

িীকা: াফয গ্রগণয য চুবক্তবববক্তক ুনাঃবনগয়াগপ্রাপ্ত কভথচাযী সস্বচ্ছাধীন চাাঁদাদাতা বাগফ তবফগর সমাগদান 
কবযগত াবযগফন। 

চাাঁদাদাতা: 

৫। ১) তবফগর সমাগদাগনয সমাগয সম কর যকাবয কভথচাযীয চাকবযয সভয়াদ এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ 
বনযফবচ্ছন্নবাগফ রৃাআ ফৎয ূণথ াআয়াগছ, তাাযা ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা বাগফ এাআ তবফগর সমাগদান 
কবযগফন এফাং 

২) তবফগর সমাগদাগনয সমাগয সম কর যকাবয কভথচাযীয চাকবযয সভয়াদ এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ 
বনযফবচ্ছন্নবাগফ রৃাআ ফৎয ূণথ য় নাাআ এফাং মাাযা এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ভয় ফা গয চাকবযগত 
সমাগদান কবযগফন তাাযা বনযফবচ্ছন্নবাগফ চাকবযয সভয়াদ রৃাআ ফৎয ূণথ াআগর ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা 
বাগফ তবফগর সমাগদান কবযগফন। 

তগফ, সকাগনা যকাবয কভথচাযী াআচ্ছা কবযগর চাকবযয রৃাআ ফৎয ূণথ য়ায ূগফথ তবফগর সমাগদান 
কবযগত াবযগফন এফাং ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত াআগর তবফগর চাাঁদা প্রদান ফন্ধ কবযগত াবযগফন। 

ভগনানয়ন: 

৬। ১) প্রগতযক চাাঁদাদাতা তবফগর সমাগদাগনয ভয় তাায ভৃতুযয ভগয় তবফগর তাায জভা াথথ মাা তাাগক 
প্রগদয় য় নাাআ ফা প্রগদয় য়া গত্ত্ব প্রদান কযা য় নাাআ তাা তাায ভৃতুযয গয গ্রগণয াবধকায প্রদান 
কবযয়া এক ফা একাবধক ফযবক্তগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগফন এফাং উক্ত ভগনানয়নি বাফযক্ষণ কভথকতথায 
বনকি সপ্রযণ কবযগফন: 

তগফ তথ থাগক সম, ভগনানয়নদাগনয ভগয় চাাঁদাদাতায সকাগনা বযফায থাবকগর, চাাঁদাদাতা তাায 
বযফাগযয দে নন এভন সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগথগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াবযগফন না: 

তগফ াঅয তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতায সকাগনা বযফায না থাবকগর বতবন ান্য সম সকাগনা ফযবক্তগক 
ভগনানয়ন দান কবযগত াবযগফন। বকন্তু যফতথীগত উক্ত চাাঁদাদাতায বযফায য়ায গে গে বাফযক্ষণ 
কভথকতথায বনকি সপ্রবযত ূফথ ভগনানয়নি ফাবতর াআয়া মাাআগফ। 

২) উবফবধ-১ -এয াধীগন চাাঁদাদাতা একাবধক ফযবক্তগক ভগনানয়ন দান কবযগর ভগনানয়নগি প্রগতযক ভগনানীত 
ফযবক্তগক প্রগদয় াাং এাআরূ দ্ধবতগত বনবদথষ্ট কবযয়া বদগফন মাাগত তবফগর তাায জভা রূগ বস্থত সম 
সকাগনা ভগয়য ভুদয় াথথ ফবিত াআয়া মায়। 

৩) প্রথভ তপবগর উবেবখত পযভভূগয ভগধয াফস্থা ানুাগয সম রূ প্রগমাজয সাআরূ পযগভ প্রগতযকবি 
ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াআগফ। 

৪) চাাঁদাদাতা সম সকাগনা ভগয় বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি বরবখত সনাবি সপ্রযগণয ভাধযগভ ভগনানয়ন ফাবতর 
কবযগত াবযগফন। 
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তগফ তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা এাআরূ সনাবিগয বত উবফবধ (১) াআগত (৩) -এয বফধান ভগত নতুন 
ভগনানয়নি সপ্রযণ কবযগফন। 

৫) উবফবধ-৪ -এয বফধান ক্ষুণ্ন না কবযয়া প্রগতযক চাাঁদাদাতা এাআ বফবধয াধীগন তাায সপ্রবযত ভগনানয়গনয 
বত বদ্বতীয় তপবগর ফবণথত পযগভ ঘিনা াগগক্ষ ফাবতর সনাবি বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ 
কবযগফন। 

৬) সম ঘিনা াংঘবিত াআগর উবফবধ-৫ -এয াধীগন প্রদি ঘিনা াগক্ষ ফাবতরকযণ সনাবি কামথকয াআগফ 
এফাং পরশ্রুবতগত সাআ াংবিষ্ট ভগনানয়ন ফাবতর াআয়া মাাআগফ, সাআ ঘিনা ঘবিফায গে গে চাাঁদাদাতা 
উবফবধ (১) াআগত (৩)-এয বফধান সভাতাগফক নূতন ভগনানয়ন ি বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ 
কবযগফন। 

৭) চাাঁদাদাতা কতৃথক প্রদি প্রগতযক ভগনানয়নি এফাং ফাবতরকযণ, মতদূয বফধ, বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক 
গৃীত য়ায বদন াআগত কামথকয াআগফ। 

চাাঁদা দাতায বাফ: 

৭। প্রগতযক চাাঁদাদাতায নাগভ একবি বাফ থাবকগফ এফাং বফবধ ১২ -এয উ-বফবধ-২ -এ ফবণথত দ্ধবতগত বনধথাবযত সুদ 
াথফা ফৃবদ্ধ  তাাঁায প্রদি চাাঁদা সাআ বাগফ প্রদথন কবযগত াআগফ। 

চাাঁদাদাতায তথাবদ: 

৮। ১) াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায ভগয় ফযতীত প্রগতযক চাাঁদাদাতা প্রবত ভাগ তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগফন। 

তগফ তথ থাগক সম, চাাঁদাদাতা াআচ্ছা ানুমায়ী ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায বদ্ধাি গ্রণ 
কবযগত াবযগফন। 

তগফ, াঅগযা তথ থাগক সম, াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায য চাকবযগত ুনফথার াআগর, াভবয়ক ফযখাস্থ থাকায 
ভগয়য চাাঁদায বযভাগণয াবতবযক্ত নগ এভন বযভাগণয চাাঁদা এককারীন ফা বকবিগত প্রদাগনয ানুভবত প্রদান 
কবযগত াআগফ। 

২) চাাঁদাদাতা ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায বদ্ধাি বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত াফবত কবযগফন: 

ক) বনজ সফতন বনগজ উগিারনকাযী কভথকতথা াআগর বতবন ছুবিগত গভগনয য প্রথভ সফতন বফর াআগত চাাঁদা 
কতথন না কবযফায ভাধযগভ; 

খ) বনজ সফতন বনগজ উগিারনকাযী কভথকতথা না াআগর বতবন ছুবিগত গভগনয ূগফথ চাাঁদা কতথন না কযায 
বদ্ধািবি বরবখতবাগফ াবপ প্রধানগক াফবত কবযগফন। ভয়ভগতা মথামথবাগফ াফবতকযগণ ফযথথ 
য়ায সক্ষগি চাাঁদা প্রদান কবযগত চাগন ফবরয়া ধবযগত াআগফ। 

৩) উ বফবধ (২) -এয াধীগন চাাঁদাদাতা সম াআচ্ছা াফবত কবযগফন তাাাআ চূড়াি ফবরয়া গণয াআগফ। 

৪) তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ চূড়ািবাগফ উগিারগনয য ুনযায় কগভথ সমাগদান না কযা মথি 
তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন না। 

চাাঁদায ায: 

৯। ১) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ চাাঁদায বযভাণ চাাঁদাদাতা বস্থয কবযগফন, মথা: 

ক) াআা ূণথ িাকায় াআগত াআগফ এফাং 

খ) তবফগর চাাঁদায ফথবনম্ন ায াআগফ বনম্নরূ: 

i) ভাবক িাকা ৩০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ১% 

ii) ভাবক িাকা ৩০১.০০ াআগত িাকা ৫০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ৬% 

iii) ভাবক িাকা ৫০১.০০ াআগত িাকা ১০০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ৯% 

iv) ভাবক িাকা ১০০১.০০ াআগত িাকা ২০০০.০০ মথি সফতগনয সক্ষগি ১২% 

v) ভাবক িাকা ২০০১.০০ এফাং এয াবধগকয সক্ষগি ১৫% 

িীকা: িাকায বগ্াাং যফতথী ূণথ িাকায় বযফবতথত াআগফ। 

২) উ বফবধ -১ -এয উগেে ূযণকগে চাাঁদাদাতায সফতন ফবরগত ফঝুাাআগফ- 
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ক) ূফথফতথী ফৎগযয ৩০স জুন তাবযগখ সম যকাবয কভথচাযী চাকবযগত বছগরন তাায সক্ষগি ঐ তাবযগখ 
প্রায সফতন: 

তগফ তথ থাগক সম, 

i) মবদ এভন য় সম, চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান না 
কবযফায াআচ্ছা গ্রণ কবযয়াবছগরন াথফা উক্ত তাবযগখ াভবয়ক ফযখাস্থ বছগরন, তাা াআগর বতবন 
ুনযায় কগভথ সমাগদাগনয তাবযগখ সম সফতন তাায প্রায াআগফ উাাআ তাায সফতন ফবরয়া গণয 
াআগফ; 

ii) মবদ এভন য় সম, চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখ ফাাংরাগদগয ফাবগয সপ্রলগণ াথফা ছুবিগত বছগরন এফাং 
ছুবি সবাগ াফযাত াঅগছ এফাং ছুবিগত থাকায ভগয় চাাঁদা প্রদাগনয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন, 

তাা াআগর বতবন ফাাংরাগদগ কভথযত থাবকগর সম সফতন তাায প্রায াআত উাাআ তাায সফতন 
াআগফ; 

iii) চাাঁদাদাতা উক্ত তাবযগখয যফতথী সকাগনা তাবযগখ বফবধ-৫ -এয াধীগন প্রথভ ফাগযয ভগতা তবফগর 
সমাগদান কবযয়া থাবকগর উক্ত যফতথী তাবযগখ প্রায সফতনাআ তাায সফতন াআগফ; 

খ) ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ সম চাাঁদাদাতা চাকবযগত বছগরন না, তাায সক্ষগি চাকবযগত 
সমাগদাগনয প্রথভ বদগন সম সফতন তাায প্রায াথফা বতবন চাকবযগত সমাগদাগনয তাবযগখয যফতথী 
সকাগনা তাবযগখ বফবধ-৫ -এয াধীগন তবফগর সমাগদান কবযয়া থাবকগর উক্ত যফতথী তাবযগখ সম সফতন 
তাায প্রায াআত উাাআ তাায সফতন াআগফ। 

৩) চাাঁদাদাতা প্রবত ফৎয তাায বনধথাযণকৃত ভাবক১ চাাঁদায বযভাণ বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত াফবত কবযগফন, মথা: 

ক) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ কভথযত বছগরন, তাা াআগর বতবন তাায উক্ত 
ভাগয সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

খ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং চাাঁদা প্রদান না কযায 
বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন াথফা াভবয়ক ফযখাস্থ বছগরন, তাা াআগর বতবন ুনযায় কগভথ সমাগদাগনয 
য প্রথভ সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

গ) মবদ এভন য় সম, বতবন উক্ত ফৎগয প্রথভ যকাবয চাকবযগত সমাগদান কবযয়াগছন াথফা ফাধযতাভূরক 
চাাঁদাদাতা বাগফ বফবধ-৫ -এয াধীগন তবফগর সমাগদান কবযয়াগছন তাা াআগর সম ভাগ বতবন 
তবফগর সমাগদান কবযয়াগছন সাআ ভাগয সফতন বফর াআগত এাআ উগেগে কতথন কবযয়া; 

ঘ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ ছুবিগত বছগরন এফাং াফযাতবাগফ ছুবি সবাগ 
কবযগতবছগরন এফাং ঐ ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান কযায বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াবছগরন তাা াআগর এাআ 
উগেগে উক্ত ভাগয সফতন বফর াআগত কতথন কবযয়া; 

ঙ) মবদ এভন য় সম, বতবন ূফথফতথী ফৎগযয ৩০ জুন তাবযগখ বফগদবক চাকবযগত কভথযত বছগরন, তাা 
াআগর চরবত ফৎগযয জুরাাআ ভাগয চাাঁদা যকাবয সকালাগাগয জভা প্রদান কবযয়া; 

