গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

জা তক

বফাী দফ য ায াং া
নদদাফ র ২০২১

ফাাংরাদদ তাফা

দ ত।

ফাাংরাদদ তাফা
ভ ক াণ াং
দ ত
ফল

জা তক

বফাী দফ য ায াং া নদদাফ র।

ফাাংরাদদ তাফা দ ত ক ক দ দত ফ ানযত প্রফাী ফাাংরাদদীগণদক ফধদথ য ভ া প্রযদণয
ভা দভ ফাাংরাদদদয থনী তদত গুরুত্বপূণ ফদান যাখায স্বীকৃ তস্বরূ প্রদত্ত য াযটি
জা তক বফাী দফ
য ায নাদভ ব ত দফ। প্র ত ফছয ১৮ িদম্বয
জা তক বফাী দফ রদযে এ য ায প্রদান কযা
দফ।
২। এ য ায প্রা িয জন্য

দফদনকাযীয নম্নরূ মাগ্যতা/কাগজত্র দা খর কযদত দফেঃ

২.১ জন্মসূদত্র ফাাংরাদদদয নাগ যক দত দফ;
২.২ াদার্ থাকদত দফ;
২.৩ ফধ দ য ৎদয প্রভাণত্র প্রদান কযদত দফ;
২.৪ দ দত ফ াদনয ফদভার্ ভ কার;
২.৫ গত এক ফছয ফধদথ য ভ া প্রযদণয প্রভাণত্র;
২.৬ প্র যত র্াকায  যভান ব্য িয যদত্র প্র তফছয ন্যেনতভ ৪ ৫০০.০০ দ ত দনায এফাং প্র তষ্ঠাদনয
যদত্র প্র তফছয ন্যেনতভ ৯,০০০.০০ দ ত দনায দত দফ;
২.৭ নধা যত ভদময ভদ
দফদনত্র দা খর কযদত দফ।
৩।
ভান্যফয যাষ্ট্র ত চ্ছাদালণ কযদর কান ফৎয এ য ায প্রদাদনয াংখ্যা ফা মাগ্যতায হ্রা ফা বৃ ি
কযফায িা গ্রণ কযদত াযদফন। য াদযয াংখ্যা াধাযণবাদফ কান ফৎদয ০৬ (ব্য ি মা নাযী-০২টি ও
রুল-০২টি এফাং প্র তষ্ঠান মাদ নাযী/ রুল-০২টি) এয ধক দফ না এফাং কফর ফাাংরাদদদয নাগ যকগণ এ
য ায াও ায মাগ্য দফন।
৪।
সুদৃশ্য
দফ।

জা তক বফাী দফ য ায াদফ ফাাংরাদদ তাফা ক ক ফাাংরাদদ তাফা নাভা িত একটি
স্ট ও একটি ম্মাননা ত্র প্রদান কযা দফ। য ায প্রািদদযদক প্রদদ ম্মাননা ত্র াংরাগ ‘খ’ নমুনাাদয

৫।
য াদযয জন্য নফা িত কান ব্য ি/প্র তষ্ঠান য ায গ্রদণ স্বীকৃ ত জানাদর ফা ন দষ্ট তা যদখ য ায
গ্রন কযদফন ভদভ কান সু ন িত ম্ম ত াও া না গদর নফা িত ব্য ি/প্র তষ্ঠাদনয নাভ য ায প্রািদদয া
তা রকা
ি দফ না। থাৎ তাঁদক য াযপ্রাি দদফ ঘালণা কযা দফ না।
৬।

জা তক

বফাী দফ য ায প্রদাদনয যদত্র নম্নফ ণত ি ত নুযণ কযদত দফেঃ

৬.০১ ফাাংরাদদ তাফাদয ভ াং ক ক
জা তক বফাী দফ যস্কাদযয জন্য
কদয তাফাদয ওদ ফা র্ পবুক ও নাটি ফাদি ফজ্ঞ ি প্রদান কযা দফ;

দফদন

হ্বান

৬.০২
জা তক বফাী দফ যস্কায াং া নী তভারায ২ ধাযা ফ ণত তানুমা ী দ দত
ফফাযত প্রফাী ফাাংরাদদীগণ ব্য ি মাদ াংরাগ-‘ক’ ও প্র তষ্ঠান মাদ াংরাগ ‘গ’- ত প্রদত্ত ছক
পূযণপূফক নদবম্বয ভাদয ২৫ তা যদখয ভদ
দফদন ফাাংরাদদ তাফাদয ভ াং-এ প্রযণ কযদফন।

৬.০৩ দফদন ত্রমূ প্রা িয য তা মািা -ফাছা কযদণয দেদশ্য গঠিত
জা তক ‘ বফাী দফ
যস্কায’ প্রদান াং া তন দস্য ফ ষ্ট ক ভটি ১৫ িদম্বয তা যদখয ভদ মািা -ফাছা পূফক দফাচ্চ
য ভদর্ প্রযণকাযীয ভানুাদয সুা য কাদয প্রস্তুতকৃত াং যি তা রকা ভান্যফয যাষ্ট্র দতয নকর্
 ান কযদফ।
৬.৪ ভান্যফয যাষ্ট্র ত ক ক চু া নুদভাদদনয য ১৫ িদম্বদযয ভদ
যস্কায প্রািদদয চু া তা রকা
তাফাদয ওদ ফা র্, পবুক ও নাটিদফাদি প্রকা কযা দফ। এক মাগ্যতাম্পন্ন যস্কাযপ্রাথীয
াংখ্যা ধক দর াং যি তা রকায দফদনকাযীদদয  তদত ১৫ িদম্বয তা যদখয পূদফ সু ফধাজনক
তা যখ ও ভদ রর্াযীয ভা দভ চু া প্রাথী নফািন কযা দফ। দেখ্য ম, এ যস্কায প্রদাদনয যদত্র
ভান্যফয যাষ্ট্র দতয িা চু া ফদর গণ্য দফ।
৬.৫ ম কর যদত্র যস্কায প্রাক নফাম কাযণফত: যস্কায ফতযণী নুষ্ঠাদন  ত দত াযগ,
যস্কায প্রাদকয স্ত্রী ফা স্বাভী থফা মথামথ ত্তযা ধকাযী যস্কায গ্রদণয জন্য নুষ্ঠাদন  ত থাকদত
াযদফন।
৬.৬ কান যস্কাযপ্রাি ব্য িয মথামথ ত্তযা ধকাযী যস্কায ফতযণী নুষ্ঠাদন  ত থাকদত যভ না
দর প্রদমাজে যদত্র ত ন যস্কাযটি িদলাদভটিক ব্যাদগ থফা ন্য কান নুদভা দত ি তয ভা দভ তাঁয
নকর্ প্রযদণয বপ্রা ব্যি কযদত াযদফন।
৭।
ফাাংরাদদ তাফা, দ ত ক ক ভদ ভদ
দ দতয ফাস্তফ
তমূ  যফতন/ যফধন/াংদাধন কযায ধকায াংযযন কযা র।

ফ ায  যদপ্র যদত এ নী তভারায

দদ দভস্বায যত( ভাাম্মদ বুর াদন)
কা দ রয ( ভ)

