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রুকল্প (Vision): ভানফ ম্পদ, কৃধলজ ম্পদ, আধথ িক ম্পদ ও অন্যান্য ম্পদদয দফ িাত্তভ ব্যফাদযয রদযে সেকই ও গণমুখী 

ভফায় আদদারন গদে সতারা।   

অধবরযে (Mission Statement): ভফাদয়য ভাধ্যদভ দাধযদ্রহ্রাকযণ ও আথ ি-াভাধজক উন্নয়ন। 

সকৌর (Strategy): সদদয কর সেণী সায ভানুলদক ভফায় আদদ ি উদ্বগু্ধকযদণয ভাধ্যদভ সেকই ভফায় গঠন, প ুঁধজ গঠন ও 

সুষ্ঠ ধফধনদয়াদগয ভাধ্যদভ ভফায়ীদদয আথ ি-াভাধজক উন্নয়ন এফাং জাতীয় অথ িনীধতদত ভফায় খাদতয অফদান বৃধিকযণ।  

১ .১ . নাগধযক সফা 

 

ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও 

ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ ক) প্রাথধভক 

ভফায় ধভধত 

ধনফন্ধন 

যকাদযয উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতাফধর্ভ িত প্রাথধভক 

ভফায় ধভধত ধনফন্ধদনয সযদত্র ১৮ (আঠায) ফছয 

ফয়দয উদিি কভদয ২০ (ধফ) জন াধাযণ জনগদণয 

আদফদন এফাং ভফায় ধভধত ধনফন্ধন নীধতভারা, ২০১৩ 

অনুমায়ী উদজরা/থানা ভফায় অধপদ দাধখদরয য 

উক্ত আদফদনত্র উদজরা ভফায় অধপায ধনদজ 

অথফা কাযী ধযদ িকদ্বাযা দযজধভদন মাচাই সদল  

উদজরা/থানা ভফায় অধপায মধদ এই ভদভ ি ন্তুষ্ট ন 

সম দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক আদছ তদফ ধতধন 

আদফদনকাযীয সযকর্ িত্র সুাধয সজরা ভফায় 

অধপায ফযাফয সপ্রয  ্ণ কদযন। ধনফন্ধদনয ধফলদয় সজরা 

ভফায় অধপাদযয সকান Query না থাকদর সজরা 

ভফায় অধপায ধনফন্ধদনয আদফদন প্রাধপ্তয ৬০ (লাে) 

ধদদনয ভদধ্য উ-আইন মাফতীয় সযকর্ িত্র ধনফন্ধন 

প্রদান কদয ধনফন্ধন নদ ইসুে কদযন।  

ধকন্তু সজরা ভফায় অধপায মধদ ভদন কদযন সম 

দাধখরকৃত কাগজত্র ধনফন্ধন প্রদাদনয জন্য মদথষ্ট নয় 

তাদর ধতধন আদফদন প্রাধপ্তয দ ি্াচ্চ ৩০ (ধত্র) ধদদনয 

ভদধ্য কাগজত্র াংদাধদনয জন্য উদজরা ভফায় 

অধপাদযয ধনকে সপ্রযণ কযদফন এফাং উদজরা ভফায় 

অধপায ধনফন্ধদনয জন্য আদফদনকাযী কর্তিদযয ধনকে 

উা াংদাধদনয জন্য সপ্রযণ কযদফন। াংদাধধত 

কাগজদত্র সজরা ভফায় অধপায মধদ ন্তুষ্ট ন সম 

কাগজত্র ঠিক আদছ তদফ ধতধন উ-আইন ধনফন্ধন 

ধনফন্ধন নদত্র ইসুে কযদফন।  

সজরা ভফায় অধপায মধদ সকান কাযণ ব্যধতদযদক ৬০ 

(লাে) ধদদনয ভদধ্য ধনফন্ধন নদত্র ইসুে না কদযন তদফ 

সজরা ভফায় অধপাদযয উর্ধ্িতন কর্তিদযয ধনকে 

আদফদনকাযীগণ আীর কযদত াদযন। আরীকাযীয 

আীর আদফদনটি মথামথ ভদভ ি প্রভাধণত দর যফতী 

ধতন ধদদনয ভদধ্য সজরা ভফায় অধপায ধনফন্ধন নদ 

প্রদান কযদত ফাধ্য থাকদফন।  

1| Av‡e`bcÎ|  

2| wbeÜb wd Gi †UªRvwi Pvjv‡bi 

g~j Kwc| 

3| mKj KvMRcÎ h_vh_ KZ©„c¶ 

KZ©„K mZ¨vwqZ nB‡Z nB‡e| 

4| mwgwZi msMV‡Ki bvg I 

wVKvbv| 

5| Dc-AvB‡b ¯̂v¶iKvix‡`i 

RvZxq cwiPqc‡Îi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc A_ev 

BDwc †Pqvig¨vb/IqvW© Kwgkbvi 

KZ©„K cÖ`Ë bvMwiKZ¡ mb‡`i Kwc| 

6| Dc-AvB‡b ¯^v¶iKvix m`m¨ 

mwgwZi cÖwZwbwaZ¡Kvix e¨w³i 1 cÖ¯’ 

m`¨ †Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe I 

m`m¨‡`i      †gvevBj/†dvb b¤̂i| 

7| we`¨gvb mgevq mwgwZ AvBb, 

wewagvjv, Dc-AvBb, wewfbœ mg‡q 

RvwiK…Z miKv‡ii 

wb‡ ©̀kbv      cvj‡bi A½xKvibvgv 

(`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v KZ©„K)| 

8| mvsMVwbK mfvi শুরু †_‡K 

Av‡e`‡bi ZvwiL ch©šÍ Rgv LiP 

wnmve| 

9| AvMvgx 02( ỳB) eQ‡ii ev‡RU| 

10| mgevq mwgwZ wbeÜb 

bxwZgvjv/২০১৩ †gvZv‡eK GKB 

GjvKvq GB bv‡g Ab¨ †Kvb 

mgevq mwgwZ bvB ev Ab¨ †Kvb 

mwgwZi mv‡_ Ø›Ø msNvZ n‡e bv g‡g© 

cÖZ¨qb cÎ _vwK‡Z nB‡e| mwgwZ 

†Kvb cÖwZôv‡bi AsMcÖwZôvb ev 

mwgwZi †Kvb AsMcÖwZôvb _vwK‡Z 

cvwi‡e bv| 

11| cÖ¯ÍvweZ Dc-AvB‡bi 03 

(wZb) Kwc| 

12| mvsMVwbK mfvi Kvh©weeiYx| 

13| Rgv-LiP weeiYxi mv‡_ †kqvi 

I mÂq Lv‡Zi ZvwjKv Ges n‡ Í̄ 

প্রাথধভক ভফায় ধভধত 

ধনফন্ধদনয সযদত্র ধনফন্ধন 

ধপ ধদদফ ৩০০/- সেজাযী 

চারাদনয ভাধ্যদভ যকাধয 

সকালাগাদয জভা ধদদত য় 

এফাং বোে ফাফদ আযও 

অধতধযক্ত ৪৫ োকা 

চারাদনয ভাধ্যদভ যাষ্ট্রীয় 

সকালাগাদয জভা ধদদত য়।  

খাতাত্র ক্রয়, উ-আইন 

ক্রয় ছাো ভফায় ধভধত 

ধনফন্ধদনয সযদত্র অন্য সকান 

অথ ি প্রদানকাযী এফাং 

গ্রণকাযী উবদয়ই ভান 

অযাধী 

৭-৬০ ধদন ০১। াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

০২। াংধিষ্ট 

ধফবাগীয় উ-

ধনফন্ধক 

(ধফচায) 

http://www.coop.gov.bd/


ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও 

ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

gRy` msi¶Y wel‡q cÖZ¨qb _vwK‡Z 

nB‡e| 

14| mwgwZ wbeÜ‡bi ci 2 gv‡mi 

g‡a¨ RvZxq mgevq e¨vsK wjt Gi 

†Kvb kvLvq A_ev †h †Kvb Zdwmwj 

e¨vs‡K mwgwZi bvgxq wnmve †Lvjvi 

A½xKvi _vwK‡Z nB‡e| 

15| mvsMVwbK ch©v‡qi RgvLiP 

ewn, m`m¨ ‡iwR÷vi, †kqvi I mÂq 

†iwR÷v‡ii d‡UvKwcms‡hvRb 

Kwi‡Z nB‡e| 

16| াংধিষ্ট wbeÜK cÖ‡qvR‡b 

AwZwi³ KvMRcÎ Pvwn‡Z cvwi‡eb| 

17| KvMRcÎ h_vm¤¢e GKB gv‡ci 

cÖ ‘̄Z Kwi‡Z nB‡e| KvUvKvwU, 

NlvgvRv Ges d¬zBW e¨envi eR©bxq| 

 

 খ) 

প্রকল্প/কভ িসূধচ

ভুক্ত প্রাথধভক 

ভফায় ধভধত 

ধনফন্ধন 

যকাদযয উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতার্ভক্ত প্রাথধভক ভফায় 

ধভধত ধনফন্ধদনয সযদত্র ১৮ (আঠায) ফছয ফয়দয উদিি 

কভদয ২০ (ধফ) জন উকাযদবাগীয আদফদন  

ভফায় ধভধত ধনফন্ধন নীধতভারা, ২০১৩ অনুমায়ী 

উদজরা/সভদো থানা ভফায় অধপদ দাধখদরয য উক্ত 

আদফদনত্র উদজরা ভফায় অধপায ধনদজ অথফা 

কাযী ধযদ িকদ্বাযা দযজধভদন মাচাই সদল  

উদজরা/সভদো থানা ভফায় অধপায মধদ এই ভদভ ি 

ন্তুষ্ট ন সম দাধখরকৃত কাগজত্র ঠিক আদছ তদফ 

ধতধন ধনফন্ধন প্রদান কযদফন এফাং ধনফন্ধন াংক্রান্ত 

মাফতীয় সযকর্ িত্র াংধিষ্ট অধপ এফাং আদফদনকাযীয 

ধনকে সপ্রযণ কযদফন। 

ধনফন্ধদনয ধফলদয় আধত্ত থাকদর সযকর্ িত্র াংদাধদনয 

জন্য ফা ধনফন্ধন নাভঞ্জুয কদয ধনফন্ধন াংক্রান্ত মাফতীয় 

সযকর্ িত্র াংধিষ্ট যকাধয প্রধতষ্ঠান এফাং 

আদফদনকাযীযয ধনকে সপ্রযণ কযদফন। 

  

