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াংমাদতয টঝলমলপযদ 
 
2.1 ভূলফওা :  লজ্ঞাদ  প্রভেলিভ ঈৎওদর েভ ভেদক াংমাদতয টঝলমলপযদ এওটি যলিযামী লট 

লপজুয়্যাম আদমওট্রলদও কডফাধ্যফ ললদদ ১৯৬৪ াদমভ  



২৫ লটদম্বভ অত্ধপ্রওায ওদভ। ঢতাদীন্তদ পূ ে ধালওস্তাদদ াতা-ওাদমা ধত ো লদদয়্ ধাআমঝ প্রওল্প 

ললদদ এ টতদয  েপ্রণফ টঝলমলপযদ ম্প্রঘাভ ওাব েক্রদফভ বাত্রা শুরু লয়্। ১৯৬৭ াদম 

টঝলমলপযদ ওদধ োদভযদ এং স্বাথীদঢা-ঈত্তভ ১৯৭২ াদম ভাষ্ট্রধলঢভ অদতদয াংমাদতয 

টঝলমলপযদ এওটি ভওালভ আদমওট্রলদও কডফাধ্যফ ললদদ রূধান্তলভঢ লয়্ । ঠাওা যলদভভ 

লট,অআ,টি (ঢেফাদ ভাচঈও পদ) টণদও ফাত্র লঢদয য়্াঝ ট্রান্পলফঝাদভভ ালাদে ঠাওাভ অদয 

ধাদয তয ফাআম এমাওায়্ ফাত্র ৩ খন্টা নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাভ ওভা লদঢা। তয ঙভ ধভ ১৯৭৫ াদমভ 

৬ ফাঘ ে লট,অআ,টি’ভ ক্ষুদ্র ধলভভ টণদও টঝলমলপযদ টওন্দ্র ভাফপুভায়্ বৃলত্তভ ধলভফন্ঢদম স্থাদান্তভ 

ওভা লয়্। লটিলপ টিএন্ঢটি টাদট েভ লায়্ঢায়্ ফাআদক্রাদয়্প ংদবাক ব্যলাদভভ ফাধ্যদফ টতদযভ 

গুরুত্বপূড ে যলভভদল ধব োয়্ক্রদফ ট্রান্পলফঝাভ স্থাধদ ওদভ টতযব্যাধী নুষ্ঠাদ প্রঘাভ শুরু ওদভ। ১৯৭৫ 

টণদও ১৯৮৪ াদমভ ফদধ্য ধব োয়্ক্রদফ টতদযভ ললপন্ন ঞ্চম বণা। ১. ঘট্টগ্রাফ; ২. লদমঝ; ৩. 

খুমদা;  ৪. ভংপুভ; ৫. ফয়্ফদলংল; ৬. টদায়্াঔামী; ৭. দাদঝাভ; ৮. ভাঙ্গাফাটি;  ৯. ওক্সাচাভ; 

১০. াঢক্ষীভায়্ ললপন্ন ক্ষফঢা ম্পন্ন ট্রান্পলফঝাভ ংস্থাধদদভ ওাচ ফাপ্ত ওভা লয়্। ঐ ওম 

টওন্দ্র, ঈধ-টওন্দ্র  লভদমদওন্দ্র লদঢ ঠাওা টণদও প্রঘালভঢ নুষ্ঠাদ লভদম ওভা লদয়্ ণাদও। 

লটিলপ’ভ ম্প্রঘাভ ফানুদরভ টতাভদকাড়ায়্ টধৌদঁঙ টতয়্াভ লদলফদত্ত পূদ ে স্থালধঢ লভদম টওন্দ্রভল 

ঙাড়া ১৯৯১২০০৩ টফয়্াদত ব্রাহ্মডালড়য়্া, ভাচযালী, ঞাকুভকঁ,লছদাআতল, ধটুয়্াঔামী  

ভাঙ্গাফাটিদঢ অদভা ০৬টি লভদম টওন্দ্র স্থাধদ ওভা লদয়্দঙ । প্রলঢটি লভদম টওদন্দ্র ১০ 

লওদমায়্াঝ ট্রান্পলফঝাভ স্থাধদ ওভা লদয়্দঙ এং ম্প্রঘাভ ওাব েক্রফ ব্যালঢ ভদয়্দঙ। 

ঈলঔয়্াদঢ স্থাধদ ওভা লদয়্দঙ অভ ১টি ১০ লওদমায়্াঝ ট্রান্পলফঝাভ। এভ নদম াংমাদতদযভ 

৯৫ পাক ভূঔন্ঢ এং ৯৫ পাক চদদকাষ্ঠী লটিলপ’ভ নুষ্ঠাদ ঈধদপাক ওভাভ সুদবাক ধাদে । 

স্বাথীদঢাভ ধভ টঝলমলপযদদও চাঢীয়্ওভড এং ওাঞাদফাকঢ ঈন্নয়্দদভ ফাধ্যদফ 

অদৄলদওায়্দল ১৯৮০ াদম াংমাদতয টঝলমলপযদ ভলগদ নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাভ শুরু ওদভ । 

লটিলপ’ভ ম্প্রঘাভ ফয়্ীফা ধব োয়্ক্রদফ বৃলি ওভা লদয়্দঙ। ‘লটিলপ য়্ার্ল্ে’ লশ্ব টিলপ 

টদঝয়্াওে-এ ংভেি লদয়্দঙ। ১১ এলপ্রম, ২০০৪ ঢৎওামীদ ফাদদীয়্ প্রথাদফন্ত্রী ২৪ খন্টা ব্যাধী  

‘লটিলপ য়্ার্ল্ে’ স্যাদঝমাআঝ-এভ শুপ ঈদদ্রৃাথদ ওদভদ। এভ ফাধ্যদফ লদশ্বভ প্রায়্ ৫০টি টতয 

‘লটিলপ য়্ার্ল্ে’-এভ নুষ্ঠাদ টতঔাভ সুদবাক ধাদে।  

৫১ 



াংমাদতয টঝলমলপযদদভ (লটিলপ) এওটি ভাষ্ট্রীয়্ টিলপ ঘযাদদম ললদদ ঢথ্য ধলভদযদ, লযক্ষাভ 

প্রাভ, ঈন্নয়্দ ওফ েওাদন্ঢ ওমদও ঈদ্রৃুিওভড  লদফ েম অদন্দতাদ- এআ ঘাভটি দীলঢ নুষ্ঠাদ 

ম্প্রঘাদভভ ভম মক্ষয  ঈদেশ্য। এআ ঘাভটি দীলঢফামা াফদদ টভদঔ লটিলপ’ভ ংাত  

নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাভ ধলভঘালমঢ লদে। লটিলপ’ভ াল েও ওাব েক্রফ সূঘারূপাদ ম্পাতদদভ মদক্ষয 

ভওাভ ওর্তেও ললপন্ন ফদয়্ প্রডীঢ অআদ, ধ্যাদতয, ললথ-লথাদ  ললপন্ন দীলঢফামা চাভী 

ওভা লদয়্দঙ।  

 

 

৫২ 



২.২ াংকঞলদও  ওাঞাদফা    NATIONAL BROADCASTING AUTHORITY 

MINISTRY OF INFORMATION 

FUNCTIONS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
       
       
       
       
             
       
             
       
       
       
       
       
       
       
    

1. Dissemination of information to educate and 

enlighten the people about various nation 
bulding activities and trends in the current 
world. 

2. Provision of healthy and acceptable 
entertainment for the peole. 

3. Projection of important national 
programmes like mass literacy, population 
control, nutrition etc. with special emphasis 
on development in rural areas. 

 ORGANISATION 

 
 

DIRECTOR GENERAL 
2909 

Pers :  5 
1 x Director General 
1 x Stenographer (PA) 
1 x  Diarist 
2 x MLSS 

4. Projection of Government Policies 
5. Projection of Bangladeshi culture and Heritage. 
6. Make People conscious of their rights and duties 

and acquaint them with the ways to improve their 
quality of life. 

7. Present news objectively. 

DIRECTOR  

(ADMIN & FINANCE) 

219 

Pers : 3 
1 x Add..Director 
1 x Stenographer 
1 x MlSS 

RADIO FINANCE 
Pers : 3 
1 X Dy.Director 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 

COMMON SERVICE 
Pers : 15 
1 x Admn.Officer 
1 x UDA/HA 
2 x UDA 
5 x LDA-cum-Typist 
1 x Electrician-cum-   

Carpenter Supvr. 
2 x Despatch Rider 
1 x Dupl.Mach.Optr. 
2 x MLSS 
ACCOUNTS 
Pers : 13 
1 x Accounts Officer 
1 x UDA/HA 
2 x UDA 
1 x Accoutant/UDA 
5 x LDA-cum-Typist 
1 x Daftary 
2 x MLSS 

TV FINANCE 
Pers : 3 
1 x Dy. Director  
1 x Stenotypist 
1 x  MLSS 
FOREIGN EXCHANGE 
Pers : 6 
1 x Asstt.Director 
1 x Accountant/UDA 
2 x Asstt. Accountant/    

LDA 
1 x LDA-cum-Typist 
1 x MLSS 
ACCOUNTS 
Pers : 11 
1 x Asstt. Director 
2 x Accounts/UDA 
3 x Asstt. Acctt./LDA 
1 x LDA-cum-Typist 
1 x Cahsier 
1 x Recordkeeper 
1 x Cash Sarker 
1 x MLSS 

TV LICENCE 
Pers : 18 
1 x Addl..Director 
2 x Asstt. Licence Officer 
8 x Licence Inspector 
1 x Accountant/UDA 
1 x Stenotypist 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Recodkeeper 
2 x MLSS 

TV COMMERCIAL 27 

Pers : 3 
1 x Addl..Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 
SALES 
Pers : 24 
4 x Sales Executive 
5 x Sales Officer 
1 x AD (Accounts) 
3 x Sales Asstt/UDA 
1 x Accountant/UDA 
3 x LDA-cum-Typist 
4 x Guard 
1 x MLSS 
2 x Sweeper 
 
 

ADDL DIRECTOR GENERAL  59 

TELEVISION Pers :  3 
1 x Addl. Director General 
1 x Stenographer 
1 x  MLSS 

CHIEF ENGINEER DIRECTOR 
(PROGRAMME) 

28 
25 

Pers :  3 
1 x Chief Engineer 
1 x Stenographer 
2 x  MLSS 

DY. CHIEF ENGINEER 
Pers :  6 
2 x Dy Chief Engineer 
2 x Stenographer 
2 x MlSS 

ENGINEERING 
MANAGER 
 pers : 6 
2 x Engineering 

Manager 
2 x TV Engineer 
2 x Store Officer 
2 x Sub-Asstt. Engineer 
2 x Mechanic 
1 x Pump Operator 
3 x LDA-cum-Typist 
1 x Shipping Officer 
3 x Storekeeper 
1 x MLSS 
 

Pers : 3 
1 x Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 
 

Pers :  3 

1 x Director 
1 x Stenographer 
1 x  MLSS 

 

DIRECTOR (NEWS) 

Pers :  3 
1 x Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADDL DIRECTOR 
(PROGRAMME) 

Pers :  3 
1 x Addl. Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

PROGRAMME 
EXECUTIVE 
Pers :  19 
3 x Programme 

Executive 
1 x Prog. Purchase and 

Sales Executive 
1 x Asstt. Prog. Purchase 

and Sales Executive 
1 x Audience 

Research Officer 
1 x VIDEO Tape 

Cataloguer 
2 x Shipping Officer 
2 x UDA (Shipping) 
2 x Stenographer 
1 x UDA 
1 x LDA-cum-Typist 
2 x Packer 
2 x MLSS 
 

DIRECTOR  

PROGRAMME 

ADDL DIRECTOR 

(ADMN.) 
117 

Pers :  3 
1 x Addl.Director  
1 x Stenographer 
1 x  MLSS 

RADIO ADMN 

Pers :  3 
1 x Dy..Director 
1 x Stenotypist 
1 x  MLSS 

ADMN.OFFICER(HQ) 
Pers :  17 
1 x Admn.Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Chshier-cum-UDA 
3 x UDA 
1 x Storekeeper 
5 x LDA-cum-Typist 
2 x Tel.Operator 
1 x Daftary 
2 x  MLSS 

ADMN.OFFICER(UNIT) 
Pers :  15 
1 x Admn.Officer 
1 x UDA/HA 
4 x UDA 
6 x LDA-cum-Typist  
1 x Daftary 
2 x  MLSS 
ADMN.OFFICER 
(TRANSPORT) 
Pers : 26 
1 x Admn.Officer 
1 x UDA/HA 
4 x UDA 
5 x LDA-cum-Typist 
12 x Driver 
1 x Daftary 
2 x MLSS 
 
 
Pers : 3 
1 x Dy.Director 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
ASSTT. DIRECTOR 
Pers : 7 
1 x Asstt.Director 
1 x UDA/HA 
1 x UDA 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Daftary 
1 x MLSS 
ASSTT. DIRECTOR 
Pers : 9 
1 x Asstt.Director 
1 x UDA/HA 
2 x UDA 
3 X LDA-cum-Typist 
1 x Daftry 
1 x MLSS 
ASSTT.DIRECTOR 
(COMMON SERVICE) 
Pers : 34 
1 x Asstt.Director 
1 x UDA/HA 
2 x UDA 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Purchase Asstt. 
1 x Receptionist 
2 x Security Insptr 
1 x Despatch Rider 
1 x Dupl.Mach.Optr. 
9 x Driver 
3 x MLSS 
4 x Guard 
2 x Mali 
4 x Sweeper 
 

ADDL. DIRECTOR GENERAL                      273 

RADIO Pers :  3 
1 x Addl. Director General 
1 x  Stenographer 

1 x MLSS 

181 CHIEF ENGINEER 
Pers :  3 
1 x Director  
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

86 

PROGRAMME 
AND PLANNING 

Pers :  16 
1 x Addl. Director  
2 x Asstt. Director 
2 x Program Organiser 
2 x UDA/HA 
1 x Stenographer 
4 x LDA-cum-Typist 
1 x Daftary 
3 x MLSS 

PUBLICATION 

LIAISON LISTENER 
RESEARCH  EDUCATION 

AND MUSIC 

Pers :  19 
1 X Addl. Director 
3 x Asstt. Director  
1x UDA/HA  
1 x Stenographer  
2 x UDA  
1 x Librarian 
1 x Analyst 
1 x Cataloguer 
4 x LDA-cum-Typist 
1 x Daftary 
3 x MLSS 

MAINTEINANCE 74 

Pers :  3 
1 x Dy chief Engineer 
1 x Stenographer 
2 x  MLSS 

RESEARCH 
RECEIVING CENTRE 
Pers :  37 
1 x Research Engineer 
2 x Station Engineer 
5 x Radio Engineer 
4 x Tech. Operator 
1 x Sr. Mechanic 
1 x UDA/HA 
3 x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
1 x Dupl.Mach. Operator 
2 x Stenotypist 
1 x Daftry 
1 x Equipment Cleaner 
4 x Tech. Asstt. 
5 x Mechanic 
5 x MLSS 

MAINTEINANCE 
SECTION 
Pers :  21 
1 x Maint. Engineer 
2 x Station Engineer 
3 x Radio Engineer 
1 x Tech. Operator 
1 x Sr. Mechanic 
2 x Mechanic 
1 x UDA/HA 
1 x Stenographer 
1 x UDA 
4 x LDA-cum-Typist 
1 x Daftry 
3 x MLSS 

PLANNING 

Pers : 13 
1 x Planning Engineer 
2 x Station Engineer 
3 x Radio Engineer 
1 x Stenographer 
1 x UDA/HA 
2 x LDA-cum-Typist 
3 x MLSS 

ENGINEERING 
ADMN SECTION 

Pers : 12 
1 x UDA/HA 
4 x UDA 
5 x LDA-cum-Typist 
1 x Daftry 
1 x MLSS 

DIRECTOR (NEWS) 

Pers : 3 
1 x Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 
 

25 

Pers :  3 
1 x Editor/Dy. Director 
1 x Stenotypist 
1 x  MLSS 
ADMINISTRATION AND 
ACCOUNTS 
Pers : 11 
1 x UDA/HA 
1 x Actt.-cum-UDA 
1 x UDA-cum-Cashier 
1 x UDA 
4 x LDA-cum-Typist 
1 x Dupl.Mach. Operator 
1 x Daftary 
1 x  MLSS 

PUBLICATION 
Pers : 11 
1 x Business Manager 
2 x Sub Editor 
1 x Advt Asstt. 
1 x Circulation Asstt. 
1 x Stenotypist 
2 x Copy Holder 
2 x Proof Reader 
1 x MLSS 
 

Pers :  3 
1 x Chief Engineer 
1 x Stenographer 
1 x  MLSS 

INSTALLATION 73 

Pers :  3 
1 x Dy Chief Engineer 
1 x Stenographer 
1 x  MLSS 

ADMINISTRATION 
AND ACCOUNTS 
Pers :  26 
1 X Admn.Officer  
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-cum-UDA 
1 x Cashier-cum-UDA 
3 x UDA 
2 x Accounts Asstt/LDA 
4 x LDA-cum-Typist 
2 x Tel.Operator 
1 x Storekeeper 
1 x Dupl Mach Operator 
1 x Daftry 
3 x Driver 
4 x MLSS/Guard 
1 x Sweeper 

ENGINEERING 
Pers :  39 
2 x Installation Engr. 
5 x Station Engineer  
1 x Dy.Regional Engr. 
7 x Radio Engineer 
1 x Sr.Mechanic 
2 x Stenographer 
5 x Stenotypist 
2 x Mechanic 
1 x Sr.Draftsman 
2 x Jr.Draftmsman 
2 x Tracer 
1 x Amonia Mach.Optr. 
1 x Workshop Supervisor 
7 x MLSS 
CAPITAL ACCOUNTS 
Pers : 5 
1 x Accounts Officer 
1 x SAS Accountant 
1 x Cashier-cum-UDA 
1 x Accounts Asstt/LDA 
1 x MLss 

CHITTAGONG 
STORE 

Pers : 19 
1.x Dy. Regional Engr. 
1 x Radio Engineer 
1 x Sr. Mechanic 
1 x Actt.-cum-UDA 
1 x UDA 
2 x LDA-cum-Typist 
2 x Storekeeper 
2 x Mechanic 
1 x Carpenter 
1 x Driver 
6 x MLSS/Guard 
 
 
 
 

Pers : 8 
1 x Addl. Director 
1 x Stenographer 
1 x Asstt. Director 
1 x UDA/HA 
2 x LDA-cum-Typist 
2 x MLSS 
FILM BROADCAST       
UNIT 
Pers : 2 
1 x Astt. Director 
1 x MLSS 
ADMINISTRATION AND 
ACCOUNTS 
Pers : 5 
1 x Acctt-cum-Cashier 
1 x UDA 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Daftry 
PROGRAMME 
Pers : 8 
4 x Prog. Organiser 
2 x Prog. Producer 
1 x Program Secretary 
1 x MLSS 
 

FIRM BROADCAST 

T.V.ADMN 

23 

ADDL. DIRECTOR 
(FINANCE) 54 

 

15 



 

 

SUMMARY OF MANPOWER 
SL. 
No.                                        

 

Name of Post        Sanc-
tioned 

Exis- 
ting 

Revised 

 
Class-1 (combined) 

   
1. Director General 2 2 1 

2. Director (Adminp Financey 
(Admn & Finance) 

3 3 1 

3. Addl. Director (Admn.)/Financey 
Administratitve Manager/Deputy 
Chiet Accountant 

3 3 2 

 Radio    
4. Addl. Director General                             - - 1 
5. Dy. Director General (Prog)/ 

(News)/Chief Engineer 
3 3 3 

6. Sr. Director (News)p 
Prog/Add. Director       
(News)/Prog/Addl. Chief 
Engineer             

3 2 2 

7. Dy. Chief Engineer                                                       3` 3 3 
8. Director/Resident 

Engineer/Maintenance 
Engineer/Installation 
Engineer/Research 
Engineer/Planning 
Engineer/Addl Director 

16 16 14 

9 Chief News Editor/News 
Editor (Senior Scale) 

7 7 7 

10. Regional Director                                                        6 6 6 
    40  

FIELD OFFICE 2353 

Pers : 3 
1 x Dy. Director 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
ASTT. DIRECTOR 
(FINANCE SALARY) 
Pers : 11 
1 X Asstt. Director 
1 x Accountant/UDA 
2 x Asstt. Acctt/LDA 
2 x Accounts Asstt/LDA 
1 x Record Keeper 
2 x Cashier 
2 x MLSS 
ASTT. DIRECTOR 
(CONTINGENCYI) 
Pera : 6 
1 X Asstt. Director 
1 x Accountant/UDA 
1 x Asstt. Accountant 
2 X Accounts Asstt/LDA 
1 x MLSS 
ASTT. DIRECTOR 
(ARTIST PAYMENT) 
Pera : 7 
1 x Asstt. Director 
1 x Accountant/UDA 
2 x Asstt. Acctt/LDA 
2 x Accounts Asstt/LDA 
1 x MLSS 
CHIEF FILM EDITOR 
Pers : 19 
1 x Chief Film Editor 
4 x Sr. Film Editor 
3 x Film Editor 
2 x Asstt. Film Editor 
5 x Projector Optr.  
2 x Film Assembler 
2 x MLSS 

RPera : 41 
1 x Engineering 
Manager 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
1 x Maint. Engineer 
2 x TV Engineer 
3 X  Sub-Asstt. Engr. 
5 x Mechanic 
1 x Mast Mechanic 
1 x Electrician 
1 x Pump Operator 
2 x Equipment Cleaner 
1 x Storekeeper 
1 x Store Asstt. 
1 x MLSS 
1 x UDA./HA 
1 x Security Inspector 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Asstt. Acctt. 
1 x Licence Inspector 
1 x Cashier 
6 x Guard 
2 x Driver 
2 x MLSS 
2 x Sweeper 

MYEENSINGH TV 
STATION 

pera : 40 

1 x Engineering 
Manager 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
1 x Maint. Engineer 
2 x TV Engineer 
3 x Sub-Asstt. Engr. 
5 x Mechanic 
1 x Mast Mechanic 
1 x Electrician 
1 x Pump Operator 
2 x Equipment Cleaner 
1 x Storekeeper 
1 x Store Asstt. 
1 x MLSS 
1 x UDA./HA 
1 x Security Inspector 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Asstt. Acctt/LDA 
1 x Cashier/LDA 
2 x Driver 
6 x Guard 
2 x MLSS/Mali 
2 x Sweeper 

Pers : 38 
1 x Maint. Engineer 
2 x TV Engineer 
1 x Stenotypist 
3 x Sub-Asstt. Engr. 
5 x Mechanic 
1 x Mast Mechanic 
1 x Electrician 
1 x Pump Operator 
1 x Equipment Cleaner 
1 x Store keeper 
2 x Mlss 
1 x UDA/HA 
1 x Security Insptr. 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Asstt. Acctt/LDA 
1 x Licence Insptr. 
1 x Cashier/LDA 
2 x Driver 
8 x Guard/MLSS/Mali 
2 x Sweeper 

CHITTAGONG TV 
STATION 

Pers : 53 
1 x Engineering 
Manager 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
1 x Maint. Engineer 
3 x TV Engineer 
4 x Sub-Asstt. Engr. 
6 x Mechanic 
1 x Must Mechanic 
1 x Electrician 
1 x Pump Operator 
2 x Equipment Cleaner 
1 x Store keeper 
1 x Store Asstt. 
1 x MLSS 
1 x AD 
1 x UDA/HA 
1 x Security Insptr. 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Asstt. Acctt/LDA 
2 x Licnce Insptr. 
1 x Cashier/LDA 
2 x Driver 
6 x Guard 
2 x Mlss 
2 x Sweeper 
1 x Sales Officer 
1 x MLSS 
1 x Producer (News) 
2 x Cameraman (News) 
1 x Teleprinter Optr. 
One each of the posts 
will be for cos's Bazar 

Pers : 3 
1 X Regional Director 
1 x Stenotypist 
1x MLSS 

ADMIN & 
ACCOUNTS 
Pers : 37 
1 x Admn officer 
1 x Acctt-cum-UDA 
1 x Cashier-cum-UDA 
4 x UDA 
2 x Accounts 
Asstt/LDA 
9 x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
7 x Driver 
1 x Daftary 
1 x Dupl. Mach. Optr. 
1 x UDA/HA 
4 x MLSS 
2 x Mali/Sweeper 
2 x Chowkider 

PROGRAMME 
Pers : 28 
2 x Dy. Regional 
Director 
3 x Asstt. Regional 
Director 
9 x Prog. Organiser 
3 x Prog. Producer 
1 x Stenotypist 
3 x Prog. Secretary 
1 x Studio Excutive 
2 x Studio Commissionaire 
4 x MLSS 

Engineering 
Pers : 43 
1 x Regional Engr. 
2 x Regional Engr. 
5 x Radio Engineer 
8 x Tech. Asstt. 
6 x Tech. Operator 
2 x Sr. Mechanic 
9 x Mechanic 
1 x AC/Supervisor 
1 x Stenotypist 
1 x Storekeeper 
1 x Daftary 
2 x Equipment Cleaner 
4 x MLSS 

NEWS 
Pers : 6 
1 x News Editor 
1 x Producer 
2 x Stenotypist 
2 x MLSS 
 
 
 

pers : 3 
1 x Regional Director 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
ADMIN & 
ACCOUNTS 
Pers : 29 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Actt-cum-UDA 
1 x Cashier-cum-UDA 
4 x UDA 
1 x Accounts Asstt/LDA 
7 x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
6 x Driver 
1 x Daftry 
1 x Dupl. Mach. Optr. 
4 x MLSS 
PROGRAMME 
Pers-32 
2 x Dy. Regional Director 
4 x Asstt. Regional Director 
12 x Prog. Organiser 
4 x Prog. Producer 
1x Steno Typist 
3 x Prog. Secretary 
1 x Studio Executive 
1 x Studio Commissionaire 
4 x MLSS 
ENGINEERING 
Pers : 40 
1 x Regional Engr. 
2 x Dy. Regional Engr. 
6 x Radio Engineer 
8 x Tech. Asstt. 
5 x Tech. Operator 
1 x Sr. Mechanic 
9 x Mechanic 
1 x AC/Supervisor 
1 x Stenotypist 
1 x Storekeeper 
2 x Equipment 
Cleaner 
3 x MLSS 
NEWS 
Pers : 6 
1 x News Editor 
1 x Producer 
2 x Stenotypist 
2 x MLSS 
 

REGIONAL 
STATION SYLHET 
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186 

Pers : 3 
1 x Additional Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 14 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-cum-Cashier 
1 x Accounts Asst/LDA 
1 x UDA 
3 x LDA-com-Typist 
2 x Driver 
1 x Dupl. Mach. Optr. 
1 x Daftry 
2 x MLSS 

PROGRAMME 
Pers : 20 
1 x Dy. Director 
1 x Business Manager 
2 x Asstt. Director 
7 x Prog. Organiser 
2 x Prog. Producer 
2 x Sales Officer 
1 x Asstt. Business 
     Manager 
1 x Prog. Secretary 
1 x Stenotypist 
1 x Studio Executive 
1 x MLSS 

ENGINEERING 
Pars : 3 
1 x Radio Engineer 
1 x Tech. Operator 
1 x Mechanic 
 
 

Pers : 3 
1 x Additional Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
pers : 14 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-cum-UDA 
1 x Cashier-cum-UDA 
1 x UDA 
1 x Accounts Asst/LDA 
3 x LDA-cum-Typist 
2 x Driver 
1 x Daftry 
2 x MLSS 

PROGRAMME 
Pers : 23 
1 x Dy. Director 
3 x Asstt. Director 
6 x Programme 
Organaiser 
4 x Language Supvr. 
2 x Prog. Producer 
1 x Stenotypist 
1 x Prog. Secretary 
5 x MLSS 

HPT-1 
100K. W.M.W 

SAVAR 

Pars : 3 
1 x Resident Engineer 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
pars : 25 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Actt-cum-UDA 
1 x Cashier-cum-UDA 
3 x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
2 x Driver 
1 x Daftry 
14 x MLSS/Gurd 

ENGINEERING 
Pers : 61 
3 x Station Engineer 
16 x Radio Engineer 
9 x Tech. Asstt. 
1 x AC/Supervisor 
4 x Sr. Mechanic 
15 x Mechanic 
1 x LDA-cum-Typist 
5 x Equipment Cleaner 
7 x MLSS  

TRANSCRIPTION 
SERVICE 

 

65 
66 NEWS 

 Pers : 3 
1 x Addl. Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS     
Pers : 16 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-cum-Cashier 
3 x LDA-cum-Typist 
5 x Driver 
1 x Dupl. Mach. Optr. 
2 x Despatch Rider 
1 x Daftry 
1 x MLSS 

NEWS 
Pers : 46 
7 x Chief News Editor 
14 x News Editor 
6 x Producer 
7 x Stenographer 
12 x MLSS 
 
 
 
Pers : 3 
1x Addl. Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 12 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-cum-Cashier 
3 x LDA-cum-Typist 
2 x Driver 
2 x Despatch Rider 
1 x Dupl. Mach. Optr. 
1 x MLSS 
Monitoring 
Pers : 28 
3 x News Editor 
6 x Producer 
16 x Jr. Producer 
1 x LDA-cum-Typist 
2 x MLSS 

ENGINEERING 
Pers : 19 
1x Station Engineering 
1 x Radio Engineering 
3 x Tech. Asstt. 
1 x Sr. Mehanic 
3 x Tech. Operator 
1 x Stenotypist 
4 x Mechanic 
2 x Equipment Cleaner 
3 x MLSS 
 
 
 

Pers : 3 
1 x Dy. Chief Engineer 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 33 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Cashier-cum-UDA 
1 x Account-cum-UDA 
3 x LDA-cum-Typist 
1 x Stenographer 
2 x Tel. Operator 
3 x Driver 
1 x Daftry 
1 x Dupl. Mach. Optr. 
18 x MLSS/Guard 

ENGINEERING 
Pers : 36 
4 x Station Engineer 
8 x Radio Engineer 
1 x Security Officer 
6 x Tech. Asstt. 
1 x AC/ Supervisor 
1 x Workshop Srpvt. 
1 x LDA-cum-Typist 
3 x Sr. Mechanic 
6 x Mechanic 
2 x Equipment Cleaner 
3 x MLSS 
 

40 

Pers : 3 
1 x Addl. Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 17 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-Cum-Cashier 
1 x UDA 
1 x Accounts Asstt/LDA 
3 x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
4 x Driver 
1 x Dupl.Mach.optr. 
1 x Daftry 
2 x MLSS 

PROGRAMME 
Pers : 20 
1 x Dy. Director 
1 x Astt. Director 
6 x Prog. Organiser 
2 x Prog. Producer 
1 x Librarian 
3 x Prog. Secretary 
1 x Cataloguer 
1 x Studio 
     Commissionaire 
4 x MLSS 

ENGINEERING    
Pers : 26 
1 x Station Engr. 
2 x Dy. Regional 
      Engineer 
4 x Radio Engineer 
4 x Tech.Asstt. 
1 x AC/Supervisor 
1 x Sr. Mechanic 
1 x Storekeeper 
1 x Stenotypist 
6 x Mechanic 
2 x Equipment Cleaner 
3 x MLSS 
 
 
 
Pers : 3 
1 x Resident Engr. 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 11 
1 x UDA/HA 
1 x Actt-cum-UDA 
1 x Cashier-cum-Cashier 
3 x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
1 x Daftry 
6 x MLSS 

ENGINEERING    
Pers : 21 
1 x Station Engr. 
5 x Radio Engineer 
4 x Tech.Asstt. 
1 x AC/Supervisor 
3 x Sr. Mechanic 
4 x Mechanic 
1 x Stenotypist 
2 x MLSS 
 
 
 

Pers : 3 
1 x Resident Engr. 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 
ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 12 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-Cum-UDA 
3 x LDA-cum-Typist 
1x Storekeeper 
2 x Driver 
1 x Daftry 
1 x MLSS/Guard 
ENGINEERING    
Pers : 22 
1 x Station Engr. 
1 x Dy. Regional Engr. 
3 x Radio Engineer 
4 x Tech.Asstt. 
1 x AC/Supervisor 
1 x Stenotypist 
3 x Sr. Mechanic 
4 x Mechanic 
2 x Equipment Cleaner 
2 x MLSS 
 

89 

Pers : 3 
1 X Regional Director 
1 x Stenotypist 
1x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 23 
1 x Admn officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-cum-UDA 
1 x Cashier-cum-UDA 
3 x UDA 
1 x Accounts Asstt/LDA 
5 x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
4 x Driver 
1 x Daftary 
1 x Dupl. Mach. Optr. 
3 x MLSS 

PROGRAMME 
Pers : 25 
2 x Dy. Regional Director 
3 x Asstt. Regional 
Director 
9 x Prog. Organiser 
3 x Prog. Producer 
1 x Stenotypist 
2 x Prog. Secretary 
1 x Studio Excutive 
1 x Studio Comissionaire 
3 x MLSS 

Engineering 
Pers : 35 
1 x Regional Engr. 
2 x Dy. Regional Engr. 
4 x Radio Engineer 
6 x Tech. Asstt. 
5 x Tech. Operator 
2 x Sr. Mechanic 
7 x Mechanic 
1 x AC/Supervisor 
1 x Stenotypist 
1 x Storekeeper 
2 x Equipment Cleaner 
3 x MLSS 

NEWS 
Pers : 6 
1 x News Editor 
1 x Producer 
2 x Stenotypist 
2 x MLSS 
 

REGIONAL STATION 
RANGPUR 

 
92 

RADIO 

 

1273 

 

EXTERNAL SERVICE 

 

Pers : 3 
1 x Regional Director 
1 x Stenographer 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
pers : 55 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-Cum-UDA 
1 x Casher-cum-UDA 
8 x UDA 
2 x Accounts Asstt/LDA 
17x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
1 x Transport Supvr. 
10 x Driver 
1 x Daftary 
1 x Dupl. Mach.optr. 
10 x MLSS 

PROGRAMME 

Pers : 68 
4 x Dy. Regional 
Director 
9 x Asstt. Regional 
Director 
20 x Prog. Organaiser 
8 x Prog. Producer 
3 x Stenotypist 
7 x Program Secretary 
1 x Studio Executive 
6 x Studio 
Commissionaire 
10 x MLSS 

ENGINEERING 
Pers : 60 
1 x Regional Engr. 
3 x DY. Regional Engr. 
10x Radio Engineer 
1x Security Officer 
12 x Tech. Asstt. 
10 x Tech. Operator 
2 x Sr. Mechanic 
11 x Mechanic 
1 x AC Supervisor 
1 x Stenotypist 
1 x Storekeeper 
2 x Equipment Cleaner 
5 x MLSS 
 
 
 

Pers : 3 
1 x Director 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 36 
1 x Admn. Officer 
1 x UDA/HA 
1 x Actt-cum-UDA 
1 x Casher-cum-UDA 
5 x UDA 
2 x Accounts Asstt/LDA 
9 x LDA-Cum-Typist 
1 x Storekeeper 
7 x Driver 
1 x Daftary 
1 x Dupl. Mach.optr. 
6 x MLSS 

PROGRAMME 
Pers-36 
2 x Dy. Regional 
Director 
4 x Asstt. Regional 
Director 
10 x Prog. Organiser 
3 x Prog. Producer 
1x Steno Typist 
7 x Program Secretary 
1 x Studio Excutive 
2 x Studio 
Commissionire 
6 x MLSS 

ENGINEERING                   
Pers : 45 
1 x Regional Engr. 
2 x Dy. Regional Engr. 
5 x Radio Engineer 
1 x Asstt. Security 
Officer 
8 x Tech. Asstt. 
6 x Tech. Operator 
2 x Sr. Mechanic 
9 x Mechanic 
1 x AC/ Supervisor 
1 x Stenotypist 
1 x Storekeeper 
2 x Equipment Cleaner 
6 x MLSS 

NEWES 
Pers : 6 
1 x News Editor 
1 x Producer 
2 x Stenotypist 
2 x MLSS 
 

Pers : 3 
1 X Regional Director 
1 x Stenotypist 
1x MLSS 

ADMIN & ACCOUNTS 
Pers : 41 
1 x Admn officer 
1 x UDA/HA 
1 x Acctt-cum-UDA 
1 x Cashier-cum-UDA 
7 x UDA 
2 x Accounts Asstt. 
13 x LDA-cum-Typist 
1 x Storekeeper 
6 x Driver 
1 x Daftary 
1 x Dupl. Mach. Optr. 
6 x MLSS 

PROGRAMME 
Pers : 37 
2 x Dy. Regional Director 
4 x Asstt. Regional 
Director 
10 x Prog. Organiser 
4 x Prog. Producer 
1 x Stenotypist 
7 x Prog. Secretary 
1 x Studio Excutive 
2 x Studio Comissionaire 
6 x MLSS 

Engineering 
Pers : 47 
1 x Regional Engr. 
2 x Dy. Regional Engr. 
7 x Radio Engineer 
1 x Asstt. Security Officer 
10 x Tech. Asstt. 
6 x Tech. Operator 
2 x Sr. Mechanic 
9 x Mechanic 
1 x AC/Supervisor 
1 x Stenotypist 
1 x Storekeeper 
2 x Equipment Cleaner 
4 x MLSS 

NEWS 
Pers : 6 
1 x News Editor 
1 x Producer 
2 x Stenotypist 
2 x MLSS 
 

Monitoring 
62 

SUPER POWER 
TRANSMITTER 

 
72 

HPT-2 100 K.W.S.W 
SAVAR 

 

36 

HPT-3 NAWAPRA 
160 K..W.M.W 

 
38 

REGIONAL STATION 

RAJSHAHI 126 

REGIONAL STATION 

RAJSHAHI 
110 

REGIONAL STATION 
CHITTAGONG 

 

134 

AUTHORISATION OF TRANSPORT. MAJOR OFFICE  
EQUIPMENTS AND 
MISCELLANEOUS P)INTS : 
TRANSPORT : 
      The organisation is authorised : 
           22 x ears, 3 xJeeps, 46 x Micro Bus 
           3 x Buses, 2 x Pick-up, 3 x OB Van 
           4 x Van, 3 x Auto-Rikshaw, 5 x Motor 
           Cyclas. Distribution of transport 
           Is given in Annesure-'E' 
           Private use of transports will be as per 
           Government instructions issued from time to time 
            Air-Conditioners/Coolers: The organisation may retain:  
            4. x air-conditioners/coolers in addition to the 
            centrally air-contioning plants. 
            Office equipment: The following office equipments 
            may be returnd by the Department : 
            a. 10 x Plain paper copier 
            b. 30 x Duplicating Machine 
            c. 211 x Typewriters, Ratio of Benali and 
            English typewriters will be 60: 40 

Pers : 50 
1 x Engineering 
Manager 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
1 x Maint. Engineer 
2 x TV Engineer 
3 x Sub-Asstt. Engr. 
5 x Mechanic 
1 x Must Mechanic 
1 x Electrician 
1 x Pump Operator 
2 x Equipment Cleaner 
1 x Store keeper 
1 x Store Asstt. 
1 x MLSS 
1 x AD 
1 x UDA/HA 
1 x Security Insptr. 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Asstt. Acctt/LDA 
2 x Licnce Insptr. 
1 x Cashier/LDA 
2 x Driver 
6 x Guard 
2 x Mlss 
2 x Sweeper 
1 x Sales Officer 
1 X Sales Asstt/UDA 
1 x MLSS 
1 x Producer (News) 
2 x Cameraman (News) 
1 x Teleprinter Optr. 

SYLHET TV 
STATION 

Pers : 48 
1 x Engineering 
Manager 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
1 x Maint. Engineer 
2 x TV Engineer 
3 x Sub-Asstt. Engr. 
5 x Mechanic 
1 x Must Mechanic 
1 x Electrician 
1 x Pump Operator 
2 x Equipment Cleaner 
1 x Store keeper 
1 x Store Asstt. 
1 x MLSS 
1 x AD 
1 x UDA/HA 
1 x Security Insptr. 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Asstt. Acctt/LDA 
2 x Licnce Insptr. 
1 x Cashier 
2 x Driver 
6 x Guard 
2 x Mlss/Mali 
2 x Sweeper 
1 x Sales Officer 
1 X Sales Asstt/UDA 
1 x MLSS 
2 x Cameraman (News) 

Pers : 47 
1 x Engineering 

Manager 
1 x Stenotypist 
1 x MLSS 
1 x Maint. Engineer 
2 x TV Engineer 
3 x Sub-Asstt. Engr. 
5 x Mechanic 
1 x Must Mechanic 
1 x Electrician 
1 x Pump Operator 
2 x Equipment Cleaner 
1 x Store keeper 
1 x Store Asstt. 
1 x MLSS 
1 x AD 
1 x UDA/HA 
1 x Security Insptr. 
2 x LDA-cum-Typist 
1 x Asstt. Acctt/LDA 
1 x Licnce Insptr. 
1 x Cashier/LDA 
2 x Driver 
2 x Mlss/Mali 
2 x Sweeper 
6 x Guard 
1 x Sales Officer 
1 X Sales Asstt/UDA 
1 x MLSS 
2 x Cameraman 

(News) 

TELEVISION 

 
1080 

DEPUTY DIRECTOR 
(FINANCE) 27 

Pers : 108 
1 x Chief Engineer 
6 x Sr.Designer 
18 x Designer 
4 x Graphic Designer 
3 x Scene Painter 
1 x Head Carpenter 
1 x Tailor Master 
1 x Property Purchase Officer 
1 x Tailor Asstt. 
4 x Warddrobs Asstt. 
2 x Property Asstt. 
1 x Purchase Asstt. 
2 x Burnish Carpenter 
2 x Painter 
1 x Sr.Carpenter 
13 x Carpenter 
2 x Painting Asstt. 
1 x Costume Ironer 
1 x Stenotypist 
2 x LDA-cum-Typist  
2 x Set Workshop Mech. 
14 x Set Assembler 
22 x Stage Hand 
3 x MLSS 
 
 

Pers : 59 
1 x Addl.Director 
1 x Chief News Editor 
3 x News Editor 
7 x Producer (News) 
3 x Sr.Cameraman (News) 
12 x Cameraman (News) 
1 x Stell Cameraman 
9 x Asstt.to Cameraman 
1 x Chief News Librarian 
2 x Librarian 
1 x News Film Cataloguer 
3 x Executive Producer (News) 
3 x Stenographer 
1 x Stonotypist 
2 x Teleprinter Optr. 
3 x LDA-cum-Typist 
1 x Sound Recordist 
2 x Asstt.Sound Recordist 
3 x MLSS 
 
 
 

Pers : 157 
2 x Engineering Manager 
8 x Maint. Engineer 
20 x TV. Engineer 
38 x Sub-Asstt. Engr. 
10 x Telecine Tel. Operator 
1 x Teleprinter Operator 
2 x Electrician 
37 x Mechanic 
2 x Mast Mechanic 
10 x Boom Operator 
3 x Pump Operator 
2 x Lift Operator 
2 x Stenographer 
8 x OB Helper 
7 x Eqipment Cleaner 
5 x MLSS 

AIR CONDITION MAINT.  
ENGINEER 
Pers : 9 
1 X Air condition Maint 
Engineer 
2 x Asstt.Air Cond. Maint. 
Engineer 
6 x Air Cond. Tech 

STORE 
Para : 6 
1 x Store Officer 
1 x Purches Asstt. 
2 x Storekeeper 
2 x Store Asstt. 
 
 
 

 CHIEF ENGINEER 

 
 

NEWS 

ENGINEERING 
MANAGER 

172 

 

GENERAL MANAGER 
TV STATION DHAKA 

 

704 

Pers : 3 
1 X General Manager 
1 x Stenotypist 
1x MLSS 
 

Pers : 117 
3 x Prog. Manager 
10 x Executive Producer 
25 x Producer 
2 x Transmission Controller 
1 x Script Librarian 
1 x Prog.Supdt. 
30 x Production Asstt. 
3 x Stenographer 
3 x Transmission/VTR  
      Record Keeper 
1 x Transmission Asstt. 
8 x LDA-cum-Typist 
5 x Record Keeper 
2 x Transmission Typist 
8 x Copyist-cum-Typist 
2 x Prog.Information Asstt. 
3 x Dupl.Mech. Optr. 
10 x MLSS 

CHIEF MAKE-UP ARTIST 
Pers : 15 
1 x Chief Make-up Artist 
1 x S. Make-up-Artist 
10 x Make-up-Artist 
1 x Femele Make-up-Artist 
2 x Asstt. Femele Make- 
      up-Artist 

MUSIC COMPOSER 
Pers : 28 
2 x Music Composer 
2 x Chief Instrumentalist 
3 x S. Instrumentalist 
20 x Instrumentalist 
1 x MLSS 
 
 

Pers :    63 
1 x Chief Cameraman 
8 x S. Cameraman 
16 x Cameraman 
2 x Sr.Dimer Panel Operator 
2 x Still Cameraman 
4 x Jr. Dimer Panel Operator 
1 x Stenotypist 
1 x Dark Room Asstt. 
2 x Lighting Asstt. 
22 x Asstt. to Cameraman 
2 x Camera Equipment 
Cleaner 
2 x MLss 
 
 
 
 
Pers : 9 
1 x Laboratory Controller 
1 x Asstt. Laboratory Controller 
1 x Sr. Laboratory 
Technician 
2 x Lab Technician 
2 x Developer 
1 x Printer 
1 x MLSS 

Pers : 3 
1 x Dy. Director 
1 x Steno Typist 
1 x MLSS 
     
 
 
Pers : 8 
1 X Asstt. Director 
1 x UDA/HA 
3 x UDA 
1 x Record Keeper 
2 x LDA-cum-Typist 
 
 
 

Pers : 47 
1 X Asstt. Director 
3 x Transport Supvr. 
1 x Sr. Motor Mechanic 
1 x UDA 
16 x Driver 
2 x LDA-cum-Typist 
2 x Deaspatch Rider 
1 x MLSS 
 
 
 
 
pers : 36 
1 X Asstt. Director 
1 x Sr. Caretaker 
1 x Telephone Supvt. 
1 x UDA/HA 
5 x Tel. Operator 
1 x Caretaker 
3 x Receptionst 
1 x UDA 
2 x LDA-cum-Typist 
5 x Mali 
15 x Sweeper 
 
 
 

Pers : 6 
1 x Purchese Officer 
2 x Purchese Asstt. 
1 x Storekeeper 
1 x LDA-Cum-Typist 
1 x MLSS 
 
 
 
Pers : 43 
1 x Security Officer 
8 x Security Insptr. 
8 x Studio Guard 
25 x Guard 
1 x LDA-Cum-Typist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME MANAGER       160 DEPUTY DIRECTOR 
ADMIN 
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CHIEF CAMERAMAN 

LABORATORY 
CONTROLLER 

 

ASSTT. DIRECTOR 

ASSTT. DIRECTOR 
(TRANSPORT) 

 

ASSTT. DIRECTOR 
(TRANSPORT) 

 

PURCHASE  
OFFICER 

 

SECURITY OFFICER 

 

NOAKHALI TV 
STATION 

 

ANGPUR TV 
STATION 

 

NATORE TV 
STATION 

KHULNA TV 
STATION 

172 145 

 
Signed 

BRIGADIER 
( ENAMUL HUQ  KHAN) 

CHAIRMAN, MARTIAL LAW COMMITTEE 
ON ORGANISATIONAL SET UP OF 

MINISTRIES/DIVISIONS AND DEPARTMENTS 

SL. 
No.                                        

 

Name of Post        Sanc-
tioned 

Exis- 
ting 

Revised 

11. Regional Engineer/Dy.                    
Maintance Engineer/Dy. 
Research Engineer/Dy. 
Planning Engineer/Dy. 
Resident Engineer/Station 
Engineer. 

30 28 28 

12. News Editor (Jr. Scale)/                 
Monitoring officer/ Astt. 
News Editor/Asstt; Director 
(Monitoring)/Chief 
News Listeners. 

24 20 20 

13. Business Manager                            2 2 2 

14. Publications Director/Editor, 
Radio  
Dy. Director/Dy. Regional               

8 8 18 

15. Dy. Regional Engineer  11 8 18 

16. Dy. Director (Admn)/                       
(Finance) - - 2 

17. Astt. Director/Astt. Regional 
Director/Listeners Research 
Officer/School Broadcast 
Officer/ Reference Officer 

53 32 40 

18. Accouts Officer                                  2 2 2 

19. Radio Engineer                                12
3 

68 94 

20. Programme Organiser/                     
Presentation Organiser 71 69 95 

21. Producer (News)/                            
Listening Analysed 21 11 17 

             TV    

22. Addl. Director General                    - - 1 

23. Chief Engineer                                  1 1 1 

24. Director (Prog)/(News)                 1 2 2 

25. General Manager/Addl.                  
Director (Prog/News) 
Chief News Editor/Addl. 
Director (Commercial)/ 
Addl. Director (Licence)/ 
Sales Manager/ Licence 
 Manager 

4 3 6 

26. Dy. Chief Engineer/                         
Operation and Maintenance 
Engineer 

1 1 2 

27. Resident Engineer/Dy.                   
Operation and Maintence 
Engineer/Engineering 
Manager/Programme 
Executive/Programme 
Manager/News Editor/Chif 
Studio Designer/Chief 
Cemeraman/Regional 
Manager 

20 16 21 

28. Dy. Director (Admn)                       
(Finance)/administrative 
Officer/Accounts Officer 

12 2 4 

 

SL
. 
No
.                                        

 

Name of Post        Sanc-
tioned 

Exis- 
ting 

Revised 

29. Licence Officerc Sales Executive/ Programme 
Purchase and Sales Executive/Laboratory 
Controller/Executive Producer/Chief Script 
Writer/Presentation Editor/Sr. Studio 
Eng./Sr.Designer/ sr. Producer (News) 
Executive News Editor/ Executive Producer 
(News)/Programme Engineer/Maintaince 
Engineer/Chief Film Editor/Sr. Cemeraman 
(News)/Chief Lighting Directo/air Condition 
Maintainence  Eng.       

60 35 53 

30. Producer/Programme Producer/   Producer 
(Presentation)/Script Writer/Presentation 
/Controller/ Studio Designer/Scene Painter/ 
Music Composer/ Chief Instrumentalist Chief 
News Librarian/Chereographer/Astt. 
Designer/Graphic Artist/Graphic 
Designer/Producer (News)/TV Engineer Asstt. 
Air Condition Maintaince Engineer/Sound 
Recordist/Cemeraman/ Cemeraman 
(News)/Lighting Cemeraman Lighting 
Director/Chief Make up Artist/ Sr. Film 
Editor/Asstt. Programme Purchase and Sales 
Excutive/Asstt. Research Officer/Vedio Tape 
Controller/Laboratory 
Controlled/Transmission Controller 

175 121 151 

31. Asstt. Administrative Officer/Asstt. Director 
(Admn)/(Finance)/Asstt. Accounts 
Officer/Security Officer/Sales Officer/Trafic 
Officer/Shifting Officer/Asstt. Licence 
Officer/Store Officer 

30 23 34 

 Totall 695                                 496 653 

32. Class-II 203 130 115 

33. Class-III 1805 1245 1580 

34. Class-IV 799 418 561 

 Grand Total : 3502 2289 2909 

Note : In future there will be no recruitment of Programme Producer  

40 



২.৩  লটিলপভ ধলভঘামও ধব োদয়্ভ ধদতভ 
ওাব েলভডী 

 

 

ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

০১. ধলভঘামও (প্রযাদ) ও) ফলাধলভঘামও-টও তালয়্ত্ব ধামদদ লায়্ঢা ওভা।  

ঔ) লপাদকভ ওম প্রযালদও লরদয়্ভ তালয়্ত্ব।  

ক) লপাদকভ ওম যাঔাভ ওাদচ ফন্বয়্ লথাদ এং 

ভওাদভভ ন্য  ংস্থাভ াদণ টবাকাদবাক চায়্ ভাঔা।  

খ) ফলাধলভঘামদওভ ধভাফয ে নুবায়্ী লনভল 

লদয়্লফঢ ধলভতয েদ।  

গ) লপাকীয়্ ফাফমাভ লরদয়্ তালয়্ত্ব ধামদ।  

ঘ) ফলাধলভঘামদওভ ন্যস্ত ওভা ন্যান্য ওঢেব্য।  

 
০১. 

