গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
অথ থ বফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়

জাতীয় বফতনদের, ২০১৫

অনরাইদন বফতন বনধ থাযণ বনদদ থবকা
(যকাবয – বফাভবযক)

শুধু যকাবয কাদজ ব্যফাদযয জন্য

যকাবয ব্যয় ব্যফস্থানা বিারীকযণঃ অগ্রাবধকায কাম থক্রভমূদয ধাযাফাবকতা যক্ষা কভথসূবচ
অথ থ বফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারয়

াংবিষ্ট কভথচাযী কর্তক
থ কযণীয় বফলয়াফরী
একনজদযননম্নে ফনণ িত নফলম্নে বফতন ননধ িাযম্নণয জন্য ংনিষ্ট কভিচাযীম্নক ‘নরাআন বফতন ননধ িাযণী’ নম্নেম্নভয ভাধ্যম্নভ পযভ পূযণ কম্নয
২টি নিন্ট কন নাফযক্ষণ নপম্ন বিযণ কযম্নত ম্নফ। একর নমূম্নয ংনক্ষপ্ত নফফযণ
 চরভান বফতন ননধ িাযণী (০১/০৭/২০১৫ তানযম্নেয বফতন ননধ িাযণ): ৩০/৬/২০১৫ তানযম্নেয বফতম্ননয নবনিম্নত
১/৭/২০১৫ তানযম্নেয বফতন ননধ িাযম্নণয জন্য এআ ন ব্যফহৃত ম্নফ।
 নতুন ননম্নমাগ : ১.৭.২০১৫ তাবযখ দত যকাবয চাকুযীদত বনদয়াগপ্রাপ্ত কভথচাবযদদয বফতন বনধ থাযদণয জন্য এই
অন ব্যফহৃত দফ।









নতুন ননম্নমাগ (বফতন ংযক্ষণ): ১.৭.২০১৫ তাবযদখয ‘চরভান’ বফতন বনধ থাযণী প্রবতাবদত ওয়ায য বকান
কভথচাবয পূদফ থয চাকবয দত ইস্তপা বদদয় মথামথ কর্তথদক্ষয ভাধ্যদভ নতুন চাকুবযদত বমাগদান কযদর এফাং উযুি
কর্তথক্ষ কর্তথক তাঁয পূদফ থয চাকুযীয বফতন এফাং চাকুযীকার াংযক্ষণ কযা দর এই অদনয ভাধ্যদভ তাঁদদয বফতন
বনধ থাযণ কযদত দফ।
ম্নদান্ননত: ১.৭.২০১৫ তাবযখ দত দদান্নবতপ্রাপ্ত কভথচাবযদদয বফতন বনধ থাযদণয জন্য এই অন ব্যফহুত দফ।
টাআভ বের: ১.৭.২০১৫ তাবযখ দত ১৪.৭.২০১৫ ম থন্ত ভদয় প্রাপ্য টাইভ বের এয বফতন বনধ থাযদণয জন্য এই
অন ব্যফহৃত দফ।
নম্নরকন বেড: ১.৭.২০১৫ তাবযখ দত ১৪.৭.২০১৫ ম থন্ত ভদয় প্রাপ্য বদরকন বগ্রড বে বর বফতন বনধ থাযদণয
জন্য এই অন ব্যফহৃত দফ।
বফতন পুনঃননধ িাযণ: ১.৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযদণয য ৩০.৬.২০১৫ তাবযদখয পূদফ থ টাইভ বের, বদরকন
বগ্রড ইতযাবদ প্রাবপ্তয কাযদন ৩০.৬.২০১৫ তাবযদখয প্রাপ্য বফতদন বযফতথন দর এই অদনয ভাধ্যদভ বফতন
বনধ থাযণ কযদত দফ। এজন্য প্রথদভ াববথবুক/অবডট বযবজস্টাদয বযফতীত বফতন এবি কযদত দফ।
উচ্চতয বেড: দদান্নবত ব্যবতদযদক একই দদ ১০/১৬ ফছয পূবতথদত প্রাপ্য উচ্চতয বগ্রদড বফতন বনধ থাযদণয জন্য
জন্য এই অন ব্যফহৃত দফ। উচ্চতয বগ্রদড বফতন বনধ থাযদণয পূদফ থ অফশ্যই অথ থ বফবাগ কর্তথক জাবযকৃত ‘জাতীয়
বফতনদের,২০১৫ স্পবষ্টকযণ’ াংক্রান্ত ২১/৯/২০১৬ তাবযদখয বযত্র অনুমায়ী উচ্চতয বগ্রড প্রাবপ্তয অবপ আদদ
জাবয দত দফ।

ননম্নে ফনণ িত বফতন ননধ িাযণী নফলম্নে ‘নরাআন বফতন ননধ িাযণী’ নম্নেম্নভয ভাধ্যম্নভ বকান পযভ পূযণ কযম্নত ম্নফ না।
িম্নোজনীে নপ অম্নদ ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কম্নয একর কাজ ম্পন্ন কযম্নত ম্নফ।






ভম্নদ উচ্চতয বের : চাকুযীয তথ বভাতাদফক বম কর কভথচাযী চাকুযী াংবিষ্ট বডবগ্র (বমভন বডটিআই, বফএড
ইতযাবদ) অজথন কযদর ভদদ উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্য ন তাদদয এই সুবফধা াওয়ায জন্য
িম্নোজনীে নপ
অম্নদ ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কযম্নত ম্নফ।
দক্ষতাবৃনিজননত আননিম্নভন্ট: বম কর কভথচাযী চাকুযীয তথ বভাতাদফক দক্ষতা অজথদনয যীক্ষায় া কযদর
অবতবযি প্রাপ্য ন (বমভন বস্টদনা, বস্টদনা টাইবস্ট ইতযাবদ) তাঁদদয অবতবযি ইনবক্রদভন্ট াওয়ায জন্য
িম্নোজনীে নপ অম্নদ ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কযম্নত ম্নফ।
৮ভ-৯ভ বেম্নড বফতন পুনঃননধ িাযণ: ১.৭.২০১৫ তাবযদখ ৯ভ বগ্রদড কভথযত বম কর কযাডাযভূি কভথচাযীদদয বফতন
৮ভ বগ্রদড বনধ থাবযত দয়বছর, যকাবয বদ্ধান্ত বভাতাদফক তাঁদদয বফতন ৮ভ বগ্রড দত ৯ভ বগ্রদড
স্বয়াংবক্রয়বাদফ
পূনঃবনধ থাযণ কযা দয়দছ। একই াদখ ১৫.১২.২০১৫ এফাং ১.৭.২০১৬ তাবযদখয প্রাপ্য ইনবক্রদভন্টও প্রদান কযা
দয়দছ। াংবিষ্ট কভথচাযীগণদক বাফযক্ষণ অবপ দত পুনঃবনধ থাবযত ও িনতানদত বফতন ননধ িাযণী নফফযণীটি
ংে কযম্নত ম্নফ।
তদফ, ১.৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযদণয য বম কর কভথচাযী বদরকন বগ্রড ইতযাবদ বদয়দছন, তাঁদদয প্রদত্ত
বদরকন ১৫.১২.২০১৫ ও ১.৭.২০১৬ তাবযদখয ইনবক্রদভন্ট ফাবতর কদয ৮ভ বগ্রড দত ৯ভ বগ্রদড ১.৭.২০১৫
তাবযদখয বফতন পুনঃবনধ থাযণ কযা বত দফ। এযয পূনযায় বাফযক্ষণ অবপ ব বদরকন বগ্রদড বফতন বনধ থাযণী
1|P a g e