৪) উক্তরূগ বনধথাবযত চাাঁদায বযভাণ ঐ ফৎয ফযাী াবযফবতথত থাবকগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, মবদ এভন য় সম, ভাগয ভগধয বকছুবদন কভথযত বছগরন এফাং ভাগয ফাবক ভয় 
ছুবিগত বছগরন এফাং ছুবিকারীন ভগয় চাাঁদা প্রদান না কবযফায াআচ্ছা কবযয়াবছগরন, তাা াআগর উক্ত ভাগ সম 
াংখযক বদফ বতবন কভথযত বছগরন সাআ াংখযায ানুাগত মথামথ বযভাণ াথথ চাাঁদা বাগফ প্রগদয় াআগফ; 

৫) ুনাঃবনগয়াগপ্রাপ্ত কভথচাযী মাায সনন ম্পূণথ ফা াঅাংবক স্থবগত কযা াআয়াগছ, তাায সক্ষগি যকাগযয 
বনকি াআগত তৎকতৃথক প্রাপ্ত সফতগনয বববিগত ৃথকবাগফ তৎকতৃথক গৃীত সনগনয াথথ াগ্রাহ্য কবযয়া 
চাাঁদায ায বনধথাযণ কযা াআগফ। 

সপ্রলণ াআতযাবদগত থাকা চাাঁদাদাতা তবফগরয বফবধভগূয াঅতাধীন থাবকগফ: 

১০। সকাগনা চাাঁদাদাতা বফগদবক াববথগ ফদবর াআগর াথফা ফাাংরাগদগয ফাবগয সপ্রলগণ সপ্রবযত াআগর উক্তরূ ফদবর 
ফা সপ্রলণ না াআয়া থাবকগর বতবন সমরূবাগফ তবফগরয বফবধভারায াঅতায় থাবকগতন, সাআরূ থাবকগফন। 
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চাাঁদা াঅদায়: 

১১। ১) সম সক্ষগি ফাাংরাগদগয াবযিগয যকাবয যকাবয সকালাগায াআগত ফা বফগদ ফাাংরাগদ দূতাফা াআগত 
সফতন গ্রণ কযা য় সাআ সক্ষগি চাাঁদা এফাং প্রদি াবগ্রগভয ভূর এফাং উায সুদ 1 [াথফা ফবৃদ্ধ] সফতন াআগত 
কতথনূফথক াঅদায় কবযগত াআগফ। 

২) ান্য সকাগনা উৎ াআগত সফতন গ্রণ কবযগর চাাঁদাদাতা তাায ভাবক চাাঁদা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি 
সপ্রযণ কবযগফন। 

৩) বফবধ-৫ -এয াধীগন ফাধযতাভূরক চাাঁদাদাতা বাগফ সমাগদাগনয তাবযখ াআগত সকাগনা কভথচাযী চাাঁদা প্রদাগন 
ফযথথ াআগর বফবধ ১২সত ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  ফগকয়া চাাঁদা, তবফগর াবফরগম্ব প্রদান কবযগফন। 
তাাগত ফযথথ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা াবগ্রভ প্রদাগন- মাায জন্য বফগল কাযণ থাকা প্রগয়াজন- ক্ষভতাফান 
কতৃথগক্ষয বনধথাযণ ানুমায়ী বকবিগত ফা ান্যবাগফ সফতন বফর াআগত কতথনূফথক াঅদাগয়য জন্য বনগদথ প্রদান 
কবযগফন। 

জভায উয সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] 2: 

১২। ১) যকায প্রবত ফৎগযয জন্য সম ায বনধথাযণ কবযগফ ঐ াগয তবফগর চাাঁদাদাতায জভায উয উবফবধ-৫ -
এয বফধান াগগক্ষ যকায সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগফ। 

২) প্রবত ফৎগযয সল বদগন বনগম্নাক্ত দ্ধবতগত জভায উয সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ; মথা:- 
i) ূফথফতথী ফৎগযয সল বদগনয জভা াআগত চরবত ফৎগয উগিারনকৃত াথথ ফাদ বদয়া ফাবক জভায উয 

১২(ফাগযা) ভাগয সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ]; 
ii) চরবত ফৎগয উগিারনকৃত১ াগথথয উয ফৎগযয প্রাযম্ভ াআগত সম ভাগ উগিারন কযা াআয়াগছ উায 

ূফথফতথী ভাগয সল বদন মথি সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ]; 
iii) ূফথফতথী ফৎগযয সল বদগনয গয জভাকৃত াগথথয উয জভাদাগনয তাবযখ াআগত চরবত ফৎগযয সল 

বদন মথি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ];১ 

সভাি সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] বযভাণ বনকিফতথী ূণথ িাকা মথি াআগফ (ঞ্চা য়া াআগর তাা 
যফতথী ূণথ িাকায় বযফবতথত াআগফ): 

iv) তগফ তথ থাগক সম, মখন চাাঁদাদাতায তবফগর জভায াথথ তাাঁাগক প্রগদয় য় তখন সাআ াগথথয উয 
চরবত ফৎগযয প্রথভ বদন াআগত, ফা জভায তাবযখ াআগত, সম সক্ষগি মাা প্রগমাজয, প্রগদয় য়ায 
তাবযখ মথি এাআ উ-বফবধয াধীগন সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কযা াআগফ। 

৩) এাআ বফবধ সভাতাগফক জভায তাবযখ ফবরয়া গণয াআগফ সফতন কতথগনয সক্ষগি সম ভাগ াঅদায় কযা াআগফ ঐ 
ভাগয প্রথভ বদন এফাং চাাঁদাদাতা কতৃথক চাাঁদা সপ্রযগণয সক্ষগি বাফযক্ষণ কভথকতথা উক্ত চাাঁদা সম ভাগয ৫ 
তাবযগখয ূগফথ াাআগফন, ঐ ভাগয প্রথভ বদন, াঅয ভাগয ৫ তাবযগখ ফা উায গয ায়া সগগর যফতথী 
ভাগয প্রথভ বদন। 

৪) বফবধ ২০  ২১ -এয াধীগন প্রগদয় াথথ ছাড়া সম ভাগ প্রদান কযা াআগফ সাআ ভাগয ূফথফতথী ভাগয সল 
বদন মথি সম সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] য় তাা প্রাক ফযবক্তগক প্রদান কবযগত াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, সম সক্ষগি বাফযক্ষণ কভথকতথা সাআ ফযবক্তগক ফা তাায প্রবতবনবধগক বতবন সম 
তাবযগখ নগদ াথথ প্রদাগন প্রস্তুত তাা াথফা সাআ ফযবক্তগক াথথ প্রদাগনয জন্য সম তাবযগখ সচক প্রস্তুত 
কবযয়াগছন তাা াফবত কবযয়াগছন সাআ সক্ষগি সকফরভাি উক্ত াফবতকযগণয তাবযগখয ূফথফতথী ভাগয 
সল বদন মথি াথফা প্রগমাজয াআগর সাআ সচক াআ য়ায তাবযখ মথি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কবযগত 
াআগফ। 

৫) সকাগনা চাাঁদাদাতা তবফগরয জভায উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] গ্রণ কবযগফন না ফবরয়া বাফযক্ষণ কভথকতথাগক 
াফবত কবযগর, উক্ত সক্ষগি সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কযা াআগফ না। তগফ যফতথী মথাগয় সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
গ্রণ কবযগত চাগন ফবরয়া াফবত কবযগর সম ফৎয ঐরূ াফবত কবযগফন সাআ ফৎগযয প্রথভ বদন 
াআগত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ। চাাঁদাদাতা তবফগর তাায বাগফ াআবতভগধয উদ্ভূত সুদ ১ 
[াথফা ফবৃদ্ধ] গ্রণ কবযগফন না ফবরয়া বরবখতবাগফ াফবত কবযগর াআবতভগধয জভাকৃত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
ববফষ্য তবফগরয বাগফ বফকরন সদখাাআয়া এফাং গে গে ‘22 Interest’ ফা ‘xx-Interest’ খাগত কন্ট্রা 
াঅকরন সদখাাআয়া ভন্বয় কবযগত াআগফ। 

                                                 
1
 ১০ াঅগষ্ট ১৯৮৫ তাবযগখয প্রজ্ঞান নাং- এভ(এভবি)/াঅয II/ বএপ-৫/ ৮৫/১৫১ দ্বাযা ুনাঃবনধথাবযত 

2
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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৬) এাআ বফবধভারায সকাগনা বফধাগনয াধীগন সম কর াথথ চাাঁদাদাতায াঅকরগন প্রবতস্থাবত াআগফ তাায উয 
সুদ ১ [াথফা ফৃবদ্ধ] উ-বফবধ (১) -এয াধীগন ধাযাফাবকবাগফ সম কর ায বনধথাবযত াআগফ, সাআ কর াগয 
এফাং মতদূয ম্ভফ এাআ বফবধগত বনধথাবযত দ্ধবতগত প্রদান কবযগত াআগফ। 

তবফর াআগত াবগ্রভ ভঞ্জযুকাযী কতৃথক্ষ: 

১৩। ১) তবফগর জভাকৃত াথথ াআগত চাাঁদাদাতাগক বনগম্নাক্ত কতৃথক্ষভূ াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগত াবযগফ, মথা:- 

ক) গৃ বনভথাগণয উগেগে  বফগল বফগফচনায় প্রদি াবগ্রভ ফযতীত ান্যান্য উগেগে াবগ্রগভয ভঞ্জুযকাযী 
কতৃথক্ষ সগগজগিি কভথকতথাগদয সক্ষগি বফবাগীয় প্রধান এফাং উক্ত কভথকতথা বনগজাআ বফবাগীয় প্রধান াআগর 
সগক্ষগি যকায। ননগগগজগিি কভথচাযীগদয সক্ষগি াংবিষ্ট কভথচাযীয াবপ প্রধান, বকন্তু সম সক্ষগি 
াবপ প্রধাগনয বনম্ন দস্থ সকাগনা কভথকতথা উক্ত কভথচাযীয বনগয়াগকাযী কতৃথক্ষ, স সক্ষগি বনগয়াগকাযী 
কতৃথক্ষাআ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ; 

খ) গৃ বনভথাগণয উগেগে  বফগল বফগফচনায় প্রগদয় াবগ্রগভয সক্ষগি ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াআগফ দপা (ক) -
এ উবেবখত ভঞ্জুযকাযী কতৃথগক্ষয াফযফবত যফতথী ঊর্ধ্থতন কতৃথক্ষ; 

তগফ তথ থাগক সম, বফবাগীয় প্রধাগনয াধস্থন কভথকতথাগদয সক্ষগি এাআরূ াবগ্রভ বফবাগীয় প্রধান 
ভঞ্জুয কবযগফন এফাং বফবাগীয় প্রধাগনয এাআরূ াবগ্রভ যকায ভঞ্জুয কবযগফ; 

গ) উবফবধ (৯) -এয াধীগন াগপযৎগমাগয াবগ্রভ বফবাগীয় প্রধাগনয বনম্নদস্থ সকাগনা কতৃথক্ষ ভঞ্জুয 
কবযগত াবযগফ না। বফবাগীয় প্রধাগনয াগপযৎগমাগয াবগ্রভ যকায ভঞ্জুয কবযগফ। 

াবগ্রগভয উগেে: 

২) াঅগফদনকাযীয াঅবথথক াফস্থায কাযগণ াবগ্রভ প্রগয়াজন এফাং াবগ্রভ বনগম্নাক্ত উগেে ফযতীত ান্য সকাগনা 
উগেগে ফযফরত াআগফ না, এাআ ভগভথ ন্তুষ্ট না াআগর সকাগনা ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগফ না:- 

ক) াঅগফদনকাযীয ফা তাায উয প্রকৃত বনবথযীর ফযবক্তয দীঘথ াসুস্থতায ফযয় বনফথাগয উগেগে। 

সনাি: এাআ ানুগচ্ছগদ বনবথযীর াথথ বযফাগযয দে এফাং বতা-ভাতা, াপ্রাপ্তফয়স্ক বাাআ, াবফফাবত 
সফান এফাং সম সক্ষগি বতা-ভাতা জীফীত নাাআ স সক্ষগি দাদা-দাবদ। 

১খ) াঅগফদনকাযীয ফা তাায উয প্রকৃত বনবথযীর ফযবক্তয বচবকৎা ফা বক্ষায জন্য বফগদ গভগনয ফযয় 
বনফথাগয উগেগে; 

গ) ধভথীয় ফা াভাবজক যীবতগত াঅগফদনকাযীয ভমথাদা ানুাগয বফফা, াগিযবষ্টবক্রয়া াথফা ানুষ্ঠানাবদগত 
াফে কযণীয় ফযয় বনফথাগয উগেগে; 

ঘ) জীফন বফভায বপ্রবভয়াভ প্রদাগনয উগেগে; 

ঙ) ফাগৃ বনভথাগণয জন্য জবভ ক্রগয়য াথফা ফাগৃ বনভথাণ, ক্রয় ফা সভযাভগতয উগেগে াথফা এাআ 
ানুগচ্ছগদ ফবণথত উগেগে গৃীত ফযবক্তগত ঋণ বযগাগধয উগেগে; 

চ) ভুবরভ চাাঁদাদাতাগদয প্রথভ ফাগযয জ্ব ারগনয ফযয় বনফথাগয উগেগে; 