 

ধনফন্ধদনয জন্য প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

াংধিষ্ট প্রকল্প/ কভ িসূধচয দপ্তয দত 

াংগ্র কযা মায়।  

ধনফন্ধন ধপ ফাফদ ৫০ 

োকায সেজাযী চারান মূদর 

যকাযী সকালাগাদয এফাং 

মূল্য াংদমাজন কয ধদদফ 

অধতধযক্ত ০৭ োকা সেজাযী 

চারানমূদর যকাযী 

সকালাগাদয জভা প্রদান 

কযদত য়। 

১৫ সথদক 

৬০ ধদন 

০১। াংধিষ্ট 

উদজরা 

ভফায় 

অধপায/সভ

সো থানা 

ভফায় 

অধপায 

 

 

 

 

গ) সকন্দ্রীয় / 

জাতীয় 

ভফায় ধভধত 

ধনফন্ধন 

 

 

 

সকন্দ্রীয়/জাতীয় ভফায় ধভধত ধনফন্ধদনয জন্য াধাযণ 

জনগণ যাধয আদফদন কযদত াদয না। এদযদত্র 

সকন্দ্রীয় ভফায় ধভধতয ধনফন্ধন সদত কভদয ১০ 

(দ)টি প্রাথধভক এফাং জাতীয় ভফায় ধভধত ধনফন্ধদনয 

জন্য কভদয ১০ (দ) টি সকন্দ্রীয় ভফায় ধভধত 

একধত্রত দয় ধফধধদভাতাদফক ধনধ িাধযত পযদভ 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র আদফদন কযদত য়। সকন্দ্রীয় 

ভফায় ধভধত ধফবাগীয় ভফায় কাম িারদয়য ধফবাগীয় 

মৄগ্ম ধনফন্ধক এফাং জাতীয় ভফায় ধভধত ভফায় 

অধধদপ্তদযয ধনফন্ধক ও ভাধযচারক ধনফন্ধক প্রদান 

কদয থাদকন।  

সকন্দ্রীয়/ জাতীয় ভফায় ধভধতয ধনফন্ধন সদত দর 

ধনম্নরূ দদয গ্রণ কযদত য়: (ক) সকন্দ্রীয় ভফায় 

ধভধতয সযদত্র কভদয ১০ (দ)টি একই সেণীয 

প্রাথধভক ভফায় ধভধতয যভতাপ্রাপ্ত প্রধতধনধধগণ 

ধনফন্ধদনয আদফদন ভফায় ধভধত ধনফন্ধন নীধতভারা, 

২০১৩ অনুমাধয় াংধিষ্ট উদজরা/সভদোধরেন থানা 

ভফায় কাম িারদয় দাধখর কযদত য়। উদজরা/ 

সভদোধরেন থানা ভফায় অধপায দাধখরকৃত 

সযকর্ িত্র ম িাদরাচনা কদয ভন্তব্য সজরা ভফায় 

অধপায ফযাফয অগ্রায়ণ কদযন। সজরা ভফায় অধপায 

ধনদজ দযজধভন মাচাইপূফ িক ধযদ িন ভন্তব্য 

দাধখরকৃত আদফদন ও সযকর্ িত্র ধফবাগীয় মৄগ্ম ধনফন্ধক 

ফযাফয অগ্রায়ণ কদযন। আদফদনপ্রাধপ্তয য ধফবাগীয় মৄগ্ম 

ধনফন্ধদকয ধফদফচনায় ধভধতটি ধনফন্ধনদমাগ্য দর 

ধনফন্ধন প্রদান কদযন এফাং ধনফন্ধন াংক্রান্ত মাফতীয় 

সযকর্ িত্র াংধিষ্ট ভফায় অধপাদযয ভাধ্যদভ 

1| Av‡e`bcÎ|  

2| wbeÜb wd Gi †UªRvwi Pvjv‡bi 

g~j Kwc| 

3| mKj KvMRcÎ h_vh_ KZ©„c¶ 

KZ©„K mZ¨vwqZ nB‡Z nB‡e| 

4| mwgwZi msMV‡Ki bvg I 

wVKvbv| 

5| Dc-AvB‡b ¯̂v¶iKvix‡`i RvZxq 

cwiPqc‡Îi mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

A_ev BDwc †Pqvig¨vb/IqvW© 

Kwgkbvi KZ©„K cÖ`Ë bvMwiKZ¡ 

mb‡`i Kwc| 

6| Dc-AvB‡b ¯^v¶iKvix m`m¨ 

mwgwZi cÖwZwbwaZ¡Kvix e¨w³i 1 cÖ¯’ 

m`¨ †Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe I 

m`m¨‡`i      †gvevBj/†dvb b¤̂i| 

7| we`¨gvb mgevq mwgwZ AvBb, wewagvjv, 

Dc-AvBb, wewfbœ mg‡q RvwiK…Z 

miKv‡ii wb‡ ©̀kbv      cvj‡bi 

A½xKvibvgv (`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v 

KZ©„K)| 

8| mvsMVwbK mfvi শুরু †_‡K 

Av‡e`‡bi ZvwiL ch©šÍ Rgv LiP 

wnmve| 

9| AvMvgx 02( ỳB) eQ‡ii ev‡RU| 

10| mgevq mwgwZ wbeÜb 

bxwZgvjv/২০১৩ †gvZv‡eK 

সেজাধয চারান ফাফদ ১০০০ 

োকা যকাধয সকালাগাদয 

এফাং মূল্য াংদমাজন কয 

ধদদফ সেজাধয চারানাদয 

ভাধ্যদভ ১৫০ োকা যাষ্ট্রীয় 

সকালাগাদয জভা প্রদান 

কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

৭-৬০ ধদন 

 

 

 

াংধিষ্ট 

উদজরা/ 

সভদোধরেন 

থানা ভফায় 

অধপায, 

সজরা ভফায় 

অধপায, 

মৄগ্মধনফন্ধক ও 

ধনফন্ধক এফাং 

ভাধযচারক 

সপান: 

ই-

সভইর:coop

_banlad

esh@ya

hoo.com 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও 

ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

আদফদনকাযীগদণয ধনকে সপ্রযণ কদযন। মৄগ্ম ধনফন্ধক 

কর্তিক ধনফন্ধন প্রদাদন আধত্ত থাকদর তায কাম িারদয়য 

উ ধনফন্ধক/ কাযী ধনফন্ধক দ্বাযা দযজধভদন তদন্ত 

কধযদয় তদন্ত প্রধতদফদদনয আদরাদক ধনফন্ধন প্রদান 

কদযন অথফা সযকর্ িত্র াংদাধদনয জন্য ফা ধনফন্ধন 

নাভঞ্জুয কদয ধনফন্ধন াংক্রান্ত মাফতীয় সযকর্ িত্র াংধিষ্ট 

সজরা/উদজরা/ ভদোধরেন থানা ভফায় অধপাদযয 

ভাধ্যদভ আদফদনকাযীয ধনকে সপ্রযণ কযা দয় থাদক। 

জাতীয় ভফায় ধভধতয সযদত্র কভদয ১০টি একই 

সেধনয ধনফধন্ধত সকন্দ্রীয় ভফায় ধভধতয যভতাপ্রাপ্ত 

প্রধতধনধধগণ কর্তিক আদফদন এফাং ভফায় ধভধত 

ধনফন্ধন নীধতভারা ২০১৩ অনুমায়ী াংধিষ্ট কাগজত্র 

উদজরা/ সভদোধরেন থানা ভফায় অধপদ দাধখর 

কযদত য়। উদজরা/ সভদোধরেন থানা ভফায় 

অধপায দাধখরকৃত আদফদনত্র ম িাদরাচনা কদয তায 

ভন্তব্য সজরা ভফায় অধপায ফযাফয অগ্রায়ন কদযন। 

সজরা ভফায় অধপায ধনদজ সযকর্ িত্র দযজধভদন 

মাচাইপূ িফক ধযদ িন ভন্তব্য দাধখরকৃত আদফদন ও 

সযকর্ িত্র ধফবাগীয় মৄগ্মধনফন্ধক ফযাফয অগ্রায়ন কদযন। 

মৄগ্ম ধনফন্ধক সযকর্ িত্র ম িাদরাচনাপূফ িক ভন্তব্য 

দাধখরকৃত আদফদন ও সযকর্ িত্র ধনফন্ধক ও 

ভাধযচারক ফযফয অগ্রগাভী কদযন।  

আদফদনত্র প্রাধপ্তয য ধনফন্ধক ও ভাধযচারদকয 

ধফদফচনায় ধভধতটি ধনফন্ধনদমাগ্য দর ধনফন্ধন প্রদান 

এফাং ধনফন্ধনাংক্রান্ত মাফতীয় সযকর্ িত্র াংধিষ্ট অধপ 

ও আদফদনকযীয ধনকে সপ্রযণ কদযন। 

 

 

 

 