দাবখর কদয তা’ প্রবতাদন এফাং প্রাপ্যতা াদদক্ষ ১৫.১২.২০১৫ ও ১.৭.২০১৬ তাবযদখয ইনবক্রদভন্ট বমাগ কযাদত
দফ।






১৫/১২/২০১৫ তানযম্নেয আননিম্নভন্ট নফােন: আননিম্নভন্ট িাপ্য ওো ম্নেও নম্নেম্নভ ম্নটা অম্নডট না ম্নর
ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কযম্নত ম্নফ।
১/৭/২০১৬ তানযম্নেয আননিম্নভন্ট:
“জাতীয় বফতনদের, ২০১৫ অনুমায়ী বফতন বনধ থাযদণয য কর কভথচাযীয যফতী ফাবল থক ফবধ থত বফতনবৃবদ্ধয
তাবযখ ইদফ ১ জুরাই ২০১৬: তদফ তথ থাদক বম, নতুন বমাগদানকৃত বকান কভথচাযীয বকায়াবরপাইাং টাকবযয
বভয়াদ ন্যযনতভ ৬ (ছয়) ভা ইদর বতবন ফাবল থক বফতনবৃবদ্ধয সুবফধা প্রাপ্য ইদফন ।” [অনুদেদ-১১]
উদয ফবণ থত বনদদ থনা বভাতাদফক বনদে ফবণ থত কভথচাযীগণ ব্যতীত কর কভথচাবযদক বদস্টদভয ভাধ্যদভ
স্বয়াংবক্রয়বাদফ ১/৭/২০১৬ তাবযদখয ইনবক্রদভন্ট বদয়া দয়দছ:1. নতুন ননম্নোগিাপ্ত কভিচাযীগণ,
2. নতুন ননম্নোগিাপ্ত (বফতন ংযক্ষণ) কভিচাযীগণ,
3. বম কর কভিচাযীগণম্নক ১৫.১২.২০১৫ তানযম্নেয আননিম্নভন্ট এেনও বদো েনন,
4. নম্নরকন বেড িাপ্ত ৮ভ বথম্নক ৯ভ বেম্নড বফতন পূনঃননধ িাযম্নণয জন্য ম্নক্ষভান কযাডায কভিচাযীগণ
এফং
5. নাফযক্ষণ নপম্ন কাম্নযা বকান বফতন ননধ িাযণী চুড়ান্তকযম্নণয ম্নক্ষাে থাকম্নর।
এফ বক্ষদত্র ১/৭/২০১৬ তাবযদখয প্রাপ্য ইনবক্রদভন্ট প্রদাদনয জন্য বনদে ফবণ থত প্রদমাজয দ্ধবত অনুযণ কযদত দফ:





 িনভক নং ১ এফং ২ এ ফনণ িত নতুন ননম্নোগিাপ্ত বম কর কভিচাযীগম্নণয চাকুযীম্নত বমাগদাম্ননয বভোদ
৩০.৬.২০১৬ তানযম্নে ৬ ভা পূণ ি ম্নেম্নছ তাঁযা ১.৭.২০১৬ তানযম্নেয আননিম্নভন্ট িাপ্য ম্নফন। এ জন্য
ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কম্নয ১.৭.২০১৬ তানযম্নেয আননিম্নভন্ট নফােন কযাম্নত
ম্নফ।
 িনভক নং ৩ এ ফনণ িত ১৫.১২.২০১৫ তানযম্নেয িাপ্য আননিম্নভন্ট েম্নণয য ১.৭.২০১৬ তানযম্নেয িাপ্য
আননিম্নভন্ট ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কম্নয নফােন কযাম্নত ম্নফ।
 ৮ভ বথম্নক ৯ভ বেম্নড বফতন পূনঃননধ িাযম্নণয য ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কম্নয
১.৭.২০১৬ তানযম্নেয আননিম্নভন্ট নফােন কযাম্নত ম্নফ।
 নাফযক্ষণ নপম্ন দানেরকৃত বফতন ননধ িাযণী চুড়ান্ত ওোয য ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ
বমাগাম্নমাগ কম্নয িাপ্য আননিম্নভন্ট নফােন কযাম্নত ম্নফ। এছাড়াআননিম্নভন্ট ফানতর: ১৫.১২.২০১৫ এফং ১.৭.২০১৬ তানযম্নেয আননিম্নভন্ট িাপ্য না ওো ম্নেও
নম্নেম্নভ
স্বেংনিেবাম্নফ আননিম্নভন্ট বদো ম্নে থাকম্নর তা ফানতম্নরয জন্য ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ
কযম্নত ম্নফ।
ফদনর আস্যয এনি: এক বাফযক্ষণ অবপদ বফতন বনধ থাযণ বফফযণ প্রবতাদন ম্পন্ন ওয়ায য, অন্য বাফযক্ষণ
অবপদয আওতায় ফদবর দর বফতন বনধ থাযণ াংক্রান্ত তথ্য অনরাইদনয ভাধ্যদভ ফদবর যফতী বাফযক্ষণ
অবপদ বপ্রযণ কযদত দফ। প্রদয়াজদন এ জন্য ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্নয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কযম্নত ম্নফ।
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নফস্তানযত িনত ওম্নেফাআম্নট নরাআম্নন বফতন ননধ িাযম্নণয জন্য
বম বকান ব্রাউজাম্নযয ভাধ্যম্নভ
(www.Payfixation.gov.bd) নরখুন। ননম্নচয স্বাগতভ স্ক্রিন পাবেন।

ননধ িানযত ওম্নেফ এম্নেটি

বচত্র-১: স্বাগতভ বিন





ফন্ধ করুন: বদস্টভ দত বফয ওয়ায জন্য ‘ফন্ধ করুন’ ফাটদন বিক করুন।
যফতী ধা: বদস্টদভ প্রদফ কযায জন্য ‘যফতী ধা’ ফাটদন বিক করুন। বনদচয বিনটি প্রদবথত দফ।
ি স্ক্রেস্ক্রিন্ন প্রবের উত্তর জানা যাবে।
সচরাচর জিজ্ঞাসা: এই জিঙ্ক থেকে নরাআম্নন বফতন ননধ িাযণ সম্পস্ক্রকত
হেল্পবেস্ক: এখাবন স্ক্রিক করব হেল্পবেস্ক এর হেস্ক্রব ান নম্বর সম্বস্ক্রত একটি পাতা আসবে।

বফতন ননধ িাযণী কাজ শুরু কযায পূম্নফ ি ননম্নচয জরুযী ননম্নদ িনাটিয নিন্ট ননম্নে অনফনিকবাম্নফ তা নুযণ কযম্নত ম্নফ।
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যফতী ফাটম্নন নিক কযম্নর ননম্নচয ন াম্নফন।

বচত্র-২: বফতন বনধ থাযণী অদনয বিন
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উম্নযয নচম্নে (নচে-২) ফনণ িত ৬টি কযাটাগনযয ভম্নধ্য অনায জন্য িম্নমাজয কযাটাগনযম্নত নিক করুন। এয পম্নর ননেরূ চাকুনয
কযাটাগনযয নিননিন িদনিত ম্নফ।

বচত্র-৩: চাকুবয কযাটাগবযয বিন
উম্নযয নচম্নে (নচে-৩) ফনণ িত ৪টি কযাটাগনযয ভম্নধ্য অনায জন্য িম্নমাজয কযাটাগনযম্নত নিক করুন।
‘নাফযক্ষণ কাম িারে ননফ িাচন’ নিন িদনিত ম্নফ।

