
সসসসপন কর রচসররগণণর ণবতন রবল

 - রসণসর ণবতন রবল (৪র র ণশণণ)

দপণরর নসরম - 

ণকসড নস- 

ণটসণকন নস তসররখম ভসউচসর নস- তসররখম 

ট.আর. ফরর নস-১৫

এস.আর. ১৫০(১) দষব

রনণদ রশসবলণ টসকসর অসকরববরণ

1. অরবরলকত/সরগত টসকস যরসযর কলসণর লসল 

কসরলণত রলরখণত হইণব এবস ণযসগ ণদওয়সর 

সরয় উহস বসদ রসরখণত হইণব।

2. ণবতন বরদর সসট ররফণকট বস অনপরসত 

কর রচসররগণণর তসরলকসয় সসন পসয় নসই এরন 

ঘটনসসমহ যরসম মত, অবসর গহণ, সসয়ণ 

বদলণ ও পরর রনণয়সগ ‘রনব’ কলসণর 

রলরখণত হইণব।

3. ণকসন দসবণকত ণবতন বরদ সরকসরর কররচসররর 

দকতসর সণরস অরতকর করসর আওতসয় 

পরড়ণল সসরশষ কররচসরর উক সণরস অরতকর 

করসর উপযক এই রণর র উপযক কররপণকর 

পততসয়ন দসরস সররর রত হইণব। (এস.আর. 

১৬৫)

4. অধমসন সরকসরর কররচসরর এবস এস.আর. 

১৫২-ণত উরলরখত সরকসরর কররচসররণদর নসর 

ণবতন রবণল নসর বসদ ণদওয়স যসইণত পসণর।

5. ণসণরসসর পণততক শসখসর পর পসতসয় 

আড়সআরড় লসল ণরখস টসরনণত হইণব এবস 

উহসর নণণচ ণবতন ও ভসতসর সররস ও ভসতসর 

কলসণর লসল কসরলণত পদশ রন কররণত হইণব।

6. সসয়ণ পণদ রনযক বরকণদর নসর সসয়ণ পণদর 

ণবতন গহণণর রসপকসঠণত ণজতষণতর কর 

অনসসণর রলরখণত হইণব এবস খসরল পদসমহ 

সসনসপন ণলসকরদগণক ণদখসইণত হইণব।

৭. ণবতন রবণল কতরন ও আদসণয়র পরক পরক 

রসরডউল ণবতণনর রবণল সসযক কররণত 

হইণব।

সসসসপন কর রচসররণদর ণবতন

 132,220.00উৎসব ভসতস3111325

ণরসট দসবণ (ক):  132,220.00

কতরন ও আদসয়

 80.00সতসম রডউট1162101

ণরসট কতরন ও আদসয় (খ):  80.00

নণট দসবণ (ক-খ) : পদসণনর জন নণট টসকসর পণয়সজন:  132,140.00



1. (ক) রবণলর টসকস বরঝয়স পসইলসর।

(খ) পততসয়ন কররণতরছ ণয, রনণম রবশদভসণব বরণ রত টসকস (যসহস এই রবল হইণত কতরন কররয়স ণফরত ণদওয়স হইয়সণছ) বরতত এই তসররণখর ১*রসস।

(গ)  পততসয়ন কররণতরছ ণয, কর রচসররণদর রনকট হইণত অর র পসরপর ষতসমসহ ররশদ গহণ কররয়স ণবতন বরহণত সসরকণ করস হইয়সণছ। 

2. রবণলর সসণর একসট অনপরসরতর তসরলকস পদসন করস হইল।

৩.  পততসয়ন করস যসইণতণছ ণয, এই কসয রসলণয়র সকল রনণয়সগ, সসয়ণ ও অসসয়ণ পণদসনরত সসকসন তথসরদ সসরশষ কররচসররগণণর রনজ রনজ চসকরর বরহণত 

আরসর সততসয়ণন রলরপবদ করস হইয়সণছ।

৪.  পততসয়ন করস যসইণতণছ ণয, চসকরর বরহণত ররকত ছটর রহসসব এবস পণযসজত ছটর রবরধ অনযসয়ণ পসপ ছট ছসড়স কসহসণকও ণকসন ছট রঞর করস হয় 

নসই। আরর রনরশত ণয, তসহসণদর ছট পসওনস রছল এবস সকল ছটর রঞরণ ও ছটণত বস ছট হইণত রফররয়স আসস, সসররয়ক কররচতরত ও অন কসণজ 

যসওয়স ও অনসন ঘটনস রনয়র ণরসতসণবক চসকরর বরহণত এবস ছটর রহসসণব আরসর সততসয়ণন রলরপবদ করস হইয়সণছ।

৫.  পততসয়ন করস যসইণতণছ ণয, ণয সকল সরকসরর কররচসররর নসর উণলখ করস হয় নসই, রকন এই রবণল ণবতন দসবণ করস হইয়সণছ, চলরত রসণস তসহসর 

যরসযর সরকসরর চসকররণত রনণয়সরজত রছণলন।

৬.  পততসয়ন করস যসইণতণছ ণয, ণয সকল সরকসরর কররচসররর বসরড় ভসড়স ভসতস এই রবণল দসবণ করস হইয়সণছ তসহসর সরকসরর ণকসন বসসসসণন বসবসস কণরন 

নসই।

৭.  পততসয়ন করস যসইণতণছ ণয, ণয ণকণত ছ্্টর/অসসয়ণ বদলণকসলণন সরণয়র জন করতপরণ ভসতস দসবণ করস হইয়সণছ, ণসই ণকণত কররচসররর একই বস 

সপণদ রফররয়স আসসর সমসবতস ছ্্ট/অসসয়ণ বদলণর মল আণদণশ রলরপবদ করস হইয়সণছ।

৮.  পততসয়ন করস যসইণতণছ ণয, কর রচসররণদর ছটকসলণন ণবতন, ছটণত যসওয়সর সরয় ণয হসণর ণবতন গহণ কররণতরছণলন ণসই হসণর দসবণ করস হইয়সণছ।

৯.  পততসয়ন করস যসইণতণছ ণয, অবসর গহণ কররয়সণছন এরন ণকসন কররচসররর নসর এই রবণল অনর রক করস হয় নসই।

অনপরসত বরকণদর ণফরত ণদওয়স ণবতণনর রববরণ

ণসকসন নসর সরয় টসকসর অসক

সসন- ঢসকস

তসররখ : 12/4/2022

আয়ন কর রকতরসর সসকর

নসর

পদসবণ

সণল

রহসসব রকণ অরফণস ববহসণরর জন

টসকস ............................. করসয় ................................................................................. পদসণনর জন পসস করস হইল।

নসর

অরডটর সপসর

নসর

রহসসব রকণ অরফসসর

নসর