GKB GjvKvq GB bv‡g Ab¨ 

†Kvb mgevq mwgwZ bvB ev 

Ab¨ †Kvb mwgwZi mv‡_ Ø›Ø 

msNvZ n‡e bv g‡g© cÖZ¨qb 

cÎ _vwK‡Z nB‡e| mwgwZ 

†Kvb cÖwZôv‡bi AsM cÖwZôvb 

ev mwgwZi †Kvb AsM cÖwZôvb 

_vwK‡Z cvwi‡e bv| 

11| cÖ¯ÍvweZ Dc-AvB‡bi 03 

(wZb) Kwc| 

12| mvsMVwbK mfvi Kvh©weeiYx| 

13| Rgv-LiP weeiYxi mv‡_ †kqvi 

I mÂq Lv‡Zi ZvwjKv Ges n‡ Í̄ 

gRy` msi¶Y wel‡q cÖZ¨qb _vwK‡Z 

nB‡e| 

14| mwgwZ wbeÜ‡bi ci 2 gv‡mi 

g‡a¨ ফাাংরাদদ mgevq e¨vsK 

wjt Gi †Kvb kvLvq A_ev †h 

†Kvb Zdwmwj e¨vs‡K mwgwZi 

bvgxq wnmve †Lvjvi A½xKvi 

_vwK‡Z nB‡e| 

15| mvsMVwbK ch©v‡qi Rgv-LiP 

ewn, m`m¨ ‡iwR÷vi, †kqvi I mÂq 

†iwR÷v‡ii d‡UvKwc ms‡hvRb 

Kwi‡Z nB‡e| 

16| াংধিষ্ট wbeÜK cÖ‡qvR‡b 

AwZwi³ KvMRcÎ Pvwn‡Z cvwi‡eb| 

17| KvMRcÎ h_vm¤¢e GKB gv‡ci 

cÖ ‘̄Z Kwi‡Z nB‡e| KvUvKvwU, 

NlvgvRv Ges d¬zBW e¨envi eR©bxq 

  

০২ 

 

 

 

উ-আইন 

াংদাধন 

 

 

 

 

উ-আইন াংদাধন াংক্রান্ত সকান আদফদন দাধখর কযা 

দর ভফায় অধধদপ্তদযয অধতধযক্ত ধনফন্ধক/ মৄগ্ম-

ধনফন্ধক,/উধনফন্ধক/কাযী ধনফন্ধক কর্তিক 

দযজধভদন তদন্ত কযায য তদন্ত প্রধতদফদদনয 

আদরাদক উ-আইন াংদাধদনয আদদ প্রদান অথফা 

সযকর্ িত্র াংদাধদনয জন্য ফা সুধনধদ িষ্ট কাযণ 

উদেখপূফ িক উ আইন াংদাধন আদফদন নাভঞ্জুয কদয 

উ আইন াংদাধন াংক্রান্ত মাফতীয় সযকর্ িত্র াংধিষ্ট 

মৄগ্ম ধনফন্ধক/ সজরা/উদজরা/ সভদোধরেন থানা 

ভফায় অধপাদযয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীয ধনকে সপ্রযণ 

কয য়। 

খ) সকন্দ্রীয় ভফায় ধভধতয সযদত্র : সকন্দ্রীয় ভফায় 

ধভধতয যভতাপ্রাপ্ত প্রধতধনধধগণ আদফদন ভফায় 

ধভধত আইন ও ধফধধভারা অনুমায়ী াংধিষ্ট কাগজত্র 

উদজরা/সভদোধরেন থানা ভফায় অধপদ দাধখর 

কযায দয উদজরা/সভদোধরেন থানা ভফায় 

অধপায দাধখরকৃত সযকর্ িত্র ম িাদরাচনা কদয তায 

ভন্তব্য সজরা ভফায় অধপায ফযাফয সপ্রযণ কদযন। 

সজরা ভফায় অধপায ধনদজ দযজধভদন মাচাইপূ িফক 

ধযদ িন ভন্তব্য দাধখরকৃত আদফদন ও সযকর্ িত্র 

ধফবাগীয় মৄগ্মধনফন্ধক ফযফয অগ্রায়ন কদযন। আদফদন 

প্রাধপ্তয য মৄগ্ম ধনফন্ধদকয ধফদফচনায় ধভধতয উ-

আইন াংদাধনদমাগ্য দর উ আইন াংদাধদনয 

আদদ প্রদান এফাং উ-আইন াংদাধন াংক্রান্ত 

মাফতীয় সযকর্ িত্র াংধিষ্ট অধপ ও আদফদনকাযীয 

ধনকে সপ্রযণ কদযন। 

উ-আইন াংদাধন াংক্রান্ত সকান আধত্ত থাকদর তায 

কাম িারদয়য উ ধনফন্ধক/কাযী ধনফন্ধক কর্তিক 

দযজধভদন তদন্ত কযাদফন এফাং তদন্ত প্রধতদফদদনয 

আদরাদক উ আইন াংদাধদনয আদদ প্রদান কদযন 

অথফা সযকর্ িত্র াংদাধদনয জন্য ফা উ আইন 

াংদাধন না ভঞ্জুয কদয উ আইন াংদাধন াংক্রান্ত 

1| Av‡e`bcÎ|  

2| wbeÜb wd Gi †UªRvwi Pvjv‡bi 

g~j Kwc| 

৩| mKj KvMRcÎ h_vh_ KZ©„c¶ 

KZ©„K mZ¨vwqZ nB‡Z nB‡e| 

৪| mwgwZi msMV‡Ki bvg I 

wVKvbv| 

৫| Dc-AvB‡b ¯̂v¶iKvix‡`i RvZxq 

cwiPqc‡Îi mZ¨vwqZ 

d‡UvKwc A_ev 

BDwc †Pqvig¨vb/IqvW© 

Kwgkbvi KZ©„K cÖ`Ë bvMwiKZ¡ 

mb‡`i Kwc| 

6| Dc-AvB‡b ¯̂v¶iKvix m`m¨ ফা 

cÖwZwbwaZ¡Kvix e¨w³i 1 cÖ ’̄ m`¨ 

†Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri Qwe I 

m`m¨‡`i      †gvevBj/†dvb b¤̂i| 

7| we`¨gvb mgevq mwgwZ AvBb, 

wewagvjv, Dc-AvBb, wewfbœ 

mg‡q RvwiK…Z miKv‡ii 

wb‡ ©̀kbv      cvj‡bi 

A½xKvibvgv (`vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v KZ©„K)| 

8| mvsMVwbK mfvi শুরু †_‡K 

Av‡e`‡bi ZvwiL ch©šÍ Rgv LiP 

wnmve| 

9| AvMvgx 02( ỳB) eQ‡ii ev‡RU| 

10| mgevq mwgwZ wbeÜb 

bxwZgvjv/২০১৩ †gvZv‡eK 

GKB GjvKvq GB bv‡g Ab¨ 

†Kvb mgevq mwgwZ bvB ev 

Ab¨ †Kvb mwgwZi mv‡_ Ø›Ø 

 

 

ধফনামূদল্য 

 

০৭ ধদন 

সথদক ৬০ 

ধদন, 

 

 

 

 

ধনফন্ধক ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয 

খ) াংধিষ্ট 

ধফবাগীয় মৄগ্ম 

ধনফন্ধক 

গ) াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায। 

 

 

 

 

 



ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও 

ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

মাফতীয় সযকর্ িত্র াংধিষ্ট সজরা / উদজরা / 

সভদোধরেন থানা ভফায় অধপাদযয ভাধ্যদভ 

আদফদনকাযীয ধনকে সপ্রযণ কযদফন। 

গ) প্রাথধভক ভফায় ধভধতয সযদত্র: 

প্রাথধভক ভফায় ধভধতয যভতাপ্রাপ্ত প্রধতধনধধগণ 

কর্তিক আদফদন এফাং ভফায় ধভধত আইন ও ধফধধভারা 

অনুমায়ী াংধিষ্ট উদজরা/ সভদোধরেন থানা ভফায় 

অধপদ দাধখর কযদত দফ। উদজরা / সভদোধরেন 

থানা ভফায় অধপায দাধখরকৃত সযকর্ িত্র ধনদজ ফা 

তায কাম িারদয়য কাধয ধযদ িক কর্তিক দযজধভন 

মাচাইপূফ িক ধযদ িন ভন্তব্য দাধখরকৃত আদফদন ও 

সযকর্ িত্র সজরা ভফায় অধপায ফযাফয অগ্রগাভী 

কযদফন। আদফদন প্রাধপ্তয য সজরা ভফায় অধপাদযয 

ধফদফচনায় ধভধতটি উআইন াংদাধনদমাগ্য দর উ 

আইন াংদাধদনয আদদ প্রদান এফাং উআইন 

াংদাধন াংক্রান্ত মাফতীয় সযকর্ িত্র উদজরা/ 

সভদোধরেন থানা ভফায় কাম িারদয়য ভাধ্যদভ 

আদফদনকাযীয ধনকে সপ্রযণ কযদফন। উ আইন 

াংদাধন াংক্রান্ত সকান আধত্ত থাকদর তায কাম িারদয়য 

ধযদ িক কর্তিক দযজধভদন তদন্ত কযাদফন এফাং তদন্ত 

প্রধতদফদদনয আদরাদক উ-আইন াংদাধদনয আদদ 

প্রদান অথফা সযকর্ িত্র াংদাধদনয জন্য ফা উ-আইন 

াংদাধন নাভঞ্জুয কদয উআইন াংদাধন াংক্রান্ত 

মাফতীয় সযকর্ িত্র উদজরা/ সভদোধরেন থানা ভফায় 

অধপাদযয ভাধ্যদভ আদফদনকাযীয ধনকে সপ্রযণ 

কযদফন। 

 

 

 