প্রদওৌযম যাঔাঃ  

প্রথাদ প্রদওৌযমী 

ও) প্রদওৌযম ংক্রান্ত ওম ওাদচ ফলাধলভঘামও-টও 

ধভাফয ে তাদ ।  

ঔ)ওম বন্ত্র  ওালভকলভ ভঞ্জাফ ংগ্রল, ধলভঘামদ  

ভক্ষডাদক্ষদডভ প্রদয়্াচদীয়্ ব্যস্থা গ্রলড।  

ক) ললপন্ন ঈন্নয়্দভমও প্রওল্প প্রডয়্দ এং টগুদমা 

াস্তায়্দদ ঢতাভলও।  

খ) প্রদওৌযম ওফ েওঢোদতভ  ওাদচভ ঢতাভলও এং 

লদয়্লফঢ লনর্ল্ লনভল ধলভতয েদ।  

গ) ওালভকলভ লরদয়্ লদশ্বভ ন্যান্য ম্প্রঘাভ ংস্থাভ 

দঙ্গ টবাকাদবাক ভাঔা। 

ঘ) উথ েঢদ ওর্তেধদক্ষভ ন্যস্ত ওভা ন্যান্য তালয়্ত্ব ধামদ।  

০২. লঢলভি প্রথাদ 

প্রদওৌযমী 
ও) প্রদওৌযম প্রযাদ ওম প্রদওৌযম লরদয়্ প্রথাদ 

প্রদওৌযমী-টও লায়্ঢা প্রতাদ ।  

ঔ) প্রথাদ ওাব োময়্  লনর্ল্ লনভদল প্রদওৌযমী 

ওফ েওঢো  ওফ েঘাভীদতভ ওাদচভ ঢতাভলও। 

ক) প্রদওৌযম ালপ েদভ সুষ্ঠু ধলভঘামদা, স্থাধদা  বন্ত্র 

ভঞ্জাদফভ ভক্ষডাদক্ষদডভ লদশ্চয়্ঢা লথাদদ লদয়্লফঢ 

লনর্ল্ লনভল ধলভতয েদ। 

ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

  খ) ঈন্নয়্দভমও ওাদচভ ধলভওল্পদা প্রডয়্দ        

াস্তায়্দ এং ধঞ্চ ালর েওী ধলভওল্পদা প্রডয়্দদ প্রথাদ 

প্রদওৌযমীদও লায়্ঢা প্রতাদ।  

গ)টিএন্ঢটি টাট ে,লধলটল  লধ,টলিঈ, লট-এভ ফঢ ললপন্ন 

ংস্থাভ ালপ ে মাদপ এ প্রলঢষ্ঠাদদভ দঙ্গ টবাকাদবাক 

চায়্ ভাঔা।  

ঘ) অন্তচোলঢও ংস্থাভদলভ দঙ্গ ংদবাক চায়্ ভাঔাভ 

ব্যাধাদভ প্রথাদ প্রদওৌযমীদও লায়্ঢা প্রতাদ।  

ঙ) প্রদওৌযম স্টাদনভ প্রলযক্ষড দীলঢ  ওফ েসূঘী প্রডয়্দ  

এং ঢা াস্তায়্দদ প্রদয়্াচদীয়্ ধতদক্ষধ গ্রলড।  



চ) উথ েঢদ ওফ েওঢোদতভ ন্যস্ত ওভা ন্যান্য তালয়্ত্ব ধামদ। 

০৩. ললদয়্ভ প্রদওৌযমী ও) ধলভঘামদ  ওালভকলভ ব্যস্থাধদা ভক্ষডাদক্ষড  

কদরডা ভঞ্জাফ ংগ্রল ধলভওল্পদা  ঈন্নয়্দ ম্পলওেঢ 

ওাদচ প্রথাদ প্রদওৌযমীদও লায়্ঢা প্রতাদ।  

ঔ) ওম ম্প্রঘাভ টওদন্দ্রভ লদয়্লফঢ ধলভঘামদ, ঢতাভলও, 

টঝওলদওযাম লভদধাঝ ে ধভীক্ষা, লধলটল  টিএন্ঢটি’ভ দঙ্গ 

টবাকাদবাক ভক্ষা ওভা এং ঈধগ্রদলভ ফাধ্যদফ নুষ্ঠাদ 

ম্প্রঘাদভভ ব্যস্থা ওভা। 

ক) বালন্ত্রও ত্রুটি লদড েয়্  টফভাফঢওভদড উথ েঢদ ওর্তেধক্ষ-

টও লায়্ঢা প্রতাদ। বন্ত্র ভঞ্জাদফভ ঈধভ  োদৄলদও 

টঝওলদওযাদম লফঢাঘাভ ধভীক্ষা এং প্রভেলি ব্যলাভ ওদভ 

ওালভকলভ ফাদ ঈন্নয়্দদভ ললপন্ন ব্যলাভ  সুধালভয।  

খ) টওন্দ্রীয়্ পান্ঢাভ লদয়্ন্ত্রদড  টওদন্দ্রভ চন্য বন্ত্ররাংদযভ 

ালর েও ঢালমওা প্রসুঢঢ। লদতয টণদও দতুদ বন্ত্রধালঢ 

ংগ্রল এং প্রদয়্াচদদ লদতয টণদও অদা বন্ত্রধালঢ চরুভী 

টফভাফদঢভ ব্যস্থা ওভা।  

গ) ওলম্পঈঝাভ ধিলঢ প্রঢেদদভ টক্ষত্র লদড েয়্, ওলম্পঈঝাভ 

লদেফ লঘলিঢওভড  াস্তায়্দল ওলম্পঈঝাভ ম্পলওেঢ 

ওম ওফ েওান্ঢ ধলভঘামদায়্ প্রথাদ প্রদওৌযমীদও লায়্ঢা 

প্রতাদ।  

ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

  ঘ) লটিলপ’ভ ওম টওন্দ্র/ঈধদওদন্দ্রভ পূঢে  বদ্যযলঢও 

ভক্ষডাদক্ষদডভ এং যীঢাঢধ প্লাদন্টভ ধলভঘামদা  

ভক্ষডাদক্ষড ওাদচভ ঠিও ব্যস্থাধদায়্ প্রথাদ 

প্রদওৌযমীদও লায়্ঢা প্রতাদ।  

ঙ) ঈন্নয়্দ ওাদচভ চন্য ালর েও ঈন্নয়্দ ওফ েসূঘী প্রডয়্দ, 

দতুদ প্রওল্পভদলভ ধলভওল্পদা প্রস্তুঢ, দতুদ প্রওল্প 

নুদফাতদ এং টপ Šঢ ওাঞাদফা  লদফ োড  বন্ত্রধালঢ 

াদদাভ ওম দতুদ প্রওল্প াস্তায়্দদভ মদক্ষয ণ ে 

ভাদেভ ব্যাধাদভ ণ ে ফন্ত্রডাময়্, ললঃ ম্পত লপাক এং 

ধলভওল্পদা ওলফযদদভ দঙ্গ টবাকাদবাক চায়্ ভাঔাল 

আঢযালত ওাদচ প্রথাদ প্রদওৌযমীদও ালাে ওভা। 

 

০১. 

নুষ্ঠাদ যাঔাঃ  

ঈধ-ফলাধলভঘামও 

(নুষ্ঠাদ) 

ও) নুষ্ঠাদ ম্পলওেঢ ওম লরদয়্ ভওাদভভ দীলঢভল 

াস্তায়্দদ ফলাধলভঘামও-টও লায়্ঢা প্রতাদ।  

ঔ) থঃস্তদ ওফ েওঢো  আঈলদঝভদলভ ওাদচভ ঢতাভলও।  

ক) াংমাদতয টঝলমলপযদ ঘমলিত্র  টন্পভ ওলফটিভ ওাব ে 

ব্যস্থা ধলভঘামদা এং লিান্তভল াস্তায়্দ।  

খ) লদতদয প্রলযক্ষড, টলফদাভ, য়্াওেযধ, নুষ্ঠাদ 

লধডদ, ঈৎ অদমাঘদা বঞদওভ ফন্বয়্ াথদ, ভল্যায়্দ 

 ট টক্ষদত্র বণাবণ ওর্তেধদক্ষভ নুদফাতদ াদধদক্ষ  

াংমাদতদযভ প্রলঢলদলথ লদ োঘদ  টপ্রভড ংক্রান্ত লরদয়্ 

টওন্দ্রীয়্ প্রযাদ-টও লায়্ঢা প্রতাদ।   



গ) ফলাধলভঘামদওভ টতয়্া ন্যান্য তালয়্ত্ব ধামদ। 

০২. ধলভঘামও (নুষ্ঠাদ  

ধলভওল্পদা) 
ও) ম্প্রঘাভ ম্পলওেঢ ওম লরদয়্ ভওাদভভ দীলঢভল 

াস্তায়্দদ ঈধ-ফলাধলভঘামও (নুষ্ঠাদ)-টও লায়্ঢা 

প্রতাদ।  

ঔ) নুষ্ঠাদ বঢভী  ধলভদদযভ ধলভওল্পদা প্রডয়্দ।  

ক) নুষ্ঠাদদভ ফাদ াচায়্ ভাঔাভ া্বধাদভ ঈধ-

ফলাধলভঘামও (নুষ্ঠাদ)-এভ ঢাথাদদ তালয়্ত্ব 

ধামদ।  

ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

  খ) টঝলমলপযদদভ ঈধদবাকী পুড েদতখ েয াংমা ঙায়্াঙল  

স্বল্প বতখ েয াংমা ঙল ংগ্রল  লদ োঘদ ওভা।  

গ) নুষ্ঠাদদভ ভৄল্যায়্দ এং ফাদ ঈন্নঢ ওভাভ মদক্ষয 

কদরডা ধলভঘামদা ওভা।  

ঘ) ম্প্রঘাভ ম্পলওেঢ নুষ্ঠাদ সূঘী, পুলস্তওা, টিলপ কাআট 

আঢযালত প্রওাযদা লরদয়্ ফন্বয়্ াথদ এং ংলিে 

ম্পাতও-টও ধভাফয ে তাদ এং  নুষ্ঠাদ লদ োলীদতভ 

ওাদচভ ফন্বয়্ লথাদ।  

ঙ) উথ েঢদ ওর্তেধদক্ষভ ন্যস্ত ওভা ন্য টব টওাদ তালয়্ত্ব 

ধামদ। 

০৩. ফলা ধ্যক্ষ ও) টঝলমলপযদ টওন্দ্র প্রথাদদভ তালয়্ত্ব ধামদ।  

ঔ) টওদন্দ্রভ নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাদভভ াল েও লদয়্ন্ত্রড  

ঢত্ত্বাথাদ।  

ক) প্রথাদ ওাব োমদয়্ভ লদদত েযামী াস্তায়্দ।  

খ) টওদন্দ্রভ ওম যাঔাভ ওাদচভ ফন্বয়্ লথাদ।  

গ) ভওালভ ংস্থাভদলভ দঙ্গ ম্পওে চায়্ ভাঔা।  

ঘ) নুষ্ঠাদদভ ঈন্নঢ ফাদ াচায়্ ভাঔাভ লদশ্চয়্ঢা লথাদ। 

ঙ) প্রলঢপাাদদতভ খুদঁচ টভ ওভা।  

চ) টওদন্দ্রভ াদচঝ লদয়্ন্ত্রড  ধলভঘামদা ।  

ছ) প্রথাদ ওাব োমদয়্ভ প্রতত্ত ন্য টওাদ তালয়্ত্ব ধামদ।  

০৪. ধলভঘামও 

(আন্টাভন্যাযদাম 

লভদমযদ, নদভদ 

টপ্রাগ্রাফ এন্ঢ লময়্াদচঁ) 

ও) লদশ্বভ ললপন্ন টঝলমলপযদ এং টঝলমলপযদ ম্পলওেঢ 

প্রলঢষ্ঠাদ  ংস্থাভ াদণ ফন্বয়্ াথদ, টঝলমলপযদ 

নুষ্ঠাদ ললদফয়্  ললপন্ন ংস্থাভ াদণ টবাকাদবাক 

াথদ এং ঈধ-ফলাধলভঘামও (নুষ্ঠাদ)-টও  লায়্ঢা 

ওভা।  

ঔ) লদশ্বভ ংলিে অন্তচোলঢও ংস্থাভদলভ াদণ 

প্রদয়্াচদীয়্ টবাকাদবাক ভক্ষা ওভা ।  

ক) াংমাদতয টঝলমলপযদদভ ঘমলিত্র দীলঢফামাভ লদলভদঔ 

লদতযী নুষ্ঠাদফামা ক্রয়্-লক্রয়্ অফতালদ  ললদফয়্ 

প্রভৃলঢ টক্ষদত্র ধলভওল্পদা  াস্তায়্দদভ ব্যস্থা গ্রলড  

ঢত্ত্বাথাদ।  

৯ 



ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

  খ) ললপন্ন অন্তচোলঢও ংস্থা, টঝলমলপযদ প্রলঢষ্ঠাদ ওর্তেও 

অদয়্ালচঢ প্রলঢদবালকঢাভমও নুষ্ঠাদভল  টবৌণ 

প্রদবাচদায়্ লটিলপ’ভ ংযগ্রলদডভ চন্য নুষ্ঠাদ প্রডয়্দদভ 

ওম লরদয়্ তালয়্ত্বধামদ।  

গ) ভূ-ঈধগ্রদলভ ফাধ্যদফ টঝলমলপযদ নুষ্ঠাদ গ্রলড 

ম্পলওেঢ ওম লরদয়্ প্রদয়্াচদীয়্ ব্যস্থা গ্রলড।  

ঘ)লদতযী ঘমলিত্র  নুষ্ঠাদ ম্পলওেঢ  এং ংলিে 

লরয়্ালত ম্পদওে ফন্ত্রডাময়্, ভওালভ, টভওালভ তপ্তভ, 

প্রলঢষ্ঠাদ লদতযী দূঢাা  ওদসুযদমঝ লন প্রভৃলঢভ 

াদণ ংদবাক ভক্ষা  ফন্বয়্ াথদ।  

ঙ) স্বদতদয অন্তচোলঢও ধব োদয়্ভ নুলষ্ঠঢব্য 

নুষ্ঠাদভদলভ ধলভওল্পদা গ্রলড  ঢত্ত্বাথাদ এং টতদয 

লদতদয ম্প্রঘাদভভ ঢত্ত্বাথাদ।  

চ) থীদস্থদতভ ওাদচভ ঢতাভলওওভড এং উথ েঢদ  

ওর্তেধদক্ষভ লদদত েয টফাঢাদও ওাচ ম্পাতদ। 

০৫. ধলভঘামও (ললঃ দৃশ্য 

লদপ েভ ঢথ্য লঘত্র  

লপলট আঈলদঝ) 

ও) ললঃ দৃশ্য লদপ েভ ঢথ্যলঘত্র  লপলট আঈলদদঝভ াল েও 

তালয়্ত্ব ধামদ।  

ঔ) টতদয  লদতদযভ চন্য প্রাফাণ্য লঘত্র লদফ োড ংক্রান্ত 

ওাদচভ াল েও ঢত্ত্বাথাদ এং লদদত েয প্রতাদ।  

ক) টঝলমলনল্ম  ন্যান্য লদযর নুষ্ঠাদ লদফ োদডভ ব্যস্থা 

গ্রলড। 

খ) আঈলদদঝভ ন্যান্য ওফ েওঢো/ওফ েঘাভীদতভ ওাদচভ 

ঢত্ত্বাথাদ।  

গ) টতযীয়্ প্যাদওচ নুষ্ঠাদ ক্রয়্ ংক্রান্ত নুষ্ঠাদফামাভ 

াল েও ঢত্ত্বাথাদ, ফন্বয়্ াথদ  ধলভদযদাভ তালয়্ত্ব 

ধামদ।  

ঘ) দতুদ দতুদ পাথাভায়্ নুষ্ঠাদ ধলভওল্পদাভ লরদয়্ 

পাথাভা টওার ( IDEA BANK) কঞদ  নুষ্ঠাদ 

প্রডয়্দ।  

ঙ) নুষ্ঠাদ প্রদবাচদা।  

চ) উথ েঢদ ওর্তেধদক্ষভ লদদত েয টফাঢাদও তালয়্ত্ব 

ধামদ।  

ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

০৬. ধলভঘামও (ঈন্নয়্দভমও 

নুষ্ঠাদ) 
ও)ঈন্নয়্দভমও নুষ্ঠাদ ংক্রান্ত ঘমলিত্র আঈলদদঝভ াল েও 

তালয়্ত্ব ধামদ।  
ঔ) লদতদয টপ্রভদডভ চন্য লদথ োলভঢ নুষ্ঠাদ প্রদয়্াচদদ 

া-ঝাআদঝম ওভাভ ওাদচভ ঢতাভলওওভড এং ঈি 

ওাদচভ চন্য ঈধ-ফলাধলভঘামও (নুষ্ঠাদ)-এভ লদদত েদয 

ওাচ ওভা।  
ক) লদলত েে নুষ্ঠাদ সূঘীভ াআদভ টব টওাদ গুরুত্বপূড ে চরুভী 



নুষ্ঠাদদভ াল েও ধলভওল্পদা, ধলভদযদাভ তালয়্ত্ব ধামদ।             
খ) ঈন্নয়্দভমও নুষ্ঠাদদভ ফাদ ম্পদওে তয েও টরাঢাদতভ 

লপফঢলপলত্তও বাঢীয়্ কদরডা, লদিরড এং টআ 

অদমাদও নুষ্ঠাদ প্রডয়্দ।  
গ) নুষ্ঠাদ প্রদবাচদা।  
ঘ) থীদস্থদতভ ওাদচভ ঢতাভলওওভড এং উথ েঢদ 

ওর্তেধদক্ষভ লদদত েয টফাঢাদও তালয়্ত্ব ধামদ।  

০১. াঢো যাঔাঃ  

ঈধ-ফলাধলভঘামও 

(াঢো) 

ও) ংাত   ঘমলঢ খঝদামী ম্পদওে প্রডীঢ দীলঢ 

াস্তায়্দদ ফলাধলভঘামও -টও লায়্ঢা ওভা। 

ঔ) অঞ্চলমও  অন্তচোলঢও াঢো ংস্থাভদলভ দঙ্গ 

টবাকাদবাক চায়্ ভাঔা।  

ক) বুদমটিদভদলভ ঈন্নঢ টধযাকঢ ফাদদভ লদশ্চয়্ঢা 

লথাদদভ চন্য প্রঘালভঢ ংাত লদয়্লফঢ লদিরড। 

খ) চাঢীয়্  অন্তচোলঢও ংাত প্রঘাদভভ ধলভওল্পদা  

ঢত্ত্বাথাদ । 

গ) অন্তচোলঢও াঢো ললদফয়্ (আঈদভালপযদ  

এলযয়্ালপযদ) এভ ব্যলাভ টতঔাদযাদা ওভা ।  

ঘ) াঢো লপাদকভ াল েও ঈন্নলঢ াথদদ ফলাধলভঘামও-

টও ধভাফয ে টতয়্া।  

ঙ) ফলাধলভঘামদওভ ন্যস্ত ওভা ন্যান্য তালয়্ত্ব ধামদ।  

০২. ধলভঘামও (াঢো)  ও) ংাত  ঘমলঢ খঝদামী ম্পদওে দীলঢ প্রডয়্দ  

াস্তায়্দদ ঈধ-ফলাধলভঘামও (াঢো)-টও লায়্ঢা ওভা।  

ঔ) টঝলমলপযদ ংাত বুদমটিদ  প্রাফাণ্য লঘত্র বঢভী  

প্রঘাদভ ভৄখ্য াঢো ম্পাতও  ন্যান্য  াঢো ওফ েওঢোদও  

ধভাফয ে প্রতাদ।  

ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

  ক) াঢো ংস্থাভ প্রযালদও  টধযাকঢ ওাচ টতঔাশুদা  

ফন্বয়্ লথাদ ওভা ।  

খ) বুদমটিদদভ ঈন্নঢ টধযাকঢ ফাদ চায়্ ভাঔাভ চন্য 

প্রঘালভঢ ংাত লদিরড।  

গ) ললপন্ন ংাত প্রঘাদভভ চন্য প্রলঢলক্রয়্া লদিরড এং 

ট নুাদভ উথ েঢদ ওর্তেধক্ষদও ধভাফয ে তাদ।  

ঘ) ংাদতভ  ফাদ ঈন্নয়্দওদল্প বুদমটিদ লদিরড  

প্রলঢলতদ াঢো ওফীদতভ ধভাফয ে তাদ। 

ঙ) ফলাধলভঘামও/ঈধ-ফলাধলভঘামও (াঢো)- এভ টতয়্া 

ন্যান্য তালয়্ত্ব ধামদ। 

০৩. ভৄখ্য াঢো ম্পাতও ও) ংাত, প্রাফাণ্য লঘত্র এং াঢো প্রযাদদভ ওম 



ওাদচ ধলভঘামও (াঢো)- টও লায়্ঢা প্রতাদ।  

ঔ) ংাত বুদমটিদ  প্রাফাণ্য লঘত্র  বঢভী  প্রঘাদভভ 

ব্যাধাদভ াঢো ম্পাতও  ন্যান্য ওফ েওঢোভ ওাদচভ 

ফন্বয়্  ঢতাভলও।  

ক) াঢো ম্পাতও  ন্যান্য াঢো ওফ েওঢো  টআ দঙ্গ 

ওযাদফভাম্যাদ  ংাত ধাঞদওভ তালয়্ত্ব লদ োঘদ, ন্টদ  

ঢতাভলও।  

খ) ংাত ওপাদভদচভ ব্যাধাদভ লনর্ল্ আঈলদঝভল  

ংাত তাঢাদতভ ধভাফয ে তাদ এং ঢঁদতভ ওাদচভ ফন্বয়্ 

াথদ।  

০৪. ধলভঘামও (নদঝাগ্রানী) ও) নদঝাগ্রানী  অদমাও ম্পাদঢভ টক্ষদত্র  থভদদভ 

ধলভওল্পদা  ঈন্নয়্দদভ ওাদচ ফলাধলভঘামও-টও  

লায়্ঢা ওভা।  

ঔ) েুলট আ,এদ,লচ, ,ল লনল্ম লস্থভলঘত্র  

লটঝলভয়্াদফভ চন্য ঈধদবাকী ওযাদফভা  মাআটিং 

ভঞ্জাফ আঢযালতভ ললপন্ন ফদয়্ প্রদয়্াচদীয়্ ঘাললতা প্রডয়্দ 

 ংগ্রল প্রলক্রয়্ায়্ ভালভ ংযগ্রলড।  

ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

  
ক) অদৄলদও টঝলমলপযদ চকদঢ লঘত্রগ্রলড  অদমাও 

ম্পাদঢভ টক্ষদত্র প্রঘলমঢ প্রভেলি  সৃচদযীমঢা ম্পদওে 

ঢথ্য ংগ্রল এং এআ ঈদেদশ্য লদশ্বভ ললপন্ন টঝলমলপযদদ 

এং টঝলমলপযদ ম্পলওেঢ প্রলঢষ্ঠাদ  ংস্থাভ াদণ 

টবাকাদবাক ভক্ষা এং প্রাপ্ত ঢথ্য  লচেঢ লপজ্ঞঢাভ 

লপলত্তদঢ নুষ্ঠাদদভ লঘত্রগ্রলড  অদমাও ম্পাঢ 

ধলভওল্পদায়্ লঘত্রগ্রালওদতভ ভূলফওাভ ধলভঢেদ াথদদ 

াস্ত ধতদক্ষধ গ্রলড । 

খ) নুষ্ঠাদ, াঢো, চদংখ্যা টম  লস্থভ লঘত্র যাঔাভ 

চন্য ফন্ত্রডাময়্/লধ,এ,ল’ভ ফাধ্যদফ লঘত্রগ্রালওদতভ 

লদদয়্াক/টধালস্টং/ধদতান্নলঢ লরদয়্ প্রলঢলদলথত্ব ওভা । 

লঘত্রগ্রলড লপাদকভ ওফ েওঢো  ওফ েঘাভীদতভ টতদযভ 

পযন্তদভ া লদতদয   প্রলযক্ষদডভ  টক্ষদত্র ঈধদবাকীঢা 

বাঘাআ  লদ োঘদী ফঢাফঢ প্রতাদ। 
গ) ফলাধ্যদক্ষভ ফাধ্যদফ ভৄখ্য লঘত্রগ্রালও/লদয়্ন্ত্রওদতভ 

ওাদচভ তালয়্ত্ব ন্টদ  ওাদচভ ঢতাভলও ওভা ।  
ঘ) টওন্দ্রীয়্ ওাব োমদয়্ ওম পায়্ লপাকীয়্ ঈন্নয়্দ, দীলঢ 

লদথ োভড  অন্তঃ লপাকীয়্ ফন্বয়্ াথদওদল্প 

ফলাধলভঘামও ফদলাতয়্-টও ধভাফয ে  লায়্ঢা তাদ।  
ঙ) ফলাধলভঘামও ওর্তেও লধ েঢ লঢলভি া ন্য টওাদ 

তালয়্ত্ব ধামদ। 

০১. লযল্প লদদত েযদা যাঔাঃ  ও) লটচাআদ লপাদকভ ঈন্নয়্দভমও ওম ওাদচ ঢণা 

লটচাআদদভ ওম ব্যাধাদভ ফলাধলভঘামও-টও লায়্ঢা 



ধলভঘামও (লযল্প 

লদদত েযদা) 

তাদ  ধভাফয ে টতয়্া।  

ঔ) টঝলমলপযদদ নুষ্ঠাদদভ লটচাআদ  গ্রালনও ম্পলওেঢ 

বাঢীয়্ লরদয়্ভ তালয়্ত্ব ।  

ক) লটচাআদ  গ্রালনদওভ থাভডাভ ক্রফাকঢ লওায এং 

ঢযাদৄলদও টওৌযম  প্রভেলি প্রদয়্াক ওভাভ তালয়্ত্ব 

ধামদ।  

খ) ফলা ধ্যদক্ষভ ফাধ্যদফ ওদরামাভ/ভৄখ্য লটচাআদাভদতভ 

তালয়্ত্ব ন্টদ এং লটচাআদ যাঔাভ ওাদচভ ঢতাভলও ওভা।  

ক্রলফও দং ধদতভ দাফ ধদতভ ওাব েলভডী 

  গ) লটচাআদ লপাদকভ লনাভদতভ ওাদচভ ফন্বয়্  

লথাদ  ঢতাভলও এং ঢাদতভ টধযাকঢ তক্ষঢাভ প্রলঢ 

দচভ টতয়্া।  

ঘ) টঝলমলপযদদভ লটচাআদ  গ্রালনও ম্পলওেঢ ওম 

লরদয়্ ন্যান্য লপাকভদলভ দঙ্গ ংদবাক ভক্ষা 

ওভা।  

ঙ) লটচাআদ লপাদকভ াদচঝ প্রডয়্দদভ ওাদচ ালাে 

ওভা ।  ভওফ লটচাআদ াফগ্রী ংগ্রদলভ ব্যস্থা ওভা 

এং ঢাদতভ বণাবণ ব্যলাদভ ঢতাভলও ওভা ।  

চ) টিলপ’ভ লটচাআদ  গ্রালনদওভ ঈধভ কদরডা ঘামাদদা 

এং টিলপ লটচাআদদভ ানদল্যভ ঈধভ    পুলস্তওা  

স্মভলডওা প্রওায ওভা ।  

ছ) ঈধভস্থ লনাভদতভ টতয়্া ন্যান্য তালয়্ত্ব ধামদ। 

 

০১. 

ললা যাঔাঃ  

ধলভঘামও (ণ ে) 

ও) ফলাধলভঘামও-টও ঢঁভ তালয়্ত্ব ধামদদ লায়্ঢা প্রতাদ 

। 
ঔ) াংমাদতয টঝলমলপযদদভ ালর েও াদচঝ প্রডয়্দ  ব্যয়্ 

লদয়্ন্ত্রডল অলণ েও তালয়্ত্ব ধামদ । 

ক) াংমাদতয টঝলমলপযদদভ ভওালভ লটঝ ধাটি েভ 

অধলত্ত লদষ্পলত্তওভড । 

খ) প্রথাদ ওাব োমদয়্ভ ণ ে লপাদকভ ওম ওফ েঘাভীভ 

ওাদচভ ঢতাভলও । 

গ) ঈধভস্থ ওফ েওঢোদতভ টতয়্া ন্যান্য  তালয়্ত্ব  ধামদ 

। 
 

০১। 

লজ্ঞাধদ যাঔাঃ 

ধলভঘামও (লজ্ঞাধদ) 

ও) ফলাধলভঘামও-টও ঢঁভ তালয়্ত্ব ধামদদ লায়্ঢা ওভা । 

ঔ) টঝলমলপযদদভ ফয়্ লক্রয়্ টণদও ভাচস্ব অয়্ এং 

টমস্ লন ধলভঘামদাভ তালয়্ত্ব ধামদ । 

ক) প্রথাদ ওাব োমদয়্ভ এং ঈধদওদন্দ্রভ টমস্ লনদভ 

ওম ওফ েঘাভীভ ওাদচভ ঢতাভলও ওভা। 

খ) টমস্ প্রদফাযদদভ ব্যাধাদভ লজ্ঞাধদ তাঢাদতভ দঙ্গ 

লদয়্লফঢ টবাকাদবাক ভক্ষা ওভা । 

গ) উথ েঢদ ওফ েওঢোদতভ টতয়্া ন্যান্য তালয়্ত্ব ধামদ। 
২.৪      টভলট াংমাদতয  াংমাদতয টঝলমলপযদদভ  



নুষ্ঠাদ দীলঢফামা 
 

যলিযামী কডংদবাক ফাধ্যফ ললাদ টভলট এং টঝলমলপযদদভ তালয়্ত্ব ধলভীফ। ঢথ্য ধলভদযদ, লযক্ষা প্রাভ, 

ঈন্নয়্দভমও ওফ েওাদন্ঢ ওমদও ঈদ্রৃুিওভড  লদফ েম অদন্দতাদ- এআ ঘাভটি ব্যাধাভ লদ নুষ্ঠাদ প্রঘাদভভ ভম 

মক্ষয। এআ ঘাভটি ভম মদক্ষযভ লপলত্তদঢ ললপন্ন নুষ্ঠাদ প্রঘাদভভ টক্ষদত্র টভলটত্ত াংমাদতয  াংমাদতয টঝলমলপযদ 

লদম্নলড েঢ দীলঢফামা নুভড ওভদঃ  

১।  ভাষ্ট্র ধলভঘামদাভ ভমদীলঢ এং াংমাদতয ভওাদভভ ভাষ্ট্রীয়্ অতয ে  দীলঢফামাভ ধভ লপলত্ত ওদভ নুষ্ঠাদ ভঘদা 

ওভদঢ লদ।  

২।  াংমাদতদযভ ভাষ্ট্রীয়্ দীলঢ ম্পদওে চদাথাভডদও লযলক্ষঢ/ললঢ ওদভ ঢাদতভদও ভাচদদলঢও, ভাষ্ট্রীয়্, াফালচও 

 দ োধলভ টতযদপ্রদফভ টঘঢদাম্পন্ন তালয়্ত্বযীম দাকলভও ললাদ কদড় টঢামাভ াস্ত ধতদক্ষধ গ্রলড ওভদঢ লদ।  

৩।  াংমাদতদযভ া েদপৌফত্ব ভক্ষা, ভাচদদলঢও লস্থলঢযীমঢা  ণ েদদলঢও ঈন্নলঢভ চন্য াংমাদতযী চাঢীয়্ঢাাদতভ 

প্রওায  লওায াথদ ওভদঢ লদ।  

৪।  টতযী ংস্কৃলঢভ গ্রকলঢভ চন্য াংমাদতদযভ অলফাদ লদচস্ব ভৄলমফ ংস্কৃলঢ, ঐলঢলয  পাথাভাভ প্রলঢনমদ, 

াংমাদতযী ংস্কৃলঢভ দঙ্গ চদাথাভদডভ লদলড় টবাকসূত্র স্থাধদ এং ললপন্ন ঞ্চদমভ াংস্কৃলঢও থাভাদও 

াংমাদতযী চাঢীয়্ঢাাত  টতযদপ্রদফভ  অতদয ে নুপ্রালডঢ ওদভ াংমাদতয ংস্কৃলঢভ সুষ্ঠু প্রলঢনমদ  

ধলভথ েদদভ টঘো ওভদঢ লদ।  

৫।  ওম থফীয়্ নুভূলঢভ প্রলঢ পূড ে রিা প্রতয েদ ওভদঢ লদ। টওাদ চালঢ, থফ ে, ম্প্রতায়্ া ব্যলি লদযদরভ প্রলঢ 

টওাদরূধ ফাদদা, টযমর, ওঝাক্ষ া ফাদমাঘদা ওভা বাদ দা এং াম্প্রতালয়্ওঢা ধলভলাভ ওভদঢ লদ।  

৬।  ঈন্নয়্দভমও ওফ েওাদন্ঢ ংযগ্রলড, লদযর ওদভ টস্বোলপলত্তও  ংযগ্রলড চদাথাভডদও ঈদ্রৃুিওভড এং এআ 

মদক্ষযভ াস্তায়্দদ অদমাঘদা নুষ্ঠাদ  ঈন্নয়্দভমও  প্রওদল্পভ  ধভ বণাম্ভ লঘত্র প্রলঢদতদ ঈধস্থালধঢ 

ওভদঢ লদ। রদফভ ফব োতা  ওালয়্ও ধলভরদফভ প্রদয়্াচদীয়্ঢা ম্পদওে চদাথাভডদও দঘঢদ ওভাভ প্রদঘো 

ঘামাদঢ লদ। ব্যলিকঢ  াফালচও ওল্যাড এং ণ েদদলঢও ঈন্নলঢভ চন্য লদচ লাদঢ ওাচ ওভা টব- 

ফাদদাওভ দয়্ এং এচন্য টওাদ টধযা া বৃলত্ত টব টলয়্ দয়্, নুষ্ঠাদদভ ফাধ্যদফ ঢা পৄটিদয়্ তুমদঢ লদ।  
৭।  াংস্কৃলঢও  লঘত্তলদদাতদভমও নুষ্ঠাদদভ ঠিও ভমায়্দ ওদভ টরাঢা-তয েওদতভ লদফ েম অদন্দ ধলভদযদদভ প্রদঘো 

ঘামাদঢ লদ। াংমাদতযী ংস্কৃলঢভ ভলিভ চন্য ললপন্ন নুষ্ঠাদদ টতদযভ প্রঢযন্ত ঞ্চদমভ লযল্প  লযল্পীদতভ 

নুন্ধাদ  অলষ্কাভ ওদভ ঢাদতভদও নুপ্রালডঢ ওভদঢ লদ এং চদফদক্ষ তুদম থভদঢ লদ।  

৮।  াংমা পারাদও ভাষ্ট্র পারাভ টবাগ্য ফব োতায়্ সুপ্রলঢলষ্ঠঢ ওভাভ মদক্ষয ললপন্ন নুষ্ঠাদদভ এং এআ ঈদেদশ্য ঠিও 

াংমা ঈিাভদডভ এওটি অতয ে ফাদ স্থাধদদভ টঘো ওভদঢ লদ। ংাত ধাঞ  নুষ্ঠাদ টখারডাভ টক্ষদত্র 

টওাদক্রদফআ ঈিাভদডভ ফাদ লযলণম ওভা বাদ দা।  

৯।  টভলট াংমাদতয  াংমাদতয টঝলমলপযদদভ নুষ্ঠাদ ভমঢঃ াংমায়্ প্রঘাভ ওভা লদ। াফলগ্রও নুষ্ঠাদ 

দীলঢফামাভ দঙ্গ াফঞ্জস্য ভক্ষা ওদভ ংাত, লদতযী ঙায়্াঙল  ংকীঢ প্রঘালভঢ  লদ এং ললদফয়্- নুষ্ঠাদ 

প্রঘাদভভ টক্ষদত্র প্রদয়্াচদদাদথ এআ দীলঢ লযলণম ওভা বাদ ।  

১০।  দাঝও, টমাও-ংস্কৃলঢভমও  ন্যান্য নুষ্ঠাদদভ প্রদয়্াচদদ অঞ্চলমও পারা ব্যলাভ ওভা বাদ, ঢদ টওাদক্রদফআ 

টওাদ ঞ্চদমভ প্রলঢ ওঝাক্ষ ওভাভ চন্য অঞ্চলমও পারা ব্যলাভ ওভা বাদ দা।  

১১।  কৃলর  লযল্প টক্ষদত্র ঈৎধাতদ বৃলি এং টতযদও স্বলদপ েভ ওদভ কদড় টঢামাভ অদন্দামদদ চদাথভডদও  নুপ্রালডঢ 

ওভদঢ লদ। লদযর ওদভ কৃরও, রলফও  ন্যান্য ওফীদতভদও গুরুত্বপূড ে ভূলফওা  তালয়্ত্ব ধামদদ ঈদ্রৃুি ওভদঢ 

লদ।  



১২।  চদংখ্যা বৃলিভ পয়্ালঢা ম্পদওে ললপন্ন নুষ্ঠাদদভ ফাধ্যদফ চদকডদও তা দঘঢদ ভাঔদঢ  এ ম্পদওে 

ওাব েওভ ব্যস্থা গ্রলদড ঢাদতভদও অগ্রলী ওদভ তুমদঢ লদ। যামীদঢা, রুলঘ  টতযীয়্ কৃলেভ প্রলঢ বদণে দৃলে টভদঔ 

চদংখ্যা লদয়্ন্ত্রড ওাব েক্রফ প্রঘাভ ওভা লদ।  

১৩।  টতদযভ প্রলঢটি লদভক্ষভ ফানুরদও াক্ষভ লদঢ দঘঢদ   অগ্রলী ওভাভ চদন্য নুষ্ঠাদ ভঘদা  প্রঘাভ ওভা লদ।  

১৪।  চদাথাভডদও টতদযভ লযদল্পভ ঈন্নয়্দদভ  টতদযভ প্রভেলি ঈদ্ভাদদ ঈদ্রৃুি ওদভ তুমদঢ লদ।  

১৫।  ভে ম্প্রতাদয়্ভ সৃচদযীম লঘন্তাথাভা  যলিদও ওফ েদক্ষদত্র লদদয়্াদকভ ধণলদদত েয লতদঢ লদ এং ঢাদতভ ফস্যা 

ফাথাদদভ নমপ্রসূ আলঙ্গঢ প্রতাদ ওভদঢ লদ।  

১৬।  ভাচদদলঢও, ণ েদদলঢও, থফীয়্ ঢণা ফাচ চীদদভ  েদক্ষদত্র পুরুদরভ ধাযাধালয ফললমাদতভ ফফব োতা  লক্রয়্ 

ংযগ্রলদডভ মদক্ষয নুষ্ঠাদদভ ফাধ্যদফ ফললমা ফাচদও ঈদ্রৃুি ওভাভ াস্ত ধতদক্ষধ গ্রলড ওভদঢ লদ, টবদ ফললমা 

ফাচ অফাদতভ চালঢদও প্রঢযয়্তীপ্ত ভাঔাভ ব্যাধাদভ লঢযওাদভভ ণ েপূড ে ভূলফওা ধামদ ওভদঢ ধাদভ।  
১৭।  লযশুদতভ টৌচদন্য লযক্ষা, ধলভষ্কাভ ধলভেন্ন ণাওা, থফ ে, ফাচ  চাঢীয়্ চীদদভ এং লদযর ওদভ আমাদফভ 

ফলাপুরুরদতভ অতদয েভ প্রলঢ অকৃে ওদভ তুমদঢ লদ। টঙাঝদতভ নুষ্ঠাদদ পাআ-টাদ, লধঢা-ফাঢা, দয়্াদচযষ্ঠ  

প্রলঢদযীদতভ াদণ রিা, টৌলার্দ্ে  লদবালকঢাভমও ম্পদওেভ প্রলঢনমদদও প্রাথান্য টতয়্া লদ। টঙাঝদতভ 

নুষ্ঠাদদ ধভলদন্দা, লাত, ওমদলভ দৃশ্য ধলভলাভ ওভদঢ লদ। টতযদপ্রফ  ঘলভত্র কঞদদভ সুলযক্ষা প্রতাদদভ লতদও 

লদযর মক্ষয ভাঔদঢ লদ।  

১৮।  বদলঢওঢাদাদথভ ঈন্নয়্দ, াফলচও কুংস্কাভ টণদও ভৄলি এং ফাচ লদভাথী ওাব েওমাধ তফদদভ তালয়্ত্ব 

ধামদ ওভাভ মদক্ষয ওম প্রওাভ দ্যদীলঢ তফদ  ফাথাদদভ সুস্পে আলঙ্গঢ ওভদঢ লদ।  

১৯।  নুষ্ঠাদদ টওাদ প্রওাভ দযাপদ ঈলি ঈিাভড ওভা বাদ দা।  

২০।  নুষ্ঠাদদ ভালভ া লজ্ঞাধদদভ ফাধ্যদফ টওাদ ভাচদদলঢও তদমভ িব্য া ফঢাফঢ প্রঘাভ ওভা বাদ দা।  

২১।  চাঢীয়্ ম্পত ভক্ষডাদক্ষদডভ চন্য ংলযমে  ওম ওফ েঘাভী এং চদাথাভডদও তালয়্ত্বযীম লয়্াভ চন্য দঘঢদ 

ওদভ তুমদঢ লদ।  

২২।  চাঢীয়্ ম্পত ভক্ষডাদক্ষদডভ চন্য ংলযমে ওম ওফ েঘাভী এং চদাথাভডদও তালয়্ত্বযীম লয়্াভ  চন্য দঘঢদ 

ওদভ তুমদঢ লদ।  

২৩।  অআদদভ প্রলঢ রিা প্রতয েদদভ ফদদাপা চাকরুও ওদভ তুমদঢ লদ।  

২৪।  টওাদ ফানুর া প্রাডী লদব োঢদদভ দৃশ্য নুষ্ঠাদদ প্রঘাভ ওভা বাদ দা। দাঝদওভ প্রদয়্াচদদ লদযর টক্ষদত্র এআ দীলঢ 

লযলণম ওভা টবদঢ ধাদভ।  

২৫।  নুষ্ঠাদদ স্বাথীদঢা ংগ্রাদফভ প্রকৃঢ   েচদ স্বীকৃঢ ভৄলিদবািাদতভ ভূলফওা টকৌভালন্বঢ ওভদঢ লদ।  

২৬।  টতযী  লদতযী ঙল/নুষ্ঠাদদ যমীম চুম্বদদভ দৃশ্য  েদঢাপাদ ধলভলাভ ওভদঢ লদ। ললংাত্ধও, ন্ত্রাভমও 

এং অফাদতভ াংস্কৃলঢও ভল্যদাদথভ ধলভধন্থী টওাদ নুষ্ঠাদ প্রঘাভ ওভা বাদ দা।  

২৭।  লজ্ঞাধদদ প্রতত্ত ধদণ্যভ ঈৎওর ে প্রঘাভ ওভদঢ লকদয়্ ন্য টওাদ ধণ্যদও টলয়্ ওভা বাদ দা। লজ্ঞাধদদ টওাদ যমীম 

া দযাপদ দৃশ্য া ঈলি ণাওদঢ ধাভদ দা। 

  

[ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ভ স্মাভওলমলধ দম্বভ এফ/অআ/৬এন-১/৮৪-টিলপ (ংয)/ ৭২৬৮৮, ঢালভঔ:২৮-১২-১৯৮৫]

১০ 



২.৫  াংমাদতয টঝলমলপযদ ঘমলিত্র 

টন্পভ-ললথ 
 

াংমাদতয টঝলমলপযদদভ তয েওভা প্রথাদঢঃ ধলভাদভভ তস্যবৃন্দ বাদতভ ফদধ্য য়্দভ ঢাভঢম্য অদঙ। তয েওদতভ 

ফদধ্য লযশু- লওদযাভ, ঢরুড- ঢরুডী অদঙ বাদতভ ধভ টিলপভ নুষ্ঠাদভল কপীভ টভঔাধাঢ  ওদভ। টবদলতু 

ধলভাদভভ ললপন্ন দয়্াদকাষ্ঠীভ তস্যবৃন্দ ভেকধৎপাদ নুষ্ঠাদ টতদঔদ, টদলতু ঢাদতভ ধভ টভঔাধাদঢভ ফাত্রাভ 

টলভদনভ খদঝ। টিলপভ নুষ্ঠাদভল াংমাদতদযভ াফালচও, াংস্কৃলঢও, টপৌদকালমও  ভাচদদলঢও ঐলঢলয  

ভল্যদাদথভ দঙ্গ ঙ্গলঢপূড ে লও দা টগুলম লঘাভ লদঘদা ওদভ টতঔদঢ লদ।  

১। এ লদঘদাভ ওণা ফদদ টভদঔআ প্রলঢটি ঘমলিদত্রভ লদচস্ব ঈৎওর ে-ধওদর েভ লপলত্তদঢআ ংলযমে  ঘমলিদত্রভ 

লঘাভ-লদঘদা ওভদঢ লদ।  

(ও) টব  ঘমলিত্র তয েওদতভ বদলঢও ফাদদভ দলঢ খঝাদঢ ধাদভ লওংা ধভাথ, ধওফ ে, শুপ া 

ধাধওাদচ তয েওদতভ লানুভূলঢ অওর েড ওভদঢ ধাদভ টগুদমাদও লয়্ নুদফাতদ টতয়্া বাদ দা ণা 

টগুদমাদও বণাবণপাদ টন্পভ ওভদঢ লদ। 

(ঔ) টওাদ টতয া চালঢভ অআদ, থফীয়্ লশ্বা  ভীলঢ, ভাচদদলঢও ফঢাত, ঐলঢলয, আলঢলা, প্রণা  

অঘভড আঢযালতদও ঈধলা ওভা ঘমদ দা।  

(ক) ওাললদীভ ধমঝ লদফ োদডভ চদন্য ঢযাশ্যওীয়্ লদম ধভাথ, ধওফ ে া লভশ্যওালভঢাভ ঈধস্থাধদ 

ওভা বাদ দা বাদঢ ধভাথওদফ েভ প্রলঢ তয েওদতভ লানুভূলঢ চদন্ ণা ঐ ধভাথ নুওভদডভ আোয়্ 

ন্যদও নুপ্রালডঢ ওদভ।  

(খ) লদয়্  গৃলস্থামীভ প্রালঢষ্ঠালদও ধলত্রঢা ভৄন্নঢ ভাঔদঢ লদ এং তয েওদতভ ফদধ্য এফদ থাভডাভ সৃলে  

লদ দা বাদঢ আঢভ ধব োদয়্ভ টবৌদ ম্পওেদও ঘভাঘভ  স্বাপালও লরয়্ দম ফদদ ওভা লয়্।  

(গ) তয েওদতভ ংদতদযীমঢাভ প্রলঢ মক্ষয টভদঔ সুরুলঘভ লপলত্তদঢ ংলযমে  ঘমলিদত্রভ লঘাভ লদযমরড 

ওভদঢ লদ। ংমাধ, ঙ্গপঙ্গী, আলঙ্গঢ, কাদ ণা লাল-ঢাফাযাভ ফদধ্য যমীমঢা ণাওদ দা।  
(ঘ) দগ্নঢা, দগ্নঙায়্াভলঢে, স্ত্র ঈদমাঘদ দৃশ্য ণা টতলপ্রতয েদ, দযাপদ ঙ্গপঙ্গী, নৃঢয, টবৌদলক্রয়্াভ 

আলঙ্গঢসূঘও া প্রঢীওী দাঘ ণা দযাপদ প্রবৃলত্তভমও টওাদলওছু টতঔাদদা বাদ দা।  

(ঙ) কপীভ ভাদঢ প্রতয েদদভ চদন্য লদথ োলভঢ ঘমলিত্রগুদমা শুদৄফাত্র য়্স্কদতভ ঈধদবাকী ওদভ লদলফ েঢ এং ট 

নুাদভ লওছু ঙাড় টতয়্া টবদঢ ধাদভ ঢদ টঔাদদ টন্পভ-ললথভ টঘঢদা শ্যআ ভৄন্নঢ ভাঔদঢ লদ।  

২। ঈলমমলঔঢ লরদয়্ভ অদমাদও, লদম্নলমলঔঢ ঈধাতাদ ণাওদম টিলপদঢ প্রতয েদীভ চন্য ঘমলিত্র নুধভেি দম 

লদলঘঢ লদঃ  

(ও) চাঢীয়্ অতয ে া ঈদেদশ্যভ প্রলঢ টওাদ প্রওাভ ব্যঙ্গ া লদ্রূধ,  

(ঔ) াংমাদতয া াংমাদতদযভ চদকদডভ প্রলঢ ফাদদা া ব্যঙ্গ লওংা াংমাদতদযভ চদকদডভ চাঢীয়্ 

ঘলভদত্রভ প্রলঢ ওঝাক্ষ ণা এওটি স্বাথীদ ভাষ্ট্র ললাদ াংমাদতদযভ ঔন্ঢঢা া ংললঢ ক্ষুণ্ণ লদঢ ধাদভ 

এফদ প্রডঢা, 

(ক) ললেন্নঢা া দন্তাদরভ সৃলেভ চন্য চালঢ া  টরডী লদদ্রৃর প্রঘাভ,  

(খ) ভাদষ্ট্রভ লদভাধত্তা লধন্ন ওভদঢ ধাদভ এফদ থভদদভ াফলভও া ভওাভী  টকাধদ ঢথ্য নঁ,  

(গ) অআদ- শৃঙ্খমা পঙ্গ এং অআদ-শৃঙ্খমা পদঙ্গভ প্রলঢ লানুভূলঢ সৃলে,  



(ঘ) যস্ত্র াললদী/পুলময াললদী ণা টতদযভ  অআদ-শৃঙ্খমা ভক্ষায়্ লদদয়্ালচঢ তালয়্ত্বযীম ন্য টওাদ 

াললদীভ প্রলঢ ওঝাক্ষ, লদ্রূধ া ফাদদা,  

(ঙ) টওাদ লদতযী ভাদষ্ট্রভ নুকূদম এফদ থভদদভ প্রঘাভডা বা াংমাদতয  ংলযমে  টতদযভ ফদথা লদভাদথভ 

টওাদ এওটি লরয়্দও প্রপালঢ ওভদঢ ধাদভ লওংা এওটি ন্ধুপাাধন্ন লদতযী ভাদষ্ট্রভ লরুদি এফদ 

থভদদভ প্রঘাভডা বাভ নদম টআ ভাষ্ট্র  াংমাদতদযভ ফধ্যওাভ সুম্পওে ক্ষলঢ লয়্াভ অযংওা অদঙ।  

(চ) টওাদ চদদকাষ্ঠী, চালঢ া টতদযভ ফব োতা া আলঢলাদভ ক্ষলঢওভ খঝদা/দৃশ্য লন্যা,  

(ছ) ঐলঢলালও ঢদথ্যভ লকৃলঢ,  

(জ) টওাদ থদফ েভ প্রলঢ লদ্রূধ, ফাদদা া অক্রফড,  

(ঝ) ললপন্ন থফীয়্ ম্প্রতায়্, ড ে া ফঢামম্বীদতভ ফদধ্য লদদ্রৃর া লদপত সৃলে,  

(ঞ) বদলঢওঢা ললচেঢ ওাব েওমাদধভ ওলণঢ নুদফাতদ,  

(ট) াথাভডপাদ গ্রালয যামীদঢাভ অতদয েভ ফাদদা,  

(ঠ) দ্যে এং বদলঢওঢা লচেঢ ঘলভদত্রভ প্রলঢ লানুভূলঢ া প্রযংা,  

(ড) লীদ ঈধাদয়্ ফলৎ ঈদেশ্য চেদদভ প্রলঢ ভেলি প্রতয েদ,  

(ঢ) াফালচও নুষ্ঠাদ ললাদ লদয়্ভ ধলত্রঢা ক্ষুণ্ণ ওভাভ প্রয়্া,  

(ণ) থর েড, ব্যলপঘাভ, ফললমাদতভ ধভ ধভাথভমও অক্রফড, দাভী  লযশুদতভ লদদয়্ দথ ব্যা, 

ঈঢযিওভড, ধলঢঢাবৃলত্ত এং তামামী,  

(ত) ওাভৄও া দযাপদ টতলপঙ্গী,  

(থ) বদলঢও ফাদ নুবায়্ী গ্রালয যোদৃদশ্যভ ললক েঢ টওাদ দৃশ্য ংদবাচদ,  

 (ধ) যাভীলভও লদগ্রল ণা ফাত্রালঢলভি প্র টতদা প্রতয েদ,  

(ন) টবৌদ ব্যালথ, লঢফাত্রায়্ ভিক্ষভড, চঔফ  টঙতদ আঢযালত দৃশ্য,  

() লঢযওাভ নঁলদঢ মঝওাদদা া ীপৎ লঢযাওান্ঢ, শ্বাদভাথ ওদভ লঢযা এং অত্ধলঢযাভ দৃশ্য প্রতয েদ,  

(প) ধভাথীদতভ ওাব েওমাদধভ টওৌযম প্রতয েদ বা ধভাথ ংখঝদদভ টক্ষদত্র দতুদ ধিলঢ প্রঢেদদ লায়্ও 

লদঢ ধাদভ,  

(ফ) ধভাথ লদাভড  লদড েদয়্ ণা ধভাথীদতভ তন্ঢলথাদদ লদদয়্ালচঢ ভওাভী ওফ েওঢোদতভ লাস্যস্পত 

ওদভ ঢাদতভ পাভলঢে লদে ওদভ এফদ দৃশ্য প্রতয েদ ।  

লদযর দ্রেব্যঃ বলত টওাদ ঙল া ঘমলিত্র  চদাথাভডদও ধভাদথ প্রদভালঘঢ ওদভ দম াথাভড থাভডাভ 

চন্ টদয়্ ঢালদম ট ঙল া ঘমলিত্রদও াটি েলনদওঝ টতয়্া ঘমদ দা বলত ঢাদঢ এঝা টতঔাদদা লয়্ টব, 

ধভাথীভা ঢাদতভ তদন্ঢভ চদন্য তলন্ঢঢ লদয়্দঙ।  

৩। এওটি ঘমলিত্রদও ম্পূড ে লদলরি ওভা লওংা ঐ ঘমলিদত্রভ টওাদ এওটি ংয া ওদয়্ওটি ংয টঁদঝ লতদয়্ 

টটিদও াথাভড প্রতয েদীভ ঈধভেি ওভা লদম টটিদও শুদৄফাত্র কপীভ ভাদঢ প্রতয েদদভ টবাগ্য দম াটি েলনদওঝ টতয়্াআ 

ঈদেশ্য দয়্। টন্পভ- ললথভ অঢাথীদ যঢোমীভ থীদদ বণাবণ ঙঁঝাআদয়্ভ ধভ বলত টওাদ ঘমলিত্রদও 

চদপ্রতয েদীভ ঈধভেি ওদভ টঢামা ম্ভ দা লয়্ ঢা লদম টদক্ষদত্রআ শুদৄ ঘমলিত্রদও ম্পূড ে লদলরি ওভাভ  ব্যস্থা 

মম্বদ ওভা লদ।  



 
[ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ভ স্মাভওলমলধ দম্বভ এফ/অআ/৬এন-১/৮৪-টিলপ (ংয)/ ৭২৬৮৮, ঢালভঔ:২৮-১২-১৯৮৫]



২.৬     াংমাদতয টঝলমলপযদদ ম্প্রঘাদভভ ঈদেদশ্য  
     লদতযী  ঙল লদ োঘদদভ দীলঢফামা 

 
াংমাদতয টঝলমলপযদদ প্রতয েদদভ লদলফদত্ত লদতযী ঙল  লদ োঘদদভ চন্য লদদম্ন ঈলমমলঔঢ দীলঢফামা নুভড ওভা 

লদঃ - 

১। াংমাদতয টঝলমলপযদদভ নুষ্ঠাদ দীলঢফামা এং াংমাদতয টঝলমলপযদ ঘমলিত্র টন্পভ-ললথভ দঙ্গ াফঞ্জস্যপূড ে 

লদঢ লদ।  

২। ংলযমে ঙল টতদযভ ংলথাদ া ভাষ্ট্রীয়্ ভমদীলঢভ াদণ এং াংমাদতদযভ াফালচও, থফীয়্, াংস্কৃলঢও, 

টপৌদকালমও  ভাচদদলঢও ঐলঢলয  ভল্যদাদথভ াদণ ঙ্গলঢপূড ে লদঢ লদ।  

৩। ঘমলিত্র এফদ লয়্া ঈলঘঢ বা তয েওদতভ বদলঢও ফাদদভ ঈন্নলঢ খঝাদঢ ধাদভ এং ললংা, লদদ্রৃর, ধভাথ, শুপ 

া ধাধ ওাচ টণদও ঢাদতভদও লভঢ ণাওদঢ ঈৎাললঢ ওদভ া ঐ ওাদচভ টওৌযম ম্বদন্ধ জ্ঞাদ দা টতয়্ ।  

৪। াফালচও ভল্যদাদথভ লদলভদঔ বঢভী ঙল লদঢ লদ।  

৫। টপৌলঢও/দমৌলওও ওফ েওাদন্ঢভ দ্রৃাভা প্রপাালন্বঢ ঙল বা’ তয েওদতভ ফদধ্য লরূধ প্রলঢলক্রয়্াভ সৃলে ওদভ লদযর ওদভ 

লযশু-লওদযাভদতভ ব্যলিত্ব লওাদয াথাভ সৃলে ওভদঢ ধাদভ ঢা গ্রলডদবাগ্য লদ দা।  

৬। ঙলভ ওাললদী, খঝদা লন্যা এং ংমাধ এফদ লয়্া ঈলঘঢ বাদঢ লযশু লওদযাভদতভ ফদদ ধভাথ প্রডঢা দা 

চন্ায়্ া ঢাদতভ ধভ টওাদ লরূধ প্রলঢলক্রয়্া সৃলে দা ওদভ ।  

 

[ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ভ স্মাভওলমলধ দম্বভ ঢফ/৫এন-২/৮৫-টিলপ/১০, ঢালভঔ:৩-১-১৯৮৮] 

 



২.৭  GUIDELINES FOR RADIO AND TELEVISION  
PROGRAMMES 

 

The responsibilities of Radio and Television as powerful mass media are enormous. The 

basic objectives of broadcasting and telecasting are four–fold: dissemination of 

information, extension of education, motivation for development activities and 

entertainment. For realisation of these objectives, Radio Bangladesh and Bangladesh 

Television will follow the undermentioned guidelines in formulation of their programmes: 

1. Programmes shall be formulated on the basis of the State policies and the Principles of the 

Govt. of Bangladesh. 

