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2 

মানফান ক্রয়/াংগ্র/ 

বাড়াকযণ/ 

রভযাভত 

অথ প রফবাদগয 

অনুদভাদন াদদে 

মথামথ কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ 

আদদ জারয কযা 

য়। 

১। ফাদজট ফযাদ্দ 

২। দপ্তয প্রধাদনয 

প্রস্তাফ; 

৩। প্রারধকায 

(টিওএন্ডই-রত 

অন্তর্ভ পরিয প্রভানক); 

৪। রমৌরিকতা; 

৫। রফআযটিএ এয 

প্ররতদফদন 

(দভযাভদতয রেদে) 

৬। অথ প রফবাদগয 

অনুদভাদন (প্রদমাজয 

রেদে)। 

রফনামূদে 

০১ (এক) 

ভা 

(প্রদমাজয 

রেদে অথ প 

রফবাদগয 

অনুদভাদন 

াদদে)। 

 

Rbve wgqv †gvt bvRgyj nK  
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3 দ স্থায়ীকযণ 

রফদ্যভান 

রফরধ/রফধান 

অনুযদণ 3য় ও 

৪থ প কভ পচাযীদদয 

স্থায়ী কযা য়। 

 রফনামূদে 
রফরধ 

রভাতাদফক 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 
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4। 

জনফর/ 

যঞ্জাভারদ 

টিওএন্ডইর্ভি 

কযণ। 

রফদ্যভান 

রফরধ/রফধান 

অনুযদণ 

জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয় ও অথ প 

রফবাদগয ম্মরত 

গ্রণ কযায য 

যকারয ভঞ্জুযী 

আদদ জারয কযা 

য়। 

ক) দপ্তয/াংস্থায প্রস্তাফ 

খ) জনপ্রান 

ভন্ত্রণারদয়য ম্মরত 

গ) অথ প রফবাদগয ম্মরত 

ঘ) অথ প রফবাদগয 

ফাস্তফায়ন অনুরফবাগ 

কর্তপক রফতন রের 

রনধ পাযণ (জনফদরয 

রেদে) 

ঙ) প্রারনক উন্নয়ন 

াংক্রান্ত রচফ করভটিয 

সুারয 

রফনামূদে ২ (দুই) ভা 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 

05 
ব্যয় ভঞ্জুযী 

অনুদভাদন। 

দপ্তয/াংস্থায 

প্রস্তাফ াওয়ায য 

উযুি কর্ত পদেয 

অনুদভাদনক্রদভ 

রফবাজন আদদ 

জারয কযা য়। 

ক) দপ্তয/াংস্থায প্রস্তাফ 

খ) াংরিষ্ট যঞ্জাভারদ 

ক্রদয়য প্রারনক 

অনুদভাদন 

গ) অনুদভারদত 

টিওএন্ডই-এয কর 

ঘ) ফাদজদট ফযাদদ্দয 

রযভাণ 

ঙ) দযে মূোয়ন 

করভটিয সুারয 

(প্রদমাজয রেদে) 

চ) ** (তাযকা) রচরিত 

খাদতয জন্য অথ প 

রফবাদগয ম্মরত। 

রফনামূদে ১ (এক) ভা 

Rbve wgqv †gvt bvRgyj nK 
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06 অরজপত ছুটি 

আদফদন াওয়ায 

য রনধ পারযত ছুটি 

রফরধভারা, ১৯৫৯ 

অনুমায়ী উযুি 

কর্তপদেয 

(আরথ পক ও 

প্রারনক েভতা 

অনুমায়ী) রনষ্পরি 

কদয যকারয 

আদদ জারয কযা 

য়। 

ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে 

খ) রনধ পারযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৩৯৫) প্রধান রাফ 

যেণ কভ পকতপা কর্তপক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্ররতদফদন (রগদজদটড 

কভ পকতপাদদয রেদে),  

 

রফনামূদে 
৭ (াত) 

কাম পরদফ 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 

07 
অরজপত ছুটি (ফরিঃ 

ফাাংরাদদ) 

(ক) রনধ পারযত ছুটি 

রফরধভারা, ১৯৫৯ 

অনুমায়ী রনষ্পরি 

কদয যকারয 

আদদ জারয কযা 

য়।  

(খ) যকায কর্তপক 

ভদয় ভদয় 

জারযকৃত রফদদ 

ভ্রভদণয অনুভরত 

ও আনুলারিক 

রনদদ পনা অনুমায়ী। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে 

(খ) রনধ পারযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৩৯৫) প্রধান রাফ 

যেণ কভ পকতপা কর্তপক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্ররতদফদন (রগদজদটড 

কভ পকতপাদদয রেদে) 

(প্রারপ্তস্থান) 

(গ) ব্যরিগত কাযদণ 

যকায/স্বায়ত্বারত 

াংস্থায কভ পকতপাদদয 

রফদদ ভ্রভদণয 

আদফদনে (প্রারপ্তস্থান)  

রফনামূদে 
৭ (াত) 

কাম পরদফ 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 
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08। 

াধাযণ বরফষ্য 

তরফর দত অরগ্রভ 

ভঞ্জুরয। 

আদফদন াওয়ায 

য াধাযণ 

বরফষ্য তরফর 

রফরধভারা, ১৯৭৯ 

অনুমায়ী উযুি 

কর্তপদেয 

(আরথ পক ও 

প্রারনক েভতা 

অনুমায়ী) যকারয 

আদদ জারয কযা 

য়। 

(ক) রনধ পারযত পযদভ 

আদফদন (ফাাংরাদদ 

পযভ নাং-২৬৩৯) 

(প্রারপ্তস্থান) 