 

msNvZ n‡e bv g‡g© cÖZ¨qb 

cÎ _vwK‡Z nB‡e| mwgwZ 

†Kvb cÖwZôv‡bi AsMcÖwZôvb 

ev mwgwZi †Kvb AsMcÖwZôvb 

_vwK‡Z cvwi‡e bv| 

11| cÖ¯ÍvweZ Dc-AvB‡bi 03 

(wZb) Kwc| 

12| mvsMVwbK mfvi Kvh©weeiYx| 

13| Rgv-LiP weeiYxi mv‡_ †kqvi 

I mÂq Lv‡Zi ZvwjKv Ges n‡ Í̄ 

gRy` msi¶Y wel‡q cÖZ¨qb _vwK‡Z 

nB‡e| 

14| mwgwZ wbeÜ‡bi ci 2 gv‡mi 

g‡a¨ RvZxq mgevq e¨vsK wjt 

Gi †Kvb kvLvq A_ev †h 

†Kvb Zdwmwj e¨vs‡K mwgwZi 

bvgxq wnmve †Lvjvi A½xKvi 

_vwK‡Z nB‡e| 

15| mvsMVwbK ch©v‡qi RgvLiP 

ewn, m`m¨ ‡iwR÷vi, †kqvi I mÂq 

†iwR÷v‡ii d‡UvKwcms‡hvRb 

Kwi‡Z nB‡e| 

16| াংধিষ্ট wbeÜK cÖ‡qvR‡b 

AwZwi³ KvMRcÎ Pvwn‡Z cvwi‡eb| 

17| KvMRcÎ h_vm¤¢e GKB gv‡ci 

cÖ ‘̄Z Kwi‡Z nB‡e| KvUvKvwU, 

NlvgvRv Ges d¬zBW e¨envi eR©bxq| 

 

 

 

০৩ প্রধযণ প্রদান 

 

 

ধনফধন্ধত ভফায় ধভধতয কাম িক্রভ ধযচারনা াংক্রান্ত, 

ধভধতয আয়-ব্যয় এয ধাফ াংযযণ, আয়ফধ িনমূরক 

কভ িকান্ড ধযচারনা, আত্ম-কভ িাংস্থাদনয রদযে 

কধম্পউোয প্রধযণ, সরাই, শুারন, ভৎস্যচাল 

ইতোধদ ধফলদয় ধভধতয দস্যদদয প্রধযণ প্রদান কযা 

দয় থাদক। উক্ত প্রধযণ প্রদাদনয জন্য ফাাংরাদদ 

ভফায় একাদর্ধভ, সকােফাধে, কুধভো এয আওতাধীন 

১০ (দ) টি আঞ্চধরক ভফায় ইন্সটিটিউে যদয়দছ। উক্ত 

১০টি প্রধযণ সকদন্দ্র প্রধতফছয (জুরাই-জুন) একটি 

প্রধযণ ফল িপধি সভাতাদফক প্রধত সজরায় ধনধদ িষ্ট াংখ্যক 

ভফায়ী সপ্রযণ কযায জন্য আদদ প্রদান কযা দয় 

থাদক। স অনুমায়ী সজরা ভফায় অধপায কর্তিক তায 

অধধনস্থ উদজরা/সভদোধরেন থানা ভফায় 

অধপাযদক প্রধযণাথী ভদনানয়ন সদয়ায জন্য ধনদদ িনা 

প্রদান কদযন। উদজরা/সভদোধরেন থানা ভফায় 

অধপায ধনদজ অথফা ইদতাপূদফ ি দাধখরকৃত ধভধতয 

আদফদদনয সপ্রধযদত প্রধযণাথী ধনফ িাচন কদযন। এযয 

ধনফ িাধচত প্রধযণাথীদদযদক াংধিষ্ট প্রধযণদকদন্দ্র 

উদজরা ভফায় অধপাদযয সুাধযদয ধবধত্তদত সজরা 

ভফায় অধপায প্রধযণ গ্রদণয জন্য আদদ প্রদান 

কদয থাদকন। প্রধযণ গ্রণ সদল প্রধযণাথীদদযদক 

নদ প্রদাদনয ভাধ্যদভ প্রধযণ ভাপ্ত কযা য়। 

অন্যধদদক, ৬৪টি সজরা ভফায় কাম িারদয় একটি কদয 

ভ্রাম্যভান প্রধযণ ইউধনে যদয়দছ। উক্ত ভ্রাম্যভান 

প্রধযণ ইউধনে ভফায় ব্যফস্থানা স্থানীয় ধফধবন্ন 

সফা প্রদানকাযী াংস্থায দমাধগতায় কৃধল, ভৎস্য, 

শুারন, ফাল্যধফফা সযাধ, সমৌতুক ধনদযাধ ০১ 

ধদনব্যাধ ধফধবন্ন ধফলদয় ধফলয়ধবধত্তক প্রধযণ প্রদান 

কদয থাদকন। 

 

  

 

প্রধযদণয ভদনানয়ন আদদ, াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় অধপ 

†Kvb  

 

ধফনামূদল্য ০৫ ধদন 

সথদক ১৫ 

ধদন, 

০১ ধদন 

 

াংধিষ্ট 

উদজরা 

ভফায় 

অধপায, 

সজরা ভফায় 

অধপায, 

ভ্রাম্যভাণ 

প্রধযণ 

ইউধনে, সপান 

এফাং ই-সভইর 

নম্বয 



ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও 

ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

 

০৪ ফাধল িক ফাদজে 

অনুদভাদন 

সম কর ভফায় ধভধতদত যকাদযয সয়ায, ঋণ ও 

গ্যাযাধি আদছ স কর ভফায় ধভধতয ফাধল িক ফাদজে 

ধনম্নধরধখত িধতদত অনুদভাদন কযা য়ঃ 

ক) জাতীয় ভফায় ধভধতয সযদত্র :  

ধভধতয প্রস্তাধফত ফাদজে ফাধল িক াধাযণ বায় 

অনুদভাদদনয য  উা চূোন্ত অনুদভাদদনয জন্য বায 

কাম িধফফযণী ধনফন্ধক ও ভাধযচারক, ভফায় 

অধধদপ্তয ফযাফয আদফদন দাধখর কযায দয প্রস্তাধফত 

ফাদজে মাচাই ফাছাই সদল সমৌধক্তক ফাদজে অনুদভাদন 

এফাং অনুদভাধদত ফাদজদেয কধ াংধিষ্ট অধপ এফাং 

ধভধত কর্তিক্ষযয ধনকে সপ্রযণ কযা য়।  

খ) প্রাথধভক ভফায় ধভধতয ফাদজে অনুদভাদনঃ 

প্রাথধভক ভফায় ধভধতয ফাধল িক াধাযণ বা 

ধনধ িাধযত িধত অনুযণপূফ িক আদরাচেসূধচ অনুমায়ী 

প্রস্তাধফত ফাদজে অনুদভাদদনয য যভতাপ্রাপ্ত ব্যধক্ত ফা 

ব্যধক্তফগ ি কর্তিক উা উদজরা/ সভদোধরেন থানা 

ভফায় অধপায ফযাফয দাধখর কযায দয দাধখরকৃত 

ফাদজে উদজরা/সভদোধরেন থানা ভফায় অধপায  

কর্তিক মাচাই ফাছাই কদয তায ভন্তব্য সজরা ভফায় 

অধপায ফযাফয সপ্রযণ কযা দর প্রস্তাধফত ফাদজে 

মাচাই ফাছাই কদয ফাদজে অনুদভাদন কদযন এফাং 

অনুদভাধদত ফাদজদেয এক কধ াংধিষ্ট উদজরা / 

সভদোধরেন থানা ভফায় অধপদ সপ্রযণ কদযন এফাং 

উায একটি কধ ধভধত কর্তিদযয ধনকে সপ্রযণ 

কদযন।  

ফাধল িক াধাযণ বায কাম িধফফযণী, 

প্রস্তাধফত ফাদজে, ফাদজদেয সমৌধক্তকতা 

ম্পধকিত প্রধতদফদন, যভতাপ্রাপ্ত ব্যধক্ত 

ফা ব্যধক্তফদগ িয আদফদনত্র াংমৄক্ত 

কযদত দফ। 

ধফনামূদল্য ০৩ সথদক 

০৭ 

কভ িধদফ 

ক) ধনফন্ধক ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয 

খ) সকান   

সকন্দ্রীয় 

ভফায় 

ধভধতয সকান 

এক খাদত ১০ 

রয োকায 

উদয 

ধফধনদয়াগ 

প্রস্তাফ থাকদর 

াংধিষ্ট 

ধফবাগীয় মৄগ্ম 

ধনফন্ধক 

গ) অন্যান্য 

সযদত্র াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

০৫ ভফায় 

ধভধতয 

ফাধল িক ধাফ 

াংযযণ 

জীকযণ  

প্রধত ভফায় ফদল ি (জুন-জুরাই) ভফায় ধভধতয ফাধল িক 

ধাফ ধফফযণী ও কাম িক্রভ মাচাইদয়য ফাধ্যফাধকতা 

যদয়দছ। এই সফা সদত সকান ভফায় ধভধতদক 

আদফদন কযদত য়না। জাতীয় ভফায় ধভধতয সযদত্র 

ধনফন্ধক ও ভাধযচারক সকন্দ্রীয় ও প্রাথধভক ভফায় 

ধভধতয ধযদাধধত সয়ায মূরধদনয ধযভান ৫০,০০০ 

োকায উদর্ধ্ি দর াংধিষ্ট সজরা ভফায় অধপায এফাং 

সম কর প্রাথধভক ভফায় ধভধতয ধযদাধধত মূরধন 

৫০,০০০ োকায কভ স সযদত্র স্ব স্ব উদজরা/ 

সভদোধরেন থানা ভফায় অধপায অধীনস্থ 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয নাদভ ধনযীযা ফযাদ্দ প্রদান কদয 

