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1.0   ভুশভকা: 

   1.1 টভূশভ 

 
 

শফজে 71 শভরনােতনট শনউ আস্কাটন বযায়র্ ফশস্থত প্রফাী কল্যাণ বফয়নয 2ে তরাে 2018 ায়র প্রশতশিত। 
এট একট  র রুভ শয়য়ফ শর্জাআনকৃত।  প্রয়োজনীে ংখ্যক শনযাত্তাকভী এআ বফয়নয দাশেয়ে শনয়োশজত অয়ে। এআ 

শভরনােতয়ন দাপ্তশযক  শফশবন্ন বা, বশভনায, কভ নারা, কনপায়যন্স জাতীে শদফ উরয়যয যকাশয  শফশবন্ন নুিান 

অয়োজন কযায তযাধুশনক ব্যফস্থা যয়েয়ে। এআ শভরনােতনট ম্পূণ ন ীতাত শনেশন্ত্রত। এখায়ন 2 00 জয়নয অন 

শফন্যায়য ব্যফস্থা যয়েয়ে। ম্পূণ ন বফয়ন শনযফশিন্ন শফদ্যযৎ এফং শি শনফ নায়নয ব্যফস্থা যয়েয়ে।  

  
 

2.0 শভরনােতন শযচারনা: 

 

2.1 শযচারনাে: 

 ওয়েজ অন না ন কল্যাণ বফায়র্ নয প্রান াখা শভরনােতন ব্যফস্থানায দাশেয়ে থাকয়ফ।  

 

2.2 শভরনােতয়নয ব্যফায : 
 

 জাতীে শদফ উরয়যয  যকাশয ও বফযকাযী শফশবন্ন ংস্থামূ শফশবন্ন বা, বশভনায , কভ নারা ও  

এংক্রান্ত নুিান কযায জন্য ব্যফায কযয়ত াযয়ফ ; 

 বফায়র্ নয শফশবন্ন কাম নক্রয়ভ ব্যফায কযা মায়ফ ; 

 প্রফাী কভীয়দয  কল্যাণায়থ ন শফয়ল নুিান অয়োজয়ন ব্যফায  কযা মায়ফ; 

 ভন্ত্রণারে ও এয ংযুক্ত দপ্তযমূ গ্রাশধকায ায়ফ : 

 যাষ্ট্র ও যকায শফয়যাধী বকায়না কভ নকায়ন্ডয জন্য শভরনােতন ব্যফায কযা মায়ফ না ; 

 বকায়না যাজননশতক  কভ নকায়ন্ডয  জন্য শভরনােতন  ব্যফায  কযা মায়ফ না; 

 

3.0 শভরনােতনট ফযায়েয বযয়ে  অশথ নক শনেভাফরী: 

 3.1  ফযাে: 
 

 ভন্ত্রণারয়েয  ংযুক্ত দপ্তয/ংস্থামূ  ফযাে শয়য়ফ বাড়া ফাফদ 15,000/- (য়নয়যা াজায) টাকা 

শযয়াধ কযয়ত য়ফ; 

 প্রফাী কল্যাণ বফয়ন ফশস্থত যকাশয , অধা যকাশয ও স্বােত্তাশত দপ্তয/ংস্থা/প্রশতিানয়ক  ফযাে 

শয়য়ফ বাড়া ফাফদ 25,000/- (পঁশচ াজায) টাকা শযয়াধ  কযয়ত য়ফ; 

 বদী-শফয়দী Non Governmental Organization ফযাে শয়য়ফ বাড়া ফাফদ 50,000/- (ঞ্চা 

াজায) টাকা শযয়াধ  কযয়ফ। 
 

3.2  ফযাে প্রাশপ্তয জন্য শনেভাফরী : 
 

 ফযায়েয  জন্য ভাশযচারক, ওয়েজ অন না ন কল্যাণ বফার্ ন ফযাফয অয়ফদন কযয়ত য়ফ ; 

 বা/বশভনায /কভ নারা  অয়োজয়নয  07 (াত) শদন পূয়ফ ন অয়ফদন  ংশিষ্ট াখাে জভা শদয়ত য়ফ; 

 অয়ফদনপূফ নক নুিান/বা আতযাশদ এংক্রান্ত কভ নারা অয়োশজত ফায 03 (শতন) শদন পূয়ফ ন ংশিষ্ট 

াখাে বমাগায়মাগ কয়য ফযাে ফাশতর কযা মায়ফ ; এয়যয়ে শযয়াশধত  য়থ নয শুধুভাে  বযাট বপযত বদো 

য়ফ; 

 ফযায়েয  তাশযখ শযফতনন কযয়ত য়র অয়ফদয়নয 03 (শতন) শদয়নয ভয়ে শরশখতবায়ফ  জানায়ত য়ফ; 

 বাড়ায জন্য শনধ নাশযত শপ’য 50 তাং গ্রীভ শযয়াধ কযয়ত য়ফ; 

 শনধ নাশযত ব্যে ও শফশবন্ন চাজন ফাফদ বভাট টাকায উয শফশধ বভাতায়ফক যকায শনধ নাশযত ায়য বযাট 

শযয়াধ কযয়ত য়ফ ; 

 শভরনােয়ন ংযশযত ভারাভার ব্যশতত শতশযক্ত বকায়না ভারাভায়রয প্রয়োজন য়র শতশযক্ত চাজন শদয়ত 

য়ফ।  



 

 

 

4.0 শভরনােতন ব্যফায়যয তনাফরী: 

 
 

 কর্তনয বকায়না কাযণ দ নায়না ব্যশতয়যয়ক  ফযাে ফাশতয়রয  যভতা ংযযণ কযয়ফ; 

 শভরনােতয়নয  মূর কাম নক্রভ শযচারনাে শফঘ্ন ে এভন বকায়না কভ নসূশচ শযচারনা কযা মায়ফ না ; 

 শভরনােতয়নয  ফাআয়য াউন্ড শয়স্ট্ভ ফা ভাআক ব্যফায কযা মায়ফ না; 

 ংশিষ্ট করয়ক শভরনােতন  শযষ্কায-শযিন্নতায  ব্যাায়য মত্নীর য়ত য়ফ; 

 শভরনােতয়ন  অগত গাশড় ও ভারাভার  শনজ দাশেয়ে যাখয়ফন; াশযয়ে মাওো ভায়রয বযয়ে শভরনােতন  

কর্তনয দােী থাকয়ফন না; 

 শভরনােতন  ব্যফাযকায়র  য়রয বকায়না াভগ্রীয বকায়নারূ  যশতাধন /শফনষ্ট কযা মায়ফনা; দ্যঘ নটনাফত 

এরূ য়ে বগয়র তা ফযােগ্রীতা কর্তনক পুনঃশনভ নােন (Repair) ফা শযয়াধ কযয়ফ।  
 

 এ শনয়দ নশকাে  ন্তভু নক্ত  বনআ এভন শফলয়েয  বযয়ে ভাশযচারক , ওয়েজ অন না ন কল্যাণ বফায়র্ নয 

নুয়ভাদন গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

 