ছ) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ ভুবরভ চাাঁদাদাতায স্ত্রীয সভাযানায দাবফ ূযগণয উগেগে:- 

i) চাাঁদাদাতায বফফাগয ফযগয়য জন্য একফায াবগ্রভ গ্রণ কবযয়া থাবকগর, যফতথী মথাগয় সভাযানায 
জন্য সকাগনা াবগ্রভ াাআগফন না; 

ii) এাআ াবগ্রগভয বযভাণ উ-বফবধ (৩) -এ উবেবখত বযভাণ ফা সভাযানায প্রকৃত বযভাণ এাআ রৃাআ -
এয ভগধয মাা কভ উায াবধক াআগফ না এফাং সভাযানায প্রকৃত বযভাগণয প্রভাণ চাাঁদাদাতাগক 
দাবখর কবযগত াআগফ; 

iii) চাাঁদাদাতা াবগ্রভ গ্রগণয এক ভাগয ভগধয বতবন সম প্রকৃত গক্ষ সভাযানায াথথ বযগাধ 
কবযয়াগছন উায প্রভাণ দাবখর কবযগফন, ান্যথায় াবগ্রভ বাগফ প্রদি াথথ তাায বনকি াআগত 
এককারীন াঅদায়গমাগয াআগফ। 

াবগ্রগভয বযভাণ: 

৩) গৃায়গনয উগেগে এফাং বফগল বফগফচনায সক্ষগি ফযতীত সকাগনা াবগ্রভ চাাঁদাদাতায ৩ ভাগয সফতন ফা 
তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াগথথয াগধথক -এয ভগধয মাা কভ, উায াবধক াআগফ না। বফগল বফগফচনায় 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1826  

ফযতীত প্রথভ াবগ্রগভয সুদ 
1 [াথফা ফবৃদ্ধ]  চূড়াি বযগাগধয তাবযখ াআগত ১ (এক) ফৎগযয ভগধয 

বদ্বতীয় াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না; 

তগফ তথ থাগক সম, প্রথভ াবগ্রভ গ্রগণয ভয় প্রদানগমাগয ভুদয় াথথ গ্রণ কযা না াআগর, উক্ত সক্ষগি 
প্রথভ াবগ্রভ চারু থাকা কাগর চাাঁদাদাতায বতন ভাগয সফতন ফা তবফগর বদ্বতীয় াবগ্রভ গ্রণ কাগর তাায 
জভা রূগ বস্থত াগথথয াগধথক এাআ রৃাআ-এয ভগধয মাা কভ, উায ভান বদ্বতীয় াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। 

৪) বফগল বফগফচনায়, উায বফফযণ, বরবখতবাগফ সযকিথ কবযয়া, তবফগর জভারূগ বস্থত াগথথয ৭৫% মথি এফাং 
উমুথবয গফথাচ্চ ৩বি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। বকন্তু বতন ফা তগতাবধক াংখযক াবগ্রগভয াথথ ানাদায়ী 
থাবকগর যকাগযয ূফথানুগভাদন ফযতীত ুনাঃাবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না। 

গৃ বনভথাণ াবগ্রভ: 

৫) উ-বফবধ (২) -এয দপা (ঙ) -এ ফবণথত গৃায়গনয উগেগে াবগ্রভ ভঞ্জুবয বনগম্নাক্ত তথগুবর দ্বাযা বনয়বন্ত্রত 
াআগফ, মথা:- 

ক) াবগ্র১সভয বযভাণ চাাঁদাদাতায ৩৬ (ছবি) ভাগয সফতন ফা তবফগর তাায জভা রূগ বস্থত াগথথয 
৮০%, এাআ রৃাআ-এয ভগধয মাা কভ, তাায াবধক াআগফ না; 

খ) একাআ স্নগি গৃ বনভথাগণয জন্য এগকয াবধক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না, বকন্তু সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
প্রথভ াবগ্রভ ম্পূণথ াঅদাগয়য য একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ; 

গ) বনগম্নাক্ত তথ াগগক্ষ একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য ানবধক একবি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ, মথা:- 

i) াঅফাগমাগয কবযফায জন্য সভযাভগতয প্রগয়াজন য়া; 

ii) াআা াধাযণ প্রকৃবতয সভযাভত নগ; এফাং 

iii) গৃগয ভূগরযয তুরনায় াআাগত াংবিষ্ট ফযয় াবধকতয। 

ঘ) এাআ াবগ্রভ চাাঁদাদাতায কভথস্থগর সস্টগন াথফা াফয গ্রগণয য বতবন ফফা কবযগত াআচ্ছা কগযন, 

এভন স্থাগন উমুক্ত ফযবক্তগত ফাগৃগয মথাথথ প্রগয়াজগন াআগত াআগফ; 

ঙ) াধাযণত এাআ াবগ্রভ বকবিগত উগিারন কবযগত াআগফ, প্রবত বকবি এাআরূ াআগফ সমন তাা দ্বাযা যফতথী 
বতন ভাগয ম্ভাফয প্রগয়াজনীয় ফযগয়য ানুরূ বযভাগণয াআগফ। ভুদয় াথথ একগমাগগ প্রগয়াজন 
াআগফ, এাআ ভগভথ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ন্তুষ্ট াআগর াবগ্রভ এক বকবিগত গ্রণ কবযগত সদয়া মাাআগফ; 

চ) গৃ বনভথাগণয উগেগে জবভ ক্রগয়য জন্য াথফা গৃ ক্রগয়য জন্য াথফা একাআ গৃ সভযাভগতয জন্য গৃীত 
ফযবক্তগত ঋণ বযগাগধয সক্ষগি াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না, মবদ না উক্ত ঋণ াবগ্রগভয াঅগফদনি 
প্রাবপ্তয ানবধক ফাগযা ভা ূগফথ গ্রণ কযা াআয়া থাগক এফাং ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ উক্ত ঋগণয তযতা, 
ঋগণয বযভাণ  াআা বযগাগধয জন্য ফাস্থফত াঅফেক াগথথয বযভাণ ম্পগকথ বযতুষ্ট য়। 

িীকা:৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায য উবফবধ (৯) -এ ফবণথত াগপযৎগমাগয াবগ্রভ গ্রগণয সক্ষি 
ফযতীত গৃ বনভথাণ ঋণদান াংস্থা, ফযাাংক ফা ান্যান্য যকাবয ঋণদান প্রবতষ্ঠান াআগত গৃীত ঋণ, 

মাা ফযবক্তগত ঋণ বাগফ গণয নগ, বযগাগধয জন্য এাআ াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা মাাআগফ না। 

ছ) সম ম্পবিয জন্য এাআ াবগ্রগভয াঅগফদন কযা াআয়াগছ, ঐ ম্পবিয স্বত্ব ম্পগকথ াঅগফদনকাযী 
ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষগক বযতুষ্ট কবযগফন, তগফ ঐ ম্পবি যকাগযয বনকি ফন্ধক যাবখগত াআগফ না। 

জ) গ্রণকৃত াবগ্রভ ম্পূণথ সপযৎ সদয়ায ূগফথ চাাঁদাদাতা উক্ত জবভ ফা গৃ বফক্রয় ফা ান্য সকাগনা বাগফ 
িািয কবযগর, গে গে চাাঁদাদাতা াবগ্রগভয উগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] গভত াবগ্রগভয াবযগাবধত 
াাং এককারীন সপযৎ বদগফন। 

িীকা: (১) 2 বফদযভান বফবধভারায াধীগন াধাযণ ববফষ্য তবফর াআগত গ্রণকৃত াবগ্রগভয জন্য াআবতভগধয 
যকাগযয বনকি জবভ ফন্ধক সদয়া থাবকগর, উা চাাঁদাদাতায ানুকূগর ভুক্ত কবযয়া বদগত াআগফ। 

২) সম জবভয উয সকাগনা ফযবক্ত গৃ বনভথাণ কবযগত াআচ্ছুক সাআ জবভয উয তাায ম্পূণথ ভাবরকানা স্বত্ব না 
থাবকগর ানুগচ্ছদ (ছ) -এয তথ ানুাগয াবগ্রভ ায়ায াগমাগয াআগফন না, তগফ তথ থাগক সম, 

াঅগফদনকাযী ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষগক এাআ ভগভথ বযতুষ্ট কবযগফন সম, জবভ াঅগফদনকাযী াআজাযা বনয়াগছন এফাং 
াআজাযায ানবতক্রাি তথ  ভূরয াবগ্রভ প্রদাগনয জন্য মথাথথ; 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 

2
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয. নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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৩) াবগ্রগভয াথথ প্রদাগনয ূগফথ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ম্পবিগত াঅগফদনকাযীয স্বত্ব যীক্ষা কবযয়া সদবখগফ, 

াঅফেক াআগর যাজস্ব ফা বনফন্ধনকাযী কতৃথগক্ষয বত যাভথ কবযয়া াথফা াঅাআনগত সিকবনকার 
যাভগথয াঅফেক াআগর যকাগযয াঅাআন কভথকতথায বত যাভথ কবযয়া। গৃ বনভথাণ ফা গৃ সভযাভগতয 
াবগ্রগভয সক্ষগি ববূভয উয ফা প্রগমাজয াআগর গৃগয উয াঅগফদনকাযীয বফগযাধবফীন স্বত্ব যবয়াগছ বক না 
এফাং জবভ ফা গৃ ক্রগয়য সক্ষগি াঅগফদনকাযী বফক্রয়-দবরগরয ম্পাদন ফা বনফন্ধগনয ভাধযগভ ূণথ স্বত্ব াজথন 
কবযগফন বক না তাা সদবখগত াআগফ। 

৬) াবগ্রগভয াঅগফদন াঅগফদনকাযীয তৃতীয় তপবগর ফবণথত পযভ সভাতাগফক ঊর্ধ্থতন কভথকতথায ভাধযগভ দাবখর 
কবযগত াআগফ, বমবন াঅগফদনকৃত াবগ্রগভয প্রগয়াজনীয়তা এফাং প্রগয়াজনীয় বযভাণ ম্পগকথ বনজস্ব ভতাভত 
বরবফদ্ধ কবযগফন। 

৭) ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ ভঞ্জুবযগি াবগ্রভ ভঞ্জুবযয কাযণ বরবফদ্ধ কবযগফ এফাং াবগ্রগভয বযভাণ বনধথাযগণয সক্ষগি 
তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয বযভাগণয উয ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ মথামথ গুরুত্ব প্রদান কবযগফ। 

িীকা: তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয বযভাণ গণনায সক্ষগি সম ভাগ াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআগফ সাআ 
ভাগয ূফথফতথী বতন ভাগ জভাকৃত চাাঁদা বফগফচনায় সনয়া মাাআগফ না। 

৮) কভথচাযীয সল সফতগনয প্রতযয়নগি ান্যান্য প্রগয়াজনীয় বফফযণাবদয বত ভঞ্জুযকৃত াবগ্রগভয বযভাণ, 

াঅদাগয়য বকবিয াংখযা  প্রবত বকবিগত াঅদাগয়য বযভাণ, াআবতভগধয াঅদায়কৃত বকবিয াংখযা  াগথথয 
বযভাণ এফাং াফবষ্ট ানায বযভাণ উগেখ কবযগত াআগফ। 

৯) চাাঁদাদাতায ৫২ ফৎয ফয় ূণথ াআগর কৃবল জবভ ক্রয় সম সকাগনা মুবক্তেত উগেগে ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ 
তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াথথ াআগত াগপযৎগমাগয াবগ্রভ ভঞ্জুয কবযগত াবযগফন। এাআ প্রকায াবগ্রভ 
ভঞ্জুয কযা াআগর তাা াঅয চাাঁদাদাতায বনকি াআগত াঅদায় কযা াআগফ না এফাং তবফগর তাায জভারূগ 
বস্থত াথথ চূড়াি প্রদাগনয ভয় এাআ াবগ্রভগক চূড়াি প্রদাগনয াাং ফবরয়া গণয কবযগত াআগফ। াগপযৎগমাগয 
াবগ্রগভয বযভাণ াবগ্রভ ভঞ্জুবযয ভগয় তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াগথথয ৮০% এয াবধক াআগফ 
না। এাআরূ াগপযৎগমাগয াবগ্রভ একাবধকফায প্রদান কযা মাাআগফ, তগফ প্রবতফাযাআ তবফগর চাাঁদাদাতায 
জভারূগ বস্থত াগথথয ৮০% এয ভগধয। 

িীকা: াগপযৎগমাগয াবগ্রভ চূড়াি প্রদাগনয াাং ফবরয়া বফগফবচত, সুতযাাং গৃ বনভথাগণয উগেগে াআা এক 
বকবিগত ভঞ্জুয কযা মাাআগফ। 

১০) যকাবয কভথচাযীয ফয় ৫২ ফৎয ূণথ য়ায য বতবন াআচ্ছা কবযগর ূগফথ গৃীত এক ফা একাবধক াবগ্রগভয 
াবযগাবধত াাংগক াগপযৎগমাগয াবগ্রগভয রূািবযত কবযগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি াআা চূড়াি 
প্রদাগনয াাং ফবরয়া গণয াআগফ। 