2. Realistic steps shall be taken to make the people of Bangladesh responsible citizens imbued 

with political, State, social policies and principles of the Government of Bangladesh and 

above all with patriotism.  

3. There shall be expression and development of Bangladeshi nationalism for defending the 

sovereignty of Bangladesh, for political stability and also for economic development.  

4. Efforts shall be made to reflect the country’s traditional and own Muslim culture, heritage 

and ideologies for the development of Bangladeshi culture, establishment of intimate 

relationship of the people with Bangladeshi culture by inspiring various regional cultural 

trends with the ideals of Bangladeshi nationalism and patriotism. 

5. Full respect shall be shown to all religious feelings. There shall not be any humiliation, 

sarcasm, aspersion or criticism against any people, religion, sect or individual. 

Communalism must be avoided.  

6. As far as practicable, there shall be pictorial presentation of people's participation in 

development activities, especially voluntary participation and motivation of the people in 

such programmes. To achieve this end, discussion programmes with pictorial presentation 

shall be arranged. Efforts shall be made to imbibe the people about the dignity of labour 

and utility of physical labour. It should be reflected through programmes that it is no 

disrespectful to work with own hands and no job or profession is lowly for personal and 

social welfare and economic development.  

7. Efforts shall be made for presentation of healthy entertainment to the audience according to 

their cultural and recreational needs. Arts and artists of the remotest corners of the country 

shall be found out, patronised, encouraged and presented to the people through various 

programmes for harmonisation and enrichment of Bangladeshi culture. 

8. Efforts shall be made to set a high standard for various programmes and for correct 

pronunciation of Bengali words. Bengali is our State Language. Under no circumstances, 

the standard of pronounciation shall be lowered in news bulletins and announcements.  

9. The programmers of Radio Bangladesh and Bangladesh Television shall basically be 

broadcast in Bengali. These principles may be relaxed for news bulletins, foreign films, 



songs, and exchange-programmes maintaining consistency with overall programme 

guidelines.  

10. Regional language may be used, if required, in drama, folk programmes and other items. 

But utmost care should be taken to avoid belittling or hurting any region or regional dialect. 

11 To make the country self-reliant, the peasants, the labourers and other work-force shall be 

motivated to increase agricultural and industrial production and they shall be inspired to 

play responsible and important role. Different programmes must reflect the problems of 

common men and their hopes and aspirations.  

12. The people shall be made conscious of the gravity of the population explosion through 

different programmes and they shall be encouraged to adopt effective measures in this 

regard. The programme for population control should be broadcast with due regard to 

traditional decency and decorum.  

13. To make unlettered citizens conscious and enthusiastic, there shall be programme and 

publicity on literacy drive.  

14. The people shall be motivated towards the development of industries in the country and 

that of indigenous technologies.  

15. Encouragement shall be given for utilizing the creative thinking and powers of the youth 

and indications should be given for solving their problems.  

16 Positive steps should be taken through programmes to imbibe the womenfolk for equal and 

active participation along their counterparts in all spheres of life like politics, economic and 

religious fields so that they can play a real meaningful role in nation building activities.  

17. Children shall be given proper training to be courteous. They shall be taught cleanliness 

and made interested in religion, social affairs and national life and specially the ideals of 

the great personalities of Islam. In the programmes for the minor children a sense of 

respect, co-operation and goodwill towards parents and elders, family members and the 

neighbours shall be prominently reflected. Calumny, dispute and scene of quarrels shall be 

avoided in the programmes for the children. 

18. Corruptions in all forms must be eradicated and clear remedial measures must be identified 

with a view to heightening the moral values and removing all forms of anti- social 

activities.  

19. No indecent utterances should be broadcast or telecast in the programmes.  

20. No views or opinion of any political nature should be propagated directly or indirectly or 

through advertisements in the programmes.  

21. The programme shall be designed to reflect honesty, loyalty, discipline, and patriotism. 

Frugality and civic responsibilities in the individual, family and social life.  

22. All concerned employees and members of the public shall be made conscious of their 

responsibilities in the maintenance and the preservation of national properties.  

23. Sense of respect for law shall be imbued among the people.  



24 No programme showing cruelty to human being or animal shall be projected. This may be 

relaxed in the case of dramas with due moderation.  

25. The role of the freedom fighters in the liberation war should be glorified in the 

programmes.  

26. Vulgar scenes and kiss shall be totally avoided in all films and programmes, whether 

national or foreign. No programme of violence and terrorism or anything against our 

cultural values shall be projected. 

27. White publicising the quality of any commodity in any advertisement no other commodity 

shall be undermined. The advertisement must not contain any indecent and obscene scene 

or utterance.   

২.৮  BANGLADESH TELEVISION FILM CENSOR  

GUIDELINES AND RULES 
 

Viewers of Bangladesh Television are mainly members of a family of different age- 

groups. Amongst the viewers there are children, juveniles and youths on whom TV 

programmes leave deep impression. Since the viewers are of different age groups, impact 

on them varies. Evaluation is to be made whether the Television programmes are 

compatible with the social, cultural, geographical and political traditions and values of 

Bangladesh.  

1. Keeping these in view, each film is to be judged on its own merit.  

a) Films which are likely to degrade the moral value of viewers or create admiration 

of the viewers towards crime, heinous deeds and sin will either not be 

recommended at all or suitably censored. 

b) Law, religious belief, custom, political ideology, tradition, history, hertiage of no 

country shall be belittled. 

c) Act of crime, misdeed or hot-headedness that are likely to create sympathy in the 

mind of viewers shall not be incorporated in the plot even though these may be 

absolutely necessary for its development.  

d) Institution of marriage, domestic sanctity shall be held high and viewers must not 

have the feeling that sexual relationship of vulgar nature is acceptable and normal.  

e) Films are to be judged keeping in view the finer feeling of the viewers. There must 

not be any vulgarity in dialogues or physical postures.  

f) Nakedness, naked shadow of human beings, taking off clothes, vulgar physical 

postures, naked sexual acts, suggestive or symbolic dance or vulgar desire shall not 

be shown.  

g) Films for late night showings are earmarked for adults only. keeping this mind 

some concessions may be given but in that case also essence of censor guidelines 

must be kept in mind.  

2. In view of the rules mentioned above film shall not be considered suitable for the 

Television screening if it contains the following elements: 

a)  Ridicule national ideology or ambition, 

b) Insult or ridicule Bangladesh or people of Bangladesh, or cast asperion on the 

national traits of the people of Bangladesh or any tendency that may harm 

solidarity or integration of Bangladesh as an independent state, 

১১ 



c) Propaganda against any race or class with a view to encouraging distintegration or 

unrest,  

d) Exposure of military or government secret information that may endanger security 

of the state,   

e) Sympathetic attitude towards breaking law or encourage sympathy towards, 

breaking law,  

f) Aspersion on armed forces/police or any other forces deputed for maintenance of 

law and order in the country,  

g) Any publicity in favour of any state that may influence any dispute between 

Bangladesh and that state or any publicity that may damage friendly relationship 

between Bangladesh and that country,  

h) Scenes detrimental to the prestige and history of any particular sect, race or 

country,  

i) Distortion of historical fact, 

j) Ridicule, insult or attack on any religion, 

k) Creation of disharmony or hatred between different religious groups, caste or sect,  

l) Approval of immoral activities, 

m) Insult to generally accepted moral values,   

n) Sympathy to or eulogy of wicked or immoral character,  

o) Arguments in favour of attaining great things by evil design,  

p) Attempt to degrade the sanctity of marriage as a social institution,  

q) Rape, immoral sexual act, criminal assault on women, illegal trafficking of women 

and children, teasing, prostitution and pimping,  

r) Alluring or obscene physical posture,  

s) Addition of any bed- scene other than morally accepted ones,  

t) Scene containing excessive horror, torture,  

u) Scene of physical torture or excessive labour pain,  

v) Sexual disease, excessive blood spilling injury and inflicting deep injury,  

w) Real scene of hanging, gruesome murder, killing by strangulation and suicide, 

x) Scenes that may encourage commissioning of crime innovative design,   

y) Scenes ridiculing or tarnishing the image of Government official engaged in 

curbing or detecting acts of crime. 

NB. If a film is deemed to have encouraged people to commit crime, it will not be given 

certificate even though in that film it may be seen that the criminals have been 

punished in the end. 

3. The intention of issuing certificate for late night showing is not to ban a film as a whole or 

a part or some part of the film. If the film remains unsuitable for screening even after 

deleting portions properly, the film will be banned as a whole. 



২.৯  GUIDELINES REGARDING SELECTION OF FOREIGN 
FILMS FOR TELECAST ON 

 BANGLADESH TELEVISION 

 

Bangladesh Television will follow the guidelines as under in regard to selection of foreign 

films telecast.  

1. Films have to be consistent with the programme policy of Bangladesh Television and the 

Bangladesh Television film censor codes.  

2. Concerned films should be inconformity with the constitution of the country and the 

fundamental principles of the state and its social, religious, cultural, geographical, political 

and traditional values.  

3. Films should bear such contents as will help in developing moral standard of the viewers 

and encourage them to refrain from violence, hatred, crime, misdeeds or influence them to 

indulge in moral turpitude.  

4. Films should be based on social values. 

5. Films influenced by ghastly/miraculous sequences which create adverse reaction among the 

viewers and particularly hampers personality  development of the children will not be 

acceptable. 

6. Plot, episodes and dialogue of the films should  be such that they do not give  rise to the 

tendency of juvenile delinquency or create adverse  reaction on the minds of the children.  



২.১০ াংমাদতয টঝলমলপযদ টভওাভী ঈদর্দ্াদক 
লদলফ েঢ নুষ্ঠাদ দীলঢফামা 

 
 

ঢেফাদ লদশ্ব টঝলমলপযদ এওটি গুরুত্বপূড ে  যলিযামী কডফাধ্যফ। প্রভেলিকঢ ঈন্নয়্দদভ নদম াভা লদশ্ব স্যাদঝমাআদঝভ ফাধ্যদফ প্রঘালভঢ 

ললপন্ন টঝলমলপযদ ম্প্রঘাভ ংস্থাভ নুষ্ঠাদফামা দমাওদদভ দ্রৃাভ এঔদ াংমাদতদয ঈন্ুি। অদৄলদও লদশ্বভ ওম টঝলমলপযদ লদচস্ব 

প্রদবাচদাভ াআদভ টভওাভী/ললভাকঢ সৃচদযীম ব্যলি ণা প্রলঢষ্ঠাদ ওর্তেও লদলফ েঢ নুষ্ঠাদ প্রঘাদভভ ব্যস্থা লদদয়্ ণাদও। এদঢ ওদভ 

টঝলমলপযদ প্রদবালচঢ  টভওাভী ঈদর্দ্াদক লদলফ েঢ নুষ্ঠাদদভ ফাদছ সৃচদযীম  দান্দলদও নুষ্ঠাদদভ সুস্থ প্রলঢদবালকঢাভ ধলভদয সৃলে 

লয়্। এআ টপ্রক্ষাধদঝ াংমাদতয টঝলমলপযদদভ নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাদভভ টক্ষদত্র টভওাভী ঈদর্দ্াদক লদলফ েঢ নুষ্ঠাদ ন্তর্ভ েি লদয়্দঙ। 
 

১. ওলফটিঃ 

১.১ টভওাভী ঈদর্দ্াদক লদলফ েঢ নুষ্ঠাদদভ প্রঘাদভাধদবালকঢা  গ্রলডদবাগ্যঢা ধভীক্ষা ওভাভ চন্য ঢথ্য 

ফন্ত্রডাময়্ ওর্তেও এওটি লদযরজ্ঞ ওলফটি কঠিঢ লদ। 

১.২ ঈলিলঔঢ ওলফটিভ পায়্ পাধলঢভ ঢেফাদদ ক্রফানুাদভ তস্যকড পা ধলভঘামদা ওভদদ।  

১.৩ লদযরজ্ঞ ওলফটিদঢ ন্তর্ভ েি টভওাভী তস্যদতভ টওঈ ধাভক া ক্ষফ লদম, ধতঢযাক ওভদম া 

ধভদমাও কফদ ওভদম ঢথ্য ফন্ত্রডাময়্ ঢতস্থদম ন্য টওাদ টবাগ্য ব্যলিদও লদদয়্াক ওভদঢ ধাভদদ।  

১.৪ ৪ (ঘাভ) তস্যললযে এওটি অধীম টাট ে কঞদ ওভা লদ। ওলফটিভ লিাদন্ত ন্তে দা লদম নুষ্ঠাদ 

লদফ োঢা অধীম টাদট েভ ওাদঙ লিান্ত পূদল েদঘদাভ চদন্য অদতদ ওভদঢ ধাভদদ। অধীম টাদট েভ 

লিান্ত চুড়ান্ত দম কণ্য লদ। ঢথ্য লঘ এআ টাদট েভ প্রথাদ লদদ। ঢথ্য ফন্ত্রডাময়্ অদভা ২ চদ তস্য 

এং ১ চদ তস্য-লঘ ফদদাদয়্দ ওভদদ। 

১.৫ ওলফটিভ টওাদ মালদঢ তস্য টওাদ সুলথাভ ওণা দা চালদদয়্ ধভ ধভ লঢদটি পায়্ নুধলস্থঢ 

ণাওদম ঢাভ স্থদম দতুদ তস্যদও ফদদাদয়্দ টতয়্া বাদ। 

১.৬ ওলফটিভ পায়্ অদমাঘদাপূ েও প্রলঢ ফাদ এও া এওালথও পা নুলষ্ঠ লদ।  

১.৭ ওলফটিভ পায়্ টওাদ লিান্ত ম্পদওে ফঢদপত টতঔা লতদম কলভষ্ঠ ংখ্যও তস্যদতভ ফদঢভ লপলত্তদঢআ 

লিান্ত গৃলীঢ লদ। 
২. ওলফটিভ ওাব েধলভলথঃ 

২.১ ওলফটি টভওাভী ঈদর্দ্াদক লদলফ েঢ ওম নুষ্ঠাদ দমাওদ ওদভ প্রঘাভদবাগ্যঢা লদথ োভড ওভদদ।  
২.২ ওলফটি নুষ্ঠাদ ংদবাচদ, ধলভঢেদ, ধলভথ েদ  ধলভফাচেদদভ ধভাফয ে টতদদ।  
২.৩ ওলফটি দমাওদ ওদভ টিলপদঢ প্রঘাভ নুধদবাকী নুষ্ঠাদ ালঢম ওভদঢ ধাভদদ।  
২.৪ ওলফটি টভওাভী ঈদর্দ্াদক লদলফ েঢ নুষ্ঠাদ ক্রদয়্ভ টরডী লদথ োভড ওভদদ।  

 
৩. লদফ োঢাঃ 

৩.১ সৃচদযীম ওদফ ে ঈদর্দ্াকী ব্যলি া প্রলঢষ্ঠাদ টভওাভী ঈদর্দ্াদক নুষ্ঠাদ লদফ োড ওভদঢ ধাভদদ।  

৩.২ টভওাভী ঈদর্দ্াদক নুষ্ঠাদ লদফ োদডভ টক্ষদত্র ঢযন্ত ঢঢাভ ংদক নুষ্ঠাদ লদফ োদডভ ঈদেশ্য  

দীলঢফামা নুভড ওভদঢ লদ। 

৩.৩ নুষ্ঠাদ লদফ োঢা এওও প্রলঢটি নুষ্ঠাদ চফা টতয়্াভ ফয়্ নী াত ঝাঃ ৫০০০/= (ধঁঘ লাচাভ), 

থাভাাললও নুষ্ঠাদ/দাঝও ১৩ ধ ে ধব েন্ত ঝাঃ ১৫,০০০/= (ধদদভ লাচাভ) এং ধভঢী প্রলঢ ধদ েভ চন্য 

ঝাঃ ১,০০০/= (এও লাচাভ) ঝাওাভ টধ- ট োভ/ব্যাংও ড্রানঝ (দনভৎদবাগ্য) চাও (টিলপ ঈলং) এভ 

নুকূদম চফা টতদদ। এআ নী ণ ে লপাদক ংলিে ঔাদঢ চফা টতয়্া লদ। ওলফটিভ তস্যদতভ লটিং নী, 

অপ্যায়্দ এং অনুরলঙ্গও ব্যয়্ ণ ে লপাক ওর্তেও এঢতদঙ্গ প্রতত্ত াদচঝ টণদও লদ োল ওভা লদ। 

৩.৪ টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ লটিলপদঢ প্রঘালভঢ লজ্ঞলপ্তভ ফাধ্যদফ এওটি লদলত েে ঙদও (ধলভলযে- ও) টভওাভী 

লদফ োঢা প্রলঢষ্ঠাদদভ লদন্ধীওভদডভ অদতদধত্র অলাদ ওভদ। লদন্ধীকৃঢ প্রলঢষ্ঠাদআ টওম নুষ্ঠাদ 

লদফ োড ওভদঢ ধাভদ। 



ঢদ, লদযর টক্ষদত্র এওও ব্যলি ঈদর্দ্াদক নুষ্ঠাদ লদফ োদডভ সুদবাক ণাওদ। 

 অগ্রলী দতুদ প্রলঢষ্ঠাদ ঙদভভ টব টওাদ ফয়্ ঢালমওার্ভলিভ অদতদ ওভদঢ ধাভদদ।  

 এআ ঢালমওা প্রলঢ আংদভচী ঙদভভ প্রণফ ফাদ লাম দাকাত ওভা লদ।  

৩.৫ টওমফাত্র লটিলপভ ঢালমওার্ভি লযল্পীকড ললপন্ন নুষ্ঠাদদ ংযগ্রলড ওভদদ (নুযদঢফ ৮০%)। লদযর 

প্রদয়্াচদদ ঢালমওার্ভি দদ এফদ টওাদ লযল্পীভ ংযগ্রলড ধলভলােে লদম টবাগ্যঢা াদধদক্ষ ২০% লযল্পী 

ন্তর্ভ েি ওভা টবদঢ ধাদভ। 

৪. নুষ্ঠাদ ক্রয়্  স্পন্পভঃ 
 

৪.১ টভওাভী ঈদর্দ্াদক লদলফ েঢ নুষ্ঠাদ বণাবণপাদ নুদফাতদদভ ধভ াংমাদতয টঝলমলপযদ নুষ্ঠাদ 

লদফ োঢাভ লদওঝ টণদও াদচঝ ভাে াদধদক্ষ নুষ্ঠাদ ক্রয়্ ওভদঢ ধাভদ। টওাদ নুষ্ঠাদ লদফ োঢা/লদফ োড 

প্রলঢষ্ঠাদ বলত স্পন্পভল নুষ্ঠাদ চফা লতদঢ অগ্রলী লদ, ট টক্ষদত্র স্পন্পদভভ মলঢধত্র নুষ্ঠাদদভ াদণ 

চফা লতদঢ লদ। টভওাভী ঈদর্দ্াদক লদলফ েঢ নুষ্ঠাদ ক্রয়্ওাদম, লদযরঢঃ সুস্থ লদদাতদ, চদওল্যাড, 

তালভদ্র  লদফাঘদ, ভৄলিভেদিভ টঘঢদা ভৄন্নঢওভড, ফাদ ম্পত ঈন্নয়্দ লরয়্ও নুষ্ঠাদ গ্রালথওাভ 

ধাদ। 
 

৪.২ নুষ্ঠাদ ক্রদয়্ভ টক্ষদত্র ভওাভ ওর্তেও নুদফালতঢ ভল্য লাভ নুসৃঢ লদ।  
 
৫. নুষ্ঠাদদভ ীফাদভঔাঃ 
 

৫.১ টভওাভী ঈদর্দ্াদক লদলফ েঢ নুষ্ঠাদ প্রঘাদভভ ঢালভঔ  ফয়্ টিলপ ওর্তেধক্ষ লদথ োভড ওভদ। নুষ্ঠাদ 

লটিলপদঢ চফা টতয়্াভ ঢালভদঔভ লপলত্তদঢ গ্রলডদবাগ্যঢা নুবায়্ী ‘অদক চফাকৃঢ নুষ্ঠাদ অদক টতঔাদদা 

লদ’ এআ দীলঢ নুসৃঢ লদ। চাঢীয়্ গুরুত্বপূড ে লত এং ঈৎালত নুষ্ঠাদদভ টক্ষদত্র এআ দীলঢ 

লযলণমদবাগ্য। 
 

৫.২ থাভাাললও দাঝও, ললভচ নুষ্ঠাদ ন্যযদঢফ ৪ ধ ে এং দ োি ১৩ ধদ েভ ফদধ্য টযর ওভদঢ লদ। ঢদ 

নুষ্ঠাদদভ স্বাদণ ে ওলফটি যঢে লযলণম ওভদঢ ধাভদ। চাঢীয়্ গুরুত্বপূড ে লত  ঈৎালতভ নুষ্ঠাদ 

লদফ োদডভ চন্য টিলপ ওর্তেধদক্ষভ পূ ে নুদফাতদ লদদঢ লদ। এদক্ষদত্র প্রঘাভ ঢালভদঔভ ওফধদক্ষ ৪৫ লতদ 

পূদ ে অদতদ ওভদঢ লদ। 
 

৬. নুষ্ঠাদদভ লরয়্স্তুঃ  
 

৬.১ স্বাথীদঢা, ভৄলিভেদিভ টঘঢদা, ভল্যদাথ  অতয ে ভৄন্নঢ ভাঔদঢ লদ।  

৬.২ ভাষ্ট্র ধলভঘামদাভ ভমদীলঢ এং াংমাদতয ভওাদভভ ভাষ্ট্রীয়্ অতয ে  দীলঢফামাভ ধভ লপলত্ত ওদভ 

নুষ্ঠাদ লদফ োড ওভদঢ লদ। 

৬.৩ াংমাদতদযভ ফানুদরভ আলঢলা  ঐলঢলয, লযক্ষা  ংস্কৃলঢ, াফালচও  থফীয়্ ভল্যদাথ, ফদ  

ফাদলওঢাদও রিা প্রতয েদপূ েও নুষ্ঠাদদভ লরয়্সুঢ ভলঘঢ লদ। স্বাথীদঢা, া েদপৌফত্ব, চাঢীয়্ 

ংললঢ, ঈন্নয়্দ  ভাষ্ট্রীয়্ পাভলঢেভ ধলভধন্থী টওাদ নুষ্ঠাদ বঢভী ওভা বাদ দা।  

৬.৪ ললংাত্দও, ন্ত্রাভমও এং াগালম ংস্কৃলঢ  ভল্যদাদথভ ধলভধন্থী টওাদ নুষ্ঠাদ প্রঘাভ ওভা বাদ দা।  

৬.৫ ওম থফীয়্ নুভূলঢভ প্রলঢ পূড ে রিা প্রতয েদ ওভা লদ। াম্প্রতালয়্ওঢা  থফ োন্ধঢা ধলভলাভ ওভদঢ লদ।  
 

৬.৬ নুষ্ঠাদদ ঈিাভড, ওন্ঠ, াঘদপলঙ্গ, লপদয়্, ঈধস্থাধদা ধিলঢভ টধযাকঢ ফাদ টওাদক্রদফ ক্ষুণ্ণ ওভা বাদ 

দা। 

৬.৭ লদতযী পারায়্ লদলফ েঢ ওামচয়্ী নুষ্ঠাদ, লদযর ওদভ লযশুদঢার নুষ্ঠাদ াংমাদতদয াংমা পারায়্ টা 

ওদভ প্রঘাভ ওভা বাদ। 



৬.৮ াংমা পারাদও টবাগ্য ফব োতায়্ সুপ্রলঢলষ্ঠঢ ওভাভ মদক্ষয ঠিও াংমা ঈিাভদডভ এওটি অতয েফাদ 

স্থাধদদভ টঘো ওভদঢ লদ। 

৬.৯ দাঝও, টমাও ংস্কৃলঢভমও  ন্যান্য নুষ্ঠাদদভ প্রদয়্াচদদ অঞ্চলমও পারা ব্যলাভ ওভা বাদ। ঢদ 

টওাদক্রদফআ টওাদ ঞ্চদমভ প্রলঢ ওঝাক্ষ ওভাভ চন্য অঞ্চলমও পারা ব্যলাভ ওভা বাদ দা।  

৬.১০ টঙাঝদতভ নুষ্ঠাদদ ধভলদন্দা, লাত, ওমদলভ দৃশ্য ধলভলাভ ওভদঢ লদ  ঘলভত্র কঞদদভ সুলযক্ষা প্রতাদদভ 

লতদও লদযর মক্ষয ভাঔদঢ লদ। 

৬.১১ বদলঢও টাদথভ ঈন্নয়্দ, াফালচও কুংস্কাভ টণদও ভৄলি এং ফাচ- লদভাথী ওাব েওমাধ টভাথ ওভাভ 

সুস্পে লতও লদদত েযদা ভাঔদঢ লদ। 

৬.১২ নুষ্ঠাদদ স্বাথীদঢা ংগ্রাদফভ প্রকৃঢ আলঢলা ঈধস্থাধদ  ভৄলিদবািাদতভ ভূলফওা টকৌভালন্বঢ ওভদঢ 

লদ। 

৬.১৩ নুষ্ঠাদ লদঘদায়্ প্রদবাচয টক্ষদত্র লনল্ম টন্পভ এযাক্ট-এভ লথাদভল ওাব েওভ ণাওদ।  

৬.১৪ নুষ্ঠাদদ টওাদ প্রওাভ দযাপদ ঈলি ঈিাভড ওভা বাদ দা।  

৭. প্রলযক্ষডঃ 

৭.১ টভওাভী নুষ্ঠাদ লদফ োদড চলড়ঢ লযল্পী  ওমাকুযমীদতভ চাঢীয়্ কডফাধ্যফ আদলস্টটিঈদঝ প্রলযক্ষদডভ 

ব্যস্থা গ্রলড ওভা লদ। 

 
৮. ওালভকভী ঢথ্যঃ 
 

৮.১ নুষ্ঠাদ শ্যআ বণাবণ ওালভকভী  টধযাকঢ ফাদ ম্পন্ন লদঢ লদ।  
 

৮.২ টঝলমলপযদদ প্রতয েদদভ ঈধদবাকী ওযাদঝ গ্রলডদবাগ্য লদ।  
 

৮.৩ ওালভকভী লরয়্ভল ঙাড়া দৃশ্য, যব্দ, ভংল টব টওাদ ওালভকভী ত্রুটি নুষ্ঠাদটিভ প্রঘাভদবাগ্যঢাভ 

টক্ষদত্র নুধভেি লদলঘঢ লদ। 
৯. নুষ্ঠাদদভ স্বত্বঃ 
 

৯.১ লদফ োঢাকড টব ওম নুষ্ঠাদ াংমাদতয টঝলমলপযদদভ লদওঝ প্রঘাদভভ চন্য ভভাল ওভদদ টগুদমা 

লটিলপদঢ প্রঘাদভভ পূদ ে ন্য টওাদ ফাধ্যদফ লক্রয়্ া প্রতয েদ ওভদঢ ধাভদদ দা।  

 

৯.২ টওাদ নুষ্ঠাদ লটিলপদঢ প্রঘাদভভ ধদভ নুফলঢ াদধদক্ষ ন্য টওাদ ফাধ্যদফ প্রতয েদ ওভা বাদ।  

 

৯.৩ টঝলমলপযদ ওর্তেও ক্রয়্কৃঢ নুষ্ঠাদদভ  েস্বত্ব টিলপ ওর্তেধদক্ষভ ণাওদ।  

 

৯.৪ স্পন্পভড্ নুষ্ঠাদদভ স্বত্ব ংলিে লদফ োঢাভ ণাওদ।  

 

৯.৫ স্পন্পভড্ নুষ্ঠাদ পুদঃপ্রঘাদভভ টক্ষদত্র লদলত েে লজ্ঞাধদ লাদভ (টভয়্াঢ ঙাড়া) পুদঃস্পন্পভ ওভদঢ লদ।  

 
১০. টবৌণ প্রদবাচদা এং লদতদয সুযটিংঃঃ 

১০.১ টওাদ লদফ োঢা বলত লদতযী টওাদ ংস্থাভ াদণ টবৌণ প্রদবাচদায়্ নুষ্ঠাদ লদফ োড ণা লদতদয সুযটিং 

ওভাভ চন্য অগ্রলী লদ, ঢদ ঢথ্য ফন্ত্রডাময়্ টণদও পূ োদি লমলঔঢ নুফলঢ লদদঢ লদ। 



১০.২ লদতযী ওামচয়্ী াললঢয ভল্য ম্পন্ন  ক্লালও ভঘদা লঘত্রায়্দডভ টক্ষদত্র পূ োদি ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ভ 

লমলঔঢ নুফলঢ লদদঢ লদ। 

 

* ঈলিলঔঢ দীলঢফামায়্ ন্তভূ েি টদআ এফদ টওাদ লরয়্ ঈত্থালধঢ লদম টদক্ষদত্র বণাবণ ওর্তেধক্ষ প্রদয়্াচদীয়্ 

লদদত েয এং নুদফাতদ প্রতাদ ওভদঢ ধাদভদ। 

 
 

       [ঢফ/১(১)/৯৬-টিলপ/১৫৬, ঢালভঔ ১১-৪- ২০০১] 
 

১২ 



ধলভলযে-ও 
 

াংমাদতয টঝলমলপযদ 
 

টভওাভী লদফ োঢা/লদফ োঢা প্রলঢষ্ঠাদদভ লদন্ধীওভদডভ অদতদধত্র 
(শুদৄফাত্র প্রদবাচয ংযগুদমা পূভড ওরুদ) 

 

০১। (ও)   লদফ োঢা প্রলঢষ্ঠাদ/ব্যলিভ দাফঃ 
 

  

 (ঔ)    ফালমও/ব্যস্থাধদওভ দাফঃ 
 

  

 (ক)             Proprietorship (এওও ব্যলিফালমওাদাভ) দাফ ঃঃ 
 

  

  Partnership [Document] (ংযীতাভী প্রলঢষ্ঠাদ)  

ংযীতাভদতভ দাফঃ 

 

 

 

  Limited Company [Memorandum of Article of 

Association]  
(লমলফদঝট টওাম্পাদী)- (টফদফাদভন্ঢাফ  অটি েওযাম  এযাদালদয়্যদ)।ঃঃ 
 

  

০২। ঠিওাদাঃ 
 

  

 টনাদ- ঃঃ 
 

  

 নযাক্স-ঃঃ 
 

  

 আ-টফআম-ঃঃ 
 

  

০৩। প্রলঢষ্ঠাভ ঢালভঔঃ 
 

  

০৪। প্রলঢষ্ঠাদদভ লদচস্ব ওাব োময়্ (ঠিওাদাল) (ফালমওাদা তলমম লওংা 

পাড়াভ চুলিভ নদঝাওলধ ংদবালচঢ ওভদঢ লদ)/এওও ব্যলিভ 

ঠিওাদা।ঃঃ 
 

  

০৫। টধযাতাভ ওফী  ওমাকুযমীদতভ দাফ, ঠিওাদা, লযক্ষাকঢ টবাগ্যঢা  

লপজ্ঞঢাভ ড েদা, টধযাকঢ প্রলযক্ষদডভ ড েদা।ঃঃ  
 

  

০৬। নুষ্ঠাদ লদফ োড  ম্প্রঘাদভভ টক্ষদত্র অদতদওাভী প্রলঢষ্ঠাদদভ 

লপজ্ঞঢাভ সুলদলত েে লভড (লদযর ওদভ াংমাদতয টঝলমলপযদদভ 

চন্য নুষ্ঠাদ লদফ োড ওদভ ণাওদম ঢাভ লযত ঢথ্য প্রতাদ ওভদঢ 

লদ)ঃঃ 

 

 

 

 

০৭। লদফ োঢা প্রলঢষ্ঠাদদভ লদচস্ব ওালভকলভ সুদবাক/সুলথাভ লভড।ঃঃ  
 

  

০৮। এওও লদফ োঢাভ অদতদদ প্রস্তাওাভীভ আদমট্রলদও ফাধ্যদফ লদফ োড 

ংক্রান্ত লপজ্ঞঢা, ঢঁভ লদচস্ব টবাগ্যঢা, লযল্প- াললঢয- ংস্কৃলঢদঢ 

তাদ আঢযালত লরদয়্ লস্তালভঢ চাদাদঢ লদ।ঃঃ 
 

  

 অদতদধদত্রভ দঙ্গ টট্রট মাআদন্প এং অলণ েও ংকলঢভ নুকূদম 

ব্যাংদওভ প্রঢযয়্দধত্র ংভেি ওভদঢ লদ।ঃঃ 
 

  

 টধযাতাভ ওফী- কুযমীভা লদফ োঢা প্রলঢষ্ঠাদ ওর্তেও লদদয়্াকপ্রাপ্ত লদয়্ 

ণাওদম লদদয়্াকধদত্রভ ওলধ, চুলিলপলত্তও লদয়্ ণাওদম চুলিভ ওলধ, 

ণা কুযমীভ মলঢধত্র প্রতাদ ওভদঢ লদ।ঃঃ 
 

  

 প্রদয়্াচদীয়্ টক্ষদত্র ঢথ্যালত লমলধি ওভাভ চন্য অমাতা ওাকচ ব্যলাভ ওভা 

বাদ।ঃঃ 
 

  

{াঃঃভৄঃ- ২০০০/২০০১-৪৬১২ ওফ(২)-৩০০ আ, ২০০১। 

২.১১  ভওাভী, টভওাভী  ব্যলিকঢ ধব োদয়্ 



নুষ্ঠাদ ভভাল দীলঢফামা 

 

ললপন্ন ফদয়্ াংমাদতয টঝলমলপযদদভ লদচস্ব নুষ্ঠাদ, ংাতলঘত্র আঢযালত ভওাভী, টভওাভী  ব্যলিকঢ ধব োদয়্ 

ভভাদলভ নুদভাথ অদ। ণঘ প্রঘলমঢ ললথ নুবায়্ী টওমফাত্র লদথ োলভঢ টভঝ  ঘাদচে এগুদমা টতাভ ওণা। ন্যণায়্ 

লদাভদল্য ওযাদঝ প্রতাদদভ ওাভদড লটঝ অধলত্ত লয়্। এঔাদদ ঈদিখ্য টব, ওযাদদঝভ ভল্য ঙাড়া ট্রান্পনাভ ওভাভ চন্য 

ঔভঘ লদয়্ ণাদও। এ লরদয়্ াংমাদতয টঝলমলপযদ লদম্নলড েঢ দীলঢফামা নুভড ওভদঃ  

১। প্রাকৃলঢও দ্যদব োক া টব টওাদ লধব েয়্  দ্যখ েঝদা ম্পলওেঢ নুষ্ঠাদঃ  

Programmes relating to natural calamities and any other unforeseen disaster and 

accidents. 

 

(ও) প্রাকৃলঢও দ্যদব োক টবফদ ঘূলড েছড়, চদমাচ্ছ্বা, ঝদদ েদটা, ন্যা, দ্যখ েঝদা আঢযালত ংখটিঢ লয়্াভ 

ধভঢীওাদম টঝলমলপযদ ওর্তেও টব নুষ্ঠাদ, প্রলঢদতদ, াক্ষাৎওাভ, প্রাফাণ্যলঘত্র এং ংাতলঘত্র 

প্রসুঢঢ এং প্রঘালভঢ লয়্ টগুদমা টওম ভওাভী প্রদয়্াচদদ  ওাদচ লপলট টঝধল ংলিে ফন্ত্রডাময়্ 

 ভওাভী ংস্থাদও লদাভদল্য ভভাল ওভা টবদঢ ধাদভ ; 

 

(ঔ) প্রাকৃলঢও দ্যদব োদকভ ফদয়্ বদতলযও ালাে মাদপভ ঈদেদশ্য বদতলযও দূঢাা ওর্তেও নুদভাদথ 

দূঢাা টণদও টঝধ ভভাল াদধক্ষ নুষ্ঠাদ লদাভদল্য ভভাল ওভা টবদঢ ধাদভ। এ টক্ষদত্র 

ফলাধলভঘামদওভ নুদফাতদদভ প্রদয়্াচদ লদ ; 

 

(ক) বদতলযও ংাত ংস্থাদও এং টভওাভী  ব্যলিকঢ নুদভাদথ প্রঘলমঢ টভদঝ  ঘাদচে নুষ্ঠাদ 

ভভাল ওভা টবদঢ ধাদভ। এ টক্ষদত্র ফলাধলভঘামদওভ নুদফাতদ টদয়্া টবদঢ ধাদভ ;  
২। াথাভড নুষ্ঠাদঃ  

 Normal programmes recorded & produced by BTV. 

(ও) াথাভড নুষ্ঠাদ টবফদ ঢথ্যলঘত্র, ংাতলঘত্র, াক্ষাৎওাভ, ললঃদৃশ্য থাভডকৃঢ নুষ্ঠাদ, প্রয়্াঢ ব্যলি 

ম্পলওেঢ প্রঘালভঢ নুষ্ঠাদ আঢযালত ভওাভী/চাঢীয়্ ধব োদয়্ প্রদয়্াচদদ লদাভদল্য ওযাদদঝ থাভড ওদভ 

ভভাল ওভা টবদঢ ধাদভ, ঢদ ংলিে ংস্থা া ফন্ত্রডাময়্ ওর্তেও ওযাদঝ ভভাল ওভদঢ লদ ;  

(ঔ) টভওাভী  ব্যলিকঢ ধব োদয়্ এআ নুষ্ঠাদ প্রঘলমঢ লদয়্ফ  ঘাদচে ভভাল ওভা টবদঢ ধাদভ। ঢদ 

ংস্থা া ব্যলি ওর্তেও ওযাদঝ ভভাল ওভদঢ লদ এং এ টক্ষদত্র ফলাধলভঘামদওভ নুদফাতদ 

প্রদয়্াচদ লদ ; 

(ক) ঈি ধব োদয়্ভ ভাষ্ট্রীয়্ লঢলণভ টক্ষদত্র টঝলমলপযদদভ লদচস্ব ওযাদদঝ লদাভদল্য নুষ্ঠাদ ভভাল ওভা টবদঢ 

ধাদভ। এটি টৌচন্যভমও ভভাল ললদদ লদলঘঢ লদ। 



৩। লদতযী নুষ্ঠাদঃ  

 Foreign programmes like English feature film, serial, documentary etc. 

 ওলধভাআঝ অআদদভ টপ্রলক্ষদঢ এং লদতযী প্রদবাচদা  ধলভদযদা ংস্থা ওর্তেও ললথ-লদদরথ ণাওায়্ এগুলম 

ওযাদদঝ ট্রান্পনাভ ওদভ ভভাল ওভা বাদ দা ; 

 

ঈধদভ লড েঢ ললপন্ন ভওাভী, টভওাভী  ব্যলিকঢ নুদভাদথ ভভাল ম্পলওেঢ দীলঢফামাভ ঈলিলঔঢ ব্যস্থাভ 

টওাদ ব্যলঢক্রফ ওভা বাদ দা। ঢদ লদাব ে প্রদয়্াচদদ লদযর টক্ষদত্র টওমফাত্র ঢথ্য ফন্ত্রডাময়্আ এআ লদয়্ফ 

লযলণদমভ প্রদয়্াচদীয়্ লদদত েয  নুদফাতদ প্রতাদ ওভদঢ ধাদভদ।  

 
 

[সূত্রঃ ঢফ/১০ (১০)/৯১- টিলপ/৭৪৯, ১৮-০৪-৯৮ াং  ০৪-০৮-৯১ আং] 



২.১২  দতুদ কঁুলড় [চাঢীয়্ টঝলমলপযদ লযশু লযল্পী 
পুভস্কাভ প্রলঢদবালকঢা] দীলঢফামা 

 
লযশুভা সুন্দদভভ প্রঢীও। সুঔী, সুন্দভ  ভি াংমাদতয ললদফ োদড ঢাভাআ অকাফীভ ওান্ঢাভী। অকাফী লতদদভ াংমাদতযদও 

টদর্তত্ব টতদ ঢাভাআ। অলফাদ াংমাভ লঘভায়্ঢ ংস্কৃলঢভ ংভক্ষড ওভদ ঢাভাআ। লযশুদতভ সুদাকলভও ললদদ কদড় 

টঢামাভ তালয়্ত্ব ঢাআ  েব্যাধী। ধলভাভ, ফাচ  ভাদষ্ট্রভ। চালঢংদখভ লযশু লথওাভ দদতভ নুস্বাক্ষভওাভী টতয 

াংমাদতয ভওাভ লযশু ওল্যাদড প্রলঢশ্রুলঢি। টফথা-লওাদয ভাদষ্ট্রভ ঙ্গীওাদভভআ এওটি পূড োঙ্গ অদয়্াচদ ‘চাঢীয়্ 

টঝলমলপযদ লযশু লযল্পী পুভস্কাভ প্রলঢদবালকঢা’ ‘দতুদ কুলড়’। এআ প্রলঢদবালকঢাভ ফাধ্যদফ লযশু প্রলঢপাভ মামদ  ধলভঘব ো 

বণাবণ লদ দমআ াংমাদতয টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ লশ্বা ওদভ।  

এআ প্রলঢদবালকঢা অদয়্াচদ  পুভস্কাদভভ টক্ষদত্র লদম্নরূধ দীলঢফামা প্রদবাচয লদ।  
 
১. প্রাণলফও ঢথ্য 

১.১ প্রলঢদবালকঢা আংদভচী াদমভ ললদদ নুলষ্ঠঢ লদ।  

১.২   দতুদ কঁুলড় নুষ্ঠাদদভ লরয়্স্তুভ টক্ষদত্র লটিলপ’ভ নুষ্ঠাদ দীলঢফামা নুসৃঢ লদ।  

১.৩ দ্য’টি যাঔাভ ১৫টি লরদয়্  টফাঝ ৩০টি এং তমীয়্ ৫টিল টফাঝ ৩৫টি    নুষ্ঠাদ দতুদ কঁুলড় নুষ্ঠাদ 

ললদদ প্রঘালভঢ লদ।  

১.৪ এআ দীলঢফামা ২০০২ াদমভ প্রলঢদবালকঢা টণদও ধভঢী ংদযাথদীভ পূ ে ধব েন্ত লাম ণাওদ।  

২. প্রলঢদবালকঢাভ যাঔা  য়্ 

২.১    এওও প্রলঢদবালকঢা ‘ও’  ‘ঔ’- এআ দ্যআ যাঔায়্ নুলষ্ঠঢ লদ।  

২.২   ‘ও’ যাঔাভ প্রলঢদবাকীদতভ য়্ ৬ টণদও ৯ ঙদভভ ফদধ্য লদঢ লদ।  

‘ঔ’ যাঔাভ প্রলঢদবাকীদতভ  য়্ লদ ৯ + টণদও ১২ ঙদভভ ফদধ্য । 

২.৩  তমীয়্ প্রলঢদবালকঢাভ টক্ষদত্র প্রলঢদবাকীদতভ য়্ ৬ টণদও ১২ ঙদভভ ফদধ্য লদঢ লদ।  

২.৪   তমীয়্ প্রলঢদবালকঢাভ টক্ষদত্র তদমভ তস্য ংখ্যা  েলদম্ন ৫ চদ লদঢ দ োি ১০ চদদভ ফদধ্য লদঢ লদ। 

তমদদঢা তমীয়্ তস্যদতভ লদ োঘদ ওভদ। 

 ২.৫   প্রলঢদবাকীদতভ য়্দভ ফয়্ীফা লদথ োভড লদ লটিলপদঢ টখারডা ওভা দতুদ কঁুলড় প্রলঢদবালকঢাভ  

অদতদধত্র ধাঞাদদাভ টযর ঢালভদঔভ লতদদও।  
৩.    প্রলঢদবালকঢাভ লরয়্  

৩.১ ১৫টি এওও লরদয়্ প্রলঢদবালকঢা ও  ঔ যাঔায়্ পৃণওপাদ নুলষ্ঠঢ লদ।  

৩.২   ও  ঔ যাঔাভ প্রলঢদবাকীভা লফলমঢপাদ লপন্ন এওটি গ্রুদধ তমকঢপাদ ংযগ্রলড ওভদঢ ধাভদ। 

তমকঢ প্রলঢদবালকঢাভ লরয়্ ৫টি।  

৩.৩    এওও প্রলঢদবালকঢাভ লরয়্গুদমা লদে  
১. টেভাঢ  
২. ঙড়াকাদ  
৩. দচরুম ংকীঢ  
৪. ভীন্দ্র ংকীঢ  
৫. টতযাত্ধদাথও কাদ  
৬. ধমীকীলঢ/টমাওকীলঢ/অঞ্চলমও  
৭. ঈিাঙ্গ ংকীঢ  
৮. বন্ত্র ংকীঢ  
৯. লপদয়্  



১০. কল্পমা  
১১. ওলঢা অবৃলত্ত  
১২. নৃঢয (ঈিাঙ্গ)  
১৩. নৃঢয (াথাভড/লফর ঈিাঙ্গ)  
১৪. টমাও নৃঢয  
১৫. ঙল ঃাঃঁওা  

 

3.4     তমীয়্ প্রলঢদবালকঢাভ লরয়্গুদমা লদে 

১. তমীয়্ নৃঢয  ঃঃ টতযাত্ধদাথও/অদৄলদও  
২. তমীয়্ ংকীঢ  ঃঃ ঙড়াকাদ/দচরুম ংকীঢ/চালভকাদ  
৩. তমীয়্ ংকীঢ  ঃঃ পলিভমও  
৪. তমীয়্ বন্ত্র ংকীঢ  
৫. তমীয়্ লপদয়্   

 

৪.  প্রলঢদবাকীদতভ ংযগ্রলদডভ ংখ্যা 

৪.১ ও  ঔ ঈপয়্ যাঔাভ প্রলঢদবাকীভা এওওপাদ ৪টি লরদয়্ ংযগ্রলড ওভদঢ ধাভদ।  

৪.২ ও  ঔ ঈপয়্ যাঔাভ প্রলঢদবাকীভা এওও া তমীয়্পাদ দ োি ৫টি লরদয়্ ংযগ্রলড ওভদঢ ধাভদ। 

ণ োৎ এওচদ প্রলঢদবাকী এওওপাদ ৪টি লরদয়্ ংযগ্রলড ওভদম তমীয়্পাদ ট অভ ১টি লরদয়্ 

ংযগ্রলড ওভদঢ ধাভদ। লওন্তু প্রলঢদবাকী বলত এওওপাদ ৪টিভ ওফ লরদয়্ প্রলঢদবালকঢা ওদভ ঢদ 

তমীয়্পাদ অনুধালঢও লাদভ ট ংযগ্রলড ওভদঢ ধাভদ। 
৫.  অদতদধত্র টপ্রভডঃ 

৫.১ প্রদঢযও অদতদওাভীদও প্রলঢটি লরদয়্ভ চদন্য দ্যআ ওলধ ধাদধাঝ ে াআদচভ ঙল, য়্  দাকলভওদত্বভ 

াটি েলনদওঝল লরয়্ নুবায়্ী পৃণও পৃণও অদতদধত্র ধাঞাদঢ লদ।  

৫.২ য়্ প্রফাদডভ াটি ©নেদওঝ শ্যআ স্কুদমভ প্রথাদ লযক্ষও া প্রণফ টরডীভ ম্যালচদেদঝভ স্বাক্ষলভঢ লদঢ 

লদ। দাকলভওদত্বভ াটি েলনদওঝ আঈলদয়্দ ধলভরত, টধৌভপা ণা লটি ওদধ োদভযদদভ বণাবণ 

ওর্তেধদক্ষভ স্বাক্ষলভঢ লদঢ লদ।  

৫.৩ অদতদধত্র টভলচস্টাট ে টাও ণা কুলভয়্াভ ালপ েদভ ফাধ্যদফ  ধাঞাদঢ লদ। টভলচস্টাট ে টাও/কুলভয়্াভ 

