সংযুক্তি ‘গ’
ওয়েবসাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলায়দর্ সরকার
কক্তিরাইে অক্তিস,ঢাকা
সংস্কৃক্তত ক্তবষেক মন্ত্রণালে
ক্তসটিয়জেস চাে শার
1.

ক্তির্ে ও ক্তমর্ে

ক্তির্ে : সৃজের্ীল কয়মশর মেধাস্বত্ব সয়চতে োনুষ।
ক্তমর্ে : মেবা ও েংক্ষণের োধ্যণে সৃজনশীল োনুণষর মেধাস্বণত্বর ববকাশ ও উৎকষ ষ োধান।
2.

সসবা প্রদাে প্রক্ততশ্রুক্তত

২.১) োগক্তরক সসবা
ক্রক্তমক সসবার োম
েং
(১)
১.

(২)
সৃজের্ীল কয়মশর
সরক্তজয়ের্ে প্রদাে করা

সসবা প্রদাে িদ্ধক্তত

প্রয়োজেীে কাগজিত্র এবং
প্রাক্তিস্থাে

সসবার মূল্য এবং িক্তরয়র্াধ
িদ্ধক্তত

(৩)
ক্তেধ শাক্তরত িরয়ম
আয়বদে আহবাে।
(িরম-২)

(৪)
১. ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে িরয়মর
পূরণকৃত ক্ততে কক্তি।
২.সৃজের্ীল কয়মশর দুটি কক্তি
(প্রয়োজয়ে দুটি সিেকক্তি)।
৩. এক হাজার োকা সেজাবর
চালায়ের মূল কক্তি সহ একটি
িয়োকক্তি।
৪. কমশটি সমৌক্তলক ও আদালয়ত
সকাে োেলা ক্তবচারাধীে সেই
এবং প্রদত্ত তথ্য ক্তের্ভশল স াষণা
সংবক্তলত ৩০০/-(ক্ততের্ত) োকার
েেজুক্তিক্তর্োল স্ট্যাম্প অথবা
কার্টজষ
মেোণর দাবিলকৃত

(৫)
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে
সরক্তজয়োর্য়ের ক্তি বাবদ
১০০০/-(এক হাজার) োকা
সেজাবর চালাে বদণে এর
মূল কক্তি দাবিল ।

সসবা প্রদায়ের
সমেসীমা

দাক্তেত্বপ্রাি কমশকতশা
(োম,িদবী,সিাে নম্বর ও
ই-সমইল)
(৬)
(৭)
সরক্তজয়ের্য়ের
সরক্তজোর
অি
জন্য
আয়বদে কক্তিরাইেস
করার ির েদ্ধবত
বা আইনী জর্টলতা
না থাকা োণেণক্ষ
সয়ব শাচ্চ ৬০ (ষাে)
কাে শ ক্তদবস এবং
কমিমক্ষ ৩০ কমশ
ক্তদবয়সর ময়ে।

২.

৩.

অঙ্গীকারোমা।
৫. হস্তান্তরসূয়ত্র মাক্তলক হয়ল
৩০০/-(ক্ততের্ত)
োকার
েেজুক্তিক্তর্োল স্ট্যায়ে কক্তিরাইে
হস্তান্তর দক্তলল।
৬. বাংলায়দয়র্র োগক্তরকত্ব
প্রমায়ণর জন্য আয়বদেকারীর
জাতীে িক্তরচেিত্র/ িাসয়িায়ে শর
সতযাক্তেত িয়োকক্তি।
৭. িাসয়িাে শ সাইয়জর দুই কক্তি
সতযাক্তেত ছক্তব।
কক্তিরাইে সরক্তজস্ট্ার বা মে মকান ফরণেণে ১. কয়মশর োম ও সরক্তজয়ের্ে
বালায়ম অন্তর্ভষি ক্তবষে সরক্তজোর
অি নম্বরসহ আয়বদে িত্র।
সেশয়ক তথ্য প্রদাে
কক্তিরাইেস
বরাবর ২. বতনশত োকার সেজাবর
আয়বদে আহবাে।
চালায়ের মূল কক্তি।

কক্তিরাইে সরক্তজয়ের্ে উিে
িমক্ষর
সংক্রান্ত সকাে ক্তবষয়ে উিক্তস্থক্ততয়ত
শুোক্তে
আিক্তত্ত উত্থাক্তিত হয়ল গ্রহয়ণর মােয়ম।
এর ক্তমমাংসা ।

১. প্রয়তযক িমক্ষর দাবীর স্বেণক্ষ
প্রয়োজেীে কাগজিত্র।
২.
শুোক্তের
সমেসীমা
বক্তধ শতকরয়ণর মক্ষসত্র ৩০০/োকার সেজাবর চালায়ের মূল
কক্তি।

বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী ১৫ কমশ ক্তদবস
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে
সরক্তজস্ট্ার বা বালায়ম
অন্তর্ভষি ক্তবষে সেশয়ক তথ্য
প্রদায়ের ক্তি বাবদ ৩০০/(ক্ততে র্ত) োকা সেজাবর
চালাে বদণে এর মূল কক্তি
দাবিল।
১. শুোেীর জন্য সকাে ক্তি
এর প্রয়োজে োই।
২. ক্তকন্তু সকাে িয়ের
শুোক্তের
তাক্তরখ
বক্তধ শতকরয়ণর আবশ্যকতা
হয়ল
আয়বদেকারীণক
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর শুোক্তের সমে
বক্তধ শতকরয়ণর ক্তি বাবদ

জনাব মোহাম্মদ মদণলাোর
জাবেল
কবেরাইে
েহকারী
েরীক্ষক

উিে
েণক্ষর সরক্তজোর
উিক্তস্থক্তত সায়িমক্ষ কক্তিরাইেস।
সমে ক্তেধ শাক্তরত
হয়ে থায়ক।

অি

৪

কক্তিরাইে সরক্তজয়ের্য়ের সহল্পয়িস্ক
ও
প্রক্তক্রো
সেয়কশ সহল্পলাইয়ের মােয়ম।
তাৎেক্তণক তথ্য দাে।

৫

কক্তিরাইে
ক্তেধ শাক্তরত
িরয়ম
সসাসাইটি/সক্তমক্তত ক্তেবন্ধণ আয়বদে
আহবাে।(িরম-৮)

৬.

অপ্রকাক্তর্ত বাংলায়দর্ী ক্তেধ শাক্তরত
িরয়ম
কয়মশর লাইয়সন্স প্রদাে
আয়বদে আহবাে।

৭.

কক্তিরাইে সরক্তজস্ট্ায়র ক্তেধ শাক্তরত
ক্তেবক্তন্ধত ক্তবষোবলীয়ত আয়বদে
িক্তরবতশে করা।
(িরম-৩)

িরয়ম
আহবাে।

৩০০/-(ক্ততে র্ত) োকা
সেজাবর চালামন জো বদণে
এর মূল কক্তি দাবিল করণত
হয়ব।
কক্তিরাইে অক্তিয়সর সহল্পয়িয়স্ক ক্তবোমূয়ল্য
প্রক্ততকমশক্তদবয়স
সরাসক্তর উিক্তস্থক্ততর মােয়ম
সকাল ৯:০০ ো
অথবা সহল্পলাইে নম্বর +৮৮সথয়ক
ক্তবকাল
০১৫১১-৪৪০০৪৪
৫:০০ ো িে শন্ত।
১. পূরণকৃত ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী সরকার সরক্তজোর
িরম
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে কর্তশক আয়বদেিত্র
২. ৫০০০/- োকার সেজাবর ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
প্রাক্তির ৩ (ক্ততে)
চালায়ের মূল কক্তি।
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে মায়সর
ময়ে
৩. সংগঠয়ের সং স্মারক ও সসাসাইটি/সক্তমক্তত ক্তেবন্ধয়ণর আয়বদে
সং ক্তবক্তধর একটি কক্তি
ক্তি বাবদ ৫০০০/-(িাঁচ ক্তেবন্ধের্ভি ক্তকংবা
৪. িক্তরচালো িষ শয়দর সদস্য হাজার) োকা সেজাবর বাক্ততল করয়বে।
ক্তহসায়ব
কাজ
করার চালাে জো বদণে এর মূল
উয়েশ্য,আয়বদয়ে
উণেক্তখত কক্তি দাবিল ।
ব্ক্তিগয়ণর ক্তলক্তখত সম্মক্তত
৫. আয়বদয়ের উয়েশ্য েম্ববলত
একটি স াষণা
১. পূরণকৃত ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
িরম
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
২. ৮০০/- োকার সেজাবর ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
চালায়ের মূল কক্তি।
সকাি নম্বণর অপ্রকাক্তর্ত
3. সংবিষ্ট কয়মশর ২ কক্তি
বাংলায়দর্ী কয়মশর লাইয়সন্স
প্রদাে এর ক্তি বাবদ ৮০০/(আে র্ত) োকা সেজাবর
চালাে কয়র এর মূল কক্তি
জমা ক্তদয়ত হয়ব।
১. পূরণকৃত ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী 30 কেষবদবে
িরম
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
২. ৩০০/- োকার সেজাবর ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
চালায়ের মূল কক্তি।
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে

সহল্প সিয়স্ক দাক্তেত্বপ্রাি
েবরদশষক
সরকার/য়রক্তজোর
কক্তিরাইে

অফ

সরকার/য়রক্তজোর
কক্তিরাইে

অফ

সরক্তজোর অফ কক্তিরাইে

৮

কক্তিরাইয়ের
স্বত্ব িরম ক্তেধ শাক্তরত ো ১. পূরণকৃত ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে
ক্তেয়োয়গর/ ক্তেধ শারয়ণর থাকাে িরম-২ পূরণ িরম
ক্তেবন্ধীকরণ।
কয়র আয়বদে আহবাে ২. আেশত োকার সেজাবর
চালায়ের মূল কক্তি

৯

কক্তিরাইে অক্তিস হয়ত মে মকান
সরক্তজোয়রর সহিাজয়ত আয়বদে
থাকা সকাে সরকাবর
দক্তলল এর সতযাক্তেত
কক্তি প্রদাে।

১০

সরক্তজোর
অফ
কক্তিরাইয়ের আয়দর্ এর
ক্তবরুণদ্ধ কক্তিরাইে সবায়ি শ
আিীল ।

ফরণেণে ১. আয়বদেিত্র
২. বতনশত োকার সেজাবর
চালায়ের মূল কক্তি।

১. মে মকান ফরণেণে ১. মে মকান ফরণেণে আয়বদেিত্র
আয়বদে
২. দুই হাজার োকার সেজাবর
২. দুই হাজার োকার চালায়ের মূল কক্তি।
সেজাবর চালায়ের মূল
কক্তি।

সরক্তজস্ট্ায়র
ক্তেবক্তন্ধত
ক্তবষোবলীয়ত িক্তরবতশয়ের
ক্তি বাবদ ৩০০/-(ক্ততে র্ত)
োকা সেজাবর চালাে জো
বদণে এর মূল কক্তি দাবিল।
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর কক্তিরাইয়ের
স্বত্ব
ক্তেয়োগ/ক্তেধ শারয়ণর
ক্তেবন্ধীকরয়ের ক্তি বাবদ
৮০০/-(আে র্ত) োকা
সেজাবর চালাে জো বদণে
এর মূল কক্তি দাবিল।
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে
সরক্তজোয়রর
সহিাজয়ত
থাকা সরকাবর দক্তলল এর
সতযাক্তেত কক্তি িাওোর
ক্তি বাবদ ৩০০/-(ক্ততে র্ত)
োকা সেজাবর চালাে জো
বদণে এর মূল কক্তি দাবিল।
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে
সবায়ি শ আিীল এর ক্তি বাবদ
২০০০/-(দুই হাজার) োকা
সেজাবর চালাে জো বদণে
এর মূল কক্তি দাবিল।

সরক্তজয়ের্য়ের
সরক্তজোর অফ কক্তিরাইে
জন্য
আয়বদে
করার ির সয়ব শাচ্চ
৬০ কমশ ক্তদবস

১৫ কমশ ক্তদবস

সরক্তজোর
কক্তিরাইেস

সরক্তজোয়রর
কক্তিরাইে সবাি শ
আয়দর্ প্রদায়ের
তাক্তরখ হয়ত ৩
(ক্ততে)
মায়সর
ময়ে
আিীল
করয়ত
হয়ব।
(য়বায়ি শর
সিা
অনুক্তিত হওোর
উির ক্তেিশর কয়র)

অি

১১

১২

১৩

১৪

ক্তবক্তিন্ন কমশ পুে শমুদ্রণ/ মে মকান ফরণেণে ১. আয়বদেিত্র
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
প্রকায়র্র
লাইয়সন্স আয়বদে আহবাে
২. এক হাজার োঁচশত োকার ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
প্রদাে।
সেজাবর চালায়ের মূল কক্তি।
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি
নম্বণর
পূেমু শদ্রণ/প্রকায়র্র লাইয়সন্স
িাওোর
ক্তি বাবদ
১৫০০/-োকা সেজাবর চালাে
জো বদণে এর মূল কক্তি
দাবিল।
চলক্তচ্চয়ত্রর
মে মকান ফরণেণে ১. আয়বদেিত্র
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
পূে শমুদ্রণ/প্রকায়র্র
আয়বদে আহবাে
২. ৩০০০/- োকার সেজাবর ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
লাইয়সন্স
চালায়ের মূল কক্তি।
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি
নম্বণর
পূেমু শদ্রণ/প্রকায়র্র লাইয়সন্স
িাওোর
ক্তি বাবদ
৩০০০/-(ক্ততে হাজার) োকা
সেজাবর চালাে জো বদণে
এর মূল কক্তি দাবিল।
কক্তিরাইে লঙ্ঘেকারী ১.ক্তেধ শাক্তরত
িরয়ম ১.ক্তেধ শাক্তরত িরয়ম আয়বদেিত্র
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
কক্তিসমূয়হর অনুপ্রয়বর্ আয়বদে। (িরম-৬)
২. ১৬০০/- োকার সেজাবর ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
সরাধ
২. ১৬০০/- োকার চালায়ের মূল কক্তি।
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সেজাবর চালায়ের মূল
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে
কক্তি।
লঙ্ঘেকারী
কক্তিসমূয়হর
অনুপ্রয়বর্ সরায়ধর ক্তি বাবদ
১৬০০০/-(সষাল
হাজার)
োকা সেজাবর চালাে জো
বদণে এর মূল কক্তি দাবিল।
সকাে িাষাে সাক্তহতয ও ১.ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে ১.আয়বদেিত্র
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
োট্যকলা
ক্তবষেক িরয়ম আয়বদে (িরম- ২. ১৫০০/- োকার সেজাবর ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
কয়মশর অনুবাদ প্রকার্ ও ৪)
চালায়ের মূল কক্তি।
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
উিাস্থািমের লাইয়সন্স
২. ১৫০০/- োকার
সকাি নম্বণর কয়মশর অনুবাদ
সেজাবর চালায়ের মূল
প্রকার্ ও উিাস্থািমের ক্তি
কক্তি।
বাবদ
১৫০০/- োকা