াবগ্রভ  উায সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] াঅদায়: 

১৪। ১) াগপযৎগমাগয াবগ্রভ ফযতীত ান্যান্য াবগ্রগভ সম াংখযক বকবি ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ বনধথাযণ কবযগফন, সাআ 
াংখযক ভান ভাবক বকবিগত াঅদায় কবযগত াআগফ। তগফ, চাাঁদাদাতায াআচ্ছা ফযতীত এাআ বকবিয াংখযা ১২ -
এয কভ াআগফ না এফাং সকাগনাক্রগভাআ বকবিয াংখযা ঞ্চাগয সফব াআ১সফ না। চাাঁদাদাতা াআচ্ছা কবযগর এক 
ভাগ এগকয াবধক বকবি বযগাধ কবযগত াবযগফন। প্রবতবি বকবিয াথথ ূণথ িাকায াগহ াআগফ, এফাং 
সাআরূ বকবি বনধথাযগণয জন্য াঅফেক ভগতা াবগ্রগভয বযভাগণ হ্রা-ফবৃদ্ধ কবযগত াআগফ। 

২) বফবধ ১১ সত ফবণথত চাাঁদা াঅদাগয়য দ্ধবতগত াবগ্রগভয াথথ াঅদায় কবযগত াআগফ। গৃ বনভথাগণয উগেগে 
াবগ্রগভয সক্ষি ফযতীত াবগ্রভ গ্রগণয গয চাাঁদাদাতায প্রথভফাগযয ভগতা একবি ূণথ ভাগয সফতন াথফা 
পগযাআন াববথগয জন্য সযভুযনাগযন গ্রণভাি াঅদায় াঅযম্ভ াআগফ। 

৩) গৃ বনভথাগণয জন্য াবগ্রগভয সক্ষগি াবগ্রভ গ্রগণয যফতথী দ্বাদ ভাগয সফতন াআগত সফতগনয ১০% াগয 
াঅদায় াঅযম্ভ াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, যকাবয কভথচাযী াবধকন্তু সফতন াআগত গৃ বনভথাণ াবগ্রভ গ্রণ কবযয়া থাবকগর, 

সফতন াআগত গ্রণকৃত াবগ্রভ সুদ 
1 [াথফা ফবৃদ্ধ] ম্পূণথ াঅদায় য়ায য উবযউক্ত াগয াথথ াঅদায় 

াঅযম্ভ াআগফ; 

৪) ছুবিগত থাকাকারীন ভগয় ফা সখাযগাল বাতা প্রাবপ্তকারীন ভগয় চাাঁদাদাতায ম্মবত ফযবতগযগক াবগ্রভ 
াঅদায় কযা মাাআগফ না। চাাঁদাদাতাগক ভঞ্জুয কযা সকাগনা ূফথফতথী১ াবগ্রভ ফা সফতন াবগ্রভ াঅদাগয়য কাগর 
াথফা সকাগনা বনবদথষ্ট ভয়কার ফযাী, মাা াগ্রয ফয়গয চাাঁদাদাতায সক্ষগি াফয গ্রগণয তাবযখ মথি 
ফবধথত াআগত াগয, তাায বরবখত ানুগযাগধ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ াবগ্রভ াঅদায় ফন্ধ যাবখগত াবযগফ। 
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িীকা: ১) াফকাকার ছুবিয বত বভবরতবাগফ ছুবি ফবরয়া গণয াআগফ। 

২) চাাঁদাদাতা সম ভাগয ূণথ সফতন উগিারন কগযন সাআ ভাগাআ াবগ্রগভয বকবি াঅদায় কযা মাাআগফ এফাং 
বতবন ছুবিগত থাকাকাগর রৄধু তাায ম্মবতগতাআ ছুবিকারীন সফতন াআগত াবগ্রগভয বকবি কতথন কযা 
মাাআগফ। 

৫) চাাঁদাদাতাগক একাবধক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআয়া থাবকগর াঅদাগয়য উগেগে প্রবতবি াবগ্রভগক ৃথকবাগফ 
বফগফচনা কবযগত াআগফ। 

৬) ক) ভূর াবগ্রগভয ম্পূণথ াথথ বযগাধ াআফায য উায উয ভাবক বববিগত গণনাকৃত (ভাগয বগ্াাংগক 
ূণথভা ধবযয়া) ফাৎবযক ৫% াগয সুদ 

1 [াথফা ফবৃদ্ধ] াবগ্রভ উগিারগনয ভয় াআগত াবগ্রগভয ভূর 
াথথ ম্পূণথ বযগাগধয ভয় মথি বযগাধ কবযগত াআগফ। 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর সম কর চাাঁদাদাতায জভায উগয সকাগনা সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] য় না 
তাাবদগগক তবফর াআগত ভঞ্জুয কযা াবগ্রগভয উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] ফাফদ সকাগনা াবতবযক্ত বকবি 
প্রদান কবযগত াআগফ না। 

খ) াধাযণত ভূর াবগ্রভ ম্পূণথ বযগাগধয যফতথী ভাগ এক বকবিগত সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] বযগাধ 
কবযগত াআগফ; বকন্তু, সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধয] বযভাণ ভূর াবগ্রভ বযগাগধয এক বকবিয বযভাগণয 
াবধক াআগর তাা একাবধক ভাবক ভান বকবিগত াঅদায় কযা মাাআগফ, মবদ চাাঁদাদাতা ানুরূ াআচ্ছা 
প্রকা কগযন। বকন্তু সাআ বকবিয বযভাণ ভূর াবগ্রভ বযগাগধয বকবিয বযভাগণয কভ াআগত াবযগফ 
না। 

৭) চাাঁদাদাতাগক াবগ্রভ ভঞ্জুয কযা াআগর এফাং চাাঁদাদাতা তাা উগিারন কবযফায য উায বযগাধ এফাং 
যফতথী মথাগয় াঅদায় ম্পূণথ য়ায ূগফথ উক্ত ভঞ্জুবয ফাবতর কযা াআগর বফবধ ১২ দ্বাযা বফবত াগয সুদ 
১[াথফা ফবৃদ্ধ] গভত াবগ্রগভয ম্পূণথ ফা ফাবক াথথ চাাঁদাদাতা তাৎক্ষবণকবাগফ তবফগর সপযৎ বদগফন, তাাগত 
ফযথথ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা ফা ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ সমভন বনগদথ কবযগত াগযন স ানুমায়ী বকবিগত ফা 
ান্যবাগফ চাাঁদাদাতায সফতন াআগত কতথন কবযয়া তাা াঅদায় কবযগফন। 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর সম কর চাাঁদাদাতায জভায উয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] য় না তাাগদয সুদ ১ 
[াথফা ফৃবদ্ধ] প্রদান কবযগত াআগফ না। 

৮) এাআ বফবধ ানুাগয াঅদায়কৃত াথথ তবফগর চাাঁদাদাতায বাগফ জভা াআগফ। 

বফভায বরবগত বযগাধ: 

১৫। াতাঃয উবেবখত তথ াগগক্ষ তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ ফা উায াাংবফগল জীফন বফভায 
বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য উগিারন কযা মাাআগফ:১ 

তগফ তথ থাগক সম, উগিারনকৃত াগথথয বযভাণ বনকিফতথী ূণথ িাকায় াআগফ: 

তগফ াঅয তথ থাগক সম, সকাগনা াথথ উগিারন কযা মাাআগফ না- 

ক) বফভা বরবয বফিাবযত বফফযণ বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি দাবখর কযা  াআা তৎকতৃথক গৃীত য়ায 
ূগফথ, াথফা 

খ) উগিারগনয ফাগযা ভাগয াবধক ভয় ূগফথ রৄরু য়া সকাগনা বরবয জন্য, াথফা 

গ) উগিারগনয ছয় ভাগয ভগধয প্রকৃত প্রগদয় বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য প্রগয়াজনীয় বযভাণ াগথথয াবতবযক্ত, 

াথফা 

ঘ) চাাঁদাদাতা ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায ূগফথ সম বরবয ম্পূণথ ফা াাংবফগল প্রগদয় াআগফ এাআরূ 
বরবয বপ্রবভয়াভ বযগাগধয জন্য, াথফা 

ঙ) বাফযক্ষণ কভথকতথায ূফথ ম্মবত ফযবতগযগক বরব িািযকৃত, ভবথত ফা বযগাবধত বরবগত 
রূািবযত ফা তথ বযফতথন কযা াআয়াগছ এভন বরবয জন্য ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয়কৃত 
বরবয জন্য। 

বফভা বরব বযগাগধয বফলগয় বাফযক্ষণ কভথকতথা ন্তুষ্ট াআগফন: 

১৬। ১) বফবধ ১৫ -এয াধীগন সকাগনা াথথ উগিারগনয ূগফথ চাাঁদাদাতা বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি বাফযক্ষণ 
কভথকতথা সমভন বনধথাবযত কবযগত াগযন সাআরূ ভয়কাগরয ভগধয এাআ ভগভথ সঘালণাি দাবখর কবযগফন সম, 
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বতবন বরব াথণ ফা ভথণ ফা বযগাবধত বরবগত রূািয কগযন নাাআ এফাং বরবয তথাবদয বযফতথন 
ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয় কগযন নাাআ। 

২) বফবধ ১৫সত ফবণথত উগেগে উগিারনকৃত াথথ মথামথবাগফ ফযফরত াআয়াগছ এাআ ভগভথ বাফযক্ষণ কভথকতথায 
ন্তুবষ্টয জন্য বফভা কতৃথগক্ষয াথথ গ্রগণয যবদ ফা াআায তযাবয়ত কব সপ্রযণ কবযগত াআগফ। 

৩) উবফবধ (১)  (২) -এ ফবণথত দ্ধবতগত বাফযক্ষণ কভথকতথা ন্তুষ্ট না াআগর বতবন বফবধ-১২-এ ফবণথত াগয 
সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  উগিারনকৃত াথথ সফতন াআগত াঅদাগয়য াঅগদ বদগত াবযগফন এফাং াঅদায়কৃত াথথ 
তবফগর চাাঁদাদাতায সক্রবিগি জভা াআগফ। 

যকায বফভা কতৃথক্ষগক চাাঁদাদাতায গক্ষ াথথ বযগাধ কবযগফ না: 

১৭। ১) যকায চাাঁদাদাতায গক্ষ বফভা কতৃথক্ষগক সকাগনা াথথ প্রদান কবযগফ না এফাং বরব চারু যাখায জন্য সকাগনা 
দগক্ষ গ্রণ কবযগফ না। 

২) এাআ বফবধভারায াধীগন গ্রণগমাগয াআগফ চাাঁদাদাতায বনগজয কযা তাায বনজস্ব জীফগনয জন্য াথফা 
চাাঁদাদাতায বনগজয  তাায স্ত্রী ফা স্বাভীয মুগ্ম জীফগনয জন্য বরব, এফাং চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্বাভীয াথফা 
চাাঁদাদাতায স্ত্রী ফা স্বাভী এফাং িান ফা উাগদয সম সক ফযতীত ান্য সকান সুবফধাগবাগীয জন্য বরব 
গ্রণগমাগয াআগফ না; 

তগফ তথ থাগক সম, সকাগনা চাাঁদাদাতা ূগফথ ফরফৎ ববফষ্য তবফর বফবধ ানুমায়ী সম বরব গ্রণ 
কবযয়াগছন, সাআ বরব ূগফথয সাআ বফবধভারায বফধান াগগক্ষ গ্রণগমাগয াআগফ। 

বরব গৃীত য়ায জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কবযগত াআগফ: 

১৮। ১) তবফর াআগত প্রথভ াথথ উগিারগনয বতন ভাগয ভগধয াথফা বফভা কতৃথগক্ষয দয দপ্তয ফাাংরাগদগয 
ফাবগয াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক বনধথাবযত াবতবযক্ত ভগয়য ভগধয বরব গৃীত য়ায জন্য 
বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কবযগত াআগফ। বাফযক্ষণ কভথকতথা বরব গ্রণাগি তাা চাাঁদাদাতায 
বনকি সপযত াঠাাআগফন। 

২) তবফর াআগত াথথ প্রদাগনয জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক একফায বরব গৃীত য়ায য বাফযক্ষণ 
কভথকতথায ূফথানুগভাদন ফযতীত উক্ত বরবয তথ বযফতথন ফা ান্য সকাগনা বরবয বত বফবনভয় কযা 
মাাআগফ না। ূফথানুগভাদন াগগক্ষ তাা কযা াআগর তাায বনকি নূতন বরবয ফা বযফতথগনয বফিাবযত তথয 
প্রদান কবযগত াআগফ। 