থাদকন। ফযাদ্দপ্রাপ্ত ফা ধনদয়াগকৃত ধনযীযা অধপায 

অধর্ে ম্পাদদনয কভদয ১৫ ধদন পূদফ ি াংধিষ্ট 

ভফায় ধভধতয ধনযীযা কাম িক্রভ ধভধতয ধনজস্ব 

অধপদ আযম্ভ কযা দফ ভদভ ি সনাটি জাযী কদয 

ধনধ িাধযত তাধযদখ ধভধতয ফাধল িক ধাফ ধফফযণী ও 

কাম িক্রভ মাচাই কদয ধভধতয ফাধল িক ধাফ ধফফযণী ও 

কাম িক্রভ মাচাই কদয প্রধতদফদন প্রস্তুত কদয াংধিষ্ট 

ভফায় অধপদ এফাং ধভধতয অধপদ সপ্রযণ কদয। 

ধভধতদত াংযধযত মাফতীয় 

সযকর্ িত্র মাচাইদয়য জন্য ধনযীযা 

অধপাদযয ধনকে উস্থান কযদত 

য়। 

ধনযীযায ধবধত্তদত ভফায় 

ধভধতদত নীে রাব দর 

নীে রাদবয ১০% যকাযী 

সকালাগাদয এফাং ধাম িকৃত 

অধর্ে ধপএয ১৫% মূল্য 

াংদমাজন কয ধদদফ 

যকাযী সকালাগাদয জভা 

প্রদান কযদফ। 

১৫ ধদন 

সথদক 

১৮০ ধদন। 

ক) ধনফন্ধক ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয 

খ) াংধিষ্ট 

ধফবাগীয় মৄগ্ম-

ধনফন্ধক 

গ) াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

ঘ) াংধিষ্ট 

উদজরা 

ভফায় 

অধপায 

০৬ 

ধনফ িাচন কধভটি 

ধনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ 

ব্যফস্থানা 

কধভটি গঠন 

ভফায় ধভধত আইন, ২০০১ অনুমায়ী ধনফন্ধনকারীন 

ভদয় ধনদয়াগকৃত ব্যফস্থানা কধভটি ব্যধতদযদক কর 

ভফায় ধভধতয ব্যফস্থানা কধভটিয সভয়াদ ০৩ (ধতন) 

ফছয। পদর সভয়াদ পূধতিয পূদফ ি ধনফ িাচদনয ভাধ্যদভ 

গণতাধন্ত্রক িধতদত ব্যফস্থানা কধভটি গঠদনয দদয 

গ্রণ কযদত য়। ধনফ িাচদনয ৪৫ ধদন পূদফ ি জাতীয় 

ভফায় ধভধত কর্তিক ধনফন্ধক ও ভাধযচারক ফযাফয 

ধনফ িাচন ধযচানায জন্য ধনফ িাচন কধভটি গঠদনয জন্য 

আদফদন কযদত য়। সম কর সকন্দ্রীয় ও প্রাথধভক 

ভফায় ধভধতয সয়ায মূরধন ৫০,০০০ োকায উদয 

স কর ভফায় ধভধতও ধনফ িাচন কধভটি গঠদনয জন্য 

সজরা ভফায় অধপায ফযাফয কভদয ৪৫ ধদন পূদফ ি 

আদফদন কযদত য়। দাধখরকৃত আদফদনত্র কর্তিয 

মাচাই ফাছাইপূফ িক ধনফ িাচন অনুষ্ঠাদনয কভদয ৪০ ধদন 

পূদফ ি ধনফ িাচন কধভটি গঠদনয আদদ জাযী কদযন্ এফাং 

ধনফ িাচন কধভটি গঠদনয আদদটি াংধিষ্ট ধনফ িাচন 

কধভটি/ ধভধত/ সজরা/উদজরা/ সভদোধরেন থানা 

ধনফ িাচন কধভটি গঠন াংক্রান্ত 

ব্যফস্থানা কধভটিয সযজুদরন, 

যভতাপ্রাপ্ত ব্যধক্ত ফা ব্যধক্তফদগ িয 

আদফদনত্র 

ধফনামূদল্য ৪৫ সথদক 

৪০ ধদন। 

০১) ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয 

০২)াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 



ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও 

ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

ভফায় অধপদ সপ্রযণ কদযন।  

যফতীদত ধনফ িাচন কধভটি কর্তিক ধনফ িাচনী তপধর 

জাধযয দয তপধর সভাতাদফক মাফতীয় কাম িক্রভ সদল 

ধফদল/ফাধল িক াধাযণ বায় ধনফ িাচনী পরাপর সঘালণা 

কযা য়। ধনফ িাচনী পরাপর াংধিষ্ট প্রাথী, ধভধত ও 

াংধিষ্ট ভফায় দপ্তদয সপ্রযণ কযা য় এফাং প্রাক্তন 

ব্যফস্থানা কধভটিয ধনকে দত নফধনফ িাধচত ব্যফস্থানা 

কধভটি আইন ও ধফধধ সভাতাদফক দাধয়ত্ববায গ্রণ কযায 

য ব্যফস্থানা কধভটি গঠদনয কাম িক্রভ সল য়। 

০৭ 

অন্তফ িতী 

ব্যফস্থানা 

কধভটি গঠন 

ভফায় ধভধত আইন অনুমায়ী প্রধতটি ভফায় ধভধতয 

ব্যফস্থানা কধভটিয সভয়াদ ০৩ (ধতন) ফছয। পদর 

সভয়াদপূধতিয পূদফ ি ধনফ িাচদনয ভাধ্যদভ ব্যফস্থানা কধভটি 

গঠদনয দদয গ্রণ কযদত য়। ধকন্তু ধনয়ধভত ফা 

ধনদয়াগকৃত ব্যফস্থানা কধভটি তায সভয়াদকাদরয ভদধ্য 

ধনফ িাচন অনুষ্ঠান না কযদত াযায কাযদণ াংধিষ্ট 

জাতীয়, সকন্দ্রীয় ও প্রাথধভক ভফায় ধভধতয 

আদফদদনয সপ্রধযদত ৯আদফদন না দরও াংধিষ্ট 

কর্তিয ধনজ উদযাদগ সম কর প্রাথধভক ভফায় 

ধভধতয আদায়কৃত সয়ায মূরধন ৫০,০০০ োকা ফা 

তায উদর্ধ্ি স কর প্রাথধভক ভফায় ধভধতয অন্তফ িতী 

ব্যফস্থানা কধভটি সজরা ভফায় অধপায, সজ কর 

প্রাথধভক ভফায় ধভধতয সয়ায মূরধন ৫০,০০০ 

োকায নীদচ স কর সযদত্র উদজরা ভফায় অধপায, 

কর সকন্দ্রীয় ভফায় ধভধতয অন্তফ িতী  ব্যফস্থানা 

কধভটি াংধিষ্ট ধফবাগীয় মৄগ্ম ধনফন্ধক এফাং জাতীয় 

ভফায় ধভধতয অন্তিফতী ব্যফস্থানা কধভটি ধনফন্ধক ও 

ভাধযচারক ধনদয়াগ ধদদয় থাদকন।  

অন্তফ িতী  ব্যফস্থানা কধভটি গঠন 

াংক্রান্ত ব্যফস্থানা কধভটিয 

সযজুদরন, যভতাপ্রাপ্ত ব্যধক্ত ফা 

ব্যধক্তফদগ িয আদফদনত্র 

ধফনামূদল্য 
০৩ সথদক 

০৭ ধদন। 

ক) ধনফন্ধক ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয, 

ঢাকা। 

খ) াংধিষ্ট 

ধফবাগীয় মৄগ্ম 

ধনফন্ধক 

গ) সজরা 

ভফায় 

অধপায 

ঙ) উদজরা 

ভফায় 

অধপায 

০৮ আধা-ধফচাধযক 

ভফায় ধভধতয সকান কাম িক্রভ/ ধনফ িাচন ধযচারনায 

সকদন্দ্র উদ্ভূত ধফদযাধ াংক্রান্ত সম সকান দস্য ধভধত ফা 

ধভধতয সকান ধফক্ষুব্ধ দস্য ধফধধ দ্বাযা ধনধ িাধযত 

িধতদত ধফদযাধ ভাভরা দাদয়য কযদত াদযন। 

প্রাথধভক ভফায় ধভধতয সযদত্র সজরা ভফায় 

অধপায, সকন্দ্রীয় ভফায় ধভধতয সযদত্র ধফবাগীয় মৄগ্ম-

ধনফন্ধক/ উ-ধনফন্ধক (ধফচায) এফাং জাতীয় ভফায় 

ধভধতয সযদত্র ধনফন্ধক ও ভাধযচারক ফযাফয াধর 

ভাভরা দাদয়য কযা মায়।  

াংধিষ্ট কর্তিয ধভধত ফা ধভধতয সকান দদস্যয 

অধবদমাগ প্রাধপ্তয য তাধযখ, স্থান ও ভয় উদেখপূফ িক 

উবয় যদক শুনানীয সনাটি জাযী কদযন। 

অত:য ধনধ িাধযত তাধযখ, স্থান ও ভয় উবয় দযয 

শুনানী গ্রণপূফ িক তাঁয ভদত ধফদফচনা প্রসূত যায় প্রদান 

কদযন। প্রদত্ত যায় অনুমায়ী াংধিষ্ট কর য ব্যফস্থা 

গ্রণ কদয থাদক । অথফা প্রদত্ত যাদয় াংধিষ্ট াংক্ষুব্ধ 

ব্যধক্ত ফা য যায় প্রদানকাযীয উর্ধ্িতন কর্তিদযয 

ফযাফদয আীর আদফদন দাধখর ও আীর যাদয়য 

ভাধ্যদভ ধফদযাধটি ধনষ্পধত্ত দয় সথাদক।   

০১। ধচফ, েী উন্নয়ন ও ভফায় 

ধফবাগ 

খ) ধনফন্ধক ও ভাধযচারক, ভফায় 

অধধদপ্তয 

গ) াংধিষ্ট ধফবাগীয় মৄগ্ম-ধনফন্ধক 

ঘ) াংধিষ্ট উ-ধনফন্ধক (ধফচায) 

চ) াংধিষ্ট সজরা ভফায় অধপায 

১০০ োকায সকাে ি ধপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 

১৫ ধদন 

সথদক ৯০ 

ধদন 

ক) ধচফ, েী 

উন্নয়ন ও 

ভফায় ধফবাগ 

খ) ধনফন্ধক ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয, 

ঢাকা। 

গ) াংধিষ্ট 

ধফবাগীয় মৄগ্ম 

ধনফন্ধক 

ঘ) সজরা 

ভফায় 

অধপায 

 