সেৌক্তিক সমে

কক্তিরাইে সবাি শ

সেৌক্তিক সমে

কক্তিরাইে সবাি শ

সেৌক্তিক সমে

সরক্তজোর
কক্তিরাইেস

সেৌক্তিক সমে

কক্তিরাইে সবাি শ

অি

১৫

সূবচ/ইেয়িকোর
উদ্ধৃক্তত গ্রহণ

হয়ত ১. মে মকান ফরণেণে ১. মে মকান ফরণেণে আয়বদে
কয়মশর োম উণেখপূব শক ২. ৩০০/- োকার সেজাবর
সরক্তজোর
অব চালায়ের মূল কক্তি
কক্তিরাইে
বরাবর
আয়বদে
২.৩০০/োকার
সেজারী চালায়ের মূল
কক্তি

১৬

ক্তেবন্ধে
বই
বা ১. মে মকান ফরণেণে ১. মে মকান ফরণেণে আয়বদে
সূবচ/ইেয়িোর
হয়ত কয়মশর
োয়ম ২. ৩০০/- োকার সেজাবর
উদ্ধৃক্ততর সতযাক্তেত কক্তি উয়েখপূব শক সরক্তজোর চালায়ের মূল কক্তি
প্রদাে।
অি
কক্তিরাইেস
বরাবর আয়বদে
২. ৩০০/- োকার
সেজাবর চালায়ের মূল
কক্তি

১৭

কক্তিরাইে িক্তরতযাগ

১.ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে
িরয়ম আয়বদে (িরম৫)
২. ১০০০/- োকার
সেজারী চালায়ের মূল
কক্তি।
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ক্তেধ শাক্তরত
অনলাইণন
আহবাে।
(িরম-২)

১.ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে িরয়ম
আয়বদে
২. ১০০০/- োকার সেজারী
চালায়ের মূল কক্তি।

িরয়ম ১.অনলাইণন ক্তেধ শাক্তরত আয়বদে
আয়বদে িরে পূরণ কণর দাবিল।
২.অনলাইণন
দাবিলকৃত
সৃজের্ীল কয়মশর 1টি হার্ ষ কক্তি।

সেজাবর চালাে জো বদণে
এর মূল কক্তি দাবিল।
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর সূবচ /
ইেয়িকোর হয়ত উদ্ধৃক্তত
গ্রহণ এর ক্তি বাবদ ৩০০/(ক্ততের্ত) োকা সেজাবর
চালাে জো বদণে এর মূল
কক্তি দাবিল।
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর সূবচ /
ইেয়িকোর হয়ত উদ্ধৃক্তত
গ্রহণ এর ক্তি বাবদ ৩০০/(ক্ততের্ত) োকা সেজাবর
চালাে জো বদণে এর মূল
কক্তি দাবিল।
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে
িক্তরতযায়গর ক্তি বাবদ
১০০০/-(এক হাজার) োকা
সেজাবর চালাে জো বদণে
এর মূল কক্তি দাবিল।
বাংলায়দর্ ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর সেয়কাে র্াখাে
১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১
সকাি নম্বণর কক্তিরাইে
সরক্তজয়োর্য়ের ক্তি বাবদ

১৫ কমশ ক্তদবস

সরক্তজোর
কক্তিরাইেস

অি

১৫ কমশ ক্তদবস

সরক্তজোর
কক্তিরাইেস

অি

১৫ কমশ ক্তদবস

সরক্তজোর
কক্তিরাইেস

অি

সরক্তজয়ের্য়ের
সরক্তজোর
জন্য
আয়বদে কক্তিরাইেস
করার ির সয়ব শাচ্চ
৬০ (ষাে) কাে শ
ক্তদবস
এবং

অি
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কবেরাইে ও বরণলণের্
রাইে েংক্রান্ত আইনী
েহােতা