৩) উবফবধ ১ -এয াধীগন কবথত ভয়কাগরয ভগধয াথফা বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক বনধথাবযত াবতবযক্ত 
ভগয়য ভগধয বরব গৃীত য়ায জন্য বাফযক্ষণ কভথকতথায বনকি সপ্রযণ কযা না াআগর ফা বরব ফাবতর 
াআয়া সগগর বরব ম্পবকথত তবফর াআগত উগিারনকৃত াথথ বফবধ-১২ -এ ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
 াবচগযাআ চাাঁদাদাতা কতৃথক তবফগর বযগাধ কবযগত াআগফ ফা বযগাগধ ফযথথ াআগর ভঞ্জুযকাযী 
কতৃথগক্ষয বনগদথ ভগত বকবিগত ফা ান্যবাগফ চাাঁদাদাতায সফতন াআগত কতথগনয ভাধযগভ াঅদাগয়য জন্য 
বাফযক্ষণ কভথকতথা াঅগদ বদগফন। 

বরবয নুাঃাযাাাআনগভন্ট্ি: 

১৯। এাআ বফবধভারা ফরফৎ য়ায ূগফথ ফরফৎ সকাগনা বফবধয াধীগন যাষ্ট্রবত ফা গবনথয -এয ফযাফগয াযাাাআনকৃত 
সকাগনা চাাঁদাদাতায বরব এখন ুনাঃাযাাাআন কবযগত চাাঁদাদাতায বনকি, ফা প্রগমাজয াআগর চাাঁদাদাতা  মুগ্ম-

বফভাকৃত’য বনকি বফভা কতৃথগক্ষয ফযাফগয স্বাক্ষবযত ুনাঃাযাাাআনগভন্ট্ি সনাবি  চতুথথ তপবগর প্রদি পযগভয 
ভাধযগভ িািয কবযগত াআগফ। 

তবফগর বঞ্চত াথথ চূড়ািবাগফ উগিারন: 

২০। চাাঁদাদাতা চাকবয তযাগ কবযগর ফা াফয ছুবিগত সগগর ফা াফকাকারীন ছুবি  াফয প্রস্তুবত ছুবিগত সগগর ফা 
ছুবিগত থাকাকারীন ভগয় াফয গ্রগণয ানুভবত প্রাপ্ত াআগর ফা মথামথ সভবিকযার কতৃথক্ষ কতৃথক ুনাঃচাকবযয 
জন্য াক্ষভ ফবরয়া সঘাবলত াআগর তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ তাায প্রায াআগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, তবফগর জভারূগ বস্থত াথথ উগিারগনয য ৫২ ফৎয ফয়গ উনীত য়ায ূগফথ 
চাাঁদাদাতা মবদ ুনফথার ফা ুনাঃবনগয়াগগয ভাধযগভ চাকবযগত প্রতযাফতথন কগযন তগফ ভঞ্জুযকাযী কতৃথক্ষ বনগদথ 
প্রদান কবযগর তাাগক বফবধ ১২ -এ ফবণথত াগয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ]  ূগফথ উগিারনকৃত াথথ কতৃথগক্ষয বনধথাবযত 
দ্ধবতগত তবফগর সপযৎ প্রদান কবযগত াআগফ। 
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চাাঁদাদাতায ভৃতযুগত তবফগরয  1 াথথ প্রদান: 

২১। তবফগর জভা াথথ প্রগদয় য়ায ূগফথ াথফা প্রগদয় য়ায য চাাঁদাদাতা ভৃতুযফযণ কবযগর- 

১) চাাঁদাদাতায বযফায থাবকগর- 

ক) বফবধ ৬ এফাং াআবতূগফথ ফরফৎ সকাগনা বফবধয াধীগন চাাঁদাদাতা তাায বযফাগযয সকাগনা দেগক ফা 
দেফগথগক তবফগর তাায জভারূগ বস্থত াথথ ফা াআায াাং বফগগলয জন্য ভগনানয়ন দান কবযয়া 
থাবকগর তাা উক্ত ভগনানীত ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগথগক ভগনানয়গন ফবণথত াাং ানুাগয প্রগদয় াআগফ; 

খ) মবদ বযফাগযয সকাগনা দে ফা দেফগগথয ানুকূগর সকাগনা ভগনানয়ন না থাগক ফা ভগনানয়ন থাকা 
গত্ত্ব মবদ তাা াবফধ য় এফাং ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা ৫(১) (খ) -এয াধীগন তাা 
াকামথকাযী য় াথফা উক্ত ভগনানয়ন মবদ তবফগর তাায জভা াগথথয াাং বফগগলয জন্য াআয়া থাগক 
তাা াআগর তাায বযফাগযয দে ফযতীত ান্য সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগগথয ানুকূগর ভগনানয়ন থাকা 
গত্ত্ব তবফগর তাায জভা উায ভুদয় াথথ ফা উায সম াাংগয জন্য ভগনানয়ন নাাআ ঐ াাং তাায 
বযফাগযয দেগদযগক ভাগয প্রগদয় াআগফ; 

তগফ তথ থাগক সম, বযফাগযয ান্য সকাগনা দে থাবকগর বনগম্নাক্ত দেগণ সকাগনা াাং 
াাআগফন না- 

ক) াঅাআনগতবাগফ প্রাপ্তফয়স্ক ুি বমবন াযীবযক ফা ভানবকবাগফ াক্ষভ নন এফাং জীফীকা বনফথাগ 
াভথথ নন; 

খ) ভৃত ুগিয াঅাআনগতবাগফ প্রাপ্তফয়স্ক ুি বমবন াযীবযকবাগফ াক্ষভ নন এফাং জীফীকা বনফথাগ 
াভথথ নন; 

গ) বফফাবতা কন্যা, মাায স্বাভী জীফীত এফাং বমবন ান্য সকাগনাবাগফ বযতযক্ত ফা স্বাভীয বযণ-সালণ 
াআগত ফবঞ্চত নগন; 

ঘ) ভৃত ুগিয বফফাবতা কন্যা, মাায স্বাভী জীফীত এফাং বমবন ান্য সকাগনাবাগফ বযতযক্ত ফা স্বাভীয 
বযণ-সালণ াআগত ফবঞ্চত নগন; 

তগফ তথ থাগক সম, ভৃত ুগিয বফধফা স্ত্রী ফা স্ত্রীগণ এফাং িান ফা িানগণ ভৃত ুি জীফীত 
থাবকগর তাাগদয সম াাং প্রায াআত সকফর ঐ বযভাণ াাংাআ তাাগদয কগরয ভাগয প্রায 
াআগফ এফাং তাাগদয সক্ষগি ১ভ গতথয দপা (ক) -এয বফধান কামথকয াআগফ না। 

২) চাাঁদাদাতায মবদ সকাগনা বযফায না থাগক এফাং, বতবন মবদ বফবধ ৬ সভাতাগফক ফা াআবতূফথ াআগত ফরফৎ বফবধ 
সভাতাগফক ান্য সকাগনা ফযবক্ত ফা ফযবক্তফগগথয ানুকূগর ভগনানয়ন প্রদান কবযয়া থাগকন, তাা াআগর, তবফগর 
তাায জভা াথথ ফা উায সম াাংগয জন্য ভগনানয়ন সদয়া াআয়াগছ ঐ াাং উক্ত ভগনানীত ফযবক্ত ফা 
ফযবক্তফগথগক প্রগদয় াআগফ। 

িীকা: ১। এাআ বফবধ ানুাগয চাাঁদাদাতায বযফাগযয সকাগনা দেগক প্রগদয় াথথ ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -
এয ধাযা- ৩ -এয উধাযা- ২ -এয াধীগন এাআরূ দেগক প্রগদয় াআগফ। 

২। সকাগনা ভগনানীত ফযবক্ত ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা-২ -এয দপা (গ) -এয াংজ্ঞা ভগত 
চাাঁদাদাতায উয বনবথযীর ফযবক্ত াআগর তবফগরয াথথ উক্ত াঅাআগনয ধাযা-৩ -এয উধাযা (২) -এয 
াধীগন ভগনানীত ফযবক্তগক প্রগদয় াআগফ। 

৩। চাাঁদাদাতায মবদ সকাগনা বযফায না থাগক এফাং বতবন মবদ বফবধ ৬ -এয বফধান সভাতাগফক ভগনানয়ন না 
কবযয়া থাগকন ফা তবফগর তাায জভা াগথথয াাংবফগগলয জন্য ভগনানয়ন কবযয়া থাগকন, তাা াআগর 
তবফগর তাায জভা ভুদয় াগথথয সক্ষগি ফা উায সম াাংগয উয ভগনানয়ন ম্পবকথত নগ উায 
সক্ষগি ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫-এয ধাযা-৪ -এয উধাযা (১) -এয দপা (খ) এফাং দপা (গ) -এয 
উদপা (২) প্রগমাজয াআগফ। 

বযগাধ: 

২২। ১) তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ প্রগদয় াআগর, বাফযক্ষণ কভথকতথায দাবয়ত্ব াআগফ প্রগদয় য়ায 
কথা চাাঁদাদাতাগক ফা তাাঁায ভগনানীত ফযবক্ত ফা উিযাবধকাযীগণগক াফবত কযা এফাং ববফষ্য তবফর াঅাআন, 

১৯২৫ এয ধাযা-৪ -এ ফবণথত দ্ধবতগত জভা াথথ প্রদান কযা। 

২) এাআ বফবধভারায াধীগন সম ফযবক্তগক াথথ প্রদান কযা াআগফ াথফা বফবধ ১৯ ানুমায়ী বফভা বরব 
ুনাঃাযাাাআন কযা াআগফ, উক্ত ফযবক্ত াপ্রকৃবতস্থ াআগর তাাগক প্রদান না কবযয়া াপ্রকৃবতস্থতা াঅাআন, ১৯১২ 
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-এয াধীগন ভযাগনজায বনগয়াগকৃত াআগর উক্ত াপ্রকৃতস্থগক াথথ প্রদান ফা ুনাঃাযাাাআন না কবযয়া উক্ত 
ভযাগনজাযগক প্রদান ফা াযাাাআন কবযগত াআগফ। 

৩) এাআ বফবধয াধীগন াগথথয দাবফ কবযগত াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথায ফযাফগয বরবখত াঅগফদন কবযগত াআগফ। 
প্রগদয় াথথ ফাাংরাগদগয ভগধয িাকায় প্রগদয় াআগফ। 

িীকা: ১। তবফগর চাাঁদাদাতায জভারূগ বস্থত াথথ বফবধ-২০  ২১ -এয াধীগন প্রগদয় াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা 
প্রগদয় 

1 াগথথয সম াাং ম্পগকথ সকাগনা গে ফা বফগযাধ নাাআ তাা প্রদাগনয জন্য তবযৎ ফযফস্থ গ্রণ 
কবযগফন, এফাং াফবষ্টাাং মথাীঘ্র ম্ভফ ভন্বয় কবযগত াআগফ। 

২। সকাগনা ভগনানয়ন ফা বফধ ভগনানয়ন না থাকায সক্ষগি তবফগর চাাঁদাদাতায জভা াগথথয বযভাণ 
৫,০০০/- িাকা ফা উায কভ াআগর বাফযক্ষণ কভথকতথা মথামথ তদগিয গয চাাঁদাদাতায সাআ 
উিযাবধকাযীগণগক াথথ প্রদান কবযগত াবযগফন মাাবদগগক তাায বনকি ান্যবাগফ উায াাআফায 
াবধকাযী ফবরয়া ভগন য়। 

৩। তবফগর তাায াফযগ্রগণয ভগয় তাায ুঞ্জীবতূ াথথ াআগত তাাবদগগক প্রগদয় ফা চাাঁদাদাতায 
ভগনানীত ফযবক্তগক ফা উিযাবধকাযীগণগক চাকবযগত থাকা াফস্থায় চাাঁদাদাতায ভৃতুয ঘবিগর ফা তাায 
াফয গ্রগণয গয তাায ুঞ্জীবূত াফবিত াথথ াআগত চাাঁদাদাতা কতৃথক প্রগদয় ফবরয়া বনধথাবযত াগথথয 
সকাগনা বফগয়াজন যকাগযয গক্ষ ববফষ্য তবফর াঅাআন, ১৯২৫ -এয ধাযা ৩ -এয উধাযা ১ -এয 
বত াাভঞ্জেূণথ াআগফ। গফথািভ ন্থা াআগতগছ ুনাঃপ্রদানগক একবি বদ্বতীয় সরনগদন বাগফ গণয 
কযা। 

প্রগদয় ববফষ্য তবফর াআগত স্থানািয: 

২৩। ১) প্রগদয় ববফষ্য তবফগরয চাাঁদাদাতা সকাগনা যকাবয কভথচাযী যকাগযয াধীগন সকাগনা সননগমাগয 
চাকবযগত স্থায়ীবাগফ ফদবর াআগর বতবন উক্ত চাকবযগত বনজ ছে ানুমায়ী- 

ক) প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান াফযাত যাবখগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি বতবন সকাগনা সনন 
রাগবয াবধকাযী াআগফন না ফা াধাযণ ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযগত াবযগফন না, াথফা 