ালপ েদভ ভলযতটি ংভক্ষড ওভদঢ লদ। প্রাণলফও লদ োঘদদভ ফয়্ শ্যআ ঢা প্রলঢ লরয়্ নুবায়্ী 

অমাতাপাদ চফা লতদঢ লদ। 

৫.৪ তমীয়্ প্রলঢদবালকঢাভ টক্ষদত্র লপন্ন লদয়্ফ নুভড ওভদঢ লদ এং ঢা তদমভ প্রলঢ তদস্যভ চদন্য 

প্রদবাচয লদ। ঢদ তমকঢ ঙল লদঢ লদ লি-অভ াআদচভ।  

৫.৫ প্রলঢদবাকীভ নমানম চাদাদদাভ চদন্য লদচ লদচ দাফ, ঠিওাদা  টাও টিদওঝল এওটি টনভঢ ঔাফ 

অদতদধদত্রভ াদণ ধাঞাদঢ লদ।  

৬. প্রাণলফও লদ োঘদ 

৬.১ টতদযভ ৬টি লপাকীয়্ তভ তপ্তদভ প্রলঢদবালকঢা নুলষ্ঠঢ লদ।  

৬.২ প্রাণলফও লদ োঘদদ ঠাওা াদত ন্যান্য লপাক টণদও প্রলঢ যাঔাভ প্রলঢটি লরদয়্ দ োি ১২ চদ  তমীয়্ 

লরদয়্ভ প্রলঢটিদঢ দ োি ৪টি ওদভ তমদও লদ্রৃঢীয়্ লদ োঘদদ প্রলঢদবালকঢায়্ ংযগ্রলদডভ চদন্য ফদদাদীঢ 

ওভা লদ। 



৬.৩ প্রলঢদবালকঢাভ ললপন্ন ধব োদয়্ লঘাভওফন্ঢমীভ লিান্ত এং প্রলঢদবালকঢাভ ন্যান্য লদয়্ফামী টফদদ 

টদয়্াভ  ঙ্গীওাদভ লপপাওদতভ লমলঔঢ মলঢধত্র প্রতাদ ওভদঢ লদ।  

৬.৪ প্রলঢদবালকঢাভ প্রাণলফও লদ োঘদদভ ঢালভঔ, ফয়্  স্থাদ লটিলপভ টখারডাভ ফাধ্যদফ প্রঘাভ ওভা লদ।  

৬.৫ প্রাণলফওপাদ লদ োলঘঢ ওম প্রলঢদবাকীভ নমানম টাওদবাদক চাদাদদা লদ।  
৭. প্রাণলফও লদ োঘদ ধলভঘামদা 

৭.১ ঠাওা লপাদকভ প্রলঢদবালকঢা ধলভঘামদা ওভদদ াংমাদতয টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ।  

৭.২ াওী লপাকগুদমাভ প্রলঢদবালকঢা ধলভঘামদাভ চদন্য ৭ তদস্যভ এওটি ধলভরত কঞদ ওভা লদ। এভ দাফ 

লদ ‘‘দতুদ কঁুলড় (লপাদকভ দাফ) লপাকীয়্ ধলভঘামদা ধলভরত’’। প্রলঢটি ধলভরদত টচমা প্রযাও 

ধতালথওাভদম পাধলঢ ণাওদদ। ঘট্টগ্রাফ লপাদক ঘট্টগ্রাফ টঝলমলপযদ টওদন্দ্রভ টচদাদভম ম্যাদদচাভ 

এং ন্যান্য লপাদক টঝলমলপযদ ঈধদওদন্দ্রভ প্রদওৌযম ধ্যক্ষ/পাভপ্রাপ্ত ওফ েওঢো ফন্বয়্ওাভীভ তালয়্ত্ব 

ধামদ ওভদদ। ধলভরদতভ ালও ৫ তস্য লদমদঃ অঞ্চলমও ধলভঘামও, াংমাদতয টঢাভ ; লযল্পওমা 

এওাদটফীভ ফদদাদীঢ তস্য দ্যচদ; টচমা লযশু লরয়্ও ওফ েওঢো/টচমা ংকঞও, াংমাদতয লযশু 

এওাদটফী এং টিলপ প্রলঢলদলথ (নুষ্ঠাদ ধ্যক্ষ/লদ োলী প্রদবাচও া ফফাদদভ এওচদ ওফ েওঢো)।  

৭.৩ ঘট্টগ্রাফ টওদন্দ্রভ টচদাদভম ম্যাদদচাদভভ নুধলস্থলঢদঢ প্রদওৌযম ধ্যক্ষ এং ন্যান্য লপাদকভ 

ঈধদওদন্দ্রভ প্রদওৌযম ধ্যদক্ষভ নুধলস্থলঢদঢ লদওঝস্থ ঈধদওদন্দ্রভ প্রদওৌযম ধ্যক্ষ ফন্বয়্ওাভীভ তালয়্ত্ব 

ধামদ ওভদদ।  

৭.৪ লপাকীয়্ ধব োদয়্ প্রাণলফও লদ োঘদদভ াফলগ্রও ফন্বদয়্ভ চদন্য এওটি ঈধ-ধলভরত কঞদ ওভা লদ। 

লদয়্ন্ত্রও/নুষ্ঠাদ ধ্যক্ষ/লদ োলী প্রদবাচও া ফধব োদয়্ভ এওচদ ওফ েওঢো এআ ঈধ-ধলভরদতভ অলায়্ও 

ণাওদদ। তস্য ণাওদদ দ্যচদ; এওচদ প্রদবাচদা লওাভী/ফফাদদভ এওচদ ওফ েঘাভী এং ললা 

লপাদকভ এওচদ প্রলঢলদলথ (লঘাভওদতভ টঘও লঢভড  ন্যান্য ললাভক্ষদডভ চদন্য)।  

৭.৫ লপাকীয়্ প্রলঢদবালকঢাভ প্রাণলফও লদ োঘদদভ স্থাদ, ঢালভঔ  ফয়্ ংলযে টচমা প্রযাওদও ংলযে 

ফন্বয়্ওাভী ললঢ ওভদদ।  

৮. লদ্রৃঢীয়্ লদ োঘদ  

৮.১ লপাকীয়্ ধব োদয়্ প্রাণলফওপাদ লদ োলঘঢ ওম প্রলঢদবাকীদও লদদয়্ লদ্রৃঢীয়্ ধব োদয়্ভ লদ োঘদ ঠাওায়্ 

নুলষ্ঠঢ লদ।  

 
৯. চূড়ান্ত লদ োঘদ  নুষ্ঠাদ  

৯.১ ৬টি লপাক টণদও লরয়্ নুবায়্ী ২০ টণদও ২৫ চদদও চূড়ান্ত ধব োদয়্ ংযগ্রলদডভ চদন্য টফথা লপলত্তদঢ 

লদ োঘদ ওভা লদ। 

৯.২ ওম নুষ্ঠাদদভ ফয়্ীফা ৩.৩০লফলদঝ। ঢদ ঈিাঙ্গ ংকীঢ  ঈিাঙ্গ নৃদঢযভ লরদয়্ ফয়্ীফা 

৫লফলদঝ এং তমীয়্ লপদয়্ ৮লফলদঝ। ফয়্ীফা টযী লাভ ওাভদড ঈিাঙ্গ ংকীঢ  ঈিাঙ্গ নৃদঢযভ 

প্রলঢদবাকীভ ংখ্যা  

১৫ টণদও ১৮ চদ এং তমীয়্ লপদদয়্ভ টক্ষদত্র ১০ টণদও ১২টি তম ংযগ্রলড ওভদঢ ধাভদ।   

৯.৩ নুষ্ঠাদদভ প্রদয়্াচদদ া ন্য টওাদ ওাভদড ঈধস্থাধদাভ লরয়্ ধলভঢেদদভ প্রদয়্াচদ লদম ঢা শ্যআ 

ওভদঢ লদ। ধলভদযদাভ লরয়্সুঢ শ্যআ লদঢ লদ টঙাঝদতভ ঈধদবাকী। প্রদঢযও প্রলঢদবাকীদও 

প্রলঢটি লরদয়্ভ চদন্য ওফধদক্ষ ৪টি লওল্প লরয়্ প্রস্তুঢ ভাঔদঢ লদ। এওালথও প্রলঢদবাকীভ ধলভদযদাভ 

লরয়্ এও লদয়্ টকদম টরষ্ঠটিদও টভদঔ ন্যদতভ লরয়্ ধলভঢেদ ওদভ প্রলঢদবালকঢায়্ ংযগ্রলদডভ সুদবাক 

টতয়্া লদ। পূ েলদ োলঘঢ লওল্প ঈধওভড টণদও মঝালভভ ফাধ্যদফ ন্যদতভ ধলভদযদাভ ধলভলঢেঢ লরয়্ 

লদথ োভড ওভা লদ।  



৯.৪  চাঢীয়্ ধব োদয়্ ঈলিলঔঢ টফাঝ ৩৫টি নুষ্ঠাদ দতুদ কঁুলড় নুষ্ঠাদ ললদদ থাভড ওভা লদ। এভ ফাধ্যদফআ 

চাঢীয়্ পুভস্কাভ  টকার্ল্ওাধ প্রতাদ ওভা লদ। 

৯.৫ ১২০ লফলদঝ ব্যালপ্তওাদমভ নুষ্ঠাদগুদমা প্রলঢ শুক্রাভ ওাদমভ লথদযদদ প্রঘাভ ওভা লদ।  

১০. লঘাভওফন্ঢমী 
১০.১ প্রাণলফও লদ োঘদদ চাঢীয়্ ধব োদয়্ স্ব স্ব টক্ষদত্র সুপ্রলঢলষ্ঠঢ লদযরজ্ঞ ৩ চদ স্থাদীয়্পাদ লঘাভও তস্য ফদদাদীঢ লদদ। ৫টি 

লপাদক টচমা প্রযাদওভ কঠিঢ ওলফটি ওর্তেও লঘাভওফন্ঢমীভ ঈলিলঔঢ ৩ চদ তস্য লঘাভ ওাদচ ংয টদদদ।  

১০.২ টওাদ ওাভদড ওঔদ লঘাভও ধলভঢেদ লদাব ে লদয়্ ধড়দম ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ টওদন্দ্রভ টচদাদভম 

ম্যাদদচাভ এং লপাকীয়্ টওদন্দ্রভ প্রলঢদবালকঢা ধলভঘামদা ওলফটিভ ফন্বয়্ওাভীভ ধভাফয েক্রদফ ঢা 

ওভদঢ লদ। 

১০.৩ লদ্রৃঢীয়্  চূড়ান্ত ধব োদয়্ভ লদ োঘদদ ঠাওা টণদও ৩ চদ লদযরজ্ঞ প্রলঢলদলথ  ৫টি লপাক টণদও ৫ চদ 

প্রলঢলদলথভ ফন্বদয়্ ৮ চদ লঘাভও ণাওদদ। 

১০.৪ লঘাভওফন্ঢমীভ লদথ োলভঢ তস্যদতভ টওাদ ওাভদড লদ্রৃঢীয়্  চূড়ান্ত ধব োদয়্ভ লদ োঘদদভ ফয়্ ধায়্া দা 

টকদম চরুভী লপলত্তদঢ ঢাৎক্ষলডওপাদ ঠাওা টওদন্দ্রভ টচদাদভম ম্যাদদচাদভভ দঙ্গ অদমাঘদা ওদভ 

প্রলঢদবালকঢায়্ প্রথাদ ফন্বয়্ওাভী লওল্প লঘাভও লদদয়্াদকভ ব্যস্থা ওভদদ। এদক্ষদত্র পূদ েভ ধলভওল্পদাভ 

ঠাওা  াআদভভ লপাদকভ লঘাভদওভ ংখ্যাভ ঢাভঢম্য লদঢ ধাদভ।  
১০.৫ এওও লরদয়্ প্রলঢদবালকঢাভ দ্য’টি যাঔাভ টক্ষদত্র লঘাভওফন্ঢমীভ টওাদ তস্য লদ্রৃঢীয়্ লদ োঘদদ ণাওদম, 

চূড়ান্ত ধব োদয়্ লঢলদ ন্য যাঔায়্ ণাওদদ। 

১০.৬ লঘাভওফন্ঢমীভ ওম তস্যদও প্রঘলমঢ লদয়্ফ নুবায়্ী ধালভরলফও  টি. এ./লট .এ,  প্রতাদ ওভা লদ। 

১১. দম্বভ ধিলঢ 

১১.১ এওও  তমকঢ প্রলঢটি লরদয়্ভ প্রলঢদবালকঢায়্ প্রলঢটি ধদ ে ১০০ দম্বদভভ লপলত্তদঢ দম্বভ টতয়্া লদ। 

ওম লঘাভদওভ প্রতত্ত দম্বভ টবাক ওদভ কড় নুবায়্ী প্রলঢদবাকীদতভ/তদমভ স্থাদ লদথ োভড ওভা লদ। ঢদ 

টওাদ লঘাভও স্বাপালও টলয া ওফ লাদভ দম্বভ লতদম ঢা াত লতদয়্ ন্য লঘাভওদতভ দম্বভগুদমাভ 

কড় লদ। 
 

১১.২ লঘাব ে লরদয়্ভ দম্বভ ণ্টদ লদ লদম্নরূধঃ 

ও.  টেভাঢ 

ঈিাভড-৩০     লপব্যলি-৩০   াঘদপলঙ্গ-৩০ ধলভদযদা-১০ টফাঝ=১০০  

ঔ. ওণ্ঠ/বন্ত্র ংকীঢ 

সুভ-৩০ ঢাম-৩০ ময়্-৩০  ধলভদযদা-১০ টফাঝ=১০০  

ক. অবৃলত্ত/কল্পমা/লপদয়্ 

ঈিাভড-৩০   লপব্যলি-৩০    াঘদপলঙ্গ-৩০ ধলভদযদা-১০ টফাঝ=১০০  

খ. নৃঢয 

ঢাম-৩০   লপব্যলি-৩০     াচজ্জা-৩০ ধলভদযদা-১০ টফাঝ=১০০  

গ. ঙল ঃাঃঁওা                            াফলগ্রও=১০০  

 
১২. শৃঙ্খমা 
 

১২.১ প্রলঢদবাকী া লপপাওদতভ দীলঢ ললভূ েঢ টওাদ অঘভদডভ চন্য প্রলঢদবালকঢাভ টব টওাদ ধব োয়্ টণদও 

ংলিে প্রলঢদবাকীদও প্রলঢদবালকঢা টণদও লভঢ ভাঔাভ ক্ষফঢা টঝলমলপযদ ওর্তেধদক্ষভ ণাওদ।  

১২.২ নুষ্ঠাদ থাভড  লদ োঘদওাদম প্রলঢদবালকঢাভ ওদক্ষ প্রলঢদবাকীভ লপপাও া দনুদফালতঢ টওাদ ব্যলিভ প্রদযালথওাভ 

ণাওদ দা। 

১৩ 



১২.৩ চূড়ান্ত ধদ ে লঘাভওফন্ঢমীভ প্রতত্ত দম্বভ নুষ্ঠাদদ প্রঘালভঢ লদ। ওম প্রলঢদবাকী এআ ভায়্ টফদদ লদদঢ 

াধ্য ণাওদ। এ ব্যাধাদভ টওাদ প্রলঢদবাকী া লপপাদওভ টওাদ প্রওাভ অধলত্ত া লপদবাক ালিঢ 

ললদদ কণ্য লদ। প্রলঢদবালকঢায়্ ঢাভ ংযগ্রলড ালঢম ওভাভ ক্ষফঢা টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ ংভক্ষড 

ওভদদ। 
১৩. প্রলঢদবাকীভ মাদী 

১৩.১ প্রাণলফও  লদ্রৃঢীয়্ লদ োঘদদ ংযগ্রলদডভ চন্য প্রলঢদবাকীদতভ টওাদ মাদী া অলণ েও সুলথা টতয়্া লদ 

দা। 

১৩.২ থাভড ধদ ে ংযগ্রলডওাভী লযল্পী  ওমা-কুযমীদতভ মাদী ওাঞাদফা নুবায়্ী মাদী প্রতাদ ওভা লদ।  

১৩.৩ থাভড ধদ ে তমীয়্ লরদয়্ ংযগ্রলডওাভী লযল্পীদতভ প্রলঢটি নুষ্ঠাদদভ চন্য  েলদম্ন মাদী প্রঘলমঢ ললথ 

নুবায়্ী প্রতাদ ওভা লদ। ংযগ্রলডওাভী তমগুদমাদও বদলফলত্তও ললদদ মাদী টতয়্া লদ। এচন্য পৃণও 

নুদফাতদদভ প্রদয়্াচদ লদ দা। ঢদ বদত্দ মাদী প্রতাদ  গ্রলদডভ টভওট ে ংভক্ষড ওভা লদ এং 

প্রথাদ ফন্বয়্ওাভী প্রলঢ ফাদ এওাভ টচদাদভম ম্যাদদচাভ, ঠাওা টওদন্দ্রভ প্রলঢস্বাক্ষভল এওটি 

ধভীলক্ষঢ লভডী ফলাধলভঘামও ফদলাতয়্ ফীদধ টধয ওভদদ।  

১৪. পুভস্কাভ  টকার্ল্ওাধ 

১৪.১ লরয়্ানুবায়্ী প্রণফ স্থাদ লথওাভীদও দতুদ কঁুলড়’ভ প্রঢীও ট্রলন, লদ্রৃঢীয়্  র্তঢীয়্ স্থাদ লথওাভীদতভ 

ধতও এং লচয়্ী প্রদঢযওদও দতুদ কঁুলড় দতধত্র টতয়্া লদ। 

১৪.২ ঈপয়্ যাঔাভ দ োি টরষ্ঠ স্থাদ  দম্বভপ্রাপ্ত লযশু লযল্পীদতভ ‘দতুদ কঁুলড় টকার্ল্ওাধ’ প্রতাদ ওভা লদ। 

টকার্ল্ওাধ লচয়্ীদও শ্যআ এওালথও লরদয়্ প্রণফ স্থাদ লথওাভ ওভদঢ লদ। টওাদ প্রলঢদবাকী 

এওালথও লরদয়্ প্রণফ স্থাদ লথওাভ ওভদঢ দা ধাভদম টআ যাঔায়্ টকার্ল্ওাধ প্রতাদ স্থলকঢ ভাঔা লদ।  

১৪.৩ তমীয়্ ানল্য এওও কৃলঢদত্বভ দঙ্গ টবাক লদ দা।  

 

ঈলিলঔঢ দীলঢফামায়্ ন্তর্ভ েি টদআ এফদ টওাদ প্রালঙ্গও লরয়্ লদাব ে ওাভদড লদযর টক্ষদত্র ঈত্থালধঢ লদম 

টদক্ষদত্র বণাবণ ওর্তেধক্ষ প্রদয়্াচদীয়্ লদদত েয এং নুদফাতদ প্রতাদ ওভদঢ ধাদভদ। 



২.১৩  লপলট টঝধ  ১৬ লফঃলফঃ লনদল্ম থাভডকৃঢ  

নুষ্ঠাদ/ংাতলঘত্র অভওাআলপং দীলঢফামাঃ 
 
 

অলণ েও ওাভদড ম্প্রঘাভ টমাদও থাভডকৃঢ নুষ্ঠাদ/ংাতলঘত্র ভৄদঙ টনদম এওআ লপলট টঝধ াভংাভ ব্যলাভ ওভা 

লয়্। লওন্তু লওছু লওছু টক্ষদত্র থাভডকৃঢ নুষ্ঠাদ/ংাতলঘত্র ললপন্ন টফয়্াদত ংভক্ষড ওভা লয়্। ংভক্ষদডভ ঈদেদশ্য 

াথাভডঢঃ ৪ পাদক লন্যস্ত ওভা বায়্ঃ (১) ঐলঢলালও  লভম খঝদামীভ প্রাফাণ্য তলমম (২) ভাষ্ট্রীয়্ স্বাণ ে 

ম্পলওেঢ লরয়্ (৩) চাঢীয়্ এং অন্তচোলঢও ব্যলিদত্বভ/চদফলেভ চীদ লঘত্র/খঝদা  

(৪) সৃচদযীম  ওালভকলভ ঈৎওর েঢায়্ লযল্পফলন্ঢঢ চাঢীয়্  অন্তচোলঢও টিলপ নুষ্ঠাদ আঢযালত। াংমাদতয 

টঝলমলপযদদ নুরূধ থভদদভ লদলফ েঢ/থাভডকৃঢ নুষ্ঠাদ/ ংাতলঘত্র ংভক্ষদডভ মদক্ষয লদম্নলড েঢ দীলঢফামা 

নুসৃঢ লদঃ  
 

লরয়্স্তুভ গুরুত্ব বলযেয, প্রকৃলঢ লদঘদা  ওদভ ংভক্ষডওাম ৪টি টরডীদঢ লন্যা ওভা লদমা। টরডীলন্যস্ত টফয়্াত 

ঈত্তীড ে লয়্াভ পূদ ে টওাদ নুষ্ঠাদ/ংাতলঘত্র ভৄদঙ টনমা বাদ দা । তালয়্ত্বপ্রাপ্ত লথওালভওকড স্ব স্ব ধব োদয়্ লঘলিঢ 

এং ঈিঢভ টরডীদঢ ংভক্ষডদবাগ্য নুষ্ঠাদ ংাতলঘত্র ঈিঢভ থাদধ লিাদন্তভ চন্য ঈধস্থাধদ ওভদদঃ  
 

(১) টর

ডীঃ 
 ‘‘ও’

’ 
  স্থায়্ী 

(২) টর

ডীঃ 
 ‘‘ঔ’

’ 
-

  

তীখ েদফয়্াতী (প্রঘাদভভ 

লতদ টণদও ৩ ৎভ ) 

(৩) টর

ডীঃ 
 ‘‘ক’’  -

  

ফধ্যদফয়্াতী (প্রঘাদভভ 

লতদ টণদও ৯০ লতদ) 

(৪) টর

ডীঃ 
 ‘‘খ’’ -

  

স্বল্পদফয়্াতী (প্রঘাদভভ 

লতদ টণদও ৭ লতদ) 
 
 

১।  ‘‘ও’’ টরডীভ ংভক্ষডঃ  
 ঈধ-ফলাধলভঘামও (নুষ্ঠাদ), লঢলভি প্রথাদ প্রদওৌযমী (ভক্ষডাদক্ষড),           ঈধ-ফলাধলভঘামও (াঢো), 

ধলভঘামও (াঢো), ধলভঘামও (নুষ্ঠাদ), টচদাদভম ম্যাদদচাভ, ঠাওা টিলপ/অঞ্চলমও টিলপ টওন্দ্র এং ফন্বদয়্ 

এওটি টমখ্যাধাভওভড (অভওাআলপং) ওলফটি ৎদভ ২ াভ (চানুয়্াভী এং জুমাআ) পা নুষ্ঠাদ ওদভ নুষ্ঠাদ  

াঢো লরদয়্ এওলত্রঢপাদ লিান্ত গ্রলড ওভদদ।  
 

 

২।  ‘‘ঔ’’ টরডীভ ংভক্ষডঃ  
 

 টচদাদভম ম্যাদদচাভ, ঠাওা টওন্দ্র/অঞ্চলমও টিলপ টওন্দ্র  ওম টপ্রাগ্রাফ ম্যাদদচাভ- নুষ্ঠাদ লরদয়্ এং ধলভঘামও 

(াঢো)  ভৄখ্য াঢো ম্পাতও ঠাওা/অঞ্চলমও টওন্দ্র, ংাত লরদয়্ এং ংলিে আলঞ্জলদয়্ালভং ম্যাদদচাভ ঈপয়্ 

লরদয়্ ৯০লতদ ধভ ধভ  

(ফাঘ ে, জুদ, টদন্ফফভ, লটদম্বভ) পা নুষ্ঠাদ ওদভ লিান্ত গ্রলড ওভদদ।  
 

৩। ‘‘ক’’ টরডীভ ংভক্ষডঃ  

 ংলিে টপ্রাগ্রাফ ম্যাদদচাভ এং ংলিে াঢো ম্পাতও স্ব স্ব লরদয়্ লিান্ত টদদদ।  
 

৪। ‘‘খ’’ টরডীভ ংভক্ষডঃ  
 

 নুষ্ঠাদ লরদয়্ ংলিে প্রদবাচও  ঈধস্থাধদ ম্পাতও এং াঢো/ংাত লরদয়্ ংলিে প্রদবাচও (াঢো), 

লদ োলী প্রদবাচও (াঢো) লিান্ত টদদদ। 
 

৫।  ধব োদমাঘদা ওলফটিঃ  

 ফলাধলভঘামও, প্রথাদ প্রদওৌযমী, ঈধ-ফলাধলভঘামও (নুষ্ঠাদ) এং ঈধ-ফলাধলভঘামও (াঢো) ফন্বদয়্ কঠিঢ 

এওটি ধব োদমাঘদা ওলফটি ণাওদ। এআ ওলফটি প্রদয়্াচদ নুাদভ ধভাফয ে  লদদত েযদা প্রতাদ ওভদ।  
 

ংভক্ষদডভ ওালভকলভ ব্যস্থাঃ  
 

 



১) স্থায়্ী ংভক্ষডদবাগ্য নুষ্ঠাদ/ংাতলঘত্র টওমফাত্র আঈদফটিও লপলট টঝদধ 

স্থাদান্তভ ওদভ ভাঔদঢ লদ। ১৬ লফঃলফঃ লনদল্ম থাভডকৃঢ লঘত্র ধলভলঢেঢ 

স্থায়্ ণাওদ।  

২) টওম ৬০ লফঃ এভ আঈদফটিও টঝদধ থাভড ওদভ ংভক্ষদডভ চন্য ভাঔা লদ। 

এওআ টঝদধভ পূড েদতদখ েযভ স্থায়্ীত্বব্যাপ্তী এওালথও নুষ্ঠাদ/ংাতলঘত্র 

ংভলক্ষঢ ণাওদ।  

৩) স্থায়্ী ংভক্ষডদবাগ্য নুষ্ঠাদ/ংাতলঘদত্রভ লস্তালভঢ ণ োৎ লরয়্স্তু, থাভড 

ঢালভঔ  ন্যান্য ঢথ্য, ভৄখ্য গ্রন্থাকালভও পৃণও ওযাঝামলকং ওভদদ এং 

ওলম্পঈঝাভ স্মৃলঢদঢ লন্নদযওভদডভ ব্যস্থা ওভদদ। 

৪) ‘‘ও’’ টরডীভ ংভক্ষডদবাগ্য নুষ্ঠাদ/লঘত্র লপলট টঝধ মাআদব্রভীদঢ ভৄখ্য 

গ্রন্থাকালভদওভ ঢত্ত্বাথাদদ ংভলক্ষঢ ণাওদ।  

৫) ২ আঈদফটিও লপ, টি, অভ, বন্ত্র পলষ্যদঢ অভওাআপ লরয়্স্তু পুদরুিাভ 

ওভাভ চন্য পৃণওপাদ ংভলক্ষঢ ণাওদ । লপটি, অভ, নভফাঝ লদলশ্চি লদয়্ 

টকদম লঘলিঢ বন্ত্র ২’টিভ অয়ুস্কাম তীখ োলয়্ঢ ওভাভ ব্যস্থা লদদঢ লদ। বন্ত্র 

২’টিভ চীদ টফয়্াত লঢক্রান্ত লয়্াভ পূদ েআ ‘‘ও’’ টরডীভ 

নুষ্ঠাদ/ংাতলঘত্র দতুদ নভদফদঝ পুদভায়্ স্থাদান্তভ  ওভদঢ লদ। ভৄখ্য 

গ্রন্থাকালভও এং ংলিে  আলঞ্জলদয়্ালভং ম্যাদদচাভ তীখ েদফয়্াতী এং স্থায়্ী 

ংভলক্ষঢ লপলট টঝধভল ৎদভ ওফধদক্ষ  

২ াভ  ‘‘টফলযদ-যাঝম ’’ ওভাভ ব্যস্থা ওভদদ।  
 

সৃত্রঃ   [টিলপ (প্রদওৌঃ)/ধলভ- ২৩/৯২  ঢালভঔ, ১৯-০২- ১৯৯২]



২.১৪  STANDARD LEASING RATE OF BTV’S 

FACILITIES (REVISED) 
 

EFFECTIVE : 18 NOVEMBER  1991 

  TERMS & CONDITONS :  

1. Payment to be made in advance or on commitment agreement. 

2. Leasing of facilities is subject to availability. 

3. Cost of Recording or Transfer Prectudes cost to lapes. 

4. BTV’s programmes not to be multiphcated or be used for commercial 

purposes. Rights of TV programmes are reserved by BTV. 

5. Programme-transfer duration will mean tape length in time.  

6. Blank tapes will not be available for general sale. 

7. In the cases of reciprocation, separate charges will be decided by the 

Director General on individual merit basis. 

 

A.       SATELLITE TRANSMISSION/PLAY BACK/LIVE  

Facilities Unit For Foreign 

agencies 

U.S.$. 

For National 

agencies 

(BD.TK.) 

1. Live Transmission Via 

Satellite including 

technical cost, excluding 

up and down link satellite 

charges & Right Fee              

( Right fee to be decided 

on event basis) 

(a) First 90 min 

or less 

 

(b) Excess or 

60  min. 

1000.00 

 

 

10.00 per 

min 

- 

2. Play back  of 3/4″ U-matic 

(High or low band) 

satellite transmission of 

leasee’s own material 

excluding satellite charges 

(a) Per 5 min 

for or less 

 

(b) Excess of 5  

minutes  

200.00 

 

 

20.00 per 

min. 

 

 

 

 

 

3. News item gathered by 

BTV’s crew on film or U-

matic tape including Right 

fee & technical cost 

excluding satellite charges 

per minute 50.00 2000.00 

Facilities Unit For Foreign 

agencies 

U.S.$. 

For National 

agencies 

(BD.TK.) 

4. Special News item 

excluding satellite charges  

per 10 min or 

less  

 To be 

fixed on 

event basis  

To be 

 



approved 

by the 

Director 

General  

 

B.                               RECORDING/ENG RECORDING 

Facilities Unit For F oreign 

agencies 

U.S.$ 

For National 

agencies 

(BD,TK.) 

1. ENG Equipment with 

crew (1Camera + 1 

Portable U-matic + 1 

Sungun with 

1 Cameraman + 1 Sub-

Asstt. Engineer + 1 

Asstt.) 

(a) 1 Unit 1st 

1 hr. or less (Time-

out Time –in 

Rampura TV 

House. 
 

(b) Excess of 1st 1 

hr/per hour or less 

200.00 

 

 

 

 

 

60.00 

3.000.00 

 

 

 

 

 

1.500.00 

2. Renting of 16 mm  

Film Camera with one 

power operated sungun  

and Cameraman. 

(a) Silent (Motor or 

Non-motor) 

 

(b) Sound on  

   

   

First  hour or less 

Excess of 1st hour  

 

20.00 
 

10.00 per 

hour 

500.00 

250.00 

First Hour or Less  30.00 800.00 

Excess of 

 First hour 

15.00 per 

hour 

400.00 

3. Video Recording on U-

matic/VHS with telop 

and film only including 

Voice mixing (for TV 

Commercials) 

per  30min or less 

engagement 

100.00 3.000.00 

4. Audio Recording for 

Voice  

per 30 min or less 

engagement  

10.00 300.00 

C.                                               EDITING 

Facilities Unit For Foreign 
agencies 

U.S.$ 

For National 
agencies 
(BD,TK.) 

1. U-matic Edit Set-up 

voice-over facility 

with operational staff. 

(a) Engagement 1st 

hour or less. 

(b) Subsequent 

hour or less  

100.00 

 

50.00 

3.000.00 

 

1.500.00 

2. VHS to VHS Engagement per 

hour less 

15.00 1.000.00 

3. Audio Tape Editing 

Reel to Reel, Disc, 

Cassette etc. 

Engagement  per 1 

hour or less  

15.00 1.000.00 

 

D.          PACKAGING  PROGRAMME  HIGH  LIGHTS 



  Facilities Unit For Foreign 
agencies 

U.S.$ 

For National 
agencies 
(BD,TK.) 

1. Programme pakage 
/high lights of sports 
and games. 

per 1 hour less 
length , per 
copy 

250.00 5.000.00 

 

E.                                  PROGRAMME  TRANSFER 

Facilities Unit For Foreign 
agencies 

U.S.$ 

For National 
agencies 
(BD,TK.) 

1. Transfer of Leasee’s 

Video material from  

16 mm/35 mm film to 

U-matic or VHS. 

per 1 Hr.or less, 

per copy 

200.00 5.000.00 

2. Transfer of BTV’s own 

Programme : 

(a) BCN to U-

matic/VHS 
 

(b) Film/U-matic to U-

matic/VHS. 

(c) Audio only from 

BCN/U-matic/VHS to 

Audio Casseette, or Reel. 

 

 

per copy 

per 60 min 

or less. 

per copy 
 

per 60 min 

or less 

 

 

200.00 

 

 

100.00 

 

50.00 

 

 

4.000.00 

 

 

1.500.00 

 

1.000.00 

3. Audio to Audio Transfer per copy 

per 30 min 

or less 

25.00 300.00 

F.                                               PREVIEWING 

Facilities Unit For Foreign 

agencies 

U.S.$ 

For National 

agencies 

(BD,TK.) 

1. Previewing of Video  

Tapped Programme 

from BCN machine at 

Rampura TV House. 

60 min 50.00 1.500.00 

2. Previewing Video  

Programme  

per 60 min or 

less. 

50.00 1.000.00 

 

 

3. Previewing of 16 

mm/35 mm Film on 

Video Monitor 

at TV House 

per 60 min 50.00 1.000.00 

 

G.                                                OTHERS 

Facilities Unit For Foreign 
agencies 

U.S.$ 

For 
National 
agencies 



(BD,TK.) 

1. Re-production of 

satellite news 

photograph of BTV 

on newspaper  

per photograph - 1.000.00 

2. Cost of Tape (for the 

purpose of 

Programme transfer 

only not a general 

sale ). 

(a) U-matic 

(b) U-matic 

(c) VHS tape 

 

 

 

 

 

60 min 

20 min 

180 min or less 

 

 

 

 

 

60.00 

20.00 

25.00 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 
 

সূত্র ঃঃ [ধভ (ও)-২৮.০৬/৯১/২০০ (৪),   ১৮আ দদপম্বভ ১৯৯১ ] 

 

 
২.১৫ ংদযালথঢ টঝলমলপযদ লজ্ঞাধদ 

দীলঢফামা (প্রস্তালঢ) 
 
টঝলমলপযদ এওটি যলিযামী কডফাধ্যফ। ংাত, নুষ্ঠাদ আঢযালতভ ধাযাধালয টঝলমলপযদদ প্রঘালভঢ লজ্ঞাধদ 

চদাথাভডদও পীরডপাদ প্রপালঢ ওদভ। টঝলমলপযদ লজ্ঞাধদ টওাদ এওটি ধণ্য া টাভ ঔভ কলডঢ তয েও-টরাঢাভ 

ফাদছ ঙলড়দয়্ টতয়্াভ ফাধ্যদফ ধণ্য  টাভ াচাভ ম্প্রাভদড  গুরুত্বপূড ে ভূলফওা ভাদঔ। টতদযভ প্রঘলমঢ অআদ, ভীলঢ-

দীলঢ, ঐলঢলয  ংস্কৃলঢভ াদণ লজ্ঞাধদ াফঞ্জস্যপূড ে লদঢ লদ, বাদঢ টরাঢাকড লভ্রান্ত দা লদ। লজ্ঞাধদদভ পারা  

ঈধস্থাধদা লদ শ্রুলঢফদৄভ, টযাপদীয়্ (decent), ধলভফালচেঢ  দান্দলদও। ভওাভী  টভওাভী টঝলমলপযদ ঘযাদদদম 

লজ্ঞাধদ প্রঘাদভভ টক্ষদত্র লদম্নলড েঢ যঢোমী নুভড ওভদঢ লদঃ 

১।  টঝলমলপযদ লজ্ঞাধদ টতদযভ প্রঘলমঢ অআদ, ভীলঢদীলঢ, ঐলঢলয  ংস্কৃলঢভ াদণ াফঞ্জস্যপূড ে লদঢ লদ। লজ্ঞাধদদ 

ভাষ্ট্রীয়্ ঔন্ঢঢা  া ংললঢ লদে লয়্, এফদ টওাদ ফদদাপা প্রতয েদ ওভা বাদ দা। ভাচদদলঢও ঈদেদশ্য টওাদ 

লদদ্রাল, বদভাচয এং ললংাত্ধও খঝদা  প্রতয েদ ওভা বাদ দা। অআদ-শৃঙ্খমা পঙ্গ ওদভ া অআদ ফান্য ওভাভ 

ধদক্ষ লানুভূলঢ সৃলে ওদভ এফদ লওছু টতঔাদদা বাদ দা। 

২।   ললপন্ন থফ ে া ফঢামম্বীদতভ ফদধ্য লদদ্রৃর া লদপত সৃলে ওভদঢ ধাদভ, এফদ লজ্ঞাধদ প্রঘাভ ওভা বাদ দা।  

৩।   ন্ধু ভাষ্ট্রভদলভ াদণ ফঢলদভাথ সৃলে ওভদঢ ধাদভ, এফদ লজ্ঞাধদ প্রঘাভ ওভা  

বাদ দা। 

৪।   তয েও-টরাঢাদও শুদৄফাত্র ধদণ্যভ টক্রঢা ফদদ দা ওদভ ঢঁদও ৎ, লঘন্তাযীম, জ্ঞাদী, দূভতযী এং ভৄিফদা ফদদ ওভদঢ 

লদ। 

৫।   টঝলমলপযদ লজ্ঞাধদ টযাপদীয়্, সুন্দভ, সুরুলঘপূড ে  ধলভফালচেঢ লদঢ লদ। ধলভাদভভ ওম তস্যল এওাদণ 

দ ঈধদপাক ওভদঢ লব্রঢদাথ ওভদঢ লয়্ ণা দৃলেওটু ফদদ লয়্, এফদ লজ্ঞাধদ ধলভলাভ ওভদঢ লদ।  

১৪ 



৬।   ভাচদদলঢও ব্যলিক ে, লদতযী ওলঝদীলঢও এং চাঢীয়্ ীভদতভ ধদণ্যভ লজ্ঞাধদদ    ন্তর্ভ েি ওভা বাদ দা। 

কডদঘঢদঢা  ফাচ ংস্কাভভমও লজ্ঞাধদদ  

টতদযভ স্বদাফথন্য দাকলভওদতভ (Prominent Citizens)  লজ্ঞাধদদ ন্তর্ভ েি ওভা টবদঢ ধাদভ। 
৭।   লজ্ঞাধদদভ পারা, দৃশ্য লওংা লদদত েযদা টওাদ থফীয়্ া ভাচদদলঢও নুভূলঢভ প্রলঢ ধীড়াতায়্ও লদ দা। থফীয়্ 

নুভূলঢদও ব্যলাদভভ ফাধ্যদফ ধদণ্যভ ালডলচযও ঈদেশ্য লালদমভ মদক্ষয ফলচত, ফাচাভ, ফলন্দভ, কীচো আঢযালত 

থফীয়্ ঈধাদামদয়্ভ লস্থভ লঘত্র লওংা ঘমফাদ লঘত্র প্রতয েদ ওভা বাদ দা। ঢদ লজ্ঞাধদ লঘদত্র ব্যহৃঢ লরয়্স্ত্ত্তভ 

প্রদয়্াচদদ থফীয়্ নুভূলঢদও অলঢ দা ওদভ এ থভদদভ প্রলঢষ্ঠাদদভ লঘত্র প্রতয েদ লদঘদা ওভা টবদঢ ধাদভ। 

ঈতালভডস্বরূধঃ টওাদ এওটি লযক্ষা প্রলঢষ্ঠাদদভ লজ্ঞাধদদ লযক্ষা প্রলঢষ্ঠাদদভ ওযাম্পাদভ দৃদশ্য ন্যান্য দৃদশ্যভ াদণ 

এওআ স্থাদদ লস্থঢ এওটি ফলচদতভ দৃশ্য টতঔাদদা টবদঢ ধাদভ। 

৮।   টঝলমলপযদ লজ্ঞাধদদ যস্ত্র াললদী, পুলময াললদী ণা টতদযভ অআদ-শৃঙ্খমা ভক্ষায়্ লদদয়্ালচঢ ন্য টওাদ 

াললদীভ প্রলঢ ওঝাক্ষ, লদ্রুধ া ফাদদা ওভা বাদ দা। ালডলচযও ঈদেদশ্য লদলফ েঢ টওাদ এওটি ধদণ্যভ 

লজ্ঞাধদদ ফদটম ললাদ প্রলঢভক্ষা াললদী, পুলময া ন্য টওাদ অআদ-শৃঙ্খমা ভক্ষাওাভী াললদীভ তস্যদতভ 

প্রতয েদ ওভা বাদ দা। ঢদ, চদস্বাদণ ে চদদঘঢদঢা  ফাচ ংস্কাভভমও লজ্ঞাধদদ প্রদয়্াচদদাদথ এ 

াললদীভ টমাওদতভ লজ্ঞাধদলঘদত্র ন্তর্ভ েি ওভা টবদঢ ধাদভ। অআদ-শৃঙ্খমা ভক্ষাওাভী াললদীভ লদচস্ব টওাদ টখারডা 

া লদদয়্াক লজ্ঞলপ্ত লজ্ঞাধদ ললাদ প্রঘাভ ওভা টবদঢ ধাদভ।  

৯।   লজ্ঞাধদদ প্রলঢদবাকী ধদণ্যভ তুমদা া লদন্দা ওদভ টরষ্ঠত্ব তাী ওভা বাদ দা। াচাদভ এওআ চাঢীয়্ ধদণ্যভ ললপন্ন 

লজ্ঞাধদতাঢা ভদয়্দঙ। ঢঁদতভ ধণ্য ম্পদওে লজ্ঞাধদদ ফব োতাওভ া ঢালেল্য া ঔাদঝা ওদভ টওাদ ঈলি ওভা 

বাদ দা। 

১০।  ংাদতভ অওাদভ লজ্ঞাধদ প্রঘাভ ওভা বাদ দা। নুষ্ঠাদ লদঢ লজ্ঞাধদ লপন্নঢভ লদঢ লদ। দাঝও া টব টওাদ 

নুষ্ঠাদদভ লপঢদভ লজ্ঞাধদ া লজ্ঞাধদদভ লরয়্স্ত্ত্ত প্রঢযক্ষ া ধদভাক্ষপাদ প্রঘাভ ওভা বাদ দা।  

১১।  লজ্ঞাধদদভ লট ফাদমঢ এং শ্রুলঢফদৄভ লদঢ লদ। লঢ টওামালমপূড ে  ওড েধীড়াতায়্ও লদ দা। লজ্ঞাধদদ 

টদাংভা  যীম যব্দ, ঈলি, ংমাধ, লচংদকম  কালমকামাচ আঢযালত ন্তর্ভ েি ওভা বাদ দা।  

১২।  জ্ঞাঢাদভ দওম ধদণ্যভ টওাদ লজ্ঞাধদ প্রঘাভ ওভা বাদ দা এং টওাদ থভদদভ দওম লজ্ঞাধদ প্রঘাভ ওভা বাদ দা।  

১৩।  াংমাদতয স্টযান্ঢাট ে এন্ঢ টঝলস্টং আদলস্টটিঈঝ (ল.এ.টি.অআ)-এভ ঢালমওার্ভি ধণ্য াফগ্রীভ লজ্ঞাধদ প্রঘাদভভ 

টক্ষদত্র ল.এ.টি.অআ প্রতত্ত ফাদ লদয়্ন্ত্রড দতধত্র ঈধস্থাধদ ওভদঢ লদ। এঙাড়া ন্যান্য টক্ষদত্র (টবঔাদদ প্রদবাচয) 

ংলযে ওর্তেধদক্ষভ ফাদ লদয়্ন্ত্রড দতধত্র ঈধস্থাধদ ওভদঢ লদ। ধণ্য া টাভ লদশ্চয়্ঢা 

(Warranty/Guaranty) ম্পলওেঢ ঢথ্য ঠিও এং ঢা টক্রঢাভ অতায়্দবাগ্য লদঢ লদ। লজ্ঞাধদদ 

প্রঘালভঢব্য প্রযংাধত্র/দতধত্র (Certificates) এভ ভমওলধ ংলযে ওর্তেধক্ষদও টতঔাদঢ লদ এং ঢযালয়্ঢ 

নদঝাওলধ চফা লতদঢ লদ। 

১৪।  রথধত্র  রথ চাঢীয়্ ধণ্য, লাধাঢাম, লক্ললদও, টায়্াকদদালেও টন্টাভ, স্বাস্থয টওন্দ্র আঢযালতভ লজ্ঞাধদদভ টক্ষদত্র 

স্বাস্থয ফন্ত্রডাময়্ ণা ঢাভ থীদস্থ লথতপ্তদভভ নুদফাতদ/ঙাড়ধত্র গ্রলড ওভদঢ লদ এং ঙাড়ধদত্রভ ঢযালয়্ঢ 

নদঝাওলধ চফা  

লতদঢ লদ। 

১৫।  লজ্ঞাধদলঘদত্র টধযাকঢ ধভাফয ে ধলভলাভ ওভদঢ লদ। রথধত্র, লঘলওৎা লরয়্ও ধদণ্যভ লজ্ঞাধদদ লদযরজ্ঞ 

লঘলওৎও, তন্ত লঘলওৎওদতভ লদযরজ্ঞ ললাদ ধভাফয ে প্রতাদ ওভা বাদ দা এং ঢাদতভ ধলভঘয়্ প্রঘাভ ওভা বাদ 

দা। নুরূধপাদ ন্যান্য টক্ষদত্র ালডলচযওপাদ ব্যহৃঢ ধদণ্যভ লজ্ঞাধদদ টধযাকঢ ধভাফয ে ধলভলাভ ওভদঢ 

লদ। ঢদ, দঘঢদঢাভমও (Motivational) লজ্ঞাধদ টবফদ এআট, টাদয়্লভয়্া, টটঙ্গু, বক্ষ্মা, ফলাফাভী 

আঢযালত প্রলঢদভাথ, ফাতও লদয়্ন্ত্রড, এলট লদদক্ষধ প্রভৃলঢ টক্ষদত্র ধলভঘয়্ল ংলযে লদযরদজ্ঞভ টধযাকঢ ধভাফয ে 

টতঔাদদা টবদঢ ধাদভ। 

১৬।  লজ্ঞাধদদ এফদ টওাদ ড েদা া তাী প্রঘাভ ওভা বাদ দা- বাদঢ চদকড প্রঢযক্ষ া ধদভাক্ষপাদ প্রঢালভঢ লদঢ ধাদভ। 

টবফদঃ লজ্ঞাধদদ প্রতলয েঢ ধণ্যটি া ধদণ্যভ ওঁঘাফাম ম্পলওেঢ টওাদ গুদডভ ওণা তাী ওভা লদমা ণঘ ঈি তাী 



প্রফাড ওভা ম্ভ দয়্। লজ্ঞাধদদ প্রতলয েঢ ধণ্য/টা (Goods/Services) দ োৎকৃে া াচাদভভ এওফাত্র 

ধণ্য/টা এফদ তাী ওভা বাদ দা। ঢদ প্রদবাচয টক্ষদত্র ংলযে ভওাভী তপ্তদভভ প্রফাডধত্র ঈধস্থাধদ াদধদক্ষ 

লজ্ঞাধদ টতয়্া টবদঢ ধাদভ। 

১৭।  টওাদ টতযী-লদতযী কাদ া কাদদভ ংয া কাদদভ সুভ ংলযে কাদদভ সুভওাভ  স্বত্বালথওাভীভ দাধলত্ত লদদয়্ 

লজ্ঞাধদদ ব্যলাভ ওভা টবদঢ ধাদভ। ভম কাদদভ সুভওাভ  স্বত্বালথওাভী দা ধায়্া টকদম কাদ া কাদদভ সুভ 

ব্যলাদভভ ওাভদড পলষ্যদঢ সৃে চটিমঢাভ তায়্-তালয়্ত্ব লদদভ লদলফদত্ত ংলযে লজ্ঞাধদতাঢাদও ঙ্গীওাভধত্র 

প্রতাদ ওভদঢ লদ। 

১৮। বজ্ঞালদও যব্দামী, ধলভংখ্যাদ, ঈদ্ধৃলঢ আঢযালত লজ্ঞাধদদ ব্যলাদভভ টক্ষদত্র তালয়্ত্বযীমঢাভ ধলভঘয়্ লতদঢ লদ, টবদ 

াথাভড তয েওদতভ লদওঝ লভ্রালন্ত সৃলে দা লয়্। এ থভদদভ তাীভ ধদক্ষ প্রফাডালত ণাওদঢ লদ। লজ্ঞাধদতাঢাভ 

ধদণ্যভ এ থভদদভ ড েদা/ঈলি/প্রফাদডভ ধদক্ষ বণাবণ ওর্তেধদক্ষভ প্রদয়্াচদীয়্ ওাকচধত্র ঈধস্থাধদ  

ওভদঢ লদ। ধভঢীদঢ সৃে টওাদ চটিমঢাভ চন্য লজ্ঞাধদতাঢাদও তায়্-তালয়্ত্ব লদ ওভদঢ লদ।  

১৯।  লজ্ঞাধদদ চাঢীয়্ ধঢাওা, চাঢীয়্ ঙ্গীঢ  ভডঙ্গীঢ ন্তর্ভ েি ওভা বাদ দা। ঢদ কডদঘঢদঢা সৃলে লওংা ফাচ 

ংস্কাভভমও (Motivational) লজ্ঞাধদদভ টক্ষদত্র লরয়্স্ত্ত্তভ ঘাললতা নুবায়্ী বণাবণ মাদ এং ফব োতাভ 

াদণ চাঢীয়্ ধঢাওা  ভডঙ্গীঢ ন্তর্ভ েি ওভা টবদঢ ধাদভ। 
২০। স্যালদঝাভী ন্যাধলওদ, ওদটফ প্রভৃলঢল চন্লদয়্ন্ত্রড াফগ্রীভ লজ্ঞাধদ প্রঘাভওাদম লজ্ঞাধদদভ দৃশ্য  ংমাধ ফালচেঢ 

 টযাপদীয়্ লদঢ লদ। এ চাঢীয়্ ধদণ্যভ দাফল প্যাদওদঝভ রুলঘযীম দৃশ্য টতঔাদদা টবদঢ ধাদভ। এ ওম ধদণ্যভ 

দৃলেওটু দৃশ্য টতঔাদদা বাদ দা। 

২১। চদদঘঢদঢা া ঈদ্রৃুিওভড (Motivational) লজ্ঞাধদদ লজ্ঞাধদতাঢা া লজ্ঞাধদতাঢাভ টওাদ ধণ্য/টাভ 

গুডাগুড/ড েদাভ ঈদমঔ ওভা বাদ দা। ঢদ, এওম লজ্ঞাধদদভ টযর দৃদশ্য (টঝমধ) টৌচন্যওাভী ললাদ লওংা 

ণ োয়্দওাভী ললাদ লওংা চদস্বাদণ ে ংলযে লজ্ঞাধদতাঢা া ধদণ্যভ দাফ টতঔাদদা টবদঢ ধাদভ।  

২২।  লজ্ঞাধদ প্রঘাদভভ নদম টওাদ ব্যলি া প্রলঢষ্ঠাদ ক্ষলঢগ্রস্ত লদম ংলযে লজ্ঞাধদতাঢা তায়্-তালয়্ত্ব লদ ওভদ।  

২৩।  লজ্ঞাধদ াংমা ণা আংদভচী  পারায়্ লদঢ লদ। টওাদ অঞ্চলমও পারা ব্যলাভ ওভদঢ লদম ঢা টতদযভ াথাভড 

চদকদডভ লদওঝ টাথকম্য লদঢ লদ। ঢদ, ন্যান্য লদতযী পারায়্ লদলফ েঢ লজ্ঞাধদদভ টক্ষদত্র াংমা া আংদভচী 

পারায়্ া-ঝাআদঝম ণাওদঢ লদ। 

২৪।  টঝক্সঝ আ, লদন্ধীকৃঢ াফলয়্ওী/ম্যাকালচদ ব্যঢীঢ ন্যান্য পুস্তও া প্রওাযদাভ লজ্ঞাধদ াংমাদতয টঝলমলপযদদ 

প্রঘাদভভ টক্ষদত্র ফলাধলভঘামও, াংমাদতয টঝলমলপযদ- এভ পূ েনুদফাতদ গ্রলড ওভদঢ লদ এং ন্যান্য 

টভওাভী ঘযাদদদম প্রঘাদভভ টক্ষদত্র ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ভ পূ েনুদফাতদ গ্রলড ওভদঢ লদ।  