১০০০/-(এক হাজার) োকা
সেজাবর চালাে জো বদণে
এর মূল কক্তি দাবিল।
উদ্ভাবণনর
োধ্যণে কবেরাইে অবফণের বাবষ ষক কবেরাইে অবফণের বাবষ ষক
েহজ মেবা েদ্ধবত উদ্ভাবন
কমশিক্তরকল্পো
ও উদ্ভাবন কমশিক্তরকল্পো ও
প্রবতষন
বাস্তবােে অগ্রগক্তত মূল্যােে বাস্তবােে অগ্রগক্তত মূল্যােে
কাঠায়মা, ২০১৮-২০১৯
কাঠায়মা, ২০১৮-২০১৯

েরােবর োক্ষাত

সংশ্লিষ্ট শ্লিষয়ে প্রয়েোজনীে তথ্য
ও ডকুয়েন্টস সসিোপ্রোর্থী কর্তৃক
উপস্থোপন ।

শ্লিনো মূয়ে

কমিমক্ষ ৩০ কমশ
ক্তদবস ির।
কবেরাইে
সরক্তজোর
অি
অবফণের বাবষ ষক কক্তিরাইেস
উদ্ভাবন
কমশিক্তরকল্পো ও
বাস্তবােে অগ্রগক্তত
মূল্যােে কাঠায়মা,
২০১৮-২০১৯
কেপয়ে 07 বদন
েংবিষ্ট আইনজীবী
পূণব ষ মেবলণফাণন
েংবিষ্ট
আইনজীবীর েংণে
োক্ষাণতর েেে
বনধ ষারন।

ক্তব.দ্র. োগক্তরকগণয়ক সরাসক্তর প্রদত্ত সসবা। সবসরকাবর প্রক্ততিােয়ক প্রদত্ত সসবা েক্তদ োগক্তরকগণয়ক প্রদত্ত সসবার অনুরূি হে তয়ব সসটিও োগক্তরক সসবা ক্তহসায়ব অন্তর্ভশি হয়ব। উদাহরে:
সেক্তত্তর সরক্তজয়ের্ে, সেি লাইয়সন্স।

সংযুক্তি‘গ’
ওয়েবসাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য
২.২) প্রাক্ততিাক্তেক সসবা
ক্রক্তমক
েং

সসবার োম

সসবা প্রদাে িদ্ধক্তত

১

(২)
বায়জে প্রণেে ও বাস্তবােে

(৩)
সরকাবর আয়দর্ জাবর

২

িদ সৃজে
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িদ
সৃজেপূব শক
তা ক) জেপ্রর্াসে ও অথ শ
অনুয়মাদয়ের জন্য প্রর্াসক্তেক মন্ত্রণালয়ের
সচকক্তলস্ট্
মন্ত্রণালেয়ক সুিাক্তরর্ ।
অনুসরে পূব শক কক্তিরাইে
অক্তিয়সর প্রস্তাব
খ) অনুয়মাক্তদত সাংগঠক্তেক
কাঠায়মার কক্তি
িরম প্রাক্তি স্থাে: জেপ্রর্াসে
মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইে
ক্তেধ শাক্তরত িরয়ম অনলাইণন ১. অনলাইণন ক্তেধ শাক্তরত
আয়বদে আহবাে।
আয়বদে িরে পূরণ কণর
(িরম-২)
দাবিল।
২. অনলাইণন দাবিলকৃত
সৃজের্ীল কয়মশর 1টি হার্ ষ
কক্তি।

(১)

প্রয়োজেীে কাগজিত্র এবং
প্রাক্তিস্থাে

সসবার মূল্য এবং
িক্তরয়র্াধ িদ্ধক্তত

(৪)

(৫)

সসবা প্রদায়ের
সমেসীমা

দাক্তেত্বপ্রাি কমশকতশা (
োম,িদবী,সিাে নম্বর ও
ই-সমইল)
(৭)
সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস

ক্তবোমূয়ল্য

(৬)
৩৬৫ ক্তদে

ক্তবোমূয়ল্য

১৯০ কমশক্তদবস

সরক্তজোর
কক্তিরাইেসস

অি

বাংলায়দর্
ব্াংক/য়সাোলী
ব্াংয়কর
সেয়কাে
র্াখাে
১-৩৪৩৭০০০০-১৮৪১ সকাি
নম্বণর
কক্তিরাইে
সরক্তজয়োর্য়ের
ক্তি
বাবদ
১০০০/-(এক
হাজার) োকা সেজাবর
চালাে জো বদণে এর
মূল কক্তি দাবিল।

সরক্তজয়ের্য়ের
সরক্তজোর
জন্য
আয়বদে কক্তিরাইেসস
করার ির সয়ব শাচ্চ
৬০ (ষাে) কাে শ
ক্তদবস
এবং
কমিয়ে ৩০ কমশ
ক্তদবস ির।

