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গণপ্রোতন্ত্রী বাংলাজদশ সরকার 

অথ ি মন্ত্রণালয়, অথ ি র্বভাগ 

ব্যয় ব্যবস্থার্না অনুর্বভাগ 

 

নং- ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫(অংশ-১)-৩৭ তার্রখ: 
৯ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ 

২৪ আগস্ট, ২০২০ র্িঃ 

র্বষয়: একক বাজেট (Single Budget) র্দ্ধর্তর আওতাভুক্ত কম িসূর্ি (Programme) বাস্তবায়জনর সুর্বধাজথ ি সংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়/র্বভাগ, 

সংযুক্ত দপ্তর ও অধস্তন অর্িসসমূহ, কম িসূর্ি র্র্রিালক/সমন্বয়ক এবং র্িম র্র্রিালকজদরজক আর্থ িক ক্ষমতা অর্ িণ।  

বাজেট প্রণয়ন প্রর্ক্রয়ার সমন্বয় বোরদার করা এবং দ্বৈততা ক্রমান্বজয় র্র্রহার করার লজক্ষে সরকার একক বাজেট (Single 

Budget) র্দ্ধর্তজত র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি (Programme) বাস্তবায়জনর প্রর্ক্রয়া িালু কজরজে। একক বাজেট র্দ্ধর্তজত র্নর্দ িষ্ট বময়াজদ 

বাস্তবায়জনর েন্য গৃহীত কম িসূর্িজত সংর্িষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূজহর র্নয়র্মত কার্ িক্রমসমূহ এবং উন্নয়ন ও সংিারধমী র্বর্ভন্ন কার্ িক্রম 

অন্তভু িক্ত রজয়জে। কম িসূর্ির অন্তভু িক্ত উন্নয়ন ও সংিারধমী কার্ িক্রমসমূহ র্িজমর আওতায় বাস্তবায়ন করা হজে। অথ ি র্বভাগ কর্তিক  

১৬-০৮-২০১৫ র্িস্টাব্দ তার্রজখ ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) নং স্মারজক মন্ত্রণালয়/র্বভাগ, সংযুক্ত দপ্তর ও অধস্তন 

অর্িসসমূহজক অনুন্নয়ন বা র্র্রিালন বাজেজটর আওতায় প্রদি আর্থ িক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজশার্ধত আজদশ োরী করা হয়। একই 

তার্রজখ ০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০-৫৭৫ নং স্মারজক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়জনর েন্য মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/ র্বভাগীয় প্রধান/প্রকল্প 

র্র্রিালকগণজক অর্ধকতর আর্থ িক ক্ষমতা প্রদাজনর র্বষজয় পৃথক একটি আজদশ োরী করা হয়। র্রবতীজত উর্যু িক্ত আজদশৈজয় র্কছু র্কছু 

বক্ষজে আংর্শক সংজশাধনী আনা হজয়জে। উজেখ্য, আর্থ িক ক্ষমতা অর্ িণ সংক্রান্ত র্বদ্যমান আজদশৈজয় অনুন্নয়ন (র্র্রিালন) এবং উন্নয়ন 

বাজেজটর আওতাভুক্ত র্বর্ভন্ন প্রকাজরর ব্যজয়র আইজটজমর র্বর্রীজত অর্র্ িত ক্ষমতার র্াথ িকে রজয়জে। র্কন্তু একক বাজেট র্দ্ধর্তজত 

বাস্তবায়জনর েন্য গৃহীত কম িসূর্ির সমুদয় ব্যয় একীভূত থাকায় প্রির্লত আর্থ িক ক্ষমতা প্রজয়াগ কজর কম িসূর্ি বাস্তবায়ন অসুর্বধােনক। তাই 

একক বাজেট র্দ্ধর্তজত বাস্তবায়জনর েন্য গৃহীত কম িসূর্ির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন র্নর্িত করার লজক্ষে একটি নতুন আর্থ িক ক্ষমতা অর্ িণ আজদশ 

োরীর প্রজয়ােনীয়তা বদখা র্দজয়জে।   

২।  উর্যু িক্ত বপ্রক্ষার্জট একক বাজেট র্দ্ধর্তর আওতাভুক্ত কম িসূর্ির অধীজন র্নয়র্মত কার্ িক্রম ও র্িজমর র্বর্ভন্ন আইজটজমর অথ ি 

ব্যজয়র বক্ষজে সংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়/র্বভাগ, সংযুক্ত দপ্তর ও অধস্তন অর্িসসমূহ কম িসূর্ি র্র্রিালক/সমন্বয়ক এবং র্িম র্র্রিালকজদর 

আর্থ িক ক্ষমতা সুর্নর্দ িষ্টভাজব উজেখপূব িক এ অর্িস স্মারকটি োর্র করা হল। বর্ সব র্বষয় অথ ি র্বভাজগর র্বজবিনার েন্য বপ্ররণ করজত 

হজব তার একটি তার্লকাও সংলগ্নী আকাজর এ স্মারজকর সাজথ সংযুক্ত করা হল। উজেখ্য, এ আজদশ বকবল একক বাজেট র্দ্ধর্তর আওতায় 

গৃহীত কম িসূর্ির বক্ষজে প্রজর্ােে হজব। অথ ি র্বভাগ কর্তিক ১৬-০৮-২০১৫ র্িস্টাব্দ তার্রজখ ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১) নং 

স্মারজক অনুন্নয়ন বা র্র্রিালন বাজেজটর আওতায় প্রদি আর্থ িক ক্ষমতা সংক্রান্ত সংজশার্ধত আজদশ এবং একই তার্রজখ 

০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৩.২০১০-৫৭৫ নং স্মারজক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়জনর েন্য অর্ধকতর আর্থ িক ক্ষমতা প্রদাজনর র্বষজয় োরীকৃত 

আজদশৈয় একক বাজেট র্দ্ধর্তর আওতা বর্হভূ িত বক্ষজে র্থারীর্ত কার্ িকর থাকজব।  

৩।  মন্ত্রণালয়/র্বভাজগর দার্য়ত্বপ্রাপ্ত র্সর্নয়র সর্িব/সর্িব তাঁর মন্ত্রণালয়/র্বভাগ, সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) এবং 

অধঃস্তন অর্িসসমূজহর প্রার্প্ত এবং মন্ত্রণালয়/র্বভাগ কর্তিক র্নয়র্ন্ত্রত বাজেট মঞ্জুর্র হজত বর্ ব্যয় র্নব িাহ হজব বস র্বষজয় প্রধান 

র্হসাবদানকারী কম িকতিার (Principal Accounting Officer) দার্য়ত্ব র্ালন করজবন এবং র্নজনাক্ত অনুশাসনসমূজহর প্রর্তর্ালন র্নর্িত 

করজবন:- 

(ক)  তাঁর মন্ত্রণালয়/র্বভাগ, সংযুক্ত দপ্তর (Attached Department) র্কংবা অধস্তন অর্িসমূহজক বর্ উজদ্দজে অথ ি বরাদ্দ করা 

হয় বস উজদ্দজেই তা বর্ন ব্যর্য়ত হয়;  
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(খ)  অথ ি ব্যজয়র বক্ষজে বর্ন প্রির্লত র্বর্ধ-র্বধান কজঠারভাজব অনুসরণ করজত হজব। লক্ষে রাখজত হজব বর্, বকান বক্ষজেই বর্ন 

প্রজয়ােজনর অর্তর্রক্ত অথ ি ব্যয় করা না হয়। সরকার্র অথ ি ব্যজয়র বক্ষজে প্রজতেকজক এরূর্ সতকিতা অবলম্বন করজত হজব 

সাধারণ র্বিক্ষণতাসম্পন্ন একেন ব্যর্ক্ত তার র্নেস্ব অথ ি ব্যজয়র বক্ষজে বর্রূর্ সতকিতা অবলম্বন কজর থাজকন; 

(গ)  বাজেজট র্বর্ভন্ন বকাজের র্বর্রীজত বরাদ্দকৃত অজথ ির মজে প্রকৃত ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখজত হজব; 

(ঘ)  অথ ি র্বভাজগর পূব ি সম্মর্ত ব্যর্তজরজক সম্পূরক মঞ্জুর্র র্াওয়া র্াজব এ প্রতোশায় বকান অথ ি ব্যয় করা র্াজব না; 

(ঙ)  সকল প্রকার প্রার্প্ত ও ব্যয় সঠিক বকাজে বেণীর্বন্যাসপূব িক র্হসাবভুক্ত করজত হজব; 

(ি)  প্রর্তমাজস প্রধান র্হসাব রক্ষণ কম িকতিা কর্তিক ব্যর্য়ত অজথ ির র্হসাব সংক্রান্ত বর্ সব তথ্য প্রদান করা হয় তার সাজথ 

র্হসাজবর সঙ্গর্তসাধন (Reconciliation) করজত হজব। বর্ সব মন্ত্রণালয়/র্বভাজগর র্নয়ন্ত্রণাধীন বকান দপ্তজরর র্হসাব 

র্বভাগীয়করণ করা হজয়জে ঐ সব মন্ত্রণালয়/র্বভাজগর প্রধান র্হসাব রক্ষণ কম িকতিা র্নয়র্মত তাঁর র্হসাজবর সাজথ সংর্িষ্ট 

দপ্তজরর র্হসাজবর সঙ্গর্ত র্বধাজনর ব্যবস্থা করজবন; 

(ে)  অর্েট আর্র্িসমূহ দ্রুত র্নষ্পর্ির লজক্ষে প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা িহণ করজবন। 

৪।  মন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূহ তাজদর আর্থ িক ক্ষমতার মজে র্তটুকু সঙ্গত র্বজবিনা করজব ততটুকু সংযুক্ত দপ্তর ও অধস্তন 

অর্িসসমূহজক অর্ িণ করজত র্ারজব। আর্থ িক ক্ষমতা পুনঃঅর্ িণ আজদশ সুস্পষ্টভাজব উজেখ থাকজত হজব বর্, প্রদি ক্ষমতা প্রজয়াজগর বক্ষজে 

সংর্িষ্ট কম িকতিা পূণ ি ক্ষমতাবান। সকল সরকার্র অর্িজস পুনঃক্ষমতা অর্ িজণর বক্ষজে সমরূর্তা (Uniformity) রক্ষার লজক্ষে এই স্মারজকর 

সাজথ সংযুক্ত তার্লকা/েজক মন্ত্রণালয়/র্বভাজগর র্নকট অর্র্ িত ক্ষমতার র্াশার্ার্শ সংযুক্ত দপ্তর, অধস্তন অর্িসসমূহ, কম িসূর্ি 

র্র্রিালক/সমন্বয়ক এবং র্িম র্র্রিালকজদর র্নকট অর্র্ িত ক্ষমতার উজেখ রজয়জে। প্রদি ক্ষমতা প্রজয়াগ করার সময় র্ননবর্ণ িত সাধারণ 

শতিসমূহ র্ালন করজত হজব: 

(ক)  প্রজর্ােে র্বর্ধ-র্বধান, সরকার্র আজদশ/র্নজদ িশ র্থার্থভাজব অনুসরণ করজত হজব; 

(খ) সংর্িষ্ট আইজটজমর অনুকূজল প্রজয়ােনীয় বাজেট বরাদ্দ থাকজত হজব; 

(গ)  র্বল ও ভাউিার ৈারা পূজব ি গৃহীত অর্িজমর ৮৫% সমন্বয় করা না হজল র্রবতী অর্িম প্রদান করা র্াজব না; 

(ঘ)  অর্িম িহজণর মােজম কম িকাণ্ড সম্পাদজনর ২ মাজসর মজে অথবা অথ িবেজরর ৩০ জুজনর মজে সকল অর্িম সমন্বয় 

করজত হজব;  

(ঙ)  অধস্তন কর্তির্জক্ষর অনুজমাদন ক্ষমতার মজে রাখার েন্য বকান আইজটম বভজঙ্গ বভজঙ্গ ক্রয় করা র্াজব না; 

(ি)  সংর্িষ্ট প্রধান র্হসাবরক্ষণ কম িকতিা প্রর্ত বের জুলাই মাজস পূব িবতী অথ ি বৎসজর গৃহীত অর্িম এর সমন্বয় সম্পজকি একটি 

প্রর্তজবদন প্রশাসর্নক মন্ত্রণালয় ও অথ ি র্বভাজগ বপ্ররণ করজবন;  

(ে)  অথ ি র্বভাজগ বপ্রর্রতব্য র্বষয়সমূজহর তার্লকায় বর্ণ িত র্বষয়গুজলা সম্মর্তর েন্য অবেই অথ ি র্বভাজগ বপ্ররণ করজত হজব; 

(ে)  উন্নয়ন সহজর্াগীর র্নজদ িশনা, প্রজর্ােে বক্ষজে অবেই র্ালন করজত হজব এবং উর্জর বর্ণ িত নীর্তমালা ও র্দ্ধর্তর সাজথ 

উন্নয়ন সহজর্াগী সংস্থার নীর্ত ও র্দ্ধর্তর বকান র্বজরাধ বদখা র্দজল বসজক্ষজে উন্নয়ন সহজর্াগী সংস্থার নীর্ত ও র্দ্ধর্ত 

প্রজর্ােে হজব। 
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৫।  প্রজতেক অথ িবেজরর শুরুজত বার্ষ িক ক্রয় র্র্রকল্পনা (Annual Procurement Plan) প্রণয়নপূব িক ক্রয়কারী কার্ িালয় প্রধান (Head 

of the Procuring Entity [HOPE]) অথবা তার কাে বথজক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কম িকতিার র্নকট হজত বর্ অনুজমাদন িহণ করা হজব তা 