       

০৯ 
অধবদমাগ 

প্রধতকায 

ভফায় ধভধত আইন, ২০০১ এয ৪৯ ধাযা অনুমায়ী 

সকান ভফায় মধদ সকান অথ © যফযাকাযী াংস্থায 

দস্য য়, ধভধতয ১০% দদস্যয আদফদন কদয, 

ব্যফস্থানা কধভটিয এক-র্ততীয়াাং দস্য মধদ সকান 

ধফলদয় আদফদন কদয ধনযীযা প্রধতদফদদনয ধবধত্তদত মধদ 

তদদন্তয প্রদয়াজনীয়তা অনুর্ভত য়, ভাঠ ম িাদয় কভ©যত 

ধনফন্ধদকয অধঃস্তন অধপায সুাধয কদয মধদ 

সুধনধদ িষ্ট ধযদাে © স কদয  এরূ অদনক সযদত্র ধনফন্ধক 

ধভধতয কাম©ক্রভ তদদন্তয ধনদদ ি ধদদত াদযন।  

াদা কাগদজ অধবদমাদগয ধফফযণী 

অধবদমাদগয  স্বদদয কাগজত্র 

াংমৄক্ত কদয অধবদমাগকাযীগণ 

আদফদন কযদত াদয।  

ধফনামূদল্য 

ধনধ িাধযত 

সকান 

ভয়ীভা 

সফদধ সদয়া 

সনই। 

০১। সজরা 

ভফায় 

অধপায 

০২। াংধিষ্ট 

ধফবাগীয় মৄগ্ম 

ধনফন্ধক 

০৩। ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয 

১০ অফায়ন 

ভফায় ধভধতয নীধযযা, ৪৯ ধায অনুমায়ী তদন্ত, 

এতদুদদ্দদে আহুত ধফদল াধাযণ বায় উধস্থত ধতন-

চতুথ িাাং দদস্যয ধিান্ত অনুাদয , ধভধতয যয 

ধতনটি ফাধ িক াধাযণ বায় মধদ সকাযাভ না য় , 

৪৯ ধাযা অনুমায়ী তদন্ত ধযদাে ©এয 

কধ, ধফদল াধাযণ বায ধিাদন্তয 

তোধয়ত ছায়াধরধ, ধনযীযা 

প্রধতদফদন, ধনফন্ধদনয ত © বদেয 

ধফনামূদল্য 

একফাদয 

দফ িাচ্চ ০১ 

(এক) 

ফছয এফাং 

০১। ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 



ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও 

ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

ধভধত ধনফধন্ধত ওয়া স্বদেও মধদ ধফধধদ্বাযা ধনধ িাধযত 

ভদয়য ভদধ্য উায কাম িক্রভ শুরু না কদয, ধভধতয 

কাম িক্রভ ধফগত ০১ (এক) ফছয মাফৎ ফন্ধ থাদক, 

ধযদাধধত  সয়ায মূরধন ফা আভনত গ্রণকাযী 

ধভধতয সযদত্র তৎকর্তিক গৃীত আভানদতয ধযভান 

৩০০০ োকায কভ দয় মায় অথফা এই আইন, ধফধধভারা 

ফা উ-আইদন উধেধখত ধনফন্ধন াংক্রান্ত সকান ত© বে 

কযা য় তদফ সকান ভফায় ধভধত অফায়দন সদয়ায 

ধফধান যদয়দছ। 

সযকর্ িত্র দফ িাচ্চ 

এক ফছয 

কদয 

াঁচফায 

ভয় 

ফাোদনা 

মাদফ। 

অধধদপ্তয 

০২। াংধিষ্ট 

ধফবাগীয় মৄগ্ম 

ধনফন্ধক 

০৩। াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

১১ 

ধনফ িাী 

আদদদয 

ধফরুদি আীর 

ধনফন্ধন ফাধতর সমদকান ধনফ িাী আদদদয ধফরূদি 

াংক্ষুব্ধ ব্যধক্ত আদদদানকাযী কর্তিদযয যফতী 

উর্ধ্িতন কর্তিদযয ধনকে আদদ প্রদাদনয ০১ (এক) 

ভাদয ভদধ্য আীর কযদত াদযন। 

আীর আদফদন, আীর আদফদদনয 

দয সযকর্ িত্র 

১০০ োকায সকাে © ধপ 

াংমৄক্ত কযদত দফ। 

আীদরয 

জন্য 

একভা 

এফাং 

আীদরয 

যাদয়য 

জন্য 

দফ িাচ্চ 

০৩ (ধতন) 

ভা। 

০১। াংধিষ্ট 

উ-ধনফন্ধক 

(ধফচায) 

০২। অধতধযক্ত 

ধনফন্ধক 

(ধভধত 

ব্যফস্থানা) 

০৩। ধচফ, 

েী উন্নয়ন ও 

ভফায় ধফবাগ 

১২  

mwgwZi †`vlx 

e¨e ’̄vcbv 

KwgwU 

f½Kiণ I 

AšÍe©Z©x 

KwgwU wb‡qvM 

AwWU I Z`‡šÍi wfwË‡Z hw` cÖgvwbZ nq †h, †Kvb 

mgevq mwgwZi e¨e¯’vcbv AvBb, wewa I Dc-

AvB‡bi weavb jsNb c~e©K m¤úbœ n‡”Q, †m‡¶‡Î 

wewag‡Z †`vlx m`m¨‡K ewn¯‹vi Av‡`k cÖ`vb| তদফ 

আদদদানকাযী কর্তিদযয উর্ধ্িতন কর্তিদযয ধনকে 

াংক্ষুব্ধ ব্যধক্ত ৩০ (ধত্র) ধদদনয ভদধ্য আীর কযদত 

াযদফ।  

তদন্ত প্রধতদফদন ও অধবদমাদগয দয 

মাফতীয় সযকর্ িত্র 

ধফনামূদল্য 

 

ধনধ িাধযত 

সকান 

ভয়ীভা 

সফদধ সদয়া 

সনই। 

০১। াংধিষ্ট 

মৄগ্ম-ধনফন্ধক 

০২। ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক 

০৩। ধচফ, 

েী উন্নয়ন ও 

ভফায় ধফবাগ 

১৩ 

mgevq 

mwgwZi 

wewb‡qvM 

cÖ Í̄ve 

Aby‡gv`b 

ভফায় ধভধত ধফধধভারা ২০০৪ এয ধফধধ ৪৬ অনুমায়ী  

ভফায় ধভধতয সযদত্র সকান এক খাদত সকান ভফায় 

ধভধত মধদ ১০,০০,০০০ োকাএয অধধক ধফধনদয়াদগয 

জন্য প্রস্তাফ কদযন এফাং উা মধদ প্রকল্প আকাদয 

উস্থান কযা য় তদফ উা আরাদাবাদফ অনুদভাদদনয 

প্রদয়াজন দফ।  

ফাধল িক াধাযণ বায ধিাদন্তয 

ছায়াধরধ, ধফধনদয়াগ প্রস্তাফ াংক্রান্ত 

প্রকল্প, এধিদভে, ধর্জাইন, াংধিষ্ট 

স্থানীয় কর্তিদযয ছােত্র 

ধফনামূদল্য 

ধনধ িাধযত 

সকান 

ভয়ীভা 

সফদধ সদয়া 

সনই। 

০১। ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয 

২) াংধিষ্ট 

মৄগ্ম ধনফন্ধক 

৩) াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

 

১৪ 

mgevq 

mwgwZi 

jf¨vsk 

weZi‡ণi nvi 

75% Gi 

D‡×© weZiণ| 

সকান প্রাথধভক ভফায় ধভধত মধদ াংধিষ্ট ভফায় ফদল ি 

নীে রাদবয ৭৫% এয অধধক দস্যদদয ভাদঝ ফণ্টন 

কযদত চায় তদফ অফেই ধনফন্ধদকয অনুদভাদন প্রদয়াজন 

দফ। 

ফাধল িক াধাযণ বায ছায়াধরধ, 

াংধিষ্ট ফদল িয ধনযীযা প্রধতদফদন 
ধফনামূদল্য 

ধনধ িাধযত 

সকান 

ভয়ীভা 

সফদধ সদয়া 

সনই। 

০১। াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

০২। াংধিষ্ট 

মৄগ্ম-ধনফন্ধক 

০৩। ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয, 

ঢাকা।  

 

১৫ 

mgevq 

mwgwZi 

wbix¶v wd 

gIKzd 

সকান ভফায় ধভধত সকান ভফায় ফদল ি নীে রাব অজ©ন 

কযদর তাদক অফেই ধনযীযা ধপ প্রদান কযদত য়। 

ধকন্তু ধভধতয ফাধল িক াধাযণ বায ধবধত্তদত মধদ সদখা 

মায় ধভধতয আধথ িক অফস্থা দন্তালজনক নয় তদফ 

ধভধত কর্তিদযয আদফদদনয সপ্রধযদত ধনফন্ধক ইচ্ছা 

কযদর ধভধতয অধর্ে ধপ আাংধক ফা ম্পূণ © ভওকূপ 

কযদত াদযন 

ফাধল িক ফা ধফদল াধাযণ বায 

ছায়াধরধ, আধথ িক ধফফযণী এফাং 

যভতাপ্রাপ্ত ব্যধক্ত ফা ব্যধক্তফগ © কর্তিক 

দাধখরকৃত আদফদনত্র 

ধফনামূদল্য 

ধনধ িাধযত 

সকান 

ভয়ীভা 

সফদধ সদয়া 

সনই। 

০১। াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

০২। াংধিষ্ট 

মৄগ্ম-ধনফন্ধক 

০৩। ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয, 

ঢাকা।  

 



