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ভূবভকা 

যকামযয ফহুভৄখী উন্নয়ন বযকল্পনা ফাস্তফায়মনয ং বমমফ যাজস্ব ফামজমর্য ধীন বফববন্ন 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ, বধদিয, বযদিয, দিয এফং স্বায়ত্তাবত িবতষ্ঠানভময কাম ে বযবধ বৃবি ামে। 

এছাড়া, গণভৄখী িান দ্রুততভ ভময় ফ্ফা বনবিত কযায রমক্ষে যকাবয বপভম জনফর বৃবিয 

িময়াজমনয ফ্িবক্ষমত বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এফং এগুমরায ধীনস্থ দিযভম নতুন দ সৃজন মে। 

যকাবয বপসূময জনফমরয ফ্ফতন  বাতাবদ যাজস্ব ফামজর্ মত ব্যয় য় বফধায় জনফর বৃবিয 

ামথ ামথ যকামযয যাজস্ব ফামজমর্ ব্যয় বৃবি ামে। এ কাযমণ িাবনক ভন্ত্রণারয়ভ নতুন দ 

সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র ফ্র্কবনকোর দভময গুরুত্ব বফমফচনা কময মথামথ ফ্মৌবক্তকতায অমরামক এফং দ 

সৃজমনয ম্ভাব্য ব্যময়য বফলয়টি গুরুমত্বয ামথ বফমফচনা কময দ সৃজমনয িস্তাফ ততবয কযমফ। যাজস্ব 

ফামজমর্ দীঘ ে ফ্ভয়াবদ ব্যয় হ্রাময রমক্ষে থ ে বফবাগ ফ্থমক আমতাভমে“অউর্মাব েং-এয ভােমভ ফ্ফা 

গ্রণ নীবতভারা-২০১৮” জাবয কযা ময়মছ। এ নীবতভারায় বফববন্ন ফ্ফা ফ্মভন-বযফন ফ্ফা, বনযাত্তা 

ফ্ফা, বযেন্নতা ফ্ফা, াাতার ফ্ফা, িভৃবত অউর্মাব েং-এয ভােমভ গ্রমণয বনমদ েনা যময়মছ।  

যকামযয ‘Rules of Business, 1996 ( Amended upto April 2017) এফং 

Allocation of Business নুমায়ী যকাবয দিময দ সৃজন িবক্রয়ায় িাবনক ভন্ত্রণারয়, 

জনিান ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবাগ মৃ্পক্ত।দ সৃজমনয াভবগ্রক িবক্রয়ায ং বমমফ িাবনক 

ভন্ত্রণারয় দ সৃজমনয একটি িস্তাফ িণয়ন কময জনিান ভন্ত্রণারময় ফ্িযণ কময। জনিান ভন্ত্রণারয় 

ফ্থমক ম্মবত ায়ায য িাবনক ভন্ত্রণারয় উক্ত ম্মবত মত্রয অমরামক একটি স্বয়ংম্পূণ ে িস্তাফ 

থ ে বফবামগ দ সৃজন  ফ্ফতন ফ্ের মাচাআ/বনধ োযমণয জন্য ফ্িযণ কময। থ ে বফবাগদ সৃজন  ফ্ফতন 

ফ্ের ফ্বটিং এয কাম েক্রভ ম্পন্ন কময িাবনক ভন্ত্রণারয়মক ফবত কময। যফতীমত িাবনক 

ভন্ত্রণারয় “িাবনকউন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয” বায সুাবযময অমরামক ভাননীয় িধানভন্ত্রী 

(কোডায দ  ফ্গ্রড-৩ তদুধ ে মদয ফ্ক্ষমত্র)/ ভাননীয় ভন্ত্রীয (ন্যান্য মদয ফ্ক্ষমত্র) নুমভাদন গ্রণ 

কমযযকাবয অমদ (বজ ) িস্তুত কময এফং তা পৃষ্ঠাংকমনয জন্য থ ে বফবামগ ফ্িযণ কময। থ ে বফবাগ 

কর্তেক যকাবয অমদ(বজ ) পৃষ্ঠাংকমনয য দ সৃজন কাম েক্রভ ম্পন্ন য়।  

দ সৃজন ংক্রান্ত এআ পুমযা কাম েক্রভ স্বেতা  দ্রুততভ ভময় ম্পন্ন কযায রমক্ষে িাবনক 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগভময নুযমনয জন্য একটি বনমদ েবকা িণয়নকযা ময়মছ। এ বনমদ েবকায অমরামক 

িাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগভ তামদয নতুন দ সৃজন ংক্রান্ত িস্তামফযনুমভাদন িবক্রয়া ম্পমকে 

ম্যক ধাযণা রাব কযমফ । দ সৃজন ছাড়া স্থায়ী দ ংযক্ষণ, দ স্থায়ীকযণ, দউন্নীতকযণ, দ 
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বফলুু্বিকযণ, াংগঠবনক কাঠামভা নুমভাদন, াংগঠবনক কাঠামভামত নতুন মানফান  মন্ত্রাবত 

ন্তভু েক্তকযণ িভৃবত কাম েক্রভ িাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগভ মামত জবামফ ম্পন্ন কযমত াময ফ্ 

বফলয়গুমরাএ বনমদ েবকায় উমেখ যময়মছ। 
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জনপ্রশাসন  ন্ত্রনালয়

(সংগঠন ও িযিস্থাপনা অনবুিভাগ)

অর্থ বিভাগ

(িযয় িযিস্থাপনা অনুবিভাগ/রাষ্ট্রয়াত্ত্ব 
প্রবিষ্ঠান অনুবিভাগ এিং িাস্তিায়ন 

অনুবিভাগ)
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দ সৃজন 

নতুন দ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় বনম্নবরবখত কাম েক্রভ গ্রণ কযমফ 

১. িাবনক ভন্ত্রণারয় তায ধীনস্থ বধদিয, বযদিয, দিয  স্বায়ত্তাবত িবতষ্ঠানভময 

কাম েবযবধয অমরামক ফ্মৌবক্তকতা নতুন দ সৃজমনয িস্তাফ ততবয কযমফ। িাবনক 

ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ পূফ েক জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবতয জন্য 

িাবনক ভন্ত্রণারয় দ সৃজমনয িস্তাফটি ফ্িযণ কযমফ। 

২.  নতুন দ সৃজন বফলময় জনিান ভন্ত্রণারয় ফ্থমক ম্মবত ায়ায য িাবনক ভন্ত্রণারয় 

থ ে বফবামগ জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবতয অমরামক দ সৃজমনয িস্তাফ াঠামফ। 

৩.  থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবাগ/যাষ্ট্রয়াত্ব িবতষ্ঠান নুবফবাগ এফং ফাস্তফায়ন নুবফবাগ 

কর্তেক িণীত দ সৃজন ংক্রান্ত “ছক” িাবনক ভন্ত্রণারয় পূযণ কময দুআমর্ থ ে বফবামগয 

দ সৃজন ছমকয ামথ ংযুক্ত কাগজত্রিাবনক ভন্ত্রণারময়য বচফ ভমাদময়য স্বাক্ষয বনময় 

থ ে বফবামগ ফ্িযণ কযমত মফ।  

৪.  দ সৃজমনয বফলময় জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবতয কব িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক তোবয়ত 

কমযথ ে বফবামগ াঠামতমফ। 

৫. নতুন দ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র কাবযগবয বফলয় ম্পবকেত দ সৃজনমক গ্রাবধকায বদমত মফ।  

৬.  দ সৃজমনয িস্তামফয ামথদ বববত্তক সুবনবদ েষ্ট ফ্মৌবক্তকতা  অবথ েক ংমেল উমেখ কযমত 

মফ। 
৭.  নতুন দ সৃজমনয বফলময় িাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদমনয কব তোবয়ত 

কময থ ে বফবামগ াঠামত মফ। 

৮.  বফদ্যভান টিএন্ডআমত িস্তাবফত নতুন দ উমেখপূফ েক বুজ কাবরমত (বফদ্যভান) রারকাবরমত 

(িস্তাবফত) বনমদ েবত কময ংবেষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবামগয বচফ ভমাদময়য স্বাক্ষয বনময় ফ্িযণ 

কযমত মফ। 

৯.  দ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র িবতষ্ঠামনয বফদ্যভান বনময়াগ বফবধ (বমযানাভ)/ংমাবধত বনময়াগবফবধয 

খড়া (বমযানাভ) ংবেষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবামগয বচফ ভমাদময়য স্বাক্ষয বনময় থ ে বফবামগ 

ফ্িযণ কযমত মফ। 
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১০. নফসৃষ্ট িবতটি মদয বফযীমত ফ্ফতন ফ্গ্রমড য(জাতীয় ফ্ফতনমের, ২০১৫ নুমায়ী) িস্তাফ এফং 

ফ্মৌবক্তকতা ফ্িযণ কযমত মফ। 

১১. িস্তাবফত মদয জন্য থ ে বফবাগ মত আতঃপূমফ ে নুরূ ফ্কান মদয ফ্ফতনমের ফ্বটিং কযা ময় 

থাকমর তায তোবয়ত ছায়াবরব বদমত মফ। 

১২.  নতুন দ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারময়য িস্তাবফত দ াংগঠবনক কাঠামভাবযাবভড 

দৃ য় বকনা ফ্বদমক রক্ষে যাখমতমফ। 

১৩.  িাবনক ভন্ত্রণারময়য দ সৃজমনয ফাবল েক অবথ েক ংমেমলয ামথ ামথ দীঘ ে ফ্ভয়াদী অবথ েক 

ংমেমলয বফলয়টি বফমফচনায় বনমত মফ। 

১৪.  নতুন দ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় তায ধীমন একআরূ িবতষ্ঠামনয (মবদ থামক) 

জনফর কাঠামভায ামথ তুরনাভরক বফমেলণ কযমত মফ। 

১৫.  িাবনক ভন্ত্রণারয় নতুন দ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র িবতষ্ঠামনয ফকাঠামভাগত ফস্থা, গাড়ী ফ্নআ 

থচ ড্রাআবামযয দ, যকাবয বফমন বপ থচ বনযাত্তা িযীয ফ্ফা িভৃবত বফলয় 

বফমফচনায় বনমত মফ। 

১৬. থ ে বফবাগ কর্তেক ০১/০১/২০১৯ তাবযমখ জাবযকৃত অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ফ্ফা গ্রণ 

নীবতভারা-২০১৮ নুমায়ী বনধ োবযত ফ্ফাভ গ্রণ কযমত মফ। এ কর ফ্ফা গ্রমণয ফ্ক্ষমত্র 

দ সৃজমনয ফ্কান সুমমাগ ফ্নআ। 

দ সৃজন ংক্রান্ত জনিান ভন্ত্রণারময়য বনমদ েনা 
 

১. নুমভাদনঃ 

(ক)  ভন্ত্রণারয়/বফবামগয ফ দ এফং কোডায দ সৃবষ্টমত িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ 

কবভটিয সুাবযময য ভাননীয় িধানভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। তমফ, 

িাবনক পুনবফ েন্যা ংক্রান্ত জাতীয় ফাস্তফায়ন কবভটি (বনকায)-এয বিামন্তয ফ্িবক্ষমত 

নফগঠিত উমজরা/থানায জন্য নতুন দ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ 

কবভটিয সুাবয িময়াজন ফ্নআ। 
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(খ)  বধদিয/বযদিয/দিয/ংবফবধফি ংস্থা/যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদূর্ধ্ে ফ দ 

সৃবষ্টমত িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবযময য ভাননীয় িধানভন্ত্রীয 

নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

(গ)  বধদিয/বযদিয/দিয/ংবফবধফি ংস্থা/যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদূর্ধ্ে দ 

ব্যতীত ন্যান্য ফ দ সৃবষ্টমত িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবযময য 

ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

২. স্থায়ী/স্থায়ীদঃ কোডায দভ ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয ০৯-১২-২০১০ তাবযমখয ৮২ নং 

অমদ নুাময স্থায়ীবামফ সৃবজত মফ। ন্যান্য দ স্থায়ীবামফ ফছয ফছয ংযক্ষমণয 

বববত্তমত সৃবজত। 

৩. াংগঠবনক কাঠামভা ারনাগাদকযণঃ  ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/বক্ষািবতষ্ঠান/ন্যান্য 

যকাবয দিমযয সৃষ্ট দ স্থায়ী য়ায য চূড়ান্ত াংগঠবনক কাঠামভা এফং স্থায়ীবামফ সৃবষ্টয 

দ টিএন্ডআ-এয াড ে কবমত জনিান ভন্ত্রণারময়য নুমভাদন তথা স্বাক্ষয গ্রণ কযমত 

মফ। িবত ০৩ (বতন) ফছয য াংগঠবনক কাঠামভা ারনাগাদ কযমত মফ। 

৪. কবিনমজি/য়াকেচাজেড কভ েচাযীঃকবিনমজি/য়াকেচাজেড কভ েচাযী বনয়বভত িবতষ্ঠামন অনায 

ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারময়য স্টোবন্ডং কবভটিয সুাবয এফং জনিান ভন্ত্রণারময়য ংগঠন 

 ব্যফস্থানা নুবফবামগয ম্মবত  থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রমণয য ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য 

ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রমণয িময়াজনীয়তা যময়মছ। 

৫. দ সৃবষ্টয ফ্ভয়াদঃ দ সৃবষ্টয অমদম ভূতামক্ষ কাম েকাবযতা িদান কযা না থাকমর ফ্ম তাবযমখ 

িাবনক ভন্ত্রণারয় দ সৃবষ্টয অমদ জাবয কযমফ ফ্ তাবযমখ দটি সৃবষ্ট ময়মছ ফমর গণ্য 

মফ। যাজস্বখামত স্থায়ীবামফ দ সৃবষ্টয ফ্ভয়াদ অমদ জাবযয তাবযখ মত যফতী ফ্ভ ভাময 

৩১ তাবযখ ম েন্ত মফ।  
[সূত্রঃ জনিরান ভন্ত্রণারময়য স্মাযক নং ০৫.১৫২.০১৫.০২.০০.০১৭.২০১২-৬৮, তাবযখঃ-১৬/০৩/২০১৪]  

দ সৃজন ংক্রান্ত বফলময় থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবাগ  যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠান নুবফবামগয 

ছক  ফ্ফতন ফ্েরমবটিং ংক্রান্ত ফাস্তফায়ন নুবফবামগয ফ্চকবরস্ট ংমমাজনীমত ফ্দয়া মরা 
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িাবনকভন্ত্রণারয়কর্তেকভাননীয়ভন্ত্রীযনুমভাদনগ্রমনযয দসৃজমনযিস্তাফজনিানভন্ত্রণারময়মিযণ 

 

 

জনিানভন্ত্রণারময়যম্মবতযঅমরামকথ েবফবামগিস্তাফমিযণ (ছকনুমায়ী) 

থ েবফবামগযব্যয়ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রায়াত্ত্বিবতষ্ঠানফাস্তফায়ননুবফবামগযম্মবত/ফ্বটিংগ্রণ 

িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবয গ্রণ 

 

বচফারময়য কর দ এফং র্ততীয় ফ্গ্রড  তদুর্ধ্ে মদয জন্য ভাননীয় িধানভন্ত্রীয নুমভাদন/ন্যান্য মদয ফ্ক্ষমত্র 

িাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাাাদন গ্রণ 

 

িাবনকভন্ত্রণারয়কর্তেকদ সৃজমনয বজ,থ েবফবামগমিযণ এফং থ ে বফবাগ কর্তেক বজ, পৃষ্ঠাংকন 

 

দ সৃজন িবক্রয়ায ফ্লা-চার্ ে 
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দ ংযক্ষণ 

দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় বনম্নবরবখত কাম েক্রভ গ্রণ কযমফ 

১।  স্থায়ী দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় স্থায়ী দ সৃজমনয ফ্যপামযন্স দ 

ংযক্ষমণয ফ্মৌবক্তকতা উমেখ পূফ েক জনিান ভন্ত্রণারময়য কাছ ফ্থমক ম্মবত গ্রণ কযমফ। 

২।  জনিান ভন্ত্রণারয় ফ্থমক ম্মবত ায়ায য ম্মবতয কব িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক 

তোবয়ত কময থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রয়াত্ত্ব িবতষ্ঠান নুবফবামগ দ ংযক্ষমণয 

িস্তাফ াঠামফ। থ ে বফবামগয ম্মবত ায়ায য িাবনক ভন্ত্রণারয় স্থায়ী দ ংযক্ষমণয 

বজ, জাবয কযমফ এফং থ ে বফবাগ ফ্থমক বজ পৃষ্ঠাংকন কযমফ। 

৩।  দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয স্মাযক নং ভবফ/কবফা/কগ-১১/২০০১-১১১ 

তাবযখ ০৩/০৫/২০০৩ িবতারন কযমত মফ। 

৪।  ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয স্মাযক নুমায়ী স্থায়ী দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র িথভ ৩ (বতন) ফছয 

িাবনক ভন্ত্রণারয় ক্ষভতাফান। িাবনক ভন্ত্রণারয় এ বতন ফছমযয জন্য দ ংযক্ষমণয বজ, 

জাবয কময তায কব জনিান ভন্ত্রণারয় এফং থ ে বফবামগ ফ্িযণ কযমফ। 

৫।  ৩ (বতন) ফছয বতক্রান্ত য়ায য দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবত 

বনময় থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রণ কযমত মফ।  

৬।  িাবনক ভন্ত্রণারয়মক দ সৃজমনয বজ,-এয ামথ থ ে বফবামগয ফাস্তফায়ন নুবফবাগ কর্তেক 

সৃজনকৃত দগুমরায ফ্ফতন ফ্ের ফ্বটিং এয কব তোবয়ত কময থ ে বফবামগ াঠামত মফ। 

৭।  সৃজনকৃত দগুমরা ধাযাফাবকবামফ ংযক্ষণ কযায ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক দ 

ংযক্ষমণয জাবযকৃত বজ, থ ে বফবাগ কর্তেক ভস্বাক্ষয/পৃষ্ঠাংকনথ োৎ পূমফ েজাবযকৃত বজ,’য 

তোবয়ত নুবরব থ ে বফবামগ াঠামত মফ; 

৮।  দ সৃবষ্টয য উক্ত দগুমরায ফ্ভয়াদ ৩ ফছয বতফাবত ময় থাকমর স্থায়ীকযমণয িস্তাফ কযা 

ময়মছ বক না, না ময়থাকমর তায কাযণ িাবনক ভন্ত্রণারয়মক িস্তামফয ামথ থ ে বফবামগ 

াঠামত মফ। 

৯।  সৃজনকৃত দ ংযক্ষমণয ফ্মৌবক্তকতা িস্তামফ উমেখ থাকমত মফ। 
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১০।  ংযবক্ষত মদয ভমে ফ্কান দ শূন্য যময়মছ বক না? থাকমর কতবদন ফ্থমক শূন্য যময়মছ তায 

বফফযণ িস্তামফয ামথ াঠামত মফ। 
১১। িবতফছয দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় ংযক্ষমণয ফ্মৌবক্তকতা মথামথবামফ মাচাআ 

