বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের
নিনিক্ষেন চািৃার

বীমা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃপে
২০১৭

ফীভা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ এয রুকল্প ( Vi si on) এফং নবরক্ষয ( M ssi on)
১) রুকল্প ( Vi si on) :

দেশ এফং দেশয ফাআশয ফীভা নল্পশক একনট প্রধান অনথৃক দফা প্রোনকাযী খার্ এফং কর ভয় থৃনননর্ক উচ্চ- প্রফতনি ও
ফানা প্রকাকাযী ননযাে ুঁনজফাজায এফং েক্ষ ফানণনজযক খাশর্য ভূর উৎ নশশফ প্রনর্নির্ কযা।

২) নবরক্ষয ( Mi ssi on) :

নঠক ফীভা নীনর্ প্রণয়ন, র্োযক এফং েক্ষর্ায াশথ ফীভা খার্শক ননয়ন্ত্রশণয ভাধযশভ ফীভা নশল্পয র্থয এয াশথ ম্পনকৃর্ ফা
অনুলানিক নফলশয়য প্রফতনি এফং ফীভা গ্রণকাযী নরনশাল্ডায এফং ংনিষ্ট কশরয স্বাথৃ ংযক্ষণ কযা।

নাগনযক দফা
ক্রনভক
নং
১.

দফায নাভ
ফীভাোফীয নফলশয় নবশমাগ:
স্বল্প ংশকয রাআপ
আন্স্যশযন্স্ ও নন- রাআপ
আন্স্যশযন্স্ োফীয ননষ্পনি

২.

দগানি ফীভা নরনয োফী
ংক্রান্ত নবশমাগ ননষ্পনি

দফা প্রোন িনর্
ফীভা অআন ২০১০ এয ৭১ ধাযা
দভার্াশফক অশফেন কযশর
কর্তৃক্ষ র্েন্তূর্বকৃ ননষ্পনি কযা
য়।

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং
প্রানিস্থান
( ক) অশফেন ত্র;

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্
নফনাভূশরয

ভয় ীভা
( কভৃনেফ)
ননয়নভর্

( খ) োফী ংক্রান্ত েনররানে।

ফীভা অআন ২০১০ এয ৭৩ ( ৪) ( ক) অশফেন ত্র;
ধাযা দভার্াশফক অশফেন কযশর
( খ) োফী ংক্রান্ত েনররানে।
কর্তৃক্ষ র্েন্তূর্বকৃ ননষ্পনি কযশফ।

নফনাভূশরয

ননয়নভর্

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায
েফী/ াখা/ নুনফবাগ
নযচারক
( অআন)

নবশমাগ ও র্েন্ত- ১
াখা
নবশমাগ ও র্েন্ত- ২
াখা
অআন নুনফবাগ

৩.

নফশযাধ ননষ্পনি কনভনটয
ভাধযশভ ফীভাোফী
ননষ্পনিকযন

ফীভা অআন ২০১০ এয ৭৩ ধাযা
দভার্াশফক রাআপ ফীভা ংক
২৫, ০০০/ - টাকা ও র্েূর্ধ্ৃ
এফং নন- রাআপ ফীভা ংক
৫, ০০, ০০০/ - টাকা ও র্েূর্ধ্ৃ
শর নফশযাধ ননষ্পনি কনভনটয
ননকট অশফেন কযশর কনভনট
রৄনানী গ্রণাশন্ত নবশমাগ ননষ্পনি
কশয।

( ক) ফীভাোফী ংক্রান্ত
কাগজানে নফননক পযভ- ০১
দভার্াশফক অশফেন দচয়াযভযান
নফশযাধ ননষ্পনি কনভনট,
অআনডঅযএ- এয ননকট
অশফেন;
( খ) দফায ভূরয “ফীভা উন্নয়ন
ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ” –এয নাশভ
দ- ডৃায এয ভাধযশভ
অশফেন।
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ফীভাোফীয ২% নপ
নশশফ প্রোন
কযশর্ শফ
প্রানিস্থানঃ
পযভ, অআনডঅযএ
- এয ওশয়ফাআট

৩০

নযচারক
( অআন)

নফশযাধ ননষ্পনি াখা

োিনযক দফা
ক্রনভক
নং
১.

দফায নাভ
ফীভাকাযীয ননফন্ধন

দফা প্রোন িনর্
ফীভা ফযফা কযায জন্য
ফীভা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ
কর্তৃক্ষ দথশক ফীভা অআন
২০১০ এয ধাযা ৮ ও
ধাযা ৯ এফং কর্তৃশক্ষয
ননকট ফীভাকাযীয ননফন্ধন
প্রনফধানভারা ২০১৩ এয
নফনণৃত ননধৃানযর্ পযশভ ও
িনর্শর্ রাআপ ও ননরাআপ
ফীভা
ফযফায
ননফন্ধন
নে
প্রানিয
অশফেন কযশর
উমক্ত
কর্তৃশক্ষয
নুশভােশনয
ভাধযশভ ননফন্ধন প্রোন কযা
য়।