২৫।  য়্াচ ফাললনম, ভয, পূচা, ড়লতদ, টৌি পূলড েফা আঢযালত থফ ে লরয়্ও লজ্ঞাধদ প্রঘাদভভ পূদ ে ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ভ 

নুদফাতদ লদদঢ লদ। 

২৬।  লদদম্ন লড েঢ ধণ্য  টাভ লজ্ঞাধদ টঝলমলপযদদ প্রঘাভদবাগ্য লদলঘঢ লদ দাঃ  

(১)  াংমাদতয ব্যাংদওভ ঙাড়ধত্রললীদ/দনুদফালতঢ ণ েমগ্নীওাভী প্রলঢষ্ঠাদ,  

(২)  ধত্র লফঢামী ক্লা, দাআঝ ক্লা, াভ (Bar), ধা ( Pub), াফালচওপাদ স্বীকৃঢ দয়্ এফদ ক্লা া 

লফলঢ, 

(৩)  পাগ্য কডদাওাভী  এঢতংক্রান্ত,  

(৪)  ভতুয া দন্তযলেলক্রয়্া ংক্রান্ত,  

(৫)  মাআদন্পললীদ ওফ েংস্থাদ প্রলঢষ্ঠাদ/ালপ ে/টভলচোভ/বুযদভা,  

(৬)  ালচ থভা, জুয়্া টঔমা া এঢতংক্রান্ত ংস্থা/টওাম্পাদী/ব্যলি,  

(৭)  পুরুর  ফললমাদতভ নাঈদন্ঢযদ কাদফ েন্ট (Foundation Garments) টবফদটব্রলয়্াভ, 

অন্ঢাভয়্যাভ আঢযালত, 



(৮)  লকাদভঝ, ললড়, চুরুঝ আঢযালত ঢাফাওচাঢ ধণ্য,  

(৯)  ফত, কাচা, ঘভ, টলদভাআদ আঢযালত ফাতও/টদযাচাঢীয়্ ধণ্য,  

(১০)  যামদওালম লফলরঢ ধণ্য (যামদওালদমভ ধলভফাড বাআ টলাও দা টওদ),  

(১১)  ফললমাদতভ ক্ষ থ েদ, পুরুর  ফললমাদতভ া লযশু লওদযাভদতভ ললফং, চদ হ্রা ণা 

ীলফঢওভড, লনকাভ লদয়্ন্ত্রড- এভ চন্য ব্যহৃঢ রথধত্র ণা লঘলওৎা, 

(১২)  টবৌদ দ্য েমঢা, ওাম াথ েওয আঢযালত লরয়্ও লদযর লঘলওৎা,  

(১৩)  স্বদে প্রাপ্ত রথ, ফাদ্যমী, ওচ, বাদ্য আঢযালত,  

(১৪)  ঘঁতা া ঘঁতা ংক্রান্ত,  

(১৫)  ব্যা া লযক্ষা প্রলঢষ্ঠাদদভ লাত ংক্রান্ত আঢযালত।  

২৭। লযশুদতভ বদলঢও, ফাদলও া যাভীলভওপাদ ক্ষলঢগ্রস্ত ওভদঢ ধাদভ এফদ টওাদ লরয়্ লজ্ঞাধদদ ন্তর্ভ েি ওভা বাদ 

দা। লযশুদতভ স্বাপালও লশ্বা  স্বপা সুমপ ভমঢাভ সুদবাকদও প্রঢাভডাপূড ে  ঘাতুদেেভ াদণ ওাদচ মালকদয়্ 

টওাদ ালডলচযও ঈদেশ্য লালদমভ প্রয়্া গ্রলডদবাগ্য লদ দা। 

২৮।  গুঁদড়া দ্যদথভ লজ্ঞাধদদ ৫ (ধঁঘ) ঙদভভ ওফ য়্দভ লযশুদতভ ফদটম ললাদ ব্যলাভ ওভা বাদ দা লওংা ঙল 

প্রতয েদ ওভা বাদ দা। এঙাড়া গুদঁড়া দ্যদথভ লজ্ঞাধদদ লদম্নলমলঔঢ দ্যআটি টযাকাদ পৃণওপাদ সুধাভ আদম্পাচ ওদভ 

স্পোক্ষদভ টতঔাদঢ লদঃ (১) ‘‘লযশুদতভ চন্য ফাদয়্ভ দ্যদথভ লওল্প টদআ’’।  ওফধদক্ষ ৩ টদওন্ঢ এং ‘‘এআ গুঁদড়া 

দ্যথ ন্যর্ধ্ে এও ঙভ য়্দভ লযশুদতভ চন্য প্রদবাচয দয়্’’ওফধদক্ষ ৫ টদওন্ঢ। 

২৯।  লজ্ঞাধদদ লযশুদতভ দ্রৃাভা লধতচদও টওাদ দ্রব্য টবফদ লদফাভও, লতয়্াযমাআ, টধদট্রাম া তগ্ধওাভও দ্রব্য, বন্ত্র া 

বদ্যযলঢও বন্ত্রধালঢ, রথধত্র আঢযালত ব্যলাদভভ দৃশ্য টতঔাদদা বাদ দা। ণা এ দ্রব্য লযশুদতভ দাকাদমভ ফদধ্য 

অদঙ ঢা টতঔাদদা বাদ দা। টব টওাদ ধলভলস্থলঢদঢ লযশুদতভ ংযগ্রলদডভ টক্ষদত্র ঢাদতভ লদভাধত্তাভ লরয়্টি 

গুরুদত্বভ াদণ লদঘদা ওভদঢ লদ। টবফদ লযশুদতভ ভাস্তা ধাভাধাভ, ভাস্তাভ ঈধভ টঔমাদৄমা, ঈতাীদপাদ 

ভাস্তায়্ ঘমাদনভা, চাদামা া পাভব্রীদচ লধতচদওপাদ ঝুদঁও ধড়া, উঁচু ধালাদড় অদভালড আঢযালত ঝুলঁওপূড ে দৃশ্য 

লজ্ঞাধদদ টতঔাদদা বাদ দা। 

৩০।  লজ্ঞাধদদভ লরয়্স্ত্ত্তভ াদণ লঘত্রায়্দ াফঞ্জস্যপূড ে লদঢ লদ। লজ্ঞাধদদ ধণ্য া টা ম্পলওেঢ ঢথ্য ঠিও লদঢ 

লদ। 

৩১।  লজ্ঞাধদলঘদত্র পয়্-পীলঢ সৃলেওাভী টওাদ লওছু প্রতয েদ ওভা বাদ দা। নঁল, শ্বাদভাথ, অত্ধলঢযা, ঙ্গ লদেত 

আঢযালত ীপৎ দৃশ্য টতঔাদদা বাদ দা। লযশু, লওদযাভ, বৃি া সুস্থ ব্যলিভ স্দায়ুভ ঈধভ ঘাধ সৃলে ওভদঢ ধাদভ 

এরূধ দৃশ্য টতঔাদদা বাদ দা। 

৩২।  লজ্ঞাধদদ থর েড, ব্যালপঘাভ, যীম চড়াচলড়/থভাথলভ/পলঙ্গ আঢযালত দৃশ্য প্রতয েদ ওভা বাদ দা।  

৩৩। দাভী লদব োঢদ, লওদযাভী  ফললমাদতভ ঈঢযিওভড ( Teasing) এং ঢঁদতভ প্রলঢ দযাপদ ঙ্গপঙ্গী লজ্ঞাধদলঘদত্র 

প্রতয েদ ওভা বাদ দা। 

৩৪।  লজ্ঞাধদদ ংযগ্রলডওাভী ফদটদমভ টধারাও-ধলভেত যামীদঢাপূড ে  প্রঘলমঢ টধারাও- ধলভেদতভ াদণ াফঞ্জস্যপূড ে 

লদঢ লদ।  

 ৩৫। টতদয ঈৎধালতঢ ঢণা টতযীয়্ ধণ্য া টাভ লজ্ঞাধদদ টতযীয়্ ফদটম ব্যলাভ ওভদঢ লদ। ঢদ, টতযীয়্ ধণ্য া 

টাভ লজ্ঞাধদদ ীলফঢ ংখ্যও লদতযী ফদটম ব্যলাভ ওভা টবদঢ ধাদভ। এদক্ষদত্র লদতযী ফদটম ব্যলাদভভ 

চন্য ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ভ পূ োনুদফাতদ গ্রলড ওভদঢ লদ। 

৩৬।   লদতদয ঈৎধালতঢ ঢণা লদতযী ধণ্য া টাভ লজ্ঞাধদদ লদতযী ফদটম ব্যলাভ ওভা টবদঢ ধাদভ। ঢদ 

াংমাদতদযভ পযন্তদভ ঈৎধালতঢ ধণ্য া টাভ লজ্ঞাধদদ টতযীয়্ ফদটম ব্যলাভ ওভদঢ লদ।  



৩৭।   লজ্ঞাধদদ ংযগ্রলডওাভী টওাদ ফদটদমভ ভতুয খঝদম ঢাদও অভ লজ্ঞাধদলঘদত্র টতঔাদদা  

বাদ দা। 

৩৮।  ধলভদয লদেওাভী া ন্ধুসুমপ দয়্ এফদ দৃশ্য লজ্ঞাধদদ টতঔাদদা বাদ দা।  

৩৯।   ভাষ্ট্রীয়্পাদ ংভলক্ষঢ গুরুত্বপূড ে পদ, স্থাধদা, ওাব োময়্, টবফদ চাঢীয়্ ংতপদ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব োময়্, 

ভাষ্ট্রধলঢভ ওাব োময়্, টওাঝ ে া অতামঢ  অতামদঢভ ওাব েক্রফ, টদালদা এমাওা, যলীত লফদাভ, চাঢীয়্ 

স্মৃলঢদৌথ আঢযালত টওাদ ধদণ্যভ লজ্ঞাধদলঘদত্র প্রতয েদ ওভা বাদ দা।  

৪০।  ফলাদ স্বাথীদঢা লত, ভৄলিভেি, কডর্ভযত্থাদ, পারা অদন্দামদ আঢযালত চাঢীয়্ ধব োদয়্ভ লরয়্গুদমাভ ফব োতা  মাদ ভৄন্নঢ ভাঔাভ মদক্ষয এ লরয়্গুদমা প্রঢযক্ষ া 

ধদভাক্ষপাদ লজ্ঞাধদলঘদত্র ন্তর্ভ েি ওভা বাদ দা। 

৪১।   টওাদ লজ্ঞাধদ টযাপদীয়্, সুন্দভ, সুরুলঘপূড ে  ধলভফালচেঢ লওদা এ লরদয়্ টওাদরূধ লদ্রৃথা/দন্দল টতঔা লতদম ংলযে 

টিলপ  ঘযাদদম ওর্তেধক্ষদও ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ অদতদ ওদভ লিান্ত গ্রলড ওভদঢ লদ। 

৪২।   এ দীলঢফামায়্ ঈদমঔ টদআ এফদ লরদয়্ ঢথ্য ফন্ত্রডাময়্ লিান্ত টতদ। ঢাঙাড়া লজ্ঞাধদতাঢা এং টিলপ ঘযাদদম 

(ভওাভী  টভওাভী)-এভ ফদধ্য লজ্ঞাধদ লরদয়্ ফঢলদভাথ লদম ঢথ্য ফন্ত্রডামদয়্ভ লিান্ত চূড়ান্ত দম লদলঘঢ 

লদ। 

৪৩।  ওম টিলপ ঘযাদদমদও (ভওাভী  টভওাভী) লদচ তালয়্দত্ব বণাবণপাদ টঝলমলপযদ লজ্ঞাধদ দীলঢফামা নুভড 

ওদভ প্রদয়্াচদীয়্ ঙাড়ধত্র প্রতাদ ওভদঢ লদ। ঙাড়ধত্র প্রতাদদভ টক্ষদত্র ‘টঝলমলপযদ লজ্ঞাধদ দীলঢফামা’ ঠিওপাদ 

নুভড দা ওভা লদম ঢথ্য ফন্ত্রডাময়্ ংলযে টিলপ ঘযাদদদমভ লরুদি বণাবণ ব্যস্থা গ্রলড ওভদ।  
৪৪।   ঈধদভাি যঢোমী প্রলঢধামদদ ব্যণ ে লদম ংলযে টঝলমলপযদদভ মাআদন্প ালঢম ওভা লদ।



২.১৬ টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াওে ওাব েক্রফ ধলভঘামদা  

এং অনুরলঙ্গও লরয়্ালত ম্পদওে  
লথাদওদল্প প্রডীঢ অআদ 

 

চাঢীয়্ ংত ওর্তেও গৃলীঢ লদম্নলমলঔঢ অআদটি ৯আ অলশ্বদ, ১৪১৩ টফাঢাদও ২৪টয টদন্ফম্বভ, ২০০৬ ঢালভদঔ 

ভাষ্ট্রধলঢভ মলঢ মাপ ওলভয়্াদঙ এং এঢদ্রৃাভা এআ অআদটি  োথাভদডভ কলঢভ চন্য প্রওায ওভা বাআদঢদঙঃ ― 

২০০৬ দদভ ৩৮দং অআদ 

টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াওে ওাব েক্রফ ধলভঘামদা এং অনুরলঙ্গও লরয়্ালত ম্পদওে লথাদওদল্প প্রডীঢ অআদ 
 

টবদলতু টতদয ালডলচযও লপলত্তদঢ টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াওে ওাব েক্রফ ধলভঘালমঢ লআয়্া অলদঢদঙ; এং 

টবদলতু ঈিরূধ ওাব েক্রফ ঢতাভলও, লদয়্ন্ত্রড  ধলভঘামদাভ চন্য লথাদ ওভা ফীঘীদ  প্রদয়্াচদীয়্;  

টদলতু এঢদ্দ্বাভা লদম্নরূধ অআদ ওভা লআম :— 

১।  ংলক্ষপ্ত লযদভাদাফ  প্রঢেদ :  

(১)  এআ অআদ টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াওে ধলভঘামদা অআদ, ২০০৬ দাদফ লপললঢ লআদ ।  

(২)   আলা লমদম্ব ওাব েওভ লআদ ।  

২। ংজ্ঞা :  

  লরয়্ া প্রদঙ্গভ ধলভধন্থী টওাদ লওছু দা ণালওদম, এআ অআদদ— 

(১) ‘‘নুষ্ঠাদ’’  দণ ে টওি্ টদঝয়্াদওে ম্প্রঘালভঢ নুষ্ঠাদ বণা :—ঘমলিত্র, লনঘাভ, দাঝও, থাভাাললও 

দাঝও, নৃঢয, ঙ্গীঢ, ক্রীড়া, লজ্ঞাধদ, ম্যাকালচদ নুষ্ঠাদ, টব টওাদ াও া লদ োওদযমী ঈধস্থাধদ, টব 

টওাদ প্রলঢদতদ  ংাতল প্রঘালভঢ টব টওাদ নুষ্ঠাদদও বুছাআদ; এং লপলট ওযাদঝ টভওট োভ, 

লপলট ওযাদঝ টধয়্াভ, লপলট ওযাদঝ লটস্ক, লটলচঝাম লপলট লটস্ক  ন্যান্য প্রভেলি দ্রৃাভা 

ধলভদলযঢ টব টওাদ নুষ্ঠাদ এং যীম নুষ্ঠাদ ঈলাভ ন্তর্ভ েি লআদ;  

(২)  ‘‘যীম নুষ্ঠাদ’’  দণ ে থাভা ১৯ এভ ঈধ- থাভা (৯) এ ঈলমলঔঢ টব টওাদ া ওম প্রওাভ ম্প্রঘালভঢ 

নুষ্ঠাদদও বুছাআদ; 

(৩)  ‘‘টওি্ ধাদভঝভ’’  ণ ে এফদ টওাদ ব্যলি লবলদ টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াদওেভ ফাধ্যদফ এমাওালপলত্তও 

ভূলদপ েভ (টঝলভলেয়্াম) ঘযাদদম, ঈধগ্রল া স্যাদঝমাআঝ ঘযাদদম (লি টু এয়্াভ ঘযাদদম  টধ- ঘযাদদম), 

আঢযালত গ্রালওদতভ ঈদেদশ্য ালডলচযও লপলত্তদঢ ঞ্চামদ এং টপ্রভদডভ চন্য ওদরাম রুফ লআদঢ 

লকন্যাম প্রস্তুঢ ওদভদ  তয েদওভ ঘাললতা পূভদডভ মদক্ষয লনট ধাদভঝভ া গ্রালদওভ লদওঝ লঢভড 

ওদভদ; এং ফালিধম লদস্টফ ধাদভঝভ আলাভ ন্তর্ভ েি লআদ; 

(৪) ‘‘টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াওে’’  দণ ে এফদ এওটি ধিলঢদও বুছাআদ বালাভ লদচস্ব, মীচ া পাড়াকৃঢ 

লদয়্লন্ত্রঢ ম্প্রঘাভ মাআদ া ফালি ঘযাদদম ফালি ধদয়্ন্ট লটলেলঈযদ ালপ ে (এফ.এফ.লট.এ) া 

টাআদভক্ট টু টলাফ (লট.টি.এআঘ) ণালওদ এং ংভেি লকন্যাম প্রস্তুঢওভড, লদয়্ন্ত্রড  হুলথ গ্রালদওভ 

ঘাললতা লফঝাআাভ চন্য প্রদয়্াচদীয়্ লঢভড বন্ত্রধালঢ ণালওদ; 

(৫) ‘‘গ্রালও’’  ণ ে এফদ টওাদ ব্যলি লবলদ টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াদওেভ লকন্যাম টওি্ ধাদভঝদভভ লদওঝ 

লআদঢ ঢদ্ওর্তেও লদলত েেকৃঢ টওাদ স্থাদদ, ন্য টওাদ ব্যলিভ লদওঝ ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ ওভা ব্যলঢদভদও 

গ্রলড ওদভদ; 

(৬)  ‘‘ঘযাদদম’’  ণ ে টধ- ঘযাদদম া লি টু এয়্াভ ঘযাদদম; 



(৭)  ‘‘টাঈদ লমংও’’  ণ ে স্যাদঝমাআঝ লআদঢ লকন্যাম গ্রলড ওভা; 

(৮)  ‘‘লট.টি.এআঘ ( DTH)’’ দণ ে ঈধগ্রদলভ ফাধ্যদফ ম্প্রঘালভঢ নুষ্ঠাদদও ক্ষুদ্রাকৃলঢভ লটদযভ ফাধ্যদফ 

ভালভ গ্রলড ওলভাভ প্রভেলিদও বুছাআদ; 

(৯)  ‘‘লটলেলঈঝভ’’  ণ ে এফদ ব্যলি লবলদ টতযী া লদতযী টওাদ ঘযাদদদমভ ব্রটওাস্টাদভভ স্থাদীয়্ ধলভদযও 

ললাদ ঐ ঘযাদদদমভ নুষ্ঠাদ থাভদডভ মদক্ষয লটদওাটাভ, লঘধ  অনুরলঙ্গও বন্ত্রধালঢ অফতাদী ওলভয়্া 

ালডলচযও লপলত্তদঢ টাপ্রতাদওাভীভ লদওঝ ভভাল ওদভদ; 

(১০) ‘‘লদথ োলভঢ’’ ণ ে ললথ দ্রৃাভা লদথ োলভঢ া নুরূধ ললথ প্রডীঢ দা লয়্া ধব েন্ত ভওাভ ওর্তেও ভওাভী টকদচদঝ 

প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা লদথ োলভঢ; 

(১১) ‘‘লনট ধাদভঝভ’’ ণ ে এফদ টওাদ ব্যলি লবলদ টওি্ ধাদভঝদভভ লদওঝ লআদঢ লকন্যাম গ্রলড ওলভয়্া 

লদথ োলভঢ লন’ভ ললদফদয়্ গ্রালওদও ংদবাক প্রতাদ ওদভদ; 

(১২) ‘‘ললথ’’ ণ ে এআ অআদদভ থীদ প্রডীঢ ললথ; 

(১৩) ‘‘ব্যলি’’ যদব্দভ অঢায়্ টওাদ প্রাকৃলঢও ব্যলি স্বত্বললযে এওও ব্যলি ( individual) ংযীতাভী ওাভাভ, 

লফলঢ, টওাম্পাদী, ওভদধাদভযদ, ফায়্ লফলঢ, এং ংললথি ংস্থা ( statutory body) 

ন্তর্ভ েি; 

(১৪) ‘‘এফ.এফ.লট.এ (MMDS)’’ ণ ে য়্াভদম টঝলমওলফঈলদদওযদ বদন্ত্রভ ফাধ্যদফ লট লপলট লকন্যাম 

টপ্রভড ওলভাভ চন্য ফালি ঘযাদদম ফালি ধদয়্ন্ট লটলেলঈযদ ালপ ে । ঢদ আলা টওাদফদঢ 

টঝলভলেয়্াদম ম্প্রঘাভ বুছাআদ দা; 

(১৫) ‘‘এফ.এ. (MSO) া ফালিধম লদস্টফ ধাদভঝভ’’  ণ ে এফদ টওি্ ধাদভঝভ লবলদ লকন্যাম প্রস্তুঢ 

ওলভয়্া ন্য টওাদ টওি্ ধাদভঝভ া লনট ধাদভঝদভভ লদওঝ ভভাল া লঢভড ওদভদ;  

(১৬) ‘‘মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ’’ ণ ে টচমাভ টক্ষদত্র স্ব স্ব টচমা প্রযাও া ভওাভ ওর্তেও এঢদ্যদেদশ্য লদভেি টব 

টওাদ ভওাভী ওফ েওঢো; 

(১৭) ‘‘ভওাভ’’ ণ ে ঢথ্য ফন্ত্রডাময়্; 

(১৮) ‘‘টাপ্রতাদওাভী’’ ণ ে এফ.এফ.লট.এ, লট.টি.এআঘ া ন্য টওাদ বদন্ত্রভ ফাধ্যদফ গ্রালওদতভ ফদধ্য ঘযাদদম 

ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ ওদভ এফদ টওাদ এফ.এ., টওি্ ধাদভঝভ, লনট ধাদভঝভ া ব্যলি। 

৩।  ঘযাদদম টাঈদ লমংও, লধডদ, আঢযালত :  

(১)  টওাদ লটলেলঈঝভ া টাপ্রতাদওাভী লদথ োলভঢ অদতদধদত্রভ লপলত্তদঢ ভওাভ ওর্তেও, নুদফালতঢ 

ঘযাদদম ব্যঢীঢ ন্য টওাদ ঘযাদদম াংমাদতদয টাঈদ লমংও, লধডদ, ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ ওলভদঢ 

ধালভদ দা । 

(২)  টওাদ লটলেলঈঝভ া টাপ্রতাদওাভী ভওাভ নুদফালতঢ ঘযাদদম ব্যঢীঢ লদচস্ব টওাদ নুষ্ঠাদ বণা :-  
লপলট, লপললট, লটলপলট- এভ ফাধ্যদফ া ন্য টওাদ ঈধাদয়্ টওাদ ঘযাদদম াংমাদতদয লধডদ, ঞ্চামদ 

 ম্প্রঘাভ ওলভদঢ ধালভদ দা । 

(৩)    ঈধ- থাভা (১) এভ থীদ ঘযাদদম নুদফাতদদভ টক্ষদত্র ভওাভ থাভা ১৯ এভ লথাদামী নুভদডভ 

াধ্যাথওঢা অদভাধ ওলভদ । 

(৪)  ভওাভী নুদফাতদ  লদতদয ণ ে টপ্রভদডভ ভওাভী নুফলঢ দা টদয়্া ধব েন্ত লদতযী টধ-ঘযাদদম টাঈদ 

লমংও, লধডদ, ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ ওলভদঢ ধালভদ দা । 
৪।  মাআদন্প :  

১৫ 



(১)  এআ অআদদভ থীদ মাআদন্পপ্রাপ্ত দা লআয়্া টওাদ ব্যলি লটলেলঈঝভ া টাপ্রতাদওাভী ললাদ ওাব েক্রফ 

ধলভঘামদা ওলভদঢ ধালভদ দা । 

(২)  এআ অআদ মৎ লআাভ পূদ ে টওাদ ব্যলি লটলেলঈঝভ া টাপ্রতাদওাভী ললাদ ওাব েক্রফ ধলভঘামদাভ চন্য 

মাআদন্প প্রাপ্ত লআয়্া ণালওদম ঈি অআদ মৎ লআাভ দলথও ৩০ (লত্রয) লতদদভ ফদধ্য ঢদ্ওর্তেও 

মাআদলন্পং ওর্তেধদক্ষভ লদওঝ মাআদদন্পভ চন্য থাভা ৫ এভ লথাদ নুাদভ পুদভায়্ অদতদধত্র তালঔম 

ওলভদঢ লআদ । 

(৩)   মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ওর্তেও ঈধ- থাভা (২) এভ থীদ তালঔমকৃঢ অদতদধত্র গ্রালয া প্রঢযাখ্যাঢ দা 

লয়্া ধব েন্ত অদতদওাভী ঢালাভ ওাব েক্রফ ধলভঘামদা ব্যালঢ ভালঔদঢ ধালভদ ।  

(৪)  ঈধ- থাভা (২) এভ থীদ লদথ োলভঢ ফদয়্ভ ফদধ্য টওাদ লটলেলঈঝভ া টাপ্রতাদওাভী ওর্তেও পুদভায়্ 

মাআদদন্পভ চন্য অদতদধত্র তালঔম ওভা দা লআদম ঈি লদথ োলভঢ ফয়্ লঢক্রান্ত লআাভ দঙ্গ দঙ্গ 

ঢদ্রৃভাদভ প্রতত্ত া আসুযকৃঢ মাআদন্প ালঢম লআয়্াদঙ লময়্া কণ্য লআদ । 

(৫)  এআ অআদদভ থীদদ মাআদন্পপ্রাপ্ত দা লআদম টওাদ ব্যলি লট.টি.এআঘ া এফ.এফ.লট.এ ঝালফ েদাম স্থাধদ, ব্যলাভ, 

লধডদ  ঞ্চামদ ওলভদঢ ধালভদ দা। 

৫।  মাআদন্প প্রতাদ ধিলঢ :  

(১)  লটলেলঈঝভ এং টাপ্রতাদওাভী ললাদ ওাব েক্রফ ধলভঘামদা ওলভদঢ আচ্ছুও ব্যলিদও মাআদদন্পভ চন্য 

মাআদলন্পং ওর্তেধদক্ষভ লদওঝ লদথ োলভঢ নভফ নুাদভ অদতদধত্র তালঔম ওলভদঢ লআদ এং 

অদতদধদত্রভ াদণ লদথ োলভঢ মাআদন্প লন চফা লতদঢ লআদ। 

(২) ঈধ-থাভা (১) এভ থীদ অদতদধত্র প্রালপ্তভ ধভ মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ অদতদধদত্রভ াদণ তালঔমীয়্ ওম ঢথ্যালতভ ঠিওঢা 

ম্পদওে লদলশ্চঢ লআদ। 

(৩)     মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ - 

(ও)  টাপ্রতাদওাভী ওর্তেও অদতদধত্র তালঔম লআাভ দলথও ৩০ (লত্রয) লতদদভ ফদধ্য 

টাপ্রতাদওাভী ভাদভ; এং 

(ঔ)  লটলেলঈঝভ ওর্তেও অদতদধত্র তালঔম লআাভ ধভ ঈলা দলঢলমদম্ব ভওাদভভ লদওঝ 

নুদফাতদদভ চন্য টপ্রভড ওলভদ এং ভওাভী নুদফাতদ প্রালপ্তভ দলথও ৩০ (লত্রয) লতদদভ 

ফদধ্য লটলেলঈঝভ ভাদভ;লদথ োলভঢ নভফ নুাদভ মাআদন্প আসুয ওলভদ। 

(৪) ঈধ-থাভা (৩) এ লদথ োলভঢ ফদয়্ভ ফদধ্য অদতদটি দাফঞ্জুভ ওলভদম মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ফঞ্জুভ দা ওভা ম্পলওেঢ লিান্ত গ্রলদডভ দলথও ১৫ (ধদদভ) লতদদভ 

ফদধ্য বণাবণ ওাভড ঈদমঔপূ েও লিান্তটি অদতদওাভীদও লমলঔঢপাদ ললঢ ওলভদ । 
৬।  মাআদন্প দাফঞ্জুভ ংক্রান্ত অলধম :  

(১)  থাভা ৫ এভ ঈধ-থাভা (৪) এভ থীদ মাআদন্প ংক্রান্ত অদতদ দাফঞ্জুভ ওভা লআদম ংক্ষুব্ধ ব্যলি লিান্ত 

ম্পদওে ললঢ লআাভ দলথও ৩০ (লত্রয) লতদদভ ফদধ্য ভওাভ ভাদভ মাআদলন্পং ওর্তেধদক্ষভ লিান্ত 

ভত  ভললঢ ওলভাভ চন্য অলধম ওলভদঢ ধালভদদ। 

(২)   ঈধ-থাভা (১) এভ থীদ অলধম অদতদ প্রালপ্তভ ধভ ভওাভ অলধমওাভীদও ভেলিঙ্গঢ ফদয়্ শুদাদীভ 

সুদবাক প্রতাদ ওলভয়্া অলধমটি লদষ্পলত্তভ ব্যস্থা ওলভদ। 

(৩) ভওাভ ওর্তেও প্রতত্ত অদতয চূড়ান্ত লময়্া কণ্য লআদ।  

৭।  মাআদদন্পভ টফয়্াত  যঢোমী :  

(১)  লটলেলঈঝভ  টাপ্রতাদওাভী প্রলঢটি মাআদদন্পভ টফয়্াত ২ (দ্যআ) ৎভ লআদ।  

(২)   টফয়্াদতাত্তীড ে লআাভ ন্যযদ ৩০ (লত্রয) লতদ পূদ ে লটলেলঈঝভ এং টাপ্রতাদওাভীদও আসুযকৃঢ মাআদন্পটি 

দায়্দ ওলভাভ চন্য মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ভাদভ লদথ োলভঢ নভফ নুাদভ অদতদধত্র তালঔম ওলভদঢ 

লআদ এং অদতদধদত্রভ াদণ লদথ োলভঢ দায়্দ লন চফা লতদঢ লআদ। 



(৩)  এআ অআদদভ থীদ প্রতত্ত মাআদন্প লস্তান্তভদবাগ্য দদল (non- transferable)। 
(৪) মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ওর্তেও আসুযকৃঢ প্রলঢটি মাআদদন্প লদম্নলড েঢ যঢোমী ঈদমঔ ণালওদ, বণা :— 

(ও)  মাআদন্প গ্রলীঢা ওর্তেও এআ অআদ  ললথ প্রলঢধামদ;  

(ঔ)  মাআদন্প গ্রলীঢা ওর্তেও ভওাভ নুদফালতঢ ঘযাদদম ব্যঢীঢ ন্য টওাদ ঘযাদদম টাঈদ লমংও, 

লধডদ া ঞ্চামদ এং লদচস্ব নুষ্ঠাদ প্রতয েদ া ম্প্রঘাভ দা ওভড;  

(ক)  মাআদন্প গ্রলীঢা ওর্তেও ফাদমঢ টাপ্রতাদল ওালভকলভ ফাদ চায়্ ভাঔা  ন্যান্য ওালভকলভ 

যঢোমী প্রলঢধামদ; 

(খ)  ভূ-কপেস্থ টওি্, শূদন্য ঝুমন্ত মাআদ  অনুরলঙ্গও স্থাধদা ংদবাচদদভ া ব্যলাদভভ ওাভদড ক্ষলঢ 

লআদম ক্ষলঢগ্রস্ত ব্যলি া ংস্থাদও মাআদন্প গ্রলীঢা ওর্তেও ক্ষলঢপূভড লদলশ্চঢওভড; 

(গ)  ভওাভ ওর্তেও নুদফালতঢ লদম্নলড েঢ চাঢীয়্ গুরুত্বপূড ে নুষ্ঠাদ াধ্যঢাভমওপাদ প্রঘাভওভড, 

বণা :— 

()  ভাষ্ট্রধলঢ  ভওাভ প্রথাদদভ পারড;  

(অ)  চদগুরুত্বপূড ে টখারডা া টপ্রদদাঝ;  

(আ) চরুভী অলায়্া াঢো;  

(ই)  ভওাভ ওর্তেও, ফয়্, ফয়্ প্রঘালভঢ গুরুত্বপূড ে ভওাভী  ন্যান্য নুষ্ঠাদ;  

(ঘ)  মাআদন্প গ্রলীঢা ওর্তেও ব্যা ন্ধ া ধলভঢেদদভ লরয়্ ললঢওভড।  

(৫)    ঈধ- থাভা (৪) এ লড েঢ মাআদদন্প ঈলমলঔঢ যঢোমীভ যঢে ধামদদ ব্যণ েঢা লআদ এআ অআদদভ থীদ 

এওটি ধভাথ। 

(৬)  মাআদন্প গ্রলীঢা ওর্তেও ধলভদযালথঢ ঘাচে, াভঘাচে, লদথ োলভঢ লন, আঢযালত া ঈলাদতভ টওাদ ংয 

টনভঢদবাগ্য দদল (non- refundable)। 
৮। মাআদন্প প্রতাদদ নুভডীয়্ দীলঢ: মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ, টওাদ ব্যলিভ অদতদদভ লপলত্তদঢ, ঈধভেিঢা লদঘদায়্ 

ঈলাভ এঔলঢয়্াভাথীদ এমাওায়্ টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াওে ধলভঘামদাভ চন্য এওদঘটিয়্া ব্যা লদরুৎাললঢওভদডভ 

মদক্ষয এওালথও ব্যলিদও মাআদন্প প্রতাদ ওলভদঢ ধালভদ। 

৯। ওলঢধয়্ ব্যলিভ টক্ষদত্র মাআদন্প প্রতাদদভ াথা-লদদরথ :  

 লদম্নলড েঢ ব্যলিভ টক্ষদত্র মাআদন্প আসুয ওভা বাআদ দা, বলত অদতদওাভী— 

(ও)  াংমাদতদযভ দাকলভও  লথাী দা লদ; া  

(ঔ)  টওাদ লদতযী টওাম্পাদী, বালা লদতযী অআদদ লদলন্ধঢ  ধলভঘালমঢ; া  

(ক)  টওাদ টওাম্পাদী বালাভ ২০% এভ লথও টযয়্াভ টওাদ লদতযী দাকলভদওভ া টওাম্পাদীভ; া  

(খ)  লদতযী দাকলভও এভ ফালমওাদা দ্রৃাভা ধলভঘালমঢ লয়্।  

১০। মাআদলন্পং ওর্তেধদক্ষভ ক্ষফঢা :  

 এআ অআদদভ লথাদামী াস্তায়্দদভ প্রদয়্াচদদ মাআদলন্পং ওর্তেধদক্ষভ লদম্নলড েঢ ক্ষফঢা ণালওদ, বণা :— 

(ও)  টব টওাদ ভেলিঙ্গঢ ফদয়্ টব টওাদ স্থাদদ প্রদয ওলভদঢ ধালভদদ, বলত ঈি ওর্তেধদক্ষভ এআরূধ লশ্বা 

ওলভাভ ভেলিঙ্গঢ ওাভড ণাদও টব, ঈি স্থাদদ— 

() এআ অআদদভ থীদ নুদফালতঢ দদল এআরূধ বন্ত্রধালঢ া প্রলঢন্ধওঢা সৃলেওাভী বন্ত্রধালঢ অদঙ া 

ব্যলাভ ওভা লআদঢদঙ; া 



(অ)  মাআদন্প ব্যলঢদভদও া মাআদদন্পভ যঢে পঙ্গ ওলভয়্া টাপ্রতাদ া টপ্রতাদদভ ঈদেদশ্য 

বন্ত্রধালঢ স্থাধদ া ধলভঘামদা ওভা লআদঢদঙ; 

(ঔ) তনা (ও) এ লড েঢ বন্ত্রধালঢ ধায়্া টকদম ঈলা ধভীক্ষা ওলভদঢ, ঈি বন্ত্রধালঢভ তঔমতাভ, ব্যলাভওাভী া 

লদয়্ন্ত্রডওাভীদও লচজ্ঞাাাত ওলভদঢ এং ঈি বন্ত্রধালঢ ভাআয়্া টনলমদঢ ধালভদ; 

(ক)  টাপ্রতাদদভ চন্য টব বন্ত্রধালঢ নুদফালতঢ দদল ঈলা অঝও ওলভদঢ ধালভদ।  

১১। মাআদন্প স্থলকঢ া ালঢমওভড :  

(১)  টওাদ লটলেলঈঝভ া টাপ্রতাদওাভী মাআদদন্প প্রতত্ত যঢোমী মঙ্ঘদ ওলভদম মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ঈি 

লটলেলঈঝভ া টাপ্রতাদওাভীভ মাআদন্প াফলয়্ওপাদ স্থলকঢ া ালঢম ওলভদঢ ধালভদ।  

(২)   ঈধ-থাভা (১) এভ অঢায়্ াফলয়্ওপাদ স্থলকঢ মাআদন্প ালঢম ওলভাভ পূদ ে ংলযে মাআদন্প 

গ্রলীঢাদও াফলয়্ওপাদ স্থলকঢ মাআদন্প টওদ ালঢম ওভা লআদ দা টআ ফদফ ে দলথও ৭ (াঢ) লতদদভ 

ফদধ্য ওাভড তয োদদাভ টদাটিয প্রতাদ ওলভদঢ লআদ। 

(৩)  ঈধ-থাভা (২) এভ থীদ প্রতত্ত ওাভড তয োদদাভ টদাটিদযভ চা প্রালপ্তভ ধভ মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ বলত ফদদ 

ওদভ টব, — 

()  ংলযে মাআদন্প ালঢম ওভা প্রদয়্াচদ ঢালা লআদম ঈি স্থলকঢ মাআদন্প ালঢম ওলভদঢ 

ধালভদ; া 

(অ)  মাআদন্প গ্রলীঢা ওর্তেও মাআদদন্প প্রতত্ত যঢোমী বণাবণপাদ পূভড ওভা লআদঢদঙ এং 

মাআদন্পটি ালঢম ওলভাভ টওাদ ভেলিভেি ওাভড দাআ ঢালা লআদম াফলয়্ওপাদ প্রতত্ত স্থলকঢ 

অদতয ালঢম ওলভদ। 

১২। ধভাফয েও ওলফটি :  

(১)  এআ অআদ া ললথভ লথাদামী াস্তায়্দদভ মদক্ষয প্রদয়্াচদদাদথ ভওাভ দলথও ১১ (একাভ) 

তস্যললযে ধভাফয েও ওলফটি কঞদ ওলভদঢ ধালভদ। 

(২) ধভাফয েও ওলফটিভ তালয়্ত্ব  ওাব োমী, পা  অনুরলঙ্গও লরয়্ালত ললথ দ্রৃাভা লদথ োলভঢ লআদ।  

(৩)  ধভাফয েও ওলফটি, ফয়্, ফয়্, ভওাভ ভাদভ ধভাফয ে া, টক্ষত্রফঢ, সুধালভয প্রতাদ ওলভদঢ ধালভদ।  

১৩।  লিদওাদয়্ন্পী ভাে ম্পলওেঢ মাআদন্প গ্রলড, আঢযালত :  

 প্রদঢযও টাপ্রতাদওাভীদও লিদওাদয়্ন্পী ব্যলাদভভ টক্ষদত্র লিদওাদয়্ন্পী ভাে প্রালপ্তভ চন্য াংমাদতয 

টঝলমদবাকাদবাক অআদ, ২০০১ (২০০১ দদভ ১৮দং অআদ) এং লিদওাদয়্ন্পী ভাে ম্পলওেঢ লর্দ্ফাদ ন্যান্য 

অআদদভ থীদ মাআদন্প গ্রলড ওলভদঢ লআদ। 
১৪।  মাআদদন্পভ ডুলধদওঝ া নুলমলধ প্রতাদ :  

 টওাদ লটলেলঈঝভ া টাপ্রতাদওাভীভ মাআদন্প লাভাআয়্া টকদম া দে লআদম মাআদন্প গ্রলীঢা লদথ োলভঢ লন 

প্রতাদপূ েও ঈলাভ ডুলধদওঝ ওলধ া নুলমলধ মাআদলন্পং ওর্তেধদক্ষভ লদওঝ লআদঢ গ্রলড ওলভদঢ ধালভদদ। 

১৫। নুদফালতঢ ঘযাদদম ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ স্থলকঢওভড, আঢযালত :   

(১)  নুদফালতঢ টওাদ ঘযাদদম লধডদ, ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভওাদম বলত ভওাদভভ লদওঝ এআ ফদফ ে প্রঢীয়্ফাদ 

লয়্ টব, ঈি ঘযাদদদম প্রঘালভঢ নুষ্ঠাদ থাভা ১৯ এভ ধলভধন্থী ঢালা লআদম ভওাভ ঢাৎক্ষলডও া, 

টক্ষত্রফঢ বাঘাআপূ েও ঈি ঘযাদদদমভ লধডদ, ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ াফলয়্ও া স্থায়্ীপাদ ন্ধ ওলভয়্া 

টতয়্াভ লদদত েয লতদঢ ধালভদ । 

(২)    স্থায়্ীপাদ ন্ধ ওলভয়্া টতয়্া টওাদ ঘযাদদদমভ লধডদ, ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ ঈি ঘযাদদদমভ 

লটলেলঈঝদভভ লমলঔঢ অদতদদভ টপ্রলক্ষদঢ ভওাভ ঈধভেি ফদদ ওলভদম, লদথ োলভঢ লন ধলভদযাথ 

াদধদক্ষ, পুদভায়্ ঘালু ওলভাভ লদদত েয লতদঢ ধালভদ। 



১৬। ভওাভী  টভওাভী ঘযাদদম ঞ্চামদ :   

 প্রদঢযও টাপ্রতাদওাভীদও - 

(ও) ঢালাভ ঞ্চালমঢ ঘযাদদদমভ ফদধ্য ভওাভী ঘযাদদমভল, অলশ্যওপাদ, গ্রালথওাভক্রদফ, প্রাআফ ব্যাদন্ঢ 

E2—E6 ধব েন্ত টওাদ প্রওাভ ধলভঢেদ ব্যলঢদভদও, ব্যালঢপাদ ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ ওলভদঢ লআদ। 

ঢঃধভ ভওাভ নুদফালতঢ টভওাভী টতযীয়্ লি টু এয়্াভ ঘযাদদমভল নুদফাতদদভ ঢালভঔ লআদঢ 

গ্রালথওাভক্রদফ প্রাআফ ব্যাদন্ঢ  ঢৎধভঢী ব্যান্ঢভদল, ব্যালঢপাদ ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ ওলভদঢ 

লআদ; 

 ব্যাখ্যাঃ এআ থাভায়্ প্রাআফ ব্যান্ঢ লমদঢ অন্তচোলঢওপাদ স্বীকৃঢ E2—E12 ধব েন্ত ১১টি ঘযাদদমদও 

প্রাআফ ব্যান্ঢ বুছাআদ। ঢৎধভঢী ব্যান্ঢ লমদঢ X. Y. Z.  S5—S10 টও বুছাআদ। 

(ঔ) ঢালাভ ঞ্চামদ প্রলক্রয়্ায়্, বলত টওাদ টক্ষদত্র প্রাআফ ব্যান্ঢ  ঢৎধভঢী ব্যান্ঢ লদথ োভড ওভা দা বায়্, 

অলশ্যওপাদ, গ্রালথওাভক্রদফ, ভওাভী ঘযাদদমভল, ঢঃধভ ভওাভ নুদফালতঢ টভওাভী লি টু 

এয়্াভ ঘযাদদমভল নুদফাতদদভ ঢালভঔ লআদঢ গ্রালথওাভক্রদফ ব্যালঢপাদ ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ 

ওলভদঢ লআদ; 

(ক) লদতয লআদঢ ম্প্রঘালভঢ টওাদ টতযীয়্ ঘযাদদম এদতদয টাঈদ লমংও, লধডদ, ম্প্রঘাভ/ঞ্চামদ ওভা 

বাআদ দা। 
১৭। গ্রালও টা  :   

(১)  টাপ্রতাদওাভী ভওাভ নুদফালতঢ টতযী, লদতযী টধ- ঘযাদদম এং লি টু এয়্াভ ঘযাদদম ঞ্চামদ া 

ম্প্রঘাভ ওলভদ। 

(২) ঈধ-থাভা (১) এভ লথাদ নুাদভ ঘযাদদম ঞ্চামদ া ম্প্রঘাভ ওলভাভ মদক্ষয টাপ্রতাদওাভী 

গ্রালওদতভ লদওঝ লআদঢ ভওাভ ওর্তেও, লদথ োলভঢ ালপ ে লন এভ লঢলভি লন গ্রলড ওলভদঢ ধালভদ দা।  

(৩) টওাদ লটলেলঈঝভ টধ-ঘযাদদদমভ প্যাদওচ/ালন্ঢম প্রণা ওলভদঢ ধালভদ দা। প্রলঢ ঘযাদদদমভ ভল্য পৃণও 

পৃণও ওদভ ভওাভ ওর্তেও লদথ োলভঢ ললথভ অদমাদও ওলভদঢ লআদ। 

(৪) গ্রালও ঘাললতা নুবায়্ী এফ.এ. এং টওি্ ধাদভঝভকড টধ- ঘযাদদম ক্রয়্ ওলভদঢ ধালভদদ এং 

গ্রালও ঘাললতা দা ণালওদম প্রদয়্াচদদ ক্রয়্কৃঢ টধ- ঘযাদদম লটলেলঈঝভদও টনভঢ প্রতাদ ওলভদঢ ধালভদ।  

(৫) প্রদঢযও এফ.এ./টওি্ ধাদভঝভ/লনট ধাদভঝভকড গ্রালওদতভ ধঙন্দ নুাদভ ংদবাক প্রতাদ 

ওলভদদ। টাপ্রতাদওাভী টওাদ এফ.এ./টওি্ ধাদভঝভ/লনট ধাদভঝভ লদদচ ীফাদা লদথ োভড 

ওলভয়্া া টচাভপূ েও এমাওাভ গ্রালওদতভ আোভ লরুদি ংদবাক লদদঢ াধ্য ওলভদঢ ধালভদ দা।  

(৬) ভওাভ াংমাদতদয লধডদদভ চন্য প্রদয়্াচদ নুবায়্ী ললথভ ফাধ্যদফ লি টু এয়্াভ এং টধ-ঘযাদদমল 

ঘযাদদম ংখ্যা ফয়্, ফয়্ লদথ োভড ওলভদঢ ধালভদ। 

(৭) ভওাভ টব ফস্ত লদতযী টধ-ঘযাদদদমভ নুদফাতদ প্রতাদ ওলভদদ ঢালাভ ভল্য ভওাভ লদথ োভড ওলভয়্া 

লতদ। 

১৮। গ্রালওদতভ লপদবাক গ্রলড  লদষ্পলত্ত :  

(১)  এআ অআদদভ থীদ টাপ্রতাদওাভী ওর্তেও প্রতত্ত টা প্রালপ্তভ টক্ষদত্র গ্রালওদতভ টওাদ লপদবাক ণালওদম 

ঈলা ংলযে মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ভাদভ লমলঔঢপাদ টধয ওভা বাআদ।  

(২) ঈধ-থাভা (১) এভ থীদ লপদবাক প্রালপ্তভ ধভ মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ঈলাভ বণাণ েঢা বাঘাআপূ েও 

টাপ্রতাদওাভীদও ঢলদ্রৃরুদি অদীঢ লপদবাদকভ লরয়্টি দলথও ৭ (াঢ) লতদদভ ফদধ্য লদষ্পলত্ত 

ওলভাভ চন্য লদদত েয লতদঢ ধালভদ এং লদদত েয ধামদদভ ব্যণ েঢাভ টক্ষদত্র মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ঈলাভ 

মাআদন্প ালঢম া াফলয়্ওপাদ স্থলকঢ ওলভদঢ ধালভদ। 



১৯। ম্প্রঘাভ া ঞ্চামদদভ টক্ষদত্র াথা-লদদরথ :   

 টাপ্রতাদওাভী টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াদওেভ ফাধ্যদফ টব নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাভ া ঞ্চামদ ওলভদঢ ধালভদ দা 

ঢালা লদম্নরূধ, বণা :- 

1. টতদযভ ঔন্ঢঢা স্বাথীদঢা, া েদপৌফত্ব  ভৄলিভেদিভ টঘঢদা  অতদয েভ ধলভধন্থী টওাদ নুষ্ঠাদ;  

2. ভাষ্ট্র ধলভঘামদাভ ভমদীলঢ এং ভাষ্ট্রীয়্ দীলঢভ ধলভধন্থী টওাদ নুষ্ঠাদ;  

3. ললংাত্ধও, ন্ত্রা, লদদ্রৃর  ধভাথম্বলমঢ টওাদ নুষ্ঠাদ; 

4. াংমাদতদযভ আলঢলা  ঐলঢলয, লযক্ষা  ংস্কৃলঢ, াফালচও  থফীয়্ ভল্যদাথ, চাঢীয়্ ংললঢ  ভাষ্ট্রীয়্ 

পাভলঢেভ ধলভধন্থী টওাদ নুষ্ঠাদ; 

5. চাঢীয়্ লদভাধত্তা  চদস্বাণ ে লালদওভ টওাদ নুষ্ঠাদ; 

6. টতদযভ টওাদ ম্প্রতায়্ া টকাষ্ঠীভ অদক নুভূলঢদঢ অখাঢ লালদদঢ ধাদভ এফদ টওাদ নুষ্ঠাদ;  

7. The Censorship of films Act, 1963 (Act XVIII of 1963) া ঈলাভ থীদ প্রডীঢ 

ললথ া দীলঢফামাভ ধলভধন্থী টওাদ নুষ্ঠাদ; 

8. যামীদ া অক্রফডাত্ধও টওাদ ভলওঢা, ঙ্গপলঙ্গ, নৃঢযকীঢ, লজ্ঞাধদ, ংমাধ া াঝাআদঝম 

ম্বলমঢ টওাদ নুষ্ঠাদ; 

9. দগ্নঢা, দগ্ন ঙায়্াঙল, স্ত্র ঈদমাঘদ দৃশ্য, টতল প্রতয েদ, দযাপদ ঙ্গপঙ্গী, টবৌদলক্রয়্াভ আলঙ্গঢ সূঘও া 

প্রঢীওী দাঘ ণা দযাপদ দৃশ্যামী ম্বলমঢ এফদ টওাদ যীম নুষ্ঠাদ;  

10. ঈেৃঙ্খমঢা, র্ধ্ংবজ্ঞ, লযশু-লওদযাভ ধভাথ া ধ-ংস্কৃলঢদও অওর েডীয়্  ঈৎাললঢ ওলভদঢ ধাদভ 

া লযশুদতভ বুলিফত্তা লওাদয ক্ষলঢভ ওাভড লআদঢ ধাদভ এফদ টওাদ নুষ্ঠাদ;  

11. ভম ঢদথ্যভ স্তুলদষ্ঠঢা ক্ষুন্ন দা ভালঔয়্া ম্প্রঘালভঢ এফদ টওাদ নুষ্ঠাদ;  

12. ন্য টওাদ অআদ দ্রৃাভা ালভঢ া টন্পভকৃঢ ঙায়্াঙল া টওাদ যীম নুষ্ঠাদ; 

13. াংমাদতদযভ তয েওদতভ চন্য লদতযী টওাদ ঘযাদদদমভ ফাধ্যদফ লজ্ঞাধদ; 

14. ভওাদভভ নুফলঢ ব্যলঢদভদও সুলদলত েেপাদ াংমাদতদযভ তয েওদতভ ঈদেদশ্য লদতযী ঘযাদদদমভ 

টওাদ নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাভ। 

২০। চদস্বাদণ ে টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াদওেভ ওাব েক্রফ লদলরিওভদডভ ক্ষফঢা :  

 ভওাভ টব টওাদ স্থাদদ টব টওাদ ফদয়্, চদস্বাদণ ে টব টওাদ টওি্ টঝলমলপযদ টদঝয়্াদওেভ ওাব েক্রফ ম্পূড ে া 

অংলযওপাদ লদলরি ওলভদঢ ধালভদ। 
২১। টাপ্রতাদওাভী ওর্তেও টভলচোভ ংভক্ষড :  

 প্রদঢযও টাপ্রতাদওাভীদও ংলক্ষপ্তপাদ ঢালাভ বতলদও ম্প্রঘালভঢ নুষ্ঠাদদভ লরয়্স্তু  ঢালভঔ লদথ োলভঢ নভফ 

নুাদভ টভলচোদভ লমলধিপূ েও ঈি টভলচোভ নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাদভভ ধভ ১ (এও) ৎভ ফয়্ ধব েন্ত ংভক্ষড 

ওলভদঢ লআদ। 

২২। ঘযাদদদমভ ভল্য ধলভদযাথ, আঢযালত :  