কযমফ। 

১২। িাবনক ভন্ত্রণারয় ফ্কান মদয দনাভ  ফ্ফতন ফ্ের বযফতেন কযমত াযমফ না। দনাভ  

ফ্ফতন ফ্ের বযফতেন কযমত মর জনিান ভন্ত্রণারময়য থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রণ কযমত 

মফ। 

১৩। ফ্কান দ একনাগামড় ২ (দুআ) ফছয শূন্য থাকমর জনিান ভন্ত্রণারময়য  থ ে বফবামগয 

নুমভাদন ছাড়া ংযক্ষণ কযা মামফ না। 

১৪। উন্নয়ন িকমল্পয দ যাজস্ব ফামজমর্ স্থানান্তমযয ভয় ফ্কান তে অমযাবত ময় থাকমর 

িাবনক ভন্ত্রণারয়মক তা ারন কযমত মফ। 

১৫। ফ্কান কাযমণ স্থায়ীবামফ সৃবজত দ বতন ফছমযয ভমে স্থায়ী কযা ম্ভফ না মর, জনিান 

ভন্ত্রণারময়য  থ ে বফবামগয ম্মবতক্রমভ িাবনক ভন্ত্রণারয় যফতী ফছমযয জন্য দভ 

ংযক্ষণ কযমত াযমফ। 

১৬। বজ,জাবযযপূমফ েংবেষ্টভন্ত্রণারময়যদাবয়ত্ববনময়াবজতভাননীয়ভন্ত্রীযনুমভাদনগ্রণকযমতমফ। 
১৭। িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক দ ংযক্ষমণয বজ,’য ৩ (বতন) কব ভস্বাক্ষমযয জন্য থ ে 

বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা/ যাষ্ট্রায়াত্ত্ব িবতষ্ঠান নুবফবামগ ফ্িযণ কযমত মফ। 

স্থায়ী দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারময়য বনমদ েনা 

১. স্থায়ী দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয ০৩/০৫/২০০৩ তাবযমখ 

ভবফ/কঃবফঃা/কগ-১১/২০০১-১১১ ংখ্যক যকাবয অমদ নুযমণ যাজস্ব খামত স্থায়ীবামফ সৃষ্ট 

মদয ফ্ভয়ামদয যফতী ভয় মত থ োৎ ১ জুন মত ৩১ ফ্ভ ম েন্ত বমমফ ফ্ভার্ ০৩ ফছয ম েন্ত 

িাবনক ভন্ত্রণারয় বনমজযাআ দ ংযক্ষমণয বজ, জাবয কযমত াযমফ। এমত জনিান ভন্ত্রণারয়  

থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রমণয িময়াজন মফ না। এ ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় ফছয ফছয ০৩ (বতন) ফছয 

দ ংযক্ষমণয বজ, জাবয না কময একফামযআ ০৩ (বতন) ফছয দ ংযক্ষমণয বজ, জাবয কযমত 

াযমফ। 
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২. ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয ০৩/০৫/২০০৩ তাবযমখয ভবফ-কঃবফঃা/কগ-১১/২০০১-১১১ ংখ্যক 

যকাবয অমদ নুযমণ যাজস্বখামত স্থায়ীবামফ সৃষ্ট দ র্ততীয় ফছয ংযক্ষমণয য স্থায়ী কযায 

িময়াজন মর ফ্মৌবক্তকতা িাবনক ভন্ত্রণারয়, দ ংযক্ষমণয ফ্ভয়াদ উত্তীমণ েয কভমক্ষ ০৬ (ছয়) 

ভা পূমফ ে জনিান ভন্ত্রণারময় িস্তাফ ফ্িযণ কযমফ। উক্ত িস্তাফ যীক্ষা কময জনিান ভন্ত্রণারয় 

িময়াজনীয় ংখ্যক দ স্থায়ী কযায সুাবয কযমফ। যফতীমত জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবতয 

অমরামক থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রণ কযমত মফ। 
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ফ্কান স্থায়ী দ সৃবজত মর তা িথভ বতন ফৎয িাবনক ভন্ত্রণারয় ংযক্ষণকযমফ। 

কোডায দভ স্থায়ীবামফ সৃবজত য় 

 

স্থায়ীদ িাবনক ভন্ত্রণারয় ৩ ফৎয ংযক্ষমণয য যফতী ভময়য ংযক্ষমণয জন্য 

জনিান ভন্ত্রণারময় ম্মবতয জন্য ফ্িযণ কযমফ 

 

জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবত গ্রমণয য ফ্মৌবক্তকতা  থ ে বফবামগ িস্তাফ ফ্িযণ কযমফ 

থ ে বফবাগ ফ্থমক ম্মবত গ্রমণয য িাবনক ভন্ত্রণারয়ংযক্ষমণয বজ, িস্তুত কমযথ ে 

বফবামগ পৃষ্ঠাংকমনয জন্য াঠামফ 

থ ে বফবামগয পৃষ্ঠাংকমনয য ংযক্ষণ অমদ কাম েকয মফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ ংযক্ষণ িবক্রয়ায ফ্লা-চার্ ে 
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দস্থায়ীকযণ 

দ স্থায়ীকযমণয ফ্ক্ষমত্রিাবনক ভন্ত্রণারয় বনম্নবরবখত কাম েক্রভ গ্রণ কযমফ 
 

১। যাজস্বখামত সৃবজত স্থায়ী দ স্থায়ীকযমণযমক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় উক্ত মদ জনফর 

বনময়ামগয য ফ্মৌবক্তকতা  জনিান ভন্ত্রণারময় দ স্থায়ীকযমণয িস্তাফ াঠামফ। 

২।  জনিান ভন্ত্রণারয় ফ্থমক ম্মবত ায়ায য স্থায়ী মদ বনময়াগকৃত জনফমরয নাভ এফং 

দ স্থায়ীকযমনয ফ্মৌবক্তকতা বনধ োবযত ছমক থ ে বফবামগ িস্তাফ াঠামত মফ। 

৩।  দ স্থায়ীকযমণ জনিান ভন্ত্রণারয় কর্তেক িদত্ত ম্মবতয কব িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক 

তোবয়ত কমযাঠামত মফ। 

 ৪। দ সৃজমনয য ফ্থমক দগুমরা মথামথবামফ ংযক্ষণ কযাময়মছ বকনা তা ফ্দখমত মফ । 
ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্রিথভ বতন ফছয িাবনক ভন্ত্রণারয় ংযক্ষণ কযমফ এফং যফতী 

ফছযগুমরামত ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারয় ফ্থমক ম্মবত বনময় থ ে বফবামগয ম্মবত 

গ্রণ কযা ময়মছ বকনা ফ্দখমত মফ। 

৫। দ সৃজমনয বজ, ফ্ত থ ে বফবাগ কর্তেক ফ্ম কর তোফরী ফ্দয়া ময়বছর ফ্গুমরা িবতারন 

কযা ময়মছ বকনা তা ফ্দখমত মফ। 

৬। মদয নুকূমর বনময়াগবফবধ চূড়ান্ত কযা ময়মছ বকনা তা ফ্দখমত মফ।  

৭। দ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র দ নুমায়ী ভাননীয় িধানভন্ত্রী থফা ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রী 

এফং িাবনকউন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটি ফ্থমক নুমভাদন ফ্নয়া ময়মছ বকনা এফং উক্ত 

নুমভাদন ভময তোবয়ত কব। 

৮। দ স্থায়ীকযমণয ফ্ক্ষমত্র মামত নতুন ফ্কান অবথ েক দায় সৃবষ্ট না য় ফ্বদমক রক্ষে যাখমত মফ 

থ োৎ স্থায়ীকযমণয ভয় নতুন ফ্কান অবথ েক সুবফধা িদান কযা মামফ না। 

৯। যাজস্বখামত স্থায়ীবামফ সৃষ্ট এফং উন্নয়ন িকল্প ফ্থমক যাজস্বখামত স্থানান্তবযত উবয় ধযমণয 

দআ ৩ (বতন) ফছয য স্থায়ী কযা মামফ। 

১০। দ স্থায়ীকযমণয ফ্ক্ষমত্র ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয স্মাযক নং ভবফ/কবফা/কগ-১১/২০০১-১১১ 

তাবযখ ০৩/০৫/২০০৩ িবতারন কযা ময়মছ বকনা তা ফ্দখমত মফ। 



14 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

দ স্থায়ীকযণ িবক্রয়ায ফ্লা-চার্ ে 

১ 

২ 

৩ 

৪ 

৫ 

থ ে বফবামগয ম্মবত ায়ায য িাবনক 

ভন্ত্রণারয় দ বববত্তক ভাননীয় 

িধানভন্ত্রী/ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মবত গ্রণ কযমফ। 

 

স্থায়ী দ স্থায়ীকযমণয ফ্ক্ষমত্র স্থায়ীকযমণয 

ফ্মৌবক্তকতা িস্তাফ জনিান ভন্ত্রণারময় 

াঠামত মফ।  

 

িাবনক ভন্ত্রণারয় স্থায়ী দ স্থায়ীকযমণয বজ, 

জাবয কযমফ এফং পৃষ্ঠাংকমনয জন্য থ ে বফবামগ 

ফ্িযণ কযমফ। থ ে বফবামগয পৃষ্ঠাংকমনয য দ 

স্থায়ী মফ। 

 

 

জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবত ায়ায 

যিাবনক ভন্ত্রণারয় থ ে বফবামগয ম্মবতয 

জন্য িস্তাফ ফ্িযণ কযমফ। 

 

দ সৃজমনযমক্ষমত্র থ ে বফবামগয তেভ 

িবতারন কযা ময়মছ বকনা এফং দ ভম 

বনময়াগ কযাময়মছ বকনা তা যীক্ষা কময থ ে 

বফবাগস্থায়ীকযমণ ম্মবত িদান কযমফ। 
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দ উন্নীতকযণ 

দ উন্নীতকযমণয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় বনম্নবরবখত কাম েক্রভ গ্রণ কযমফ 

১.  িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক তায ধীনস্থ বধদিয, বযদিয  দিমযয ফ্কান মদয ভম োদা 

উন্নীতকযমণয জন্য িথমভ ফ্ কর দ বচবিত কময দ উন্নীতকযমণয ফ্মৌবক্তকতা  অবথ েক 

ংমেল স্বয়ংম্পূণ ে িস্তাফ ততবয কমযিাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ 

পূফ েক জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবতয জন্য াঠামফ।  

২.  জনিান ভন্ত্রণরময়য ম্মবত ায়ায য দ উন্নীতকযমণযমমৌবক্তকতা এফং অবথ েক ংমেল 

উমেখপূফ েক স্বয়ংম্পূণ েিস্তাফ থ ে বফবামগ াঠামত মফ। দ উন্নীতকযমণয বফলময় জনিান 

ভন্ত্রণরময়য ম্মবতয কব িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক তোবয়ত কময াঠামত মফ। 

৩.  থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা থফা যাষ্ট্রায়াত্ব িবতষ্ঠান নুবফবাগ মত ম্মবত গ্রমণয ময 

ফাস্তফায়ন নুবফবাগ মত উন্নীত মদয ফ্ফতনমের বনধ োযণ/মাচাআ কযমত মফ।যফতীমত এ 

বফলময়িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয নুমভাদন এফং দ নুমায়ী ভাননীয় 

িধানভন্ত্রীয  ভাভান্য যাষ্ট্রবতয (বতন ফাবনীয বপায মদয ফ্ক্ষমত্র) ানুগ্র নুমভাদন 

গ্রণ কযমত মফ। িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক বজ, জাবয কময ৩ কব বজ, পৃষ্ঠাংকমনয জন্য 

থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রয়াত্ত্ব িবতষ্ঠান নুবফবামগ ফ্িযণ কযমত মফ। থ ে বফবাগ 

কর্তেক পৃষ্ঠাংকমনয য বজ, কাম েকয মফ। 
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দউন্নীতকযণিবক্রয়াযমলা-চার্ ে 

িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক দ উন্নীতকযমণয পূণ োঙ্গ 

িস্তাফ ততবয কময িাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় 

ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ পূফ েক জনিান ভন্ত্রণারময়য 

ম্মবতয জন্য াঠামফ।  

 

জনিান ভন্ত্রণরময়য ম্মবত ায়ায য দ 

উন্নীতকযমণয ফ্মৌবক্তকতা এফং অবথ েক ংমেল 

উমেখপূফ েক স্বয়ংম্পূণ ে িস্তাফ থ ে বফবামগয ব্যয় 

ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠান নুবফবামগ াঠামত 

মফ। 

থ ে বফবাগ কর্তেক উন্নবত মদয ম্মবতএফং 

ফ্ফতন ফ্ের ফ্বটিং এয য িাবনক উন্নয়ন 

ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবয এফং দ 

নুমায়ী ভাননীয় িধানভন্ত্রীয  ভাভান্য 

যাষ্ট্রিবতয ানুগ্র নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক বজ , জাবয কময ৩ 

কব বজ, পৃষ্ঠাংকমনয জন্য থ ে বফবামগয ব্যয় 

ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রয়াত্ত্ব িবতষ্ঠান নুবফবামগ ফ্িযণ 

এফং বজ,পৃষ্ঠাংকমনয য তা কাম েকয মফ। 

থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা /যাষ্ট্রায়ত্ত 

িবতষ্ঠান নুবফবামগ ম্মবতয ময ফাস্তফায়ন 

নুবফবামগয ফ্বটিং বনমত মফ। 
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দ বফলুবিকযণ 

দ বফলুিকযমণয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় বনম্নবরবখত কাম েক্রভ গ্রণ কযমফ 

১.  িাবনক ভন্ত্রণারয় দ বফলুিকযমণয ফ্ক্ষমত্র ফ্ম কর দ বফলুি কযা মফ তা বচবিত কময 

সুবনবদ েষ্ট ফ্মৌবক্তকতা িাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমফ। 
২.  িাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রমণয য দ বফলুিকযমনয ফ্মৌবক্তকতা 

জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবতয জন্য িস্তাফ ফ্িযণ কযমফ। 
৩.  জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবত ায়ায য দ বফলুিকযমণয বফলময় জনিান ভন্ত্রণারময়য 

ম্মবতয কব িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক তোবয়ত কময দ বফলুিকযমণয ফ্মৌবক্তকতা থ ে 

বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রয়াত্ত্ব িবতষ্ঠান নুবফবামগয ম্মবতয জন্য াঠামত মফ। 
৪.  থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠান নুবফবামগয ম্মবত গ্রমণয য িাবনক 

উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটি এফং দ নুমায়ী ভাননীয় িধানভন্ত্রীয দয় নুমভাদন গ্রণ 

কযমত মফ। 

৫.  ভন্ত্রণারয়/বফবামগয উ বচফ  তদুর্ধ্ে দ, কোডায দ এফং 

বধদিয/বযদিয/দিয/ংবফবধফি ংস্থা/যাষ্ট্রায়ত্ত্ব িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদূধ ে দ বফলুবিয 

ফ্ক্ষমত্র ভাননীয় িধানভন্ত্রীয দয় নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

৬.  িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক দ বফলুিকযমণয বজ, জাবয কময বজ, পৃষ্ঠাংকমনয জন্য থ ে 

বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠান নুবফবামগ ফ্িযণ কযমফ। থ ে বফবাগ কর্তেক 

পৃষ্ঠাংকমনয য বজ, কাম েকয মফ। 

দ বফলুিকযমণয ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারময়য বনমদ েনাঃ 

১. (ক) ভন্ত্রণারয়/বফবামগয উবচফ  তদুর্ধ্ে দ, কোডায দ এফং বধদিয/ বযদিয/দিয/ 

ংবফবধফি ংস্থা/যাষ্ট্রায়াত্ত িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদুর্ধ্ে ফ দ বফলুবিয ফ্ক্ষমত্র িাবনক 

উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবযময য ভাননীয় িধানভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

(খ) ন্যান্য ফ দ বফলুবিয ফ্ক্ষমত্র িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবযময য 

ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 
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িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক বজ, 

িস্তুতকযণ  থ ে বফবামগ বজ, 

পৃষ্ঠাংকনকযণ এফংকাম েকয। 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দ বফলুবিকযণ িবক্রয়ায ফ্লা-চার্ ে 

িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক ফ্ম কর দ বফলুি 

কযা মফ তা বচবিত কময ভাননীয় ভন্ত্রীয 

নুমভাদন বনময় জনিান ভন্ত্রনারময় িস্তাফ 

ফ্িযণ। 
 

জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবত গ্র ফ্ণয 

য থ ে বফবামগ িস্তাফ ফ্িযণ। 

 

িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক িাবনক উন্নয়ন 

ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবয গ্রণ। 

 

 

 

 

 

থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা / যাষ্ট্রয়াত্ত্ব 

িবতষ্ঠান নুবফবামগয ম্মবত গ্রণ। 

ভন্ত্রণারয়/বফবামগয উ বচফ  তদুধ ে দ, কোডায 

দ এফং বধদিয/বযদিয/দিয/ংবফবধফি 

ংস্থা/যাষ্ট্রায়ত্ত্ব িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদূর্ধ্ে ফ দ 

বফলুবিয ফ্ক্ষমত্র ভাননীয় িধানভন্ত্রীয দয় নুমভাদন 

গ্রণ/ন্যান্য মদয ফ্ক্ষমত্র ভাননীয় ভন্ত্রীয দয় 

নুমভাদন গ্রণ। 
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মন্ত্রাবত/গাড়ী টিএন্ডআভুক্তকযণ 

মন্ত্রাবত/গাড়ী টিএন্ডআভুক্তকযমণয ফ্ক্ষমত্রিাবনক ভন্ত্রণারয় বনম্নবরবখত কাম েক্রভ গ্রণ কযমফ 

১.  িাবনকভন্ত্রণারয়নতুনমন্ত্রাবত/গাড়ী টিএন্ডআভুক্তকযমণয ফ্ক্ষমত্র ফ্মৌবক্তকতা  ভাননীয় 

ভন্ত্রীয ম্মবত গ্রণ কময একটি পূণ োঙ্গ িস্তাফ জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবত গ্রমণয জন্য ফ্িযণ 

কযমফ।  

২.  জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবত গ্রমণয য িাবনক ভন্ত্রণারয় মন্ত্রাবত/মানফান 

টিএন্ডআভুক্তকযমণয ফ্মৌবক্তকতা এফং ম্ভাব্য অবথ েক ংমেল উমেখপূফ েক একটি পূণ োঙ্গ িস্তাফ 

থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রয়াত্ত্ব িবতষ্ঠান নুবফবামগয ম্মবতয জন্য ফ্িযণ কযমফ। 

৩.  মানফান টিএন্ডআভুক্তকযমণ এফং ফ্কান িবতষ্ঠামনয মানফামনয িাপ্যতা বযফতেমনয ফ্ক্ষমত্র 

জনিান ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রমণয ময ভাননীয় িধানভন্ত্রীয ম্মবত গ্রণ 

কযমত মফ। 

৪.  থ ে বফবামগয ম্মবত ায়ায য িাবনক ভন্ত্রণারয় বজ, জাবয কময পৃষ্ঠাংকমনয জন্য থ ে 