প্রশাসর্নক অনুজমাদন র্হজসজব র্বজবর্িত হজব।  

৬।  প্রসঙ্গতঃ উজেখ্য বর্, সরকার্র র্বজশষ আজদশবজল ইজতামজে বর্ সকল কম িকতিাজক র্বজশষ আর্থ িক ক্ষমতা প্রদান করা হজয়জে 

তাঁরা তা র্থারীর্ত প্রজয়াগ করজবন। তজব সংজর্ার্েত তার্লকায় প্রদর্শ িত বকান আইজটজমর আর্থ িক ক্ষমতা র্র্দ র্বজশষ আজদজশ প্রদি ঐ 

আইজটজমর ক্ষমতার িাইজত ববশী হয় বসই বক্ষজে এই তার্লকায় প্রদর্শ িত ক্ষমতা সংর্িষ্ট কম িকতিা প্রজয়াগ করজত র্ারজবন। 

৭।  সময় সময় র্র্রবতিন সাজর্জক্ষ সরকার্র অথ ি ও বাজেট ব্যবস্থার্না আইন ২০০৯, িান্ডাজমন্টাল ও সার্িজমন্টারী রুলস, বেনাজরল 

র্িন্যার্ন্সয়াল রুলস, বেোরী রুলস ইতোর্দর আওতায় মন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূহজক বর্ আর্থ িক ক্ষমতা অর্ িণ করা হজয়জে তারা তা প্রজয়াগ 

করজত থাকজব। বর্ সব র্বষয় অথ ি র্বভাজগর র্বজবিনার েন্য বপ্ররণ করজত হজব বস সব র্বষয়ার্দ ব্যতীত প্রির্লত র্নয়ম/র্দ্ধর্ত অনুর্ায়ী বর্ 

সব র্বষজয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/র্বভাজগর সাজথ র্রামশ ি করার আবেকতা রজয়জে বস সকল র্বষয় অথ ি র্বভাজগ বপ্ররণ না কজর প্রশাসর্নক 

মন্ত্রণালয়/র্বভাগ সংর্িষ্ট মন্ত্রণালয়/র্বভাজগর সাজথ র্রামশ ি করজব। 

৮।  অর্র্ িত ক্ষমতার আওতাভুক্ত সকল র্বষজয় মন্ত্রণালয়/র্বভাগ, সংযুক্ত দপ্তর ও অধস্তন অর্িসসমূহ, কম িসূর্ি র্র্রিালক/ সমন্বয়ক 

এবং র্িম র্র্রিালক সংর্িষ্ট র্হসাব রক্ষণ কম িকতিা বরাবর মঞ্জুর্র আজদশ োর্র করজব। উক্ত আজদজশ র্নজনাক্ত র্বষয়সমূহ উজেখ করজত 

হজব: 

(ক)  এই অর্িস স্মারজকর মােজম অর্র্ িত ক্ষমতার আওতায় মঞ্জুর্র আজদশ োর্র করা হজয়জে; এবং  

(খ)  অনুজমার্দত বাজেজট এ বাবদ প্রজয়ােনীয় অথ ি বরাদ্দ রজয়জে এবং তা বথাক বরাদ্দ আকাজর রাখা হয়র্ন। উজেখ্য, এরূর্ 

বক্ষজে মঞ্জুর্র আজদশ অথ ি র্বভাগ কর্তিক পৃষ্ঠাংকন করার প্রজয়ােন হজব না। 

৯।  বর্ সব র্বষয় অথ ি র্বভাজগর র্বজবিনার েন্য বপ্ররণ করজত হজব বস সব র্বষজয়র বক্ষজে মন্ত্রণালয়/র্বভাগসমূহ কর্তিক োর্রকৃত 

মঞ্জুর্র আজদশসমূহ অথ ি র্বভাজগর সংর্িষ্ট অনুর্বভাগ কর্তিক পৃষ্ঠাংর্কত হওয়ার র্র প্রধান র্হসাব রক্ষণ কম িকতিা বরাবর বপ্ররণ করজত হজব। 

১০।  বাজেজট অথ ি বরাদ্দ বনই অথবা বাজেজট বর্ অথ ি বরাদ্দ রজয়জে তা অর্র্ িাপ্ত, এরূর্ বক্ষজে অর্তর্রক্ত অথ ি বরাজদ্দর প্রস্তাব অথ ি 

র্বভাজগ বপ্ররজণর সময় অথ ি র্বভাজগর ২১-১০-১৪১১ বঙ্গাব্দ/০৩-০২-২০০৫ র্িস্টাব্দ তার্রজখর অম/অর্ব/ব্যঃর্নঃ-১/র্ের্র্-১/২০০০/১৪ নম্বর 

র্র্রর্জে বর্ণ িত র্দ্ধর্ত অনুসরণ করজত হজব। 

১১।  এ অর্িস স্মারজকর মােজম প্রদি আর্থ িক ক্ষমতা অর্বলজম্ব কার্ িকর হজব। 

 
সর্িব 

র্বতরণ: 

১।  মর্ন্ত্রর্র্রষদ সর্িব, মর্ন্ত্রর্র্রষদ র্বভাগ। 

২।  মুখ্যসর্িব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ িালয়। 

৩।  মহা র্হসাব র্নরীক্ষক ও র্নয়ন্ত্রক, বাংলাজদশ। 

৪।  র্সর্নয়র সর্িব/সর্িব, সকল মন্ত্রণালয়/র্বভাগ। 
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৫।  র্হসাব মহা র্নয়ন্ত্রক/কজরালার বেনাজরল র্েজিন্স িাইন্যান্স/অর্তর্রক্ত মহার্র্রিালক (অথ ি), বাংলাজদশ বরলওজয়। 

৬।  অথ ি র্বভাজগর সকল কম িকতিা। 

৭।  প্রধান র্হসাব রক্ষণ কম িকতিা, সকল মন্ত্রণালয়/র্বভাগ। 

 

 

নং- ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫(অংশ-১)-৩৭ তার্রখ: 
৯ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ 

২৪ আগস্ট, ২০২০ র্িঃ 

 

সদয় অবগর্ত ও প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা িহজণর েন্য অনুর্লর্র্ বপ্ররণ করা হজলাঃ 

 

১। মাননীয় অথ িমন্ত্রীর একান্ত সর্িব, অথ ি মন্ত্রণালয়। 

২। সর্িজবর একান্ত সর্িব, অথ ি র্বভাগ। 

৩। র্সর্নয়র র্সজস্টম এনার্লষ্ট, অথ ি র্বভাগ, অথ ি মন্ত্রণালয় (ওজয়বসাইজট প্রকাজশর অনুজরাধ করা হজলা)। 

৪।  অর্িস কর্র্। 

 

 

 
উর্ সর্িব 

বিান নং-৯৫৭৬০৩৬ 
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অথ ি র্বভাজগ র্বজবিনার েন্য বপ্রর্রতব্য র্বষয়াবর্লর তার্লকা: 

1. সংর্িষ্ট অথ িবের বর্হভূ িত বর্ বকান আর্থ িক অঙ্গীকার। 

2. বাজেট বরাজদ্দর অর্তর্রক্ত ব্যজয়র প্রস্তাব। 

3. অনুজমার্দত বাজেজট সুর্নর্দ িষ্টভাজব বরাদ্দ বনই এধরজনর সকল ব্যজয়র প্রস্তাব। 

4. সংযুক্ত তহর্বজলর ওর্র দায়যুক্ত বহাক অথবা না বহাক বকান মঞ্জুর্র অথবা প্রধান খাজতর মজে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা সাজর্জক্ষ 

র্ননবর্ণ িত বক্ষজে পুনঃউর্জর্ােজনর প্রস্তাব : 

(ক) আবতিক ব্যয় হজত মূলধন ব্যজয় অথবা মূলধন ব্যয় হজত আবতিক ব্যজয় পুনঃউর্জর্ােন; 

(খ)  বের্ণর্বন্যাস িাজট ির সংজ্ঞা অনুসাজর অথ িননর্তক বকাজের কম িিার্রজদর প্রর্তদান বের্ণ হজত অন্য অথ িননর্তক বের্ণবত 

পুনঃউর্জর্ােন। 

5. (ক)    র্দ সৃেন; 

(খ)   র্দ র্বলুপ্তকরণ; 

(গ) অস্থায়ী র্দ সংরক্ষণ (৩ বেজরর অর্ধক হজল); 

(ঘ)  র্জদর ববতনক্রম, মর্ িাদা এবং র্দর্বর র্র্রবতিন; 

(ঙ)  র্দ স্থায়ীকরণ; 

(ি)  মন্ত্রণালয়/র্বভাগ এবং এর আওতাধীন সংযুক্ত অর্ধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সাংগঠর্নক কাঠাজমাজত র্ানবাহন, র্ন্ত্রর্ার্ত এবং 

সরঞ্জামার্দ অন্তভু িক্তকরণ/সংজশাধন; 

 (ে)  বমাটরর্ান, েলর্ান এবং আকাশর্ান ক্রয় ও প্রর্তস্থার্জনর প্রস্তাব; 

(ে)  ওয়াকিিােিে/কর্ন্টনজেন্ট কম িিারীজদর র্নয়র্মতকরণ। 

6. প্রাক-স্বাধীনতাকাজলর আর্থ িক দার্ব। 

7. সময় র্বজশজষ সম্পার্দত কজঠার েমসাে বা কৃর্তত্বপূণ ি কাজের েন্য সরকার্র কম িকতিা/কম িিারীজক ১০,০০০/- (দশ হাোর) 

টাকার্র ঊজধব ি অথবা একই বেজর এক বাজরর অর্ধক সম্মানী প্রদান।  

8. ববতন ও ভাতার্দ, ভ্রমণ ও বদর্ল সংক্রান্ত ব্যয়, ভর্বষ্য তহর্বল, বর্নশন ও আনুজতার্ষক র্নয়ন্ত্রণকারী র্বর্ধ র্বধান ও অন্যান্য 

আর্থ িক র্বর্ধ র্বধান সম্বর্লত আজদশসমূজহর ব্যাখ্যা। 

9. ববতন ও ভাতার্দ সম্পর্কিত িাকুর্রর শতিার্দর র্র্রবতিন। 

10. কর, শুল্ক, র্ি, বসস আজরার্ সংক্রান্ত প্রস্তাবসহ সরকার্র প্রার্প্তর ওর্র প্রভাব বিজল এমন বর্ বকান প্রস্তাব। 

11. প্রাথর্মক র্নজয়াজগর বক্ষজে র্বর্ধ বমাতাজবক প্রজর্ােে বর্ধ িত ববতন ব্যতীত আগাম বর্ধ িত ববতন মঞ্জুর। 

12. বাজেট বরাদ্দ বর্হভূ িত অনুদান মঞ্জুর। 

13. স্থায়ী অর্িম বা ইমজপ্রষ্ট বর্হভূ িত ৭.০০ (সাত) লক্ষ টাকার অর্তর্রক্ত অর্িম উজিালন। 
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14. বাজেট বরাদ্দ এবং মুদ্রণ, বলখসামিী, িরমস ও প্রকাশনা অর্ধদপ্তর কর্তিক সংর্িষ্ট অপ্রাপ্যতা সনদ প্রার্প্ত সাজর্জক্ষ ৩.০০ 

(র্তন) লক্ষ টাকার অর্ধক মর্নহার্র দ্রব্যার্দ স্থানীয়ভাজব ক্রয়। 

15. সভা/প্রর্শক্ষণ বকাস ি/কনিাজরন্স/বসর্মনার/কম িশালার ইতোর্দজত হালকা আপ্যায়ন এবং মোহ্ন/দ্বনশ বভাে বাবদ র্নজনবর্ণ িত 

হার ও ব্যয়সীমার অর্ধক ব্যয় : 

(ক)  সভা : প্রর্তটি অনুষ্ঠাজন হাল্কা আপ্যায়জনর েন্য েনপ্রর্ত ৪০ (ির্েশ) টাকা এবং সব িজমাট (৫০ েন) ২,০০০/- (দুই হাোর) 

টাকা এবং মোহ্ন বভাে/ দ্বনশ বভাজের বক্ষজে েনপ্রর্ত সজব িাচ্চ ৫০০/- (র্াঁি শত)  টাকা এবং সব িজমাট (১০০ েন) 

৫০,০০০/- (র্ঞ্চাশ হাোর ) টাকা; 

(খ) প্রর্শক্ষণ বকাস ি : র্রজেসজমন্ট (িা-নাস্তা) েনপ্রর্ত প্রর্তবাজরর েন্য ৪০/- (ির্েশ) টাকা (অধ িজবলার েন্য ১ বার এবং 

র্দনব্যার্ী হজল ২ বার) এবং দুপুজরর/রাজতর খাবার বাবদ উর্জেলা র্র্ িাজয় ৩০০/- টাকা, বেলা শহর ৪০০/- টাকা এবং 

ঢাকাসহ অন্যান্য র্বভাগীয় শহর ৪৫০/- টাকা; 

(খ)  বসর্মনার/ওয়াকিশর্ : র্রজেসজমন্ট (িা-নাস্তা) েনপ্রর্ত প্রর্তবাজরর েন্য ৪০/- (ির্েশ) টাকা (অধ িজবলার েন্য ১ বার এবং 

র্দনব্যার্ী হজল ২ বার) এবং দুপুজরর খাবার বাবদ উর্জেলা র্র্ িাজয় ৩০০/- টাকা, বেলা শহর ৪০০/- টাকা এবং ঢাকাসহ 

অন্যান্য র্বভাগীয় শহর ৪৫০/- টাকা; 

16. োর্লয়ার্ত, গার্িলর্ত অথবা অন্যান্য কারজণ ৫.০০ (র্াঁি) লক্ষ টাকার অর্ধক অনাজদয় ক্ষর্ত অবজলার্ন।  