অি

4

ইণনাণেশন

প্রবতষ্ঠাণনর
উন্নেন

োন কবেরাইে অবফণের বাবষ ষক
উদ্ভাবন কমশিক্তরকল্পো ও
বাস্তবােে অগ্রগক্তত মূল্যােে
কাঠায়মা, ২০১৮-২০১৯

কবেরাইে অবফণের
বাবষ ষক
উদ্ভাবন
কমশিক্তরকল্পো
ও
বাস্তবােে
অগ্রগক্তত
মূল্যােে
কাঠায়মা,
২০১৮-২০১৯

5

শুদ্ধাচার

প্রবতষ্ঠাণন ননবতকতা প্রবতষ্ঠার কশ্লপরোইট অশ্লিয়সর জোতীে
োধ্যণে
শুদ্ধাচার শুদ্ধোচোর সকৌশল কেৃবাস্তবােন/মজারদার করা
পশ্লরকল্পনো
প্রণেন
ও
িোস্তিোেন অগ্রগশ্লত পশ্লরিীেণ
কোঠোয়েো, ২০১৮-২০১৯

কশ্লপরোইট অশ্লিয়সর
জোতীে
শুদ্ধোচোর
সকৌশল কেৃ-পশ্লরকল্পনো
প্রণেন ও িোস্তিোেন
অগ্রগশ্লত
পশ্লরিীেণ
কোঠোয়েো, ২০১৮-২০১৯

6

ই-নবথ

এটুআই কর্তষক প্রদত্ত নবথ ই-নবথ বেণেে
ব্যবস্থােনা

ই-নবথ বেণেে

মেবার

কবেরাইে
অবফণের বাবষ ষক
উদ্ভাবন
কমশিক্তরকল্পো ও
বাস্তবােে অগ্রগক্তত
মূল্যােে কাঠায়মা,
২০১৮-২০১৯
কশ্লপরোইট
অশ্লিয়সর জোতীে
শুদ্ধোচোর সকৌশল
কেৃ-পশ্লরকল্পনো
প্রণেন
ও
িোস্তিোেন অগ্রগশ্লত
পশ্লরিীেণ
কোঠোয়েো, ২০১৮২০১৯
ই-নবথ বেণেে

সরক্তজোর
কক্তিরাইেসস

অি

সরক্তজোর
কক্তিরাইেসস

অি

সরক্তজোর
কক্তিরাইেসস

অি

সংযুক্তি‘গ’
ওয়েবসাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য
২.৩) অিযন্তরীণ সসবা
ক্রক্তমক
েং
(১)
১

সসবার োম

সসবা প্রদাে িদ্ধক্তত

(২)
শ ছুটি
অক্তজত

(৩)
সরকাবর আয়দর্ জাবর

২

শ
অক্তজত
ছুটি প্রাি আয়বদয়ের ক্তিক্তত্তয়ত প্রধাে
(বক্তহ:বাংলায়দর্)
সহকারী কর্তষক সরক্তজোর অি
কক্তিরাইেস/মন্ত্রণালয়ে আণবদন
সপ্ররণ।

৩

ক্তচত্ত ক্তবয়োদে ছুটি

সরকাবর আয়দর্ সমাতায়বক প্রাি
আয়বদয়ের ক্তিক্তত্তয়ত প্রধাে
সহকারী কর্তষক সরক্তজোর অি

প্রয়োজেীে কাগজিত্র এবং
প্রাক্তিস্থাে

সসবার মূল্য
এবং িক্তরয়র্াধ
িদ্ধক্তত
(৪)
(৫)
(ক) মে মকান ফরণেণে আয়বদে িত্র ক্তবোমূয়ল্য
(খ) ক্তেধ শাক্তরত িরয়ম (বাংলায়দর্
িরম েং-২৩৯৫) প্রধাে ক্তহসাবরক্ষণ
কমশকতশা কর্তশক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার
প্রক্ততয়বদে সগয়জয়েি কমশকতশায়দর
মক্ষণে)।
প্রাক্তিস্থাে: ক্তহসাবরক্ষণ কমশকতশার
কাে শালে।
গ) সরক্তজোর অি কক্তিরাইেসস
কর্তশক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার
প্রতযেেিত্র
(েে
সগয়জয়েি
কমশচাবরণদর মক্ষণে)
প্রাক্তিস্থাে: কািরাইে অক্তিস।
(ক) মে মকান ফরণেণে আয়বদে িত্র ক্তবোমূয়ল্য
(খ) ক্তেধ শাক্তরত িরয়ম (বাংলায়দর্
িরম েং-২৩৯৫) প্রধাে ক্তহসাবরক্ষণ
কমশকতশা কর্তশক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার
প্রক্ততয়বদে সগয়জয়েি কমশকতশায়দর
মক্ষণে)।
প্রাক্তিস্থাে: ক্তহসাবরক্ষণ কমশকতশার
কাে শালে।
(ক) মে মকান ফরণেণে আয়বদে িত্র ক্তবোমূয়ল্য
(খ) ক্তেধ শাক্তরত িরয়ম (বাংলায়দর্
িরম েং-২৩৯৫) প্রধাে ক্তহসাবরক্ষণ