বফবামগ াঠামত মফ। থ ে বফবাগ কর্তেক বজ, পৃষ্ঠাংকমনয য বজ, কাম েকয মফ। 

৫.  পমর্াকবয়ায, মন্ত্রাবত  ন্যান্য বপ যজ্ঞাভাবদ টিএন্ডআভুবক্তয ফ্ক্ষমত্র জনিান 

ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রমণয অফশ্যকতা অমছ। 

৬.  মানফান, পমর্াকবয়ায, ল্যার্, ফ্ভাফাআর ফ্পান িভৃবত টিএন্ডআভুক্তকযমণয ফ্ক্ষমত্র ফশ্যআ 

িাবধকায, জনফর কাঠামভা  কামজয িকৃবত বফমফচনা কযমত মফ। 

৭. জনিান ভন্ত্রণারময়য স্মাযক নং-০৫.০০.০০০০.১৫১.২৮.০০৪.১৭-১৭৭ তাবযখ ১০/০৯/২০১৮ 

এয ভােমভ কবম্পউর্ায, বিিায, েোনায, ভাবিবভবডয়া িমজক্টয, যাউর্ায, ফ্নর্য়াকে সুআচ, 

ফ্নর্য়াকে ফ্যক, বববড কনপামযবন্সং বমস্টভ, অআব ফ্পান িভৃবত্ত তথ্য িযুবক্ত াভগ্রী 

টিএন্ডআ ফব েভূত যাখা ময়মছ। 
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মন্ত্রাবত/মানফান টিএন্ডআভুক্তকযমণয িবক্রয়ায ফ্লা-চার্ ে 

 

  িাবনকভন্ত্রণারয়নতুনমন্ত্রাবত/গাড়ী 

টিএন্ডআভুক্তকযমণয ফ্ক্ষমত্র ফ্মৌবক্তকতা  

ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মবত গ্রণ কময একটি 

পূণ োঙ্গ িস্তাফ জনিাান ভন্ত্রণারময়য 

ম্মবত গ্রমণয জন্য ফ্িযণ কযমফ। 

জনিান ভন্ত্রণারময়য ম্মবত গ্রমণয য 

িাবনক ভন্ত্রণারয় মন্ত্রাবত/মানফান 

টিএন্ডআভুক্তকযমণয ফ্মৌবক্তকতা এফং ম্ভাব্য 

অবথ েক ংমেল উমেখপূফ েক একটি স্বয়ংম্পূণ ে 

িস্তাফ থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা/যাষ্ট্রয়াত্ত্ব 

িবতষ্ঠান নুবফবামগয ম্মবতয জন্য ফ্িযণ 

কযমফ। 

মানফান টিএন্ডআভুক্তকযমণয ফ্ক্ষমত্র 

ভাননীয় িধানভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমত 

মফ এফং ন্যান্য মন্ত্রাবতয ফ্ক্ষমত্র ভাননীয় 

ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

িাবনক ভন্ত্রণারয় বজ, জাবয কময 

পৃষ্ঠাকংমনয জন্য থ ে বফবামগ াঠামত মফ। 

বজ, পৃষ্ঠাংকমনয য বজ, কাম েকয মফ। 
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মানফান ক্রয় 

গাড়ী/মানফান ক্রময়য নুমভাদমনয ফ্ক্ষমত্র ভন্ত্রণারয় বনম্নবরবখত কাম েক্রভ গ্রণ কযমফ 

১.  মানফান ক্রময়য িস্তামফয ামথিাবনক ভন্ত্রণারয় বফদ্যভান মানফামনয ংখ্যা, টিএন্ডআভুক্ত 

মানফানংখ্যা, টিএন্ডআ নুমায়ী জনফর  বফদ্যভান জনফর এফং মানফান িাবধকাযিাি 

কভ েকতোয ংখ্যাযতথ্য ফ্িযণ কযমফ। 

২.  মানফামনয িবতস্থামনয ফ্ক্ষমত্র বফ অয টি এয বযদ েন িবতমফদন, ভন্ত্রণারময়য মানফানভ 

মকমজা ফ্ঘালণাকযণ ম্পবকেত কনমডভমনন কবভটিয বায কাম েবফফযনী কব, মকমজা 

ফ্ঘাবলত মানফান বনরামভ বফবক্র কময বফক্রয়রব্ধ র্াকা যকাবয ফ্কালাগাময জভা কময চারামনয 

কব থ ে বফবামগ দাবখর কযমত মফ। 
৩. মানফানক্রময়য ফ্ক্ষমত্রথ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবাগ কর্তেক িণীত মানফান ক্রময়য 

ভল্য তাবরকা নুমায়ী মানফান ক্রময়য ম্মবত গ্রণ কযমত মফ। 

৪.  বফমদম ফবস্থত ফাংরামদ বভমন মানফান িবতস্থামনয ফ্ক্ষমত্র লাগকামযয জন্য ৫ ফছয 

এফং ১,৬০,০০০ বকমরাবভর্ায গাড়ী চারামনা উবয় তে িবতারন কযমত মফ এফং স্টাপকামযয 

ফ্ক্ষমত্র ৭ ফছয এফং ১,৬০,০০০ বকমরাবভর্ায গাড়ী চারামনা উবয় তে িবতারন কযমত মফ। 
৫.  মানফান ক্রময়য কর ফ্ক্ষমত্রআ ম োি অবথ েক ফযাদ্দ/ফামজর্ থাকমত মফ। 

৬.  টিএন্ডআ ফব েভূত মানফান ক্রময়য সুমমাগ ফ্নআ। 

৭.  মানফান ক্রময়য ফ্ক্ষমত্র ব ব এ ২০০৬ এফং ব ব অয ২০০৮ ফশ্যআ নুযণ কযমত মফ। 
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দ সৃজন, ংযক্ষণ, স্থায়ীকযণ, উন্নীতকযণ, বফলুবিকযণ এফং াংগঠবনক কাঠামভা 

নুমভাদন ংক্রান্তবফলময় থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগয তেভ 

দ সৃজমন থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগয তেভ 

১.  দ সৃজমন (িথভ ফ্েবণয কোডায দ  বচফারময়য কর দ এফং 

বধদিয/বযদিয/াংগঠবনক ংস্থা/যাষ্টয়াত্ব িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদুিে দ) ভাননীয় 

িধানভন্ত্রীয দয় নুমভাদন গ্রণকযমত মফ। উমেখ্য ফ্ম, কোডায দভ স্থায়ীবামফ সৃবজত 

মফ এফং ংবেষ্ট কোডায কমম্পাবজন রুরময তপবমর নফসৃবজত দগুমরা ন্তভু েক্ত কযমত 

মফ।ন্যান্য মদয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয দয় নুমভাদন গ্রণ কযমত 

মফ। 

২.  িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবয গ্রণ কযমত মফ। 

৩.  থ ে বফবামগয ফাস্তফায়ন নুবফবাগ ফ্থমক ফ্ফতন ফ্ের মাচাআ কযমত মফ। 

৪.  দ সৃজমনয অমদ থ ে বফবাগ কর্তেক পৃষ্ঠাংকন কযমত মফ। 

৫.  জনিান ভন্ত্রণারয় কর্তেক অমযাবত কর তে মথামথবামফ িবতারন কযমত মফ। 

৬.  ফ্ম তাবযমখ িাবনক ভন্ত্রণারয় ফ্থমক দ সৃজমনয বজ, জাবয কযা মফ ফ্ তাবযখ ফ্থমক 

দটি সৃবজত মফ। 

৭.  াংগঠবনক কাঠামভামত িস্তাবফত দটি ন্তভু েক্ত কময টিএন্ডআ অমডমর্ড কযমত মফ এফং 

ারনাগাদকৃতটিএন্ডআএয এক কব থ ে বফবামগ ফ্িযণকযমত মফ। 

দ ংযক্ষমণ থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগয তেভ 

১. ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয ০৩/০৫/২০০৩ তাবযমখয ভবফ/কঃবফঃাঃ/কগ-১১/২০০১-১১১ নং 

স্মাযমক ফবণ েত বনয়ভাফরী নুযণ কযমত মফ; 

২. দ ংযক্ষমণয বজ, জাবয কময ৪ কব পৃষ্ঠাংকমনয জন্য থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা 

নুবফবামগ াঠামত মফ। 

৩. শূন্য দ ংযক্ষণ কযা মামফ না। 

৪. স্থায়ীবামফ সৃবজত দভ িথমভ স্থায়ীকযমণয িময়াজনীয় কাম েক্রভ গ্রণ কযমত মফ। 

 



25 

 

দ স্থায়ীকযমণ থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগয তেভ 

১.  ভন্ত্রণারয়/বফবামগয ১ভ ফ্েবণয কভ েকতোয দ স্থায়ীকযমণয ফ্ক্ষমত্র ভাননীয় িধানভন্ত্রীয দয় 

নুমভাদন গ্রণ কযমতমফ। 

২. ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয ০৩/০৫/২০০৩ তাবযমখয ভবফ/কঃবফঃাঃ/কগ-১১/২০০১-১১১ নং 

স্মাযমক ফবণ েত বনয়ভাফরী নুযণ কযমত মফ; 

৩.  িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক কর অনুষ্ঠাবনকতা ারনপূফ েক স্থায়ী দ স্থায়ীকযমণয বজ, 

জাবয কযমত মফ। 

৪. জাবযকৃত বজ, ফ্ত থ ে বফবামগয পৃষ্ঠাংকন গ্রণ কযমত মফ। 

৫.  পৃষ্ঠাংকনকৃত বজ,-এয কব ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য বাফ যক্ষণ বপম ফ্িযণ কযমত মফ এফং 

এক কববনয়ন্ত্রণকাযী বপম ংযক্ষণ কযমত মফ। 

৬. ভন্ত্রণারময়য বফদ্যভান টিএন্ডআমত স্থায়ী দগুমরা স্থায়ী বমমফ ন্তভু েক্ত কময টিএন্ডআ 

ারনাগাদ কযমত মফ এফং ারনাগাদকৃত টিএন্ডআ এয কব থ ে বফবামগ ফ্িযণ কযমত মফ। 

দ উন্নীতকযমণয ফ্ক্ষমত্র থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগয তেভ 

১.  বজ, জাবযয পূমফ ে দ নুমায়ী ভাননীয় িধানভন্ত্রী  

বতনফাবনীযবপামযযমক্ষমত্রভাভান্যযাষ্ট্রবতয ানুগ্র নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 
২.  জনিান ভন্ত্রণারয় কর্তেক িদত্ত কর তোবদ িবতারন কযমত মফ। 

৩.  িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবয গ্রণ কযমত মফ। 

৪.  িাবনক ভন্ত্রণারময়য বজ, জাবযয তাবযখ ফ্থমক অমদ কাম েকয মফ। 

৫.  উক্ত দভময দভম োদা উন্নতীকযমণয ফ্িবক্ষমত অবথ েক ংমেমলয ব্যয়বায বনজস্ব ফামজর্ 

মত ফন কযমত মফ। 
৬.  জাবযকৃত যকাবয অমদময ৪ কব পৃষ্ঠাংকমনয জন্য থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগ 

ফ্িযণ কযমত মফ। 

৭.  িস্তাবফত মদয দভম োদা উন্নীত কযায় ফ্ভার্ জনফমরয ফ্কান হ্রা-বৃবি কযা মামফ না। 
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৮.  পৃষ্ঠাংকনকৃত বজ,-এয কব ংবেষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবামগয বাফ যক্ষণ বপম ফ্িযণ কযমত 

মফ এফং বনয়ন্ত্রণকাযী বপম ংযক্ষণ কযমত মফ। 
দ বফলুিকযমণ থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগয তেভ 

১.  িথভ ফ্েবণয কোডায দ  ভন্ত্রণারয়/বফবামগয উবচফ  তদুর্ধ্ে দ এফং 

বধদিয/বযদিয/াংগঠবনক ংস্থা/যাষ্ট্রয়াত্ব িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদুিে দবফলুিকযমণ 

িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবযময য ভাননীয় িধানভন্ত্রীয দয় নুমভাদন 

গ্রণ কযমত মফ।  

২. ন্যান্য দ বফলুবিয ফ্ক্ষমত্র িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবয গ্রমণয য 

ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

৩.  দ বফলুিকযণঅমদ থ ে বফবাগ কর্তেক পৃষ্ঠাংকন কযমত মফ। 

৪.  জনিান ভন্ত্রণারয় কর্তেক অমযাবত কর তে মথামথবামফ িবতারন কযমত মফ। 
৫.  ফ্ম তাবযমখ িাবনক ভন্ত্রণারয় ফ্থমক দ বফলুবিয বজ, জাবয কযা মফ ফ্ তাবযখ ফ্থমক 

দটি বফলুি মফ। 

৬.  াংগঠবনক কাঠামভা মত িস্তাবফত দটি ফ্কমর্ বদময় টিএন্ডআ ারনাগাদ কযমত মফ এফং 

ারনাগাদকৃতটিএন্ডআএয এক কব থ ে বফবামগ ফ্িযণকযমত মফ। 

গাড়ী/মানফান ক্রময় থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগয তেভ 

১.  মানফান ক্রময়ববএ ২০০৬ এফং ববঅয ২০০৮ এয বফবধ-বফধান নুযণ কযমত মফ। 

২.  ফ্ভার্যমান ক্রয় খামত ফযাদ্দকৃত থ ে ফ্থমক এ ব্যয় ংর্করান কযমত মফ। ফ্কান বতবযক্ত থ ে 

ফযাদ্দ ফ্দয়া মামফ না। 

৩.  যকাবয ক্রয় ংক্রান্ত িমমাজে কর অনুষ্ঠাবনকতা ারন কযমত মফ। 

টিএন্ডআভুক্তকযমণ থ ে বফবামগয ব্যয় ব্যফস্থানা নুবফবামগয তেভ 

১.  মানফান টিএন্ডআভুক্তযমণ ভাননীয় িধানভন্ত্রীয দয় নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

২.  যঞ্জাভাবদ টিএন্ডআভুক্তকযমণয ফ্ক্ষমত্র ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয দয় নুমভাদন 

গ্রণ কযমত মফ। 
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৩.  মানফান/যঞ্জাভাবদ টিএন্ডআমত ন্তভু েক্ত কময ারনাগাদ াংগঠবনক কাঠামভায কব থ ে 

বফবামগ ফ্িযণ কযমত মফ। 

৪.  টিএন্ডআভুক্তকযমণয অমদ থ ে বফবাগ কর্তেক পৃষ্ঠাংকন কযমত মফ। 

ব্যয় ব্যব্স্থাপনা অনুবব্ভাগ কর্তৃ ক প্রণীর্ নরু্ন পদ সতবির প্রস্তাব্ 
প্রপ্ররণণর ছক 

1. িস্তাফকাযীিবতষ্ঠামনয bvg Ges gš¿Yvjq/wefv‡Mi bvg t 
 

2. িস্তাবফত c‡`i bvg, msL¨v I †eZb †¯‹j t 
 

3. Gbvg KwgwU KZ…©K িস্তাফকাযীcÖwZôv‡bi Rb¨ KZwU c` t 

Aby‡gvw`Z wQj| 
 

৪. Gbvg KwgwU Aby‡gv`‡bi ci িস্তাফকাযী ms¯’vi Rb¨  t 

KZwU c` m„wó Kiv n‡q‡Q Zvi weeiY| 
 

5. bZzb KvR e„w×i cwigvb, KvR e„w×i aiY ( ’̄vqx/A ’̄vqx) t 

 Ges KviYmn bZzb c` m„wói †hŠw³KZv| 
 

6. eZ©gv‡b GKB ai‡Yi KZwU c` i‡q‡Q t 
 

7. িস্তাফকাযী c` mg~‡ni `vwqZ¡ t 
 

8. B‡Zvc~‡e© GKB িস্তাফ cvVv‡bv n‡q‡Qwj wKbv? n‡q t 

 _vK‡j eZ©gvb Ae¯’v wK? 
 

9. bZzb c` m„wó Kiv n‡j evwl©K Avw_©K ms‡kl KZ n‡e t 

 Ges Zv wKfv‡e msKzjvb Kiv n‡e| 
 

10. we`¨gvb Aby‡gvw`Z mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z Ges bZzb  t 

 m„wó mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z িস্তাফকাযী c`/c`¸‡jvi  

 †Kv_vq ন্তভূ েক্ত/w¯’wZ n‡e Zv mvsMVwbK KvVv‡gvi  

 †jLwPÎ wfbœ Kvwj‡Z †`Lv‡Z n‡e| 
 

11. জনিান gš¿Yvj‡qi m¤§wZi Kwc t 
 

12. ¯‹zj/K‡jR Ges Ab¨vb¨ wk¶v cÖwZôv‡bi †¶‡Î t 

(DcwiD³ Z_¨vw`mn) 

 K) ÷vwds c¨vUvY© Abyhvqx cÖvß c` 

 L) c~‡e© m„wó c‡`i msL¨v 

 Aewkó c‡`i msL¨v 

 M) ¯‹zj/K‡j‡Ri QvÎ/QvÎxi msL¨v (welq Iqvix) 

 N) Kg©iZ wk¶‡Ki msL¨v (welq Iqvix) 
 

13. AwZwi³ †Kvb e³e¨ hw` _v‡K t 
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বচফ 

(িাবনক ভন্ত্রণারয়) 
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ব্যয়ব্যফস্থানানুবফবামগযযাজস্বখামতনতুনদসৃজমনযমচকবরস্ট 

১. 

 জনিানভন্ত্রণারময়যংগঠনব্যফস্থানানুবফবামগযম্মবতমত্রযকব(িাবনকভন্ত্র

ণারয়কর্তেকতোবয়ত); 

২. 