17. সরকার্র কম িিারীজক প্রদি অনাজদয় ঋণ/অর্িম এবং ঋণ/অর্িজমর অর্েিত সুদ অবজলার্ন।  

18. র্বজদজশ সরকার্রভাজব ভ্রমণকাজল আপ্যায়ন ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ র্নজনবর্ণ িত হার/ব্যয়সীমার অর্ধক ব্যয় : 

(ক) সরকার্রভাজব ভ্রমণকারী বকর্বজনট মন্ত্রী কর্তিক আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ৭০০/- (সাতশত) মার্কিন েলার এবং                                                  

অন্যান্য ব্যয় বাবদ ২৫০/- (দুইশত র্ঞ্চাশ) মার্কিন েলার; 

(খ) সরকার্রভাজব ভ্রমণকাজল প্রর্তমন্ত্রী/উর্মন্ত্রী কর্তিক আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ৬০০ (েয়শত) মার্কিন েলার এবং অন্যান্য ব্যয় 

বাবদ ২০০ (দুইশত) মার্কিন েলার;  

(গ) প্রর্তর্নর্ধ দজলর প্রধান র্হজসজব মর্ন্ত্রর্র্রষদ সর্িব, মুখ্য সর্িব, র্সর্নয়র সর্িব, সর্িব এবং সশস্ত্র বার্হনীর 

সমর্র্ িায়/সমতুল্য র্দর্বর কম িকতিাগণ কর্তিক আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ৫০০ (র্াঁিশত) মার্কিন েলার এবং অন্যান্য ব্যয় বাবদ 

১৫০ (একশত র্ঞ্চাশ) মার্কিন েলার। 

19. র্বজদজশ র্নজয়ার্েত সরকার্র বা স্বায়ত্বশার্সত প্রর্তষ্ঠাজনর স্বজদশর্ভর্িক কম িকতিা/কম িিারীজদর ভাতার্দ র্নধ িারণ।  

20. আর্থ িক সংজিষ সম্বর্লত র্বষয়াবর্ল র্বজশষত র্ৈর্ার্ক্ষক/আন্তেিার্তক সমজ াতা স্মারক/চুর্ক্ত/র্েটি সম্পাদন, আমদার্ন ও 

রপ্তার্ন নীর্ত প্রণয়ন, র্বর্নজয়াগ নীর্ত প্রণয়ন, মূল্যনীর্ত প্রণয়ন, েম নীর্ত প্রণয়ন, দ্ববজদর্শক কম িসংস্থান নীর্ত ও শুল্কনীর্ত 

র্নধ িারণ। 

21. মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/অর্ধদপ্তর/র্র্রদপ্তরসহ মন্ত্রণালয়/র্বভাজগর অধীনস্থ অর্িসমূজহর র্হসাব সংকলণ র্দ্ধর্তর র্র্রবতিন। 

22. ঋণ সংিহ (Flotation of Loan) এবং গ্যারার্ন্ট প্রদান সংক্রান্ত র্াবতীয় র্বষয়। 

23. প্রতেক্ষ বা র্জরাক্ষভাজব বাজেট বর্হভূ িত আর্থ িক সংজিষ সম্বর্লত অন্য বর্ বকান র্বষয়। 

24. বথাক বরাজদ্দর র্বভােন অনুজমাদন।  
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25. সরকার্র কার্ ির্বর্ধমালায় বর্ণ িত প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য সরকার্র রােস্ব দাবী র্র্রতোগ, মওকুি বা রােস্ব ধার্ িকরণ 

(Assignment of revenue)র্কংবা এর র্বর্রীজত অঙ্গীকার প্রদান। 

26. বেনাজরল িাইন্যার্ন্সয়াল রুলস (র্েএিআর), বেোর্র এন্ড সাবর্সর্েয়ার্র রুলসসহ অথ ি ব্যয় সংক্রান্ত প্রির্লত র্বর্ধ-র্বধানসমূহ 

র্শর্থল করার প্রজয়ােন আজে এমন অথ ি ব্যজয়র প্রস্তাব। 

27. সরকার্র অর্িজসর েন্য ববসরকার্র বার্িভািার বক্ষজে র্নধ িার্রত হাজরর (প্রর্ত বগ িফুট) অর্তর্রক্ত হাজর ভািার প্রস্তাব। 

28. অথ ি র্বভাগ কর্তিক সমজয় সমজয় োরীকৃত অথ ি অবমুর্ক্ত ও ব্যবহার র্নজদ ির্শকা অনুর্ায়ী অথ ি র্বভাজগর সম্মর্ত প্রজয়ােন এমন 

সকল র্বষয়। 

29. বকান র্িজমর আওতায় চুর্ক্তর্ভর্িক র্নজয়াজগর বক্ষজে (র্রামশ িক ব্যতীত) খসিা চুর্ক্তর্ে। 

30. র্েএসএল েমা/কতিন, প্রর্তরূর্ তহর্বল এবং অথ ি র্বভাগ কর্তিক র্নধ িার্রত অন্য বকান কতিজনর শতি র্র্রবতিজনর প্রস্তাব। 

31. অনুজমার্দত র্িম েজক উর্ের্খত বকান র্জদর ববতন, র্দমর্ িাদা এবং র্দর্ব র্র্রবতিন ।  

32. র্ি, ভাতার্দর অনুজমার্দত হার র্র্রবতিন অথবা নতুন হার র্নধ িারণ। 

33. ১.০০ (এক) লক্ষ টাকার অর্ধক ইজেস্ট এবং বর্জকাজনা অংজকর ঘূণ িায়মান তহর্বল/র্সে মার্ন মঞ্জুর্র (অথ ি র্বভাগ কর্তিক 

সমজয় সমজয় োরীকৃত আর্থ িক ক্ষমতা অর্ িণ আজদশ এর অধীজন মঞ্জুর্রকৃত স্থায়ী অর্িম, ভ্রমণ ব্যয় ও দ্বদর্নক ভাতা অর্িম 

ব্যতীত)। 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

আণথ যক ক্ষমতা পুনঃঅপ যি 

(Sub-Delegation of Financial Powers) 

মন্ত্রিািে/ণিভাগ, সংযুক্ত দপ্তর প্রধান/কম যসূণচ পণরচািক/সমন্বেক, মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর ণনকট অপ যিকৃত আণথ যক ক্ষমতা 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 েনিি ও সরঞ্জামাণদ  

১. (ক)  অস্থােপ পদ ষ্ণি (ক)  শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

(খ)  অস্থােপ পদ সংরক্ষি  (খ)  অস্থােপ পদ ষ্ণির সরকাণর আয়দজ োণরর 

পরিতী ৩ (ণতন) িছর পর্ যন্ত 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

(গ)  পদ স্থােপকরি (গ) শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

২. পদ ণিলুপ্তকরি শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৩. ণিয়মর আওতাে অস্থােপ পদ ষ্ণি ও 

সংরক্ষি 

ণনম্নণিণখত জতযসায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা : 

(১) অনুয়মাণদত ণিয়ম পয়দর সংস্থান থাকয়ত হয়ি। 

(২)  প্রস্তাণিত পদগুয়িার েন্য ণনণদ যি িায়েট িরাদ্দ 

থাকয়ত হয়ি। 

(৩)  ণিম িাস্তিােনকায়ির অণতণরক্ত সময়ের েন্য শ্রকান 

পদ সংরক্ষি করা র্ায়ি না। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(৪)  পদ ষ্ণির ণিষয়ে ণিদ্যমান সরকাণর আয়দজ ও 

পরিতীয়ত সময়ে সময়ে োরপকৃত আয়দজও 

অনুসরি করয়ত হয়ি। 

শ্রনাট : পদ ষ্ণির অনুয়মাদন ও সংরক্ষয়ির আয়দয়জর কণপ 

অথ য ণিভায়গ শ্রপ্ররি করয়ত হয়ি। 

৪. পয়দর শ্রিতনক্রম, মর্ যাদা এিং 

পদণির পণরিতযন; 
শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৫. মন্ত্রিািে/ণিভাগ এিং এর 

আওতাধপন সংযুক্ত 

অণধদপ্তর/অণিস/ সংস্থার 

সাংগঠণনক কাঠায়মায়ত র্ানিাহন, 

র্ন্ত্রপাণত এিং সরঞ্জামাণদ 

অন্তর্ভ যক্তকরি/সংয়জাধন 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

অথ য ণিভাগ কর্তযক এণপ্রি ২০১৯ এ োরপকৃত পদ ষ্েন, ণিলুপ্তকরি এিং সাংগঠণনক কাঠায়মা অনুয়মাদন সংক্রান্ত ণনয়দ যণজকা অনুসরি করয়ত হয়ি। 

 িায়েট িরাদ্দ ও িরায়দ্দর পুনঃ উপয়র্ােন 

৬. িায়েট িরায়দ্দর অণতণরক্ত ব্যে 

অনুয়মাদন। 
শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৭. অনুয়মাণদত িায়েয়ট সুণনণদ যিভায়ি 

িরাদ্দ শ্রনই এধরয়নর ব্যয়ের প্রস্তাি 

অনুয়মাদন। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৮. শ্রথাক িরায়দ্দর ণিভােন অনুয়মাদন। শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯. িায়েট িরাদ্দ িণহর্ভ যত অনুদান 

মঞ্জুর। 
শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

১০. িায়েট িরায়দ্দর পুনঃ উপয়র্ােন ণনয়ম্নাক্ত জতয সায়পয়ক্ষ পুনঃ উপয়র্ােন করা র্ায়িঃ 

(ক)  মন্ত্রিািয়ের দাণেয়ে ণনয়োণেত মাননপে মন্ত্রপ 

অথিা অন্যান্য প্রণতষ্ঠায়নর* প্রধান ণনয়ম্নাক্ত 

শ্রক্ষয়ে পুনঃ উপয়র্ােন অনুয়মাদন করয়ত 

পারয়িনঃ 

(১)  একই মঞ্জুরপর অন্তর্ভ যক্ত ব্যয়ের শ্রক্ষয়ে শ্রকান 

আিতযক দাে গ্রহয়ির সংণিিতা না থাকয়ি 

একই অণধদপ্তর/ পণরদপ্তয়রর ণনেন্ত্রিাধপন 

হওো সায়পয়ক্ষ এক প্রাণতষ্ঠাণনক ইউণনট 

হয়ত অন্য প্রাণতষ্ঠাণনক ইউণনয়ট পুনঃ 

উপয়র্ােন; 

(২)  এক দােযুক্ত ব্যে হয়ত অপর দােযুক্ত 

ব্যয়ের শ্রক্ষয়ে একই অণধদপ্তর/পণরদপ্তয়রর 

ণনেন্ত্রিাধপন হওো সায়পয়ক্ষ এক 

প্রাণতষ্ঠাণনক ইউণনট হয়ত অন্য 

প্রাণতষ্ঠাণনক ইউণনয়ট পুনঃউপয়র্ােন; 

(খ)  ণনয়ম্নাক্ত শ্রক্ষেসমূয়হ শ্রকান পুনঃউপয়র্ােন করা 

র্ায়ি নাঃ 

(১)  এক মঞ্জুণর শ্রথয়ক অন্য মঞ্জুণরয়ত; 

(২) আিতযক ব্যে শ্রথয়ক মূিধন ব্যে অথিা 

মূিধন ব্যে শ্রথয়ক আিতযক ব্যয়ে; 

(৩)  অথ যননণতক শ্রকায়ের কম যচারপয়দর প্রণতদান 

শ্রেণি হয়ত অন্য অথ যননণতক শ্রেণিয়ত; 

(৪)  দােযুক্ত ব্যে হয়ত দােযুক্ত নে এমন 

ব্যয়ে; 

একই অথ যননণতক শ্রকাে 

শ্ররয়ঞ্জর ময়ে 

পুনঃউপয়র্ােন করা র্ায়ি। 

তয়ি জতয থায়ক শ্রর্, 

ক) শ্রিতন শ্রকাে হয়ত 

অন্য শ্রকান শ্রকায়ে 

পুনঃ উপয়র্ােন করা 

র্ায়ি না; 

(খ) তারকা ণচণিত 

অথ যননণতক শ্রকাে হয়ত 

অন্য অথ যননণতক 

শ্রকায়ে পুনঃ 

উপয়র্ােন করা র্ায়ি 

না; 

(গ) িরাদ্দকৃত অয়থ যর 

ময়ে পুনঃউপয়র্ােন 

সপণমত রাখয়ত হয়ি; 

(ঘ) পরিতী অথ যিছয়র 

একই ব্যয়ের 

পুনরাবৃণির সম্ভািনা 

রয়েয়ছ এমন শ্রকান 

শ্রক্ষয়ে পুনঃউপয়র্ােন 

করা র্ায়ি না। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

* সরকাণর অথ য ও িায়েট ব্যিস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ২(৩) এ সঙ্গাণেত প্রণতষ্ঠানসমূহ। 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(৫) তারকা ণচণিত অথ যননণতক শ্রকাে হয়ত অন্য 

অথ যননণতক শ্রকায়ে; 

(৬) আেকর/মূল্য সংয়র্ােন কর হয়ত অন্য শ্রকান 

খায়ত (তয়ি অন্য শ্রকান খাত হয়ত 

আেকর/মূল্য সংয়র্ােন কর খায়ত িরাদ্দ 

প্রয়োেনয়িায়ধ উপয়র্ােন/ পুনঃ উপয়র্ােন 

করা র্ায়ি। 

(৮) অথ য িছর শ্রজষ হওোর পর। 

(গ) আিতযক ণকংিা মূিধন ব্যয়ের এক অথ যননণতক 

গ্রুপ হয়ত অন্য গ্রুয়প এিং একই অথ যননণতক 

শ্রেণির ময়ে পুনঃ উপয়র্ােন করা র্ায়ি তয়ি 

জতয থায়ক শ্রর্, 

(১) শ্রিতন শ্রকাে হয়ত অন্য শ্রকায়ে পুনঃ উপয়র্ােন 

করা র্ায়ি না; 