 টওাদ লটলেলঈঝভ, ভওাদভভ পূ োনুদফাতদ ব্যলঢদভদও, লদতযী টধ-ঘযাদদম টাঈদ লমংও ওলভাভ মদক্ষয 

ধলভদযালথঢব্য ঘযাদদদমভ ভল্য লদতদয টপ্রভড ওলভদঢ ধালভদ দা।  

২৩। অঝওকৃঢ বন্ত্রধালঢভ াদচয়্াপ্তওভড, আঢযালত  :  

(১)  থাভা ১০ এভ থীদ বন্ত্রধালঢ অঝদওভ দলথও ৩০ (লত্রয) লতদদভ ফদধ্য মাআদন্পললীদ ব্যলিদও থাভা ৪ 

এভ থীদ মাআদন্প গ্রলড ওলভদঢ লআদ, ন্যণায়্ অঝওকৃঢ বন্ত্রধালঢ ভওাভ ভাদভ াদচয়্াপ্ত লআদ : 

১৬ 



 ঢদ যঢে ণাদও টব, অঝওকৃঢ বন্ত্রধালঢ াদচয়্ালপ্তভ পূদ ে মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ ঈি ব্যলিদও লমলঔঢপাদ 

টদাটিয প্রতাদ ওলভয়্া অত্ধধক্ষ ফণ েদদভ ভেলিঙ্গঢ সুদবাক প্রতাদ ওলভদ ।  

(২)  ঈধ-থাভা (১) এভ থীদ বন্ত্রধালঢ াদচয়্ালপ্ত দত্ত্ব ঈি ব্যলি লদা মাআদদন্প টওি্ টঝলমলপযদ 

টদঝয়্াওে ওাব েক্রফ ধলভঘামদা ওলভাভ চন্য এআ অআদদভ লথাদ মঙ্ঘদ ওলভয়্াদঙদ লময়্া কণ্য লআদদ।  

২৪। ক্ষফঢা ধ েড :  

 মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ থাভা ১০ এভ থীদ ঢালাভ টওাদ ক্ষফঢা ঢালাভ থস্তদ টওাদ ওফ েওঢোদও লমলঔঢ অদতয দ্রৃাভা 

ধ েড ওলভদঢ ধালভদ। 

২৫। ন্যান্য ংস্থাভ নুদফাতদ গ্রলড :  

 টাপ্রতাদওাভী টওি্ ংদবাদকভ ওাদচ টওাদ ভওাভী, অথা- ভওাভী া স্বায়্ত্তযালঢ ংস্থাভ স্থাদীয়্ ওাব োমদয়্ভ 

লমলঔঢ নুদফাতদ ব্যঢীঢ টওাদ স্থাধদা ব্যলাভ া সুলথা গ্রলড ওলভদঢ ধালভদ দা।  

২৬। ধভাদথভ অফমদবাগ্যঢা  চালফদদবাগ্যঢা :  

 এআ অআদদভ থীদ ধভাথভল -অফমদবাগ্য (non-cognizable)  চালফদদবাগ্য (bailable) লআদ। 

২৭। টওাম্পাদী ওর্তেও ধভাথ ংখঝদ :  

(১)  টওাদ টওাম্পাদী ওর্তেও এআ অআদদভ থীদ টওাদ ধভাথ ংখটিঢ লআদম ঈি ধভাদথভ ললঢ প্রঢযক্ষ 

ংলযেঢা ভললয়্াদঙ টওাম্পাদীভ এফদ প্রদঢযও ফালমও, প্রথাদ লদ োলী, ধলভঘামও, ম্যাদদচাভ, লঘ া 

ন্য টওাদ ওফ েওঢো া ওফ েঘাভী া প্রলঢলদলথ ঈি ধভাথ ংখঝদ ওলভয়্াদঙদ লময়্া কণ্য লআদ, বলত 

দা লঢলদ প্রফাড ওলভদঢ ধাদভদ টব, ঈি ধভাথ ঢালাভ জ্ঞাঢাদভ লআয়্াদঙ ণা ঈি ধভাথ টভাথ 

ওলভাভ চন্য লঢলদ বণাাধ্য টঘো ওলভয়্াদঙদ। 

 ব্যাখ্যাঃ এআ থাভায়্- 

(ও) ‘‘টওাম্পাদী’’ লমদঢ টওাদ টওাম্পাদী, ংললথি ংস্থা, ংযীতাভী ওাভাভ, লফলঢ া 

এওালথও ব্যলি ফন্বদয়্ কঠিঢ ংকঞদদও বুছাআদ; 

(ঔ) ‘‘ধলভঘামও’’  লমদঢ টওাদ ংযীতাভ া ধলভঘামদা টাট ে, টব দাদফআ লপললঢ লঈও, এভ 

তস্যদও বুছাআদ। 

(২)  Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ বালা লওছুআ ণাকুও দা টওদ, 

টওাম্পাদী ওর্তেও এআ অআদ া ললথদঢ লড েঢ টওাদ ধভাথ ংখঝদদভ টক্ষদত্র টওাম্পাদীভ লদলন্ধঢ 

ওাব োময়্ া প্রথাদ ওাব োময়্ া এআরূধ ওাব োময়্ দা ণালওদম টব স্থাদ লআদঢ াথাভডঢঃ ঈলাভ ওফ েওান্ঢ 

ধলভঘালমঢ লয়্ া টব স্থাদদ ধভাথ ংখটিঢ লয়্ া টব স্থাদদ টওাম্পাদীভ ংলযে ধভাথীদও ধায়্া 

বায়্ টআ স্থাদদভ ঈধভ এঔলঢয়্াভম্পন্ন ম্যালচদেঝ অতামঢআ লআদ বণাবণ এঔলঢয়্াভম্পন্ন অতামঢ। 

২৮। যালস্ত :  

(১)  এআ অআদদভ থীদ থাভা ৩, ৪, ৭(৩)  (৪), ১৬, ১৭(২), ১৭(৩), ১৭(৫), ১৯, ২১, ২২, ২৩  ২৫ এভ 

টওাদ লথাদ মঙ্ঘদ লআদ এওটি ধভাথ। 

(২) বলত টওাদ ব্যলি এআ অআদদভ থীদ টওাদ ধভাথ ংখঝদ ওদভদ, ঢালা লআদম লঢলদ দলথও ২(দ্যআ) 

ৎভ রফ ওাভাতন্ঢ া দলথও ১ (এও) মক্ষ ঝাওা লওন্তু ন্যযদ ৫০ (ধঞ্চায) লাচাভ ঝাওা ণ েতন্ঢ া 

ঈপয়্তদন্ঢ তন্ঢদীয়্ লআদদ এং ধভাথ পুদভাবৃলত্তভ টক্ষদত্র লঢলদ দলথও ৩ (লঢদ) ৎভ রফ ওাভাতন্ঢ 

া দলথও ২ (দ্যআ) মক্ষ ঝাওা লওন্তু ন্যযদ ১ (এও) মক্ষ ঝাওা ণ েতন্ঢ া ঈপয়্তদন্ঢ তন্ঢদীয়্ লআদদ। 

(৩) এআ অআদদভ ন্যান্য লথাদ াদধদক্ষ, ললথ দ্রৃাভা ওলঢধয়্ ধভাথ লঘলিঢ এং ঈি ধভাথ ংখঝদদভ 

চন্য তন্ঢ লদথ োভড ওভা বাআদ, ঢদ এআরূধ তন্ঢ ১ (এও) ৎভ রফ ওাভাতন্ঢ া ৫০ (ধঞ্চায) লাচাভ 

ঝাওা ণ েতন্ঢ া ঈপয়্ তদন্ঢভ লঢলভি লআদ দা। 

২৯। ধভাদথভ লঘাভ :  



 Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) া ন্য টওাদ অআদদ বালা লওছুআ ণাকুও দা 

টওদ, এআ অআদদ লড েঢ ওম ধভাথ প্রণফ টরডীভ ম্যালচদেঝ া টফদট্রাধলমঝাদ এমাওায়্ টফদট্রাধলমঝাদ 

ম্যালচদেঝ ওর্তেও লঘাব ে লআদ। 

৩০। ণ েতন্ঢ অদভাদধভ টক্ষদত্র ম্যালচদেদঝভ লদযর ক্ষফঢা :  

 Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ লপন্নঢভ বালা লওছুআ ণাকুও দা টওদ, 

টওাদ ব্যলিভ ঈধভ থাভা ২৮ এভ থীদদ ণ েতন্ঢ অদভাদধভ টক্ষদত্র এওচদ প্রণফ টরডীভ ম্যালচদেঝ া 

টফদট্রাধলমঝাদ এমাওায়্ টফদট্রাধলমঝাদ ম্যালচদেঝ ঈি থাভায়্ ঈলমলঔঢ ণ েতন্ঢ অদভাধ ওলভদঢ ধালভদদ।  

৩১। ভম লশ্বাদ কৃঢ ওাচওফ ে ভক্ষড:  

 এআ অআদ া ললথভ থীদ ভম লশ্বাদ কৃঢ টওাদ ওাদচভ নদম টওাদ ব্যলি া প্রলঢষ্ঠাদ ক্ষলঢগ্রস্ত লআদম া 

ক্ষলঢগ্রস্ত লআাভ ম্ভাদা ণালওদম ঢজ্জন্য ভওাদভভ া, টক্ষত্রফঢ, মাআদলন্পং ওর্তেধক্ষ া মাআদলন্পং ওর্তেধদক্ষভ 

থীদস্থ ন্য টওাদ ওফ েওঢোভ লরুদি টওাদ অআদকঢ ওাব েক্রফ গ্রলড ওভা বাআদ দা।  

৩২। ন্যান্য অআদদভ প্রদয়্াক :  

(১)  ওম লটলেলঈঝভদও লদতযী স্যাদঝমাআঝ টিলপ ঘযাদদদমভ এদচন্ট ললাদ ব্যালয়্ও ওাব েক্রফ 

ধলভঘামদাভ টক্ষদত্র The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 

1947) এভ থীদ াংমাদতয ব্যাংদওভ নুদফাতদ গ্রলড ওলভদঢ লআদ। 

(২) ঈধ-থাভা (১) এভ থীদ নুদফালতঢ লআদম ঈি ব্যালয়্ও ওাব েক্রফ ধলভঘামদাভ চন্য ন্যান্য ংলযে 

অআদদভ লথাদামী লটলেলঈঝদভভ টক্ষদত্র প্রদবাচয লআদ। 

৩৩। ন্যান্য অআদদভ ঈধভ প্রাথান্য:  

 ন্যান্য অআদদ লপন্নঢভ বালা লওছু ণাকুও দা টওদ, এআ অআদদভ লথাদামী ওাব েওভ ণালওদ।  

৩৪। ললথ প্রডয়্দদভ ক্ষফঢা :  

 ভওাভ, ভওাভী টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা, এআ অআদদভ ঈদেশ্য পূভডওদল্প ললথ প্রডয়্দ ওলভদঢ ধালভদ।  

৩৫। অআদদভ আংদভচী নুাত প্রওায :  

 এআ অআদ প্রঢেদদভ ধভ ভওাভ, বণাযীঘ্র ম্ভ, ভওাভী টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা, এআ অআদদভ ভম াংমা ধাদঞভ 

আংদভচীদঢ নুলতঢ এওটি লদপ েভদবাগ্য ধাঞ ( Authentic English Text) প্রওায ওলভদ। ঢদ যঢে ণাদও টব, 

ভম াংমা ধাঞ এং আংদভচী ধাদঞভ ফদধ্য লদভাদথভ টক্ষদত্র াংমা ধাঞ প্রাথান্য ধাআদ।  

[াংমাদতয চাঢীয়্ ংত: ৯আ অলশ্বদ, ১৪১৩/২৪টয টদন্ফম্বভ, ২০০৬] 
 

২.১৭ THE TELEVISION RECEIVING APPARATUS 

 (Possession and Licensing ) RULES, 1970. 

(As amended up to 01. January, 1995) 
  

 

No. SRO 1101(K)/70.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Wireless 

Telegraphy Act, 1933 (XVII of 1933), the Government is pleased to make the following 

Rules, namely :—  

1. (1) These Rules may be called the Television Receiving Apparatus (Possession and 

Licensing) Rules, 1970. 

       (2)    They shall come into force at once.  



2.    In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,― 

(a) "Act" means the Wireless Telegraphy Act, 1933 (XVII of 1933); 

    (b) Omitted; Vide No. (S.R.O. 69-L/79 dt.24.03.1979) 

    (c)  "Dealer" means any person who deals in television receiving apparatus, video 

cassette recorder or satellite TV receiver including parts and spare parts thereof and 

includes a person who manufactures, assembles or imports them for sale; (S.R.O. 

271-Law/92 dt.24.12.1992) and S.R.O  2-Law/195, Datet 01.01.95 

    (d)    "Form" means forms appended to these Rules; 

    (e)  "Holder" means any person for the time being in possession of a television 

receiving apparatus, a video cassette recorder or satellite TV receiver and includes 

a person who runs a shop for repairing them; Vide (S.R.O. 271-Law/92 

dt.24.12.1992) 

    (f)  ''Licence''  means licence issued under these Rules; 

    (g) "Licensing Authority" means the "Director General, National Broadcasting 

Authority (Television Wing)"; (S.R.O. 271-Law/92 dt.24.12.1992) 

   (gg) "Satellite TV receiver" means any apparatus which is capable of being used for 

receiving satellite broadcast of a television programme of motion picture either by 

itself or with the addition of electric power, valves or similar other devices and 

includes any apparatus which is temporarily incapable of being so used by reason 

of a defect in its component parts or in the electric wiring; (S.R.O. 271-Law/92 

dt.24.12.1992) 

    (h)    Deleted; Vide (S.R.O. 285-Law dt.13.12.1987) 

    (i) "Television receiving apparatus" means any apparatus which is capable of being 

used for receiving any telecasts including video and audio telecast either by itself 

or with the addition of electric power, battery, dish antenna, aerials, valves or 

similar other devices and includes any apparatus which is temporarily incapable 

being so used by reason of a defect in its component parts or in the electric wiring; 

Vide (S.R.O. 271-Law/92 dt.24.12.1992)  

     (j) "Year" means calendar year. 

3. (1)   An application for a licence shall be made in Form-I in accordance with such 

instruction as the Licensing Authority may, from time to time, issue. 

(2)    (a) A holder in possession of a television receiving apparatus or video cassette 

recorder or satellite TV receiver who brings it from abroad or buys from a 

duty-free shop shall make an application not later than three office working 

days from the date of bringing it from abroad  or buying it from a duty-free 

shop; (S.R.O. 285-Law dt.13.12.1987.  

    (b) A holder in possession of a television receiving apparatus or video cassette 

recorder or satellite TV receiver licensed under these Rules shall get his 

licence renewed by the 31st December, each year, unless the time for 

renewal is Decided  by the Licensing Authority.  

(S.R.O. 285-Law dt.13.12.1987 & S.R.O. 271-Law/92 dt.24.12.1992) 

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee as the 

Government may, by notification in the official Gazette, specify from time to time 

for various kinds of television receiving apparatus and for various use thereof 



including extension of connection from satellite TV receiver. (S.R.O. 2-Law/95 

dt.01.01.1995) 

 3A. The Government may recognize the association of the commercial holders if such 

association is formed in accordance with the provisions of the Trade Organization 

Ordinance, 1961 (XLV of 1961).  

Vide (S.R.O. 2-Law/95 dt.01.01.1995) 

4. A license shall be issued— 

(1)   in the case of a holder other than a dealer or a holder of a satellite TV receiver, in 

Form-II. 

(2)   in the case of a holder who is a dealer, in Form-III.  

(3)    in the case of a holder of satellite TV receiver or any class of them, such form or 

forms and subject to such conditions as the Licensing Authority may prescribe:  

         Provided that in a license under this clause the following conditions shall be 

included, namely :— 

(a)   the holder shall not transmit through the satellite TV receiver any programme 

other than the programme of the television broadcasting agencies specified in 

the license; 

(b) the holder shall not give connection more than the number specified in the 

license; 

(c)   the holder shall not transmit through his receiver any recorded television 

programme or any other programme otherwise recorded or produced; 

(d)  if the holder gives connection to more than 10 television receiving apparatus, 

he shall be treated as a commercial holder and he shall— 

(i) at the relevant time, transmit instead of the normal programmes 

received by his receiver, the main English and Bangla news and such 

other national programmes broadcast by the Bangladesh Television as 

may be specified in the license; 

(ii) ensure satisfactory service to the users of the connection; 

(e)   no holder shall give connection from his receiver to more than 100 television 

receiving apparatus. 

Vide (S.R.O. 2-Law/95,  dt.01.01.1995) 

5. A licence shall not be transferable. 

6. Every licence shall be valid for the period for which the fee payable, under rule 3 has been 

paid and shall have specified thereon the date up to which it shall be valid. 

7. (1)    A licence shall authorize the licensee to keep one television receiving apparatus or 

one video cassette recorder or one satellite TV receiver in one building specified 

therein: (S.R.O. 271-Law/92, dt.24.12.1992) 

   Provided that the Licensing Authority may permit a licensee to keep the apparatus in 

two or more buildings. 

(2)  The Licensing Authority may, on the application of a licensee during the currency of 

the licence, alter the specification of the Building specified therein. 

8. If a holder maintains a television receiving apparatus without a license, or continues to 

maintain such apparatus after the expiry of the period of validity of his license, he shall, in 



addition to the fee payable under rule 3(3), be liable to such surcharge as the Government 

may, by notification in the official Gazette, specify from time to time : 

Provided that the rates of surcharge under this rule shall be specified  and published at the 

same time when the rates of license fee are specified and published under rule 3(3). Vide 

(S.R.O. 2-Law/95,  dt.01.01.1995) 

9. Every dealer shall require every person selling, purchasing or acquiring a television 

receiving apparatus or a video cassette recorder or a satellite TV receiver to produce a valid 

license issued in such person's name. 

 Vide (S.R.O. 90-L/86,  dt.17.03.1986 & S.R.O. 271-Law/92,  dt.24.12.1992) 

10. (1)  Every dealer shall maintain a register of television receiving apparatus and shall 

cause to be entered therein the following information and such other information as 

may be required by the Licensing Authority from time to time : — 

(a)  The details of all television receiving apparatus in his possession together 

with the dates on which such apparatus came into his possession and the 

sources from which he obtained them; 

(b)  The name and address of every person to whom he sells or otherwise 

transfers a television receiving apparatus with the date of the transaction. 

(2) Every dealer shall submit such periodical returns to the Licensing Authority 

regarding the Television receiving apparatus purchased, manufactured, imported or 

otherwise procured and sold or otherwise disposed of by him as the Licensing 

Authority may, from time to time, require. 

11. Where the Licensing Authority is satisfied that licence has been lost or accidentally 

destroyed, he may issue a duplicate or substitute licence on payment of a fee of Taka 

twenty. Vide (S.R.O. 271-Law/92,  dt.24.12.1992) 

12. (1) The Licensing Authority by order in writing, appoint Inspectors for the purposes of 

these Rules. 

 (2) Such Inspectors may inspect any television receiving apparatus in the possession of 

any person, and such person shall, if so required by an Inspector, give, to the best 

of his knowledge, the name and address of any person to whom he may have 

transferred or from whom he may have received any television receiving apparatus. 

 (3)  On demand from such Inspector, every person holding a licence shall produce his 

licence for inspection. 

 (4)  On demand from such Inspector, every dealer shall produce the register maintained 

under sub-rule (1) of the rule 10 and shall permit the Inspector to make extracts 

therefrom. 

 (5) In case of default in producing the register maintained under sub-rule (1) of rule 10 

to such Inspector, every dealer shall produce it to the office of the Licensing 

Authority on demand, as and when required. (S.R.O. 271-Law/92,  dt.24.12.1992) 

12A. (1)  The Licensing Authority may, by order in writing, suspend or cancel any licence 

issued to any person for breach of any of the provisions of these Rules. (S.R.O. 90-

L/86,  dt.17.09.1986) 

 (2) Any person aggrieved by an order under sub-rule (1) may, within thirty days from 

the date of receipt of the order, file a review petition to the Director General, 



National Broadcasting Authority (Television Wing). (S.R.O. 271-Law/92,  

dt.24.12.1992) 

(3)  Director General, National Broadcasting Authority (Television Wing) may, after 

giving an opportunity of being heard, give his decision and his decision in such 

review petition shall be final. (S.R.O. 271-Law/92, dt.24.12.1992) 

13. (1) The Licensing Authority may, during the currency of a Licence, alter, amend or 

vary and entry made therein. 

(2) The Licensing Authority may cancel any licence issued to any person who has been 

convicted to a breach of these Rules or an offence punishable under section 6 of the 

Act. 

(3) Without prejudice to the provision of sub-rule (2), the Licensing Authority may, at 

any time, cancel a licence either by a specific notice in writing sent by registered 

post to the Licensee at the address shown on the licence or by a notice published in 

the official Gazette addressed to all licensees; and such cancellation shall not entitle 

the Licensee to the refund of the fee paid by him under rule 3 or of any part of such 

fee. 

14. No refund shall be granted of any fees paid under these Rules. 

15. Any breach of these Rules, other than a breach which is an offence under section 6 of the 

Act, shall be punishable with fine which may extend to Taka one hundred. [SRO 271-

Law/92,  Dated : 24.12.1992]  

২.১৮ াংমাদতয টঝলমলপযদদভ চন্য টঝদভলেয়্াম টঝলমলপযদ ম্প্রঘাভ সুলথা ংভক্ষড ওভাভ ঈদেদশ্য প্রডীঢ  

ধ্যাদতয 
 

দং-৬৩৮ (ধা)-কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতদযভ ভাষ্ট্রধলঢ ওর্তেও ২৩ দক্টাভ, ২০০৬আং টফাঢাদও ০৮ ওালঢেও, ১৪১৩ াং 

ঢালভদঔ প্রডীঢ লদদম্ন ঈলিলঔঢ ধ্যাদতযটি এঢদ্রৃাভা চদাথাভদডভ জ্ঞাঢাদণ ে প্রওায ওভা লআম ।  

ধ্যাদতয দং-৩, ২০০৬ 
 

াংমাদতয টঝলমলপযদদভ চন্য টঝদভলেয়্াম টঝলমলপযদ ম্প্রঘাভ সুলথা ংভক্ষড ওভাভ ঈদেদশ্য প্রডীঢ  
 

ধ্যাদতয 
 

টবদলতু াংমাদতয টঝলমলপযদ এওটি ভাষ্ট্রীয়্ প্রলঢষ্ঠাদ ; 

এং টবদলতু চদস্বাদণ ে াংমাদতয টঝলমলপযদদভ ম্প্রাভদ এং ঈন্নয়্দ ধলভলাব ে ; 

এং টবদলতু াংমাদতয টঝলমলপযদদভ টঝদভলেয়্াম ম্প্রঘাভ সুলথা ংভক্ষড ওভাভ মদক্ষয লথাদ প্রডয়্দ ওভা 

ফীঘীদ  প্রদয়্াচদীয়্ ; 

এং টবদলতু ংত লথদযদদ দাআ এং ভাষ্ট্রধলঢভ লদওঝ আলা দন্তারচদওপাদ প্রঢীয়্ফাদ লআয়্াদঙ টব, অশু ব্যস্থা 

গ্রলদডভ চন্য প্রদয়্াচদীয়্ ধলভলস্থলঢ লর্দ্ফাদ ভললয়্াদঙ ; 

টদলতু কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতদযভ ংলথাদদভ ৯৩(১) নুদেদত প্রতত্ত ক্ষফঢাদম ভাষ্ট্রধলঢ লদম্নরূধ ধ্যাদতয 

প্রডয়্দ  চাভী ওলভদমদঃ 

১। ংলক্ষপ্ত লযদভাদাফ, প্রদয়্াক  প্রঢেদঃ   

১৭ 



(১) এআ ধ্যাদতয াংমাদতয টঝলমলপযদদভ চন্য টঝদভলেয়্াম টঝলমলপযদ ম্প্রঘাভ সুলথা ংভক্ষড 

ধ্যাদতয, ২০০৬ দাদফ লপললঢ লআদ।  

(২)  এআ ধ্যাদতয ফগ্র াংমাদতদয প্রদয়্াক লআদ।  

(৩) এআ ধ্যাদতযটি লমদম্ব ওাব েওভ লআদ।  

২। ংজ্ঞা ঃঃ  লরয়্ া প্রদঙ্গভ ধলভধন্থী টওাদ লওছু দা ণালওদম, এআ ধ্যাদতদয 

(ও) ‘টঝদভলেয়্াম’ ণ ে ভূলদপ েভ ম্প্রঘাভ বদন্ত্রভ ফাধ্যদফ টঝলমলপযদ নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাভ ওভা;  
(ঔ) ‘টঝদভলেয়্াম’ ম্প্রঘাভ  ণ ে ভূ-পৃদষ্ঠ ঝায়্াভ, এযাদন্টদা এং ট্রান্পলফঝাভ স্থাধদক্রদফ এফদ টঝলমলপযদ 

ম্প্রঘাভ ধিলঢ বালা ITU (International Telecomunication Union) ওর্তেও লদথ োলভঢ VHF 

Band-111, UHF Band-1v এং UHF Band-V এভ Frequency ব্যলাভ ওলভয়্া প্রলঢলষ্ঠঢ; 

(ক) ‘লটিলপ’ ণ ে াংমাদতয টঝলমলপযদ;  

(খ) ‘ব্যলি’ যদব্দভ অঢায়্ টওাদ প্রাকৃলঢও  ব্যলি স্বত্বললযে এওও ব্যলি (individual) ংযীতাভী 

ওাভাভ, লফলঢ, টওাম্পাদী, ওদধ োদভযদ, ফায়্ লফলঢ এং ংললথি ংস্থা ( statutory 

body) ন্তর্ভ েি;  

(গ) ‘ম্প্রঘাভ ধিলঢ’ ণ ে ম্প্রঘাভ টওদন্দ্রভ অঢার্ভি গ্রালও টঝলমলপযদ টঝ দ্রৃাভা ভালভ নুষ্ঠাদ 

দমাওদ এং রড ওলভদঢ ধালভদদ; 

(ঘ) ‘ভওাভ’ ণ ে ঢথ্য ফন্ত্রডাময়্;  

(ঙ) ‘VHF Band-111’ ণ ে Very High Frequency, 174-230 Mhz; 

(চ) ‘UHF Band-1V’ ণ ে Ultra High Frequency, 470-606 Mhz; 

(ছ) ‘UHF Band-V’ ণ ে Ultra High Frequency, 606-862 Mhz. 

৩। টঝদভলেয়্াম ম্প্রঘাভ, ংভক্ষড, আঢযালতঃ  আন্টাভন্যাযদাম টঝলমওলফঈলদদওযদ আঈলদয়্দ ওর্তেও টঝদভলেয়্াম 

টঝলমলপযদ ম্প্রঘাদভভ চন্য লদথ োলভঢ VHF Band-111, UHF Band-1V এং UHF Band-V টওমফাত্র 

লটিলপ’ভ চন্য ংভলক্ষঢ ণালওদ।  

৪। বন্ত্রধালঢ ক্রয়্, ংগ্রল া লথওাদভ ভাঔাভ ঈধভ াথা-লদদরথঃ   লটিলপ ব্যঢীঢ ন্য টওাদ ব্যলি ওর্তেও 

টঝদভলেয়্াম ম্প্রঘাভ সুলথাভ মদক্ষয এঢতংক্রান্ত  টওাদ বন্ত্রধালঢ ক্রয়্ া ংগ্রল ওলভদঢ া লথওাদভ ভালঔদঢ 

ধালভদ দা।  
 

৫। ধভাথ  তন্ঢঃ  

(১)  এআ ধ্যাদতদযভ থীদদ থাভা ৪-এভ লথাদ মংখদ লআদ এওটি ধভাথ।  

(২) বলত টওাদ ব্যলি ঈধ-থাভা (১) এভ টওাদ ধভাথ ওদভদ, ঢালা লআদম লঢলদ দলথও ২(দ্যআ) ৎভ রফ 

ওাভাতন্ঢ া দলথও ১(এও) মক্ষ ঝাওা লওন্তু ন্যযদ ৫০(ধঞ্চায) লাচাভ ঝাওা  ণ েতন্ঢ া ঈপয়্তদন্ঢ  

তন্ঢদীয়্ লআদদ এং ধভাথ পূদভাবৃলভ টক্ষদত্র লঢলদ দলথও ৩(লঢদ) ৎভ রফ ওাভাতন্ঢ  া 

দলথও ২ (দ্যআ) মক্ষ ঝাওা লওন্তু ন্যযদ ১ (এও) মক্ষ ঝাওা ণ েতন্ঢ া ঈপয়্তদন্ঢ তন্ঢদীয়্ লআদদ।  
 

(3) ঈধ-থাভা (১) এ লড েঢ বন্ত্রধালঢ টওাদ ব্যলি ক্রয়্ া ংগ্রল ওলভদম া লথওাদভ ভালঔদম ন্য টওাদ অআদদ 

বালা লওছুআ ণাকুও দা টওদ ভওাভ ঈি বন্ত্রধালঢ ঢাৎক্ষলডওপাদ াদচয়্াপ্ত ওলভদঢ ধালভদ।  
 



৬। ললথ  দ্রৃাভা ধভাথ লদথ োভড  তন্ঢাদভাধঃ  এআ ধ্যাদতদযভ ন্যান্য লথাদ াদধক্ষ, ললথ দ্রৃাভা ওলঢধয়্ 

ধভাথ/লঘলিঢ এং ঈি ধভাথ ংখঝদদভ চন্য তন্ঢ লদথ োভড ওভা বাআদঃ  

ঢদ যঢে ণাদও টব, এআরূধ তন্ঢ ১(এও) ৎভ রফ ওাভাতন্ঢ া ৫০ (ধঞ্চায) লাচাভ ঝাওা ণ েতন্ঢ া ঈপয়্তদন্ঢভ 

লঢলভি লআদ দা । 

৭। টওাম্পাদী ওর্তেও ধভাথ ংখঝদঃ   

(১)  টওাদ টওাম্পাদী ওর্তেও এআ অআদদভ থীদদ টওাদ ধভাথ ংখটিঢ লআদম ঈি ধভাদথভ ললঢ প্রঢযক্ষ 

ংলিেঢা ভললয়্াদঙ টওাম্পাদীভ এফদ প্রদঢযও ফালমও, প্রথাদ লদ োলী, ধলভঘামও, ম্যাদদচাভ, লঘ া 

ন্য টওাদ ওফ েওঢো া ওফ েঘাভী া প্রলঢলদলথ ঈি ধভাথ ংখঝদ ওলভয়্াদঙদ লময়্া  কণ্য লআদ, বলত 

দা লঢলদ প্রফাড ওলভদঢ ধাদভদ টব, ঈি ধভাথ ঢালাভ জ্ঞাঢাদভ লআয়্াদঙ ণা ঈি ধভাথ টভাথ 

ওলভাভ চন্য লঢলদ বণাাধ্য টঘো ওলভয়্াদঙদ।  

ব্যাখ্যাঃ এআ থাভায়্ 

(ও) ‘টওাম্পাদী’ লমদঢ টওাদ টওাম্পাদী, ংললথি ংস্থা, ংযীতাভী ওাভাভ, লফলঢ া এওালথও 

ব্যলি ফন্বদয়্ কঠিঢ ংকঞদদও বুছাআদ; 

(ঔ) ‘ধলভঘামও’ লমদঢ টওাদ ংযীতাভ া ধলভঘামদা টাট ে, টব দাদফ লপললঢ লঈও, এভ 

তস্যদও বুছাআদ। 

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898 )  এ বালা লওছুআ ণাকুও দা 

টওদ, টওাম্পাদী ওর্তেও এআ ধ্যাদতয া ললথদঢ লড েঢ টওাদ ধভাথ ংখঝদদভ টক্ষদত্র টওাম্পাদীভ 

লদলন্ধঢ ওাব োময়্ া প্রথাদ ওাব োময়্ া এআরূধ ওাব োময়্ দা ণালওদম টব স্থাদ লআদঢ াথাভডঢঃ ঈলাভ 

ওফ েওান্ঢ ধলভঘালমঢ লয়্ া টব স্থাদদ ধভাথ ংখটিঢ লয়্ া টব স্থাদদ টওাম্পাদীভ ংলিে 

ধভাথীদও ধায়্া বায়্ টআ স্থাদদভ ঈধভ এঔলঢয়্াভম্পন্ন ম্যালচদেঝ অতামঢআ লআদ বণাবণ 

এঔলঢয়্াভম্পন্ন অতামঢ।  

৮। ধভাদথভ অফমদবাগ্যঢা  চালফদদবাগ্যঢাঃ  এআ ধ্যাদতদযভ থীদ ধভাথভল অফমদবাগ্য (non-

cognigable)  চালফদদবাগ্য (bailable) লআদ।  
 

৯। ধভাদথভ লঘাভঃ  Code of Criminal Procedure,1898 (Act V of 1898) া  ন্য টওাদ 

অআদ া ধ্যাদতদয বালা লওছুআ ণাকুও দা টওদ, এআ ধ্যাদতদয লড েঢ ওম ধভাথ প্রণফ  টরডীভ ম্যালচদেঝ া 

টফদট্রাধলমঝদ এমাওায়্  টফদট্রাধলমঝদ ম্যালচদেঝ  ওর্তেও লঘাব ে লআদ।  
 

 

১০। ণ েতন্ঢ অদভাদধভ টক্ষদত্র ম্যালচদেদঝভ লদযর ক্ষফঢাঃ  Code of Criminal Procedure,1898   

(Act V of 1898) এ লপন্নঢভ বালা লওছুআ ণাকুও দা টওদ, টওাদ ব্যলিভ ঈধভ  ৫  ৬ এভ থীদ ণ েতন্ঢ 

অদভাদধভ টক্ষদত্র এওচদ প্রণফ টরডীভ ম্যালচদেঝ া টফদট্রাধলমঝদ এমাওায়্ টফদট্রাধলমঝদ ম্যালচদেঝ ঈি থাভায়্ 

ঈদিলঔঢ ণ েতন্ঢ অদভাধ ওলভদঢ ধালভদদ।  

১১। ভম লশ্বাদ কৃঢ ওাচওফ ে ভক্ষডঃ এআ ধ্যাদতয া ললথভ থীদ ভম লশ্বাদ কৃঢ টওাদ ওাদচভ নদম টওাদ ব্যলি া 

প্রলঢষ্ঠাদ ক্ষলঢগ্রস্ত লআদম া ক্ষলঢগ্রস্ত লআাভ ম্ভাদা  ণালওদম ঢজ্জন্য ভওাদভভ লরুদি টওাদ অআদকঢ ওাব েক্রফ গ্রলড 

ওভা বাআদ দা।  

১২। ললথ প্রডয়্দদভ ক্ষফঢাঃ  ভওাভ, ভওাভী টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা, এআ ধ্যাদতদযভ ঈদেশ্য পূভডওদল্প ললথ প্রডয়্দ 

ওলভদঢ ধালভদ।  



  

১৩। সুলথা দূভীওভডঃ   এআ ধ্যাদতদযভ লথাদামী ওাব েওভ ওলভাভ টক্ষদত্র ঈি লথাদদ টওাদ স্পেঢাভ ওাভদড সুলথা 

টতঔা লতদম ভওাভ ঈি সুলথা দূভীওভডাদণ ে  ভওাভী টকদচদঝ প্রওালযঢ অদতয দ্রৃাভা প্রদয়্াচদীয়্ টব টওাদ ব্যস্থা গ্রলড 

ওলভদঢ ধালভদ।  

১৪। ধ্যাদতদযভ আংদভচী নুাত প্রওাযঃ  এআ ধ্যাদতয প্রঢেদদভ ধভ ভওাভ, বণাযীঘ্র  ম্ভ, ভওাভী টকদচঝ 

প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা, এআ ধ্যাদতদযভ ভম াংমা ধাদঞভ আংদভচীদঢ ন্যলতঢ এওটি লদপ েভদবাগ্য  ধাঞ (Authentic 

English Text) প্রওায ওলভদঃ  

 ঢদ যঢে ণাদও টব, ভম াংমা ধাঞ এং আংদভচী ধাদঞভ ফদধ্য লদভাদথভ টক্ষদত্র াংমা ধাঞ প্রাথান্য ধাআদ।  

 

       [ওর্তেধক্ষ ওর্তেও প্রওালযঢ, লঢলভি টকদচঝ, ফঙ্গমাভ, ৩১, দক্টাভ, ২০০৬] 



২.১৯ এআ ললথফামা াংমাদতয টঝলমলপযদ (টকদচদঝট  
 দদ-টকদচদঝট ওফ েওঢো  ওফ েঘাভী) লদদয়্াক  

ললথফামা, ১৯৯২ ংদযালথঢ 
 

এঅভ দং-২৫৫-অআদ/৯২-National Broadcasting  Ordinance, 1986 (XXXII of 1986) এভ 

Section ১৬ এ প্রতত্ত ক্ষফঢাদম ভওাভ কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতদযভ ংলথাদদভ ১৪০(২) নুদেদতভ লথাদ 

টফাঢাদও াংমাদতয ভওাভী ওফ ে ওলফযদদভ ললঢ ধভাফয েক্রদফ, লদম্নরূধ ললথফামা প্রডয়্দ ওলভদমদ, বণাঃ 
 
 

১। ংলক্ষপ্ত লযদভাদাফ :  

 এআ ললথফামা াংমাদতয টঝলমলপযদ (টকদচদঝট  দদ-টকদচদঝট ওফ েওঢো  ওফ েঘাভী) লদদয়্াক ললথফামা, ১৯৯২ 

ংদযালথঢ দাদফ লপললঢ লআদ । 

২। ংজ্ঞা  :  

 লরয়্ লওংা প্রংদকভ ধলভধন্থী লওছু দা ণালওদম, এ ললথফামায়্  

(ও) ‘‘চাঢীয়্ ম্প্রঘাভ ওর্তেধক্ষ’’ ণ ে National Broadcasting Authority ; 

(ঔ)  ‘‘ওলফযদ’’ ণ ে াংমাদতয ভওাভী ওফ েওলফযদ ;  

(ক) ‘‘ঢনলম’’ ণ ে এআ ললথফামাভ ললঢ ংদবালচঢ ঢনলম ;  

(খ) ‘‘লদদয়্াকওাভী ওর্তেধক্ষ’’ ণ ে ভওাভ া এআ ললথফামাভ ঈদেশ্য পূভডওদল্প ভওাভ ওর্তেও ক্ষফঢা প্রতত্ত 

টব টওাদ ওফ েওঢো ; 

(গ) ‘‘ধত’’ ণ ে ঢনলদম ঈদিলঔঢ টওাদ ধত ;  

(ঘ) ‘‘প্রদয়্াচদীয়্ টবাগ্যঢা’’ ণ ে ংলিে  ধদতভ চন্য ঢনলদম ঈদিলঔঢ  টবাগ্যঢা ;  

(ঙ) ‘‘লনটাভ ধত’’ ণ ে টওাদ ধদত ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র টব ধত লআদঢ ধদতান্নলঢ টতয়্া বায়্ 

ফদফ ে ঢনলদমভ ৪দং ওমাদফ ঈদিঔ অদঙ টআ ধত ;  

(চ) ‘‘লযক্ষাদল’’ ণ ে টওাদ ধদত লযক্ষাদল ললাদ লদভেি টওাদ ব্যলি ;  

(ছ) ‘‘স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লশ্বলর্দ্াময়্’’ া ‘‘স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত টাট ে’’ া ‘‘স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত আদলস্টটিঈঝ’’ া ‘‘স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

প্রলঢষ্ঠাদ’’ ণ ে ধাঢঢঃ মৎ টওাদ অআদদভ দ্রৃাভা  া অআদদভ থীদদ প্রলঢলষ্ঠঢ টওাদ লশ্বলর্দ্াময়্ 

া টাট ে া আদলস্টটিঈঝ া প্রলঢষ্ঠাদ বুছাআদ এং এআ ললথফামাভ ঈদেশ্য পূভডওদল্প, ওলফযদদভ ললঢ 

ধভাফয েক্রদফ ভওাভ ওর্তেও স্বীকৃঢ লময়্া টখালরঢ ন্য টওাদ লশ্বলর্দ্াময়্, টাট ে, আলদলস্টটিঈঝ া 

প্রলঢষ্ঠাদ আলাভ  ন্তভূ েি লআদ। 
৩। লদদয়্াক ধিলঢ  : 

 (১) ঢনলদম লড েঢ লথাদ াদধদক্ষ এং কডপ্রচাঢন্ত্রী াংমাদতদযভ ংলথাদদভ নুদেত ২৯ (৩) এভ 

ঈদেশ্য পূভডওদল্প ধত ংভক্ষড ংক্রান্ত ভওাভী লদদত েযামী াদধদক্ষ, টওাদ ধদত লদম্ন লধৃঢ 

ধিলঢদঢ লদদয়্াকতাদ ওভা  লআদঃ 
  (ও) ভালভ লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ ;  

(ঔ) ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ;  
(ক) টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ ।  

  

(২) টওাদ ব্যলিদও টওাদ ধদত লদদয়্াক ওভা লআদ দা, বলত ঢজ্জন্য ঢালাভ প্রদয়্াচদীয়্ টবাগ্যঢা দা ণাদও এং 

ভালভ লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র, ঢালাভ য়্ ঈি ধদতভ চন্য ঢনলদম লড েঢ য়্ঃীফাভ ফদধ্য দা লয়্ঃ  
  

ঢদ যঢে ণাদও টব, টওাদ ব্যলিদও টওাদ ধদত এটলও লপলত্তদঢ এআ ললথফামা চাভীভ পূদ ে লদদয়্াক ওভা 

লআয়্া ণালওদম, ঈি ধদত ব্যালঢপাদ লদভেি ণাওাওামীদ ওাব েওাদমভ চন্য ঢালাভ দ োি ফয়্ীফা 

লযলণম ওভা বাআদঢ ধাদভ। 
 

৪। ভালভ লদদয়্াক : 



(১) ওলফযদদভ সুধালভয ব্যলঢদভদও ওলফযদদভ অঢার্ভি টওাদ ধদত টওাদ ব্যলিদও ভালভ লদদয়্াক ওভা 

বাআদ দা । 
  

(২) লদদয়্াকওাভী ওর্তেধক্ষ ওর্তেও কঠিঢ াঙাআ ওলফটিভ সুধালভয ব্যলঢদভদও ওলফযদদভ অঢা ললভূ েঢ টওাদ 

ধদত ভালভ লদদয়্াক ওভা ঘলমদ দা । 
 

(৩) টওাদ ধদত ভালভ লদদয়্াদকভ চন্য টওাদ ব্যলি টবাগ্য লময়্া লদলঘঢ লআদদ দা, বলত লঢলদ-  
 

(ও) াংমাদতদযভ দাকলভও দা লদ, ণা াংমাদতদযভ স্থায়্ী ালন্দা দা লদ, ণা াংমাদতদযভ 

টলফাআম দা লদ ; ণা 
 

(ঔ) এফদ টওাদ ব্যলিদও লাল ওদভদ ণা লাল ওলভাভ চন্য প্রলঢশ্রুলঢি লদ লবলদ 

াংমাদতদযভ দাকলভও দদলদ । 

(৪) টওাদ ধদত ভালভ লদদয়্াক ওভা লআদ দা, বলত-  
  

(ও) লদদয়্াদকভ চন্য াঙাআকৃঢ ব্যলিভ স্বাস্থয ধভীক্ষাভ ঈদেদশ্য স্বাস্থয ধলভতপ্তদভভ 

ফলাধলভঘামও ওর্তেও কঠিঢ টফলটওযাম টাট ে া টক্ষত্রলদযদর ঢৎওর্তেও ফদদাদীঢ টওাদ 

টফলটওযাম লনাভ এআ ফদফ ে প্রঢযায়্দ দা ওদভদ টব, ঈি ব্যলি স্বাস্থযকঢপাদ নুরূধ 

ধদত লদদয়্াকদবাগ্য এং লঢলদ এআরূধ টওাদ বতললও বওদল্য র্ভলকদঢদঙদ দা, বালা 

ংলিে ধদতভ তালয়্ত্ব ধামদদ টওাদ ব্যাখাঢ সৃলে ওলভদঢ ধাদভ ; এং  
(ঔ) এআরূদধ াঙাআকৃঢ ব্যলিভ পূ ে ওাব েওমাধ বণাদবাগ্য এদচন্পীভ ফাধ্যদফ ঢতন্ত দা লআয়্া ণাদও 

 ঢতদন্তভ নদম টতঔা দা বায়্ টব, প্রচাঢদন্ত্রভ ঘাকুভীদঢ লদভেলিভ চন্য লঢলদ নুধভেি দদলদ ।  

 (৫) টওাদ ব্যলিদও টওাদ ধদত লদদয়্াদকভ চন্য সুধালভয ওভা লআদ দা, বলত লঢলদ-  
 

(K) ঈি ধদতভ চন্য ওলফযদ ওর্তেও া লদদয়্াকওাভী ওর্তেধক্ষ ওর্তেও তভঔাস্ত অলাদদভ লজ্ঞলপ্তদঢ 

ঈদিলঔঢ লনল বণাবণ নভফ  লদলত েে ঢালভদঔভ ফদধ্য তভঔাস্ত তালঔম দা ওদভদ ; এং  
 

(ঔ) ভওাভী ঘাকুভী লওংা টওাদ স্থাদীয়্ ওর্তেধদক্ষভ ঘাকুভীদঢ লদদয়্ালচঢ ণাওাওামীদ স্বীয়্ 

উর্ধ্েঢদ ওফ েওঢোভ ফাধ্যদফ তভঔাস্ত তালঔম দা ওদভদ। 
 

৫। ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ লদদয়্াক : 
(১)  এঢদ্যদেদশ্য লদদয়্াকওাভী ওর্তেধক্ষ ওর্তেও কঠিঢ ংলিে াঙাআ ওলফটিভ সুধালভদযভ লপলত্তদঢ টওাদ ধদত 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ লদদয়্াক ওভা বাআদঃ 
 

ঢদ যঢে ণাদও টব, ৩য়্ টরডী লআদঢ ২য়্ টরডী এং ৩য়্  ২য়্ টরডী লআদঢ ১ফ টরডীভ ধদত ওলফযদদভ 

সুধালভয ব্যঢীঢ ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ লদদয়্াক ওভা বাআদ দা ।  
 

(২)  বলত টওাদ ব্যলিভ ঘাকুভী বৃত্তান্ত দন্তারচদও দা লয়্, ঢালা লআদম লঢলদ টওাদ ধদত ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ 

লদদয়্াদকভ টবাগ্য লময়্া লদলঘঢ লআদদ দা । 
 

(৩) ঢনলদমভ ক্রলফও দং ৭, ৭৭, ১০২, ১১৮, ১৩০, ১৪৮  ১৯৬ এভ বণাক্রদফ প্রদবাচও টগ্রট-২, লঘত্রগ্রালও 

টগ্রট-২, লওাভী ধলভঘামও (ণ ে) টগ্রট-২, টিলপ প্রদওৌযমী টগ্রট-২, লওাভী যীঢাঢধ ভক্ষড প্রদওৌযমী 

টগ্রট-২, লওাভী ধলভঘামও (প্রযাদ) টগ্রট-২, লজ্ঞাধদ অলথওালভও টগ্রট-২ ধদত ধদতান্নলঢ  ভালভ 

লদদয়্াদকভ টওাঝা লদথ োভদডভ টক্ষদত্র ঐ ওম ধদতভ এও স্তভ ঈিঢভ থাদধভ টগ্রট-১ ধদতভ ংখ্যাল 

ললা ওলভয়্া টওাঝা লদথ োভড ওলভদঢ লআদ । এআ টক্ষদত্র টগ্রট-২ ধতভদল ধদতান্নলঢপ্রাপ্ত ওফ েওঢোলতকদও 

টগ্রট-১ ধদত ধদতান্নলঢ ধায়্াভ ধভ ধদতান্নলঢ টওাঝায়্ লদভেি লময়্া থলভদঢ লআদ, ধভ লতদও, টগ্রট-

২ ধদত ভালভ লদদয়্াকপ্রাপ্ত ওফ েওঢোলতকদও  

টগ্রট-১ ধদত ধদতান্নলঢ ধায়্াভ ধভ ভালভ টওাঝায়্ লদদয়্াকপ্রাপ্ত লময়্া থলভদঢ লআদ ।  
 

৬। লযক্ষাদলল : 

(১)  স্থায়্ী শূন্য ধদতভ লধভীদঢ টওাদ ধদত লদদয়্াদকভ চন্য াঙাআকৃঢ ব্যলিদও  লযক্ষাদলল স্তদভ  
(ও) ভালভ লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র, স্থায়্ী লদদয়্াদকভ ঢালভঔ লআদঢ দ্যআ ৎদভভ চন্য; এং  
(ঔ) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্র, এআরূধ লদদয়্াদকভ ঢালভঔ লআদঢ এও ৎদভভ চন্য লদদয়্াক ওভা লআদঃ  



 

 ঢদ য েঢ ণাদও টব, লদদয়্াকওাভী ওর্তেধক্ষ ওাভড লমলধি ওলভয়্া লযক্ষাদলল টফয়্াত এআরূধ ম্প্রাভড ওলভদঢ 

ধাদভদ বালাদঢ লথ েঢ টফয়্াত  োকুদল্য দ্যআ ৎদভভ লথও দা লয়্। 
  

(২) টব টক্ষদত্র টওাদ লযক্ষাদলদভ লযক্ষাদললভ টফয়্াত ঘমাওাদম লদদয়্াকওাভী ওর্তেধক্ষ ফদদ ওদভদ টব, ঢালাভ 

অঘভড  ওফ ে দন্তারচদও দদল, লওংা ঢালাভ ওফ েতক্ষ লয়্াভ ম্ভাদা দাআ ট টক্ষদত্র লদদয়্াকওাভী 

ওর্তেধক্ষ 
 

(ও)   ভালভ লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র লযক্ষাদলদভ ঘাকুভীভ াদ খঝাআদঢ ধালভদদ ; 

(ঔ) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্র, ঢালাদও টব ধত লআদঢ ধদতান্নলঢ টতয়্া লআয়্ালঙম টআ ধদত প্রঢযাঢেদ ওভাআদঢ 

ধালভদদ। 
 

(৩) লযক্ষাদললভ টফয়্াত লথ েঢ টফয়্াত ণালওদম ঢালাল, ম্পূড ে লয়্াভ ধভ লদদয়্াকওাভী ওর্তেধক্ষ  

(ও) বলত এআ ফদফ ে ন্তুে লদ টব, লযক্ষাদললভ টফয়্াত ঘমাওাদম টওাদ লযক্ষাদলদভ অঘভড  ওফ ে 

দন্তারচদও, ঢালা লআদম (৪) ঈধললথভ লথাদ াদধদক্ষ, ঢালাদও ঘাকুভীদঢ স্থায়্ী ওলভদদ ; এং  

(ঔ) বলত ফদদ ওদভদ টব, ঈি টফয়্াত ঘমাওাদম লযক্ষাদলদভ অঘভড  ওফ ে দন্তারচদও লঙম দা, ঢালা 

লআদম ঈি ওর্তেধক্ষ 
 

() ভালভ লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র, ঢালাভ ঘাকুভীভ াদ খঝাআদঢ ধালভদদ ; এং  
 

(অ) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্র, ঢালাদও টব ধত লআদঢ ধদতান্নলঢ টতয়্া লআয়্ালঙম টআ ধদত প্রঢযাঢেদ 

ওভাআদঢ ধালভদদ। 
 

(৪) টওাদ লযক্ষাদলদও টওাদ ধদত স্থায়্ী ওভা লআদ দা বঢক্ষড দা ভওাভী অদতযদম ফদয়্ ফদয়্ টব ধভীক্ষা  

প্রলযক্ষদডভ ব্যস্থা ওভা লয়্ টআ ধভীক্ষায়্ লঢলদ ধা ওদভদ  প্রলযক্ষড গ্রলড ওদভদ।  
 

৭। ভললঢওভড :   
এঢদ্রৃাভা ৯আ ফাঘ ে, ১৯৯২ আং/২৫টয নামগুদ, ১৩৯৮ াংমা ঢালভদঔভ এ,অভ, দং ৫৫-অআদ/৯২ ফাধ্যদফ 

চাভীকৃঢ াংমাদতয টঝলমলপযদ (টকদচদঝট  দদ- টকদচদঝট ওফ েওঢো  ওফ েঘাভী) লদদয়্াক ললথফামা, ১৯৯২ 

ভললঢ (Repealed) ওভা লআম । 
ঢনলম 

ঢনলম ণ ে এআ ললথফামাভ ললঢ ংদবালচঢ ঢনলম 
 

ক্রলফও 

দং 
ধদতভ দাফ ভালভ 

লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্র 

য়্ীফা 

লদদয়্াক ধিলঢ টবাগ্যঢা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। ফলা ধলভঘামও .. (ও) ঈধ-ফলাধলভঘামও 