 ংবেষ্টবপমযবফদ্যভানমদযঅমডমর্ডটিএন্ডআএফংসৃবজতব্যনতুনদঅরাদাকাবর

ফ্তবচবিতিস্তাবফতটিএন্ডআ(ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/িাবনকভন্ত্রণারময়যবচফ/বপিধানকর্তেক

স্বাক্ষবযত)এযকব; 

৩.  দসৃজনংক্রান্তবনধ োবযতছমকযপূযণকৃতকব,বচফভমাদয়কর্তেকস্বাক্ষবযত(ছকংযুক্ত); 

৪.  নতুনদসৃজমনযসুবনবদ েষ্টমমৌবক্তকতা/িময়াজনীয়তািমমাজেমক্ষমত্রImpactবফমেলণ/Work 

Flowchart; 

৫.  ধীনস্থ বপময ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবামগয সুস্পষ্ট ভতাভত/সুাবয; 

৬.  িবতটি নতুন মদয বফযীমত ফছমযয ম্ভাব্য অবথ েক ংমেমলয বাফ বফফযণী; 

৭.  নতুন দ সৃজমন ংবেষ্ট িবতষ্ঠামনয দগুমরায নুমভাবদত/বচফ ভমাদয় কর্তেক স্বাক্ষবযত 

খড়া বনময়াগবফবধভারা; 

৮.  নতুন দ সৃজমনয বফলময় িাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন। 
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ফ্ফতনমের ফ্বটিং/বনধ োযমণয ফ্ক্ষমত্র ফাস্তফায়ন নুবফবামগয ফ্চকবরস্ট 

(ক) স্থায়ীবামফ যাজস্বখামত নফসৃষ্ট মদয ফ্ফতনমের ফ্বটিং/বনধ োযমণয ফ্ক্ষমত্রঃ  

১. দ সৃজমন জনিান ভন্ত্রণারয় এফং থ ে বফবামগয ব্যয় বনয়ন্ত্রণ নুবফবাগ/যাষ্ট্রায়ত্ত 

িবতষ্ঠান নুবফবামগয ম্মবতমত্রয তোবয়ত ছায়াবরব; 

২. ংবেষ্ট মদয বফদ্যভান বনময়াগ বফবধভারা (বমযানাভ)/বফদ্যভান বনময়াগ বফবধভারা না 

থাকমর িভীত বক্ষাগত ফ্মাগ্যতা  ববজ্ঞতায বববত্তমত িণীত িাবনক ভন্ত্রণারময়য 

বচফ স্বাক্ষবযত খড়া বনময়াগ বফবধভারা (বমযানাভ) এফং নুমভাবদত াংগঠবনক 

কাঠামভায তোবয়ত ছায়াবরব;  

৩. নফসৃষ্ট িবতটি মদয বফযীমত িস্তাবফত (জাতীয় ফ্ফতনমের, ২০১৫ নুমায়ী) ফ্ফতন ফ্গ্রড 

এফং ফ্মৌবক্তকতা; 

৪. িস্তাবফত মদয জন্য থ ে বফবাগ মত আতঃপূমফ ে নুরূ ফ্কান মদয ফ্ফতনমের ফ্বটিং 

কযা ময় থাকমর উক্ত ফ্বটিং মত্রয তোবয়ত ছায়াবরব; 

৫. স্থায়ীবামফ/ ফছয ফছয ংযক্ষণ মতে স্থায়ী সৃষ্ট মদয ফ্ক্ষমত্র ারনাগাদ 

ংযক্ষণামদময তোবয়ত ছায়াবরব; এফং 

৬. ব্যবতক্রভধভী/বফমল ধযমণয দ/দফী এফং উক্ত মদয ামথ াভঞ্জস্যপূণ ে ফ্মাগ্যতা/ 

ববজ্ঞাতায ফ্ক্ষমত্র িময়াজনীয় ন্যান্য তথ্যাবদ। 

(খ)  িকল্প ভাবিকমল্প িকমল্পয জনফর যাজস্বখামত যাবয স্থানান্তয/িকল্প ভাবিয য যাজস্ব  

খামত নতুন সৃবজত মদয ফ্ফতনমের ফ্বটিং/বনধ োযমণয ফ্ক্ষমত্রঃ  

১. িকল্প ভাবিকমল্প িকমল্পয জনফর যাজস্বখামত যাবয স্থানান্তয/িকল্প ভাবিয য নতুন 

দ সৃজমন জনিান ভন্ত্রণারয় এফং থ ে বফবামগয ফামজর্ নুবফবাগ/ ব্যয় বনয়ন্ত্রণ 

নুবফবাগ/ যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠান নুবফবামগয ম্মবতমত্রয তোবয়ত ছায়াবরব; 

২. িমমাজে ফ্ক্ষমত্র স্থানান্তবযত/নতুন সৃবজত দ সৃবষ্টয ম্মবতমত্র উমেবখত তে ফ্ভাতামফক 

বনময়াগবফবধ ংবেষ্ট সৃষ্ট মদয বফদ্যভান বনময়াগ বফবধভারা (বমযানাভ)/বফদ্যভান 

বনময়াগ বফবধভারায ফতেভামন িাবনক ভন্ত্রণারময়য বচফ স্বাক্ষবযত খড়া বনময়াগ 

বফবধভারা (বমযানাভ) এফং নুমভাবদত াংগঠবনক কাঠামভায তোবয়ত ছায়াবরব; 
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৩. িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক িস্তাবফত মদয বফযীমত যাজস্বখাতভুক্ত নুরূ মদয ামথ 

াভঞ্জস্য ফ্যমখ ফ্ফতন ফ্গ্রমডয িস্তাফ (জাতীয় ফ্ফতন ফ্ের ২০১৫ নুমায়ী) এফং 

ফ্মৌবক্তকতা; 

৪. িস্তাবফত মদয ন্যায় থ ে বফবাগ মত আতঃপূমফ ে নুরূ ফ্কান মদয ফ্ফতনমের ফ্বটিং 

কযা ময় থাকমর উক্ত ফ্বটিং মত্রয তোবয়ত ছায়াবরব; 

৫. ব্যবতক্রভধভী/বফমল ধযমণয দ/দফী এফং উক্ত মদয ামথ াভঞ্জস্যপূণ ে ফ্মাগ্যতা/ 

ববজ্ঞতায ফ্ক্ষমত্র িময়াজনীয় ন্যান্য তথ্যাবদ। 
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যাষ্ট্রায়াত্ত্ব িবতষ্ঠান নুবফবাগ কর্তেক নতুন দ সৃজমনযফ্চকবরস্ট 

িাবনক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ কর্তেক তায অতাধীন স্বাবত িবতষ্ঠামনয জন্য নতুন দ সৃজমনয িস্তাফ 

কযায ভয় বনম্ন বরবখত তথ্যাবদ  কাগজত্রাবদ ফ্িযণ কযমত মফঃ  

১। িস্তাফকাযী ভন্ত্রণারয়/বফবামগয নাভ :  

২।  িস্তাফকাযী  িবতষ্ঠামনয নাভ: 

৩। িস্তাবফত মদয নাভ, ংখ্যা  ফ্ফতনমের   :  

৪। বনমম্নয ছমক বফমফচে িবতষ্ঠান/ংস্থায মদয (ফ্গ্রড বববত্তক)বফফযণ :  

ক্রঃনং মদয নাভ এনাভ কবভটি 

কর্তেক নুমভাবদত 

মদয ংখ্যা 

যফতীমত 

সৃজনকৃত 

মদয ংখ্যা 

ফ্ভার্সৃজনকৃত 

নুমভাবদত 

মদয ংখ্যা 

নুমভাবদত মদয 

ভমে শুণ্য মদয 

ংখ্যা (ফ্ম কর মদ 

জনফর কভ েযত ফ্নআ) 

দশুন্য 

য়ায 

তাবযখ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

        
 

৫।  নতুন দ সৃবষ্টয ফ্মৌবক্তকতা    : 

৬। িবতষ্ঠামনয কভ েকতো-কভ েচাযীগণ ফ্নন/গ্রাচ্যেআটি েীভভুক্ত বকনা  : 

৭। কাজ বৃবিয কাযণ, কামজয ধযণ  বযভাণ  (Work flowchart): 

৮। ফতেভামন িস্তাবফত একআ ধযমণয দ ংখ্যা কতটি  

 এফং তায ভমে কতটি দ শুন্য যময়মছ   : 

৯। বফদ্যভান মদ কভ েযত কভ েকতো/কভ েচাযী দ্বাযা  

 িস্তাবফত মদয কাম েক্রভ বযচারনা কযা ম্ভফ বকনা?  

 না মর তায কাযণ     : 

১০। আমতাপূমফ ে একআ ধযমণয িস্তাফ াঠামনা ময়বছর বকনা? ময়  

 থাকমর ফতেভান ফস্থা বক?    : 
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১১। নতুন দ সৃবষ্ট কযা মর ফাবল েক অবথ েক ংমেল কত মফ  

 (অফতেক  নাফতেক) এফং তা বকবামফ ংর্করান কযা  মফ : 

১১। বচফ ভমাদয় কর্তেক তোবয়ত ারনাগাদ াংগঠবনক কাঠামভামত (অমডমর্ড টিএন্ডআ) 

বফদ্যভান দ 

 িস্তাবফত নতুন দ অরাদা কাবরমত বচবিত কযমত মফ:  

১২। নতুন দ সৃজন ংক্রান্ত বফলময় জনিান ভন্ত্রণারময়য  

 ম্মবত য কব      : 

১৩। িবতষ্ঠান সৃজন এফং বযচারনা ংক্রান্ত অআন  বফবধভারায তোবয়ত কব: 

১৪। বফদ্যভান চাকবযয িবফধানভারায তোবয়ত কব  

১৫। স্কুর/কমরজ এফং ন্যান্য বক্ষা িবতষ্ঠামনয ফ্ক্ষমত্র  

 উমযাক্ত তথ্যাবদ বনমম্নাক্ত তথ্যাবদ ফ্িযণ কযমত মফ : 

 (ক) স্টোবপং প্যার্ান ে নুমায়ী িাপ্য দ;  

 (খ) পূমফ ে সৃবষ্টকৃত দ ংখ্যা;  

 (গ) ফবষ্ট মদয ংখ্যা;  

 (ঘ) স্কুর/কমরমজয ছাত্র/ছাত্রীয ংখ্যা (বফলয় য়াবয)  

 (ঙ) কভ েযত বক্ষমকয ংখ্যা (বফলয় য়াবয)  

১৬। বতবযক্ত ফ্কান ফক্তব্য (মবদ থামক)  

 (িময়াজমন পৃথক কাগজ ংযুক্ত কযা ফ্মমত াময)  :  
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যাজস্বখামত দ সৃজমনয িস্তাফ ফ্িযমণয “ছক নং”-০২ 

(কমরমজয বফববন্ন বফলময় দফী য়াযী বক্ষমকয দ ংখ্যা ংক্রান্ত) 

 

ক্রবভক 

নং 
বফলয় 

ফ্ভার্ 

ছাত্র/ছাত্রী 

ংখ্যা 

স্টোবপং প্যার্াণ ে নুমায়ী িাপ্য দ 

ংখ্যা 
বফদ্যভান দ ংখ্যা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

  

 

 

 

 

মদয নাভ  ংখ্যা মদয নাভ  ংখ্যা 


ে

া
ক

 



ম
ম
াগ

ী 


ে
া

ক
 



ক

ায
ী 


ে
া

ক
 

ি
ব

াল
ক

 

ফ্ভ
ার্

 ব


ক্ষ
ক

 
ং
খ্য

া 


ে

া
ক

 



ম
ম
াগ

ী 


ে
া

ক
 



ক

ায
ী 


ে
া

ক
 

ি
ব

াল
ক

 

ি
দ


ে ক
 

ফ্ভ
ার্

 ব


ক্ষ
ক

 
ং
খ্য

া 

বফ
দ্য

ভ
ান

 ব


ক্ষ
ক

 

ছ
াত্র

 
নু


াত
 

১। ফাংরা              

২। আংমযজী              

৩। --              

৪। --              

৫। --              

ফ্ভার্              
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গণিজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

ংস্থান ভন্ত্রণারয় 

ংগঠন  ব্যফস্থানা নুবফবাগ 

টি-৪(২) 

 

যাজস্বফামজমর্ উন্নয়ন িকল্প মত স্থায়ীবামফ স্থানান্তবযত থফা স্থায়ীবামফ সৃবজত দভ স্থায়ীকযমণয বনবভত্ত চাবত 

তথ্যাবদ  

 

১। বফদ্যভান াংগঠবনক কাঠামভামত তোবয়ত নুবরব  

২। বনময়াগ বফবধয তোবয়ত নুবরব  

৩। দ স্থানান্তময/সৃজমন ংস্থান ভন্ত্রণারয়, থ ে বফবাগ এফং ফ্ক্ষমত্র বফমমল ভাননীয় িধানভন্ত্রীয ম্মবত মত্রয 

তোবয়ত নুবরব 

৪। স্থায়ীবামফ স্থানান্তবযত/সৃজনকৃত দগুবর ফছয বববত্তক ংযক্ষমণ ারনাগাদ ংস্থান ভন্ত্রণারয়, থ ে বফবাগ 

এফং ফ্ক্ষমত্র বফমমল ভাননীয় িধানভন্ত্রীয ম্মবত মত্রয তোবয়ত কব এফং যকাবয অমদ জাবয বজ. এয 

কব তোবয়ত নুবরব। 

৫। দ স্থানান্তময/সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র তে অমযা কযা মর তা মথামথ বামফ িবতারন কযা ময়মছ বকনা, মর তায 

স্বমক্ষ িভাণত্র  

৬। মদয বফফযণঃ  

 

ক্রঃনং মদয 

নাভ 

ফ্ফতনক্রভ মদয 

ংখ্যা 

উন্নয়ন 

িকল্প মত 

যাজস্ব 

খামত 

স্থানান্তমযয 

তাবযখ 

যাজস্বখামত 

দ 

সৃজমনয 

তাবযখ 

দ শূন্য অমছ 

বকনা, থাকমর 

কত তাবযখ 

ফ্থমক শূন্য 

অমছ 

িস্তাবফত 

মদয 

কাম োফরী 

দ 

স্থায়ীকযমণয 

ফ্মৌবক্তকতা 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

৭।  উযু েক্ত তথ্যাবদ কাময স্বব্যাখ্যাত িস্তাফ।  

 

 

(ফ্ভাাম্মদ অফদুো) 

ববনয়য এাআনমভি বপায 

ফ্পানঃ ৭১৬২৯৬২ 
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ংস্থান ভন্ত্রণারয় 

যাজস্বখামত মানফান ফযামদ্দয িস্তাফ ফ্িযমণয নভৄনা ছক  

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থায নাভ---------------------------------------------------। 

 

(ক) িস্তাবফত মানফামনয িকৃবত  ংখ্যা : 

(খ) ফ্ম কামজ থফা ফ্ম কভ েকতোয জন্য ফযাদ্দ চায়া আয়ামছ ফ্ কামজয 

বফফযণ/কভ েকতোয কাম েবফফযণ/দভম োদা/ফ্ফতনমের 

: 

(গ) মানফামনয নুবস্থবতমত এতবদন কীবামফ উক্ত কাম ে ম্পাদন কযা আয়ামছ/আমতমছ : 

(ঘ) িস্তাবফত মানফামনয জন্য ড্রাআবামযয ংস্থান অমছ বক না  : 

(ঙ) মানফামনয জন্য নুমভাবদত ফামজর্ অবথ েক ংমেল অমছ বকনা : 

(চ) ফতেভামন নুমভাবদত মানফামনয িকৃবত, ংখ্যা  ফিন ব্যফস্থা : 

(ছ) িস্তাবফত মানফান ফ্দময ফাজায আমত না বফমদ ফ্থমক অভদাবন কযা আমফ  : 

(জ) ফ্দম িচবরত মানফান ফ্থমক ববন্ন ধযমনয আমর, তায ফ্মৌবক্তকতা কী  : 

 

 

 

ংস্থান ভন্ত্রণারয় 

যুগ্ম-বচফ (ব্য) 
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ার্কেরায 
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ার্কেরায তাবরকা 

ক্রঃ

নং 

বফলয় স্মাযক নং তাবযখ 

০১. বফববন্নভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/বযদিযঅতাধীনদিমযযটিএন্ডআবযফ

তেনিবক্রয়াংক্রান্তবফবফধবফলয়সুস্পষ্টকযা। 
০৫.১৫২.০১৫.০২.০০.

০১৭.২০১২-৬৮ 

১৬-০৩-

২০১৪ 

০২. যাজস্বখামত স্থায়ীবামফ দ সৃবষ্ট, উন্নয়ন িকল্প ফ্থমক যাজস্বখামত দ 

স্থানান্তয, দ ংযক্ষণ  দ স্থায়ীকযণ আতোবদয নীবত  িবত।  

ভবফ/কঃবফঃাঃ/ক

গ-১১/২০০১-১১১ 

০৩-০৫-

২০০৩ 

০৩. বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবামগয অআবটি, ফামজর্  অআন ংক্রান্ত 

নুবফবাগ/বধাখা/াখা স্থামন িবভত দ-বফন্যা ফ্কন্দ্রীয়বামফ বনধ োযণ।  

০৫.০০.০০০০.১৫১.০

৬.০০৮.১৩-৭০ 

১৮-০৩-

২০১৪ 

০৪. যকাবয বপময বফদ্যভান পুযামনা দনাভ বযফতেন।  ০৫.০০.০০০০.১৫১.১

৬.০৩৬.১২-৫০ 

০৪-০২-

২০১৪ 

০৫. ামফক দিযী মদয বযফতীত দনাভ ‘বপ ায়ক’ ংমাধন কময 

‘দিযী’ দনাভ পূনফ োর। 

০৫.০০.০০০০.১৫১.১

৬.০৩৬.১২-৩২ 

১২-০২-

২০১৮ 

০৬. অউর্মাব েং (Out Sourcing)িবক্রয়ায় ফ্ফা গ্রণ নীবতভারা-২০১৮। ০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০

.০১.২০১২-০১ 

০১-০১-

২০১৯ 

০৭. করভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/দিয/ংস্থায তথ্য-িযুবক্ত াভগ্রী টিএন্ডআ 

ফবভূ েত যাখা ংক্রান্ত । 
০৫.০০.০০০০.১৫১.২

৮.০০৪.১৭-১৭৭ 

১০/০৯/

২০১৮ 

০৮. কোডায দ স্থায়ীবামফ সৃজন বফলময় ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয অমদ। ০৪.২২১.০২২.০০.০০.