(২)  পূতয কায়ের খরয়চর েন্য পািণিক ওোকযস 

একাউন্টস শ্রকাে এর এযায়পনণেক্স-৬ এর ৩১ ও 

৩২ অনুয়েয়দর জতয প্রয়র্ােয হয়ি। 

(৩) িরাদ্দকৃত অয়থ যর ময়ে পুনঃ উপয়র্ােন সপণমত 

রাখয়ত হয়ি। 

(৪)  পরিতী অথ য িছয়র একই ব্যয়ের পুনরাবৃণির 

সম্ভািনা রয়েয়ছ এমন শ্রকান শ্রক্ষয়ে পুনঃ 

উপয়র্ােন করা র্ায়ি না; 

(৫)  র্য়থাপযুক্ত কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুয়মাণদত হেণন 

এমন আইয়টয়মর ণিপরপয়ত পুনঃ উপয়র্ােন 

করা র্ায়ি না  

(ঙ) অথ য িছর শ্রজষ হওোর 

পর পুনঃউপয়র্ােন 

করা র্ায়ি না। 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

  শ্রিতন ও ভাতাণদ 

১১. শ্রকান পয়দ টাইম শ্রিয়ি ণনয়োগপ্রাপ্ত 

অণিণসয়েটিং সরকাণর কম যচারপর 

প্রারণম্ভক শ্রিতন ণনধ যারি। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

১২. প্রাথণমক ণনয়োয়গর শ্রক্ষয়ে ণিণধ 

শ্রমাতায়িক প্রয়র্ােয িণধ যত শ্রিতন 

ব্যতপত আগাম িণধ যত শ্রিতন মঞ্জুর। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

১৩. শ্রিতন ও ভাতাণদ সম্পণকযত চাকুণরর 

জতযাণদর পণরিতযন।  

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

১৪. ণিয়দয়জ ণনয়োণেত সরকাণর িা 

স্বােেজাণসত প্রণতষ্ঠায়নর 

স্বয়দজণভণিক কম যচারপয়দর ভাতাণদ 

ণনধ যারি। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

১৫. একই সায়থ একাণধক পয়দ দাণেে 

পািনকারপ কম যচারপয়ক এয়কর 

অণধক দাণেে ভাতা মঞ্জুণর 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

১৬. সমে ণিয়জয়ষ সম্পাণদত কয়ঠার 

েমসাে িা কৃণতেপূি য কায়ের েন্য 

সরকাণর কম যচারপয়ক সম্মানপ ভাতা 

প্রদান।  

িায়েট িরাদ্দ এিং ণনয়ম্ন িণি যত জতযাণদ প্রণতপািন 

সায়পয়ক্ষ একেন কম যচারপয়ক িছয়র অনূবয ১০,০০০/- 

(দজ হাোর) টাকা: 

(ক) FR 46(b) এিং BSR Part-1 এর ৬ নং অোয়ে 

িণি যত ণিধান অনুসরি করয়ত হয়ি; 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) মন্ত্রিািে/ণিভাগ/অন্যান্য প্রণতষ্ঠায়ন কম যরত 

উপসণচি (৫ম শ্রগ্রে) পর্ যায়ের কম যচারপর 

অনণধক ৩০%, সহকারপ সণচি (৯ম শ্রগ্রে)/ 

ণসণনের সহকারপ সণচি (৬ষ্ঠ শ্রগ্রে) পর্ যায়ের 

কম যচারপর ময়ে উভেয়ক্ষয়ে অনণধক ৩০%, 

১০ম শ্রগ্রে শ্রথয়ক ১৬ তম শ্রগ্রয়ে কম যরত 

কম যচারপর অনণধক ৩৫% এিং ১৭তম শ্রগ্রে 

শ্রথয়ক ২০ তম শ্রগ্রয়ে কম যরত কম যচারপর 

অনণধক ৪০% কম যচারপয়ক সম্মানপ প্রদায়নর 

েন্য ণনি যাচন করা র্ায়ি; 

(গ) মন্ত্রিািে/ণিভায়গর অধপন অণধদপ্তর/ পণরদপ্তর/ 

দপ্তয়র কম যরত ৫ম শ্রগ্রে শ্রথয়ক ৯ম শ্রগ্রয়ে 

কম যরত কম যচারপর অনণধক ৩০%, ১০ম শ্রগ্রে 

শ্রথয়ক ১৬ তম শ্রগ্রয়ে কম যরত কম যচারপর 

অনণধক ৩৫% এিং ১৭তম শ্রগ্রে শ্রথয়ক ২০ 

তম শ্রগ্রয়ে কম যরত কম যচারপর অনণধক ৪০% 

কম যচারপয়ক সম্মানপ প্রদায়নর েন্য ণনি যাচন 

করা র্ায়ি; 

(ঘ) সম্মানপ মঞ্জুরপর আয়দয়জ আকণিক, কয়ঠার 

েমসাে িা কৃণতেপূি য -সুণনণদ যি শ্রকান 

কায়ের েন্য সম্মানপ প্রদান করা হয়ে তা 

উয়েখ করয়ত হয়ি; 

(ঙ) মন্ত্রিািে/ণিভাগ/অণধদপ্তর/পণরদপ্তর/দপ্তর-এর 

রুটিন কায়ের েন্য সম্মানপ প্রদান করা র্ায়ি 

না; 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(চ) শ্রকায়না কম যচারপয়ক ১০,০০০/- টাকার অণধক িা 

একই অথ যিছয়র একিায়রর অণধক (য়র্-শ্রকায়না 

অঙ্ক) সম্মানপ প্রদায়নর শ্রক্ষয়ে অথ য ণিভায়গর 

সম্মণত/অনুয়মাদন গ্রহি করয়ত হয়ি। 

১৭. সরকাণর কম যচারপয়ক একই িছয়র 

এক িায়রর অণধক সম্মানপ ভাতা 

প্রদান।  

 শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

 প্রজাসণনক ব্যে 

১৮. দাপ্তণরক সভা এিং শ্রিাে য/কণমটি/ 

কণমজন ইতযাণদর সভাে আপ্যােন 

ব্যে 

েনপ্রণত ৪০/- (চণেজ) টাকা হায়র সি যয়মাট (৫০ েন) 

২,০০০/- (দুই হাোর) টাকা এিং মোি শ্রভাে/ননজ 

শ্রভায়ের শ্রক্ষয়ে েনপ্রণত ৫০০/- (পাঁচ জত) টাকা হায়র 

সি যয়মাট (১০০ েন) ৫০,০০০/- (পঞ্চাজ হাোর ) 

টাকা।  

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ  

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

শূন্য 

১৯. আইন সংক্রান্ত ব্যে ‘ণরয়মময়েন্সাস য ম্যানুেযাি’এর জতয পািন সায়পয়ক্ষ 

পূি য ক্ষমতা 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

নাই 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

নাই 

শূন্য  

২০. ণিদুযৎ, পাণনর ণিি এিং অন্যান্য 

কর/ণি পণরয়জাধ 

িায়েট িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

২১. োক, শ্রটণিগ্রাি, শ্রটয়িক্স, িযাক্স, ই-

শ্রমইি, ইন্টারয়নট এিং শ্রটণিয়িান 

ণিি পণরয়জাধ 

ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন এিং িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

২২. সাণভ যস শ্রপায়িে িায়েট িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৩. প্রচার ও ণিজ্ঞাপন ব্যে ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন এিং িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

২৪. পণরিহন ব্যে িায়েট িরাদ্দ সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা।  কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

২৫. অনািাণসক ভিন ভাড়া ণনম্নণিণখত জতয সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতাঃ 

(১)  গৃহােন ও গিপূতয মন্ত্রিািে কর্তযক ণনধ যাণরত 

আেতন অণতক্রম করা র্ায়ি না। 

(২)  ভিন প্রকৃত পয়ক্ষ অণিস ণহয়সয়ি ব্যিহার 

করয়ত হয়ি। 

(৩)  অথ য ণিভায়গর সম্মণতক্রয়ম োরপকৃত সাকুযিার 

অনুর্ােপ িায়েট িরাদ্দ সায়পয়ক্ষ ণনধ যাণরত হায়র 

ভাড়া প্রদান করয়ত হয়ি। তয়ি মন্ত্রিািে/ণিভাগ 

ণনধ যাণরত হায়রর শ্রচয়ে সয়ি যাচ্চ ২৫% শ্রিজপ হায়র 

ভাড়া মঞ্জুর করয়ত পারয়ি। 

(৪)  প্রয়োেনয়িায়ধ মন্ত্রিািে/ণিভাগ/দপ্তর 

প্রধান/কম যসূণচ পণরচািক িা সমন্বেক/ণিম 

পণরচািক ছে মায়সর অণগ্রম ভাড়া মঞ্জুর 

করয়ত পারয়িন। 

কিাম-৩ এর জতয সায়পয়ক্ষ 

ঢাকা ও অন্যান্য ণসটি 

কয়প যায়রজয়নর অধপন 

এিাকার েন্য প্রণত মায়স 

১.০০ িক্ষ টাকা পর্ যন্ত । 

ণসটি কয়প যায়রজনসমূয়হর 

িাইয়র অন্যান্য জহয়র প্রণত 

মায়স ৪০ হাোর টাকা 

পর্ যন্ত 

 

কিাম-৪ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৪ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৪ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৪ এর 

অনুরূপ 

২৬. র্ন্ত্রপাণত/সরঞ্জামাণদর ভাড়া (য়র্মন-

শ্ররাে শ্ররািার, কম্পযাকজন ইকুইপয়মন্ট, 

কনণক্রট ণমকচার শ্রমণজন ইতযাণদ) 

ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন, িায়েট িরাদ্দ থাকা 

সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা  

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

২৭. েণম/ েিাজে ক্রে/ ণিে গ্রহি ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন, িায়েট িরাদ্দ এিং 

ণিয়মর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি সংণিি আইয়টম অন্তর্ভ যক্ত 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

২৮. ণিোণরং ও িয়রাোণে যং এয়েন্ট 

ণনয়োগ 

ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন, িায়েট িরাদ্দ এিং 

ণিয়মর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি সংণিি আইয়টম অন্তর্ভ যক্ত 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

শূন্য 

২৯. আউটয়সাণস যং এর মােয়ম শ্রসিা 

ক্রে/গ্রহি 

ণনম্নণিণখত জতয সায়পয়ক্ষ আউটয়সাণস যং এর মােয়ম 

শ্রসিা ক্রে/গ্রহি করা র্ায়ি : 

(১) িায়েয়ট প্রয়োেনপে িরাদ্দ থাকয়ত হয়ি। 

(২) আউটয়সাণস যং এর েন্য ণনধ যাণরত শ্রসিাসমূহ 

সম্পাদয়নর েন্য অথ য ণিভায়গর সম্মণতক্রয়ম এ 

ণিষয়ে অথ য ণিভাগ কর্তযক সময়ে সময়ে োরপকৃত 

নপণতমািা/আয়দজ অনুসরিপূি যক শ্রসিা ক্রে/গ্রহি 

করয়ত হয়ি। 

(৩) ণিয়মর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি সংণিি আইয়টম 

অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত হয়ি। 

(৪) পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট-২০০৬ ও পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস-২০০৮ অনুসরি করয়ত হয়ি। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

 

৩০. শ্রভনুয ভাড়া িায়েট িরাদ্দ এিং ণিয়মর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি 

সংণিি আইয়টম অন্তর্ভ যক্ত থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

৩১. েণমক মজুণর িায়েট িরাদ্দ, অথ য ণিভাগ কর্তযক ণনধ যাণরত হার 

পণরপািন এিং ণিয়মর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি সংণিি 

আইয়টম অন্তর্ভ যক্ত থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 



18 

ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩২. অথ যননণতক গ্রুপ ৩২১১১ এর আওতার্ভক্ত 

অন্যান্য আইয়টয়মর অথ য ব্যে।  

ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন এিং িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা।  

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

 ণি, চােয ও কণমজন 

৩৩. সরকাণর গাণড়/র্ানিাহন ণনিন্ধন ও 

ণিটয়নস িািদ ব্যে 

(ক)  টিওএন্ডইয়ত সংণিি র্ানিাহন অন্তর্ভ যক্ত থাকা 

এিং ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন, িায়েট 

িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

(খ)  মন্ত্রিািে/ ণিভাগ/ ণিভাগপে প্রধান ণনিন্ধন ণি 

ও ণিটয়নস এর েন্য প্রয়োেনপে অথ য অণগ্রম 

উয়িািয়নর অনুয়মাদন ণদয়ত পায়রন এ জয়তয শ্রর্ 

সংণিি র্ানিাহন টিওএন্ডইয়ত অন্তর্ভ যক্ত রয়েয়ছ 

এিং র্ানিাহয়নর সরিরাহ শ্রনো হয়েয়ছ। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

৩৪. ণি সংণিি কায়ে ণনযুণক্তর মঞ্জুণর পূি য ক্ষমতা। তয়ি জতয থায়ক শ্রর্, শ্রকায়না একক শ্রক্ষয়ে 