এয পম্নর ননেরূ

বচত্র-৪: বাফযক্ষণ কাম থারয় বনফ থাচন বিন
নাফযক্ষণ কাম িারে ননফ িাচন
 িথম্নভ এআ নিম্নন িদনিত নতন ম িাম্নেয নাফযক্ষণ কাম িারম্নেয ভম্নধ্য অনন বম ম িাম্নেয নাফযক্ষণ কাম িারে
ম্নত বফতন েণ কম্নযন থফা অনায বফতন ননধ িাযণী নফফযণী িনতাদন কযা ে তা’ ননফ িাচন করুন। নফবাগীে

নাফ ননেন্ত্রম্নকয কাম িারে ম্নত বফতন েণ কাযী কভিচাযীগণম্নক বজরা নাফযক্ষণ কভিকতিায কাম িারে ননফ িাচন
কযম্নত ম্নফ।
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 অনন মনদ বকান উম্নজরা নাফযক্ষণ কভিকতিায কাম িারে ম্নত
বফতন েণ কম্নযন তম্নফ িথম্নভ ‘উম্নজরা
নাফযক্ষণ কভিকতিায কাম িারে’ ননফ িাচন করুন। এয য েডাউন ( ) তানরকা ম্নত ংনিষ্ট নফবাগ এফং বজরা
ননফ িাচন কম্নয নননদ িষ্ট উম্নজরা নাফযক্ষণ কাম িারে ননফ িাচন করুন।

নপ ননফ িাচন ম্পন্ন ম্নর তা ঠিক ম্নর ‘যাঁ’ এফং ঠিক না ম্নর ‘না’ ফাটম্নন নিক কম্নয ঠিক নপ ননফ িাচন
করুন।
 নছম্নন মান: পূম্নফ িয নিম্নন নপম্নয মাওোয জন্য ‘নছম্নন মান’ ফাটম্নন নিক করুন।
 যফতী ধা: যফতী ধাম্ন মাওোয জন্য ‘যফতী ধা’ ফাটম্নন নিক করুন। এয পম্নর ননম্নচয
াম্নফন।

‘রগ আন’ নিনটি

চরভান বফতন ননধ িাযণী

বচত্র-৫: রগইন বিন
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নকবাম্নফ রগআন কযম্নফন
 জাতীে নযচে ে নম্বয: এআ ঘম্নয অনায জাতীে নযচে ম্নেয নম্বযটি নরখুন। বম কর কভিচাযীয জাতীে
নযচেে বনআ, তাঁম্নদয বফতন ননধ িাযণ িনিোকযম্নণয পূম্নফ িআ জাতীে নযচেে ননফন্ধন কযম্নত ম্নফ।
 জন্ তানযে : এোম্নন ননধ িানযত ঘম্নয জাতীে নযচে ম্নে উম্নেনেত জন্ তানযে নরখুন। ১ভ ফম্নে জম্নন্য তানযে (২
নডনজট) ২ে ফম্নে জম্নন্য ভা (২ নডনজট) এফং ৩ে ফম্নে জম্নন্য ফছয (৪ নডনজট) নরেম্নত ম্নফ। উম্নেখ্য মাঁম্নদয
নযচেম্নেয জন্ তানযে চাকু নযয বযকম্নড ি িদি জন্ তানযে ম্নত নবন্ন, তাঁম্নদয বফতন ননধ িাযম্নণয পূম্নফ ি জাতীে
নযচেে অফনিকবাম্নফ ংম্নাধন কযম্নত ম্নফ। ন্যথাে, বফতন ননধ িাযণী নফফযণী িনতাদন ম্পন্ন ম্নফ না।
 কযাচা : ফাভ াম্ন িদনিত ফণ িগুম্নরা (কযাচা, captcha) এআ ঘম্নয/ফম্নে নরখুন।
 িম্নফ করুন: ‘িম্নফ করুন’ ফাটনটিম্নত নিক করুন।
নফঃদ্রঃ িথভ বচষ্টাে নম্নেম্নভ রগআন কযম্নত না াযম্নর পূনযাে বচষ্টা করুন। কাযন একআ াম্নথ ম্ননম্নক রগআন
কযায বচষ্টা কযম্নর নকছু ভস্যা ম্নত াম্নয।
বফতন ননধ িাযণ তথ্যানদয এনি নিন
তকিতা: ম্নফ িাচ্চ তকিতায াম্নথ ধীযনিযবাম্নফ বফতন ননধ িাযণ পযম্নভয ননধ িানযত িাম্নন ঠিক তথ্য এনি নদম্নত ম্নফ।
ভম্নন
যােম্নত ম্নফ, এোম্নন অনন বফতন ংিান্ত বম তথ্যানদ এনি নদম্নেন বকফর তায উয নবনি কম্নয অনায বফতন ননধ িানযত
ম্নফ না, নাফযক্ষণ কাম িারম্নে যনক্ষত অনায বফতন ংিান্ত তথ্যানদ থফা ানবি ফআম্নেয াম্নথ মাচাআ কম্নয ঠিক াওো
বগম্নরআ অনায বফতন ননধ িাযণ চূড়ান্ত কযা ম্নফ।
বকান ভুর তথ্য বদো ম্নর অনায বফতন ননধ িাযণী নফফযণী িনতাদন নফরনম্বত বফ। বফতন ননধ িাযণী ছক পূযণ বল ম্নর তা’
নরাআম্নন দানেম্নরয পূম্নফ ি পুনযাে এনিকৃত তথ্যানদ বাম্নরাবাম্নফ মাচাআ কম্নয ননম্নত ম্নফ।
ভম্নন যাো িম্নোজন বম, একফায বফতন ননধ িাযণ নফফযণী দানের কযা ম্নর নিতীেফায তা’ দানের কযা মাম্নফ না। দানেরকৃত
নফফযণীম্নত বকান ভুর থাকম্নর তা’ ংম্নাধম্ননয জন্য অনাম্নক নাফযক্ষণ নপম্নয ােতা েণ কযম্নত ম্নফ।
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নরাআবন চরভান বফতন ননধ িাযণ ছকটি ননেরূ

বচত্র-৬: বফতন বনধ থাযণী ছক
বফতন ননধ িাযণী ছম্নক বভাট ৬টি ং অম্নছ। এগুম্নরা পূযম্নণয ননেভাফরী ননম্নে উম্নেে কযা ম্নরা:
০১. নাফযক্ষণ কাম িারে ননফ িাচন: স্বেংনিেবাম্নফ নিম্নন িদনিত ম্নফ।
০২. াধাযণ তথ্য
ক) জাতীে নযচেে (এনঅআনড) নম্বয: এনি নদম্নত ম্নফ।
ে) কভিচাযীয নাভ (ফাংরা): এনি নদম্নত ম্নফ।
গ) কভিচাযীয নাভ (আংম্নযজী):এনি নদম্নত ম্নফ।
ঘ) বভাফাআর বপান নম্বয: বফতন ননধ িাযণী নফফযণী চূড়ান্ত /িনতাদন ম্পন্ন ওোয য অনায বভাফাআর বপান নম্বম্নয
এএভএ ( SMS) বিযণ কযা  বফ। কাম্নজআ , াফধানতা ফরম্বন কম্নয ঠিকবাম্নফ বভাফাআর বপান নম্বযটি এোম্নন
নরখুন।
ঙ) জন্ তানযে: এনি নদম্নত ম্নফ।
০৩. ফতিভান নপম্নয তথ্য
ক) ভন্ত্রণারে/নফবাগ: অনন বম ভন্ত্রণারে/নফবাম্নগয ধীম্নন কভিযত অম্নছন তা’ স্বেংনিেবাম্নফ নিম্নন িদনিত না ম্নর
েডাউন ( ) তানরকা ম্নত ননফ িাচন করুন।
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ে) নধদপ্তয/নযদপ্তয: অনন বম নধদপ্তয/নযদপ্তম্নয ফা নধদপ্তয/নযদপ্তম্নযয ধীম্নন কভিযত অম্নছন েডাউন (
তানরকা ম্নত তা’ ননফ িাচন করুন।