খ) চাকবয সনগনয জন্য গণনা কবযগত াবযগফন এফাং এাআ সক্ষগি তাাগক প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা 
প্রদান ফন্ধ কবযগত এফাং াধাযণ ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান রৄরু কবযগত াআগফ। প্রগদয় ববফষ্য তবফগর 
তাায চাাঁদা এফাং যকাগযয দান বভবরতবাগফ তরৃবয সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] ১ গভত তাায ানুকূগর 
জভারূগ বস্থত ভগ্র াথথ তাায াধাযণ ববফষ্য তবফর বাফ-এ জভা াআগফ এফাং তাাঁায ফদবর-

যফতথী চাকবযকার সনগনয জন্য গণনা কযা াআগফ। াফে সকাগনা সক্ষগি যকায মবদ বফগল 
বফগফচনায় সম াতীত চাকবযকাগর প্রগদয় ববফষ্য তবফগর চাাঁদা প্রদান কবযয়াগছন তাা গণনা কযায 
বদ্ধাি গ্রণ কগয তাা াআগর উক্ত সক্ষগি প্রগদয় ববফষ্য তবফগর রৄধু তাাঁায প্রদি সুদ ১ [াথফা 
ফবৃদ্ধ]গভত তাায ববফষ্য তবফগরয বাফ-এ স্থানািবযত াআগফ এফাং যকাগযয প্রদি াথথ উায সুদ ১ 
[াথফা ফৃবদ্ধ] গভত যকাযগক সপযৎ বদগত াআগফ এফাং তাা াধাযণ যাজস্ব খাগত জভা বদগত াআগফ। 

২) সননগমাগয চাকবযগত তাাঁাগক স্থায়ীবাগফ ফদবরয াঅগদগয তাবযগখয ছয় ভাগয ভগধয চাাঁদাদাতা উ বফবধ 
(১) -এয াধীগন তাাঁায ছগেয কথা ি দ্বাযা বাফযক্ষণ কভথকতথাগক জানাাআগফন, ঐ ভয়কাগরয ভগধয 
বাফযক্ষণ কভথকতথায াবপগ তাা প্রাপ্ত না াআগর ধবযয়া রয়া াআগফ সম, চাাঁদাদাতা প্রগদয় ববফষ্য তবফগর 
চাাঁদা প্রদান াফযাত যাখায গক্ষ তাাঁায ছে প্রগয়াগ কবযয়াগছন। 

প্রগদয় ববফষ্য তবফগর প্রগফ রাব: 

২৪। তবফগরয সকাগনা চাাঁদাদাতা যফতথী ভগয় প্রগদয় তবফগর প্রগফরাব কবযগর তাায প্রদি চাাঁদা তরৃবয সুদ ১ 
[াথফা ফবৃদ্ধ] প্রগদয় ববফষ্য তবফগর তাায বাগফ স্থানািবযত াআগফ। সম ভয়কাগর বতবন প্রগদয় ববফষ্য 
তবফগরয সুবফধা াাআগফন তাা সনগনয জন্য গণনাগমাগয াআগফ না। 

দ্ধবত াংক্রাি বফবধ: 

২৫। এাআ বফবধভারায াধীগন তবফগর প্রদি ভুদয় াথথ াধাযণ ববফষ্য তবফর নাগভয যকাবয বাফ ফবগত জভা 
াআগফ। এাআ বফবধভারা ানুাগয প্রগদয় য়ায য ছয় ভাগয ভগধয এফাং বাফযক্ষণ াবপ কতৃথক াফবতকযগণয 
য ছয় ভাগয ভগধয সম কর াথথ গ্রণ কযা য় নাাআ তাা ফৎগযয সগল ‘াঅভানতভূ’ খাগত স্থানািবযত াআগফ 
এফাং াঅভানতভূ াংক্রাি প্রচবরত াধাযণ বফবধভূগয াধীগন তাা বযচাবরত াআগফ। 
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চাাঁদাদাতা বাফ নম্বয: 

২৬। সফতন াআগত কতথন দ্বাযা উক ফা নগদ াগথথ উক চাাঁদা প্রদাগনয ভয় বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক জ্ঞানকৃত 
তবফরস্থ তাাঁায বাগফয নম্বযবি উগেখ কবযগত াআগফ। বাফ নম্বগযয সম সকাগনা বযফতথন একাআবাগফ 
বাফযক্ষণ কভথকতথা চাাঁদাদাতাগক জ্ঞান কবযগফন। 

চাাঁদাদাতায বাফ বফফযণী: 

২৭। ১) প্রবতবি ফৎগযয সগল মত ীঘ্র ম্ভফ বাফযক্ষণ কভথকতথা প্রগতযক চাাঁদাদাতায বনকি তবফগর চাাঁদাদাতায 
বাগফয একবি বফফযণী সপ্রযণ কবযগফন। তাাগত উক্ত ফৎগযয প্রথভ বদগনয প্রাযবম্ভক সজয সগািা 
ফৎযবিগত চাাঁদাদাতায জভাকৃত ফা বফগয়াবজত সভাি াথথ, ৩০স জুগন সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] ফাফদ জভায সভাি 
বযভাণ এফাং উক্ত তাবযগখয ভানী সজয সদখাাআগত াআগফ। বাফযক্ষণ কভথকতথা বাফ বফফযণীয বত 
বনগম্নাক্ত তথযাবদ ম্পগকথ জাবনগত চাবয়া ানুন্ধান ি াংমুক্ত কবযগফন- 

ক) বতবন ভগনানয়ন সপ্রযণ কবযয়াগছন বক না াথফা ভগনানয়ন বফবধ- ৬ ফা াঅগগ ফরফৎ বছর এভন বফবধ 
ানুাগয াআবতূগফথ সপ্রবযত ভগনানয়গন সকাগনা বযফতথন কবযগত াঅগ্রী বক না; 

খ) বফবধ- ৬ -এয উ-বফবধ (১) -এয প্রবফবধ ানুাগয চাাঁদাদাতা তাাঁায বযফাগযয সকাগনা দগেয গক্ষ 
ভগনানয়ন প্রদান কগযন নাাআ এভন সক্ষগি, তাায সকাগনা বযফায াআয়াগছ বক না। 

২) চাাঁদাদাতায ফাৎবযক বাফ বফফযণীয রৄদ্ধতা ম্পগকথ স্বয়াং বনবিত য়া এফাং সকাগনা বুর বফফযণী প্রাবপ্তয ছয় 
ভাগয ভগধয বাফযক্ষণ কভথকতথায সগাচগয াঅনা কতথফয। 

৩) বাফযক্ষণ কভথকতথা চাবগর চাাঁদাদাতা ফথগল সম ভাগয বাফ বরবখত াআয়াগছ তাায সগল তবফগর 
তাায জভারূগ বস্থত সভাি াগথথয বযভাণ চাাঁদাদাতাগক াফবত কবযগফন। 
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প্রথভ তপবর 

ভগনানয়ন পযভ 

 

 

i. মখন চাাঁদাদাতায বযফায থাবকগফ এফাং বতবন বযফাগযয একজন দেগক ভগনানয়ন প্রদাগনয াআচ্ছা সালণ কগযন: 
 

 াঅবভ স্বজ্ঞাগন বনগম্নাক্ত ফযবক্তগক ভগনানীতক বনগয়াগ কবযরাভ, বমবন াঅভায বযফাগযয ািবুথক্ত, মাায বফলগয় 
াধাযণ ববফষ্য তবফর  প্রগদয় ববফষ্য তবফর প্রবফধানভারা, ১৯৭৯ সত উগেখ কযা াআয়াগছ এফাং বমবন াঅভায 
ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা এফাং সুদ [াথফা ফবৃদ্ধ] 1 মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ 
াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন। 

 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় 

   

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

             চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
 
ii. মখন চাাঁদাদাতায বযফায থাগক এফাং বতবন বযফাগযয একাবধক দেগক ভগনানয়ন প্রদান কবযগত াআচ্ছা প্রকা 
কগযন: 
 

াঅবভ স্বজ্ঞাগন বনগম্নাক্ত ফযবক্তফগথগক ভগনানীতক বনগয়াগ কবযরাভ, মাাযা াঅভায বযফাগযয ািবুথক্ত, মাাগদ বফলগয় 
াধাযণ ববফষ্য তবফর  প্রগদয় ববফষ্য তবফর প্রবফধানভারা, ১৯৭৯ সত উগেখ কযা াআয়াগছ এফাং মাাযা াঅভায 
ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা ১এফাং সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ 
াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন। 

 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় *ভগনানীতকগগণয প্রায াাং 

    

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
িীকা: বনবদথষ্ট ভগয় তবফগর চাাঁদদাতায বাগফ জভা াগহয ম্পূণথ াাংগয ফিন উগেখূফথক এাআ পযভ ূযণ কবযগত 
াআগফ। 

 

iii. মখন চাাঁদাদাতায বযফায নাাআ এফাং বতবন সকাগনা ফযবক্তগক ভগনানয়ন প্রদাগনয াআচ্ছা সালণ কগযন: 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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 াধাযণ/প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ ানুমায়ী াঅভায সকাগনা বযফায নাাআ বফধায় াঅবভ বনগম্নাক্ত 
ফযবক্তগক ভগনানীত কবযরাভ, বমবন াঅভায ভৃতুযগত ভৃতুযকারীন ভয় মথি াঅভায বাগফ জভাকৃত চাাঁদা  সুদ ১ [াথফা 
ফবৃদ্ধ]মাা াঅভাগক প্রদানগমাগয সাআ াথথ গ্রগণয াবধকাযী াআগফন: 
 

ভগনানীতগকয নাভ  বঠকানা চাাঁদাদাতায বত ম্পকথ ফয় 

   

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
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বদ্বতীয় তপবর 

 

প্রগমাজয সক্ষগি ভগনানীতক ফাবতগরয পযভ 

 

াঅভায াবধকাগযয াবন না কবযয়া াধাযণ/প্রগদয় ববফষ্য তবফর বফবধভারা, ১৯৭৯ ানুমায়ী াঅভায প্রদি ---------
----- তাবযগখ ভগনানয়গনয সক্ষগি প্রবফধানভারা ানুমায়ী বযফাগযয দে বমবন াঅভায ভগনানীতক মবদ াঅভায 
ূগফথাআ ভৃতুযফযণ কগযন, তগফ াগথ াগথাআ এাআ ভগনানয়ন ফাবতর ফবরয়া গণয াআগফ। 

 

 

তাবযখ: বদন --------------- ভা -------------- ফছয --------------- স্থান ---------------------------------। 

 

 রৃাআজন স্বাক্ষীয স্বাক্ষয, দফী  বঠকানা: 
 

  ১। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

  ২। ------------------------------------------------- 

   -------------------------------------------------। 

 

 

 

              চাাঁদাদাতায স্বাক্ষয: 
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ততৃীয় তপবর 

 

াধাযণ ববফ১ষ্য তবফর াআগত াবগ্রভ গ্রগণয াঅগফদনি 
 

ফযাফয 

----------------------------------------------, 

----------------------------------------------, 

----------------------------------------------, 

জনাফ, 

 মথামথ ম্মান প্রদথনূফথক াঅভায াধাযণ ববফষ্য তবফর (একাউন্ট্ি নাং ------------------------------) এ 
জভাকৃত সভাি িাকা াআগত িা. ------------------------------------------------------------------------------  
প্রদাগনয জন্য াঅগফদন কবযগতবছ। াঅবভ বনগম্ন প্রদি প্রশ্নগুগরায বঠক জফাফ প্রদান কবযয়াগছ: 
 

                  াঅনায বফশ্বস্থ 

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

 

স্থান: --------------------------------------। 

           স্বাক্ষয 

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

           দফী 
--------------------------------------- 

           বঠকানা 
--------------------------------------- 

 

   প্রশ্ন        উিয 

 

১। ূফথফতথী ফৎগযয ৩ স জুন াঅনায বাগফ কত 

 িাকা জভা বছর? (ভা বাফযক্ষণ কভথকতথা কতৃথক 
 প্রদি ফথগল বাফ যবদ দাবখর কবযগত াআগফ, 

 মাা যীক্ষা সগল সপযৎ প্রদান কযা াআগফ।) 
 

২। কী কাযগণ াবগ্রভ াঅফেক াআয়াগছ? (প্রগয়াজগন 
 ৃথকবাগফ ফণথনা কযা াআগফ।) 
 

৩। াঅনায ফতথভান সফতন কত? 

 

৪। ক) ূগফথ বক সকাগনা াবগ্রভ গ্রণ কবযয়াগছন? 

 খ) মবম গ্রণ কবযয়া থাগকন, তগফ তাা ম্পূণথ 
 বযগাবধত াআয়াগছ বক? 

 

 গ) মবদ গ্রণ কবযয়া থাগকন, তগফ সল বকবি (সুদ [াথফা ফৃবদ্ধ]1 ) 
 কখন বযগাধ কবযয়াগছন? 

 

 ঘ) মবদ ূগফথয গৃীত াবগ্রভ ম্পূণথ বযগাবধত না 
 াআয়া থাগক, তগফ কয়বি বকবি ফাবক যবয়াগছ? 