(খ) াধাযণ বরফষ্য 

তরফদর ফ পদল জভাকৃত 

অদথ পয রাফ রফফযণী 

রফনামূদে 
০৭ (াত) 

কাম পরদফ 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 

09। চাকুরয স্থায়ীকযণ। 

আদফদন াওয়ায 

য াংরিষ্ট রনদয়াগ 

রফরধভারা অনুমায়ী 

উযুি কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ 

যকারয আদদ 

জারয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে 

(খ) ারনাগাদ এরআয  

রফনামূদে 
০৭ (াত) 

রদন 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 

10। 

কভ পকতপা/ 

কভ পচাযীদদয 

রআযএর/অফয 

প্রদান। 

 

আদফদন াওয়ায 

য মথামথ 

কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ 

আদদ জারয কযা 

য়। 

১। রনন পযভ 

২। রআযএর এয 

আদফদন 

৩। উিযাধীকায এয 

নদে 

৪। াঁচ আাংগুদরয ছা 

৫। রননাদযয ছরফ এফাং 

ভদনানয়নকাযীয ছরফ। 

৬। কর প্রকায না-

দাফীে 

৭। চাকুরযয রফফযণী 

৮। ইএররর 

রফনামূদে 
১৫ (দনয) 

রদন 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      
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11। 

কভ পকতপা/ 

কভ পচাযীদদয রফরুদে 

রফরবন্ন অরবদমাগ। 

রফদ্যভান রফরধভারা 

অনুমায়ী মথামথ 

কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ 

আদদ জারয কযা 

য়। 

(ক) াংরিষ্ট দপ্তয দত 

অরবদমাগ াংরিষ্ট প্রস্তাফ; 

(খ) অরবদমাদগয স্বদে 

প্রদয়াজনীয় কাগজে/ 

প্রভাণক; 

(গ) অরবদমাগ াংরিষ্ট 

রফরধভারা/অধ্যাদদ/আইন 

অনুমায়ী কাম পক্রভ গ্রণ 

  

রফনামূদে ২ (দুই) ভা 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 

12। রচি রফদনাদন ছুটি। 

রচি রফদনাদনবাতা 

রফরধভারা, ১৯৭৯ 

অনুমায়ী রনষ্পরি 

কদয যকারয 

আদদ জারয কযা 

য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে (ইদতাপূদফ প 

প্রদি রচি রফদনাদন ছুটিয 

আদদ) (প্রদমাজয 

রেদে) 

(খ) রনধ পারযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৩৯৫) প্রধান রাফ 

যেণ কভ পকতপা প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্ররতদফদন। 

রফনামূদে 
৫ (াঁচ) 

কাম পরদফ 

            -      

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 
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13। 

আফারক ও দাপ্তরযক 

রটররদপান াংদমাগ 

ব্যফস্থা। 

ভরিত যকারয 

রটররদপান 

নীরতভারা-২০০৪ 

অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা য়। 

 

ক) ভরিত যকারয 

রটররদপান নীরতভারা-

২০০৪ এয রনধ পারযত 

ছদক আদফদন। 

রফনামূদে 
৭ (াত) 

কাম পরদফ 

Rbve wgqv †gvt bvRgyj nK 
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14। 
কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

গৃ রনভ পান ঋণ ভঞ্জুয। 

প্রচররত রফরধ-রফধান 

অনুযণ পূফ পক গৃ 

রনভ পান ঋণ ভঞ্জুযী 

আদদ জারয কযা 

য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদন 

(খ) রম জরভদত গৃ 

রনভ পাণ/রভযাভত কযা 

দফ র জরভয 

দররর/ফায়নাে 

(গ) ১৫০ টাকায নন 

জুরডরয়ার স্ট্যাদে 

অিীকাযনাভা 

(ঘ) মথামথ কর্তপদেয 

সুারয 

রফনামূদে ১ (এক) ভা 

            -     

              -2 

          223353306 

 -      
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15। 
কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

রভাটযমান ক্রয় অরগ্রভ। 

প্রচররত রফরধ-রফধান 

অনুযণ পূফ পক 

রভাটযমান অরগ্রভ 

ভঞ্জুয কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদন 

(খ) আদফদনকাযীয ১৫০ 

টাকায নন জুরডরয়ার 

স্ট্যাদে অিীকাযনাভা 

(গ) রভাটযমান 

রফক্রয়কাযীয 

অিীকাযনাভা। 

রফনামূদে ১ (এক) ভা 

Rbve wgqv †gvt bvRgyj nK 
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16। 
কভ পকতপা/কভ পচাযীদদয 

করেউটায ক্রয় অরগ্রভ। 

প্রচররত রফরধ-রফধান 

অনুযণ পূফ পক 

করেউটায ক্রয় 

অরগ্রভ ভঞ্জুয কযা 

য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদন 

(খ) আদফদনকাযীয ১৫০ 

টাকায নন জুরডরয়ার 

স্ট্যাদে অিীকাযনাভা 

 

রফনামূদে ১ (এক) ভা 

Rbve wgqv †gvt bvRgyj nK 

              -1 

          223381700 

 -      

nazmul.sust@gmail.com  

 

17। 
রদরকন রগ্রড/টাইভ 

রের ভঞ্জুযী। 

রফবাগীয় রনফ পাচন 

করভটিয বায় 

উস্থান কযা য়। 

করভটিয সুারয 

উযুি কর্তপদেয 

অনুদভাদনক্রদভ 

ভঞ্জুযী আদদ জারয 

কযা য়। 

(ক) াদা কাগদজ 

আদফদনে 

(খ) ারনাগাদ ফারল পক 

রগানীয় অনুদফদন 

রফনামূদে 
১৫ (দনয) 

কাম পরদফ 

            -     

              -2 

          223353306 

 -      

smalamin26@yahoo.com 
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