)

গ) ধস্তন নপ/াম্নযনার গ্রু: অনন বম নপ /াম্নযনার গ্রুম্নয ধীম্নন কভিযত অম্নছন েডাউন (
তানরকা ম্নত তা’ ননফ িাচন করুন।
নফঃদ্রঃ উম্নয ফনণ িত বকান একটি নপ াওো না বগম্নর বল্প বডম্নেয াম্নথ বমাগাম্নমাগ কযম্নত ম্নফ।

)

ঘ) ভাঠ ম িাম্নে নপ/াম্নযনার আউননট: অনন বম নপম্ন কভিযত অম্নছন েডাউন ( ) তানরকা ম্নত তা ’
ননফ িাচন করুন। উম্নেখ্য বম, নচফারে ম্নত উম্নজরা ম িাম্নেয ফ নপআ িানীে নপ নম্নম্নফ গণ্য ম্নত াম্নয।
ঙ) ন্যান্য (িম্নমাজয বক্ষম্নে): েডাউন ( ) তানরকাম্নত ন্তভুিক্ত বনআ এভন বকান নপম্ন কভিযত থাকম্নর তায নাভ
এোম্নন নরখুন। বমভন, যকানয স্কুর এফং কম্নরম্নজয নাভ আতযানদ।
চ) দনফ: েডাউন ( ) তানরকা ম্নত অনায ফতিভান দনফ ননফ িাচন করুন। তানরকাম্নত অনায জন্য িম্নমাজয
দনফ না থাকম্নর তা’ েডাউন ( ) তানরকা ম্নত ‘ন্যান্য’ ননফ িাচন কম্নয অনায দনফ নরখুন।
০৪. চাকুনযম্নত িথভ বমাগদাম্ননয তথ্য
ক) বমাগদাম্ননয তানযে (dd-mm-yyyy): অনন িথভ বম তানযম্নে যকানয চাকু নযবত বমাগদান কম্নয বছন ব তানযে
এোম্নন নরখুন।
ে) কযাডাম্নযয নাভ (িম্নমাজয বক্ষম্নে): নিম্নন ‘িম্নমাজয নে’ বরো থাকম্নফ। তম্নফ অনন বকান কযাডাবয বমাগদান কম্নয
থাকম্নর তায নাভ েডাউন ( ) তানরকা ম্নত ননফ িাচন করুন।
গ) নযনচনত নম্বয (িম্নমাজয বক্ষম্নে): অনায চাকুনয ংিান্ত নযনচনত (অআনড) নম্বয থাকম্নর তা এোম্নন নরখুন।
ঘ) ভন্ত্রণারে/নফবাগ: অনন িথভ বম ভন্ত্রণারে/নফবাম্নগয ধীম্নন
তানরকা ম্নত ননফ িাচন করুন।

চাকুনযম্নত বমাগদান কম্নয বছন তা েডাউন (

ঙ) নধদপ্তয/নযদপ্তয: অনন িথভ বম নধদপ্তয/নযদপ্তম্নয ফা নধদপ্তয/নযদপ্তম্নযয ধীম্নন
কম্নযবছন তা’ েডাউন ( ) তানরকা ম্নত ননফ িাচন করুন।

)

চাকুনযম্নত বমাগদান

চ) ধস্তন নপ/াম্নযনার গ্রু : অনন বম নপ /াম্নযনার গ্রুম্নয ধীম্নন চাকুনযম্নত বমাগদান কম্নয বছন
েডাউন ( ) তানরকা ম্নত তা’ ননফ িাচন করুন।
ছ) ভাঠ ম িাম্নে নপ/াম্নযনার আউননট : অনন িথভ বম যকানয নপম্ন চাকুনযবত বমাগদান কম্নয বছন
েডাউন ( ) তানরকা ম্নত তা’ ননফ িাচন করুন। েডাউন তানরকাে নপম্নয নাভ না থাকম্নর ‘ন্যান্য’ ননফ িাচন কম্নয
অনায নপম্নয নাভ নরখুন। উম্নেখ্য বম নচফারে ম্নত উম্নজরা
ম িাম্নেয  ফ নপআ ভাঠ ম িাম্নে
নপ/াম্নযনার আউননট নম্নম্নফ গণ্য ম্নত াম্নয।
জ) ন্যান্য (িম্নমাজয বক্ষম্নে): েডাউন ( ) তানরকাম্নত ন্তভুিক্ত বনআ এভন বকান নপম্ন িথভ চাকুনযবত বমাগদান
কম্নয থাকম্নর তায নাভ এোম্নন নরখুন। বমভন, যকানয স্কুর এফং কম্নরম্নজয নাভ আতযানদ।
ঝ) বমাগদাম্ননয তানযম্নে দনফ: িথভ যকানয চাকু নযবত অনন বম ম্নদ বমাগদান কম্নয বছন ব ম্নদয নাভ েডাউন
( ) তানরকা ম্নত ননফ িাচন করুন। তানরকাে দনফ না থাকম্নর েডাউন ( ) তানরকা ম্নত ‘ন্যান্য’ ননফ িাচন কম্নয
ব দনফ নরখুন।
০৫. টাআভ বের এফং নম্নরকন বেড ংিান্ত তথ্য
ক) টাআভ বেম্নরয ংখ্যা (ভে জীফম্নন শুরু বথম্নক): ভে চাকুনয জীফম্নন মতগুম্নরা টাআভ বের বম্নেম্নছন তায ংখ্যা
াম্নয ঘম্নয নরখুন।
ে) নম্নরকন বেম্নডয ংখ্যা (ভে জীফম্নন শুরু বথম্নক): ভে চাকুনয জীফম্নন মতগুম্নরা নম্নরকন বেড বের বম্নেম্নছন
তায ংখ্যা াম্নয ঘম্নয নরখুন।
০৬. ৩০/০৬/২০১৫ তানযম্নে িাপ্ত বফতন ংিান্ত তথ্য
এআ ংটি তযন্ত গুরুেপূণ ি। এোম্নন বেড ননফ িাচম্নন থফা ৩০/০৬/২০১৫ তানযম্নে িাপ্ত মূর বফতন নরেম্নত বকান ভুর
কযম্নর তা ংম্নাধন কম্নয অনায বফতন ননধ িাযণী িনতাদম্নন নফরম্ব ম্নফ।
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ক) বেড/বফতনম্নের: ৩০/০৬/২০১৫ তানযম্নে িাপ্ত বেড/বফতনম্নের েডাউন ( ) তানরকা ম্নত ননফ িাচন করুন।
ে) গৃীত মূর বফতন: ৩০/০৬/২০১৫ তানযম্নে গৃীত মূর বফতবনয নযভাণ নরখুন।
গ) নন (ব্যনক্তগত বফতন) (মনদ থাম্নক):৩০/০৬/২০১৫ তানযম্নে অনন ব্যনক্তগত বফতন বম্নে থাকম্নর তা নরখুন।
েড়া বদখুন: এনিকৃত তথ্যানদ ঠিক অম্নছ নকনা তা মাচাআ কযায জন্য “েড়া বদখুন” ফাটনটিম্নত নিক করুন। এয পম্নর
বফতন ননধ িাযণী নফযণীয েড়া অনন বদেম্নত াম্নফন।