(নুষ্ঠাদ)/ ঈধ-

ফলাধলভঘামও 

(াঢো)/প্রথাদ       

প্রদওৌযমী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৩ (লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

   (ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য প্রাণী 

দা ধায়্া  টকদম টপ্ররদড 

 

১৮ 



তমীভ ফাধ্যদফ । 

 নুষ্ঠাদ যাঔাঃ 
 

   

২। ঈধ-

ফলাধলভঘামও 

(নুষ্ঠাদ) 

.. (ও) ধলভঘামও (নুষ্ঠাদ 

 ধলভওল্পদা)/ ধলভঘামও 

আন্টাভন্যাযদাম লভদমযদ, 

নদভদ টপ্রাগ্রাফ এন্ঢ 

লময়্াদচঁ/ টচদাদভম 

ম্যাদদচাভ/ 

ধলভঘামও(ললঃদৃশ্য 

লদপেভ ঢথ্যলঘত্র  লপলট 

আঈলদঝ)/ধলভঘামও 

(ঈন্নয়্দভমও নুষ্ঠাদ 

ংক্রান্ত ঘমলিত্র আঈলদঝ) 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৩(লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী । 

   (ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য প্রাণী 

দা ধায়্া টকদম টপ্ররদড 

তমীভ ফাধ্যদফ । 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩। ধলভঘামও 

(নুষ্ঠাদ  

ধলভওল্পদা)/ 

ধলভঘামও 

(আন্টাভন্যাযদাম 

লভদমযদ,নদভড 

টপ্রাগ্রাফ এন্ঢ 

লময়্াদচঁ)/ 

টচদাদভম 

ম্যাদদচাভ/ 

ধলভঘামও 

(ললঃদৃশ্য লদপেভ 

ঢথ্যলঘত্র  

লপলট আঈলদঝ)/ 

ধলভঘামও 

(ঈন্নয়্দভমও 

নুষ্ঠাদ 

ংক্রান্ত 

ঘমলিত্র 

আঈলদঝ) ধত 

লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

.. (ও) ক্রলফও ৪ এ ঈলিলঔঢ 

নুষ্ঠাদ লদ োলী/ 

ওদরামাভ/টপ্রাগ্রাফ 

ম্যাদদচাভ) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

 

(ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য প্রাণী 

দা ধায়্া  টকদম টপ্ররদড 

তমীভ ফাধ্যদফ। 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৫(ধঁঘ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

৪। নুষ্ঠাদ .. (ও) লদ োলী প্রদবাচও ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 



লদ োলী/ 

ওদরামাভ/ 

টপ্রাগ্রাফ 

ম্যাদদচাভ ধত 

লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

এং ঈধস্থাধদ ম্পাতও 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ        

ফাধ্যদফ । 

 
(ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য প্রাণী 

দা ধায়্া  টকদম টপ্ররদড 

তমীভ ফাধ্যদফ । 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৫(ধঁঘ) 

ৎদভভ   ঘাকুভী । 

৫। লদ োলী 

প্রদবাচও 

.. প্রদবাচও (টগ্রট-১)  

প্রদবাচও   (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ        

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ । 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ টফাঝ 

৭(াঢ) ৎদভভ  

ঘাকুভী । 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৬। প্রদবাচও 

(টগ্রট-১) 
.. প্রদবাচও (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ  ধদতান্নলঢভ  

ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

৭। প্রদবাচও 

(টগ্রট-২) 
.. (১) ৫০% ধত 

লদম্নলমলঔঢ গ্রুদধভ   

ধতভল লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ঢদ 

(ও) গ্রুদধভ       

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদঃ  
    (ও) লদবাকী 

প্রদবাচও এং 
    (ঔ) প্রদবাচদা 

লদবাকী/প্রদবাচদা    
লওাভী; এং 

(১) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 
৪দং ওমাদফ (ও) গ্রুদধভ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩(লঢদ) ৎভ ঘাকুভী 

এং (ঔ) গ্রুদধভ লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ১০ (তয) 

ৎদভভ ঘাকুভী  । 

 
 
 

 ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 
(২)  ৫০% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ     ফাধ্যদফ 
(৩)  ললথ ৫(৩) 

নুাদভ প্রদবাচও   

(টগ্রট-১) এং প্রদবাচও 

(টগ্রট-২) ঈপদয়্ভ টফাঝ 

ধত এওদত্র ললা 

ওলভয়্া ঈধদভাি টওাঝা  

লদথ োভড ওলভদঢ লদ । 

(২) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ 
টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ প্রণফ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ মাদল 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী । 
৮। লদবাকী 

প্রদবাচও 
.. প্রদবাচদা লদবাকী/ 

প্রদবাচদা লওাভী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ   

ফাধ্যদফ । 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৬(ঙয়্) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

৯। প্রদবাচদা 

লদবাকী/ 

প্রদবাচদা  

লওাভী 

.. (১) ৭৫% ধত 

নুলমলধওাভ-ওাফ-

ভৄদ্রাক্ষলভও/দলণ ভক্ষও 

এং নুষ্ঠাদ ঢথ্য 

লওাভী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ঃঃ 
     ঢদ যঢে ণাদও টব, 

ঈধদভাি লঢদটি লনটাভ 

(১)    ধদতান্নলঢভ 

টক্ষদত্রঃ- 
এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৭(াঢ) 

ৎদভভ ঘাকুভী । 



ধত লুলপ্তভ ধদভ এআ 

টওাঝাভ ধদত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ 

লদদয়্াক ওভা লআদ ।  
  ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 
(২)  ২৫% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ  ফাধ্যদফ । 
 
 

(২) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ 
টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১০। নুলমলধওাভ-

ওাফ-

ভৄদ্রাক্ষলভও 

 
ংস্থাধদ ফন্ত্রডাময়্  

ওর্তেও চাভীকৃঢ The 

Typist (Ministries/ 

Divisions and 

Attached 

Departments) 

Recruitment Rules, 

1978 No. S.R.O. 

275-L/78-ED/(R-

II)R-১০/৭৮ এং 

এ.অভ  ২৮৬-

অআদ/৮৭ ঃ ফঃ/ললথ-

১/অভ- ৩০-৮৭, 

ঢালভঔঃ ১৪-১২-৮৭ আং 

নুবায়্ী। 

 

১১। নুষ্ঠাদ ঢথ্য 

লওাভী 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

 

টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত 

লযক্ষাদাট ে লআদঢ 

ওফধদক্ষ লদ্রৃঢীয়্ 

লপাকল ঈিফাধ্যলফও 

া ফফাদদভ ধভীক্ষায়্ 

ঈত্তীড ে । 

১২। ভৄখ্য ম্পাতও 

(ঈধস্থাধদা 

এং 

ফলদঝলভং) 

.. (১) লদম্নলমলঔঢ গ্রুদধভ 

ধতভল লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ঢদ 

(ও) গ্রুদধভ ধতথাভীকড 

গ্রালথওাভ     ধাআদদঃ 

(ও) লটদয়্ন্প লভাঘ ে 

লনাভ/লিধঝ এন্ঢ 

ফলদঝলভং এলটঝভ          

(টগ্রট-১)  এং  

(ঔ)  লটদয়্ন্প লভাঘ ে 

লনাভ/ লিধঝ এন্ঢ 

ফলদঝলভং এলটঝভ           

(টগ্রট-২)। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত টফাঝ ওফধদক্ষ 

৭(াঢ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 



১৩। লটদয়্ন্প 

লভাঘ ে 

লনাভ/লি

ধঝ এন্ঢ 

ফলদঝলভং 

এলটঝভ   

(টগ্রট-১)   

.. লটদয়্ন্প লভাঘ ে 

লনাভ/ লিধঝ এন্ঢ 

ফলদঝলভং এলটঝভ (টগ্রট-

২)  ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৪। লটদয়্ন্প 

লভাঘ ে 

লনাভ/ 

লিধঝ এন্ঢ 

ফলদঝলভং 

এলটঝভ   

(টগ্রট-২)   

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

 

টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ প্রণফ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ মাদল 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী । 

১৫। ঈধস্থাধদ 

ম্পাতও 

.. লথদযদ লদয়্ন্ত্রও   

(টগ্রট-১)  লথদযদ 

লদয়্ন্ত্রও (টগ্রট-২)  ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভী গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ টফাঝ 

৭(াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী 

। 

১৬। লথদযদ 

লদয়্ন্ত্রও  

(টগ্রট-১) 

.. লথদযদ লদয়্ন্ত্রও  

(টগ্রট-২)  ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

 
 

১৭। লথদযদ 

লদয়্ন্ত্রও   

(টগ্রট-২) 

.. (১) ট্রান্পলফযদ/লপটিঅভ 

টভওট ে লওধাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(১) ধদতান্নলঢভ  টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

১০ (তয) ৎদভভ 

ঘাকুভী  । 
 

  ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(২) ধদতান্নলঢদবাগ্য প্রাণী 

দা ধায়্া টকদম ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 

 

(২) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ প্রণফ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী  ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ মাদল 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী । 
 

১৮। ট্রান্পলফযদ/লপ

টিঅভ  টভওট ে 

লওধাভ  । 

.. (১) এও র্তঢীয়্াংয ধত 

ট্রান্পলফযদ এযালদঝন্ট  

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

(১) ধদতান্নলঢভ  টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী । 
 



  ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(২) দ্যআ র্তঢীয়্াংয ধত 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

 

(২) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৯। ট্রান্পলফযদ 

এযালদঝন্ট 

.. ট্রান্পলফযদ ঝাআলধে  ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ ঘাকুভী 

। 
২০। ট্রান্পলফযদ 

ঝাআলধে 

.. ংস্থাধদ ফন্ত্রডাময়্  

ওর্তেও চাভীকৃঢ The 

Typist (Ministries, 

Divisions and 

Attached 

Departments) 

Recruitment Rules, 

1978 No. S.R.O. 

275-L/78/ED/(R-

II)R-১০/৭৮-৬৩ এং 

দং-এ, অভ, , ২৮৬-

অআদ/৮৭ ঃ ফঃ/ললথ-

১/অভ-৩০/৮৭, ঢালভঔ 

১৪-১২-৮৭ নুবায়্ী। 

 

 
 ার্দ্বন্ত্রী যাঔাঃ 

 

   

২১। প্রদবাচও (ংকীঢ) .. লফঈলচও 

ওদম্পাচাভ/ভৄখ্য 

ার্দ্বন্ত্রী  ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

এও া এওালথও 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী  । 

 

২২। লফঈলচও 

ওদম্পাচাভ/ভৄখ্য 

ার্দ্বন্ত্রী   

.. ললদয়্ভ ার্দ্বন্ত্রী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী । 

 

২৩। ললদয়্ভ ার্দ্বন্ত্রী   .. ার্দ্বন্ত্রী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী  । 

 
২৪। ার্দ্বন্ত্রী ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

 

টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত 

ংকীঢ প্রলঢষ্ঠাদ 

লআদঢ ংলিে 

ার্দ্বদন্ত্র ওফধদক্ষ 

স্দাঢও লটগ্রী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 



 টফওঅধ যাঔাঃ    

২৫। ভৄখ্য রূধওাভ .. লওাভী ভৄখ্য রূধওাভ  

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী  । 

 
২৬। লওাভী  ভৄখ্য 

রূধওাভ 

.. উর্ধ্েঢদ রূধওাভ  

রূধওাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ প্রণদফাি ধতথাভী 

গ্রালথওাভ ধাআদদ। 

উর্ধ্েঢদ রূধওাভ ধদত 

ওফধদক্ষ ০৩(লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী এং 

রূধওাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৬  (ঙয়্) ৎদভভ 

ঘাকুভী । 

 
২৭। উর্ধ্েঢদ 

রূধওাভ 

.. রূধওাভ  ফললমা 

রূধওাভ  ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৩(লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী  । 
 

 

২৮। রূধওাভ .. (ও) 
১
/৬ ধত লওাভী 

ফললমা রূধওাভ  ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ ৫ 

(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

 

  ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

৫
/৬ ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 

 

(ও) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ  

টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে লআদঢ ওফধদক্ষ 

ঈি ফাধ্যলফও া 

ফফাদদভ ধভীক্ষায়্ 

ঈত্তীড ে এং ংলিে 

ওাদচ  ০৫   (ধঁঘ) 

ৎদভভ াস্ত 

লপজ্ঞঢা । 
 
 

২৯। ফললমা 

রূধওাভ 

.. লওাভী ফললমা রূধওাভ  

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫(ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী । 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩০। লওাভী 

ফললমা 

রূধওাভ   

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

 

টওাদ স্বীকৃঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে লআদঢ ওফধদক্ষ 

ফাধ্যলফও া ফফাদদভ 

ধভীক্ষায়্ ঈত্তীড ে এং 

ংলিে ওাদচ ০৫ (ধঁঘ) 

ৎদভভ াস্ত 

লপজ্ঞঢা । 



 

 লযল্প লদদত েযদা 

যাঔাঃ 
   

৩১। ধলভঘামও 

(লযল্প 

লদদত েযদা) 

.. (১) লদয়্ন্ত্রও/ভৄখ্য লযল্প 

লদদত েযও  ধত  লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী  । 

   (২) ধদতান্নলঢভ টবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 
 

 

৩২। লদয়্ন্ত্রও/ভৄখ্য 

লযল্প লদদত েযও   

.. (১) উর্ধ্েঢদ লযল্প 

লদদত েযও  ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী  । 

   (২) ধদতান্নলঢভ টবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 
 

 

৩৩। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উর্ধ্েঢদ লযল্প 

লদদত েযও 

.. লদম্নলমলঔঢ গ্রুদধভ 

লনটাভ ধতভল লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

ঢদ (ও) গ্রুদধভ 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদঃ- 
 

(ও)  লযল্প 

লদদত েযও/গ্রালনও লযল্প 

লদদত েযও/দৃশ্য ধঝওাভ 

(টগ্রট-১), এং 

(ঔ) লযল্প 

লদদত েযও/গ্রালনও লযল্প 

লদদত েযও/ দৃশ্য ধঝওাভ 

(টগ্রট-২)। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৭ (াঢ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩৪। লযল্প 

লদদত েযও/গ্রালন

ও লযল্প 

লদদত েযও/দৃশ্য 

ধঝওাভ (টগ্রট-

১) 

.. লযল্প লদদত েযও/গ্রালনও 

লযল্প লদদত েযও/ দৃশ্য 

ধঝওাভ (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৪ (ঘাভ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

 

৩৫। লযল্প 

লদদত েযও/গ্রালন

ও লযল্প 

লদদত েযও/দৃশ্য 

ধঝওাভ  

ন্যর্ধ্ে ৩৫ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ লশ্বলর্দ্ামদয়্ভ 

স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত প্রলঢষ্ঠাদ 

লআদঢ এফ, এন, এ 

লটগ্রীপ্রাপ্ত ণা ০২ 

(দ্যআ) ৎদভভ 

১৯ 



(টগ্রট-২) লপজ্ঞঢাল ল, এন, 

এ, লটগ্রীপ্রাপ্ত। 
 

 
৩৬। লওাভী 

লটচাআদাভ 

.. লদম্নলমলঔঢ গ্রুদধভ 

ধতভল লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ (ও) গ্রুদধভ 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদঃ 

(K) টলট 

ওাদধ েন্টাভ / ালদ েয 

ওাদধ েন্টাভ ; এং 

টঝ সুধাভপাআচাভ। 

৪ দং ওমাদফভ (ও) 

গ্রুদধভ এও া এওালথও 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী ণা 

৪ দং ওমাদফভ (ঔ) 

গ্রুদধভ লনটাভ ধদত 

ওফধদক্ষ ০৮ (অঝ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

 

৩৭। প্রধাটি ে 

ধাভদঘচ 

লনাভ 

.. (ও) ললদয়্ভ প্রধাটি ে 

লওাভী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 
 

 (ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য 

ললদয়্ভ প্রধাটি ে লওাভী 

দা ধায়্া টকদম প্রধাটি ে 

লওাভী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত (ও) এভ 

টক্ষদত্র ওফধদক্ষ ০৪ 

(ঘাভ) ৎদভভ ঘাকুভী 

এং (ঔ) এভ টক্ষদত্র ০৭ 

(াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

 

 

 

 

৩৮। ললদয়্ভ 

প্রধাটি ে 

লওাভী 

.. প্রধাটি ে লওাভী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

৩৯। প্রধাটি ে 

লওাভী 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪০। য়্াদড্রা 

ধাভদঘচ 

লনাভ/ 

ললদয়্ভ 

য়্াদড্রা 

লওাভী 

.. য়্াদড্রা লওাভী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৪১। য়্াদড্রা 

লওাভী 

ন্যর্ধ্ের্ ৩০  

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী। 

 

৪২। টলট .. ললদয়্ভ ওাদধ েন্টাভ ধত লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 



ওাদধ েন্টাভ লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

৪৩। ললদয়্ভ 

ওাদধ েন্টাভ 

.. ওাদধ েন্টাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৪৪। ওাদধ েন্টাভ .. 

 

 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(K) দ্যআ র্তঢীয়্াংয ধত 

টঝ ংস্থাধও 

ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

(ঔ)  এও র্তঢীয়্াংয ধত 

ভালভ   লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 
 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ)  ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
 

(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ ওফধদক্ষ েফ 

টরডী ধা এং স্বীকৃঢ 

প্রলঢষ্ঠাদ লআদঢ 

ওাদধ েন্টাভীদঢ 

াটি েলনদওঝ প্রাপ্ত। 

 

৪৫। ালদ েয 

ওাদধ েন্টাভ 

.. ললদয়্ভ টধআন্টাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ)  ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

৪৬। ললদয়্ভ 

টধআন্টাভ 

.. টধআন্টাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ)  ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

৪৭। টধআন্টাভ .. টধআলন্টং লওাভী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ)   ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪৮। টধআলন্টং 

লওাভী 

.. 

 

 

 

ন্যর্ধ্ে ৩৫ 

ৎভ 

(K) ৫০% ধত টঝ 

ংস্থাধও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

 

(ঔ)  ৫০% ধত 

ভালভ লদদয়্াদকভ  

ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ 

টক্ষদত্রঃ- 
 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
 

(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ-  টওাদ 

স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লযক্ষাদাট ে 

লআদঢ    ওফধদক্ষ 

ফাধ্যলফও স্কুম      

াটি েলনদওঝ া 

ফফাদদভ        



ধভীক্ষায়্ ধা এং 

টওাদ লজ্ঞাধদী ংস্থায়্ 

টধআলন্টং ওাদচ ০৫ 

(ধঁঘ)       ৎদভভ 

লপজ্ঞঢা। 

 
৪৯। টঝ 

সুধাভপাআচাভ 

.. টঝ ংস্থাধদ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

৫০। টঝ ংস্থাধও .. লদম্নলমলঔঢ গ্রুদধভ 

ধতভল লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ (ও)-টঢ ঈলিলঔঢ 

ধতথাভী গ্রালথওাভ 

ধাআদদঃ 

(K) ললদয়্ভ ফঞ্চ 

লায়্ও 

(L) ফঞ্চ লায়্ও এং 

ওলেঈফ অআভদাভ 

 

লনটাভ ধদত (ও) গ্রুদধভ 

টক্ষদত্র ওফধদক্ষ ৩(লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী এং 

(ঔ) গ্রুদধভ টক্ষদত্র ০৫ 

(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

৫১। ললদয়্ভ ফঞ্চ 

লায়্ও 

.. ফঞ্চ লায়্ও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

৫২। ফঞ্চ লায়্ও ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

ওফধদক্ষ েফ টরডী 

ধা এং ওাদধ েরী 

ওাদচ াস্ত লপজ্ঞঢাভ 

াটি েলনদওঝ। 

 

৫৩। ওলেঈফ 

অআভদাভ 

ঐ ঐ ওফধদক্ষ েফ টরডী 

ধা এং মন্ডী ওাদচ 

াস্ত লপজ্ঞঢাভ 

াটি েলনদওঝ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫৪। টঝআমভ 

লওাভী 

ঐ ঐ টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে লআদঢ ওফধদক্ষ 

ফাধ্যলফও া ফফাদদভ 

ধভীক্ষায়্ ঈত্তীড ে এং 

ংলিে প্রলঢষ্ঠাদ লআদঢ 

তলচে লজ্ঞাদ লরদয়্ 

াটি েলনদওঝ প্রাপ্ত এং 

তলচেভ ওাদচ ০৫ (ধঁঘ) 

ৎদভভ লপজ্ঞঢা। 



 
৫৫। নুষ্ঠাদ ক্রয়্ 

লক্রয়্ 

ম্যাদদচাভ। 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(K) লযলধং এং ক্রয়্ 

লক্রয়্ লদ োলী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

(L) ধদতান্নলঢভ টবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া 

টকদম টপ্ররদড 

তমীভ ফাধ্যদফ। 

 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৫৬। লযলধং এং 

ক্রয়্ লদ োলী 

.. লযলধং লনাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৭ (াঢ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

৫৭। লযলধং 

লনাভ 

.. 

 

 

 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(K) ঈিফাদ লওাভী 

(লযলধং) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

(L) ধদতান্নলঢভ টবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া 

টকদম ভালভ 

লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ 

টক্ষদত্রঃ- 

    লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

১২  (াভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
 

(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ    

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ালডচয লপাদক টব টওাদ 

লরদয়্ প্রণফ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ মাদল 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫৮। ঈিফাদ 

লওাভী 

(লযলধং) 

.. এমলটএ-ওাফ-ঝাআলধে 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৫৯। প্যাওাভ ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

ওফধদক্ষ েফ টরডী 

ধা। 

৬০। ম্যাদদচাভ 

(লপলঅভ 

এন্ঢ লনল্ম 

এলটটিং)। 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(ও)  ভৄখ্য ঘমলিত্র 

ম্পাতও ধত লআদঢ  

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ) ধদতান্নলঢভ টবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ- 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫(ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

 

 



৬১। ভৄখ্য ঘমলিত্র 

ম্পাতও 

.. উর্ধ্েঢদ ঘমলিত্র 

ম্পাতও (টগ্রট-১)  

উর্ধ্েঢদ ঘমলিত্র 

ম্পাতও  

(টগ্রট-২) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ টফাঝ ০৭ 

(াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

৬২। উর্ধ্েঢদ ঘমলিত্র 

ম্পাতও  

(টগ্রট-১) 

.. উর্ধ্েঢদ ঘমলিত্র 

ম্পাতও (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

টফাঝ ০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
 

৬৩। উর্ধ্েঢদ ঘমলিত্র 

ম্পাতও  

(টগ্রট-২) 

.. ঘমলিত্র ম্পাতও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

টফাঝ ০৩ (লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

৬৪। ঘমলিত্র 

ম্পাতও 

.. (ও)  লওাভী ঘমলিত্র 

ম্পাতও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

লওাভী ঘমলিত্র  

ম্পাতও দা ধায়্া 

টকদম প্রদচক্টভ 

ধাদভঝভ, ঘমলিত্র 

ংদবাচও ওাফ-

প্রদচক্টভ ধাদভঝভ, 

ঘমলিত্র ংদবাচও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ৪ দং 

ওমাদফভ (ও) এভ টক্ষদত্র 

ওফধদক্ষ ৪ (ঘাভ) ৎভ 

এং (ঔ) এভ টক্ষদত্র 

ওফধদক্ষ ০৬ (ঙয়্) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৬৫। লওাভী 

ঘমলিত্র 

ম্পাতও 

ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 
ঘমলিত্র ংদবাচও-

ওাফ-প্রদচক্টভ 

ধাদভঝভ/ প্রদচক্টভ 

ধাদভঝভ/ ঘমলিত্র 

ংদবাচও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৩ 

(লঢদ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

৬৬। ও)  প্রদচক্টভ 

ধাদভঝভ 
ঔ)  ঘমলিত্র 

ংদবাচও-

ওাফ-প্রদচক্টভ 

ধাদভঝভ 
ক)  ঘমলিত্র 

ংদবাচও 

ন্যর্ধ্ে  ৩৫ 

ৎভ 
ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 
টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে লআদঢ ওফধদক্ষ 

ঈি ফাধ্যলফও া 

ফফাদদভ ধভীক্ষায়্ ধা 

এং ংলিে টক্ষদত্র ০৫ 

(ধঁঘ) ৎদভভ 

লপজ্ঞঢা ণালওদঢ 

লআদ। ংলিে ংস্থা 



লআদঢ প্রতত্ত 

াটি েলনদওঝথাভীদতভ 

গ্রালথওাভ টতয়্া 

লআদ। 
 

 ল্যাদভঝভী যাঔাঃ 
 

৬৭। ম্যাদদচাভ 

(ল্যাদভঝভী) 

.. (ও)  কদরডাকাভ 

লদয়্ন্ত্রও ধত লআদঢ  

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 
(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

   লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ  
০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৬৮। কদরডাকাভ 

লদয়্ন্ত্রও 

.. (ও)  লওাভী 

কদরডাকাভ লদয়্ন্ত্রও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 
(ঔ)  ধদতান্নলঢ টবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

 
লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ     

০৭(াঢ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৬৯। লওাভী 

কদরডাকাভ 

লদয়্ন্ত্রও 

.. 
 
 
 

ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 

(ও)  ললদয়্ভ ল্যাঃ 

টঝওলদলযয়্াদ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  
 লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৬  (ঙয়্) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ   

টক্ষদত্রঃ  টওাদ 

স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লশ্বলতাময়্ 

লআদঢ ওফধদক্ষ ভায়্দ 

লর্দ্ায়্  প্রণফ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী  ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ মাদল 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৭০। ললদয়্ভ 

ল্যাঃ 

টঝওলদলযয়্াদ 

.. ল্যাঃ টঝওলদলযয়্াদ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৭১। ল্যাঃ 

টঝওলদলযয়্াদ 

.. টটদপমধাভ/লপ্রন্টাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৩ 

(লঢদ) ৎদভভ ঘাওভী। 

 

 
৭২। টটদপমধাভ/ 

লপ্রন্টাভ 

ন্যর্ধ্ে  ৩৫ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ।  

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে লআদঢ ওফধদক্ষ 

ঈি ফাধ্যলফও া 

ফফাদদভ ধভীক্ষায়্ ধা 

এং ংলিে টক্ষদত্র ০৫ 



(ধঁঘ) ৎদভভ 

লপজ্ঞঢা ণালওদঢ 

লআদ। টওাদ ংলিে 

প্রলঢষ্ঠাদ/টধযাতাভ  

ংকঞদ লআদঢ  

াটি েলনদওঝথাভীদতভ 

গ্রালথওাভ টতয়্া 

লআদ। 

 
ওযাদফভা 

যাঔাঃ 

   

৭৩। ধলভঘামও 

(নদঝাগ্রানী) 

.. (ও)  লদয়্ন্ত্রও/ভৄখ্য 

লঘত্রগ্রালও (নুষ্ঠাদ) 

এং ভৄখ্য লঘত্রগ্রালও 

(াঢো) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৫(ধঁঘ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

৭৪। (ও)  লদয়্ন্ত্রও/ 

ভৄখ্য 

লঘত্রগ্রালও 

(নুষ্ঠাদ) 

(ঔ)  ভৄখ্য 

লঘত্রগ্রালও 

(াঢো) 

..  (ও)  উর্ধ্েঢদ লঘত্রগ্রালও 

(নুষ্ঠাদ)/ উথ েঢদ 

লঘত্রগ্রালও (াঢো) ধত 

লআদঢ    ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 
 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৫ (ধঁঘ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৭৫। উর্ধ্েঢদ লঘত্রগ্রালও 

(নুষ্ঠাদ)/ উথ েঢদ 

লঘত্রগ্রালও (াঢো) 

.. লঘত্রগ্রালও (টগ্রট-১)  

লঘত্রগ্রালও (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ টফাঝ ০৭ 

(াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

৭৬। লঘত্রগ্রালও 

(টগ্রট-১) 

.. লঘত্রগ্রালও (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

৭৭। লঘত্রগ্রালও 

(টগ্রট-২) 

.. 

 

 

 

 

(ও)  ২৫% ধদতভ 
৪
/৫ 

ধত লওাভী  লঘত্রগ্রালও 

(নুষ্ঠাদ)/লওাভী 

লঘত্রগ্রালও (াঢো) ধত 

লআদঢ এং লযে 
১
/৫ 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লওাভী লঘত্রগ্রালও 

(াঢো)  া লওাভী 

লঘত্রগ্রালও (নুষ্ঠাদ)  

ধদত ওফধদক্ষ ০৩ 



 

ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 

ধত লস্থভ লঘত্রগ্রালও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ৭৫% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ  ফাধ্যদফ। 

(ক)  ললথ ৫(৩) 

নুাদভ (টগ্রট-১ এং 

(টগ্রট-২) ঈপদয়্ভ টফাঝ 

ধত এওদত্র ললা 

ওলভয়্া ঈধদভাি টওাঝা 

লদথ োভড ওলভদঢ লআদ। 

(লঢদ)  ৎদভভ ঘাকুভী 

এং লস্থভ  লঘত্রগ্রালও 

ধদত ওফধদক্ষ ০৬  (ঙয়্) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 
 

(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ   

টক্ষদত্রঃ টওাদ 

স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত  

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ লদ্রৃঢীয়্ লপাদক 

স্দাঢও লটগ্রীল  ০২ 

(দ্যআ) ৎদভভ 

লপজ্ঞঢা। 
 

৭৮। লওাভী 

লঘত্রগ্রালও 

(নুষ্ঠাদ)/ 

লওাভী 

লঘত্রগ্রালও 

(াঢো) 

.. (ও)  ৫০% ধত ললদয়্ভ 

মাআটিং লওাভী  

মাআটিং লওাভী ধত 

লআদঢ       ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি  

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

(ঔ)  ৫০% ধত ললদয়্ভ 

ওযাদফভাম্যাদ লওাভী  

ওযাদফভাম্যাদ লওাভী 

ধত      লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ  প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ  

ধাআদদ। 

(ও)   ললদয়্ভ মাআটিং 

লওাভী ধদত   ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎভ,        

মাআটিং লওাভী ধদত 

১১ (একাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 
(ঔ) ললদয়্ভ 

ওযাদফভাম্যাদ লওাভী 

ধদত ওফধদক্ষ ১০ (তয) 

ৎভ, ওযাদফভাম্যাদ 

লওাভী ধদত ১৫ 

(ধদদভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
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৭৯। লস্থভ 

লঘত্রগ্রালও 
ন্যর্ধ্ের্ ৩০ 

ৎভ 

 

ন্যর্ধ্ের্ ৩৫ 

ৎভ 

(ও)  এও র্তঢীয়্াংয ধত 

টাওেরুফ লওাভী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  দ্যআ-র্তঢীয়্াংয ধত 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 
লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ)   ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ  টওাদ 

স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লশ্বলর্দ্াময়্  

লআদঢ ওফধদক্ষ লজ্ঞাদ 

লপাদক        স্দাঢও 

লটগ্রীল ংলিে লরদয়্ 

০৫  (ধঁঘ) ৎদভভ 

াস্ত লপজ্ঞঢা। 

৮০। টাওেরুফ 

লওাভী 
ন্যর্ধ্ের্ ৩০ 

ৎভ 
ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 
টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত টাট ে 

লআদঢ লজ্ঞাদ লপাদক 

ঈি ফাধ্যলফও ধভীক্ষায়্ 

ঈত্তীড ে এং ংলিে 

লরদয়্ ০৩ (লঢদ) 

২০ 



ৎদভভ াস্ত 

লপজ্ঞঢা। 

৮১। ললদয়্ভ 

মাআটিং 

লওাভী 

.. মাআটিং লওাভী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৬ (ঙয়্) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৮২। মাআটিং 

লওাভী 
ন্যর্ধ্ে  ৩৫ 

ৎভ 
ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 
টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

পদওযদাম টট্রলদং 

আদলেটিঈঝ া 

টঝওলদওযাম টট্রলদং 

টন্টাভ া টওাদ ভওাভী 

টঝওলদওযাম আদলেটিঈঝ 

লআদঢ আদমওলট্রওযাম 

টওাদ ে টট্রট 

াটি েলনদওঝথাভী। 

৮৩। ললদয়্ভ 

ওযাদফভাম্যাদ 

লওাভী 

.. ওযাদফভাম্যাদ লওাভী 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৮৪। ওযাদফভাম্যাদ 

লওাভী 

.. 

 
 
 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(ও)  ৭৫% ধত এফ, 

এম, এ, এ এং 

ওযাদফভা আকুআধদফন্ট 

লওমদাভ ধত       লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ২৫% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

  এও া এওালথও 

লনটাভ ধদত   ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ  

ঘাকুভী। 
(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ   

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে  লআদঢ ওফধদক্ষ 

ফাধ্যলফও া        

ফফাদদভ ধভীক্ষায়্ 

ঈত্তীড ে। 
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৮৫। ওযাদফভা 

আকুআধদফন্ট 

লওমদাভ 

ন্যর্ধ্ের্ ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

ওফধদক্ষ েফ টরডী 

ধা। 

 াঢো যাঔাঃ    

৮৬। ঈধ-

ফলাধলভঘামও 

(াঢো) 

.. (ও)  ধলভঘামও 

(াঢো)/ভখ্য াঢো 

ম্পাতও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত  ওফধদক্ষ ০৩ 

(লঢদ) ৎদভভ  ঘাকুভী। 

 
৮৭। ধলভঘামও 

(াঢো)/ভৄখ্য 

াঢো 

.. (ও)  াঢো ম্পাতও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

 লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 



ম্পাতও ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

ঘাকুভী। 

৮৮। াঢো 

ম্পাতও 

.. (ও)  লদ োলী প্রদবাচও 

(াঢো) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

  লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৮৯। লদ োলী 

প্রদবাচও 

(াঢো) 

.. প্রদবাচও (াঢো),  

(টগ্রট-১)  প্রদবাচও 

(াঢো) (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ টফাঝ ০৭ 

(াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

৯০। প্রদবাচও 

(াঢো)  

(টগ্রট-১) 

ন্যর্ধ্ের্ ৩০ 

ৎভ 

প্রদবাচও (াঢো)  

(টগ্রট-২) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
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৯১। প্রদবাচও 

(াঢো) 

 (টগ্রট-২) 

ন্যর্ধ্ের্ ৩০ 

ৎভ 

 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ  

কডদবাকাদবাক  

াংালতওঢা লরদয়্ 

ওফধদক্ষ প্রণফ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ মাদল 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী। 

৯২। ভখ্য াঢো 

গ্রন্থাকালভও 

.. গ্রন্থাকালভও এং 

ধান্ডুলমলধ গ্রন্থাকালভও 

ধত  লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ০৫ (ধঁঘ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

 

৯৩। গ্রন্থাকালভও .. (ও)  ৫০% ধত লদঈচ 

লনল্ম ওযাঝামকাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ৫০% ধত ভালভ 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
 



লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 
(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্  

লআদঢ গ্রন্থাকালভও 

লজ্ঞাদদ        ওফধদক্ষ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী। 

 

৯৪। ধান্ডুলমলধ 

গ্রন্থাকালভও 

ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

গ্রন্থাকাভ লজ্ঞাদদ 

ওফধদক্ষ স্দাঢদওাত্তভ 

লটগ্রী। 

 

৯৫। লদঈচ লনল্ম 

ওযাঝামকাভ 

ঐ ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী 

এং ংলিে লরদয়্ 

লটদপ্লাফা। 

 

৯৬। টঝলমওলফঈলদদওয

দ সুধাভপাআচাভ 

.. টঝলমলপ্রন্টাভ ধাদভঝভ 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
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৯৭। টঝলমলপ্রন্টাভ 

ধাদভঝভ 

ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত টাট ে 

লআদঢ ঈি ফাধ্যলফও া 

ফফাদদভ ধভীক্ষায়্ ধা 

এং টি এন্ঢ টি টাট ে 

লআদঢ টঝলমলপ্রন্টাভ-এ 

াটি েলনদওঝ প্রাপ্ত। 

 ণ ে  ললা যাঔাঃ ..   

৯৮। ধলভঘামও 

(ণ ে) 

.. (ও)  লঢলভি 

ধলভঘামও (ণ ে) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

[(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

৯৯। লঢলভি 

ধলভঘামও 

(ণ ে) 

.. (ও)  ঈধ-ধলভঘামও 

(ণ ে) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)   ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 



টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

১০০। ঈধ-ধলভঘামও 

(ণ ে) 

.. লওাভী ধলভঘামও 

(ণ ে) (টগ্রট-১)  (টগ্রট-

২) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ টফাঝ ০৭ 

(াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

১০১। লওাভী 

ধলভঘামও 

(ণ ে) (টগ্রট-১) 

.. লওাভী ধলভঘামও 

(ণ ে) (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

১০২। লওাভী 

ধলভঘামও 

(ণ ে) (টগ্রট-২) 

 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(ও)  
২
/৩ধত উর্ধ্েঢদ 

ললা ভক্ষও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 
 

(ঔ)   
১
/৩ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 

(ক)  ললথ ৫(৩) নুাদভ 

টগ্রট-১ এং টগ্রট-২ 

ঈপদয়্ভ টফাঝ ধত এওদত্র   

ললা ওলভয়্া ঈধদভাি 

টওাঝা লদথ োভড ওলভদঢ 

লআদ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ  

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্  লআদঢ 

ওফধদক্ষ প্রণফ টরডীভ      

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ স্দাঢও 

মাদল লদ্রৃঢীয়্       

টরডীভ স্দাঢদওাত্তভ 

লটগ্রী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১০৩। উর্ধ্েঢদ ললা 

ভক্ষও 

.. 

 

 

ন্যর্ধ্ের্ ৩০ 

ৎভ 

(ও)  ৭৫% ধত ললা 

ভক্ষও  লওাভী ললা 

ভক্ষও লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

(ঔ)   ২৫% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ  ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ললা 

ভক্ষও ধদত ওফধদক্ষ ০৩ 

(লঢদ) ৎভ,   লওাভী 

ললা ভক্ষড ধদতভ 

টক্ষদত্র     ০৭ (াঢ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ  

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্       লআদঢ 

ওফধদক্ষ ালডচয 

লপাদক স্দাঢদওাত্তভ 

লটগ্রী। 

১০৪ ললা ভক্ষও .. লওাভী ললা ভক্ষও 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 



ফাধ্যদফ।  

১০৫। লওাভী 

ললা ভক্ষও 

.. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 

(ও)  ৫০% ধত ললা 

লওাভী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

 

(ঔ)   ৫০% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ  

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী। 
 

১০৬। ললা 

লওাভী 

.. 

 

 

 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(ও)  ৫০% ধত 

ওযালযয়্াভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)   ৫০% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 

 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

 (ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ টওাদ 

স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লশ্বলর্দ্াময়্  

লআদঢ ালডচয লপাদক 

ওফধদক্ষ          স্দাঢও 

লটগ্রী। 
 

১০৭। ওযালযয়্াভ ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে লআদঢ ালডচয 

লপাদক ওফধদক্ষ  ঈি 

ফাধ্যলফও ধভীক্ষায়্ ধা।        

ভওাভী লদয়্ফানুাদভ 

প্রদয়্াচদীয়্  চাফাদঢ 

লতদঢ লদ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১০৮। ওযায ভওাভ 

 

.. এফ, এম, এ, এ, ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১০৯। ওদরামাভ/ 

মাআদন্প 

ম্যাদদচাভ 

.. লওাভী মাআদন্প 

লনাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

১৪ (টঘৌে) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

১১০। লওাভী 

মাআদন্প 

লনাভ 

.. 

 

সুধালভদদঝদদটন্ট 

(মাআদন্প)  মাআদন্প 

ধলভতয েও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

সুধালভদদঝদদটন্ট 

(মাআদন্প) ধদত 

ওফধদক্ষ ৬ (ঙয়্) 

ৎদভভ এং মাআদন্প 

ধলভতয েও ধদত ১০ (তয) 

ৎদভভ ঘাকুভী।  



ধাআদদ। 

১১১। সুধালভদদঝদদট

ন্ট (মাআদন্প) 

.. মাআদন্প ধলভতয েও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১১২। মাআদন্প 

ধলভতয েও 

.. 

 

 

 

 

ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 

(ও)  ২৫% ধত লদম্নফাদ 

লওাভী-ওাফ-ঝাআলধে 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ      

ফাধ্যদফ। 

(ঔ)   ৭৫% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩ (লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।     

    

(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ  

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী। 

 

 প্রদওৌযম যাঔাঃ    

১১৩। প্রথাদ 

প্রদওৌযমী 

.. 

 

 

 

(ও)  লঢলভি প্রথাদ 

প্রদওৌযমী/ললদয়্ভ 

প্রদওৌযমী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ।  

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত  ওফধদক্ষ ০৩ 

(লঢদ) ৎদভভ  ঘাকুভী। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১১৪। লঢলভি 

প্রথাদ 

প্রদওৌযমী/ 

ললদয়্ভ 

প্রদওৌযমী 

.. (ও)  

ওদরামাভ/আলঞ্জলদয়্ালভং 

ম্যাদদচাভ এং 

আলঞ্জলদয়্ালভং ম্যাদদচাভ 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য প্রাণী 

দা ধায়্া টকদম টপ্ররদড 

তমীভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত  ওফধটক্ষ ৫ (ধঁঘ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

১১৫। আলঞ্জলদয়্ালভং 

ম্যাদদচাভ 

.. (ও)  ভক্ষড প্রদওৌযমী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ধদতান্নলঢদবাগ্য প্রাণী 

দা ধায়্া টকদম টপ্ররদড 

তমীভ ফাধ্যদফ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 
 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১১৬। ভক্ষড 

প্রদওৌযমী 

.. টঝলমলপযদ প্রদওৌযমী (টগ্রট-

১)  টঝলমলপযদ প্রদওৌযমী 

(টগ্রট-২) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, ঢদ 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ টফাঝ ০৭ 

(াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী। 



প্রণদফাি ধতথাভীকড 

গ্রালথওাভ ধাআদদ। 

১১৭। টঝলমলপযদ 

প্রদওৌযমী 

(টগ্রট-১) 

.. টঝলমলপযদ প্রদওৌযমী 

(টগ্রট-২) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১১৮। টঝলমলপযদ 

প্রদওৌযমী 

(টগ্রট-২) 

.. 

 

 

 

 

 

 

ন্যর্ধ্ে ৩০ 

ৎভ 

(ও)  ৫০% ধত 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢন্দধ্য ৪০% ধত ঈধ-

লওাভী 

প্রদওৌযমী/েুলট বন্ত্রালত, 

ঈধ-লওাভী প্রদওৌযমী 

এং ১০% ললদয়্ভ 

টঝলমলপযদ টঝওলদলযয়্াদ 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

(ঔ)  ৫০% ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 

(ক) ললথ-৫(৩) নুাদভ 

টগ্রট-১ এং টগ্রট-২  

ঈপদয়্ভ টফাঝ ধত এওদত্র 

ললা ওলভয়্া ঈধদভাি 

টওাঝা লদথ োভড ওলভদঢ 

লআদ। 

(ও)  ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত  ওফধদক্ষ ০৫ (ধঁঘ) 

ৎদভভ  ঘাকুভী। 

(ঔ)  ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

আদমওলট্রওযাম/ আদমওট্রলদক্স/ 

ফাআদক্রাদয়্প আলঞ্জলদয়্ালভং 

-এ লটগ্রী ণা টওাদ 

স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লশ্বলর্দ্াময়্ 

লআদঢ ধতাণ ে লর্দ্া/নলমঢ 

ধতাণ ে লর্দ্ায়্ প্রণফ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ মাদল 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ স্দাঢদওাত্তভ 

লটগ্রী। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১১৯। ঈধ-লওাভী 

প্রদওৌযমী/  

েুলট বন্ত্রলত 

এং ঈধ-

লওাভী 

প্রদওৌযমী 

ন্যর্ধ্ে  ৩০ 

ৎভ 
ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 
টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

ধলমদঝওলদও আদলেটিঈঝ 

লআদঢ আদমওলট্রওযাম/ 

আদমওট্রলদক্স 

আলঞ্জলদয়্ালভং-এ ০৩ 

(লঢদ) ৎদভভ টওাদ েভ 

লটদপ্লাফা। 

১২০। ললদয়্ভ 

টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদ 

 (ও)  এআ লদদয়্াক 

ললথফামা চাভীভ ধভ 

শূন্য ধদত প্রণফাভ 

লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র 

ধাদভঝভ/লওাভী 

যব্দথাভও ধত    লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদদতভ টক্ষদত্র 

ওফধদক্ষ ০৩ (লঢদ) 

ৎভ এং ললদয়্ভ 

আদমওলট্রলযয়্াদদতভ 

টক্ষদত্র ০৫(ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

   (ঔ) ধভঢীদঢ 

টঝলমলপযদ 

টঝলওলদলযয়্াদ এং 

ললদয়্ভ আদমওলট্রলযয়্াদ 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

 



১২১। টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদ 
.. (১)   (ও) প্রণফাভ  

লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র ১০০% 

ধত জুলদয়্ভ ধাদভঝভ, 

ললদয়্ভ ফাে টফওালদও 

এং ললদয়্ভ বুফ 

ধাদভঝভ  টফওালদও 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ; এং  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

 ৪ দং ওমাদফভ (ও) (১) 

এভ টক্ষদত্র প্রণফাভ 

ধদতান্নলঢভ  ফাধ্যদফ 

লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র এও া 

এওালথও লনটাভ ধদত 

০৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী ।  

   (ঔ) ধভঢীদঢ- 

(১) ২০% ধত 

আদমওট্রলদক্স লদঈচ 

টকতালভং লওাভী এং 

জুলদয়্াভ টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদ/ ঝায়্াভ 

টঝওলদলযয়্াদ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ; এং  

৪দং ওমাদফভ (ঔ) এভ  

টক্ষদত্র ঃঃ আদমওট্রলদক্স 

লদঈচ টকতালভং লওাভী 

ধদত ওফধদক্ষ ০৩ 

(লঢদ) ৎভ এং 

জুলদয়্ভ টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদ/ ঝায়্াভ 

টঝওলদলযয়্াদ ধদত 

০৫(ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

  ন্যথ ে ৩৫ 

ৎভ 
(২) ৮০% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ । 
(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 
 টক্ষদত্রঃ  
ও.টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত  

লযক্ষাদাট ে লআদঢ  

ওফধদক্ষ ফাধ্যলফও 

(লজ্ঞাদ) ধভীক্ষায়্ ঈত্তীড ে 

এং ২ (দ্যআ) ৎদভভ 

নাআদাম টট্রট 

াটি েলনদঝল ০৫(ধঁঘ) 

ৎদভভ লপজ্ঞঢা ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১২২। আদমওট্রলদও 

লদঈচ 

টকতালভং 

লওাভী  

.. অঈঝদটাভ ব্রটওাে 

এযালট্যান্ট ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ।  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৭ (াঢ) ৎদভভ 

ঘাকুভী ।  

১২৩। জুলদয়্ভ 

টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদ/ 

ঝায়্াভ 

টঝওলদলযয়্াদ  

.. (ও) এআ লদদয়্াকললথ 

চাভীভ ধভ শূন্য ধদত 

প্রণফাভ লদদয়্াদকভ টক্ষদত্র 

১০০% ধত ফাে 

টফওালদও  বুফ 

ধাদভঝভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ; এং  

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

৪দং ওমাদফভ (ও) এং 

(ঔ)  (১) এভ টক্ষদত্র 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৭ (াঢ) ৎদভভ 

ঘাকুভী । 

 

   (ঔ)  ধভঢীদঢ 

(১) ৫০% ধত 

আকুআধদফন্ট  লক্লদাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ; এং  

 

  ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 

(২) ৫০% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ । 

ভালভ লদদয়্াদকভ   

টক্ষদত্রঃ 

২১ 



৪দং ওমাদফভ (ঔ) (২) 

এভ টক্ষদত্র টওাদ স্বীকৃলঢ 

প্রাপ্ত লযক্ষা টাট ে লআদঢ 

ওফধদক্ষ ফাধ্যলফও স্কুম 

াটি েলনদওঝ ধভীক্ষায়্ 

ঈত্তীড ে এং ৫০০ পৄঝ 

ঈি ঝায়্াভ অদভালদ 

ওভাভ ক্ষফঢা  ওাচ 

ওভাভ লপজ্ঞঢা । 

১২৪। অঈদটাভ 

ব্রটওাস্ট 

এযালদঝন্ট  

.. (ও) ৭৫% ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢন্দধ্য ৫০% 

আকুআধদফন্ট লক্লদাভ এং 

২৫% ধত এফ,এম,এ, 

এ-টতভ ফধ্য লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদক্ষ ওফধদক্ষ ৩(লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী।  

  ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 

(ঔ) ২৫% ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 
(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ ওফধদক্ষ ৮ফ 

টরডী ধা। ংলযে 

লরদয়্ ২(দ্যআ) ৎদভভ 

লপজ্ঞঢাল সুস্বাদস্থযভ 

লথওাভী লআদঢ লআদ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১২৫। আকুআধদফন্ট 

লওমদাভ 

ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

পদওযদাম টট্রলদং 

আদলেটিঈঝ/টঝওলদওযাম 

টট্রলদং টন্টাভ (লপ টি 

অআ/ টিটিল) লআদঢ 

(ধাঝ ে-১) টট্রট টওা ে 

াটি েলনদওঝথাভী ।  

১২৬। াঈন্ঢ 

টভওলট েে  

.. ললদয়্ভ টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ।  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৭(াঢ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

  

১২৭। আলঞ্জলদয়্ালভং 

ম্যাদদচাভ 

(এয়্াভওলন্ঢযদ) 

.. (ও) যীঢাঢধ ভক্ষড 

প্রদওৌযমী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ।  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ ৫ 

(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী । 

   (ঔ) ধদতান্নলঢভ টবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 
 

 

১২৮। যীঢাঢধ 

ভক্ষড 

প্রদওৌযমী 

.. লওাভী যীঢাঢধ ভক্ষড 

প্রদওৌযমী (টগ্রট-১)  

লওাভী যীঢাঢধ ভক্ষড 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৭(াঢ) 

ৎদভভ  ঘাকুভী । 



প্রদওৌযমী (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 
 

১২৯। লওাভী 

যীঢাঢধ ভক্ষড 

প্রদওৌযমী (টগ্রট-

১) 

.. লওাভী যীঢাঢধ ভক্ষড 

প্রদওৌযমী (টগ্রট-২) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত  ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

১৩০। লওাভী 

যীঢাঢধ 

ভক্ষড 

প্রদওৌযমী 

(টগ্রট-২) 
 

.. (ও) ৫০% ঈধ-লওাভী 

প্রদওৌযমী/যীঢাঢধ 

বন্ত্রলত/ললদয়্ভ 

যীঢাঢধ  টঝওলদলযয়্াদ 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ ।  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  
এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৫(ধঁঘ) 

ৎদভভ ঘাকুভী  

  ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 
(ঔ) ৫০% ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 
(ক) ললথ ৫(৩) নুাদভ 

টগ্রট-১ এং টগ্রট-২ 

ঈপদয়্ভ টফাঝ ধত এওদত্র 

ললা ওলভয়্া ঈধদভাি 

টওাঝা লদথ োভড ওলভদঢ 

লআদ।  

(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ  
টওাদ স্বীকৃলঢ 

আদটিটিঈঝ লআদঢ 

আদমওলট্রওযাম া 

টঝওলদওযাম লরদয়্ 

আলঞ্জলদয়্ালভং-এ স্দাঢও 

লটগ্রী।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৩১। ঈধ-লওাভী 

প্রদওৌযমী 

যীঢাঢধ 

বন্ত্রলত 

ন্যথ ে ৩০ ৎভ ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 
টওাদ স্বীকৃঢ ধলমদঝওলদও 

আদটিটিঈঝ লআদঢ 

আদমওলট্রওযাম ণা 

এয়্াভওলন্ঢযদ লরদয়্ 

ধায়্াভ আলঞ্জলদয়্ালভং-এ 

লটদধাফা  

১৩২। ললদয়্ভ 

যীঢাঢধ 

টঝওলদলযয়্াদ  

.. টঝলমলপযদ টঝওলদলযয়্াদ/ 

ললদয়্ভ আদমওলট্রলযয়্াদ/ 

ললদয়্ভ ধাম্প 

ধাদভঝভকদডভ ফধ্য লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, ঢদ 

টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদকড 

গ্রালথওাভ ধাআদদ।  

টওাদ স্বীকৃঢ প্রলঢষ্ঠাদ লআদঢ 

লভদিচাদভযদ এন্ঢ 

এয়্াভওলন্ঢযদ টট্রট 

টওা েথাভী টঝলমলপযদ 

টঝওলদলযয়্াদদতভ টক্ষদত্র 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ  

৪ (ঘাভ) ৎভ এং 

ললদয়্ভ আদমওলট্রলযয়্াদ  

ললদয়্ভ ধাম্প 

ধাদভঝভদতভ টক্ষদত্র 

ওফধদক্ষ ৫(ধঁঘ) ৎভ 

ঘাকুভী।  

১৩৩। ললদয়্ভ 

আদমওলট্রলযয়্াদ  

.. আদমওলট্রলযয়্াদ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ  

৩ (লঢদ) ৎদভভ ঘাকুভী । 

১৩৪। আদমওলট্রলযয়্াদ  ন্যথ ে ৩০ ৎভ ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃঢ পদওযদাম 

টট্রলদং আদটিটিঈঝ/ 

টঝওলদওযাম টট্রলদং টন্টাভ 

(লপটিঅআ/টিটিল) লআদঢ 



টট্রট টওা ে াটি েলনদওঝ।  

১৩৫। ললদয়্ভ ধাম্প 

ধাদভঝভ  

.. ধাম্প ধাদভঝভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

১৩৬। ধাম্প 

ধাদভঝভ  

.. (ও) ৫০% ধত ওযায 

ভওাভ, ডুলধদওটিং টফলযদ 

ধাদভঝভ এং লমনঝ 

ধাদভঝভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৫(ধঁঘ) 

ৎদভভ ঘাকুভী । 

  ন্যথ ে ৩০ ৎভ (ঔ) ৫০% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ ।  

(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ  

টওাদ স্বীকৃঢ পদওযদাম 

টট্রলদং আদটিটিঈঝ/ 

টঝওলদওযাম টট্রলদং টন্টাভ 

লআদঢ ংলযে টট্রট টওা ে 

ধা।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৩৭। লমনঝ 

ধাদভঝভ  

.. কাট ে ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

ংলযে লরদয়্ 

লপজ্ঞঢাল লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৩(লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী ।  

 পান্ঢাভ যাঔাঃ     

১৩৮। ললদয়্ভ টস্টাভ 

লনাভ 

.. টস্টাভ লনাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৭(াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী 

। 
১৩৯। টস্টাভ 

লনাভ  

.. ঈধ-টস্টাভ লনাভ 

এং ললদয়্ভ টস্টাভ 

লওধাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

ঈধ-টস্টাভ লনাভ-এভ 

টক্ষদত্র ওফধদক্ষ ৩(লঢদ) 

ৎদভভ  এং ললদয়্ভ 

টস্টাভ লওধাভ এভ টক্ষদত্র 

৮(অঝ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১৪০। ঈধ-টস্টাভ  

লনাভ  

.. ললদয়্ভ টস্টাভ লওধাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ।  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ  

৫ (ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

১৪১। ললদয়্ভ টস্টাভ 

লওধাভ  

.. টস্টাভ লওধাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ।  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ) ৎদভভ ঘাকুভী।  

১৪২। টস্টাভ লওধাভ  .. (ও) ৫০% ধত টস্টাভ 

এযালট্যান্ট ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ।  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৫(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী।  



  ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 

(ঔ) ৫০% ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ।  

(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃঢ 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

লজ্ঞাদ লপাদক স্দাঢও 

লটগ্রী ।  

১৪৩। টস্টাভ 

এযালদঝন্ট 

ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 

ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ।  

ঝাআলধং-এ লপজ্ঞঢাল 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে লআদঢ ওফধদক্ষ 

ঈি ফাধ্যলফও (লজ্ঞাদ) 

া ফফাদদভ ধভীক্ষায়্ 

ঈত্তীড ে।  

 প্রযাদ যাঔাঃ     

১৪৪। ধলভঘামও 

(প্রযাদ) 

.. (ও) লঢলভি 

ধলভঘামও (প্রযাদ) ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ ।  

(ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ ।  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ  

৫ (ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী 

।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৪৫। লঢলভি 

ধলভঘামও  

(প্রযাদ) 

.. (ও) ঈধ-ধলভঘামও 

(প্রযাদ) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ।  

(ঔ) ধদতান্ন৩৩টবাগ্য 

প্রাণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ।  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৫(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী 

।  

১৪৬। ঈধ-ধলভঘামও 

(প্রযাদ) 

.. লওাভী ধলভঘামও 

(প্রযাদ) টগ্রট-১,  

লওাভী ধলভঘামও 

(প্রযাদ) টগ্রট-২ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ।  

 

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ টফাঝ  

৭ (াঢ) ৎদভভ ঘাকুভী 

।  

১৪৭। লওাভী 

ধলভঘামও  

(প্রযাদ) 

টগ্রট-১ 

.. লওাভী ধলভঘামও 

(প্রযাদ) টগ্রট-২ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ) ৎদভভ ঘাকুভী 

।  
 

১৪৮। লওাভী 

ধলভঘামও  

.. (১) ৭৫% লদম্নলমলঔঢ 

গ্রুদধভ ধতভল ললদঢ 

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

সুধালভদদঝদদটন্ট 



(প্রযাদ) 

টগ্রট-২ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ (ও)-টঢ ঈদমলঔঢ 

ধতথাভী গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

(ও) সুধালভদদঝদদটন্ট 

(প্রযাদ) 

(ঔ) প্রথাদ 

লওাভী/ঁঝলমলধওাভ 

(প্রযাদ) ধদতভ টক্ষদত্র 

ওফধদক্ষ ৬(ঙয়্) 

ৎদভভ, প্রথাদ 

লওাভী/ ঁঝলমলধওাভ 

ধদতভ টক্ষদত্র ৯(দয়্) 

ৎদভভ ঘাকুভী।  

  ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 

(২) ২৫% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ । 

(৩)ললথ ৫(৩) নুাদভ 

টগ্রট-১ এং টগ্রট-২ 

ঈপদয়্ভ টফাঝ ধত এওদত্র 

ললা ওলভয়্া ঈধদভাি 

টওাঝা লদথ োভড ওলভদঢ 

লআদ।  

(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ  

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ প্রণফ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী ণা 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ স্দাঢও 

মাদল লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৪৯। সুধালভদদঝদদট

ন্ট (প্রযাদ) 

.. প্রথাদ 

লওাভী/ঁঝলমলধওাভ 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

৫০% প্রথাদ লওাভী  

৫০% ঁঝলমলধওাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ।  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ ঘাকুভী 

। 

১৫০। প্রথাদ লওাভী  .. ঈিফাদ লওাভী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ  

৩ (লঢদ ) ৎদভভ ঘাকুভী 

। 

১৫১। ঈিফাদ 

লওাভী  

.. (ও)৭৫% ধত লদম্নফাদ 

লওাভী-ওাফ-

ভৄদ্রাক্ষলভও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

 (ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ ঘাকুভী 

।  
  ন্যথ ে ৩০ ৎভ (ঔ) ২৫% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ ।  

(ও) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী। 

 

১৫২। লদম্নফাদ 

লওাভী-ওাফ-

.. ংস্থাধদ ফন্ত্রডায়্ ওর্তেও 

চাভীকৃঢ (লদম্নফাদ 

 



ভৄদ্রাক্ষলভও  লওাভী-ওাফ-

ভৄদ্রাক্ষলভও, টধআদ 

টধধাভ ওলধয়্াভ, ডুলধ-
টওটিং টফলযদ 

ধাদভঝভ, তপ্তভী, 

টটপ্যাঘ ভাআটাভ, 

এফ,এম,এ,এ 

(ফন্ত্রডাময়্/লপাক/ 

ংভেি লথতপ্তভ) 

লদদয়্াক ললথ ১৯৮৫ এভ 

দং এঅভ  ১২৭-

এম/৮৫, ঢালভঔ ১২-৩-

৮৫ আং এং দং এ 

অভ  ১৯৯-অআদ/৮৭ 

ফ(এলট-১)/ ১৫৩/৮৬, 

ঢালভঔ  

২০-০৯-৮৭ আং নুবায়্ী )। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৫৩। লদম্নফাদ 

লওাভী  
.. ংস্থাধদ ফন্ত্রডাময়্ 

ওর্তেও চাভীকৃঢ The 
Lower Division 
Assistant 
(Ministries, Divi-
sions and Attached 
Depart-ments) 
Recruitment Rules, 
1979 No. S.R.O. 
205-L/79-ED/ (R-11) 
R-31/78-57, dated 
14-7-79. 