২০০০/- টাকা এিং িছয়র ৪০০০/- টাকার অণধক 

হয়ি না।  

পূি য ক্ষমতা। তয়ি জতয থায়ক 

শ্রর্, শ্রকায়না একক শ্রক্ষয়ে 

১,০০০/- টাকা এিং িছয়র 

২,০০০/- টাকার অণধক হয়ি 

না। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৩৫. অথ যননণতক গ্রুপ ৩২২১১ এর আওতার্ভক্ত 

অন্যান্য ণি, চােয ও কণমজন 

িায়েট িরাদ্দ, ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পণরপািন এিং 

ণিয়মর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি সংণিি আইয়টম 

অন্তর্ভ যক্ত থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 প্রণজক্ষি/কনিায়রন্স/শ্রসণমনার/ওোকযজপ 

৩৬. নিয়দণজক প্রণজক্ষি সংক্রান্ত আণথ যক 

মঞ্জুণর 

িায়েট িরাদ্দ এিং ণিয়মর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি 

অন্তর্ভ যক্ত থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা  

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৩৭. প্রণজক্ষি/শ্রসণমনার/কম যজািার ব্যে 

ণিভােন অনুয়মাদন 

ণনম্নণিণখত জতয সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতাঃ 

(১)  িায়েয়ট প্রয়োেনপে িরাদ্দ থাকয়ত হয়ি। 

(২)  ণিয়মর আওতাে প্রণজক্ষি/শ্রসণমনার/কম যজািা 

আয়োেয়নর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি সংণিি 

আইয়টম অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত হয়ি । 

(৩) এতদসংক্রান্ত ণিষয়ে সাধারি ণনয়দ যজনা ও পদ্ধণত 

এিং প্রণজক্ষি দ্রব্যাণদ, মণনহারপ দ্রব্যাণদ, হি 

ভাড়া, প্রণজক্ষি ভাতা, প্রণজক্ষয়কর ণি/সম্মানপ 

ইতযাণদ ণিষয়ে সময়ে সময়ে অথ য ণিভাগ কর্তযক 

ণনধ যাণরত হার/ণনয়দ যজনা অনুসরি করয়ত হয়ি। 

(৪)  এ সকি কম যকায়ের উয়দ্দশ্য, সম্ভাব্য ব্যে, 

আয়োেয়নর তাণরখ, অংজগ্রহিকারপর শ্রেণি, 

পদণি ও সংখ্যা উয়েখপূি যক িাংিায়দজ সরকার 

ও উন্নেন সহয়র্াগপ সংস্থাসহ সকি উৎস শ্রথয়ক 

িাস্তিােনয়র্াগ্য সকি কম যকায়ন্ডর একটি শ্রর্ৌথ 

নেমাণসক/িাণষ যক পণরকল্পনা প্রিেনপূি যক তা 

সংণিি সকয়ির ণনকট শ্রপ্ররি করয়ত হয়ি। 

কিাম-৩ এর জতয সায়পয়ক্ষ 

৫০.০০ িক্ষ টাকা 

কিাম-৩ এর 

জতয সায়পয়ক্ষ 

3০.০০ িক্ষ 

টাকা 

কিাম-৩ এর 

জতয সায়পয়ক্ষ 

২৫.০০ িক্ষ 

টাকা 

কিাম-৩ এর 

জতয সায়পয়ক্ষ 

2০ িক্ষ টাকা 

শূন্য 

৩৮. প্রণজক্ষি শ্রকায়স যর আপ্যােন ব্যে (ক) ণরয়েসয়মন্ট (চা-নাস্তা) েনপ্রণত প্রণতিায়রর েন্য 

৪০/- (চণেজ) টাকা (অধ যয়িিার েন্য ১ িার এিং 

ণদনব্যাপপ হয়ি ২ িার); 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(খ) উয়বাধনপ/সমাপনপ দুপুয়রর/রায়তর খািার : 

উপয়েিা ৩০০/- টাকা 

শ্রেিা জহর ৪০০/- টাকা 

ঢাকাসহ অন্যান্য ণিভাগপে জহর ৪৫০/- টাকা 

৩৯. শ্রসণমনার/ওোকযজপ এর আপ্যােন 

ব্যে 

(ক) ণরয়েসয়মন্ট (চা-নাস্তা) েনপ্রণত প্রণতিায়রর েন্য 

৪০/- (চণেজ) টাকা (অধ যয়িিার েন্য ১ িার এিং 

ণদনব্যাপপ হয়ি ২ িার) 

(খ) দুপুয়রর খািারঃ 

উপয়েিা ৩০০/- টাকা 

শ্রেিা জহর ৪০০/- টাকা 

ঢাকাসহ অন্যান্য ণিভাগপে জহর ৪৫০/- টাকা 

অনণধক ৩ ঘন্টাব্যাপপ শ্রসণমনার/ওোকযজপ এর েন্য 

শুধুমাে ণরয়েসয়মন্ট এর ব্যিস্থা করয়ত হয়ি।  

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

৪০. োতপে/আন্তেযাণতক কনিায়রন্স/ 

শ্রসণমনার/ ওোকযজপ এর আপ্যােন 

ব্যে 

মন্ত্রিািে/ণিভায়গর সণচি/প্রধান ণহসািদানকারপ 

অণিসার এর অনুয়মাদনক্রয়ম হার ণনধ যারিসায়পয়ক্ষ 

পূি য ক্ষমতা  

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৪১. ওোকযসপ, শ্রসণমনার, প্রণজক্ষি শ্রকাস য, 

গয়িষিা কার্ যক্রম, সামাণেক উবুদ্ধকরি 

অনুষ্ঠানসহ ণিণভন্ন কায়ের েন্য অণগ্রম 

(স্থােপ অণগ্রম িা ইময়প্রি িণহর্ভ যত) 

অনুয়মাদন।  

ণনয়ম্নিণি যত জয়তয প্রণত শ্রক্ষয়ে সয়ি যাচ্চ ৭.০০ (সাত) িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত: 

(ক) িায়েয়ট িরাদ্দ থাকয়ত হয়ি; 

(খ) ণিয়মর শ্রক্ষয়ে ণিম দণিয়ি সংণিি আইয়টম 

অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত হয়ি; 

কিাম-৩ এর জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত শ্রক্ষয়ে ৩ 

(ণতন) িক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত 

শ্রক্ষয়ে ২ (দুই) 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত 

শ্রক্ষয়ে ১ (এক) 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর জতয 

পািন সায়পয়ক্ষ 

প্রণত শ্রক্ষয়ে ৫০ 

(পঞ্চাজ) হাোর 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর জতয 

পািন সায়পয়ক্ষ 

প্রণত শ্রক্ষয়ে ৩০ 

হাোর টাকা 

পর্ যন্ত 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(গ) পূয়ি যর অণগ্রম সমন্বে ব্যতপত একিায়রর অণধক 

পুনরাে অণগ্রম গ্রহি করা র্ায়ি না। 

(ঘ) সংণিি অথ যিছয়রর ময়ে সকি অণগ্রম সমন্বে 

করয়ত হয়ি।  

 ভ্রমি ও পণরিহি 

৪২. ভ্রমি ব্যে মঞ্জুণর। এতদসংক্রান্ত ণিষয়ে সাধারি ণনয়দ যজনা এিং সময়ে 

সময়ে অথ য ণিভাগ কর্তযক ণনধ যাণরত হার অনুসরি ও 

িায়েয়ট িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা 

পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা শূন্য 

৪৩. ভ্রমি ব্যে িািদ অণগ্রম মঞ্জুণর। পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা শূন্য 

৪৪. সরকাণর দাণেে পািয়নর কারয়ি 

উদু্ভত/দায়েরকৃত শ্রদওোণন/ 

শ্রিৌেদাণর অণভয়র্ায়গর ণিষয়ে 

েিাি প্রদায়ন িাে হয়ি এ শ্রক্ষয়ে 

ভ্রমি ব্যে মঞ্জুণর। 

পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা 

৪৫. সামণেকভায়ি িরখাস্তকৃত সরকাণর 

কম যচারপর স্বপে ব্যতপত ণিভাগপে 

তদয়ন্ত উপণস্থত হিার প্রয়োেন হয়ি এ 

শ্রক্ষয়ে ভ্রমি ব্যে মঞ্জুণর। 

পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা 

৪৬. ভ্রমিকায়ি নদণনক ভাতা প্রদায়নর 

শ্রক্ষয়ে ণিণধ অনুসায়র 

ধারািাণহকভায়ি ১০ ণদন অিস্থায়নর 

সমেসপমা হয়ত অব্যাহণত প্রদান। 

পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা শূন্য শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৭. ভ্রমি ণিি দাণখয়ির ণনধ যাণরত 

সমেসপমা ণজণথি।  

অণগ্রম শ্রনো না হয়ি পূি য ক্ষমতা। অণগ্রম শ্রনো হয়ি 

ভ্রময়ির ১২ মায়সর ময়ে উয়িাণিত অণগ্রম সমম্বে 

করয়ত হয়ি। অন্যথাে অণগ্রম আদােয়র্াগ্য হয়ি। 

অণগ্রম শ্রনো না হয়ি পূি য 

ক্ষমতা। অণগ্রম শ্রনো হয়ি 

ভ্রময়ির ১২ মায়সর ময়ে 

উয়িাণিত অণগ্রম সমম্বে 

করয়ত হয়ি। অন্যথাে 

অণগ্রম আদােয়র্াগ্য হয়ি। 

৩নং কিায়ম 

উয়েণখত 

জতযািিপ পািন 

সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা 

৩নং কিায়ম 

উয়েণখত 

জতযািিপ পািন 

সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা 

শূন্য শূন্য 

৪৮. িাসস্থায়নর অভাি, শ্রছয়ি-শ্রময়েয়দর 

শ্রিখা-পড়া ণচণকৎসাগত অথিা 

মানণিক কারয়ি িদণিকৃত স্থায়ন 

িদণির ৬ মায়সর ময়ে শ্রর্াগদান 

কণরয়ত না পারয়ি শ্রস শ্রক্ষয়ে ভ্রমি 

ভাতা ণিি দাণখয়ির সমেসপমা 

ণজণথি। 

অনুবয এক িছর। তয়ি জতয থায়ক শ্রর্, 

(১)  িাসস্থায়নর অভাি, শ্রছয়ি-শ্রময়েয়দর শ্রিখা-পড়া, 

ণচণকৎসাগত অথিা মানণিক কারয়ি পণরিারয়ক 

স্থানান্তর করয়ত অসমথ য হয়ি, 

(২)  অণগ্রম উয়িািয়নর ৬ মায়সর ময়ে শ্রিরৎ প্রদান 

করয়ি।  

অনুবয এক িছর। তয়ি জতয 

থায়ক শ্রর্, (১) িাসস্থায়নর 

অভাি, শ্রছয়ি-শ্রময়েয়দর 

শ্রিখা-পড়া, ণচণকৎসাগত 

অথিা মানণিক কারয়ি 

পণরিারয়ক স্থানান্তর করয়ত 

অসমথ য হয়ি, (২) অণগ্রম 

উয়িািয়নর ৬ মায়সর ময়ে 

শ্রিরৎ প্রদান করয়ি। 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

শূন্য শূন্য শূন্য 

৪৯. িদণিকৃত কম যচারপর নতুন কম যস্থয়ি 

পণরিায়রর শ্রকান সদয়ের শ্রর্াগদায়নর 

সমেসপমা ১ মাস ণজণথি। 

পূি য ক্ষমতা। তয়ি জতয থায়ক শ্রর্, িদণির আয়দজ 

োরপর পর সংণিি কম যচারপর পণরিারয়ক িদণিকৃত 

স্থায়ন ভ্রমি করয়ত হয়ি। 

৩ নং কিায়মর অনুরূপ শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৫০. সরকার কর্তযক গঠিত কণমজন/ 

কণমটির শ্রিসরকাণর সদে ও 

ণিয়দজপ ণিয়জষজ্ঞয়দর ভ্রমি ব্যে 

এিং নদণনক ভাতার মঞ্জুণর। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫১. শ্রর্াগায়র্াগ ব্যিস্থা ণিণেন্নতার 

কারয়ি শ্রকাথাও অিস্থায়ন িাে হয়ি 

শ্রস শ্রক্ষয়ে নদণনক ভাতা মঞ্জুণর। 

পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা শূন্য 

৫২. সরকাণর গাণড়/র্ানিাহয়নর েন্য 

জ্বািাণন, অয়েি ও লুণেয়কন্ট ক্রে 

িায়েট িরাদ্দ থাকা এিং সমে সমে ণপওএি 

ব্যিহার ও র্ানিাহন ব্যিহার সম্পয়কয োরপকৃত 

ণনয়দ যজনা পািন সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

৫৩. গ্যাস ও জ্বািাণন ক্রে িায়েট িরাদ্দ থাকা এিং সমে সমে গ্যাস ও জ্বািাণন 

ব্যিহার ও সম্পয়কয োরপকৃত ণনয়দ যজনা পািন 

সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

 মুদ্রি ও মণনহাণর 

৫৪. কণম্পউটার সামগ্রপ ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন এিং িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা।  

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

৫.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

৩.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

২.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

১.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

৫৫. মুদ্রি ও িাঁধাই ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন এিং িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা।  

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

৫.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

৩.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

২.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

১.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

৫৬. অন্যান্য মণনহাণর ণিদ্যমান ণিণধ ও জতয পািন এিং িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা।  

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

৩.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

২.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

১.০০ িক্ষ 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ জয়তয 

৫০ হাোর 

টাকা পর্ যন্ত 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 শ্রপজাগত শ্রসিা, সম্মানপ ও ণিয়জষ ব্যে 

৫৭. ণিভাগপে পরপক্ষা সংণিি কায়ের 

েন্য ণিণধ অনুসায়র সরকাণর 

কম যচারপয়ক সম্মানপ প্রদান। 

অনূবয ৫,০০০/-টাকা 

 