 

৫। কতবি বকবিগত াবগ্রভ (সুগদয ১ [াথফা ফবৃদ্ধয] বকবি) বযগাধ 

 কবযগফন? 

 

৬। তবফগর জভাকৃত াঅনায বাফ সকাগনা যকগভয সুদ ১ [াথফা ফবৃদ্ধ] 
 ফন কবযগতগছ বক? 

 

                                                 
1
 ১৯ াগটাযফয ২০০৯ তাবযগখ প্রজ্ঞাবত এ.াঅয নাং- ২৩৪-াঅাআন/ ২০০৯ ধাযা(খ) দ্বাযা বন্নগফবত। 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

FINANCE DIVISION 

REGULATION WING 

SECTION – II 

NOTIFICATION 

No.MF/R-II/PF-15/78-51(500) Dated: 9.4.81 

Subject: Prompt payment of final withdrawal of General provident fund accumulations. 

 The General Provident Fund Rules provide that the amount standing at the credit of a subscriber 

becomes payable on his death or when he proceeds on leave preparatory to retirement or quits the 

service; and it is the duty of the Audit Office to intimate to the subscriber or his nominee or heirs that 

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

promptly. But these provisions of the rules are not being properly observed. There is a general 

complaint that the final payment of provident fund accumulation is inordinately delayed as the accounts 

are not generally finalised are held up causing much harassment and hardship to the recipients. 

2. In order to ensure prompt payment of final withdrawal of provident fund accumulation, the 

following procedure is to be observed henceforth by all concerned. 

1) One year before the due date of retirement or the commencement of leave preparatory to 

retirement, a Government servant will exercise option to discountinue subscription to the fund, 

if not already done, Under the provision of Rule 5 (2) of the General Provident Fund Rule 

1979 and apply for final withdrawal of the fund accumulation. 

2) The head of the Ministry/ Division/ Department, in the case of a non-gazetted Government 

servant or any officer authorised in this behalf will then ask the Audit office to make the final 

accounts of the G.P. fund of the Government servant ready. If necessary, he as well as the 

Government servant concerned will make personal efforts to settle with the audit office the 

matters relating to missing credits etc. 

3) The Audit office will expeditiously finalise the G.P. Fund account sufficiently in advance, so 

that the final payment can be made to the government servant immediately on his retirement 

or his proceeding on leave preparatory to retirement. 

4) When a Government servant retires or otherwise quits the service gefore attaining the age of 

superannuation or if he expires while in service the Head of the Ministry/ Division/ 

Department or the Head of the Office as the case may be will request the Audit office to 

finalise the G.P. Fund accounts of the Government servant on TOP PRIORITY basis and 

make personal efforts to settle the matters relating to mission credit etc. so that final payment 

of G.P. Fund accumulation can be made within two months of quitting the service or death of 

the subscriber. 

3. The case, if any, where peculiar difficulties stand in the way of timely payment of final withdrawal 

of G.P. Fund accumulation, may please be brought to the notice of the Ministry of Finance. 

 

K.M. Ahmed 

Joint Secretary 

Ministry of Finance, Finance Division 

Distribution: 

1. All Ministries/ Divisions. 

2. All Private Secretaries to Hon’ble President/ Vice-President/ Minister/ State Ministers/ Deputy 

Minister. 

3. All Head of Department/ Directorates. 

4. All Commissioners of Divisions. 

5. All officers of the Ministry of Finance including Financial Advisers/ Deputy Financial Advisers/ 

Assistant Financial Advisers. 

6. Comptroller and Auditor-General, Bangladesh, Dacca. 

7. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dacca/ Accountant General, Railway, Chittagong/ 

Accountant General, Military, Dacca/ Accountant General, Works and WAPDA, Dacca. 

8. Additional Accountant General, Foreign Affairs, Dacca. 

9. Accountant General, Post, Telegraph and Telephone, Dacca. 

10. All Treasury Officers/ District Accounts Officers. 
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF ESTABLISHMENT 

Finance Division 

 

NOTIFICATION 
 

Dhaka, the 10th August, 1985 

 

No-MF(FD)/R-II/PF-5/85/151-In partial modification of the notification no. MF (RU)/ 1 (5)/ 79/ 28, 

dated August 8, 1979, the Government have been pleased to re-fix the minimum rates of subscription 

to the General Provident Fund by the Government servants as follows: 

i) Pay up to Tk. 600 per month 2% 

ii) Pay from Tk. 601 to Tk. 1000 per month 4% 

iii) Pay from Tk. 1001 to Tk. 1500 per month 6% 

iv) Pay from Tk. 1501 to Tk. 4, 000 per month 8% 

(v) Pay exceeding Tk. 4, 000 per month 10% 

 

The subscription shall be expressed in whole Taka and for this purpose fraction of a Taka shall be 

rounded to the next higher Taka. 

These rates are effective from the 1st July, 1985. 

The General Provident Fund Rules, 1979 will be amended accordingly in due course. 

 

By order of the President 

 

 

G. HOSSAIN 

Joint Secretary. 

No.MF(FD)/R-II/PF-5/85/151(1000) dated the 10th August, 1985. 

Copy forwarded to ----------------------- for information and necessary action. 

 

 

K.M. KARIM 

Senior Scale Section Officer. 

Phone No. 235111/ 3688 

Distribution: 

1. Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka. 

2. Principal Staff Officer to the CMLA, Old Assembly House, Tejgaon, Dhaka. 

3. Private Secretaries to the Ministers/ State Ministers/ Deputy Minister/ Adviser. 

4. All Ministries/ Division (Section-wise) 

5. Comptroller and Auditor General, Dhaka. 

6. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

7. Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong. 

8. Accountant General (Military), Bangladesh, Dhaka. 

9. Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

10. Additional Accountant General (Foreign Affairs), Bangladesh, Dhaka. 

11. Accountant General (P.T&T), Bangladesh, Dhaka. 

12. Chief Accounts Officers (all Ministries). 

13. All Head of the Departments. 

14. All Divisional Commissioners. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Accounts Officers. 

17. Principal Information Officer, Ministry of Information and Broadcasting. 

18. All District Treasury Officers. 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

 

প্রজ্ঞান 
 

তাবযখ, ৪ কাবতথক ১৪১৬ ফোব্দ/ ১৯ াগটাফয ২০০৯ বিষ্টাব্দ 

 

 
এ.াঅয. নাং—২৩৪-াঅাআন/২০০৯।–গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয াংবফধাগনয ১৩৩ ানুগচ্ছগদয তথাাংগ প্রদি 

ক্ষভতাফগর যাষ্ট্রবত General provident Fund Rules, 1979 এ বনম্নরূ াংগাধন কবযগরন, মথা:- 
 

উবযউক্ত Rules এয -- 

ক) rules 2 এয sub-rules (1) এয clause (d) এয য বনম্নরূ নূতন clause (dd) বন্নগফবত াআগফ, মথা:-- 
‘(dd) ‘Increment’ means any grant, premium or share declared by the Government’; 

 

খ) ফথি ‘interest’ গব্দয বযফগতথ, সমখাগনাআ উবেবখত উক, মথাক্রগভ ‘interest or increment’ ব্দগুবর 
প্রবতস্থাবত াআগফ। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ 
 

 

ি. সভাাম্মদ তাগযক 
াথথ বচফ। 
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ববফষ্য তবফগরয সুদ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৫৫ তাবযখ: ১০/৪/৮৬াআাং। 

বদ্ধাি 
 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৫াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪
১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর: 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািবুথক্ত। 
 

 

স্বাক্ষয/- এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৫৫(২০০০) তাবযখ: ১০/৪/৮৬াআাং। 

 
 াফগবত এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব --------------------------------- ভীগ সপ্রবযত াআর। 

 

 

সক, এভ, কবযভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান নাং-২৩০০০/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 

১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত/ উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক/ ভন্ত্রী/ উগদষ্টা ভগাদয়গগণয ফযবক্ত. বচফ। 
৩। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
৪। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। ভা বাফযক্ষক (বববর), সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআনাি, ঢাকা। 
৭। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
৮। কর বফবাগীয় কবভনায। 
৯। ভা বাফ বনযীক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১০। ভা বাফ বনযীক্ষক (য়থাক এণ্ড য়াদা), ঢাকা। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক (ব, বি এণ্ড বি), ঢাকা। 
১২। কর ভন্ত্রণারগয়য চীপ একাউন্ট্ি াবপায। 
১৩। কর সজরা প্রাক। 
১৪। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
১৫। কর উগজরা একাউন্ট্ি াবপায। 
১৬। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
১৭। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
১৮। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৭৫ তাবযখ: ২০/৪/৮৫াআাং। 

 

বদ্ধাি 

 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৪াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািবুথক্ত। 

 

 

স্বাক্ষয/- এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ 

২০/৪/৮৫ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ব,এপ-২/৮৫/৭৫(১০০০) তাবযখ: ২০/৪/৮৫াআাং। 

 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য --------------------------------------------------- ভীগ সপ্রবযত াআর। 
 

 

সক, এভ, কবযভ 

ঊর্ধ্থতন াখা প্রদান 

সপান নাং ২৩০০০/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন:- 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাগকয বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, ফেবফন, ঢাকা। 
৩। উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাকফগৃেয একাি বচফফৃে। 
৪। কর ভন্ত্রী ভগাদয়/ উগদষ্টাগগণয একাি বচফফৃে। 
৫। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগভূ। 
৬। ভাবাফ বনয়াভক  বাফ বনযীক্ষক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৭। ভাবনয়ন্ত্রক প্রবতযক্ষা াথথ, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৮। কর দপ্তয/ বযদপ্তযভূগয প্রধানগণ। 
৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
১০। ভাবাফযক্ষক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১১। ভাবাফযক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১২। ভাবাফযক্ষক (য়াকথ এণ্ড য়াদা), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১৩। াবতবযক্ত ভাবাফযক্ষক (যযাষ্ট্র বফলয়ক), ঢাকা। 
১৪। ভাবাফযক্ষক (িাক, তায  িবরগপান), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১৫। কর সিুবি কবভনায। 
১৬। কর সজরা বাফ কভথকতথা। 
১৭। কর উ-সজরা বনফথাী কভথকতথা। 
১৮। বপ্রবিার তথয াবপায, তথয  সফতায ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৭৯ তাবযখ: ৬/১১/৮৬াআাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৬াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায  

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

এ, সক, এভ, যবদ উবেন 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৭৯(২০০০) তাবযখ: ৬/১১/৮৬াআাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ ভীগ সপ্রবযত াআর। 
 

সক, এভ, কবযভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবিার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত ভগাদগয়য একাি বচফ, ফে বফন, ঢাকা। 
৩। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদয়গগণয ফযবক্তগত বচফ। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
১০। বচফ কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক (গফাভবযক), সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১২। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, ঢাকা। 
১৩। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান 

১৪। কর বফবাগীয় কবভনায। 
১৫। ভা বাফ বনযীক্ষক (গযরগয়), চট্টগ্রাভ। 
১৬। ভা বাফ বনযীক্ষক (ব, বিএন্ট্িবি), ঢাকা। 
১৭। ভা বাফ বনযীক্ষক (য়াকথ এণ্ড য়াদা), ঢাকা। 
১৮। কর ভন্ত্রারগয়য চীপ একাউন্ট্ি াবপায। 
১৯। কর সজরা প্রাক। 
২০। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপয। 
২১। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২২। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৩। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৪১ তাবযখ: ৯/৫/৯৪ ফাাং 
২৬/৮/৮৭ াআাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৭াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায  

১৪১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

এভ, এভ, যভান 

উ-বচফ (বফবধ) 
 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/১৪১(২০০০) তাবযখ: ৯/৫/৯৪ ফাাং 
২৬/৮/৮৭ াআাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

এভ, এ, যবভ বভয়া 
ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফন্ট্িন: 
১। যাষ্ট্রবতয ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ফে বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একাি বচফ। 
১০। বচফ ------------------------------------------------------ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১২। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৩। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি, ঢাকা। 
১৪। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১৫। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 
১৬। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 
১৭। কর ভন্ত্রারগয়য প্রধান বাফযক্ষণ াবপায। 
১৮। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান 

১৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
২০। কর সজরা প্রাক। 
২১। কর সজরা বাফযক্ষণ াবপয। 
২২। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২৩। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৪। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২৫। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ, 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ (াবফ)/প্রবফ-২/ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/৮৭ তাবযখ: ১১/৭/৮৮ াআাং 
২৮/৩/৯৫ ফাাং 

বদ্ধাি 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১/৭/৮৮াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 

১৪
১
২ % ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফয ািথবুক্ত। 
 

 

সভাাম্মদ াগদক 

উ-বচফ (প্রবফবধ) 
 

নাং-াভ (াবফ)/ প্রবফ-২/ ববফষ্য তবফর-৩/৮৬/৮৭(১০০০) তাবযখ: ১১/৭/৮৮ াআাং 
২৮/৩/৯৫ ফাাং 

াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব ------------------------------------------ সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

সভাাঃ বযাজুর াআরাভ 

বাঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-২) 
সপান: ২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