সসবা প্রদায়ের
সমেসীমা

দাক্তেত্বপ্রাি কমশকতশা (
োম,িদবী,সিাে নম্বর ও ইসমইল)
(৬)
(৭)
(ক) েে সগয়জয়েি সরক্তজোর
অি
কমশচারীয়দর মক্ষণে কক্তিরাইেসস
৫ কমশক্তদবস
(খ)েে
কযািার
সগয়জয়েি
কমশকতশায়দর মক্ষণে
৭ কমশক্তদবস
(গ) কযািারভূি
কমশকতশায়দর মক্ষণে
৭ কমশ ক্তদবস।

(ক) েে সগয়জয়েি সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস
কমশচারীয়দর মক্ষণে
৫ কমশক্তদবস
(খ) কযািার/েে
কযািার সগয়জয়েি
কমশকতশায়দর মক্ষণে
৭ কমশ ক্তদবস।
(ক)েে সগয়জয়েি সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস
কমশচাবরসদর মক্ষণে
৫ কমশক্তদবস

কক্তিরাইেস/মন্ত্রণালে
সপ্ররণ।

৪

৫

৬

৭

বরাবর কমশকতশা কর্তশক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার
প্রক্ততয়বদে সগয়জয়েি কমশকতশায়দর
মক্ষণে)।
প্রাক্তিস্থাে: ক্তহসাবরক্ষণ কমশকতশার
কাে শালে।

ক্তসয়লকর্ে
সগ্রি/ অথ শ ক্তবিাগ কর্তশক সময়ে সময়ে
োইময়স্কল মঞ্জুক্তর
জাক্তরকৃত আয়দর্ অনুোেী
সরকাবর
মঞ্জুক্তর
আয়দর্
সমাতায়বক প্রাি আয়বদয়ের
ক্তিক্তত্তয়ত প্রধাে সহকারী কর্তষক
সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস/
মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ ।
চাকুরী স্থােীকরণ
সংক্তর্স্নষ্ট ক্তেয়োগ ক্তবক্তধমালা
অনুোেী সরকারী মঞ্জুক্তর আয়দর্
জাক্তরয়মাতায়বক প্রাি আয়বদয়ের
ক্তিক্তত্তয়ত প্রধাে সহকারী ব্বস্থা
গ্রহয়ণর ক্তেক্তময়ত্ত সরক্তজোর অব
কক্তিরাইে / মন্ত্রণালয়ে সপ্ররণ ।

(ক) মে মকান ফরণেণে আয়বদে িত্র ক্তবোমূয়ল্য
খ) হালোগাদ বাক্তষ শক সগািেীে
প্রক্ততয়বদে (২ে সেেীর কমশকতশায়দর
ক্তসয়লকর্ে সগ্রি মঞ্জুক্তরর মক্ষণে ৪
বছয়রর এক্তসআর এবং ৩ে সেেীর
কমশচারীয়দর মক্ষণে োইময়স্কল
৮/১২/১৫ বছয়রর এক্তসআর)
(ক) মে মকান ফরণেণে আয়বদে িত্র ক্তবোমূয়ল্য
খ) হালোগাদ বাক্তষ শক সগািেীে
প্রক্ততয়বদে ( িয়দান্নক্ততর সেয়ত্র ০১
বছর এবং সরাসক্তর ক্তেয়োয়গর সেয়ত্র
০২বছয়রর এক্তসআর)

(ক) ক্তেধ শাক্তরত িরয়ম আয়বদে ক্তবোমূয়ল্য
(বাংলায়দর্
িরম
েং২৬৩৯,সগয়জয়েি/েে সগয়জয়েি) ।
প্রাক্তিস্থাে: ক্তহসাবরক্ষণ কমশকতশার
কাে শালে।
খ) সাধারণ িক্তবষ্যত তহক্তবয়ল
সব শয়র্ষ জমাকৃত অয়থ শর ক্তহসাব
ক্তববরণী (প্রধাে ক্তহসাবরক্ষণ কমশকতশা
কর্তশক প্রদত্ত) (মূল কক্তি,মঞ্জুক্তর
আয়দর্ জাবরর ির সিরতয়োগ্য)
আবাক্তসক ও দািক্তরক েেবিত সরকাবর সেক্তলয়িাে ক) েেবিত সরকাবর সেক্তলয়িাে ক্তবোমূয়ল্য
সেক্তলয়িাে
সংয়োগ েীক্ততমালা-২০০৪
অনুোেী েীক্ততমালা-২০০৪ অনুোেী ক্তেধ শাক্তরত
সাধারণ
িক্তবষ্যত সাধারণ িক্তবষ্যত তহক্তবল
তহক্তবল হয়ত অক্তগ্রম ক্তবক্তধমালা ১৯৭৯ অনুোেী
মঞ্জুক্তর
আণবদন ক্তেস্পক্তত্ত কয়র সরকাবর
আয়দর্ জাক্তর