অনুধ য ২০০০/- টাকা 

 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৫৮. গয়িষিা ব্যে ণনম্নণিণখত জতয সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতাঃ 

(১)  গয়িষিার উয়দ্দশ্য ও আইয়টমওোণর সম্ভাব্য 

ব্যে উয়েখপূি যক িায়েট ব্যিস্থাপনা কণমটির 

অনুয়মাদন গ্রহি করয়ত হয়ি; 

(২) িায়েয়ট প্রয়োেনপে িরাদ্দ থাকয়ত হয়ি। 

(৩) ণিয়মর আওতাে গয়িষিা পণরচািনার শ্রক্ষয়ে 

ণিম দণিয়ি সংণিি আইয়টম অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত 

হয়ি। 

(৪) গয়িষিার িিািি এিং গয়িষিািব্ধ 

জ্ঞান/প্রযুণক্তর ব্যিহার সম্পয়কয িায়েট 

ব্যিস্থাপনা কণমটিয়ক অিণহত করয়ত হয়ি। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

 শ্রমরামত ও সংরক্ষি 

৫৯. শ্রমাটরর্ান শ্রমরামত িায়েট িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ িৎসয়র ১টি 

র্ানিাহয়নর শ্রক্ষয়ে অনূবয ১.০০ িক্ষ টাকা। 

জতযািিপঃ 

(১) সরকাণর র্ানিাহন কারখানা কর্তযক প্রতযাণেত 

হয়ত হয়ি শ্রর্, তারা উক্ত শ্রমরামত করয়ত 

অসমথ য; 

কিাম ৩ এ িণি যত জতযািিপ 

ও িায়েট িরাদ্দ থাকা 

সায়পয়ক্ষ িৎসয়র ১টি 

র্ানিাহয়নর শ্রক্ষয়ে অনূবয ৭৫ 

হাোর টাকা 

কিাম ৩ এর 

(২), (৩) ও (৪) 

এ িণি যত 

জতযািিপ ও 

িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ 

িৎসয়র ১টি 

কিাম ৫ এর 

অনুরূপ 

কিাম ৫ এর 

অনুরূপ 

কিাম ৩ এর 

(২), (৩) ও (৪) 

এ িণি যত 

জতযািিপ ও 

িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ 

িৎসয়র ১টি 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

(২) এতদ সংণিি প্রচণিত ণিণধ ণিধান ও সরকাণর 

আয়দজ ণনয়দ যজ অনুসরি করয়ত হয়ি; 

(৩) ঊবযতন কর্তযপয়ক্ষর ব্যে মঞ্জুণর এড়ায়নার 

উয়দ্দয়শ্য শ্রমাট শ্রমরামত ব্যে ণিভােন করা র্ায়ি 

না। এিং 

(৪) পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট-২০০৬ ও পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস-২০০৮ অনুসরি করয়ত হয়ি।  

র্ানিাহয়নর 

শ্রক্ষয়ে অনূবয 

৫০ হাোর 

টাকা 

র্ানিাহয়নর 

শ্রক্ষয়ে অনূবয 

২০ হাোর 

টাকা 

৬০. শ্রমাটর সাইয়কি/ িাইসাইয়কি 

শ্রমরামত 

িায়েট িরাদ্দ সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

৬১. েির্ান শ্রমরামত 

 

িায়েট িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ িৎসয়র ১টি েির্ায়নর 

শ্রক্ষয়ে অনূবয ১.০০ িক্ষ টাকা। 

জতযািিপঃ 

(১) এতদ সংণিি প্রচণিত ণিণধ ণিধান ও সরকাণর 

আয়দজ ণনয়দ যজ অনুসরি করয়ত হয়ি; 

(২) ঊবযতন কর্তযপয়ক্ষর ব্যে মঞ্জুণর এড়ায়নার 

উয়দ্দয়শ্য শ্রমাট শ্রমরামত ব্যে ণিভােন করা র্ায়ি 

না। এিং 

(৩) পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট-২০০৬ ও পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস-২০০৮ অনুসরি করয়ত হয়ি। পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট-২০০৬ ও পািণিক প্রণকউরয়মন্ট রুিস-২০০৮ অনুসরি করয়ত হয়ি। 

কিাম ৩ এর জতয পািন ও 

িায়েট িরাদ্দ থাকা 

সায়পয়ক্ষ িৎসয়র ১টি 

েির্ায়নর শ্রক্ষয়ে অনূবয 

৭৫,০০০ টাকা  

কিাম ৩ এর 

জতয পািন ও 

িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ 

অনূবয ৫০,০০০ 

টাকা 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ অনূবয 

৪০,০০০ টাকা 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন ও 

িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ 

অনূবয ৩০,০০০ 

টাকা 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন ও 

িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ 

অনূবয ২০,০০০ 

টাকা 

৬২. আকাজর্ান শ্রমরামত শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৬৩. অণিস সরঞ্জাম, র্ন্ত্রপাণত, 

আসিািপে ইতযাণদ শ্রমরামত 

(১) িায়েট িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা । 

(২) পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট-২০০৬ ও পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস-২০০৮ অনুসরি করয়ত 

হয়ি। 

কিাম (৩) এর 

অনুরূপ 

কিাম (৩) এর 

অনুরূপ 

কিাম (৩) এর 

অনুরূপ 

কিাম (৩) এর 

অনুরূপ 

কিাম (৩) এর 

অনুরূপ  
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৪. ভাড়া করা/ণরকুইণেজন করা ভিন 

শ্রমরামত। 

িায়েট িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

তয়ি জতয থায়ক শ্রর্, ভাড়ার চুণক্ত/ণরকুইণেজন আইন 

অনুর্ােপ শ্রমরাময়তর দাণেে সরকার কর্তযক 

িহনয়র্াগ্য হয়ত হয়ি। 

পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট-২০০৬ ও পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস-২০০৮ অনুসরি করয়ত হয়ি। 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ অনূবয 

২০,০০০ টাকা 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ অনূবয 

১৫,০০০ টাকা 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ অনূবয 

১০,০০০ টাকা 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ অনূবয 

৫,০০০ টাকা 

 অনুদান ও স্থানান্তর 

৬৫. অনুদান মঞ্জুণর (Grant-in-Aid) িায়েট িরাদ্দ সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৬৬. বৃণি/উপবৃণি প্রদান অথ য ণিভাগ কর্তযক হার ণনধ যারি ও িায়েট িরাদ্দ 

থাকা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

 ক্রেচুণক্ত অনুয়মাদন 

৬৭. পূতয কাে ও শ্রভৌত শ্রসিা সংক্রান্ত 

ক্রেচুণক্ত অনুয়মাদন  

ণনম্নরূপ জতয সায়পয়ক্ষ প্রণত শ্রক্ষয়ে ১০০ )একজত (

শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত পূি য ক্ষমতা: 

(১) িায়েয়ট িরাদ্দ থাকয়ত হয়ি। 

(২) ণিয়মর শ্রক্ষয়ে অনুয়মাণদত ণিয়মর ক্রে পণরকল্পনা 

এিং অনুয়মাণদত িাণষ যক ক্রে পণরকল্পনাে সংণিি 

কাে অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত হয়ি। 

(৩) পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট ২০০৬ এিং পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস ২০০৮এর িাস্তিােন পদ্ধণত, 

ক্রে প্রণক্রোকরি ও অনুয়মাদন পদ্ধণত এিং 

প্রচণিত আণথ যক ণিণধ-ণিধান র্থার্থভায়ি পািন 

করয়ত হয়ি। 

কিাম ৩ এর জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত শ্রক্ষয়ে ৩০ 

(ণেজ) শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত  

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত 

শ্রক্ষয়ে ২০ 

(ণিজ) শ্রকাটি 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত 

শ্রক্ষয়ে ১৫ 

(পয়নর) শ্রকাটি 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত 

শ্রক্ষয়ে ১০ (দজ) 

শ্রকাটি টাকা 

পর্ যন্ত 

শূন্য 



27 

ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬৮. পণ্য/র্ন্ত্রপাণত/সরঞ্জামাণদ ও সংণিি 

শ্রসিা সংক্রান্ত ক্রেচুণক্ত অনুয়মাদন 

 

 

ণনম্নরূপ জতয সায়পয়ক্ষ প্রণতয়ক্ষয়ে ১০০ )একজত (শ্রকাটি  

টাকা পর্ যন্ত পূি য ক্ষমতা: 

(১)  িায়েয়ট িরাদ্দ থাকয়ত হয়ি। 

(২) ণিয়মর শ্রক্ষয়ে অনুয়মাণদত ণিয়মর ক্রে পণরকল্পনা 

এিং অনুয়মাণদত িাণষ যক ক্রে পণরকল্পনাে সংণিি 

কাে অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত হয়ি। 

(৩) পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট ২০০৬ এিং পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস ২০০৮ এর িাস্তিােন পদ্ধণত, 

ক্রে প্রণক্রোকরি ও অনুয়মাদন পদ্ধণত এিং 

প্রচণিত আণথ যক ণিণধ-ণিধান র্থার্থভায়ি পািন 

করয়ত হয়ি। 

কিাম ৩ এর জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণতয়ক্ষয়ে  

২০ (ণিজ) শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত  

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ 

প্রণতয়ক্ষয়ে ১০ 

(দজ) শ্রকাটি 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ 

প্রণতয়ক্ষয়ে ৫ 

(পাঁচ) শ্রকাটি 

টাকা পর্ যন্ত 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ 

প্রণতয়ক্ষয়ে ৩ 

(ণতন) শ্রকাটি 

টাকা পর্ যন্ত 

শূন্য 

৬৯. বুণদ্ধবৃণিক ও শ্রপজাগত শ্রসিা 

(পরামজ যক) ক্রেচুণক্ত অনুয়মাদন 

ণনম্নরূপ জতয সায়পয়ক্ষ প্রণতয়ক্ষয়ে ৩০ )ণেজ (শ্রকাটি  

টাকা পর্ যন্ত পূি য ক্ষমতা: 

(১) িায়েয়ট িরাদ্দ থাকয়ত হয়ি। 

(২) ণিয়মর শ্রক্ষয়ে অনুয়মাণদত ণিয়মর ক্রে পণরকল্পনা 

এিং অনুয়মাণদত িাণষ যক ক্রে পণরকল্পনাে সংণিি 

কাে অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত হয়ি। 

(৩) পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট ২০০৬ এিং পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস ২০০৮ এর িাস্তিােন পদ্ধণত, 

ক্রে প্রণক্রোকরি ও অনুয়মাদন পদ্ধণত এিং 

প্রচণিত আণথ যক ণিণধ-ণিধান র্থার্থভায়ি পািন 

করয়ত হয়ি। 

কিাম ৩ এর জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত শ্রক্ষয়ে ৭ 

(সাত) শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত  

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত 

শ্রক্ষয়ে ৫ (পাঁচ) 

শ্রকাটি টাকা 

পর্ যন্ত 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত 

শ্রক্ষয়ে ৩ (ণতন) 

শ্রকাটি টাকা 

পর্ যন্ত 

কিাম ৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণত 

শ্রক্ষয়ে ১ (এক) 

শ্রকাটি টাকা 

পর্ যন্ত 

শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭০. কযাটাণরং শ্রসিা, এমু্বয়িন্স শ্রসিা, 

পণরিহন শ্রসিা, অনুষ্ঠান ব্যিস্থাপনা, 

শ্রমরামত ও রক্ষিায়িক্ষি কাে, প্লাণম্বং 

শ্রসিা, কায়ঠর কাে সংক্রান্ত শ্রসিা, 

স্থাপতয শ্রসিা ইতযাণদ 

ণনম্নরূপ জতয সায়পয়ক্ষ পর্ যন্ত পূি য ক্ষমতা: 

(১) িায়েয়ট িরাদ্দ থাকয়ত হয়ি। 

(২) ণিয়মর শ্রক্ষয়ে অনুয়মাণদত ণিম ণিম েকুয়ময়ন্ট 

সংণিি কাে অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত হয়ি। 

(৩) পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট ২০০৬ এিং পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস ২০০৮এর িাস্তিােন পদ্ধণত, 

ক্রে প্রণক্রোকরি ও অনুয়মাদন পদ্ধণত এিং 

প্রচণিত আণথ যক ণিণধ-ণিধান র্থার্থভায়ি পািন 

করয়ত হয়ি। 

কিাম-৩ এর জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ ৫০.০০ িক্ষ টাকা 

পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ ৩০.০০ 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ ২০.০০ 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

কিাম-৩ এর 

জতয পািন 

সায়পয়ক্ষ ১০.০০ 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

শূন্য 

৭১. শ্রটন্ডার (OTM)/ শ্রকায়টজন (RFQ) 

ব্যতপত সরাসণর (DPM) ক্রেচুণক্ত 

অনুয়মাদন। 

      