১। যাষ্ট্রবতয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয় (াগথাগনর বফবাগ), ফে বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একাি বচফ। 
৫। বচফ ------------------------------------------------------ ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিি াউ, ভগফাজায, ঢাকা। 
৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআনাি, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
৯। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১০। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 
১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলয়ক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

বদ্ধাি 

বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ১-৭-৯৪াআাং তাবযখ াআগত সুগদয ায 
১৩.৫০% এ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর:- 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফ ািবুথক্ত। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 

সপান: ৩৬৩৪ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা-সক সপ্রযণ কযা াআর। 
 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০/৫৪ তাবযখ: ১৯-০৭-৯৪ াআাং। 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রনাগথথ সদয়া াআর: 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৩। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয একাি বচফ, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবিি াউ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত/াবত: বচফ -------------------------------------- (কর) ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, সগযফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 

১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 

১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 

১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ। 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ১ 
নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 

বদ্ধাি 

বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযী জভাকৃত িাকায উয ০১/০৭/১৯৯৫ াআাং তাবযখ াআগত সুগদয 
ায ১৩.৫০% এ ুনাঃবনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কযা াআর: 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর 

খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাগফ ািবুথক্ত। 

 

০২।  এাআ সুগদয ায যফতথী বনগদথ না সদয়া মথি াবযফবতথত থাবকগফ। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ৩৬৩৪ 

নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 
 

দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকাগক সপ্রযণ কযা াআর। 

 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 

নাং- াভ(াবফ)প্রবফবধ- ১/ববফষ্য- ২/৯০/৬৮(৫০০) তাবযখ: ২০/০৭/১৯৯৫ াআাং 
 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআরাঃ 

 

১। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

২। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৩। যাষ্ট্রবতয একাি বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। প্রধানভন্ত্রীয একাি বচফ, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিি াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত/াবতবযক্ত বচফ.......................... (কর) ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৭। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৮। কম্পগরারায সজনাগযর, বিগপি পাাআন্যাি, সগয- ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৯। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ) চট্টগ্রাভ। 

১০। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায  সিবরগপান), ঢাকা। 

১১। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), কাকযাাআর, ঢাকা। 

১২। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 

১৩। বযচারক, স্থানীয়  যাজস্ব বনযীক্ষা। 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 

বফভর কাবি ফড়য়ুা 
ববনয়য কাযী বচফ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-১)/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/ তাবযখ: ৬/৮/২০০১ িীাঃ 

 

বদ্ধাি 
 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয যকায ২০০১-২০০২ াথথ ফছগযয 
সুগদয ায ১৩% ফার যাবখফায বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছন: 
 

 (ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 (খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবূথক্ত। 

 

 

সভাাঃ াভসুগজাা 
মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 

সপান: ৮৬১৯৫০৭ 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-১)/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/ তাবযখ: ৬/৮/২০০১ 

 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা। 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা র।) 
৮। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৯। সজরা প্রাক --------------------------------------------------- কর। (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব
 সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১১। সজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা--------------------------------------------------- (কর সজরা)। (তাাঁয াধীনস্থ কর
 াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১২। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 

 

াঅাঃ াাঃ সভাাঃ বজয়াউর ক 

ববনয়য কাযী বচফ 

সপান: ৯৫৬১১৩১ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৯ তাবযখ: 
১২-৮-২০০২ বিাঃ 

২৮-৪-১৪০৯ ফাাং 
 

বদ্ধাি 

 

 যকায ২০০২-২০০৩ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৮৬১৬৮০৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৯(৫০০) তাবযখ: 
১২-৮-২০০২ বিাঃ 

২৮-৪-১৪০৯ ফাাং 
 

ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ, জাতীয় াংদ বচফারয়, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৫। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা। 

৭। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৮। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা র।) 

৯। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১০। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয
 জন্য ানুগযাধ কযা র।) 
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১২। সজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা -------------------------------------- (কর সজরা)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 
এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৩। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ। 

 
 
 

(গভাাঃ যাপত াঅরী) 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৭ তাবযখ: 
২৫-৮-২০০৩ বিাঃ 

১০-৫-১৪১০ ফাাং 
 

বদ্ধাি 
 

 যকায ২০০৩-২০০৪ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১০৭(৫০০) তাবযখ: 
২৫-৮-২০০৩ বিাঃ 

১০-৫-১৪১০ ফাাং 
 ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ, জাতীয় াংদ বচফারয়, সগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 

৭। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ। বচফারয় বফন (৩য় সপজ) সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৯। কগন্ট্রারায সজনাগযর বিগপি পাাআন্যাি, ১ভ ১২ তরা াবপ বফন (৪থথ তরা) সগুনফাবগচা, ঢাকা-১০০০। 

১০। াবতবযক্ত ভা বযচারক(াথথ) ফাাংরাগদ সযরগয়, সফরবফন াঅাঃ গবণ সযাি, ঢাকা। 
১১। বফবাগীয় কবভনায --------------------------------------। 

১২। াথথ বফবাগগয কর ানুবফবাগ ( --------------------------------------)। 

১৩। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা -------------------------------------- কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ), ঢাকা। 

১৫। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক, --------------------------------------------------- (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১২৩ তাবযখ: 
২১-৮-২০০৪ বিাঃ 

৬াআ বাদ্র, ১৪১১ ফাাং 
 

বদ্ধাি 
 

 যকায ২০০৪-২০০৫ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কবযয়াগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

এ, বফ, এভ, াঅফুর কাগভ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৩৯৬৪৫ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/৯০(াাং-১)/১২৩(৫০০) তাবযখ: 
২১-৮-২০০৪ বিাঃ 

৬াআ বাদ্র, ১৪১১ ফাাং 
 

 ানুবরব দয় জ্ঞাতাগথথ  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ সদয়া াআর: 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, ১৮৯, ীদ বয়দ নজরুর াআরাভ যণী, কাকযাাআর, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৪। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ, াংস্থান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৭। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। াবতবযক্ত বচফ (কর)।/াথথবনবতক উগদষ্টা, াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়। 

৯। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 

১১। মুগ্ম-বচফ (কর), াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়। 

১২। বফবাগীয় কবভনায --------------------------------------। 

১৩। সজরা প্রাক ( --------------------------------------কর)।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয
 জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১৪। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৮৬২১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১৮ তাবযখ: 
২৬-০৪-১৪১২ ফোব্দ 

১০-৮-২০০৫ বিষ্টাব্দ 

াবপ স্মাযক 

 যকায ২০০৫-২০০৬ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সভাাম্মদ াঅরী খান 

মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১৮ তাবযখ: 
২৬-০৪-১৪১২ ফোব্দ 

১০-৮-২০০৫ বিষ্টাব্দ 
 

 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)।  
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

তন কাবি ভজুভদায 

কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১২ তাবযখ: 
২৯-০৫-১৪১৩ ফাাংরা 

১৩-০৯-২০০৬ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয যকায ২০০৬-২০০৭ াথথ ফছগযয 
জন্য সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সভাাঃ কুেু খান 

মুগ্ম-বচফ (ফািফায়ন  প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ 

াথথ ভন্ত্রণারয় 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/১১২(৪৩) তাবযখ: 
২৯-০৫-১৪১৩ ফাাংরা 

১৩-০৯-২০০৬ বিাঃ 
 

 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 
 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) --------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ 
কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) --------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ যাপত াঅরী 
কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/ তাবযখ: 
১৪/১১/২০০৭ বিাঃ 

৩০/০৭/১৪১৪ ফাাং 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৭-২০০৮ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর। 

খ) প্রগদয় ববফষ্য কবফর মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

যাবজয়া সফগভ এনবিব 

মুগ্ম-বচফ 
ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/ববফষ্য-২/২০০৫/ তাবযখ: 
১৪/১১/২০০৭ বিাঃ 

৩০/০৭/১৪১৪ ফাাং 
 দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব সপ্রযণ কযা র:- 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৬। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

৯। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১০। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক -------------------------------------------------- (কর বফবাগ) 
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর) ---------------------------------------------------। 

 

 

সভাাঃ াআউনুছ াঅরী খান 

কাযী বচফ 

সপান: ৭১৭১৬৬০ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৭ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য তবফর-২/২০০৮/০২ তাবযখ: 
০৪/০৬/১৪১৫ ফাাং 

১৯/১০/২০০৮ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৮-২০০৯ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায 
উয সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

সফগভ খুযবদা খাতুন 

মুগ্ম-বচফ 
সপান: ৭১৬৪৫২২ 

বফতযণ: 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধান উগদষ্টায কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৪, াঅঞ্জুভান ভবপরৃর াআরাভ ড়ক, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) 
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

প্রাি কুভায দা 

উ বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৭ 

www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/১৫০ তাবযখ: 
০৩/০৭/১৪১৬ ফাঃ 

১৮/১০/২০০৯ বিাঃ 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০০৯-২০১০ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয 
সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মা’ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

বফজয় বট্টাচামথ 
মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৯৬৪৫ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৭/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/১৫০ তাবযখ: 
০৩/০৭/১৪১৬ ফাঃ 

১৮/১০/২০০৯ বিাঃ 
 

 ানুবরব দয় াফগবত  প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য সপ্রযণ কযা র: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ 
কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

সভাাঃ বদউো 

উ-বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ-৫ াখা 
www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৫/ববফষ্য-২/০৯ (াাং-২)/২০৮ তাবযখ: 
১৫/০৯/২০১০ বিাঃ। 

৩১/০৫/১৪১৭ ফাঃ। 
 

াবপ স্মাযক 

 

 যকায ২০১০-২০১১ াথথ ফছগযয জন্য বনম্নবরবখত তবফগরয াঅভানত  চাাঁদা প্রদানকাযীয জভাকৃত িাকায উয 
সুগদয ায ১২.৫০% বনধথাযগণয বদ্ধাি গ্রণ কগযগছ: 
 

 ক) াধাযণ ববফষ্য তবফর (বজবএপ)। 

 খ) প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ) মাা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বাফ ািবুথক্ত। 

 

 

তন কুভায কভথকায 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, সতজগাাঁ, ঢাকা। 

৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৪। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৫। ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক াবিি াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৬। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক, জনতা ফযাাংক, াগ্রণী ফযাাংক, ফাাংরাগদ কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল 
উন্নয়ন ফযাাংবক, প্রধান কামথারয়, ঢাকা/যাজাী। 
(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা।তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা।  
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ)  
তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

ভাফফুা াঅক্তায 

ববনয়য কাযী বচফ 
সপান: ৯৫৬৭০৬১ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফািফায়ন  প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ-৫ াখা 
www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০২.১২-১৯ তাবযখ: 
২০/০২/২০১২ বিাঃ। 

০৮/১১/১৪১৮ ফাঃ। 
 

প্রজ্ঞান 

 

 The General Provident Fund Rules, 1979 এয rule 12(1) এফাং The Contributory Provident Fund 

Rules, 1979-এয rule 12 এয বফধান ানুাগয ২০১১-২০১২ াথথ ফছগযয জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয 
বাগফ ািবুথক্ত াধাযণ তবফর (বজবএপ) এফাং প্রগদয় ববফষ্য তবফর (ববএপ)-এয সুগদয ায ১২.৫০% এ 
বনধথাযণ কযা গরা। 
 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ 

 

 

তন কুভায কভথকায 

াবতবযক্ত বচফ (প্রবফবধ) 
সপান: ৭১৬৬৮০৩ 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, সতজগাাঁ, 

ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, াবিি বফন, ৭৭/৭ কাকযাাআর, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 
এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।)। 

৩। গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ভবতবঝর, ঢাকা। 

৪। ববনয়য বচফ --------------------------------------------------- ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 

৫। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফেবফন, ঢাকা। 

৬। বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচফ --------------------------------------------------- কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। (তাাঁয াধীনস্থ 
কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৭। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, সগুনফাবগচা, ঢাকা।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
র।) 

৮। বফবাগীয় কবভনায (কর) ---------------------------------------------------। 

৯। ফযফস্থানা বযচারক, সানারী ফযাাংক বরাঃ, জনতা ফযাাংক বরাঃ, াগ্রণী ফযাাংক বরাঃ, রূারী ফযাাংক বরাঃ, ফাাংরাগদ 
কৃবল ফযাাংক  যাজাী কৃবল উন্নয়ন ফযাাংক প্রধান কামথারয়, যাজাী।(তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র।) 

১০। ববজবিএপ, সগুনফাবগচা, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

১১। াবতবযক্ত ভা বযচারক (াথথ), ফাাংরাগদ সযরগয়, সযরবফন, ঢাকা (তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র)। 

১২। বফবাগীয় বাফ বনয়ন্ত্রক --------------------------------------------------- (কর বফবাগ) তাাঁয াধীনস্থ কর 
াবপগ এয ানুবরব সপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা র। 

১৩। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর)। 

 

 

খবরর াঅভদ 

উ-বচফ (প্রবফবধ-৩ াবধাখা) 
সপান: ৭১৭০১৭৪ 

 

 