ক্রধভক 

নাং 

সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ িধত 

সফা 

প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও 

ইদভইর) 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৬ 

mgevq mwgwZ 

cwi`k©b| 

ভফায় ধভধত আইন, ২০০১ এয ৪৮(২) ধাযা 

সভাতাদফক ধনফন্ধক ফা ধনফন্ধদকয ধনকে সথদক 

যভতাপ্রাপ্ত সকান ব্যধক্ত সম সকান ভয় সম সকান ভফায় 

ধভধতয সযকর্ িত্র ধযদ©ন কযদত াদযন। ধযদ©সনয 

ধবধত্তদত ধনফন্ধক ভফায় ধভধত ধফধধভারা, ২০০৪ এয 

১১০(৩) ধফধধ সভাতাদফক ধভধত কর্তিযদক একটি 

শুনানীয সুদমাগ ধদদয় সম রূ ব্যফস্থা গ্রণ প্রদয়াজন ভদন 

কদযন সইরূ ব্যফস্থা গ্রণ কযদত াদযন। 

ধনফন্ধক কর্তিক চাধত ধভধতয 

মাফতীয় সযকর্ িত্র 
ধফনামূদল্য 

ধনধ িাধযত 

সকান 

ভয়ীভা 

সফদধ সদয়া 

সনই। 

০১। াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

০২। াংধিষ্ট 

মৄগ্ম-ধনফন্ধক 

০৩। ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয, 

ঢাকা।  

 

১৭ 

প্রতোধয়ত 

নকদরয ধপ 

ধনধ িাযণ 

প্রধত ১০০ ব্দ ফা উায অাং ধফদদলয জন্য ০৫ (াঁচ) 

োকা াদয প্রতোধয়ত নকদরয ধপ আদায় কযা মাদফ। 

সম নকর চাওয়া য় তায স্বদয 

আদফদনত্র 

চাধত প্রধতদফদদনয আকায 

অনুাদয ধপ ধনধ িাধযত দফ। 

ধনধ িাধযত 

সকান 

ভয়ীভা 

সফদধ সদয়া 

সনই। 

০১। াংধিষ্ট 

সজরা ভফায় 

অধপায 

০২। াংধিষ্ট 

উ-ধনফন্ধক 

(ধফচায) 

০৩। াংধিষ্ট 

মৄগ্ম-ধনফন্ধক 

০৪। ধনফন্ধক 

ও 

ভাধযচারক, 

ভফায় 

অধধদপ্তয, 

ঢাকা।  

 

১৮ 

জরভর 

ইজাযায় 

অাংগ্রদণয 

প্রতেয়নত্র 

প্রাধপ্ত 

জরভর ফযাদ্দ নীধতভারা অনুাদয জরভর ইজাযায় 

অাংগ্রদণয জন্য ভৎজীফী/ভৎচালী ভফায় 

ধভধতগুদরা প্রাধধকায প্রাপ্ত। সদযদত্র জরভর ইজাযায় 

অাংগ্রদণয জন্য  ভফায় কভ িকতিায প্রতেয়নদত্রয 

প্রদয়াজন য়। ধনফধন্ধত সকান ভৎজীফী/ভৎচালী 

ভফায় ধভধত কর্তিক আদফদন কযা দর াংধিষ্ট 

উদজরা ভফায় কভ িকতিা উক্ত আদফদন মাচাই ফাছাই 

কদয প্রতেয়নত্র প্রদান কদয থাদকন। 

 

ভফায় ধভধতয  আদফদন ত্র ধফনামূদল্য 
০১ – ০৩ 

ধদন 

াংধিষ্ট 

উদজরা 

ভফায় 

অধপায 

 

 

২.২ অবেন্তযীণ সফা 

ক্রধভ

ক 
সফায নাভ সফা প্রদান িধত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং প্রাধপ্তস্থান 

সফামূল্য এফাং 

ধযদাধ 

িধত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

(নাভ, দধফ, 

সপান ও ই-

সভইর) 

০১ 

ধদরকন 

সগ্রর্/োইভদের 

ভঞ্জুধয 

আদফদন াওয়ায য যকায ধনধ িাধযত 

কধভটিয বায় উস্থান কযা য়। কধভটিয 

সুাধযদয ধবধত্তদত্ব উমৄক্ত কর্তিদযয 

অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুধয আদদ জাধয কযা 

য়।  

 

(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(২) ারনাগাদ ফাধল িক সগানীয় প্রধতদফদন (২য় 

সেণীয কভ িকতিাদদয ধদরকন সগ্রর্ ভঞ্জুধযয সযদত্র 

৪ ফছদযয এধআয এফাং ২য়/৩য় সেণীয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয সযদত্র োইভদের ৮/১২/১৫ 

ফছদযয এধআয) 

ধফনামূদল্য ক) নন-সগদজদের্ 

কভ িচাযীদদয 

সযদত্র: ১০ 

কাম িধদফ 

খ) ধদ্বতীয় সেণীয 

সগদজদের্ 

কভ িকতিাদদয 

সযদত্র: ১০  কাম িধদফ উ-ধনফন্ধক 

(প্রান) 

০২ 

চাকধয স্থায়ীকযণ আদফদন াওয়ায য াংধিষ্ট ধনদয়াগ 

ধফধধভারা অনুমায়ী উমৄক্ত কর্তিদযয 

অনুদভাদনক্রদভ যকাধয আদদ জাধয কযা 

য়।  

(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(২) ারনাগাদ ফাধল িক সগানীয় প্রধতদফদন 

(দদান্নধতয সযদত্র ০১ ফছয এফাং যাধয ধনদয়াদগয 

সযদত্র ০২ ফছদযয এধআয) 

ধফনামূদল্য ৫ কাম িধদফ 

০৩ 
ধচত্ত ধফদনাদন 

ছুটি 

আদফদন াওয়ায য ধচত্ত ধফদনাদনবাতা 

ধফধধভারা, ১৯৭৯ অনুমায়ী ধনস্পধত্ত কদয 

যকাধয আদদ জাধয কযা য়। 

(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(২) ধনধ িাধযত পযদভ (২৩৯৫-ফাাংরাদদ পযভ নাং) 

প্রধান ধাফ যযণ কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রধতদফদন (দগদজদের্ কভ িকতিাদদয সযদত্র), 

ধফনামুদল্য ৭ কাম িধদফ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf


প্রাধপ্তস্থান: ধাফ যযণ কভ িকতিায কাম িারয় 

(৩) ধাফ যযণ কভ িকতিা, কর্তিক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতেয়নত্র  

০৪ 

অধজিত ছুটি 

(দদদয 

অবেন্তদয) 

আদফদন াওয়ায য ধনধ িাধযত ছুটি 

ধফধধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উমৄক্ত 

কর্তিদযয (আধথ িক ও প্রাধনক যভতা 

অনুমায়ী) ধনস্পধত্ত কদয যকাধয আদদ 

জাধয কযা য়। 

(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(২) ধনধ িাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫) 

প্রধান ধাফযযণ কভ িকতিা  কর্তিক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রধতদফদন (দগদজদের্ কভ িকতিাদদয সযদত্র) 

 

ধফনামূদল্য ক) নন-সগদজদের্ 

কভ িচাযীদদয সযদত্র: 

৫ কাম িধদফ 

 

খ) সগদজদের্ 

কভ িকতিাদদয সযদত্র: 

৭ কাম িধদফ 

০৫ 

অধজিত ছুটি (ফধ: 

ফাাংরাদদ) 

আদফদন াওয়ায য  
(১) ধনধ িাধযত ছুটি ধফধধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী 

ধনস্পধত্ত কদয যকাধয আদদ জাধয কযা 

য়। 
(২) যকায কর্তিক ভদয় ভদয় জাধযকৃত 

ধফদদ ভ্রভদণয অনুভধত ও আনুলাংধগক 

ধনদদ িনা অনুযণীয়। 

(১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(২) ধনধ িাধযত পযদভ (২৩৯৫-ফাাংরাদদ পযভ নাং) 

প্রধান ধাফযযণ কভ িকতিা কর্তিক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রধতদফদন (দগদজদের্ কভ িকতিাদদয সযদত্র) 

 

ধফনামূদল্য ক) নন-সগদজদের্ 

কভ িচাযীদদয সযদত্র: 

৫ কাম িধদফ 

 

খ) ২য় সেণীয 

সগদজদের্ 

কভ িকতিাদদয 

সযদত্র: ৭ 

কাম িধদফ 

০৬ 

ভার্তত্বকারীন ছুটি আদফদন াওয়ায য ভার্তত্বকারীন ছুটি 

ধফএআয, াে ি-১ এয ধফধধ ১৯৭ এফাং অথ ি 

ভন্ত্রণারয় সথদক ভদয় ভদয় জাযীকৃত 

ধযত্র অনুমায়ী ধনস্পধত্ত কদয যকাধয 

আদদ জাধয কযা য়। 

)১ (ছুটিয আদফদন  
)২ (র্াক্তাযী নদত্র।  

)৩ ( পূফ িফতী ভার্তত্বকারীন ছুটি ভঞ্জুদযয কধ 

)প্রদমাজে সযদত্র(  

 

ধফনামুদল্য আদফদন প্রাধপ্তয ৭ 

)াত( কাম িধদফদ

য ভদধ্য 

 

উ-ধনফন্ধক 

(প্রান) 

০৭ 

অফয -উত্তয ছুটি  
)ছুটি 

নগদায়ন(  

 

আদফদন াওয়ায য অফয -উত্তয ছুটি 

Public Servants 

(retirement) Act, 1974 

অনুমায়ী ধনস্পধত্ত কদয যকাধয আদদ 

জাধয কযা য়। 

 