 (ক) প্রাকৃণতক দুয়র্ যাগ হয়ত উদূ্ভত 

শ্রকায়না েরুণর পণরণস্থণত িা 

অনুরূপ সংকট শ্রমাকায়িিাে 

পণ্য, কার্ য ও শ্রসিা ক্রে। 

 (ক) প্রণত শ্রক্ষয়ে ৫০ িক্ষ টাকা তয়ি ণিয়জষ শ্রক্ষয়ে 

মন্ত্রিািে/ ণিভায়গর সণচয়ির অনুয়মাদনক্রয়ম 

সয়ি যাচ্চ ৫.০০ শ্রকাটি টাকা।  

(ক) কিাম ৩ এর অনুরূপ শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

 (খ)  কযাটাণরং শ্রসিা, এমু্বয়িন্স শ্রসিা, 

পণরিহন শ্রসিা, অনুষ্ঠান 

ব্যিস্থাপনা, শ্রমরামত ও 

রক্ষিায়িক্ষি কাে, প্লাণম্বং শ্রসিা, 

কায়ঠর কাে সংক্রান্ত শ্রসিা, 

স্থাপতয শ্রসিা ইতযাণদ 

(খ) একক শ্রক্ষয়ে ৫ িক্ষ টাকা এিং 

মন্ত্রিািে/ণিভায়গর অনুয়মাদনক্রয়ম সয়ি যাচ্চ ২০ 

িক্ষ টাকা  

(খ) একক শ্রক্ষয়ে ২ িক্ষ 

টাকা এিং ক্রেকারপ 

কার্ যািে প্রধায়নর (HOPE) 

অনুয়মাদনক্রয়ম সয়ি যাচ্চ ১০ 

িক্ষ টাকা 

(খ) একক 

শ্রক্ষয়ে ১ িক্ষ 

টাকা এিং 

ক্রেকারপ 

কার্ যািে 

প্রধায়নর 

(HOPE) 

অনুয়মাদনক্রয়ম 

সয়ি যাচ্চ ৫ িক্ষ 

টাকা 

(খ) একক শ্রক্ষয়ে 

৫০ ,০০০  টাকা 

এিং ক্রেকারপ 

কার্ যািে 

প্রধায়নর (HOPE) 

অনুয়মাদনক্রয়ম 

সয়ি যাচ্চ ২ িক্ষ 

টাকা। 

(খ) শূন্য (খ) শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 (গ) সরাসণর নগদ ক্রে (Cash 

purchase) 

(গ) একক শ্রক্ষয়ে ২৫,০০০ টাকা। তয়ি িছয়র সয়ি যাচ্চ 

১০.০০ িক্ষ টাকা।  

(গ) কিাম ৩ এর অনুরূপ (গ) ৩ এর 

অনুরূপ 

(গ) ৩ এর 

অনুরূপ 

(গ) ৩ এর 

অনুরূপ 

(গ) ৩ এর 

অনুরূপ 

 (ঘ)  শ্রিাস য একাউন্ট (মজুণরর ণিণনময়ে 

সরাসণর েণমক ণনয়োগ) 

(ঘ) প্রণতটি শ্রক্ষয়ে অনণধক ৩.০০ িক্ষ টাকা। 

 

(ঘ) কিাম ৩ এর অনুরূপ 

 

(ঘ) কিাম ৩ 

এর অনুরূপ 

(ঘ) কিাম ৩ 

এর অনুরূপ 

(ঘ) কিাম ৩ 

এর অনুরূপ 

(ঘ) কিাম ৩ 

এর অনুরূপ 

 উপয়রর (ক), (খ), (গ), (ঘ)-সকি শ্রক্ষয়ে পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট ২০০৬ ও পািণিক প্রণকউরয়মন্ট রুিস ২০০৮ অনুসরি করয়ত হয়ি। উধ যতন কর্তযপয়ক্ষর অনুয়মাদন ও প্রণতয়র্াণগতামূিক 

পদ্ধণত এড়ায়নার েন্য শ্রমাট ব্যয়ের ণিভােন করা র্ায়ি না।  

৭২. শ্রটন্ডার ণিজ্ঞাপন ব্যতপত শ্রকায়টজয়নর 

(RFQ) মােয়ম ক্রে অনুয়মাদন 
      

 (ক) পণ্য ও সংণিি শ্রসিা ক্রে (ক) শ্রদয়জর অভযন্তয়র প্রণতয়ক্ষয়ে এককািপন ৫ িক্ষ 

টাকা র্ার িাণষ যক সপমা সয়ি যাচ্চ ৩০ িক্ষ টাকা  
৩ নং কিায়মর অনুরূপ ৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

 (খ)  পূতয কার্ য ও শ্রভৌত শ্রসিা  (খ) প্রণতয়ক্ষয়ে সয়ি যাচ্চ ১০ িক্ষ টাকা র্ার িাণষ যক 

সপমা সয়ি যাচ্চ ৬০ িক্ষ টাকা  
৩ নং কিায়মর অনুরূপ ৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 
৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 
৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 
৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

 (গ)  দূতািায়স পণ্য ও অপ্রতযাণজত শ্রভৌত 

শ্রসিা শ্রকায়টজয়নর (RFQ) মােয়ম 

ক্রে 

(গ) ণিয়দয়জ অিণস্থত িাংিায়দজ ণমজয়নর রাষ্ট্রদূত/ 

হাইকণমজনার িা ণমজনসমূয়হর প্রধানগি 

এককািপন ২০ িক্ষ টাকা পর্ যন্ত। 

- - - - - 

 (ঘ) োতপে পতাকািাহপ িাহয়নর 

রক্ষিায়িক্ষি ও েরুণর 

শ্রমরাময়তর েন্য পণ্য ও 

সংণিি শ্রসিা ক্রে (সরাসণর) 

(ঘ) ণনম্নরূপ জতয সায়পয়ক্ষ প্রণতয়ক্ষয়ে ৫০.০০ িক্ষ 

টাকা 

(১)  অনুয়মাণদত িাণষ যক িায়েট িরায়দ্দর ণিভােয়ন 

সংণিি কাে অন্তর্ভ যক্ত থাকয়ত হয়ি; 

(২)  পািণিক প্রণকউরয়মন্ট এযাক্ট ২০০৬ ও পািণিক 

প্রণকউরয়মন্ট রুিস ২০০৮ অনুসরি করয়ত 

হয়ি। 

(৩)  ঊবযতন কর্তযপয়ক্ষর অনুয়মাদন এড়ায়নার উয়দ্দয়শ্য 

শ্রমাট ব্যয়ের ণিভােন করা র্ায়ি না। 

- - - - - 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৩. তাণিকার্ভক্ত সরিরাহকারপ/ 

ঠিকাদায়রর ণনকট শ্রথয়ক সপণমত 

দরপে (LTM) পদ্ধণতর মােয়ম 

ক্রে [পািণিক প্রণকউরয়মন্ট রুিস 

২০০৮ এর ৬৩(২)] 

      

 (ক)  পণ্য ও সংণিি শ্রসিা এিং 

একক শ্রসিাদানমূিক চুণক্ত 

(ক) অনণধক ২৫ (পঁণচজ) িক্ষ টাকা ৩ নং কিায়মর অনুরূপ ৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

 (খ)  কার্ য ও শ্রভৌত শ্রসিা  (খ) অনণধক ৩ (ণতন) শ্রকাটি টাকা ৩ নং কিায়মর অনুরূপ ৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৩ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৭৪. একক উৎস ণভণিক পরামজ যক 

ণনধ যারি [ণপণপআর-২০০৮ এর 

১০৪(ঘ)(২)(আ)] 

প্রয়র্ােয নে প্রয়র্ােয নে (ক) ব্যণক্ত 

সি যাণধক ১০.০০ 

িক্ষ টাকা 

(খ) িাম য 

সি যাণধক 

২০.০০ িক্ষ 

৫ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৫ নং কিায়মর 

অনুরূপ 

শূন্য 

 সরকাণর সম্পণির ণনষ্পণি  

৭৫. ব্যিহায়রর অয়র্াগ্য/পণরতযক্ত ভিন 

ণিক্রে/য়ভয়ঙ্গ শ্রিিা/বংস করা  

প্রকাশ্য ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর জয়তয পূি য ক্ষমতা প্রকাশ্য ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর জয়তয ৫.০০ 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৭৬. সম্পণি ব্যিহায়রর অয়র্াগ্য শ্রঘাষিা প্রচণিত ণিণধ-ণিধান পািন সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা প্রচণিত ণিণধ-ণিধান পািন 

সায়পয়ক্ষ ৫.০০ িক্ষ টাকা 

পর্ যন্ত 

প্রচণিত ণিণধ-

ণিধান পািন 

সায়পয়ক্ষ ২.০০ 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত  

প্রচণিত ণিণধ-

ণিধান পািন 

সায়পয়ক্ষ ১.৫০ 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত  

প্রচণিত ণিণধ-

ণিধান পািন 

সায়পয়ক্ষ ১.০০ 

িক্ষ টাকা পর্ যন্ত 

শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৭৭. ব্যিহায়রর/য়মরাময়তর অয়র্াগ্য দ্রব্য 

সামণগ্র ণিক্রে 

সংণিি দ্রব্যাণদ উপযুক্ত কর্তযপক্ষ কর্তযক 

ব্যিহায়রর/য়মরাময়তর অয়র্াগ্য শ্রঘাষিা এিং প্রকাশ্য 

ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর জয়তয পূি য ক্ষমতা 

 

সংণিি দ্রব্যাণদ উপযুক্ত 

কর্তযপক্ষ কর্তযক 

ব্যিহায়রর/য়মরাময়তর 

অয়র্াগ্য শ্রঘাষিা এিং 

প্রকাশ্য 

ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর 

জয়তয পূি য ক্ষমতা 

 

সংণিি দ্রব্যাণদ 

উপযুক্ত 

কর্তযপক্ষ কর্তযক 

ব্যিহায়রর/য়মরা

ময়তর অয়র্াগ্য 

শ্রঘাষিা এিং 

প্রকাশ্য ণনিাম/ 

শ্রটন্ডার/য়কায়টজ

শ্রনর জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

 

সংণিি দ্রব্যাণদ 

উপযুক্ত 

কর্তযপক্ষ কর্তযক 

ব্যিহায়রর/য়মরা

ময়তর অয়র্াগ্য 

শ্রঘাষিা এিং 

প্রকাশ্য ণনিাম/ 

শ্রটন্ডার 

/য়কায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

প্রকাশ্য ণনিাম/ 

উপযুক্ত 

কর্তযপক্ষ কর্তযক 

ব্যিহায়রর/ 

শ্রমরাময়তর 

অয়র্াগ্য শ্রঘাষিা 

এিং প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয ৬৫ হাোর 

টাকা পর্ যন্ত 

প্রকাশ্য ণনিাম/ 

উপযুক্ত 

কর্তযপক্ষ কর্তযক 

ব্যিহায়রর/ 

শ্রমরাময়তর 

অয়র্াগ্য শ্রঘাষিা 

এিং প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয ৩৫ হাোর 

টাকা পর্ যন্ত 

৭৮. সরকাণর র্ভণম ইোরা প্রকাশ্য ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর জয়তয পূি য ক্ষমতা এক িছয়রর েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর 

জয়তয পূি য ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর েন্য 

প্রকাশ্য ণনিাম/ 

শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর জয়তয 

২৫ হাোর টাকা 

পর্ যন্ত 

৭৯. কযাণন্টন ইোরা প্রকাশ্য ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর জয়তয পূি য ক্ষমতা এক িছয়রর েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর 

জয়তয পূি য ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয ক্ষমতা 

২০ হাোর 

টাকা পর্ যন্ত 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮০. অন্যান্য ভাড়া ইোরা আদাে  প্রকাশ্য ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর জয়তয পূি য ক্ষমতা এক িছয়রর েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/য়টন্ডার/য়কায়টজয়নর 

জয়তয পূি য ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয পূি য 

ক্ষমতা 

এক িছয়রর 

েন্য প্রকাশ্য 

ণনিাম/ শ্রটন্ডার/ 

শ্রকায়টজয়নর 

জয়তয ৫০ হাোর 

টাকা পর্ যন্ত 

 ছুটি মঞ্জুণর 

৮১. ণনেন্ত্রি িণহর্ভ যত কারয়ি সরকাণর 

কম যচারপয়ক অনূবয এক িছয়রর 

অসাধারি ছুটি মঞ্জুণর। 

স্বপে ব্যতপত পূি য ক্ষমতা স্বপে ব্যতপত পূি য ক্ষমতা স্বপে ব্যতপত পূি য 

ক্ষমতা। তয়ি এ 

শ্রক্ষয়ে তায়ক 

সংণিি কম যচারপ/ 

কম যচারপর 

ণনয়োগকারপ 

কর্তযপক্ষ হয়ত হয়ি। 

শূন্য শূন্য শূন্য 

৮২. চুণক্তণভণিক ণনয়োণেত কম যচারপর 

ছুটি মঞ্জুণর 

পূি য ক্ষমতা শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৮৩. ণিয়জষ অক্ষমতােণনত ছুটি মঞ্জুণর। পূি য ক্ষমতা শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৮৪. অসুস্থতােণনত কারয়ি শ্রমণেয়কি শ্রিাে য 

কর্তযক প্রদি ণরয়পাট য প্রাণপ্তর পর 

সরকাণর কম যচারপর ছুটি মঞ্জুণর। 

পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৫. ণচণকৎসক কর্তযক প্রদি উপযুক্ততা 

সনদপে (Certificate of Fitness) 

গ্রহি 

পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা পূি য ক্ষমতা 

 ভণিষ্য তহণিি ও শ্রপনজন 

৮৬. মৃত সরকাণর কম যচারপর পণরিায়রর 

সদেয়দরয়ক উিরাণধকার সনদপে 

এিং অপ্রাপ্ত িেি উিরাণধকারপর 

শ্রক্ষয়ে অণভভািকয়ের সনদপে 

দাণখি সায়পয়ক্ষ ভণিষ্য তহণিয়ির 

চূড়ান্ত অথ য প্রদায়নর ক্ষমতা অপ যি। 

প্রয়তযয়কর ণহোর পণরমাি অনূবয ৫০,০০০/- টাকা 

হয়ি ক্ষণতপূরি মুচয়িকা (Indemnity Bond) দাণখি 

সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

 

