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ফই ধায  দদওয়া  াংক্রান্ত  নীততভারা 
 

1. নীততভারায়  ফতণ িত  কর তি  গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তদযয  কর্তিক্ষ এফাং অনুদভাদন  প্রাপ্ত/দস্য  মথামথ বাদফ  ারন     

     কযদত  ফাধ্য থাকদফন। 

 

2. দস্য  দায়ায  জন্য  তনধ িাতযত পযদভ আদফদন  কযদত  দফ। 

 

3. ফই ধায  ব্যফস্থায়  ততন ধযদনয  দস্য থাকদফ: 

 

4. ফয়  প্রভাদণয  জন্য তক্ষা  প্রততষ্ঠাদনয প্রধান/১ভ দেণীয  কভ িকতিা  কর্তিক  প্রতযায়ন  ত্র  দস্য দেণীকযদণয  জন্য তফদফচনা  কযা  দফ। 

 

5. াধাযণ  দদস্যয  জন্য  চাকুতযজীফী  দর  তনদয়াগকতিা এফাং অন্যান্যদদয দক্ষদত্র  স্থানীয়  দৌযবা/ইউতনয়ন  তযলদদয  দচয়াযম্যান অথফা 

প্রথভ  দগদজদেড  কভ িকতিায এফাং ছাত্র/ছাত্রী  দদস্যয  জন্য তক্ষা  প্রততষ্ঠান/ তফশ্বতফদ্যারদয়য  তফবাগীয়  প্রধান  কর্তিক  সুাতয  াদদক্ষ 

দস্য  কযা  মাদফ।  দস্য দ  প্রতযাাদযয  জন্য  প্রতত  ফছদযয  তডদম্বয  ভাদয  ভদধ্য আদফদন  কযদত  দফ। 

 

6. তযাতয়ত  াদাে ি  াইদজয  ২ (দুই)  কত ছতফ  মা তক্ষা  প্রততষ্ঠান  প্রধান  ফা  ১ভ দেণীয  যকাতয  কভ িকতিা  কর্তিক  প্রদত্ত। 

 

7. এক  ফছয   ভয়কাদরয  জন্য  ভস্য  কযা দফ।  দস্য দভয়াদ এক  ফছয উত্তীণ ি  দায়ায  াদথই  দস্য  কাড ি   নফায়ন  কযদত  দফ। 

দভয়াদ উত্তীণ ি ফায এক ভাদয  ভদধ্য  দস্যদ  নফায়ন না কযদর স্বয়াংক্রীয়বাদফ যফতী এক ফছদযয  জন্য দস্যদ  নফায়ন  দয়  মাদফ। 

 

8. াধাযণ দক্ষদত্র  ৫০০.০০ (াঁচত)  োকা। ছাত্র/ছাত্রী  দস্যদদয  দক্ষদত্র  ৩০০.০০ (ততনত)  োকা ও তশু  দদস্যয দক্ষদত্র   

     ২০০.০০ (দুইত)  োকা জাভানত ফাফদ জভা তদদত দফ। জাভানদতয এই অথ ি দপযতদমাগ্য 

 

9. প্রদতযক  দস্যদক এককারীন  ২ (দুই) টি  ফইদয়য  দফী ধায দদয়া দফ  না।  দফ িাচ্চ  ১৫ (দনয) তদদনয  জন্য  ফইধায  দদয়া  দফ। 

 

10. প্রতত ফছয দদল  দস্যদদয  দভয়াদদাত্তীণ ি  ফায  তাতযদেয ন্যযনতভ একতদন  পূদফ ি উতস্থত দয় ২৫ (পঁতচ) োকা নফায়ন তপ  প্রদান  কদয 

দস্যদ  নফায়ন  কযদত দফ। 

 

11. দকান  দস্য ধায  দনয়া  দকান ফই াতযদয় দপরদর  ফা ক্ষততাধন  কযদর  ফই  এয মূদেয  তিগুণ  ক্ষততপূযণ তদদত ফাধ্য থাকদফন। 

 

12. তনধ িাতযত ভদয়য ভদধ্য ফই দপযত তদদত ব্যথ ি দর  দস্যদদয  তনকে দথদক  প্রথভ  প্তাদ  প্রতত অতদতযক্ত  তদদনয ফই  প্রতত  ৫.০০ (াঁচ) 

োকা  এফাং  তিতীয়  প্তা দথদক  ১০ (দ)  োকা  জতযভানা আদায়  কযা  দফ। মতদ  ৯০ (নব্বই)  তদদনয ভদধ্য  দকান  দস্য  ফই দপযত  

তদদত  ব্যথ ি  য়  তাদর  তাঁয  জাভানত  ফাদজয়াপ্ত  কযা দফ। এভনতক  যফতীদত  তাঁয  নাদভ আয  দকান  ফই ইসুয  কযা  দফনা। 

 

13. জাভানত, ক্ষততপূযণ ও  জতযভানা  ফাফদ  প্রদদয় অথ ি  াংতিষ্ট  যকাতয  গণগ্রন্থাগাদযয বাযপ্রাপ্ত  কভ িকতিা ফযাফদয নগদদ জভা কযদত  দফ। 

 

14. দযপাদযন্স  ফই,  দুলপ্রাপ্য  ফই,  াভতয়কী  ও ত্র - তত্রকা ধায  দদয়া দফ  না। 

 

15. দকান  দদস্যয  তফরুদে অদাচণ  ফা অন্য দকান শাংেরা তফদযাধী  কাদজয অতবদমাগ াওয়া  দগদর  কর্তিক্ষ তাঁয দস্যদ  ফাততর   

      কযায এেততয়ায  যােদফ। 

 

16. দকান দদস্যয  তফরুদে অদাচণ  ফা অন্য দকান শাংেরা তফদযাধী  কাদজয অতবদমাগ াওয়া  দগদর  কর্তিক্ল তাঁয দস্যদ  ফাততর   

কযায এেততয়ায  যােদফ। মতদ  দকান  দদস্যয  ফতিভান ঠিকানা তযফতিন য় তদফ অফশ্যই ঠিকানা াদথ াদথই কর্তিক্ষদক জানাদত দফ। 

 

17. এই নীততভারায় ফতণ িত দম দকান তি ফা তফতধ কর্তিক্ষ প্রদয়াজদন তযফতিন,তযফধ িন ও নতুন াংদমাজন কযদত  াযদফন। 

 

 

 