(খ)েে
কযািার
সগয়জয়েি
কমশকতশায়দর মক্ষণে
৭ কমশক্তদবস
(গ) কযািারভূি
কমশকতশায়দর মক্ষণে
৭ কমশ ক্তদবস।
(ক) েে সগয়জয়েি
কমশচারীয়দর মক্ষণে
১০ কমশক্তদবস
(খ) ১ম ও ২ে
সেেীর সগয়জয়েি
কমশকতশায়দর মক্ষণে
১০ কমশক্তদবস
(ক) েে সগয়জয়েি
কমশচারীয়দর মক্ষসত্র
০৫ কমশক্তদবস
(খ) ১ম ও ২ে
সেেীর সগয়জয়েি
কমশকতশায়দর মক্ষসত্র
০৭ কমশক্তদবস
(ক )েে সগয়জয়েি
কমশচাবরণদর মক্ষণে
৫ কমশক্তদবস
(খ) েে কযািার
সগয়জয়েি
কমশকতশায়দর মক্ষণে
৭ কমশ ক্তদবস।
(গ) কযািারভূি
কমশকতশায়দর মক্ষণে
14 কমশ ক্তদবস।
৩০ কমশ ক্তদবস

সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস

সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস

সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস

সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস

৮

৯

ব্বস্থা
ব্বস্থা গ্রহণ
কক্তিরাইে অক্তিয়সর সরকাক্তর মঞ্জুবর আয়দর্ জাবর
কমশকতশা/কমশচাবরণদর
গৃহক্তেমশাণ ঋণ

কক্তিরাইে অক্তিয়সর সরকাক্তর মঞ্জুরী আয়দর্ জারী
কমশকতশা/কমশচারীয়দর
সমােরোে ক্রে অক্তগ্রম

ছয়ক আয়বদে।
১) মে মকান ফরণেণে আয়বদে
ক্তবোমূয়ল্য
২) সে জক্তময়ত গৃহ ক্তেমশাণ সমরামত
করা হয়ব সস জক্তমর দক্তলল/বােোিত্র
৩) 300 োকার েে জুক্তিক্তর্োল
স্ট্যায়ে অঙ্গীকারোমা
৪) েথােথ কর্তিমক্ষর সুিাক্তরর্
১) মে মকান ফরণেণে আয়বদে
ক্তবোমূয়ল্য
২) 300 োকার েে জুক্তিক্তর্োল
স্ট্যায়ে অঙ্গীকারোমা
৪) সমাের সাইয়কল ক্তবক্রেকারীর
অঙ্গীকারোমা

১৫ কমশ ক্তদবস

সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস

৩০ কমশ ক্তদবস

সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস

৩) অক্তিয়োগ ব্বস্থািো েদ্ধবত (GRS)
সসবা প্রাক্তিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাক্তেত্বপ্রাি কমশকতশার সায়থ সোগায়োগ করুে। ক্ততক্তে সমাধাে ক্তদয়ত ব্থ শ হয়ল ক্তেয়নাি িদ্ধক্ততয়ত সোগায়োগ কয়র আিোর সমস্যা অবক্তহত করনে।
ক্রক্তমক েং
১

কখে সোগায়োগ করয়বে
দাক্তেত্বপ্রাি কমশকতশা সমাধাে ক্তদয়ত ব্থ শ হয়ল

সোগায়োয়গর ঠিকাো
কক্তিরাইে সিপুটি সরক্তজোর

ক্তেস্পক্তত্তর সমেসীমা
৭ কমশ ক্তদবস

২

সিপুটি সরক্তজোর ক্তেক্তদষ্টশ সময়ে সমাধাে ক্তদয়ত ব্থ শ হয়ল

সরক্তজোর অি কক্তিরাইেস

৭ কমশক্তদবস

৪) আিোর কায়ছ আমায়দর প্রতযার্া
ক্রক্তমক েং
১
২
৩

প্রক্ততশ্রুক্তত/কাবিত সসবা সপ্রাক্তির লয়েয করণীে
ক্তেধ শাক্তরত িরয়ম সম্পূণ শিায়ব পূরণকৃত আয়বদে জমা প্রদাে।
সঠিক মােয়ম প্রয়োজেীে ক্তিস িক্তরয়র্াধ করা।
সাক্ষাণতর জন্য ক্তেধ শাক্তরত সময়ের পূয়ব শই উিক্তস্থত থাকা।