০২০.২০১০-৮২ 

০৯/১২/

২০১০ 

০৯. িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটি। ভবফ/িাউ-৬(১)৯২-

৩৬০ 

০৫/১০/

২০০০ 
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গণিজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

জনিান ভন্ত্রণারয় 

ব্য-৩ াখা 

Website: www.mopa.gov.bd 

 

নং ০৫.১৫২.০১৫.০২.০০.০১৭.২০১২-৬৮তাবযখঃ ০২ তচত্র ১৪২০১৬ ভাচ ে ২০১৪ 

 

বযত্র 

 

বফলয়ঃ বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/বযদিয  অতাধীন দিমযয টিএন্ডআ বযফতেন িবক্রয়া 

ংক্রান্ত বফবফধ বফলয় সুস্পষ্ট কযা। 

 

উযু েক্ত বফলময় বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগ, বধদিয, বযদিয, দিয, ংবফবধফি ংস্থা  

যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠামনয টিএন্ডআ-ফ্ত নতুন দ সৃবষ্ট, দ স্থায়ী কযা, স্থায়ী দ ংযক্ষণ  স্থায়ী কযা, 

বফদ্যভান দ বফলুু্ি কযা, কবিনমজি  য়াকেচাজেড কভ েচাযী বনয়বভত িবতষ্ঠামন অনা এফং মানফান, 

এয়াযর্করায  ন্যান্য যঞ্জাভ টিএন্ডআভুবক্ত বফবফধ বফলময় বকছু স্পষ্টতা থাকায় তা বনম্নরূবামফ 

সুস্পষ্ট কযা রঃ 
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১ ফ্কান ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/িাবনক বফবাগ, 

ফ্জরা  উমজরা ম োময়য বফববন্ন যকাবয, 

িবতষ্ঠান/বফবধফি ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠামন কোডায 

দ এফং ন্যান্য ১ভ,২য়, ৩য়  ৪থ ে ফ্েবণয দ সৃবষ্টয 

িবক্রয়ায় জনিান ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবামগয ম্মবত 

গ্রমণয যফতী ধাম ভাননীয় িধানভন্ত্রী/িাবনক 

ভন্ত্রণারময়য দাবয়ত্বিাি ভাননীয় ভন্ত্রী/িাবনক উন্নয়ন 

ংক্রান্ত বচফ কবভটিয নুমভাদন/সুাবয গ্রমণয 

ফােফাধকতা অমছ বকনা;  

 

১) ক) ভন্ত্রণারয়/বফবামগয ফ দ এফং কোডায 

দ সৃবষ্টমত িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ 

কবভটিয সুাবযময য ভাননীয় িধানভন্ত্রীয 

নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

খ)বধদিয/বযদিয/দিয/ংবফবধফি 

ংস্থা/যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদূর্ধ্ে ফ 

দ সৃবষ্টমত িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ 

কবভটিয সুাবযময য ভাননীয় িধানভন্ত্রীয 

নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ। 

গ) বধদিয/বযদিয/দিয/ংবফবধফি 

ংস্থা/যাষ্ট্রায়ত্ত িবতষ্ঠামনয ফ্গ্রড-৩  তদূর্ধ্েদ 

ব্যতীত ন্যান্য ফ দ সৃবষ্টমত িাবনক 

উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবযময য 

ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন 

গ্রণ কযমত মফ। 

http://www.mopa.gov.bd/
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২. স্থায়ী দ সৃবষ্টমত ফ্ভয়াদ অমদ জাবযয তাবযখ মত 

এ ফছয মফ নাবক অমদ জাবযয তাবযখ মত যফতী 

ফ্ভ ভাময ৩১ তাবযখ ম েন্ত মফ এফং ফ্কান দ ফ্ভ 

ভাময ৩০ তাবযমখ সৃবষ্ট কযা মর তায ফ্ভয়াদ কতবদন 

মফ; 

২) দ সৃবষ্টয অমদম ভূতামক্ষ কাম েকাবযতা 

িদান কযা না থাকমর ফ্ম তাবযমখ িাবনক 

ভন্ত্রণারয় দ সৃবষ্টয অমদ জাবয কযমফ ফ্ 

তাবযমখ দটি সৃবষ্ট ময়মছ ফমর গণ্য মফ। যাজস্ব 

খামত স্থায়ীবামফ দ সৃবষ্টয ফ্ভয়াদ অমদ 

জাবযয তাবযখ মত যফতী ফ্ভ ভাময ৩১ 

তাবযখ ম েন্ত মফ। 

৩. দ ংযক্ষমণয ফ্ভয়াদ দ সৃবষ্টয অমদ জাবযয মযয 

বদন মত শুরু মফ নাবক দ সৃবষ্টয ফ্ভয়াদ ফ্ল ফায 

মযয বদন মত গণনা মফ এফং কভমক্ষ কত ফছয 

ংযক্ষণ কযমত মফ; 

৩) স্থায়ী দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র ভন্ত্রীবযলদ 

বফবামগয ০৩-০৫-২০০৩ তাবযমখয 

ভবফ/কঃবফঃা/কগ-১১/২০০১-১১১ ংখ্যক 

যকাবয অমদ নুযমণ যাজস্ব খামত 

স্থায়ীবামফ সৃষ্ট মদয ফ্ভয়ামদয যফতী ভয় 

মত থ োৎ ১ জুন মত ৩১ ফ্ভ ম েন্ত বমমফ 

ফ্ভার্ ০৩ ফছয ম েন্ত িাবনক ভন্ত্রণারয় 

বনমজযাআ দ ংযক্ষমণয বজ, জাবয কযমত 

াযমফ। এমত জনিান ভন্ত্রণারয়  থ ে 

বফবামগয ম্মবত গ্রমণয িময়াজন মফ না। এ 

ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় ফছয ফছয ০৩ (বতন) 

ফছয দ ংযক্ষমণয বজ, জাবয না কময 

একফামযআ ০৩ (বতন) ফছয দ ংযক্ষমণয বজ, 

জাবয কযমত াযমফ। 

৪. স্থায়ী দ স্থায়ী কযা মামফ কখন --দ সৃবষ্টয অমদ 

জাবযয তাবযখ মত থফা দ সৃবষ্টয ফ্ভয়াদ ফ্ল ফায 

যবদন মত বতন ফছমযয ভমে ফ্মমকান ভময়/বতন 

ফছয ময/র্ততীয় ফছয ংযক্ষমণয য; 

৪) ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয ০৩-০৫-২০০৩ 

তাবযমখয ভবফ / কঃবফঃা/ কগ-১১/২০০১-

১১১ ংখ্যক যকাবয অমদ নুযমণ 

যাজস্বখামত স্থায়ীবামফ সৃষ্ট দ র্ততীয় ফছয 

ংযক্ষমণয য স্থায়ী কযায িময়াজন মর 

ফ্মৌবক্তকতা িাবনক ভন্ত্রণারয়, দ 

ংযক্ষমণয ফ্ভয়াদ উত্তীমণ েয কভমক্ষ ০৬(ছয়) 

ভা পূমফ ে জনিান ভন্ত্রণারময় িস্তাফ ফ্িযণ 

কযমফ। উক্ত িস্তাফ যীক্ষা কময জনিান 

ভন্ত্রণারয় িময়াজনীয় ংখ্যক দ স্থায়ী কযায 

সুাবয কযমফ। 

৫. ফ্জরা  উমজরা ব্যতীত ন্যান্য যকাবয বপময 

দ বফলুবিমত িাবনক ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয 

৫) (ক) ভন্ত্রণারয়/বফবামগয উবচফ  তদূর্ধ্ে 

দ, কোডায দ এফং বধদিয/ বযদিয/ 
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ম্মবত গ্রণ কযমত মফ বকনা;  দিয/ ংবফবধফি ংস্থা/যাষ্ট্রয়ত্ত িবতষ্ঠামনয 

ফ্গ্রড-৩  তদূর্ধ্ে ফ দ বফলুবিয ফ্ক্ষমত্র 

িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয 

সুাবযময য ভাননীয় িধানভন্ত্রীয নুমভাদন 

গ্রণ কযমত মফ। 

(খ) ন্যান্য ফ দ বফলুু্বিয ফ্ক্ষমত্র িাবনক 

উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয সুাবযময য 

ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন 

গ্রণ কযমত মফ। 

৬. দ স্থায়ী কযায, দ বফলুু্ি কযায, কবিনমজি / 

য়াকেচাজেড দ বনয়বভত কযায এফং মানফান 

ন্যান্য বপ যঞ্জাভ টিএন্ডআভুবক্তয বজ, ফ্ত থ ে 

বফবামগয পৃষ্ঠাংকমণয িময়ানীয়তা অমছ বকনা; 

৬) দ সৃবষ্টয, দ স্থায়ী কযায, দ বফলুি 

কযায, দবফ বযফতেমনয, মদয ফ্ফতন 

ফ্ের/দভম োদা উন্নীত কযায  কবিনমজি 

/য়াকেচাজেড দ বনয়বভত ংস্থামন অনা এফং 

মানফান ন্যান্য বপ যঞ্জাভ 

টিএন্ডআভুবক্তয বজ,-ফ্ত থ ে বফবামগয 

পৃষ্ঠাংকমণয িময়াজনীয়তা যময়মছ। থ ে বফবাগ 

পৃষ্ঠাংবকত বজ, এয নুবরব বএন্ডএবজ  

ংবেষ্ট িাবনক ভন্ত্রণারময় ফ্িযণ কযমফ। 

৭. টিএন্ডআমত বফববন্ন ধযমনয মানফান ফ্মভন- জী, 

ভাআমক্রাফা, কায, বকঅ  ফ্ভাযাআমকর আতোবদ 

ন্তভু েবক্তয ফ্ক্ষমত্র এফং ফ্কান িবতষ্ঠামন/মদ 

মানফামনয িাবধকায বযফতেমনয ফ্ক্ষমত্র জনিান 

ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রমণয ময চূড়ান্ত 

নুমভাদন গ্রমণয ম োয়; 

৭) মানফামনয ফ্ক্ষমত্র অবথ েক ংমেল যময়মছ 

বফধায় টিএন্ডআমত বফববন্ন ধযমনয মানফান 

ফ্মভন- জী, ভাআমক্রাফা, কায, বকঅ  

ফ্ভার্যাআমকর আতোবদ ন্তভু েবক্তয ফ্ক্ষমত্র এফং 

ফ্কান িবতষ্ঠামনয মানফামনয িাপ্যতা 

বযফতেমনয ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারয়  থ ে 

বফবামগয ম্মবত গ্রমণয ময ভাননীয় 

িধানভন্ত্রীয ম্মবত গ্রণ কযমত মফ। 

৮. পমর্াকবয়ায, কবম্পউর্ায ন্যান্য বপ যঞ্জাভ 

টিএন্ডআভুবক্তয ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারয়  থ ে 

বফবামগয ম্মবত গ্রমণয অফশ্যকতা অমছ বকনা; 

৮) পমর্াকবয়ায, কবম্পউর্ায ন্যান্য বপ 

যঞ্জাভ টিএন্ডআভুবক্তয ফ্ক্ষমত্র জনিান 

ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রমণয 

অফশ্যকতা অমছ। 

৯. ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/বক্ষা িবতষ্ঠান/ ন্যান্য 

যকাবয িবতষ্ঠামনয দ সৃবষ্টয য চূড়ান্ত 

গ োমনাগ্রামভয াড ে কবমত জনিান ভন্ত্রণারয়/ থ ে 

৯) ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/বক্ষা িবতষ্ঠান/ 

ন্যান্য যকাবয িবতষ্ঠামনয দ সৃবষ্টয য 

চূড়ান্ত গ োমনাগ্রামভ এফং স্থায়ীবামফ সৃবষ্টয য 



43 

ক্রবভক নং বফলয় বিান্ত 

বফবামগয নুমভাদন তথা স্বাক্ষয গ্রমণয ফােফাধকতা 

অমছ বকনা; 

TO&Eএয াড ে কবমত জনিান ভন্ত্রণারময়য 

নুমভাদন তথা স্বাক্ষয গ্রণ কযমত মফ। িবত 

০৩ (বতন) ফছয য গ োমনাগ্রাভ ারনাগাদ 

কযমত মফ। 

১০. কবিনমজি / য়াকেচাজেড কভ েচাযী বনয়বভত িবতষ্ঠামন 

অনায ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারময়য স্টোবন্ডং কবভটিয 

সুাবয ংগঠন  ব্যফস্থানা নুবফবামগয ম্মবত 

 থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রমণয য ংবেষ্ট 

ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রমণয 

িময়াজনীয়তা অমছ বকনা। 

১০) কবিনমজি/য়াকেচাজেড কভ েচাযী বনয়বভত 

িবতষ্ঠামন অনায ফ্ক্ষমত্র জনিান ভন্ত্রণারময়য 

স্টোবন্ডং কবভটিয সুাবয এফং ংগঠন  

ব্যফস্থানা নুবফবামগয ম্মবত  থ ে বফবামগয 

ম্মবত গ্রমণয য ংবেষ্ট ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় 

ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রমণয িময়াজনীয়তা যময়মছ। 
 

 

 

স্বাক্ষবযত/- 

১৬/০৩/২০১৪ 

(ড. কাভার অফদুর নাময ফ্চৌদৄযী) 

বচফ 

জনিান ভন্ত্রণারয় 

 

 

নং ০৫.১৫২.০১৫.০২.০০.০১৭.২০১২-৬৮ তাবযখঃ ০৫ তচত্র ১৪২০১৯ ভাচ ে ২০১৪  

বফতযণঃ (ফ্জেষ্ঠতায ক্রভানুাময নয়) 

০১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা। 

০২। ভৄখ্য বচফ, িধানভন্ত্রীয কাম োরয়, পুযাতন ংদ বফন, ফ্তজগাঁ, ঢাকা। 

০৩।  ববনয়য বচফ/বচফ/বাযিাি বচফ (কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ), (ধীন কর দিযমক ফবত কযায 

নুমযাধ) 

০৪। বতবযক্ত বচফ (িান), জনিান ভন্ত্রণারয় (জনিান ভন্ত্রণারময়য ধীন কর দিযমক 

ফবত কযায নুমযাধ)।  

০৫। বফবাগীয় কবভনায (কর), (ধীন কর দিযমক ফবত কযায নুমযাধ)। 

০৬। ফ্জরা িাক (কর),(ধীন কর দিযমক ফবত কযায নুমযাধ)। 
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০৭। উবযচারক, ফাংরামদ পযভস্  িকানা বপ, ফ্তজগাঁ, ঢাকা। 

 (ফাংরামদ ফ্গমজমর্য যফতী ংখ্যায় িকাময নুমযাধ) 

০৮। ববনয়য বমস্টভ এনাবরস্ট, বএবব, জনিান ভন্ত্রণারয়। (ময়ফাআমর্ িকাময নুমযাধ) 

০৯। বপ কব। 
স্বাক্ষবযত/- 

১৯/০৩/২০১৪ 

(অকতাযী ভভতাজ) 

বতবযক্ত বচফ (ব্য) 

জনিান ভন্ত্রণারয়। 
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গণিজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

কবভটি বফলয়ক াখা। 

 

নং-ভবফ/কঃবফঃাঃ/কগ-১১/২০০১-১১১ তাবযখঃ ০৩ -০৫-২০০৩ বিস্টাব্দ২০-০১-১৪১০ ফঙ্গাব্দ  

 

যকাবয অমদ 

 

যকায বিান্ত গ্রণ কমযমছ ফ্ম, যাজস্বখামত স্থায়ীবামফ দ সৃবষ্ট, উন্নয়ন িকল্প ফ্থমক 

যাজস্বখামত দ স্থানান্তয, দ ংযক্ষণ, দ স্থায়ীকযণ আতোবদ বফলময় বনম্নরু নীবত  িবত নুসৃত 

মফঃ 

(১) বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/বযদিয/স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ধীনস্থ বপভম 

যাজস্বখামত স্থায়ীবামফ দ সৃবষ্ট এফং উন্নয়ন িকল্প ফ্থমক যাজস্বখামত দ স্থানান্তমযয জন্য 

িাবনক ভন্ত্রণারময়য িস্তাফ ংস্থান ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবাগ কর্তেক নুমভাদমনয য ০৩ 

(বতন) ফছয ম েন্ত ফছয বববত্তক দ ংযক্ষমণয ক্ষভতা বনম্নবরবখত মতে িাবনক ভন্ত্রণারয়মক 

ফ্দয়া রঃ 

(ক)  িবত ফছয দ ংযক্ষমণয ফ্ক্ষমত্র িাবনক ভন্ত্রণারয় ংযক্ষমণয ফ্মৌবক্তকতা 

মথামথবামফ মাচাআ কযমফ; 

(খ)  িাবনক ভন্ত্রণারয় ফ্কামনা মদয দনাভ  ফ্ফতনমের বযফতেন কযমত াযমফ না। 

দনাভ  ফ্ফতনমের বযফতেন কযমত মর ংস্থান ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবামগয ম্মবত 

গ্রণ কযমত মফ; 

(গ)  ফ্কান দ এক নাগামড় ০২(দুআ) ফছয শূন্য থাকমর ংস্থান ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবামগয 

নুমভাদন ছাড়া ংযক্ষণ কযা মামফ না; 

(ঘ)  িাবনক ভন্ত্রণারয় কর্তেক জাবযকৃত দ ংযক্ষমণয বজ,-এয কব, ংস্থান ভন্ত্রণারয় 

 থ ে বফবামগ ফ্িযণ কযমত মফ। 
(ঙ)  উন্নয়ন িকমল্পয দ যাজস্ব ফামজমর্ স্থানান্তমযয ভয় ফ্কামনা তে অমযাবত ময় থাকমর 

িাবনক ভন্ত্রণারয়মক তা ারন কযমত মফ। 
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(২) এআ নীবতভারা ফাস্তফায়মনয পূমফ ে স্থায়ীবামফ সৃজনকৃত দ ভময ভমে ফ্ম কর মদয 

ফ্ভয়াদ ০৩ (বতন) ফছয পূণ ে য়বন, ফ্ কর দ িাবনক ভন্ত্রণারয় (১) উনুমেমদ ফবণ েত 

তে নুযণপূফ েক বতন ফছয ম েন্ত ফছয বববত্তক ংযক্ষণ কযমত াযমফ। 

(৩) এআ নীবতভারা ফাস্তফায়মনয য ফ্কান কাযমণ স্থায়ীবামফ সৃষ্ট দ বতন ফছমযয ভমে স্থায়ী কযা 

ম্ভফ না মর, ংস্থান ভন্ত্রণারয়  থ ে বফবামগয ম্মবতক্রমভ িাবনক ভন্ত্রণারয় যফতীমত 

ফছমযয জন্য উক্ত দভ ংযক্ষণ কযমত াযমফ। 

(৪) বধদিয/বযদিয/স্বায়ত্তাবত ংস্থায ন্যায় ভন্ত্রণারয়/বফবামগয স্থায়ী দ ংবেষ্ট 

ভন্ত্রণারময়য দাবয়মত্ব বনময়াবজত ভাননীয় ভন্ত্রীয ম্মবত বনময় ংযক্ষণ কযা মামফ। 

(৫)  ফতেভামন যাজস্বখামত স্থায়ীবামফ সৃষ্ট দ৫(াঁচ) ফছয এফং উন্নয়ন িকল্প ফ্থমক যাজস্বখামত 

স্থানান্তবযত দ ৩(বতন) ফছয য স্থায়ী কযায ফ্ম বফধান যময়মছ তা যবত কময যাজস্বখামত 

স্থায়ীবামফ সৃষ্ট এফং উন্নয়ন িকল্প ফ্থমক যাজস্বখামত স্থানান্তবযত উবয় ধযমনয দআ ৩(বতন) 

ফছয য স্থায়ী কযা মামফ। 

(৬)  স্থায়ীবামফ সৃষ্ট দ র্ততীয় ফছয ংযক্ষমণয য স্থায়ী কযায িময়াজন মর ফ্মৌবক্তকতা 

িাবনক ভন্ত্রণারয় ংযক্ষমণয ফ্ভয়াদ উত্তীমণ েয কভমক্ষ ৬ (ছয়) ভা পূমফ ে ংস্থান 

ভন্ত্রণারময় িস্তাফ ফ্িযণ কযমফ। উক্ত িস্তাফ ংস্থান ভন্ত্রণারয় যীক্ষা কময িময়াজনীয় ংখ্যক 

দ স্থায়ী কযায সুাবয কযমফ। 

(৭)  ংস্থান ভন্ত্রণারময়য সুাবয াফায য থ ে বফবামগয ম্মবত বনময় িাবনক ভন্ত্রণারয় 

ন্যান্য অফশ্যকীয় অনুষ্ঠাবনকতা ারন কময ংবেষ্ট ভন্ত্রীয নুমভাদনামন্ত দ স্থায়ী কযায 

অমদ জাবয কযমফ। তমফ তে থামক ফ্ম, ভন্ত্রণারয়/বফবামগয িথভ ফ্েবণয/কভ েকতোয দ স্থায়ী 