নচে-৭: বফতন ননধ িাযণী নফফযণীয েড়া
 ংম্নাধন করুন: উম্নযয েড়াে িদনিত তথ্যানদম্নত বকান ভুর থাকম্নর তা ংম্নাধম্ননয জন্য ‘ংম্নাধন করুন’
ফাটম্নন নিক করুন। ভুর ংম্নাধম্ননয জন্য পুনযাে ‘এনি নিনটি’ াম্নফন।
 দানের করুন: িম্নোজনীে ংম্নাধম্ননয য পুনযাে “েড়া বদখুন” ফাটম্নন নিক কম্নয তথ্যানদ মাচাআ কম্নয বদখুন
এফং তা ঠিক াওো বগম্নর ‘দানের করুন’ ফাটম্নন নিক করুন। এম্নত অনন ননম্নচয ফাতিাটি বদেম্নত াম্নফন:

নচে-৮: বফতন ননধ িাযণী নফফযণী দানের ফাতিা
 যাঁ: এনিকৃত তম্নথ্যয ঠিকতা নননিত ম্নর বফতন ননধ িাযণী নফফযণী দানের ম্পন্ন কযায জন্য যাঁ
ফাটম্নন নিক
করুন। যাঁ ফাটম্নন নিক কম্নয দানের ম্পন্ন কযায পম্নর ননম্নচয নিম্নন অনায বফতন ননধ িাযণী নফফযণী বদেম্নত
াম্নফন।
 ংম্নাধন: এনিম্নত বকান ম্নে থাকম্নর ‘ংম্নাধন’ ফাটম্নন নিক কম্নয পুনযাে এনিকৃত তথ্যানদ মাচাআ করুন।
এনিকৃত তম্নথ্যয ঠিকতা নননিত ম্নর ‘দানের করুন’ এেং ‘দাস্ক্রখ োতিায়’ প্রদস্ক্রল িত ‘যাঁ’ ফাটম্নন নিক করুন।
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নচে-৯: বফতন ননধ িাযণী নফফযণী
 নিম্ননয উম্নয ডান বকাম্নণ িদনিত ট্র্যানকং নম্বযটি ফিআ নরম্নে যাখুন। যফতীম্নত বকান কযম্নন বফতন ননধ িাযণী
নফফযণীয াড ি কন ফা পট কন াওো না বগম্নর উক্ত ট্র্যানকং নম্বম্নযয াাম্নে তা’ বফয কযা মাম্নফ।
 নিম্ননয উম্নয ফাভ বকাম্নণ থফা নিম্ননয ননম্নচ ডান বকাম্নণ িদনিত নিন্টায অআকম্নন নিক কম্নয ২ কন নিন্ট ননন।
 তাৎক্ষননকবাম্নফ বকান কাযম্নন বফতন ননধ িাযণী নফফযণীটি নিন্ট কযা ম্ভফ না ম্নর যফতী ভম্নে একআবাম্নফ
নম্নেম্নভ িম্নফ কম্নয বাভ বআজ এয ‘নিন্ট নিনবউ’ বত নিক করুন। অনন বম বফতন ননধ িাযণী নফফযণীটি দানের
কম্নযম্নছন তা নিম্নন বদো এফং নিন্ট অউট বনো মাম্নফ।
 কভিচাযীয স্বাক্ষয: অনন Self Drawing Officer ম্নর উক্ত নিম্নন্টড কনম্নত অনায নাম্নভয উয স্বাক্ষয এফং
নাম্নভয নরম্নভায নদম্নে বফতন ননধ িাযণী নফফযণীটি ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্ন বিয বণয জন্য অেন ও ব্যেন
কভিকতিায ননকট বিযণ করুন।
 অনন Self Drawing Officer না ম্নর উক্ত নিম্নন্টড কনম্নত অনায নাম্নভয উয স্বাক্ষয করুন এফং স্বাক্ষম্নযয
জন্য অেন ও ব্যেন কভিকতিায ননকট বিযণ করুন।
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রগ অউট
বদস্টভ বথদক বফয ওয়ায জন্য অফশ্যই বি বনয ফাভ াদয বভনু বথদক ‘রগ আউট ’ অদন বিক কযদফ ন। অন্যথায়
আনায পাসওয়ার্ ড ব্যবহার েকর অন্য থেউ এতদসংক্রান্ত োি েরকি এবং োকি ইচ্ছা বা অজিচ্ছায় থোি ভুি েরকি তার
দায় দাজয়ত্ব আপিাকেই জিকত হকব।
অেন ও ব্যেন কভিকতিায কযণীে
 অেন ও ব্যেন কভিকতিা Self Drawing Officer গবের বফতন ননধ িাযণী নফফযণীগুম্নরায তানরকা িস্তুত কযম্নফন
এফং তানরকাে স্বাক্ষয ও নরম্নভায নপনোনর তা’ ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্ন বিযণ কযম্নফন।
 ন্যান্য কভিচাযীগম্নণয বক্ষম্নে বফতন ননধ িাযণী নফফযণীয ননধ িানযত িাম্নন স্বাক্ষয ও নরম্নভায নদম্নে নফফযণীগুম্নরা স্ব
স্ব কভিচাযীয ানবি ফআ একটি কবায বরটায ংনিষ্ট নাফযক্ষণ নপম্ন বিযণ কযম্নফন।
এয ভাধ্যম্নভ নরাআম্নন বফতন ননধ িাযণী নফফযণী দানের/বিযণ িনিো ম্পন্ন ম্নফ।
ভুর ংম্নাধন এফং পুনযাে নফফযণী দানের/বিযণ
বকান ভুর থাকম্নর তা’ ংম্নাধম্ননয জন্য নাফযক্ষণ নপ ম্নত বফতন ননধ িাযণী নফফযণী বপযত অম্নত াম্নয। বপযম্নতয
নফলেটি অনাম্নক বভাফাআর বপাম্নন একটি ফাতিায ভাধ্যম্নভ জাননম্নে বদো ম্নফ। বফতন ননধ িাযণী নফফযণী
বপযত াওোয য
একআ িনিো নুযণ কম্নয িনতাদম্ননয জন্য পুনযাে তা’ নাফযক্ষণ নপম্ন বিযণ/দানের কযম্নত ম্নফ।
১-৭-২০১৫ যফতী বফতন ননধ িাযণী
উদয ফবণ থত প্রবক্রয়ায় ০১.০৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযণ ম্পন্ন ওয়ায য বনদে ফবণ থত বফলদয় এই বদস্টদভয ভাধ্যদভ
একইবাদফ অন্যান্য বফতন বনধ থাযণ ম্পন্ন কযদত দফ এফাং এয ২ কব বপ্রন্ট বনদয় াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ কযদত
দফ। কর বক্ষদত্র প্রদয়াজনীয় কাগজদত্রয প্রবতবরব ববডএপ/বজবইবজ পযদভদট পট কব াংযুি কযদত দফ। এ জন্য
বিদন প্রদফদয পূদফ থই এ গুবরয পট কব প্রস্তুত কদয বনদত দফ। আদদদয াইজ ৩ পৃষ্ঠায অবধক দর এয ১ভ পৃষ্ঠা,
াংবিষ্ট নাভম্ববরত পৃষ্ঠা এফাং আদদকাযীয স্বাক্ষযযুি বল পৃষ্ঠায পট কব আদরাড কযদত দফ। ১.৭.২০১৫ তাবযদখয
য এ কর সুবফধা প্রাপ্য দয়দছন এফাং বফতদনয াদথ এ কর সুবফধা গ্রণ কযদছন তাদদযদকও অনরাইদনয ভাধ্যদভ বফতন
বনধ থাযণী ম্পন্ন কযদত দফ।
১-৭-২০১৫ যফতী বফতন বনধ থাযণী অনগুদরায ফণ থনা বনদে বদয়া দরা। নতুন বনদয়াগ ব্যতীত কদরয বক্ষদত্রই রগইন
কযায ভয় ১৭ বডবজদটয (জন্ ার) এনআইবড নম্বয এফাং পূণ থ বববযবপদকন নম্বয (বমভন ০৯০০-১২৩৪) বরখদত দফ।