 

১৫৪। দলণভক্ষও ন্যথ ের্ ৩০ 

ৎভ 
ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ।  
টওাদ স্বীকৃলঢ প্রাপ্ত টাট ে 

লআদঢ ওফধদক্ষ এওটি 

লদ্রৃঢীয়্ লপাকল ঈি 

ফাধ্যলফও া ফফাদদভ 

ধভীক্ষায়্ ঈত্তীড ে। 
 

১৫৫। ঁঝলমলধওাভ  .. ংস্থাধদ ফন্ত্রডাময়্ ওর্তেও 

চাভীকৃঢ The Steno-
graphers and Steno-
typists (Ministries/ 
Divisions and 
Attached Depart-
ments) Recruitment 
Rules, 1978 No. 
S.R.O. 109-L/78-ED/ 
SW111-3-18/78-128 
and NO. S.R.O. 57-
L/ 86, dated 16-2-86. 

 



১৫৬। ঁঝ-

ভৄদ্রাক্ষলভও 

.. ঐ  

১৫৭। ডুলধদওটিং 

টফলযদ 

ধাদভঝভ 

.. ংস্থাধদ ফন্ত্রডাময়্ ওর্তেও 

চাভীকৃঢ লদম্নফাদ লওাভী- 

ঢণা-ভৄদ্রাক্ষলভও, টধআদ টধধাভ 

ওলধয়্াভ, ডুলধদওটিং টফলযদ 

ধাদভঝভ, তপ্তভী, টটপ্যাঘ 

ভাআটাভ, এফ,এম,এ,এ 

(ফন্ত্রডাময়্/লপাক  ংভেি 

লথতপ্তভ) লদদয়্াক ললথ ১৯৮৫ 

এভ দং এ,অভ,, ১২৭-

এম/৮৫, ঢালভঔ ১২-৩-৮৫ 

এং এ,অভ,  ১৯৯- 

অআদ/৮৭ফ (এলট-

১)১৫৩/৮৬, ঢালভঔ  

২০-০৯-৮৭ আং নুবায়্ী ।  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৫৮। তপ্তভী .. ংস্থাধদ ফন্ত্রডাময়্ ওর্তেও 

চাভীকৃঢ লদম্নফাদ লওাভী- 

ঢণা-ভৄদ্রাক্ষলভও, টধআদ টধধাভ 

ওলধয়্াভ, ডুলধদওটিং টফলযদ 

ধাদভঝভ, তপ্তভী, টটপ্যাঘ  

ভাআটাভ, এফ,এম,এ,এ 

(ফন্ত্রডাময়্/লপাক  ংভেি 

লথতপ্তভ) লদদয়্াক ললথ ১৯৮৫ 

এভ দং এ,অভ,, ১২৭-

এম/৮৫, ঢালভঔ ১২-৩-৮৫ এং 

এ,অভ,   ১৯৯-অআদ/৮৭ফ 

(এলট-১) ১৫৩/ ৮৬, ঢালভঔ২০-০৯-

৮৭আং নুবায়্ী। 

 

১৫৯। এফ,এম,এ,এ .. ঐ  

 লদভাধত্তা 

যাঔাঃ 
..   

১৬০। লদভাধত্তা 

লনাভ 
.. উর্ধ্েঢদ লদভাধত্তা 

ধলভতয েও  লদভাধত্তা 

ধলভতয েও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, ঢদ 

প্রণদফাি ধতথাভীকড 

গ্রালথওাভ ধাআদদ। 

লনটাভ ধদত উথ েঢদ 

লদভাধত্তা ধলভতয েও ধদত 

৬(ঙয়্) ৎভ, লদভাধত্তা 

ধলভতয েও ধদত ১০(তয) 

ৎদভভ ঘাকুভী ।  

১৬১। উর্ধ্েঢদ 

লদভাধত্তা 

ধলভতয েও  

.. লদভাধত্তা ধলভতয েও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ।  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১৬২। লদভাধত্তা 

ধলভতয েও  
 (ও) ৫০% ধত ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢন্দধ্য 
(ও) ২৫% লদম্নফাদ 

লওাভী-ওাফ-ভৄদ্রাক্ষলভও 

এং ২৫% ললদয়্ভ 

স্টুলট কাট ে ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  
লদম্নফাদ লওাভী-ওাফ-

ভৄদ্রাক্ষলভও এভ টক্ষদত্র 

৩(লঢদ) ৎভ, ললদয়্ভ 

েুলট কাট েদতভ টক্ষদত্র 

৬(ঙয়্) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  



  ন্যথ ের্ ৩০ 

ৎভ 
(ঔ) ৫০% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ। 
(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ  
টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী 

ম্পন্ন।  

১৬৩। ললদয়্ভ 

েুলট কাট ে 
.. স্টুলট কাট ে ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 
লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

১৬৪। েুলট কাট ে .. কাট ে ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ 
লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 
১৬৫। 

কাট ে ন্যথ ের্ ৩০ 

ৎভ 
ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ । 
ওফধদক্ষ েফ টরডী 

ধা এং সুস্বাদস্থযভ 

লথওাভী লআদঢ লআদ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 বাদালদ যাঔা 

(ভক্ষডাদক্ষড 

 ব্যস্থাধদা 

)ঃঃ 

..   

১৬৬। লওাভী 

ধলভঘামও 

(বাদালদ) 

.. টলট টফাঝভ টঝওলদলযয়্াদ 

এং ট্রান্পদধাঝ ে 

সুধালভদদঝদদটন্ট ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ 

। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

 ভক্ষডাদক্ষড 

যাঔাঃ 

..   

১৬৭। টলট টফাঝভ  

টঝওলদলযয়্া

দ  

.. ললদয়্ভ টফাঝভ 

টঝওলদলযয়্াদ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

১৬৮। ললদয়্ভ 

টফাঝভ 

টঝওলদলযয়্াদ 

.. টফাঝভ টঝওলদলযয়্াদ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ 

। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  
 

১৬৯। টফাঝভ 

টঝওলদলযয়্া

দ 

.. (ও) দ্যআ র্তঢীয়্াংয ধত 

ললদয়্ভ টফাঝভ 

টফওালদও  কাড়ীঘামও 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ ।  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

লনটাভ ধদত ললদয়্ভ 

টফাঝভ টফওালদও ধদত 

ওফধদক্ষ ০৪(ঘাভ) 

ৎদভভ ঘাকুভী এং 

কাড়ীঘামও ধদত 

ওফধদক্ষ ৭(াঢ) 

ৎদভভ ঘাকুভী।  

  ন্যথ ের্ ৩০ ৎভ (ঔ) এও র্তঢীয়্াংয ধত (ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

২২ 



ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ।  

টক্ষদত্রঃ 

টওাদ স্বীকৃঢ পদওযদাম 

টট্রলদং আলদলেটিঈঝ/ 

টঝওলদওযাম টট্রলদং 

টন্টাভ  লআদঢ দঝা 

টফাাআম আলঞ্জলদয়্ালভং-

এ টট্রট-টওা ে ল ৫ 

ৎদভভ াস্ত 

লপজ্ঞঢা।  
 

১৭০। ললদয়্ভ 

টফাঝভ 

টফওালদও 

ন্যথ ৩০ ৎভ ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 

টওাদ স্বীকৃঢ  পদওযদাম 

টট্রলদং আদলেটিঈঝ/ 

টঝওলদওযাম টট্রলদং 

টন্টাভ লআদঢ দঝা 

টফাাআম 

আলঞ্জলদয়্ালভং-এ টট্রট 

টওা ে ধা। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ব্যস্থাধদা 

যাঔাঃ 

..   

১৭১। ট্রান্পদধাঝ ে 

সুধালভদদঝদদট

ন্ট 

.. ললদয়্ভ ট্রান্পদধাঝ ে 

সুধাভপাআচাভ  

ট্রান্পদধাঝ ে সুধাভপাআচাভ 

ধত লআদঢ ধদতদাদলঢভ 

ফাধ্যদফ, ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রাথীওাভ 

ধাআদদ। 

ললদয়্ভ ট্রান্পদধাঝ ে 

সুধাভপাআচাভ ধদত 

ওফধদক্ষ ৪(ঘাভ) ৎভ, 

ট্রান্পদধাঝ ে সুধাভপাআচাভ 

ধদত ৭ (াঢ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১৭২। ললদয়্ভ 

ট্রান্পদধাঝ ে  

সুধাভপাআচাভ 

.. ট্রান্পদধাঝ ে সুধাভপাআচাভ 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  
 

১৭৩। ট্রান্পদধাঝ ে 

সুধাভপাআচাভ  
.. (ও) ৬৬% ধত কাড়ী 

ঘামও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 
(ঔ) ৩৪% ধত ঈিফাদ 

লওাভী  পযণ েও ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 
ফাধ্যদফ।  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  
লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৫(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী।  
(ঔ)ঈিফাদ লওাভী  

পযণ েও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্র 

ওফধদক্ষ ৩(লঢদ) 

ৎদভভ ঘাকুভী। 

১৭৪। কাড়ী ঘামও  ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 
ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ। 
ওফধদক্ষ েফ টরডী 

ধা। লামওা, ফাছাভী  

পাভী বাদালদ ঘামদায়্ 

বথ ড্রাআলপং মাআদন্প 

ল কাড়ী ঘামদায়্ াস্ত 

লপজ্ঞঢা ণালওদঢ 

লআদ।  

১৭৫। টটপ্যাঘ 

ভাআটাভ  

.. ংস্থাধদ ফন্ত্রডাময়্ ওর্তেও 

চাভীকৃঢ লদম্নফাদ 

 



লওাভী-ঢণা-ভৄদ্রাক্ষলভও, 

টধআদ টধধাভ ওলধয়্াভ, 

ডুলধদওটিং টফলযদ 

ধাদভঝভ, তপ্তভী, 

টটপ্যাঘ ভাআটাভ  

এফ,এম,এ,এ 

(ফন্ত্রডাময়্/লপাক  

ংভেি লথতপ্তভ) 

লদদয়্াক ললথ ১৯৮৫ দং 

এ,অভ  ১২৭-এম/৮৫ 

ঢালভঔ ১২-৩-৮৫ এং 

দং এ,অভ  ১৯৯-

অআদ/৮৭ ফ(এলট-১)-

১৫৩/৮৬ ঢালভঔ  

২০-৯-৮৭ আং নুবায়্ী । 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 ওফদ 

ালপ েঃ 

   

১৭৬। লওাভী 

ধলভঘামও 

(ক্রয়্) 

.. ক্রয়্ ওফ েওঢো ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১৭৭। ক্রয়্ ওফ েওঢো .. ললদয়্ভ ক্রয়্ লওাভী   

ক্রয়্ লওাভী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ, 

ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ। 

ললদয়্ভ ক্রয়্ লওাভী 

ধদত ওফধদক্ষ ৫(ধঁঘ) 

ৎভ, ক্রয়্ লওাভী 

ধদত ৮(অঝ) ৎদভভ 

ঘাকুভী । 

১৭৮। ললদয়্ভ ক্রয়্ 

লওাভী 

.. ক্রয়্ লওাভী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

১৭৯। ক্রয়্ লওাভী  .. ঈিফাদ লওাভী ধত 

লআদঢ  ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ।  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

 

 
১৮০। ললদয়্ভ 

টওয়্াভ টঝওাভ 

.. টওয়্াভ টঝওাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ ।  

 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৪(ঘাভ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

 

১৮১। টওয়্াভ টঝওাভ  .. লদম্নফাদ লওাভী-ওাফ- লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 



ভৄদ্রাক্ষলভও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

 

৩(লঢদ) ৎদভভ 

ঘাকুভী। 

১৮২। াকাদ 

সুধাভপাআচাভ 

.. ললদয়্ভ ফালম  ফালম 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ।  

 

ললদয়্ভ ফালম ধদত 

৩(লঢদ) ৎভ ঘাকুভী, 

ফালম ধদত ৮ (অঝ) 

ৎদভভ ঘাকুভী।  

১৮৩। ললদয়্ভ ফালম .. ফালম ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ।  

লনটাদভ ধদত ওফধদক্ষ 

৫(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী। 

 

১৮৪। ফালম .. ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ।  

ওফধদক্ষ েফ টরডী ধা। 

ংলযে লরদয়্ লপজ্ঞঢা 

ম্পন্ন প্রাণীদও গ্রালথওাভ 

টতয়্া লআদ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৮৫। টলট চফাতাভ  .. চফাতাভ  সুআধাভ ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ।  

চফাতাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎভ এং 

সুআধাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৮(অঝ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  
 

১৮৬। চফাতাভ  .. সুআধাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৫(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী।  
 

১৮৭। সুআধাভ  .. ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ।  
 

ওফধদক্ষ েফ টরডী 

ধা।  
 

১৮৮। উথ েঢদ 

টঝলমদনাদ 

সুধাভপাআচাভ  

.. টঝলমদনাদ 

সুধাভপাআচাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ।  
 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৫(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী।  
 

১৮৯। টঝলমদনাদ 

সুধাভপাআচাভ 

.. পযণ েও ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৫(ধঁঘ) ৎদভভ ঘাকুভী  
 

১৯০। পযণ েও  .. টঝলমদনাদ ধাদভঝভ 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ।  
 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

৩(লঢদ) ৎদভভ ঘাকুভী  

 

১৯১। টঝলমদনাদ 

ধাদভঝভ  

.. ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফ।  

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত লযক্ষা 

টাট ে লআদঢ ঈি 

ফাধ্যলফও া ফফাদদভ 

ধভীক্ষায়্ ধা এং 

ংলযে লরদয়্ টি এন্ঢ 

টি টাট ে লআদঢ 

াটি েলনদওঝ।  
 



 লজ্ঞাধদ 

যাঔাঃ  
 

   

১৯২। ধলভঘামও 

(লজ্ঞাধদ)  

ন্যথ ে ৩০ 

ৎভ 

(ও) ওদরামাভ/টম 

ম্যাদদচাভ ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ ।  

(ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য 

ধা্ভণী দা ধায়্া টকদম 

টপ্ররদড তমীভ ফাধ্যদফ। 

 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫(ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

১৯৩। ওদরামাভ/টম 

ম্যাদদচাভ 

.. (ও) লজ্ঞাধদ লদ োলী ধত 

লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ।  

(ঔ) ধদতান্নলঢদবাগ্য প্রাণী 

দা ধায়্া টকদম, টপ্ররদড 

তমীভ ফাধ্যদফ।  

ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৫(ধঁঘ) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৯৪। লজ্ঞাধদ 

লদ োলী  

.. লজ্ঞাধদ অলথওালভও 

(টগ্রট-১), লজ্ঞাধদ 

অলথওালভও (টগ্রট-২) 

ধত লআদঢ ধদতান্নলঢভ 

ফাধ্যদফ ঢদ প্রণদফাি 

ধতথাভীকড গ্রালথওাভ 

ধাআদদ।  

এও া এওালথও লনটাভ 

ধদত ওফধদক্ষ ৭(াঢ) 

ৎদভভ ঘাকুভী ।  

 

 

১৯৫। লজ্ঞাধদ 

অলথওালভও 

(টগ্রট-১) 

.. লজ্ঞাধদ অলথওালভও 

(টগ্রট-২) ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ। 

 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৪ (ঘাভ) ৎদভভ 

ঘাকুভী ।  

 

 
১৯৬। লজ্ঞাধদ 

অলথওালভও 

(টগ্রট-২) 

.. (ও) ৬০% ধত লজ্ঞাধদ 

লওাভী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ।  

(ঔ) ৪০% ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ।  
 

(ক) ললথ ৫(৩) নুাদভ 

লজ্ঞাধদ অলথওালভও 

টগ্রট-১ এং টগ্রট-২ 

ঈপদয়্ভ টফাঝ ধত এওদত্র 

ললা ওলভয়্া ঈধদভাি 

টওাঝা লদথ োভড ওলভদঢ 

লআদ।  

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ  

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

১০(তয) ৎদভভ 

ঘাকুভী।  

(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

টক্ষদত্রঃ  

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

প্রণফ টরডীভ স্দাঢদওাত্তভ 

লটগ্রী ণা লদ্রৃঢীয়্ 

টরডীভ স্দাঢও মাদল 

লদ্রৃঢীয়্ টরডীভ 

স্দাঢদওাত্তভ লটগ্রী ।  

১৯৭। লজ্ঞাধদ 

লওাভী  

.. (ও) ৫০% ধত ঈিফাদ 

লওাভী ধত লআদঢ 

ধদতান্নলঢভ ফাধ্যদফ । 

(ও) ধদতান্নলঢভ টক্ষদত্রঃ 

লনটাভ ধদত ওফধদক্ষ 

০৩(লঢদ) ৎদভভ 



(ঔ) ৫০% ধত ভালভ 

লদদয়্াদকভ ফাধ্যদফ ।  

ঘাকুভী।  

(ঔ) ভালভ লদদয়্াদকভ 

ফাধ্যদফঃ  

টওাদ স্বীকৃলঢপ্রাপ্ত 

লশ্বলর্দ্াময়্ লআদঢ 

ওফধদক্ষ স্দাঢও লটগ্রী ।  

 
 

 [এঅভ দং-২৫৫ অআদ/৯২, ঢালভঔ : ২৬-১১-১৯৯২]  



২.২০ াংমাদতয টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ প্রলঢষ্ঠাওদল্প 
প্রডীঢ অআদ 

 
চাঢীয়্ ংত ওর্তেও গৃলীঢ লদম্নলমলঔঢ অআদটি ১৭আ জুমাআ, ২০০১ (২ভা রাড, ১৪০৮) ঢালভদঔ ভাষ্ট্রধলঢভ মলঢ 

মাপ ওলভয়্াদঙ এং এঢদ্রৃাভা এআ অআদটি  োথাভদডভ কলঢভ চন্য প্রওায ওভা বাআদঢদঙঃ  
 

২০০১ দদভ ৫৫দং অআদ 

াংমাদতয টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ প্রলঢষ্ঠাওদল্প প্রডীঢ অআদ 
 

 টবদলতু টতদযভ ম্প্রঘাভ ফাধ্যদফভ সুষ্ঠু ব্যস্থাধদা লদলশ্চঢওভডওদল্প এওটি টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ প্রলঢষ্ঠা এং 

ঢৎম্পলওেঢ লথাদ ওভা ফীঘীদ  প্রদয়্াচদ ; 

 টদলতু এঢদ্দ্বাভা লদম্নরূধ অআদ ওভা লআমঃ  

১।    ংলক্ষপ্ত লযদভাদাফ  প্রঢেদ :  

 (১)   এআ অআদ াংমাদতয টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ অআদ, ২০০১ দাদফ লপললঢ লআদ।  

(২) ভওাভ, ভওালভ টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা, টব ঢালভঔ লদথ োভড ওলভদ টআ ঢালভদঔ এআ অআদ মৎ 

লআদ। 
 

২।    ংজ্ঞা :   

লরয়্ া প্রংদকভ ধলভধন্থী টওাদ লওছু দা ণালওদম, এআ অআদদ - 
 

(K) ‘‘ওর্তেধক্ষ’’ ণ ে থাভা ৩ এভ থীদ প্রলঢলষ্ঠঢ াংমাদতয টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ ;  
 

(L) ‘‘টঘয়্াভম্যাদ’’ ণ ে ওর্তেধদক্ষভ টঘয়্াভম্যাদ ; 
 

(M) ‘‘টঝলমলপযদ’’ ণ ে াংমাদতয টঝলমলপযদ ; 
 

(N) ‘‘প্রলথাদ’’ ণ ে এআ অআদদভ থীদ প্রডীঢ প্রলথাদ ; 
 

(O) ‘‘ললথ’’ ণ ে এআ অআদদভ থীদ প্রডীঢ ললথ ; 
 

(P) ‘‘ফলাধলভঘামও’’ ণ ে ওর্তেধদক্ষভ ফলাধলভঘামও ; 
 

(Q) ‘‘তস্য’’ ণ ে ওর্তেধদক্ষভ টওাদ তস্য এং টঘয়্াভম্যাদ এআ ংজ্ঞাভ      ন্তর্ভ েি  লআদ। 

৩।    ওর্তেধক্ষ প্রলঢষ্ঠা :   

(১)   এআ অআদ মৎ লআাভ ধভ ভওাভ, বঢযীঘ্র ম্ভ, এআ অআদদভ ঈদেশ্য পূভডওদল্প, ভওালভ টকদচদঝ 

প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা, াংমাদতয টঝলমলপযদ ওর্তেধক্ষ দাদফ এওটি ওর্তেধক্ষ প্রলঢষ্ঠা ওলভদ।  

(২) ওর্তেধক্ষ এওটি ংললথি ংস্থা লআদ এং আলাভ স্থায়্ী থাভাাললওঢা  এওটি াথাভড ীমদফালভ 

ণালওদ এং এআ অআদদভ লথাদামী াদধদক্ষ, আলাভ স্থাভ  স্থাভ ঈপয়্ প্রওাভ ম্পলত্ত চেদ 

ওলভাভ, লথওাদভ ভালঔাভ  লস্তান্তভ ওলাভ ক্ষফঢা ণালওদ এং ওর্তেধক্ষ আলাভ দাদফ ফাফমা 

তাদয়্ভ ওলভদঢ ধালভদ এং ঈি দাদফ আলাভ লরুদি ফাফমা তাদয়্ভ ওভা বাআদ।  

৪।   প্রথাদ ওাব োময়্, আঢযালত :  

 ওর্তেধদক্ষভ প্রথাদ ওাব োময়্ ঠাওায়্ ণালওদ এং আলা, প্রদয়্াচদদাদথ, ভওাদভভ পূ োনুদফাতদক্রদফ, াংমাদতদযভ 

ন্য টব টওাদ স্থাদদ যাঔা ওাব োময়্, এং ঠাওাল টব টওাদ স্থাদদ প্রদয়্াচদীয়্ ংখ্যও টঝলমলপযদ টওন্দ্র স্থাধদ 

ওলভদঢ ধালভদ। 



৫।   ওর্তেধদক্ষভ কঞদ :  

লদম্নলড েঢ তস্যকড ফন্বদয়্ ওর্তেধক্ষ কঠিঢ লআদ, বণাঃ 

(ও) টঘয়্াভম্যাদ ;  

(ঔ) ঈধ- থাভা ৬(১) নুাদভ লদভেি এওচদ ফললমাল ৩ (লঢদ) চদ তস্য ; এং  

(ক) ফলাধলভঘামও, ধতালথওাভদম।  

৬।    টঘয়্াভম্যাদ  তস্যকদডভ লদদয়্াক, ধতঢযাক, ব্যাললঢ আঢযালত :  

(১)  লযক্ষা, ংস্কৃলঢ, াংালতওঢা, প্রযাদ, টঝলমলপযদ ম্প্রঘাভ া ব্যস্থাধদায়্ লপজ্ঞ ব্যলিকদডভ ফধ্য 

লআদঢ টঘয়্াভম্যাদ এং থাভা ৫(ঔ) টঢ ঈলিলঔঢ তস্যকড ভওাভ ওর্তেও লদভেি লআদদ। 

(২)   ওর্তেধদক্ষভ টঘয়্াভম্যাদল ন্যান্য তস্য, ঢদ ফলাধলভঘামও ব্যঢীঢ, লদম্নলড েঢ যদঢে ওফ েভঢ 

ণালওদদঃ  

(ও) টঘয়্াভম্যাদ  ঈি ন্যান্য তস্য ঔন্ঢওামীদ লপলত্তদঢ তালয়্ত্ব ধামদ ওলভদদ ;  
 

(ঔ) টঘয়্াভম্যাদ এং ঈি ন্যান্য তদস্যভ প্রাপ্য মাদী, পাঢা এং লদদয়্াদকভ ন্যান্য যঢোমী, 

এআ অআদদভ লথাদ াদধদক্ষ ভওাভ ওর্তেও লস্থভীকৃঢ লআদ। 
(৩) টঘয়্াভম্যাদ এং ন্যান্য প্রদঢযও তস্য, ঢদ ফলাধলভঘামও ব্যঢীঢ, ঢঁলাভ লদদয়্াদকভ ঢালভঔ লআদঢ ৩ 

(লঢদ) ৎদভভ টফয়্াদত স্বীয়্ ধদত লাম ণালওদদ এং পুদভায়্ লদদয়্াদকভ টবাগ্য লআদদঃ  

ঢদ যঢে ণাদও টব, টওাদ তদস্যভ টফয়্াত টযর লআাভ পূদ ে ভওাভ, টব টওাদ ফয়্ ঢঁলাদও 

ঢঁলাভ তালয়্ত্ব লআদঢ ব্যাললঢ প্রতাদ ওলভদঢ ধালভদ। 

 (৪) ভওাদভভ ঈদেদশ্য স্বাক্ষভভেি ধত্রদবাদক টঘয়্াভম্যাদ া ন্য টব টওাদ তস্য স্বীয়্ ধত ঢযাক ওলভদঢ 

ধালভদদ, লওন্তু ভওাভ ওর্তেও গৃলীঢ দা লয়্া ধব েন্ত ঈি ধতঢযাক ওাব েওভ লআদ দা।  

 (৫) টঘয়্াভম্যাদদভ ধত শূন্য লআদম লওংা নুধলস্থলঢ, সুস্থঢা া ন্য টওাদ ওাভদড লঢলদ ঢঁলাভ তালয়্ত্ব 

ধামদদ ফণ ে লআদম, শূন্য ধদত দলদভেি টঘয়্াভম্যাদ ওাব েপাভ গ্রলড দা ওভা ধব েন্ত লওংা টঘয়্াভম্যাদ 

পুদভায়্ স্বীয়্ তালয়্ত্ব ধামদদ ফণ ে দা লয়্া ধব েন্ত ভওাভ ওর্তেও ফদদাদীঢ টওাদ তস্য টঘয়্াভম্যাদদভ 

তালয়্ত্ব ধামদ ওলভদদ। 

 

৭।    ওলফটি :   

ওর্তেধক্ষ ঈলাভ ওাদচ লায়্ঢাভ চন্য, প্রদয়্াচদদাদথ, এও া এওালথও ওলফটি লদদয়্াক ওলভদঢ ধালভদ এং 

ঈিরূধ ওলফটিভ তস্য ংখ্যা, তালয়্ত্ব এং ওাব েথাভা লদথ োভড ওলভদঢ ধালভদ।  

৮।    ওর্তেধদক্ষভ ওাব োমী  :    

ওর্তেধদক্ষভ ওাব োমী লআদ লদম্নরূধ, বণাঃ  

(ও) াংমাদতয টঝলমলপযদদভ ওাব োমী সুষ্ঠুপাদ ধলভঘামদা, ঈলাভ ওাব েক্রফ ধলভীক্ষড  ভল্যায়্দ ;  

(ঔ)     টঝলমলপযদ ফাধ্যদফ ংাত প্রঘাভ  ন্যান্য নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাদভভ ফাদ ঈন্নয়্দ ;  

(ক) টঝলমলপযদ ফাথাদফ ংাত প্রঘাভ  ন্যান্য নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাদভ ভওাভ ওর্তেও নুদফালতঢ চাঢীয়্ 

ম্প্রঘাভ দীলঢফামা নুভড  াস্তায়্দ ; 

(খ) ংাত প্রঘাভ  ন্যান্য নুষ্ঠাদ ম্প্রঘাদভভ টক্ষদত্র দীলঢ লদথ োভদড ভওাভদও লায়্ঢা প্রতাদ ;  

(গ) টঝলমলপযদ নুষ্ঠাদদভ ফাদ ঈন্নয়্দ  বযলল্পও ঈৎওর ে াথদদভ স্বাদণ ে লদতযী         

অন্তচোলঢও কদরডা, লযক্ষা  প্রলযক্ষড প্রলঢষ্ঠাদদভ াদণ টবৌণ ওফ েসূঘী গ্রলড  ওভা ;  

(ঘ) নুষ্ঠাদদভ ওালভকভী  গুডকঢ ফাদ লদলশ্চঢওভদডভ চন্য প্রদয়্াচদীয়্ টপৌঢ ওাঞাদফা লদফ োড  ঈন্নয়্দ ;  

(ঙ) ভওাদভভ পূ োনুদফাতদক্রদফ, টঝলমলপযদ টদঝভ মাআদন্প লন লদথ োভড  অতাদয়্ভ ব্যস্থাওভড ;  

২৩ 



(চ) ধলত্র থফীয়্ ঈৎল চাঢীয়্ গুরুত্বপূড ে লত, (টবফদ যলীত লত- অন্তচোলঢও ফার্তপারা লত, 

চালঢভ চদদওভ চন্লতদ- চাঢীয়্ লযশু লত, স্বাথীদঢা  চাঢীয়্ লত, চাঢীয়্ টযাও লত, লচয়্ 

লত আঢযালত) ম্পলওেঢ নুষ্ঠাদফামা গুরুদত্বভ ললঢ টঝলমলপযদদ প্রঘাভ ওভা ; 

(ছ)     ঈধলভ-ঈলিলঔঢ ওাব োলতভ ম্পূভও  প্রালঙ্গও ন্যান্য ওাব ে ম্পাতদ। 

৯।    ওর্তেধদক্ষভ ওাব োমী ধলভঘামদা  ব্যস্থাধদাঃ 

 (১)  থাভা ৮ এ ঈলিলঔঢ ওাব োমী ম্পাতদ, ধলভঘামদা  ব্যস্থাধদা, এআ অআদদভ লথাদ াদধদক্ষ 

ওর্তেধদক্ষভ ঈধভ ন্যস্ত ণালওদ। 

(২)    ঈি ওাব োমী ম্পাতদ, ধলভঘামদা  ব্যস্থাধদাভ টক্ষদত্র ওর্তেধক্ষ চদস্বাদণ ে, ফয়্ ফয়্ ভওাভ ওর্তেও, 

এআ অআদদভ লথাদ াদধদক্ষ, প্রতত্ত াথাভড লদদত েয  লদদত েযদা নুভড ওলভদঢ াধ্য ণালওদ।  

(৩)  ওর্তেধদক্ষভ ঈি ওাব োমী সুষ্ঠুপাদ ম্পাতদদভ লদলফদত্ত টঘয়্াভম্যাদ  ফলাধলভঘামও ওর্তেও ধামদীয়্ 

তালয়্ত্বভল ভওাভ সুলদলতেপাদ লদথ োভড ওলভয়্া লতদঢ ধালভদ। 

১০।   ওর্তেধদক্ষভ পা :   

(১)  এআ থাভাভ ন্যান্য লথাদামী াদধদক্ষ, ওর্তেধক্ষ ঈলাভ পাভ ওাব েধিলঢ লদথ োভড ওলভদঢ ধালভদ।  

(২)   টঘয়্াভম্যাদ ওর্তেও লদথ োলভঢ স্থাদ  ফদয়্ পা নুলষ্ঠঢ লআদ এং টঘয়্াভম্যাদদভ মলঢক্রদফ 

ফলাধলভঘামও এআরুধ পা অলাদ ওলভদদঃ 

ঢদ যঢে ণাদও টব, প্রলঢ দ্যআ ফাদ ওর্তেধদক্ষভ ন্তঢঃ এওটি পা নুলষ্ঠঢ লআদ। 

(৩)   টঘয়্াভম্যাদ া ঢঁলাভ নুধলস্থলঢভ টক্ষদত্র থাভা ৬ (৫) এ ঈলিলঔঢ তস্য, এং ধভ  ২ (দ্যআ) চদ 

তদস্যভ ঈধলস্থলঢদঢ পাভ টওাভাফ কঠিঢ লআদ। 

(৪)   টঘয়্াভম্যাদদভ নুধলস্থলঢদঢ থাভা ৬ (৫) এ ঈলিলঔঢ তস্য ওর্তেধদক্ষভ পাভ পাধলঢত্ব ওলভদদ।  

(৫)    ঈধলস্থঢ তস্যকদডভ ংখ্যাকলভষ্ঠ টপাদঝ পাভ লিান্ত গৃলীঢ লআদ এং টপাদঝ ফঢাভ টক্ষদত্র 

টঘয়্াভম্যাদদভ লদ্রৃঢীয়্ া লদড োয়্ও টপাঝ প্রতাদদভ ক্ষফঢা ণালওদ।  

(৬)   শুদৄফাত্র টওাদ তস্যধদত শূন্যঢা া ওর্তেধক্ষ কঞদদ ত্রুটি ণালওাভ ওাভদড ওর্তেধদক্ষভ টওাদ ওাব ে া ওাব েথাভা 

দথ লআদ দা এং ঢৎম্পদওে টওাদ প্রশ্ন ঈত্থাধদ ওভা বাআদ দা।  

(৭)    ওর্তেধদক্ষভ প্রলঢটি পাভ ওাব েলভডী  গৃলীঢ লিাদন্তভ নুলমলধ ভওাদভভ লদওঝ টপ্রভড ওলভদঢ 

লআদ, এং ঈি লিান্ত এআ অআদ া চাঢীয়্ ম্প্রঘাভ দীলঢফামাভ ধলভধন্থী লআদম ঈলা ালঢম া 

ংদযাথদ ওভাভ চন্য া ওাব েওভ দা ওভাভ চন্য ভওাভ লদদত েয প্রতাদ ওলভদঢ ধালভদ এং ঢতানুাদভ 

ওর্তেধক্ষ প্রদয়্াচদীয়্ ব্যস্থা গ্রলড ওলভদ। 

১১।   ফলাধলভঘামও :    
(১)  ওর্তেধদক্ষভ এওচদ ফলাধলভঘামও ণালওদদ।  

(২)    ফলাধলভঘামও ভওাভ ওর্তেও লদভেি লআদদ এং ঢঁলাভ ঘাকুভীভ যঢোলত ভওাভ ওর্তেও লস্থভীকৃঢ 

লআদ। 

(৩)   ফলাধলভঘামদওভ ধত শূন্য লআদম, লওংা নুধলস্থলঢ, সুস্থঢা া ন্য টওাদ ওাভদড ফলাধলভঘামও 

ঢঁলাভ তালয়্ত্ব ধামদদ ফণ ে লআদম শূন্য ধদত দলদভেি ফলাধলভঘামও ওাব েপাভ গ্রলড দা ওভা ধব েন্ত 

লওংা ফলাধলভঘামও পুদভায়্ স্বীয়্ তালয়্ত্ব ধামদদ ফণ ে দা লয়্া ধব েন্ত ভওাভ ওর্তেও ফদদাদীঢ টওাদ 

ব্যলি ফলাধলভঘামওরুদধ তালয়্ত্ব ধামদ ওলভদ। 

(৪)   ফলাধলভঘামও ওর্তেধদক্ষভ া েক্ষলডও ভখ্য লদ োলী ওফ েওঢো লআদদ; এং এআ অআদদভ লথাদামী 

াদধদক্ষ, ভওাভ ওর্তেও লদদত েলযঢ ওাব োমী ম্পাতদ, ক্ষফঢা প্রদয়্াক  তালয়্ত্ব ম্পাতদ ওলভদদ।  

১২।  ওফ েওঢো  ওফ েঘাভী লদদয়্াক :    

থাভা ২১(গ) এভ লথাদ াদধদক্ষ, ওর্তেধক্ষ ঈলাভ তালয়্ত্ব সুষ্ঠুপাদ ধামদদভ চন্য প্রদয়্াচদীয়্ ংখ্যও ওফ েওঢো  

ওফ েঘাভী লদদয়্াক ওলভদঢ ধালভদ এং ঢঁলাদতভ ঘাকুভীভ যঢোমী প্রলথাদ দ্রৃাভা লদথ োলভঢ লআদ।  



১৩।   ঊড গ্রলড :    

এআ অআদদভ ঈদেশ্য পূভডওদল্প ওর্তেধক্ষ, ভওাদভভ পূ োনুদফাতদক্রদফ, ঊড গ্রলড ওলভদঢ ধালভদ। 

১৪।   চুলি :  

ওর্তেধক্ষ ঈলাভ ওাব োমী ম্পাতদদ প্রদয়্াচদদ চুলি ম্পাতদ ওলভদঢ ধালভদঃ 

ঢদ যঢে ণাদও টব, টওাদ লদতযী ভওাভ া অন্তচোলঢও ংস্থাভ ললঢ চুলিভ টক্ষদত্র ভওাদভভ পূ ে 

নুদফাতদ গ্রলড ওলভদঢ লআদ। 

১৫।   ওর্তেধদক্ষভ ঢললম :  

(১)  ওর্তেধদক্ষভ এওটি ঢললম ণালওদ এং ঈলাদঢ লদম্নলড েঢ ণ ে চফা লআদ, বণাঃ 

(K) ভওাভ ওর্তেও প্রতত্ত নুতাদ ; 

(L) ওর্তেধক্ষ ওর্তেও গৃলীঢ ঊড ; 

(M) ওর্তেধদক্ষভ লদচস্ব অয়্ ; 

(N) টওাদ স্থাদীয়্ ওর্তেধক্ষ া ন্য টওাদ ব্যলি া প্রলঢষ্ঠাদ ওর্তেও প্রতত্ত নুতাদ ; 

(O) টওাদ লদতযী ভওাভ, ংস্থা া টওাদ অন্তচোলঢও ংস্থা লআদঢ প্রাপ্ত নুতাদ ; 

(P) ন্য টওাদ ঈৎ লআদঢ প্রাপ্ত ণ ে। 

(২)     এআ ঢললদম চফাকৃঢ ণ ে টওাদ ঢনললম ব্যাংদও চফা ভাঔা লআদ এং প্রলথাদ দ্রৃাভা লদথ োলভঢ 

ধিলঢদঢ ঈি ণ ে ঈঞাদদা বাআদ। 

(৩)  এআ ঢললম লআদঢ ওর্তেধদক্ষভ প্রদয়্াচদীয়্ ব্যয়্ লদ োল ওভা লআদ।  

(4) ওর্তেধদক্ষভ ঢললম া ঈলাভ ংযলদযর ভওাভ ওর্তেও নুদফালতঢ ঔাদঢ ললদদয়্াক ওভা বাআদ।  

(৫) ংলিে ণ ে ৎদভ ওর্তেধদক্ষভ ব্যয়্ লদ োদলভ ধভ ওর্তেধদক্ষভ ঢললদম ঈদ্রৃৃত্ত   ণালওদম, ভওাদভভ 

লদদত েয নুাদভ ঈলাভ ম্পূড ে া ংযলদযর ভওাদভভ টওারাকাদভ চফা ওলভদঢ লআদ।  

১৬।   াদচঝ : 

(১)   ফলাধলভঘামও প্রলঢ ৎভ ভওাভ ওর্তেও লদথ োলভঢ ফদয়্ভ ফদধ্য ধভঢী ণ ে ৎদভভ ালর েও াদচঝ 

লভডী ভওাদভভ লদওঝ টধয ওলভদদ এং ঈলাদঢ ঈি ণ ে ৎদভ ভওাদভভ লদওঝ লআদঢ 

ওর্তেধদক্ষভ লও ধলভফাড দণ েভ প্রদয়্াচদ ঈলাভ ঈদিঔ ণালওদ। 

(২)   ঈিরূধ াদচঝ প্রডয়্দদভ টক্ষদত্র ভওাভ ওর্তেও লদথ োলভঢ ধিলঢ নুভড ওলভদঢ লআদ এং প্রস্তালঢ 

াদচদঝ ওর্তেধদক্ষভ নুদফাতদ ণালওদঢ লআদ। 
 

১৭।   ললা ভক্ষড  লদভীক্ষা :    

(১)  ওর্তেধক্ষ বণাবণপাদ ঈলাভ ললা ভক্ষড ওলভদ এং ললাদভ ালর েও লভডী প্রস্ত্ত্তঢ ওলভদ।  

(২) ফলাললা-লদভীক্ষও  লদয়্ন্ত্রও, ঢঃধভ ফলাললা-লদভীক্ষও দাদফ লপললঢ,  প্রলঢ ৎভ 

ওর্তেধদক্ষভ ললা লদভীক্ষা ওলভদদ এং লদভীক্ষা প্রলঢদতদদভ এওটি ওলভয়্া নুলমলধ ভওাভ  

ওর্তেধদক্ষভ লদওঝ টপ্রভড ওলভদদ। 

(৩)    ঈধ-থাভা (২) টফাঢাদও ললা লদভীক্ষাভ ঈদেদশ্য ফলাললা-লদভীক্ষও লওংা ঢালাভ লদওঝ লআদঢ 

ক্ষফঢাপ্রাপ্ত টওাদ ব্যলি ওর্তেধদক্ষভ ওম টভওট ে, তলমম-তস্তাদচ, দকত া ব্যাংদও কলেঢ ণ ে চাফাদঢ, 

পান্ঢাভ এং ন্যলথ ম্পলত্ত ধভীক্ষা ওলভয়্া টতলঔদঢ ধালভদদ এং ওর্তেধদক্ষভ টঘয়্াভম্যাদল টব টওাদ 

তস্য, ওফ েওঢো  ওফ েঘাভীদও লচজ্ঞাাাত ওলভদঢ ধালভদদ। 
 

১৮।   প্রলঢদতদ :    

(১)  প্রলঢ অলণ েও ৎভ টযর লআাভ দঙ্গ দঙ্গ ওর্তেধক্ষ ঈি ৎদভ ম্পালতঢ ওাব োমীভ লভডম্বলমঢ 

এওটি ালর েও প্রলঢদতদ ভওাদভভ লদওঝ টধয ওলভদ। 



(২)     ভওাভ প্রদয়্াচদফঢ ওর্তেধদক্ষভ লদওঝ লআদঢ টব টওাদ ফদয়্ ঈলাভ টব টওাদ ওাদচভ প্রলঢদতদ া 

লভডী অলাদ ওলভদঢ ধালভদ এং ওর্তেধক্ষ ঈলা ভওাদভভ লদওঝ টপ্রভড ওলভদঢ াধ্য ণালওদ।  
১৯। ললথ প্রডয়্দদভ ক্ষফঢা :    

ভওাভ, এআ অআদদভ ঈদেশ্য পূভডওদল্প, ভওালভ টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা, ললথ প্রডয়্দ ওলভদঢ ধালভদ।  
 

২০। প্রলথাদ প্রডয়্দদভ ক্ষফঢা  :    

 ওর্তেধক্ষ, এআ অআদদভ ঈদেশ্য পূভডওদল্প, ভওাদভভ পূ োনুদফাতদক্রদফ এং ভওালভ টকদচদঝ প্রজ্ঞাধদ দ্রৃাভা, এআ 

অআদ া ললথভ ললঢ ংকলঢপূড ে দদল এআরূধ প্রলথাদ প্রডয়্দ ওলভদঢ ধালভদ।  
 

২১।   লর্দ্ফাদ াংমাদতয টঝলমলপযদ ম্পলওেঢ লথাদ :   

এআ অআদ ওাব েওভ লআাভ ংদক ংদক :  

(K) লর্দ্ফাদ াংমাদতয টঝলমলপযদ ংকঞদ, ঢঃধভ ললুপ্ত ংকঞদ লময়্া ঈলিলঔঢ, ললুপ্ত লআদ 

; 

(L) ললুপ্ত ংকঞদদভ স্থাভ  স্থাভ ওম ম্পলত্ত এং দকত  ব্যাংদও কলেঢ ণ ে ওর্তেধদক্ষভ 

লদওঝ লস্তান্তলভঢ লআদ এং ঈি ম্পলত্ত  ণ ে ওর্তেধদক্ষভ ম্পলত্ত  ণ ে  লআদ ;                                                                                                                                                     

(M) ললুপ্ত ংকঞদদভ ওম ঊড, তায়্-তালয়্ত্ব, ঈন্নয়্দ প্রওল্প, বলত ণাদও, ওর্তেধদক্ষভ ঊড, তায়্-তালয়্ত্ব 

এং প্রওল্প লআ ; 

(N) ললুপ্ত ংকঞদ ওর্তেও ণা ঈলাভ লরুদি তাদয়্ভকৃঢ ওম ফাফমা- টফাওেফা ওর্তেধক্ষ ওর্তেও 

ণা ওর্তেধদক্ষভ লরুদি তাদয়্ভকৃঢ লময়্া কণ্য লআদ এং টআপাদ ওম ফাফমা-টফাওেফা 

ধলভঘালমঢ লআদ ; 

(O) ললুপ্ত ংকঞদদ, এআ অআদ প্রঢেদদভ ব্যললঢ পূদ ে, টব ওম ওফ েওঢো  ওফ েঘাভী ওফ েভঢ 

লঙদমদ ঢালাভা ভওালভ ওফ েওঢো  ওফ েঘাভী ললাদ ওর্তেধদক্ষভ লদয়্ন্ত্রাথীদদ ওফ েভঢ ওফ েওঢো  

ওফ েঘাভী লময়্া কণ্য লআদদ এং ভওাভ া ংলিে অআদ প্রডয়্দওাভী ওর্তেধক্ষ ওর্তেও ঢালাদতভ টক্ষদত্র 

প্রদবাচয অআদ ওানুদ ধলভলঢেঢ দা লয়্া ধব েন্ত ঢালাদতভ ধদতান্নলঢল ঘাকুভীভ ন্যান্য যঢোমী পূ েৎ 

লাম ণালওদ। 

[াংমাদতয চাঢীয়্ ংত, ঢালভঔ:  ১৭আ জুমাআ, ২০০১/২ভা রাড, ১৪০৮] 

 