কযায ফ্ক্ষমত্র িধানভন্ত্রীয নুমভাদমনয িময়াজন মফ। 

(৮)  এআ নীবতভারা ফাস্তফায়মনয পূমফ ে স্থায়ীবামফ সৃষ্ট দ উানুমেদ (৫), (৬)  (৭) এয বফধান 

নুযণ পূফ েক স্থায়ী কযা মামফ। 

২। এতদ্বাযা ংবেষ্ট বফলময় বফদ্যভান িাংবগক অমদ, নীবত-িবত ফাবতর / ংমাধন কযা র। 
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৩।এআ অমদ জনস্বামথ ে জাবয কযা র এফং বফরমে কাম েকয মফ। 

 

 

স্বাক্ষবযত 

০৩-০৫-০৩ 

(ফবদউয যভান) 

যুগ্ম-বচফ 

ফ্পানঃ ৭১৬৫৫১০ 

বফতযণঃ 

(১) ভবন্ত্রবযলদ বচফ/ভৄখ্যবচফ/বচফ/বাযিাি বচফ, থ ে ভন্ত্রণারয়/বফবাগ। 

(২) ভন্ত্রী/িবতভন্ত্রী/উ-ভন্ত্রীয একান্ত বচফ,.............................. ভন্ত্রণারয়/বফবাগ। 

(৩) িধান তথ্য কভ েকতো, বঅআবড 

(৪) উবনয়ন্ত্রক, ফাংরামদ পযভ  িকানা বপ, ফ্তজগাঁ, ঢাকা। 
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গণিজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

জনিান ভন্ত্রণারয় 

ব্য-২ াখা 

www.mopa.gov.bd 

 

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৬.০৩৬.১২-৩২তাবযখঃ ৩০ ভাঘ ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ১২ ফ্পব্রুয়াবয ২০১৮ 

 

বযত্র 

 

 

বফলয়ঃ ামফক দিযী মদয বযফবতেত দনাভ ‘বপ ায়ক’ ংমাধন কময ‘দিযী’ দনাভ পুন েফার। 

 

যকাবয বপম বফদ্যভান পুযামনা দনাভ বযফতেন ংক্রান্ত জনিান ভন্ত্রণারময়য ০৪ ফ্পব্রুয়াবয 

২০১৪ বিস্টাব্দ তাবযমখয ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৬.০৩৬.১২-৫০ ংখ্যক বযমত্রয ক্রবভক নং ০১ এ উবেবখত 

বফববন্ন মদয ভমে শুদৄভাত্র ‘দিযী’ মদয দনাভ ‘দিযী’ বমমফ পুন েফার কযা মরা। 

 

২। এ অমদ বফরমে কাম েকয মফ। 

স্বাক্ষবযত/- 

১২/২/১৮ 

(ড. ফ্ভা. ফ্ভাজামম্মর ক খান) 

ববনয়য বচফ 

 

 

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৬.০৩৬.১২-৩২ তাবযখঃ ৩০ ভাঘ ১৪২৪ ফঙ্গাব্দ১২ ফ্পব্রুয়াবয ২০১৮ 

দয় ফগবত  িময়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রমণয জন্য নুবরব ফ্িযণ কযা মরাঃ  

০১।  ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা।  

০২।  ভৄখ্য বচফ, িধানভন্ত্রীয কাম োরয়, পুযাতন ংদ বফন, ফ্তজগাঁ, ঢাকা।  

০৩।  ববনয়য বচফ/বচফ/বাযিাি বচফ......................................ভন্ত্রণারয়/বফবাগ (কর) (তাঁয 

 অতাধীন কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/ংস্থা/দিয/িবতষ্ঠানমক ফবত কযায নুমযাধ)  

০৪।  ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, বএন্ডএবজ’য কাম োরয়, ৪৩ নং কাকযাআর ড়ক, ঢাকা।  

০৫।  ফ্যক্টয, বফবএটিব/বফবএ িান একামডবভ/বযফন কবভনায, যকাবয মানফান বধদিয/  

 ভাবযচারক, ফাংরামদ কভ েচাযী কল্যাণ ফ্ফাড ে/ভৄদ্রণ  িকানা বধদিয।  

০৬।  বচফ, ফাংরামদ যকাবয কভ ে কবভন বচফারয়, অগাযগাঁ, ফ্ময ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭।  

০৭।  বতবযক্ত বচফ (কর) জনিান ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা।  

০৮।  বফবাগীয় কবভনায (কর) 
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০৯।  যুগ্ম বচফ (কর) জনিান ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা।  

১০।  ফ্জরা িাক (কর)  

১১।  উবযচারক, ফাংরামদ পযভস্  িকানা বপ, ফ্তজগাঁ, ঢাকা। (ফাংরামদ ফ্গমজমর্য যফতী 

ংখ্যায় িকাময নুমযাধ)। 

১২।  ববনয়য বমস্টভ এনাবরস্ট, বএবব, জনিান ভন্ত্রণারয় (ময়ফ াআমর্ িকাময নুমযাধ)।  

 

স্বাক্ষবযত/- 

১২/২/১৮ 

(ফ্ভাাম্মদ ফ্যজাউর কবযভ) 

উবচফ 

ফ্পানঃ ৯৫৭৩৮০৪ 
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গণিজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

জনিান ভন্ত্রণারয় 

ব্য-২ াখা 

www.mopa.gov.bd 

 

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.০৬.০০৮.১৩-৭০তাবযখঃ ১৮ ভাচ ে ২০১৪ বিস্টাব্দ  

 

বযত্র 

 

বফলয়ঃবফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবামগয অআ.ব.টি ফামজর্  অআন ংক্রান্ত নুবফবাগ/বধাখা/াখা/স্থামনয বফলময় 

বনম্নরু িবভত দ-বফন্যা ফ্কন্দ্রীয়বামফ বনধ োযণ ম্পবকেত। 

 

ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিয ০৩/০৪/২০১৩ তাবযমখয বায বিান্ত এফং 

১২/০৯/২০১৩ তাবযমখয ০৪.০০.০০০.২১১.০৬.০০৮.১৩-৩৮২ নং স্মাযমকয বিামন্তয অমরামক বফববন্ন 

ভন্ত্রণারয়/বফবামগয অআ.ব.টি., ফামজর্  অআন ংক্রান্ত নুবফবাগ/বধাখা/াখা/স্থামনয বফলময় বনম্নরু 

িবভত দ-বফন্যা ফ্কন্দ্রীয়বামফ বনধ োযণ কযা মরা: 

 

অআ.ব.টি. নুবফবাগ/বধাখা/াখা 

 

সুাবযকৃত 

কোর্াগবয 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরময়য নাভ িবভত জনফমরয দ-বফন্যা ফ্ভার্ 

দ 
কভ েকতো ায়ক 

কভ েচাযী 

ফড় ১২টি 

(৩০০ এফং 

এয বধক 

জনফর বফবষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগ) 

(১) িধানভন্ত্রীয কাম োরয় (২) জনিান 

ভন্ত্রণারয় (৩) ফাংরামদ যকাবয কভ ে 

কবভন বচফারয় (৪) থ ে বফবাগ (৫) 

থ েননবতক ম্পকে বফবাগ (৬) স্বাস্থে  

বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (৭) জাতীয় 

ংদ বচফারয় (৮) বযকল্পনা বফবাগ (৯) 

ফ্যরথ ভন্ত্রণারয় (১০) বক্ষা ভন্ত্রণারয় 

(১১) বনফ োচন কবভন বচফারয় (১২) ড়ক 

বফবাগ 

ববনয়য বমস্টভ 

 এনাবরস্ট-০১ 

কবম্পউর্ায 

ামযর্য ০৮ 

বপ 

ায়ক ০৩ 

১৮টি 

ববনয়য ফ্িাগ্রাভায-০১ 

ফ্িাগ্রাভায-০১ 

ফ্ভআনমর্ন্যান্স 

আবঞ্জবনয়ায-০১ 

কাযী ফ্িাগ্রাভায-০২ 

কাযী ফ্ভআনমর্ন্যান্স 

আবঞ্জবনয়ায-০১ 

ভেভ ১৬টি 

(১৫০-

৩০০)ম েন্ত 

জনফর বফবষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/বফবা

গ 

(১) অন বফবাগ, যাষ্ট্রবতয কাম োরয় (২) 

স্ত্র ফাবনী বফবাগ (৩) ভবন্ত্রবযলদ 

বফবাগ (৪) কৃবল ভন্ত্রণারয় (৫) ফাবণজে 

ভন্ত্রণারয় (৬) খাদ্য ভন্ত্রণারয় (৭) স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় (৮) বল্প ভন্ত্রণারয় (৯)অআন  

বফচায বফবাগ (১০) ফ্রবজমরটিব  ংদ 

বফলয়ক বফবাগ (১১) স্থানীয় যকায বফবাগ 

(১২) ফাস্তফায়ন, বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন 

বমস্টভ 

 এনাবরস্ট-০১ 

কবম্পউর্ায 

ামযর্য ০৬ 

বপ 

ায়ক-০২ 

১৩টি 

ফ্িাগ্রাভায-০১ 

কাযী ফ্িাগ্রাভায-০২ 

কাযী ফ্ভআনমর্ন্যান্স 

আবঞ্জবনয়ায-০১ 
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সুাবযকৃত 

কোর্াগবয 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরময়য নাভ িবভত জনফমরয দ-বফন্যা ফ্ভার্ 

দ 
কভ েকতো ায়ক 

কভ েচাযী 

বফবাগ (১৩) দুমম োগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ 

ভন্ত্রণারয় (১৪) তথ্য ভন্ত্রণারয় (১৫) ভৄবক্তযুি 

বফলয়ক ভন্ত্রণারয় (১৬) তথ্য  ফ্মাগামমাগ 

িযুবক্ত ভন্ত্রণারয় 

ফ্ছার্ ২৯টি 

(১০৫ এয কভ 

জনফর বফবষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগভ 

 (১) জনবফবাগযাষ্ট্রবতয কাম োরয় (২) 

াফ েতে চট্টগ্রাভ বফলয়ক ভন্ত্রণারয় (৩) 

িাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারয় (৪) 

ফ্ফাভবযক বফভান বযফন  ম ের্ন 

ভন্ত্রণারয় (৫) ফ্তু বফবাগ (৬) ংস্কৃবত 

বফলয়ক ভন্ত্রণারয় (৭) িবতযক্ষা ভন্ত্রণারয় 

(৮) খাদ্য ভন্ত্রণারয় (৮) বফদুেৎ বফবাগ (৯) 

জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ বফবাগ (১০) 

বযমফ  ফন ভন্ত্রণারয় (১১) ভৎস্য  

িাবণ ম্পদ ভন্ত্রণারয় (১২) বেন্তযীণ 

ম্পদ বফবাগ (১৩) ব্যাংক  অবথ েক 

িবতষ্ঠান বফবাগ (১৪) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

(১৫) গৃায়ণ  গণপূতে ভন্ত্রণারয় (১৯) েী 

উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ (২০) বযংখ্যান 

 তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ (২১) ডাক  

ফ্র্বরমমাগামমাগ ভন্ত্রণারয় (২২) ধভ ে বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় (২৩) ফ্নৌবযফন ভন্ত্রণারয় (২৪) 

ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (২৫) ভবরা  

বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয় (২৬) াবন ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় (২৭) যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় (২৮) 

িফাী কল্যাণ  তফমদবক কভ েংস্থান 

ভন্ত্রণারয় (২৯) বফজ্ঞান  িযুবক্ত ভন্ত্রণারয়।  

বমস্টভ এনাবরস্ট-০১ কবম্পউর্ায 

ামযর্য ০৪ 

বপ 

ায়ক-০১ 

০৯টি 

ফ্িাগ্রাভায-০১ 

কাযী ফ্িাগ্রাভায-০১ 

কাযী ফ্ভআনমর্ন্যান্স 

আবঞ্জবনয়ায-০১ 

(খ) ফামজর্ নুবফবাগ/বধাখা/াখা 

সুাবযকৃত 

কোর্াগবয 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরময়য নাভ সুাবযকৃত 

নুবফবাগ/

বধাখা/াখা 

িবভত জনফমরয দ-বফন্যা ফ্ভার্ 

দ 
কভ েকতো ায়ক কভ েচাযী 

ফড় ৭টি 

(ফাবল েক উন্নয়ন 

কভ েসূবচ ২০১২-

২০১৩ নুমায়ী 

মফ োচ্চ 

(১) িাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারয় 

(২) ড়ক বফবাগ (৩) বক্ষা 

ভন্ত্রণারয় (৪) বফদুেৎ বফবাগ (৫) 

স্বাস্থে  বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

(৬) স্থানীয় যকায বফবাগ (৭) 

নুবফবাগ যুগ্ম বচফ-০১ ব্যবক্তগত 

কভ েকতো-১ 

বপ ায়ক-১ 

২৩টি 

উ-বচফ-০১ ব্যবক্তগত 

কভ েকতো-১ 
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সুাবযকৃত 

কোর্াগবয 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরময়য নাভ সুাবযকৃত 

নুবফবাগ/

বধাখা/াখা 

িবভত জনফমরয দ-বফন্যা ফ্ভার্ 

দ 
কভ েকতো ায়ক কভ েচাযী 

ফযাদ্দিাি 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগভ 

ফ্যরথ ভন্ত্রণারয়। বপ ায়ক-১ 

ববনয়য ঃ 

বচফ/ঃ 

বচফ-২ 

িাবনক 

কভ েকতো-২ 

বপ কাযী 

কাভ কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক-২ 

বপ ায়ক-১ 

উ বচফ/উ 

িধান-১ 

ব্যবক্তগত 

কভ েকতো-১ 

বপ ায়ক-১ 

বঃঃবচফ/

ঃ 

বচফ/ঃ 

িধান-২ 

িাবনক 

কভ েকতো-২ 

বপ কাযী 

কাভ কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক-২ 

বপ ায়ক-১ 

ভেভ ২৫টি 

(৩০০ ফ্কাটি 

তদূর্ধ্ে-

ফযাদ্দিাি 

ভন্ত্রণারয়/বফবা

গভ 

(১) িধানভন্ত্রীয কাম োরয় (২) 

াফ েতে চট্টগ্রাভ বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(৩) কৃবল ভন্ত্রণারয় (৪) ফ্ফাভবযক 

বফভান বযফন  ম ের্ন 

ভন্ত্রণারয় (৫) ফ্তু বফবাগ (৬) 

িবতযক্ষা ভন্ত্রণারয় (৭)খাদ্য 

ভন্ত্রণারয় (৮) জ্বারাবন  খবনজ 

ম্পদ বফবাগ (৯) বযমফ  ফন 

ভন্ত্রণারয় (১০) ভৎস্য  

িাবণম্পদ ভন্ত্রণারয় (১১) স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয় (১২) গৃায়ণ  গণপূতে 

ভন্ত্রণারয় (১৩) বল্প ভন্ত্রণারয় (১৪) 

েী উন্নয়ন  ভফায় বফবাগ (১৫) 

বযকল্পনা বফবাগ (১৬) ডাক  

ফ্র্বরমমাগামমাগ ভন্ত্রণারয় (১৭) 

দুমম োগ ব্যফস্থানা  ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

(১৮) ফ্নৌবযফন ভন্ত্রণারয় (১৯) 

াবন ম্পদ ভন্ত্রণারয় (২০) 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ (২১) 

জনিান ভন্ত্রণারয় (২২) থ ে 

বফবাগ (২৩) বেন্তযীণ ম্পদ 

বধাখা উ-বচফ-১ ব্যবক্তগত 

কভ েকতো-১ 

বপ ায়ক-১ 

১১টি 

ববনয়য ঃ 

বচফ/ঃ 

বচফ-০১ 

িাবনক 

কভ েকতো-১ 

বপ কাযী 

কাভ কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক-১ 

বপ ায়ক-১ 

বঃঃবচফ/

ঃ 

বচফ/ঃ 

িধান-১ 

িাবনক 

কভ েকতো-১ 

বপ কাযী 

কাভ কবম্পউর্ায 
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সুাবযকৃত 

কোর্াগবয 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরময়য নাভ সুাবযকৃত 

নুবফবাগ/

বধাখা/াখা 

িবভত জনফমরয দ-বফন্যা ফ্ভার্ 

দ 
কভ েকতো ায়ক কভ েচাযী 

বফবাগ (২৪) অআন  বফচায 

বফবাগ (২৫) জাতীয় ংদ 

বফলয়ক বচফারয় 

ভৄদ্রাক্ষবযক-

১বপ ায়ক-

১ 

ফ্ছার্ ২৫টি 

(৩০০ ফ্কাটি 

র্াকা এয কভ 

ফযাদ্দিাি 

ভন্ত্রণারয়/বফবা

গভ 

(১) জন বফবাগ, যাষ্ট্রবতয 

কাম োরয় (২) অন বফবাগ, 

যাষ্ট্রবতয কাম োরয় (৩) ন্ত্র 

ফাবনী বফবাগ (৪) ফাবণজে 

ভন্ত্রণারয় (৫) ংস্কৃবত বফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় (৬) ফাংরামদ যকাবয 

কভ ে কবভন বচফারয় (৭) 

থ েননবতক ম্পকে বফবাগ (৯) 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় (১০) তথ্য 

ভন্ত্রণারয় (১১) ফস্ত্র  ার্ 

ভন্ত্রণারয় (১২) েভ  কভ েংস্থান 

ভন্ত্রণারয় (১৩) ফ্যবজমরটিব  

ংদ বফলয়ক বফবাগ (১৪) ভূবভ 

ভন্ত্রণারয় (১৫) বযংখ্যান  

তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ (১৬) 

ফাস্তফায়ন, বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন 

বফবাগ (১৭) ধভ ে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(১৮) ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (১৯) 

ভবরা  বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(২০) যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় (২১) 

ভৄবক্তযুি বফলয়ক ভন্ত্রণারয় (২২) 

িফাী কল্যাণ  তফমদবক 

কভ েংস্থান ভন্ত্রণারয় (২৩) বফজ্ঞান 

 িযুবক্ত ভন্ত্রণারয় (২৪) তথ্য  

ফ্মাগামমাগ িযুবক্ত ভন্ত্রণারয় (২৫) 

বনফ োচন কবভন বচফারয় 

াখা ববনয়য 

কাযী 

বচফ/কাযী 

বচফ-১ 

িাবনক 

কভ েকতো-১ 

বপ কাযী 

কাভ কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক-১ 

বপ ায়ক-১  

৪টি 

(গ) অআন নুবফবাগ/বধাখা/াখা 

সুাবযকৃত 

কোর্াগবয 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরময়য নাভ িবভত জনফমরয দ-বফন্যা ফ্ভার্ 

দ 
কভ েকতো ায়ক 

কভ েচাযী 

ফড় ৮টি (১) ভূবভ ভন্ত্রণারয় (২) স্থানীয় যকায বফবাগ (৩) বক্ষা যুগ্ম-বচফ-০১ ব্যবক্তগত ২৩টি 
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সুাবযকৃত 

কোর্াগবয 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরময়য নাভ িবভত জনফমরয দ-বফন্যা ফ্ভার্ 

দ 
কভ েকতো ায়ক 

কভ েচাযী 

(১৫০০ এয 

বধক 

ভাভরা 

চরভান) 