১. নতুন বনদমাগ: বম কর কভথচাযী ১.৭.২০১৫ তাবযখ ফা যফতী ভদম যকাবয চাকুযীদত বমাগদান কদযদছন এফাং
ববফষ্যদত বমাগদান কযদফন, তাঁদদয বনদমাগ াংক্রান্ত তথ্যমূ ‘নতুন বনদমাগ’ অদনয ভাধ্যদভ পূযণকযতঃ াংবিষ্ট
বাফযক্ষণ কাম থারদম বপ্রযণ কদয বফতন বনধ থাযণ ম্পন্ন কযদত দফ। অনরাইবন নতুন বনদয়াগপ্রাপ্ত কভথচাযীদদয বফতন বনধ থাযণ
ছকটি বনেরূ:
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ছদক ফবণ থত বনদদ থনা বভাতাদফক প্রদয়াজনীয় তথ্য এবি ম্পন্ন করুন। বমাগদাদনয ভয় দাবখরদমাগ্য কাগজদত্রয েযান কব
আদরাড করুন। খড়া এবি ম্পন্ন কযায য তা ‘দাবখর করুন’ ফাটদন বিক কদয এফাং ২ কব বপ্রন্ট বনদয় াংবিষ্ট
বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ করুন।
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২. দদান্নবত: বম কর কভথচাযী ১.৭.২০১৫ তাবযখ ফা যফতী ভদম দদান্নবত বদমদছন এফাং ববফষ্যদত দদান্নবত াদফন
তাঁদদয এ াংক্রান্ত তথ্যমূ ‘দদান্নবত’ অদনয ভাধ্যদভ পূযণকযতঃ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ কাম থারদম বপ্রযণ কদয বফতন
বনধ থাযণ ম্পন্ন কযদত দফ। জাতীয় বযচয়ত্র নম্বয, ১.৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযণীয বববযবপদকন নম্বয এফাং কযাচা
এবি বদদয় ‘প্রফ করুন’ ফাটদন বিক কযদর অনরাইবন নতুন দদান্নবতপ্রাপ্ত কভথচাযীদদয বফতন বনধ থাযণ ছকটি াদফন।

এখাদন অবধকাাং তথ্য স্বয়াংবক্রয়বাদফ পূযণ দয় মাদফ। ছদক ফবণ থত বনদদ থনা বভাতাদফক অফবষ্ট তথ্য এবি ম্পন্ন করুন।
দদান্নবত আদদদয েযান কব আদরাড করুন। খড়া এবি ম্পন্ন কযায য তা ‘দাবখর করুন’ ফাটদন বিক কদয ২ কব
বপ্রন্ট বনদয় াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ করুন।
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৩. টাইভ বের: ১.৭.২০১৫ দত ১৪.১২.২০১৫ তাবযখ এয ভদধ্য বম কর কভথচাযী টাইভ বের প্রাপ্য দমদছন তাঁদদয এ
াংক্রান্ত তথ্যমূ ‘টাইভ বের’ অদনয ভাধ্যদভ পূযণকযতঃ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ কাম থারদম বপ্রযণ কদয বফতন বনধ থাযণ
ম্পন্ন কযদত দফ। জাতীয় বযচয়ত্র নম্বয, ১.৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযণীয বববযবপদকন নম্বয এফাং কযাচা এবি
বদদয় ‘প্রফ করুন’ ফাটদন বিক কযদর অনরাইবন টাইভ বেরপ্রাপ্ত কভথচাযীদদয বফতন বনধ থাযণ ছকটি াদফন।

এখাদন অবধকাাং তথ্য স্বয়াংবক্রয়বাদফ পূযণ দয় মাদফ। ছদক ফবণ থত বনদদ থনা বভাতাদফক অফবষ্ট তথ্য এবি ম্পন্ন করুন।
টাইভ বের আদদদয েযান কব আদরাড করুন। খড়া এবি ম্পন্ন কযায য তা ‘দাবখর করুন’ ফাটদন বিক কদয এফাং ২
কব বপ্রন্ট বনদয় াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ করুন।
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৪. বদরকন বগ্রড: ১.৭.২০১৫ দত ১৪.১২.২০১৫ তাবযখ এয ভদধ্য বম কর কভথচাযী বদরকন বগ্রড বের প্রাপ্য
দমদছন তাঁদদয এ াংক্রান্ত তথ্যমূ ‘বদরকন বগ্রড’ অদনয ভাধ্যদভ পূযণকযতঃ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ কাম থারদম বপ্রযণ
কদয বফতন বনধ থাযণ ম্পন্ন কযদত দফ। জাতীয় বযচয়ত্র নম্বয, ১.৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযণীয বববযবপদকন নম্বয
এফাং কযাচা এবি বদদয় ‘প্রফ করুন’ ফাটদন বিক কযদর অনরাইবন বদরকন বগ্রড বেরপ্রাপ্ত কভথচাযীদদয বফতন বনধ থাযণ
ছকটি াদফন।

এখাদন অবধকাাং তথ্য স্বয়াংবক্রয়বাদফ পূযণ দয় মাদফ। ছদক ফবণ থত বনদদ থনা বভাতাদফক অফবষ্ট তথ্য এবি ম্পন্ন করুন।
বদরকন বগ্রড আদদদয েযান কব আদরাড করুন। খড়া এবি ম্পন্ন কযায য তা ‘দাবখর করুন’ ফাটদন বিক কদয
এফাং ২ কব বপ্রন্ট বনদয় াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ করুন।
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৫. বফতন পুনঃবনধ থাযণ: ৩০.৬.২০১৫ তাবযখ ম থন্ত বম কর কভথচাযীয ইনবক্রদভন্ট, বদরকন বগ্রড, টাইভ বের ইতযাবদ
প্রাপ্য বছর বকন্ত মথাভদম অবপ আদদ জাযী না ওমাম ১.৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযণীয ভম 3০.৬.২০১৫
তাবযদখয মূর বফতদন অন্তর্ভথি মবন, এই অদনয ভাধ্যদভ শুধুভাত্র তাঁদদয ১.৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন পুনযাম বনধ থাযণ
কযদত দফ। এ জন্য ম্যানুমাবর বনধ থাবযত ৩০.৬.২০১৫ তাবযদখয বফতন পূদফ থয ভদতা অনরাইদন পূযণ কদয বফতন বনধ থাযণ
বফফযণীয ২ কব প্রবতাদদনয জন্য াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ কযদত দফ।
জাতীয় বযচয়ত্র নম্বয, ১.৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযণীয বববযবপদকন নম্বয এফাং কযাচা এবি বদদয় ‘প্রদফ করুন’
ফাটদন বিক কযদর অনরাইবন বদরকন বগ্রড বেরপ্রাপ্ত কভথচাযীদদয বফতন বনধ থাযণ ছকটি াদফন।