প্রয়তযয়কর ণহো পণরমাি 

অনূবয ৩০,০০০ টাকা হয়ি 

ক্ষণতপূরি মুচয়িকা 

(Indemnity Bond) দাণখি 

সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

প্রয়তযয়কর 

ণহো পণরমাি 

অনূবয ১৫,০০০ 

টাকা হয়ি 

ক্ষণতপূরি 

মুচয়িকা 

(Indemnity 

Bond) দাণখি 

সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা। 

প্রয়র্ােয নে প্রয়তযয়কর 

ণহো পণরমাি 

অনূবয ১০,০০০ 

টাকা হয়ি 

ক্ষণতপূরি 

মুচয়িকা 

(Indemnity 

Bond) দাণখি 

সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা। 

প্রয়তযয়কর 

ণহো পণরমাি 

অনূবয ৫,০০০ 

টাকা হয়ি 

ক্ষণতপূরি 

মুচয়িকা 

(Indemnity 

Bond) দাণখি 

সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা। 

৮৭. ণিণভন্ন প্রকার ভণিষ্য তহণিি 

(Provident Fund) হয়ত সরকাণর 

কম যচারপয়ক অণগ্রম মঞ্জুণর। 

স্বপে ব্যতপত পূি য ক্ষমতা। তয়ি এ শ্রক্ষয়ে প্রচণিত ণিণধ 

ণিধান ও সরকাণর আয়দজ/ণনয়দ যজ পািন করয়ত হয়ি। 

স্বপে ব্যতপত পূি য ক্ষমতা। 

তয়ি এ শ্রক্ষয়ে প্রচণিত ণিণধ 

ণিধান ও সরকাণর 

আয়দজ/ণনয়দ যজ পািন 

করয়ত হয়ি। 

স্বপে ব্যতপত পূি য 

ক্ষমতা। তয়ি এ 

শ্রক্ষয়ে প্রচণিত 

ণিণধ ণিধান ও 

সরকাণর 

আয়দজ/ ণনয়দ যজ 

পািন করয়ত 

হয়ি এিং 

তাহায়ক সংণিি 

কম যচারপর 

ণনয়োগকারপ 

কর্তযপক্ষ হয়ত 

হয়ি। 

প্রয়র্ােয নে ৫নং কিায়মর 

অনুরূপ 

৫নং কিায়মর 

অনুরূপ 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৮৮. ণনণদ যি সমে পর্ যন্ত ভণিষ্য তহণিি 

হয়ত উয়িাণিত অণগ্রম আদাে 

স্থণগয়তর অনুমণত। 

স্বপে ব্যতপত অনূবয ২ িছয়রর েন্য একটি মাে অণগ্রম 

আদাে স্থণগয়তর ক্ষমতা 

স্বপে ব্যতপত অনূবয ১ 

িছয়রর েন্য একটি মাে 

অণগ্রম আদাে স্থণগয়তর 

ক্ষমতা। 

শূন্য প্রয়র্ােয নে শূন্য শূন্য 

৮৯. উয়িাণিত/গৃহপত ভণিষ্য তহণিি 

অণগ্রম আদায়ের শ্রক্ষয়ে ২৪টির 

অণধক ণকণস্ত সংখ্যা ণনধ যারি। 

স্বপে ব্যতপত অনূবয ৪৮টি মাণসক ণকণস্ত পর্ যন্ত 

িণধ যতকরয়ির ক্ষমতা। 

স্বপে ব্যতপত অনূবয ৪৮ টি 

মাণসক ণকণস্ত পর্ যন্ত 

িণধ যতকরয়ির ক্ষমতা 

স্বপে ব্যতপত 

অনূবয ৩৬টি 

মাণসক ণকণস্ত 

পর্ যন্ত 

িণধ যতকরয়ির 

ক্ষমতা 

শূন্য শূন্য শূন্য 

৯০. নিধ উিরাণধকারপ ণনধ যারি আইন মন্ত্রিািয়ের সায়থ পরামজ যক্রয়ম পূি য ক্ষমতা। কিাম-৩ এর অনুরূপ শূন্য প্রয়র্ােয নে শূন্য শূন্য 

৯১. চাকুণরর ধারািাণহকতার ঘাটণত 

প্রমােযন। 

শূন্য শূন্য শূন্য প্রয়র্ােয নে শূন্য শূন্য 

৯২. শ্রপনজয়নর েন্য চাকুণরর ঘাটণত 

প্রমােযন 

শূন্য শূন্য শূন্য প্রয়র্ােয নে শূন্য শূন্য 

৯৩. শ্রপনজন মঞ্জুণর ণনরপক্ষা অণিয়সর ণরয়পাট য সায়পয়ক্ষ স্বপে ব্যতপত পূি য 

ক্ষমতা। এ শ্রক্ষয়ে তায়ক সংণিি কম যচারপর 

ণনয়োগকারপ কর্তযপক্ষ হয়ত হয়ি। 

৩নং কিায়মর অনুরূপ ৩নং কিায়মর 

অনুরূপ 

প্রয়র্ােয নে ৩নং কিায়মর 

অনুরূপ 

শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৯৪. শ্রপনজয়নর ণিণনমে মূল্য পণরয়জাধ 

(Commutation of Pension) 

পূি য ক্ষমতা। পূি য ক্ষমতা। তয়ি তায়ক 

সংণিি কম যচারপর শ্রপনজন 

মঞ্জুণরর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ত 

হয়ি। 

পূি য ক্ষমতা। 

তয়ি তাহায়ক 

সংণিি কম যচারপ 

কম যচারপর 

শ্রপনজন মঞ্জুণরর 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ত 

হয়ি। 

প্রয়র্ােয নে পূি য ক্ষমতা। 

তয়ি তায়ক 

সংণিি কম যচারপ 

কম যচারপর 

শ্রপনজন মঞ্জুণরর 

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ত 

হয়ি। 

শূন্য 

 ঋি ও অণগ্রম 

৯৫. স্থােপ/অস্থােপ সরকাণর কম যচারপয়ক 

ঋি/অণগ্রম প্রদান 

িায়েয়ট িরাদ্দ থাকা সায়পয়ক্ষ স্বপে ব্যতপত পূি য 

ক্ষমতা। তয়ি জতয থায়ক শ্রর্, প্রয়র্ােয ণিণধণিধান ও 

সরকাণর আয়দজ/ণনয়দ যজ অিশ্যই পািন করয়ত হয়ি।  

কিাম-৩ এর অনুরূপ শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৯৬. র্ানিাহন ক্রে অণগ্রম উয়িািয়নর 

এক মায়সর ময়ে র্ানিাহন ক্রয়ের 

সমে সপমা ণজণথি। 

অনূবয চার মাস পর্ যন্ত সমেসপমা বৃণদ্ধর পূি য ক্ষমতা। অনূবয ৩ মাস পর্ যন্ত 

সমেসপমা বৃণদ্ধর পূি য 

ক্ষমতা। 

 

অনূবয ২ মাস 

পর্ যন্ত সমেসপমা 

বৃণদ্ধর পূি য 

ক্ষমতা। 

প্রয়র্ােয নে অনূবয ১ মাস 

পর্ যন্ত সমেসপমা 

বৃণদ্ধর পূি য 

ক্ষমতা। 

শূন্য 

 ণিণিধ       

৯৭. অনুয়মাণদত ণিয়মর প্রজাসণনক 

অনুয়মাদন সংক্রান্ত আয়দজ োণর 

পূি য ক্ষমতা 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

9৮. ইময়প্রস্ট অনুয়মাদন (ক) মন্ত্রিািে/ণিভাগ প্রয়োেন অনুর্ােপ ক-শ্রেণি,  

খ-শ্রেণি ও গ-শ্রেণির্ভক্ত ণিম পণরচািকয়দর 

েন্য র্থাক্রয়ম ১.০০ িক্ষ টাকা, ৬০,০০০ টাকা 

ও ৪০,০০০ টাকা পর্ যন্ত ইময়প্রস্ট মঞ্জুর করয়ত 

পারয়ি। 

(খ) ণিয়মর শ্রমোদ শ্রজষ হওোর ২ মাস পূয়ি য 

চূড়ান্তভায়ি ইময়প্রস্ট সমন্বে করয়ত হয়ি এিং 

আর শ্রকান ইময়প্রস্ট উয়িািন করা র্ায়ি না। 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

৯৯. ণসে মাণন/ঘূি যােমান তহণিি মঞ্জুণর শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

10০. োণিোণত/গাণিিণত অথিা অন্যান্য 

কারয়ি ভান্ডার িা সরকাণর অয়থ যর 

অনায়দে মূল্য অিয়িাপন 

প্রচণিত ণিণধণিধান পািন সায়পয়ক্ষ প্রণতটি শ্রকইয়স 

৫.০০ িক্ষ টাকা 

 

প্রচণিত ণিণধণিধান পািন 

সায়পয়ক্ষ প্রণতটি শ্রকইয়স 

৫০ হাোর টাকা পর্ যন্ত 

প্রচণিত 

ণিণধণিধান 

পািন সায়পয়ক্ষ 

প্রণতটি শ্রকইয়স 

১৫ হাোর 

টাকা পর্ যন্ত  

প্রচণিত 

ণিণধণিধান 

পািন সায়পয়ক্ষ 

প্রণতটি শ্রকইয়স 

৭৫০০ টাকা 

পর্ যন্ত 

প্রচণিত 

ণিণধণিধান 

পািন সায়পয়ক্ষ 

প্রণতটি শ্রকইয়স 

৫০০০ টাকা 

পর্ যন্ত 

প্রচণিত 

ণিণধণিধান 

পািন সায়পয়ক্ষ 

প্রণতটি শ্রকইয়স 

৩৫০০ টাকা 

পর্ যন্ত 

10১. আপপি দাণখয়ির প্রস্তািনা শ্রনই এরূপ 

শ্রক্ষয়ে আদািয়তর রাে/আয়দজ 

অথিা প্রচণিত ণিণধ অনুর্ােপ অথ য 

প্রতযাপ যি আয়দজ প্রদায়নর ক্ষমতা 

ণনধ যাণরত ণিণধমািা সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। ণনধ যাণরত ণিণধমািা 

সায়পয়ক্ষ পূি য ক্ষমতা। 

ণনধ যাণরত 

ণিণধমািা 

সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা। 

ণনধ যাণরত 

ণিণধমািা 

সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা। 

ণনধ যাণরত 

ণিণধমািা 

সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা। 

শূন্য 

10২. সরকাণর কম যচারপর স্বাধপনতা পূি য 

দাণিসমূহ ব্যতপত িয়কো দাণি 

অনুসন্ধায়নর ক্ষমতা। 

পূি য ক্ষমতা দপ্তর প্রধায়নর স্বপে দাণি 

ব্যতপত অনণধক ১৫ 

িৎসয়রর িয়কো দাণিসমূহ। 

দপ্তর প্রধায়নর 

স্বপে দাণি 

ব্যতপত অনণধক 

৬ িৎসয়রর 

িয়কো 

দাণিসমূহ 

প্রয়র্ােয নে দপ্তর প্রধায়নর 

স্বপে দাণি 

ব্যতপত অনণধক 

৩ িৎসয়রর 

িয়কো দাণিসমূহ 

শূন্য 
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ক শ্রেণি : ণিভাগ ও আঞ্চণিক পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ১০০ শ্রকাটি টাকার অণধক ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;   খ শ্রেণি : ৫০ শ্রকাটি টাকার ঊয়বয, ১০০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক; গ শ্রেণি : শ্রেিা 

পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ৫০ শ্রকাটি টাকা পর্ যন্ত ব্যে সম্বণিত ণিম পণরচািক;     ঘ শ্রেণি : উপয়েিা পর্ যায়ের অণিস প্রধান। 

ক্রণমক 

নং 
ণিষে মন্ত্রিািে/ণিভায়গর ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

সংযুক্ত দপ্তর 

(অণধদপ্তর/পণরদপ্তর) প্রধান 

এিং কম যসূণচ পণরচািক/ 

সমন্বেক এর ণনকট অপ যিকৃত 

ক্ষমতা 

 মাঠ পর্ যায়ের অণিস প্রধান এিং ণিম পণরচািকয়দর  

ণনকট অপ যিকৃত ক্ষমতা 

ক- শ্রেণি খ- শ্রেণি গ-শ্রেণি ঘ-শ্রেণি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

10৩. র্ভণম অণধগ্রহি (এি এ) প্রাক্কিন 

মঞ্জুণর।  

পূি য ক্ষমতা শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

10৪. উৎপাণদত পয়ণ্যর ণিক্রে ণনষ্পণি ণিদ্যমান সরকাণর নপণত/পদ্ধণত অনুসরি সায়পয়ক্ষ পূি য 

ক্ষমতা 

কিাম-৩ এর অনুরূপ কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

কিাম-৩ এর 

অনুরূপ 

 

শ্রনাট:  পূতয কাে সম্পাদন সংক্রান্ত ক্রেচুণক্ত এিং পণ্য/মািামাি/র্ন্ত্রপাণত/সরঞ্জামাণদ ও সংণিি শ্রসিা ক্রয়ের শ্রক্ষয়ে ১০০ শ্রকাটি টাকার উয়বয এিং বুণদ্ধবৃণিক ও শ্রপজাগত শ্রসিা (পরামজ যক শ্রসিা) গ্রহয়ির 

শ্রক্ষয়ে ৩০ শ্রকাটি টাকার উয়বয সকি ক্রে প্রস্তাি সরকাণর ক্রে সংক্রান্ত মণন্ত্রসভা কণমটিয়ত ণিয়িচনার েন্য শ্রপ্ররি করয়ত হয়ি। 
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