(১  (ছুটিয আদফদন  
)২  (এ,এ,ধ নদত্র  

)৩ (াধব ি ফধ )৩য় ও ৪থ ি সেণীয কভ িচাযীদদয 

জন্য) 
)৪ (ছুটিয প্রতেয়নত্র )১ভ /২য় সেণীয কভ িকতিাদদয 

জন্য( 

প্রাধপ্ত স্থানঃ প্রধান ধাফযযণ কভ িকতিায কাম িারয় ,

সগুনফাধগচা , ঢাকা। 

ধফনামুদল্য আদফদন প্রাধপ্তয ৭ 

)াত( কাম িধদফদ

য ভদধ্য 

০৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াধাযণ বধফষ্য 

তধফর দত 

অধগ্রভ ভঞ্জুধয 

আদফদন াওয়ায য াধাযণ বধফষ্য 

তধফর ধফধধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী উমৄক্ত 

কর্তিদযয (আধথ িক ও প্রাধনক যভতা 

অনুমায়ী) যকাধয আদদ জাধয কযা য়। 

(১) ধনধ িাধযত পযদভ আদফদন (ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৬৩৯, সগদজদের্/নন-সগদজদের্) 

(২) াধাযণ বধফষ্য তধফদর ফ িদল জভাকৃত অদথ িয 

ধাফ ধফফযণী (প্রধান ধাফযযণ কভ িকতিা কর্তিক 

প্রদত্ত) (মূর কধ, ভঞ্জুধয আদদ জাধযয য 

সপযতদমাগ্য) 

ধফনামূদল্য ক) নন-সগদজদের্ 

কভ িচাযীদদয 

সযদত্র: ৫ 

কাম িধদফ 

খ) সগদজদের্ 

কভ িকতিাদদয 

সযদত্র: ৫ 

কাম িধদফ 

০৯ 

ভফায় 

অধধদপ্তদযয 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয জন্য 

আফাধক ও 

দাপ্তধযক 

সেধরদপান 

াংদমাগ ব্যফস্থা 

ভধিত যকাধয সেধরদপান নীধতভারা-

২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ 

ভধিত যকাধয সেধরদপান নীধতভারা২০০৪- এয 

ধনধ িাধযত ছদক আদফদন 

ধফনামূদল্য ১৫ কাম িধদফ 

১০ 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয জন্য 

গৃধনভ িাণ ঋণ 

আদফদন ম িাদরাচনাপূফ িক ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

(১) াদা কাগদজ আদফদন 

(২) সম জধভদত গৃ ধনভ িাণ/দভযাভত কযা দফ স 

জধভয দধরর/ফায়নাত্র 

(৩) ১৫০ োকায নন জুধর্ধয়ার িোদম্প 

অেীকাযনাভা 

(৪) মথামথ কর্তিদযয সুাধয 

ধফনামূদল্য ১৫ কাম িধদফ 

সভাঃ ধজল্লুয 

যভান 

উ-ধনফন্ধক 

(প্রান) 

১১ 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয জন্য 

সভােযমান ক্রয় 

অধগ্রভ 

আদফদন ম িাদরাচনাপূফ িক ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

(১) াদা কাগদজ আদফদন 

(২) আদফদনকাযীয ১৫০ োকায নন-জুধর্ধয়ার 

িোদম্প অেীকাযনাভা। 

(৩) সভােয াইদকর ধফক্রয়কাযীয অেীযনাভা। 

ধফনামূদল্য ১৫ কাম িধদফ 

১২ 

কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয জন্য 

কধম্পউোয ক্রয় 

অগ্রীভ 

আদফদন ম িাদরাচনাপূফ িক ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

(১) াদা কাগদজ আদফদন 

(২) আদফদনকাযীয ১৫০ োকায নন-জুধর্ধয়ার 

িোদম্প অেীকাযনাভা। 

ধফনামূদল্য ৩০ কাম িধদফ 

১৩ 
কভ িকতিা/ 

কভ িচাযীদদয 

যকাধয ফাা ফযাদ্দ নীধতভারা ১৯৮২ 

(Bangladesh allocation 

(১) অনুমায়ী ধনধ িাধযত পযদভ আদফদন 

(২) মূর সফতদনয প্রতেয়ন ত্র 

ধফনামূদল্য ৩০ কাম িধদফ 

http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2013/11/%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AB-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
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অনুকূদর যকাধয 

ফাা ফযাদ্দ 

Rules 1982) অনুমায়ী আদফদদনয 

সপ্রধযদত ফযাদ্দত্র ইসুে 

(প্রাধপ্ত স্থানঃ ধাফ াখা) 

  



১৪ 

সনন 

আনুদতাধলক 

ভঞ্জুযী। 

প্রদয়াজনীয় নধথত্র এফাং না-দাফী 

নদত্রমূ ম িাদরাচনাপূফ িক  ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদন াদদয অফযপ্রাপ্ত কভ িকতিা-

কভ িচাযী ফা মৃত চাকুদযয ৈফধ উত্তযাধীকাযীয 

অনুকূদর সনদনয অধপ আদদ জাধয 

কযা য়। 

(১) াংধিষ্ট কভ িকতিায এর.ধ.আয-এ গভদনয 

অধপ আদদ, 

(২) পূযণকৃত আদফদনত্র পযভ, এধগ্রদভি/চুধক্তত্র 

পযভ, 

(৩) অেীকাযনাভা পযভ, 

(৪) নমুনা স্বাযয ও াদতয াঁচ আঙ্গুদরয ছা 

প্রদাদনয পযভ, 

(৫) উত্তযাধধকায নদত্র ও নন-ম্যাদযজ 

াটি িধপদকে পযভ, 

(৬) আনুদতাধলক ও অফয বাতা উদত্তারন কযায 

যভতা িণ (Power of Attorney) ও অধববাফক 
ভদনানয়ন পযভ 

(৭) ভযহুভ সননাদযয সযদত্র মৃতুেয মথামথ 

প্রভাণক। 

ধফনামূদল্য ০৭ কাম িধদফ 

 

১৫ 

কভ িযত/অফযপ্রা

প্ত কভ িকতিা-

কভ িচাযীয 

ধফযীদত অধর্ে 

আধত্ত 

ধনষ্পধত্তকদল্প 

ঘেদনাত্তয ভঞ্জুযী 

গ্রণ 

াংধিষ্ট কভ িকতিা-কভ িচাযীয অনুদযাদধয 

ধবধত্তদত পূফ িানুদভাদন ব্যতীত ব্যধয়ত/ গৃীত 

অদথ িয অনুকূদর ঘেদনাত্তয অনুদভাদন জাযীয 

জন্য অথ ি  ভন্ত্রণারদয়য াংধিষ্ট াখায 

ভাধ্যদভ ঘেদনাত্তয ভঞ্জুযী আদদ জাধয কযা 

য়। 

াংধিষ্ট কভ িকতিায আদফদন ত্র ফা সভৌধখক 

অনুদযাধ। 
ধফনামূদল্য ১৫ কাম িধদফ 

১৬ 

ঘেদনাত্তয ভঞ্জুযী 

সনন 

আনুদতাধলক 

ভঞ্জুযীয রদযে 

না-দাফী নদত্র 

াংগ্র। 

অধর্ে অধধদপ্তয, প্রধান ধাফ যযণ 

কভ িকতিা, এফাং ভন্ত্রণারদয়য াধাযণ সফা-

১,২ ও কো াখায ভাধ্যদভ না-দাফী 

নদত্র গ্রণপূফ িক তাদদযদক যফযা কযা 

য়। 

াংধিষ্ট কভ িকতিায আদফদন ত্র ফা সভৌধখক 

অনুদযাধ। 
ধফনামূদল্য ৫ কাম িধদফ 

১৭ 

ধনধ িাধযত সনন 

পযভ যফযা। 
সননাযদদযদক ধনধ িাধযত সনন পযভ 

এতদাংক্রান্ত অন্যান্য পযভ সমভনঃ 

আদফদনত্র পযভ, এধগ্রদভি/চুধক্তত্র পযভ, 

অেীকাযনাভা পযভ, নমুনা স্বাযয ও াদতয 

াঁচ আঙ্গুদরয ছা প্রদাদনয পযভ, 

উত্তযাধধকায নদত্র ও নন-ম্যাদযজ 

াটি িধপদকে পযভ, আনুদতাধলক ও অফয 

বাতা উদত্তারন কযায যভতা িণ (Power 
of Attorney) ও অধববাফক ভদনানয়ন 
পযভ যফযা কযা য়। 

(১) াংধিষ্ট কভ িকতিায এর.ধ.আয-এ গভদনয 

অধপ আদদ 

(২) ভযহুভ সননাদযয সযদত্র মৃতুেয মথামথ 

প্রভাণক। 

 

ধফনামূদল্য ০১ ঘিা 

১৮ 

কভ িকতিা-

কভ িচাযীদদয 

াধব ি সযকর্ ি ফা 

এধআয 

ধদনাধ 

যফযা 

ভন্ত্রণারদয়য নীধত ও াংগঠন ধকাংফা 

াংস্থান াখা দত চাধদাত্র াওয়া ভাত্র 

কভ িকতিা – কভ িচাযীদদয ব্যধক্তগত 

সর্াধয়াদয যীযা কদয চাধত র্কুদভি 

ৈতধয ও যফযা কযা য়। 

াংধিষ্ট াখা দত প্রাপ্ত ত্র অথফা অনানুষ্ঠাধনক সনাে ধফনামূদল্য ত্র প্রাধপ্তয দয ০৩ 

কাম িধদফ 

উ-ধনফন্ধক 

(প্রান) 

১৯ 

এধআয-এয 

ধফরূ ভন্তব্য 

অফদরান 

অনুদফদনকাযী ফা প্রধতস্বাযযকাযী কভ িকতিায 

সকান ভন্তব্য ফা মূল্যায়ন ধফরূ ফদর 

প্রতীয়ভান দর প্রচধরত অনুান অনুমায়ী 

দাপ্তধযক ব্যফস্থা গৃীত য় 

এএ(এ) াখা দত অনুদফদনকাযী ফা 

প্রধতস্বাযযকাযী কভ িকতিায কাদছ চাধত তথ্যাধদ 

ধফনামূদল্য সগাচযীর্ভত ওয়ায 

দয ০৭ কাম িধদফ 

  

 

 

 