এখাদন কর তথ্য স্বয়াংবক্রয়বাদফ পূযণ দয় মাদফ। শুধুভাত্র ৩০-৬-২০১৫ তাবযদখয বফতন াংক্রান্ত এবি বদদয় পূদফ থয ন্যয়
‘দাবখর করুন’ ফাটদন বিক কদয এফাং ২ কব বপ্রন্ট বনদয় াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ করুন।

৬. উচ্চতয বগ্রড (১০/১৬): দদান্নবত ব্যবতদযদক একই দদ ১০/১৬ ফছয পূবতথদত প্রাপ্য উচ্চতয বগ্রদড বফতন বনধ থাযদণয
জন্য জন্য এই অন ব্যফহৃত দফ। উচ্চতয বগ্রদড অনরাইদন বফতন বনধ থাযদণয পূদফ থ অফশ্যই উচ্চতয বগ্রড প্রাবপ্তয অবপ আদদ এয কব াংযক্ষণ কযদত দফ।
 উি উচ্চতয বগ্রড প্রাবপ্তয তাবযদখয দয বকান বফতন বনধ থাযণী সুবফধা (বমভন ফাবল থক ইনবক্রদভন্ট) বদয় থাকদর এফাং
তা অনরাইদন এবি দয় থাকদর প্রথদভ াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদয ভাধ্যদভ তা’ ফাবতর কযাদত দফ।
 একই তাবযদখ ১ভ এফাং ২য় উচ্চতয বগ্রড াওনা দর প্রথদভ ১ভ উচ্চতয বগ্রদড বফতন বনধ থাযণী দাবখর এফাং
বাফযক্ষণ অবপ দত তা’ প্রবতাবদত ওয়ায য পূনযায় ২য় উচ্চতয বগ্রদড বফতন বনধ থাযণী দাবখর এফাং
প্রবতাদন কযাদত দফ।
উচ্চতয বগ্রদড বফতন বনধ থাযদণয জন্য প্রথদভ “উচ্চতয বগ্রড (১০/১৬)”অদন বিক কযায প্রাপ্ত বিদন জাতীয় বযচয়ত্র নম্বয,
বববযবপদকন নম্বয এফাং কযাচা এবি বদদয় ‘প্রদফ করুন’ ফাটদন বিক কযদর বনদচয বিনটি াদফন:
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এখাদন ০১ দত ০৩ নাং ধা ম থন্ত কর তথ্য স্বয়াংবক্রয়বাদফ বিদন প্রদবথত দফ। ০৪ নাং ধাদ উচ্চতয বগ্রদড বফতন াংক্রান্ত
তথ্য বনদে ফবণ থত বনদদ থনা বভাতাদফক পূযণ করুন:
ক) উচ্চতয বগ্রদডয বফফযণ: এখাদন একই দদ ইদতাপূদফ থ আদদৌ বকান উচ্চতয বগ্রড (টাইভদের/বদরকন বগ্রড, উচ্চতয বগ্রড ইতযাবদ) না বদয় থাকদর
‘১ভ উচ্চতয বগ্রড’ বনফ থাচন করুন।
 একই দদ ইদতাপূদফ থ একটি উচ্চতয বগ্রড (টাইভদের/বদরকন বগ্রড, উচ্চতয বগ্রড ইতযাবদ) বদয় থাকদর ‘২য়
উচ্চতয বগ্রড’ বনফ থাচন করুন। ‘২য় উচ্চতয বগ্রড’ বনফ থাচদনয য চাবদা বভাতাদফক ১ভ উচ্চতয বগ্রড প্রাবপ্ত াংক্রান্ত
তথ্য এবি করুন।
খ) উচ্চতয বগ্রড প্রাবপ্তয অবপ আদদ নম্বয: এখাদন উচ্চতয বগ্রড প্রাবপ্তয অবপ আদদ নম্বয বরখুন।
গ) উচ্চতয বগ্রড প্রাবপ্তয অবপ আদদদয তাবযখ:এখাদন উচ্চতয বগ্রড প্রাবপ্তয অবপ আদদদয তাবযখ বরখুন।
ঘ) ফতথভান দদ বমাগদাদনয তাবযখ: এখাদন ফতথভান দদ বমাগদাদনয তাবযখ বরখুন।
ঙ) উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্যতায তাবযখ: এখাদন বম তাবযদখ উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্য য় বই তাবযখ বরখুন। উদযণ: একজন কভথচাবয একটি দদ ২/৭/২০০০ তাবযদখ বমাগদান কদযন এফাং বতবন ইদতাপূদফ থ এই দদ আদদৌ বকান
উচ্চতয বের ান নাই, ব বক্ষদত্র তাঁয ‘১ভ উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্যতায তাবযখ’ দফ ১১তভ ফছদযয বনধ থাবযত তাবযখ।
এফাং ‘২য় উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্যতায তাবযখ’ দফ ‘১ভ উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্যতায তাবযখ দত ৭ভ ফছদয বনধ থাবযত তাবযখ ।
‘১ভ উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্যতায তাবযখ’ দত ‘২য় উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্যতায তাবযখ’ গণনা কযদত দফ ।
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 একজন কভথচাবয একটি দদ ৭/১২/২০০৯ তাবযদখ একটি উচ্চতয বের বদয়দছন। তাঁয ‘২য় উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্যতায
তাবযখ’ দফ উি প্রাবপ্তয তাবযখ দত ৭ভ ফছদযয বনধ থাবযত তাবযখ।
এখাদন বফদলবাদফ উদেখ্য বম, ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয পূদফ থ ‘১ভ ফা ২য় উচ্চতয বগ্রড াওনা দরও বতবন এই সুবফধা
১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয পূদফ থ প্রাপ্য দফন না । এ বক্ষদত্র াংবিষ্ট কভথচাবযয ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয বফতন স্বয়াংবক্রয়বাদফ
যফতী বগ্রদড বনধ থাবযত দফ।
চ) ফতথভান দদ চাকুবযয বভয়াদকার: স্বয়াংবক্রয়বাদফ বিদন প্রদবথত দফ।
উদযাি তথ্য পূযণ ম্পন্ন দর ‘খড়া বদখুন’ ফাটদন বিক করুন। যফতী বিদন প্রদবথত তথ্য ঠিক দর ‘দাবখর করুন’
ফাটদন বিক করুন। র্ভর থাকদর ‘াংদাধন করুন’ ফাটদন বিক কদয প্রদয়াজনীয় াংদাধদনয য ‘দাবখর করুন’ ফাটদন বিক
করুন এফাং দাবখরকৃত বফতন বফফযণীয ২ কব বপ্রন্ট বনদয় অবপ আদদ বববযবপদকদনয জন্য াংবিষ্ট বাফযক্ষণ
অবপদ বপ্রযণ করুন।

৭. একই দদ উচ্চতয বের: বম কর কভথচাযী তাঁদদয চাকুযীয তথ বভাতাদফক বাগত বডবগ্র মথা বটিআই , বফএড
ইতযাবদ অজথদনয ভাধ্যদভ একই দদ ০১.০৭.২০১৫ দত ফা যফতীদত উচ্চতয বের প্রাপ্য দফন তাঁদদয বফতন বনধ থাযবণয
জন্য এতদাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ কযদত দফ। এজন্য াংবিষ্ট কভথচাযীদক অনরাইদন বকান পযভ পূযণ ফা দাবখর কযদত দফ না।
৮. দক্ষতাবৃবদ্ধজবনত ইনবক্রদভন্ট: বম কর কভথচাযী (মথা বস্টদনাগ্রাপায, বস্টদনাটাইবষ্ট, টাইবস্ট ইতযাবদ) তাঁদদয
চাকুযীয তথ বভাতাদফক বাগত দক্ষতা অজথদনয কাযদন এক ফা একাবধক ইনবক্রদভন্ট বদম থাদকন তাঁদদয বফতন বফতন
বনধ থাযবণয জন্য এতদাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপদ বপ্রযণ কযদত দফ। এজন্য াংবিষ্ট
কভথচাযীদক অন-রাইদন বকান পযভ পূযণ ফা দাবখর কযদত দফ না।