ভন্ত্রণারয় (৪) জনিান ভন্ত্রণারয় (৫) ড়ক বফবাগ (৬) 

থ ে বফবাগ (৭) ফাংরামদ যকাযী কভ ে কবভন 

বচফারয় (৮) ফ্যরথ ভন্ত্রণারয় 

কভ েকতো-১ 

বপ 

ায়ক-১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উ-বচফ-০১ ব্যবক্তগত 

কভ েকতো-১ 

বপ 

ায়ক-১ 

ববনয়য 

কাযী 

বচফ/কাযী 

বচফ-২ 

 িাবনক 

কভ েকতো-২ 

বপ 

াকাযী কাভ 

কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক-২ 

বপ 

ায়ক-১ 

উ-বচফ-১ ব্যবক্তগত 

কভ েকতো-১ 

বপ 

ায়ক-১ 

বঃঃ 

বচফ/ঃ 

বচফ-০২ 

িাবনক 

কভ েকতো-২ 

বপ 

াকাযী কাভ 

কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক -২ 

বপ 

ায়ক-১ 

ভেভ ১২টি 

(৩০০-১৫০০ 

ম েন্ত ভাভরা 

যময়মছ) 

(১) স্বাস্থে  বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (২) েী উন্নয়ন  

ভফায় বফবাগ (৩) ডাক  ফ্র্বরমমাগামমাগ ভন্ত্রণারয় (৪) 

ফ্নৌবযফন ভন্ত্রণারয় (৫) বফদুেৎ বফবাগ (৬) ভৎস্য  

িাবণ ম্পদ ভন্ত্রণারয় (৭) স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় (৮) গৃায়ণ  

গণপূতে ভন্ত্রণারয় (৯) তথ্য ভন্ত্রণারয় (১০) িবতযক্ষা 

ভন্ত্রণারয় (১১) বনফ োচন কবভন বচফারয় (১২) 

ফ্ফাভবযক বফভান বযফন  ম ের্ন ভন্ত্রণারয় 

উ-বচফ-০১ ব্যবক্তগত 

কভ েকতো-১ 

বপ 

ায়ক-১ 

১১টি 

বঃ ঃ 

বচফ/কাযী 

বচফ-১ 

 িাবনক 

কভ েকতো-১ 

বপ 

াকাযী কাভ 
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সুাবযকৃত 

কোর্াগবয 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/কাম োরময়য নাভ িবভত জনফমরয দ-বফন্যা ফ্ভার্ 

দ 
কভ েকতো ায়ক 

কভ েচাযী 

কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক ১ 

বপ 

ায়ক-১ 

বঃঃ 

বচফ/ঃ 

বচফ-১ 

িাবনক 

কভ েকতো-১ 

বপ 

াকাযী কাভ 

কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক- ১ 

বপ 

ায়ক-১  

ফ্ছার্ ৩৬টি 

(৩০০ এয 

কভ ভাভরা 

যময়মছ) 

(১) বল্প ভন্ত্রণারয় (২) জন বফবাগ, যাষ্ট্রবতয কাম োরয় 

(৩) অন বফবাগ (৪) িধানভন্ত্রীয কাম োরয় (৫) স্ত্র 

ফাবনী বফবাগ (৬) ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ (৭) াফ েতে চট্টগ্রাভ 

বফলয়ক ভন্ত্রণারয় (৮) িাথবভক  গণবক্ষা ভন্ত্রণারয় (৯) 

কৃবল ভন্ত্রণারয় (১০) ফাবণজে ভন্ত্রণারয় (১১) ফ্তু বফবাগ 

(১২) ংস্কৃবত বফলয়ক ভন্ত্রণারয় (১৩) খাদ্য ভন্ত্রণারয় 

(১৪) জ্বারাবন  খবনজ ম্পদ ম্পদ বফবাগ (১৫) 

বযমফ  ফন ভন্ত্রণারয় (১৬) থ েননবতক ম্পকে বফবাগ 

(১৭) বেন্তযীণ ম্পদ বফবাগ (১৮) ব্যাংক  অবথ েক 

িবতষ্ঠান বফবাগ (১৯) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় (২০) ফস্ত্র  ার্ 

ভন্ত্রণারয় (২১) েভ  কভ েংস্থান ভন্ত্রণারয় (২২) 

ফ্রবজমরটিব  ংদ বফলয়ক বফবাগ (২৩) জাতীয় 

ংদ বচফারয় (২৪) বযকল্পনা বফবাগ (২৫) 

বযংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ (২৬) ফাস্তফায়ন, 

বযফীক্ষণ  ভল্যায়ন বফবাগ (২৭) ধভ ে বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(২৮) দুমম োগ ব্যফস্থানা ত্রাণ ভন্ত্রণারয় (২৯) ভাজ 

কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (৩০) ভবরা  বশু বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(৩১) াবন ম্পদ ভন্ত্রণারয় (৩২) যুফ  ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় 

(৩৩) ভৄবক্তযুি বফলয়ক ভন্ত্রণারয় (৩৪) িফাী কল্যাণ  

তফমদবক কভ েংস্থান ভন্ত্রণারয় (৩৫) বফজ্ঞান  িযুবক্ত 

ভন্ত্রণারয় (৩৬) তথ্য  ফ্মাগামমাগ িযুবক্ত ভন্ত্রণারয় 

বঃঃ 

বচফ/ঃ 

বচফ-১  

িাবনক 

কভ েকতো-১ 

বপ 

াকাযী কাভ 

কবম্পউর্ায 

ভৄদ্রাক্ষবযক ১ 

বপ 

ায়ক-১  

৪টি  

 

(i) ফ্ম কর ভন্ত্রণারয়/বফবামগয অআ.ব.টি./ফামজর্/অআন নুবফবাগ/বধাখা/াখায় সুাবযকৃত 

কোর্াগবয  জনফমরয ফ্চময় ফ্ফব জনফর যময়মছ ফ্মক্ষমত্র এ দ বফন্যা-িমমাজে মফ না। 
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(ii) ফতেভামন ফ্ম কর ভন্ত্রণারয়/বফবামগ সুাবযকৃত কোর্াগবয  জনফমরয চাআমত কভ জনফর 

যময়মছ, ফ্কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ সুাবকৃত কোর্াবয এফং দ-বফন্যা নুমায়ী দ সৃজমনয 

িময়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযমফ। 

(iii) যকাবয ভাভরা-ফ্ভাকদ্দভা ব্যফস্থানা  বযচারনায জন্য অআন  বফচায বফবামগ পূণ োঙ্গ  

বফমলাবয়ত বরবর্য উআং যময়মছ বফধায় অরাদা ফ্কান জনফর অআন  বফচায বফবামগয জন্য 

িময়াজন মফ না। 

 

স্বাক্ষবযত/- 

৯/৩/২০১৪ 

(ড. কাভার অফদুর নাময ফ্চৌদৄযী) 

বচফ 

জনিান ভন্ত্রণারয় 

 

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.০৬.০০৮.১৩-৭০ তাবযখঃ ১৮ ভাচ ে ২০১৪ বিস্টাব্দ  

 

০১।  ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, িধানভন্ত্রীয কাম োরয়। 

০২।  ববনয়য বচফ/বচফ/বাযিাি বচফ......................................ভন্ত্রণারয়/বফবাগ (কর)। 

০৩। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, বএন্ডএবজ’য কাম োরয়, ৪৩ নং কাকযাআর ড়ক, ঢাকা। 

০৪।  ফ্যক্টয, বফ.ব.এ.টি.ব./বফ.ব.এ. িান একামডবভ/বযফন কবভনায, যকাবয মানফান 

বধদিয/ভাবযচারক, ফাংরামদ কভ েচাযী কল্যাণ ফ্ফাড ে/ভৄদ্রণ  িকানা বধদিয। 

০৫।  বচফ, ফাংরামদ যকাবয কভ ে কবভন বচফারয়, অগাযগাঁ, ফ্ময ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

০৮।  বতবযক্ত বচফ (কর) জনিান ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা। 

০৯।  যুগ্ম বচফ (কর) জনিান ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা। 

১০।  উ-বযচারক, ফাংরামদ পযভস্  িকানা বপ, ফ্তজগাঁ, ঢাকা। (ফাংরামদ ফ্গমজমর্য 

যফতী ংখ্যায় িকাময নুমযাধ)। 

১১।  ববনয়য বমস্টভ এনাবরস্ট, ব.এ.ব.ব. জনিান ভন্ত্রণারয় (ময়ফ াআমর্ িকাময জন্য)। 
 

 

স্বাক্ষবযত/- 

১৮-০৩-২০১৪ 

(অকতাযী ভভতাজ) 

বতবযক্ত বচফ (ব্য) 

জনিান ভন্ত্রণারয় 
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জনিান ভন্ত্রণারয় 

ব্য-২ াখা 

www.mopa.gov.bd 

 

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৬.০৩৬.১২-৫০ তাবযখঃ ২২ ভাঘ ১৪২০ফঙ্গাব্দ০৪ ফ্পব্রুয়াবয ২০১৪বিস্টাব্দ  

বযত্র 

 

বফলয়ঃযকাবয বপময বফদ্যভান পুযামনা দনাভ বযফতেন। 

 

বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  এয বধনস্থ বধদিয/দিয, যাষ্ট্রবতয কাম োরয়  িধানভন্ত্রীয কাম োরময় 

কভ েযত কভ েচাযীমদয বকছু দবফ/দনাভ মনক পুযামনা বদমনয য়ায় দনাভগুমরা ভময়ামমাগী কযায জন্য 

যকায দনাভ বযফতেন কযায বিান্ত গ্রণ কমযমছ। 

 

(ক)গৃীত বিামন্তয অমরামক বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগ  এয বধনস্থ বধদিয/দিমযয বফদ্যভান পুযামনা 

দনাভভময বযফবতেত দনাভ বনম্নরু বনধ োযণ কযা মরাঃ  

 

ক্রবভক নং মদয ফতেভান নাভ বযফবতেত দনাভ 

০১. এভএরএএ/দিযী/বয়ন/বডভ যীক্ষক/ফ্য়াবযং 

এমর্নমডি/বুচায/টি-ফায এোবমর্ি 

বপ ায়ক  

০২. সুআায/ঝাড়ুদায/বিনায/পযা/বযোযক বযেন্নতা কভী 

০৩. গাড ে/নাআর্ গাড ে/িযী/তন িযী কাভ 

দামযায়ান/ফ্চৌবকদায/ফ্গর্ বকায/তন িযী/কাভ 

দামযায়ান/গাড ে াবফরদায/ববকউবযটি গাড ে/কোম্প 

গাড ে 

বনযাত্তা িযী 

০৪. ফ্ভমঞ্জায/াআমকর ফ্ভমঞ্জায/ফয় ফ্ভমঞ্জায ফাতো ফাক 

০৫. কামরকটিং যকায কো যকায 

০৬. ফ্স্টায ম্যাবনময়র বান্ডাযকভী 

০৭. র্কক/ফ্ামস্টর র্কক/াচক (অআ, বফ) ফাবুবচ ে 

০৮. ভারবচ কাযী ফাবুবচ ে 

০৯. য়ার্ায াম্প ড্রাআবায/াম্প ম্যান াম্প চারক 

১০. বরবডং পায়াযম্যান কাভ পায়ায াআমড্রি ামযর্য  পায়াযম্যান কাভ পায়ায াআমড্রি 

ামযর্য 

১১. গ্রীজায কাভ াম্প ড্রাআবায গ্রীজায কাভ াম্প চারক 

১২. এ,এ,য়াযম্যান/এ,এ,রাআনম্যান/এ,এ,আঃবপ

র্ায/এ,এ,এরব ডবিউম্যান 

আমরকবিবয়ান(য়াবযং/বাযমড/আ

ফ্রকবিকোর/বপটিং/বাযমড এন্ড 

য়োবযং) 

১৩. র্াআ বডবিবফউর্য ফাআবন্ডং কাযী 

http://www.mopa.gov.bd/
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ক্রবভক নং মদয ফতেভান নাভ বযফবতেত দনাভ 

১৪. ফ্ফফী ফ্র্ক্সী ড্রাআবায ড্রাআবায 

১৫. গাবড় কাযী ফ্রায 

১৬. বজ ামযর্য/ফ্গমস্টর্নায ামযর্য/ব্লু 

বিিায/ডুবিমকটিং ফ্ভবন ামযর্য/াআমিাস্টাআর 

ফ্ভবন ামযর্য 

পমর্াকব ামযর্য 

১৭. বনযাত্তা িযী বধনায়ক গাড ে কভান্ডায 

১৮. িাক কাযী িাক ফ্রায 

(খ) যাষ্ট্রবতয কাম োরময়য বফদ্যভান পুযামনা দনাভভময বযফবতেত দনাভ বনম্নরু মফঃ 

ক্রবভক নং বফদ্যভান নাভ সুাবযকৃত দনাভ 

০১. ফ্ডর্কক িধান ফাবুবচ ে 

০২. র্কক  ফাবুবচ ে 

০৩. চাযাব বপ ায়ক 

০৪. র্ককমভর্ কাবয ফাবুবচ ে 

০৫. ভারবচ কাবয ফাবুবচ ে 

০৬. াউজ বিনায বফন বযচম োকাযী 

(গ) িধানভন্ত্রীয কাম োরময়য বফদ্যভান পুযামনা দনাভভময বযফবতেত দনাভ বনম্নরু মফঃ 

ক্রবভক নং বফদ্যভান নাভ সুাবযকৃত দনাভ 

০১. র্ককমভর্ কাবয ফাবুবচ ে  

০২. বখদভতগায বযচম োকাযী 

০৩. অফদায বযমফনকাযী 

০৪. ফাবুবচ ে ফাবুবচ ে 

০৫. ভারবচ কাবয ফাবুবচ ে 

০৬. ভারী ভারী 

০৭. খারা কাবয ভারী 

০৮. াউজ বিনায বফন বযচম োকাযী 

০৯. বনম্ন ধীনস্থ কভ েচাযী ায়ক কভ েচাযী 

১০. ফ্ক্ষৌযকায Hair Dresser 

১১. চাযাব, জভাদায, ড োযরী ায়ক কভ েচাযী 

 

তেঃ 

 ফবণ েত দবফভ বযফতেমনয ফ্ক্ষমত্র দভময কাম েবযবধ, দভম োদা, ফ্ফতন-বাতাবদয ফ্কান 

বযফতেন মফ না। 
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 ফ্কান অবথ েক ংমেল না থাকায় এ বফলময় থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রমণয িময়াজন মফনা। 

 অমদ জাবযয তাবযখ মত বযফবতেত দনাভ কাম েকয মফ। 

 

স্বাক্ষবযত/- 

০৪/০২/২০১৪ 

(অফদু ফ্াফান বকদায) 

ববনয়য বচফ 

জনিান ভন্ত্রণারয় 

 

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৬.০৩৬.১২-৫০ তাবযখঃ ২৮ ভাঘ ১৪২০ ফঙ্গাব্দ১০ ফ্পব্রুয়াবয ২০১৪ বিস্টাব্দ  

নুবরবঃ দয় ফগবত  িময়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রমণয জন্যঃ  

০১।  ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা। 

০২।  ভৄখ্য বচফ, িধানভন্ত্রীয কাম োরয়, পুযাতন ংদ বফন, ফ্তজগাঁ, ঢাকা। 

০৩।  ববনয়য বচফ/বচফ/বাযিাি বচফ......................................ভন্ত্রনারয়/বফবাগ (কর) 

(তাঁযঅতাধীন কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/ংস্থা/দিয/িবতষ্ঠানমক ফবত কযায 

নুমযাধ) 

০৪। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক, বএন্ডএবজ’য কাম োরয়, ৪৩ নং কাকযাআর ড়ক, ঢাকা। 

০৫।  ফ্যক্টয, বফবএটিব/বফবএ িান একামডবভ/বযফন কবভনায, যকাবয মানফান 

বধদিয/ভাবযচারক, ফাংরামদ কভ েচাযী কল্যাণ ফ্ফাড ে/ভৄদ্রণ  িকানা বধদিয। 

০৬।  বচফ, ফাংরামদ যকাবয কভ ে কবভন বচফারয়, অগাযগাঁ, ফ্ময ফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭। 

০৭।  বতবযক্ত বচফ (কর) জনিান ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা। 

০৮।  বফবাগীয় কবভনায (কর) 

০৯।  যুগ্ম-বচফ (কর) জনিান ভন্ত্রণারয়, ফাংরামদ বচফারয়, ঢাকা। 

১০।  ফ্জরা িাক (কর)  

১১।  উ-বযচারক, ফাংরামদ পযভস্  িকানা বপ, ফ্তজগাঁ, ঢাকা।  

 (ফাংরামদ ফ্গমজমর্য যফতী ংখ্যায় িকাময নুমযাধ)। 

১২।  ববনয়য বমস্টভ এনাবরস্ট, বএবব, জনিান ভন্ত্রণারয় (ময়ফ াআমর্ িকাময 

নুমযাধ)। 

স্বাক্ষবযত/- 

১১.০২.২০১৪ 

বতবযক্ত বচফ (ব্য) 

জনিান ভন্ত্রণারয়। 
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থ ে বফবাগ, থ ে ভন্ত্রণারয় 

ব্যয় ব্যফস্থানা-৩ াখা । 
(www.mof.gov.bd) 

 

নং ০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১২-০১ তাবযখ-০১/০১/২০১৯ 

 

অউর্মাব েং (Outsourcing) িবক্রয়ায় ফ্ফা গ্রণ নীবতভারা, ২০১৮ 

 

িস্তাফনাঃ ম্পমদয মফ োচ্চ  মফ োত্তভ ব্যফায বনবিতকযণ এফং স্বল্পতভ ভময় ভানম্মত ফ্ফা ক্রময়য রমক্ষে যকায 

জনস্বামথ ে বনম্নরূ নীবতভারা িণয়ন কযর, মথাঃ- 

 

১। ংবক্ষি বমযানাভ  িফতেনঃ 

(১)এনীবতভারা অউর্মাব েং(Outsourcing)িবক্রয়ায় ফ্ফা গ্রণ নীবতভারা, ২০১৮নামভ বববত মফ; 

(২) অমদ জাবযয তাবযখ মত এ নীবতভারা কাম েকয মফ । 
২। ংজ্ঞাঃ-বফলয় বকংফা িমঙ্গয বযবি ফ্কান বকছু না থাকমর , এ নীবতভারায়- 

(১) ‘‘ফ্ফা ক্রয়কাযী’’ থ ে যকাবয তবফমরয থ ে দ্বাযা ফ্কান ফ্ফা ক্রময়য জন্য িাবনক  অবথ েক ক্ষভতাম্পন্ন ফ্কান 

ক্রয়কাযী; 

(২) ‘‘যকাবয তবফর’’ থ ে যকাবয ফামজর্ মত ক্রয়কাযীয নুকূমর ফযাদ্দকৃত থ ে , থফা ফ্কান উন্নয়ন মমাগী ফা 

বফমদী যাষ্ট্র ফা ংস্থা কর্তেক যকামযয ভােমভ ক্রয়কাযীয নুকূমর ন্যস্ত নুদান  ঋণ এফং এ নীবতভারায উমদ্দশ্য 