৯. নতুন বনদয়াগ (বফতন াংযক্ষণ) : ১.৭.২০১৫ তাবযদখয ‘চরভান’ বফতন বনধ থাযণী প্রবতাবদত ওয়ায য বকান
কভথচাবয পূদফ থয চাকবয দত ইস্তপা বদদয় মথামথ কর্তথদক্ষয ভাধ্যদভ নতুন চাকুবযদত বমাগদান কযদর এফাং উযুি কর্তথক্ষ
কর্তথক তাঁয পূদফ থয চাকুযীয বফতন এফাং চাকুযীকার াংযক্ষণ কযা দর এই অদনয ভাধ্যদভ তাঁদদয বফতন বনধ থাযণ কযদত
দফ। এ জন্য প্রথদভ পূদফ থয বাফযক্ষণ অবপ দত তাঁয প্রবতাবদত বফতন বনধ থাযণী অনরাইদনয ভাধ্যদভ নতুন বাফযক্ষণ
অবপদ স্থানান্তয কযদত দফ। এ বক্ষদত্র পূদফ থয বববযবপদকন নম্বযই নতুন বফতন বনধ থাযণীদত
চরভান থাকদফ।

১০. ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয ইনবক্রদভন্ট: যকাবয প্রজ্ঞাবনয এয আদরাদক বম কর কভথচাযীয ০১/৭/২০১৫
তাবযদখয বফতন বনধ থাযণ বাফযক্ষণ অবপ কর্তথক প্রবতাবদত দয়দছ, ব কর কভথচাযীয ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয ফাবল থক
ফবধতথ বফতন অনরাইদন বফতন বনধ থাযণ বদস্টদভয ভাধ্যদভ স্বয়াংবক্রয় দ্ধবতদত ারনাগাদ কযা বে। এয পদর ০ ১/৭/২০১৫
তাবযদখ বনধ থাবযত মূর বফতদনয াদথ ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখ একটি ইনবক্রদভন্ট যুি দয়দছ। াংবিষ্ট কর যকাবয কভথচাযী
অনরাইদন বফতন বনধ থাযণ বদস্টদভ াংদমাবজত ‘বফদল ইনবক্রদভন্ট (১৫/১২/২০১৫)’ অ বন প্রদফ কদয বনজ বনজ ফবধ থত
বফতদনয প্রবতদফদন বদখদত এফাং প্রদয়াজদন বপ্রন্ট বনদত

াযবফন। এ অদন প্রদফদয জন্য

জাতীয় বযচয়ত্র এফাং

বববযবপদকন নম্বয প্রদয়াজন দফ। তদফ1. বম কর কভথচাযী ১/৭/২০১৫ তাবযখ দত ১৪/১২/২০১৫ তাবযখ ম থন্ত প্রাপ্য টাইভদের এফাং বদরকন বগ্রড
বেদরয াদথ তাঁদদয ফাবল থক ইনবক্রদভন্ট প্রণ কদযদছন তাঁযা ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয ইনবক্রদভন্ট াদফন না। এফাং
2. চাকুযীদত নতুন বমাগদানকাযী কভথচাযীগনও ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখ ইনবক্রদভন্ট াদফন না।
3. ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয ইনবক্রদভন্টপ্রাপ্ত বকান কভথচাযীয ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয পূদফ থয প্রাপ্য বকান সুবফধা
(টাইভদের, বদরকন বগ্রড ইতযাবদ) মবদ গ্রণ না কদয থাদকন, তদফ প্রথদভ

১৫/১২/২০১৫ তাবযদখ স্বয়াংবক্রয়

দ্ধবতদত প্রদত্ত ইনবক্রদভন্ট াংবিষ্ট বাফযক্ষণ অবপ বথদক ফাবতর কযাদত দফ।
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4. বদস্টভ দত একটি বনবদ থষ্ট ভয় য য ১৫/১২/২০১৫ তাবযদখয ইনবক্রদভন্ট স্বয়াংবক্রয় দ্ধবতদত ারনাগাদ কযা
দয় থাদক। এদত মবদ বকান কভথচাযীয প্রাপ্য উি ইনবক্রদভন্ট স্বয়াংবক্রয়বাদফ ারনাগাদ না দয় থাদক তদফ াংবিষ্ট
বাফযক্ষণ অবপদয ভাধ্যদভ তা’ এবি কদয ারনাগাদ কযদত দফ।

১১. ফদবর বম কর কভথচাযী ০১.০৭.২০১৫ তাবযদখয বফতন বনধ থাযণ ম্পন্ন ওমায য অন্য বাফযক্ষণ কাম থারদময
আওতাম ফদরী দমদছন তাঁদদয বফতন বনধ থাযণ াংক্রান্ত তথ্য এরবব ইসুযকাযী/প্রবতস্বাক্ষযকাযী বাফযক্ষণ কাম থারম কর্তথক
অনরাইদনয ভাধ্যদভ অফশ্যই এরবব গ্রণকাযী বাফযক্ষণ কাম থারদম বপ্রযণ কযবত দফ এফাং এরবব গ্রণকাযী
বাফযক্ষণ কাম থারম কর্তথক অনরাইদনয ভাধ্যদভ তা’ গ্রণ কযবত দফ। অন্যথায় ফদরীকৃত বাফযক্ষণ অবপদ বফতন
বনধ থাযণ াংক্রান্ত বকান দদক্ষ গ্রণ কযা মাদফ না।

১2. র্ভর অন বনফ থাচন কদয বফতন বফফযণী দাবখর: ‘চরভান’ অন ব্যতীত র্ভরক্রদভ এক অদনয বযফদতথ
অন্য অন মথা টাইভদের, বদরকন বগ্রড, দদান্নবত, নতুন বনদয়াগ ইতযাবদ বনফ থাচন কদয বাফযক্ষণ অবপদ বফতন
বনধ থাযণ বফফযণী দাবখর কযা দর অথফা দাবখরকৃত বফফযণীদত বকান র্ভর তথ্য থাকদর তা াংদাধন কযদত দর প্রথদভ
বাফযক্ষণ অবপদয াদথ বমাগাদমাগ কদয উি বফফযণীটি ফাবতর কযাদত দফ।

13. ৮ভ-৯ভ বগ্রদড বফতন পূনঃবনধ থাযণ : ১.৭.২০১৫ তাবযদখ ৯ভ বগ্রদড কভথযত বম কর কযাডাযভূি কভথচাযীদদয
বফতন ৮ভ বগ্রদড বনধ থাবযত দয়বছর, যকাবয বদ্ধান্ত বভাতাদফক তাঁদদয বফতন ৮ভ বগ্রড দত ৯ভ বগ্রদড পূনঃবনধ থাযণ
কযায
জন্য বাফযক্ষণ অবপমূব অন বদয়া বয়দছ। সুতযাাং ৮ভ-৯ভ বগ্রদড বফতন পূনঃবনধ থায বনয জন্য বাফযক্ষণ অবপবয
াদথ বমাগাদমাগ কযদত দফ।

20 | P a g e