পূযণকমল্প যকাবয, অধা যকাবয ফা ফ্কান অআমনয ধীন িবতবষ্ঠত ফ্কান ংবফবধফি ংস্থায তবফর ; 

(৩) ‘‘ফ্ফা যফযাকাযী’’ থ ে অউর্মাব েং এয জন্য বনধ োবযত ফ্ফা ম্পাদমনয উমদ্দমশ্য ক্রয়কাযীয ামথ চ্যবক্ত 

ম্পাদনকাযী িবতষ্ঠান থফা ফ্ক্ষত্র বফমমল ফ্ফা িদানকাযী ব্যবক্ত ; 

(৪) ‘‘ফ্ফা িদানকাযী’’ থ ে অউর্মাব েং এয জন্য বনধ োবযত ফ্ফা ম্পাদমনয জন্য চ্যবক্তফি ফাংরামদব নাগবযক; 

(৫) ‘‘অউর্মাব েং ((Outsourcing)) থ ে ফ্ফা ক্রয়কাযী কর্তেক াফবরক িবকউযমভি অআন , ২০০৬ এফং াফবরক 

িবকউযমভি বফবধভারা, ২০০৮ নুযমণ এ নীবতভারায ধীন ফ্ফাক্রয়; 

(৬) ‘‘ফ্ফা’’ থ ে এ নীবতভারায ধীন অউর্মাব েং এয জন্য বনধ োবযত ফ্কান কাজ । 

 

 

http://www.mof.gov.bd/
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৩। অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ফ্ফা গ্রমণয ফ্ক্ষমত্র নুযণীয় বফলয়াফবরঃ 

(১)অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ফ্ফাগ্রমণয ফ্ক্ষমত্র ফ্কান দ সৃবষ্টয িময়াজন মফ না এফং ফ্কান মদয বফযীমত এ ফ্ফা ক্রয় 

কযা মামফ না; 

(২) ফ্ফা ক্রয়কাযী , অউর্মাব েং এয জন্য বনধ োবযত ফ্ফাভ ম্পাদমনয জন্য থ ে বফবামগয ম্মবতক্রমভ এ নীবতভারা 

নুযণপূফ েক ফ্ফা গ্রণ কযমফ; 

(৩) যাষ্ট্রীয় বনযাত্তা , ফ্গানীয়তা  যকাবয স্বাথ ে বফবিত য়ায অংকা থামক বকংফা অউর্মাব েং এয ভােমভ 

ফ্ফাগ্রমণয ফ্ক্ষমত্র দক্ষ ফা বফমলাবয়ত ফ্ফা বফবিত য়ায ঝুঁবক বতভাত্রায় বফদ্যভান , এরু ফ্ফাভ থ ে বফবামগয 

ম্মবত ামমক্ষ অউর্মাব েং নীবতভারায অতা ফবভূ েত যাখা মামফ; 

(৪) ফ্কান ফ্ফা ক্রয়কাযীয কাম োরময় অউর্মাব েং এয জন্য , বচবিত ফ্কান ফ্ফায ফ্ক্ষমত্র যাষ্ট্রীয় বনযাত্তা , ফ্গানীয়তা  

যকাবয স্বাথ ে বফবিত য়ায অংকা থাকমর ঐ কাম োরময়য ংবেষ্ট ফ্ফা থ ে বফবামগয ম্মবত ামমক্ষ এ নীবতভারায 

অতা ফবভূ েত যাখমত মফ; 

(৫) অউর্মাব েং এয জন্য , বনধ োবযত ফ্ফাভময তাবরকা , িময়াজনীয় ফ্মাগ্যতা  ববজ্ঞতা নুযণক্রমভ ফ্ফাক্রয় 

কযমত মফ; 

(৬) অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ফ্ফা িদানকাযীয াযীবযক ক্ষভতা থাকমত মফ; 

(৭) ফ্ফা ক্রয়কাযী অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ফ্ফা গ্রমণয ফ্ক্ষমত্র াফবরক িবকউযমভি অআন , ২০০৬ এফং াফবরক 

িবকউযমভি বফবধভারা, ২০০৮ এয অমরামক ফ্ফা যফযাকাযী িবতষ্ঠান থফা ফ্ফা িদানকাযী ব্যবক্ত বনফ োচন কযমফ ; 

(৮) ফ্ফা ক্রয়কাযী িময়াজমন , থ ে বফবামগয ম্মবত গ্রণপূফ েক ফ্ফা যফযাকাযী িবতষ্ঠান ব্যতীত যাবয ফ্ফা 

িদানকাযীয ংমগ ফ্ফা ক্রময়য চ্যবক্ত ম্পাদন কযমত াযমফ; 

(৯) যকাবয তবফর দ্বাযা অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ফ্ফা িদানকাযীয কোর্াগবয , ংখ্যা  ফ্মাগ্যতা যকায কর্তেক 

বনধ োবযত কর্তেক্ষ বনধ োযণ কযমফ । 
(১০) অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ফ্ফা িদানকাযী ব্যবক্তয ফয়ীভা ১৮-৬০ ফছয মফ । 
৪।অউর্মাব েং ফ্ফাভময তাবরকাঃ অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ফ্ফা ক্রময়য জন্য বনধ োবযত ফ্ফাভময তাবরকা এ 

নীবতভারাযবযবষ্ট ‘ক’ ফ্ত ংযুক্ত কযা র । 
৫।ফ্ফা যফযাকাযী িবতষ্ঠামনয বনফন্ধন, বনয়ন্ত্রণ  চ্যবক্তঃ 

(১)ফ্ফা যফযাকাযী িবতষ্ঠামনয বনফন্ধন , বনয়ন্ত্রণ, রাআমবন্সং, বনযীক্ষণ  ডার্ামফজ িণয়ন ংক্রান্ত কাম োফবর এফং ফ্ফা 

িদানকাযীয িাবনক বনয়ন্ত্রণ , িবক্ষণ, বনযাত্তা, কল্যাণ  ব্যফস্থানা যকায কর্তেক বনধ োবযত কর্তেক্ষ ম্পাদন 

কযমফ; 

(২) ক্রয়কাযীয ামথ ফ্ফা যফযাকাযীয চ্যবক্ত ম্পাদন , চ্যবক্তয ফ্ভয়াদ  নফায়নীভা , ফ্ফা ক্রয়কাযী -ফ্ফা 

যফযাকাযী িবতষ্ঠান -ফ্ফা িদানকাযী ম্পকে , ফ্ফা ক্রয়কাযী -ফ্ফা িদানকাযী ম্পকে , াফবরক িবকউযমভি অআন , 

২০০৬  াফবরক িবকউযমভি বফবধভারা, ২০০৮ দ্বাযা বনধ োবযত মফ । 
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৬।অউর্মাব েং ফ্ফা ক্রময়য ব্যয় বযমাধঃ ফ্ফা ক্রয়কাযী ংবেষ্ট িবতষ্ঠামনয ফামজমর্ ‘‘ফ্বৌত ফ্ফা (Non-

consulting Service) ’’ খামত ফযাদ্দ মত অউর্মাব েং ফ্ফা ক্রময়য িময়াজনীয় ব্যয় ফ্ভর্ামনা মামফ । 
৭।অউর্মাব েং এয ভােমভ ফ্ফাগ্রমণয ফ্ক্ষমত্র নুযণীয় অবথ েক বফলয়াফরীঃ 

(১) অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ংগৃীত ফ্ফা িদানকাযীয ভাবক ফ্ফাভল্য  িমণাদনা এফং ফ্ফা যফযাকাযী িবতষ্ঠামনয 

ন্যেনতভ কবভন থ ে বফবাগ কর্তেক, ভয় ভয় জাবযকৃত বনমদ েনা নুমায়ী বনধ োবযত মফ । ফ্ফা ক্রয়কাযী কর্তেক ফ্ঘাবলত 

বনধ োবযত ফ্ফাঘিা , ফ্ফা িদানকাযীয ফ্ফা ভয় বমমফ বফমফবচত মফ । তমফ ক্রয়কাযীয চাবদা ফ্ভাতামফক বতবযক্ত 

ভয় ফ্ফাদামন বনময়াবজত থাকমর চ্যবক্ত ফ্ভাতামফক বতবযক্ত ফ্ফাভল্য িমদয় মফ; 

 (২) অউর্মাব েং িবক্রয়ায় ংগৃীত ফ্ফা িদানকাযীয ফ্ফাভল্য ফ্ফা িদানকাযীয বনজ নাভীয় ব্যাংক বামফ ফ্ফা 

ক্রয়কাযী কর্তেক িমদয় মফ । 
৮।যবতকযণ  ফ্পাজতঃ 

(১) এ নীবতভারা ফরফৎ য়ায তাবযমখ অউর্মাব েং এয ভােমভ ফ্ফাগ্রণ নীবতভারা , ২০০৮ যবত ময়মছ ফমর গণ্য 

মফ; 

(২)উক্তরূ যবতকযণ মত্ত্ব উক্ত নীবতভারায অতায় ফ্ম ফ কাম েক্রভ বনষ্পন্ন ময়মছ , তা চ্যবক্তকারীন ভয় ম েন্ত ফার 

থাকমফ । 
 

স্বাক্ষবযত/- 

০১-০১-২০১৯ 

(অব্দুয যউপ তালুকদায) 

থ ে বচফ 

 

‘‘বযবষ্ট ক’’ 

 

অউর্মাব েং (Outsourcing) িবক্রয়ায় ফ্ফাগ্রণ নীবতভারা, ২০১৮ নুমায়ী ফ্ফা ক্রময়য জন্য বনধ োবযত ফ্ফাভময 

তাবরকাঃ 

(১)বনযাত্তা  াাযা ( KPI ব্যতীত); 

(২) বযোয-বযেন্নতা এফং ফাগান বযচম ো; 

(৩)বযফন ফ্ফা; 

(৪) আমরকবিকোর, ফ্ভকাবনকোর  কামঠয কাজ; 

(৫) র্কবকং  ডাআবনং ংক্রান্ত; 

(৬) ফ্ামস্টর, ফ্ভরূভ, িাফ, ফ্স্পার্ ে এফং কভনরুভ ংক্রান্ত; 

(৭) াউজ বকবং, ফ্কয়ায ফ্র্বকং এফং াাতার ফ্ফা ংক্রান্ত; 

(৮) বরপর্ ফ্ভআমিমনন্স, াম্প ামযটিং, ফ্জনামযর্য ামযটিং, ফ্ভবন ামযটিং  িমজক্টয ামযটিং ংক্রান্ত; 

(৯) এয়ায কবন্ডন মন্ত্র স্থান  ফ্ভআমিমনন্স; 

(১০) ডাক বফতযন ংক্রান্ত; 
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(১১) স্যাবনর্াবয  িাবেং কাজ; এফং 

(১২) থ ে বফবাগ কর্তেক ভময় ভময় বনধ োবযত ন্য ফ্ম ফ্কান ফ্ফা । 

 

নং ০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১২-০১ তাবযখ-০১/০১/২০১৯ 

 

বফতযণঃ (ফ্জেষ্ঠতায ক্রভানুাময নয়) 

১।ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

২। ভৄখ্য বচফ, িধানভন্ত্রীয কাম োরয় 

৩। ববনয়য বচফ/বচফ.......................................................................................ভন্ত্রণারয়/বফবাগ (ফ)  

৪। বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয় 

৫। বচফ, জাতীয় ংদ বচফারয়  

৬। বচফ, বনফ োচন কবভন 

৭। ফ্চয়াযম্যান, জাতীয় যাজস্ব ফ্ফাড ে 

৮। বচফ, ফাংরামদ কভ ে কবভন বচফারয় 

৯। ভা-বাফ বনযীক্ষক  বনয়ন্ত্রক  

১০। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক 

 

 

স্বাক্ষবযত/ 

(সুমরখা যাণী ফসু) 

যুগ্ম বচফ 

ফ্পান-৯৫৬৯৯৫১ 

E-mail: sulekhar@finance.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sulekhar@finance.gov.bd
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গণিজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায 

জনিান ভন্ত্রণারয় 

ব্য-২ বধাখা 

 

নং ০৫.০০.০০০০.১৫১.২৮.০০৪.১৭-১৭৭ ১০/০৯/২০১৮ 

বযত্র 

 

বফলয়: কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/দিয/ংস্থায তথ্য-িযুবক্ত াভগ্রী টিএন্ডআ ফবভূ েত যাখা ংক্রান্ত । 
কর ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/বধদিয/দিয/ংস্থাযবনম্নফবণ েত তথ্য-িযুবক্ত াভগ্রী বনমম্নাক্ত মতে টিএন্ডআ ফবভূ েত যাখা মরা:  

 

ক্রবভক নং তথ্য-িযুবক্ত াভগ্রীয নাভ 

০১। কবম্পউর্ায 

০২ বিিায 

০৩ স্ক্রানায 

০৪ ভাবিবভবডয়া িমজক্টয 

০৫ যাউর্ায 

০৬ ফ্নর্য়াকে সুআচ 

০৭ ফ্নর্য়াকে ফ্যক 

০৮ বববড কনপামযবন্সং বমস্টভ 

০৯ অআব ফ্পান 

 

তে: 

ক. ফামজমর্ মথ েয ংস্থান এফং যকামযয াবফ েক নীবতয ামথ ংগবতপূণ ে য়া ামমক্ষ উবেবখত াভগ্রী ক্রময়য ফ্ক্ষমত্র 

ংবেষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এয দাবয়মত্ব বনময়াবজত ভাননীয় ভন্ত্রীয নুমভাদন গ্রণ কযমত মফ; 

খ. উবেবখত াভগ্রী ক্রয়/ংগ্রময ফ্ক্ষমত্র যকাবয ক্রয় ংক্রান্ত বফবধ-বফধান নুযণ কযমত মফ; 

 

স্বাক্ষবযত 

 

(উমু্মর ানা) 

বতবযক্ত বচফ 

জনিান ভন্ত্রণারয় 
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ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

িাবনক ংোয াখা 

 

অমদ 

 

তাবযখ, ৯ বডমেয ২০১০/২৫ গ্রায়ণ ১৪১৭ 

 

নং ০৪.২২১.০২২.০০.০০.০২০.২০১০-৮২ িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটিযগত ১৪ মক্টাফয ২০১০ তাবযমখ 

নুবষ্ঠত বায সুাবযময অমরামক ভবন্ত্রবযলদ বফবামগযগত ০৩ ফ্ভ ২০০৩ তাবযমখয ভবফ/ক:বফ:া:/কগ-

১১/২০০১/১১১ নেয স্মাযমক জাবযকৃত যাজস্বখামত দ সৃবষ্ট, উন্নয়ন িকল্প ফ্থমক যাজস্ব খামত দ স্থানান্তয,দ ংযক্ষণ, 

দ স্থায়ীকযণ আতোবদ বফলময় নীবত  িবত ংক্রান্ত অমদটিমত যকায বনম্নরু ংমাধনী অনয়মনয জন্য বিান্ত গ্রণ 

কমযমছঃ 

 

“ভবন্ত্রবযলদ বফবামগয ০৩ ফ্ভ ২০০৩ তাবযমখয ভবফ/ক:বফ:া:/কগ-১১/২০০১/১১১ নেয স্মাযমক জাবযকৃত স্থায়ীবামফ 

দ সৃবষ্টপূফ েক ফছযবববত্তক দ ংযক্ষমণয নীবতভারা কোডায দ স্থায়ীবামফ সৃজমনয ফ্ক্ষমত্র িমমাজে মফ না। তমফ এ 

বফলয়টি ববফষ্যমত ন্য ফ্কান ফ্ক্ষমত্র নবজয বমমফ ব্যফায কযা মামফ না”। 

 

২।জনস্বামথ ে এ অমদ জাবয কযা র এফং তা বফরমে কাম েকয মফ।  

 

 

 

খন্দকায অমনায়ারুর আরাভ 

বতবযক্ত বচফ (িাবনক ংোয  ফাস্তফায়ন)। 
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ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

িাবনক উন্নয়ন াখা 

 

ভবফ/িাউ-৬(১)৯২-৩৬০তাবযখঃ ০৫/১০/২০০০বিস্টাব্দ২০/৬/১৪০৭ ফঙ্গাব্দ 

 

িজ্ঞান 

 

গণিজাতন্ত্রী ফাংরামদ যকায বনম্নরুবামফ িাবনক উন্নয়ন ংক্রান্ত বচফ কবভটি পুনগ েঠন কমযমছঃ- 

 

 

(ক) ১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ ফ্চয়াযম্যান 

 ২। িধানভন্ত্রীয ভৄখ্য বচফ দস্য 

 ৩। বচফ, ংস্থান ভন্ত্রণারয় দস্য 

 ৪। বচফ, থ েননবতক ম্পকে বফবাগ দস্য 

 ৫। দস্য (কাম েক্রভ) বযকল্পনা কবভন দস্য 

 ৬। বচফ, থ ে বফবাগ দস্য 

 ৭। বচফ, বক্ষা ভন্ত্রণারয় দস্য 

 ৮। স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় দস্য 

 ৯। বচফ, অআন, বফচায  ংদ বফলয়ক ভন্ত্রণারয় দস্য 

 

(খ)  কবভটিয কাম েবযবধঃ 

(১) যকাবয কাম ে বযচারনায িবত,দক্ষতা এফং যকাবয বিান্ত দ্রুত ফাস্তফায়মনয জন্য 

িাবনক ব্যফস্থায উন্নয়ন ংক্রান্ত িস্তাফ বফমফচনা কযা, 

(২) একাবধক ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ম্পৃক্ত এভন বফলয় বফমফচনা কযা, 

(৩) ভন্ত্রণারয়/বফবাগ থফা দিয/বধদিয এয সৃজন বকংফা পুনগ েঠন ংক্রান্ত িস্তাফ বফমফচনা 

কযা, 

(৪) নতুন কম োমযন/স্বায়ত্তাবত ংস্থায সৃজন বকংফা বফদ্যভান কম োমযন/ংস্থায পুনগ েঠন 

ংক্রান্ত িস্তাফ বফমফচনা কযা, 
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(৫) িাবনক দক্ষতা, দ্রুততা এফং ব্যয় ংমকাচমনয ভােমভ যকাবয কভ েকান্ড ম্পাদন 

ম্পকীয় ফ্ম ফ্কামনা ধযমনয বফলয় বফমফচনা কযা। 

২।  ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ এআ কবভটিমক াবচবফক ায়তা িদান কযমফ। 

৩।  এ অমদ বফরমে কাম েকয মফ। 

৪।  এ ংক্রান্ত ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ মত আতঃপূমফ ে জাবযকৃত িজ্ঞান নং ভবফ/িাউ-(১)/৯২-

৯১(১৫) তাবযখ: ১৯-০৪-১৯৯৯ বিস্টাব্দ/৬-১-১৪০৬ ফঙ্গাব্দ ফাবতর ফমর গণ্য মফ। 

 

যাষ্ট্রবতয অমদক্রমভ 

স্বাক্ষবযত/- 

(ফ্ভাঃ ফ্দরয়ায ফ্ামন) 

যুগ্ম-বচফ (৪) 