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
( ক)
ংঘ স্মাযক ও ংঘ নফনধয
প্রর্যানয়র্ নুনরন, নযচারকশেয নাভ,
নঠকানা, দা, টযাক্স নযনচনর্ নম্বয এফং
জার্ীয় নযচয় ত্র নেশর্ শফ;
( খ) অশফেনকাযীয ফীভা ফযফায প্রধান
কামৃারয় ফাংরাশেশয ফাআশয শর ফা
অশফেনকাযী ফাংরাশেশয ফানশয স্থায়ী
ননফাী শর ফীভা অআন ২০১০ এয ধাযা
১১৪ এ ফনণৃর্ ননম্ননরনখর্ েনররানে ও
র্থয প্রোন কযশর্ শফ:
(I) ফীভাকাযীয গঠনর্ন্ত্র, নফনধফি অআন,
ভশঝার্া
স্মাযক,
ংঘ স্মাযক ও
ংঘনফনধ ফা ফীভাকাযীয গঠনর্শন্ত্রয ংগঠন
ও ংজ্ঞা প্রোনকাযী ন্য দকান েনরশরয
র্যানয়র্ নুনরন এফং এ েনরর আংশযনজ
বালায় না শর র্ায একনট ননবৃযশমাগয
( Authentic) আংশযনজ নুফাে;
(II) ফাংরাশেশ ফীভাকাযীয ূণৃ নঠকানা;
(III) ফাংরাশেশ ননফাী এক ফা একানধক
ফযনক্ত নমনন ফা মাযা ফীভাকাযীয শক্ষ
দকান প্রশ এফং দনানট গ্রণ কযায
জন্য ফীভাকাযীয ক্ষভর্াপ্রাি, এরূ ফযনক্ত
ফা ফযনক্তশেয নাভ ও নঠকানা এফং র্াশক
প্রেি াওয়ায ফ যাটননৃয নুনরন;
(IV) ফীভাকাযীয দকাম্পানন শর,
র্ায
নযচারকশেয র্ানরকা (Form XII);
(V) ফীভাকাযী কর্তৃক নযচানরর্ শফ
এরূ ফীভা দেনণয একনট নফফযণী এফং
(VI) ফীভাকাযীয ননজ দেশ ধাযা ১১৩ এ
ননশেৃনর্ নফশল প্রশয়াজনীয়র্ায নুরূ
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দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্
১।
অশফেনশত্রয
াশথ প্রনক্রয়াকযণ নপ
নশশফ
কর্তৃশক্ষয
র্নফশরয
নুকূশর
৫, ০০, ০০০/ - ( াুঁচ
রক্ষ)
টাকায
শপযর্শমাগয
ফযাংক
ড্রাপট প্রোন কযশর্
শফ।
২।
ফাংরাশেশ
ননফনন্ধর্
রাআপ
আন্স্যশযন্স্
দকাম্পাননয
দক্ষশত্র
উশেযাক্তাগণ
ননফন্ধশনয
অশফেন
কযায
ূশফৃ
নযশানধর্
ভূরধন
নূযনর্ভ ৩০ ( নত্র)
দকানট
টাকায
৬০
( লাট) র্াং থৃযাৎ
নূযনর্ভ
১৮
( অঠাশযা)
দকানট
টাকা
ফাংরাশেশয
দকান র্পননর ফযাংশক
জভা কযশফন।
৩।
ফাংরাশেশ
ননফনন্ধর্
নন- রাআপ
আন্স্যশযন্স্
ফযফায
দক্ষশত্র
উশেযাক্তাগণ
ননফন্ধশনয অশফেন
কযায
ূশফৃ

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

৪৫

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
ফাংরাশেশয নাগনযকশেয দক্ষশত্র প্রশমাজয
দকান র্ৃাফরী,
মনে থাশক র্যাঠ
(Verification) দ্বাযা প্রর্যনয়র্ নফফযণী।
( গ) অশফেনকাযী ভফায় নভনর্ শর
র্ায কর েশেয নাভ, নঠকানা, নট.
অআ. এন. এফং নভনর্য ননফনন্ধর্ প্রধান
কামৃারশয়য নঠকানা;
( ঘ) ফাংরাশেশয ফাআশয ফীভা ফযফায
প্রধান কামৃারয় যশয়শছ এরূ অশফেনকাযী
ফা ফাংরাশেশয ফাআশয স্থায়ী ননফাী
অশফেনকাযীয দক্ষশত্র ফীভা অআশনয ২০১০
এয ৮( ৫) ( ঙ) ধাযায নফধান দভার্াশফক
ফীভাকাযীয ভখয ননফৃাী কভৃকর্ৃা কর্তৃক
রপনাভা দ্বাযা প্রনর্ানের্ একনট নফফযণী;
( ঙ) ফীভা অআন ২০১০ এয ধাযা
৮( ৫) ( চ)
ও ১১৯ ধাযায নফধান
দভার্াশফক ফাংরাশে ফযাংশকয প্রর্যয়ন
ত্র;
( চ) ফীভা অআন ২০১০ এয ধাযা
৮( ৫) ( ছ) , ২১ ও ১১৮ ধাযায এয
নফধান দভার্াশফক ননযীক্ষক দ্বাযা মথামথ
প্রর্যয়নকতর্ একনট নফফযণ এফং রপনাভা
দ্বাযা প্রর্যনয়র্ একনট দঘালণাত্র;
( ছ) ফীভা অআন ২০১০ এয ধাযা
৮( ৫) ( জ) দভার্াশফক একচযয়ানয কর্তৃক
একনট নেত্র;
( জ) নফনধ দ্বাযা ননধৃানযর্ নপ নযশাশধয
দম দকান েনরর, কাগজ ফা র্থযানে;
( ঝ) অশফেনশত্রয াশথ ংমক্ত নফফযণী
র্য ও নঠক এ ভশভৃ অশফেনকাযী
কর্তৃক একনট দঘালণাত্র;
( ঞ) ননম্নফনণৃর্ ন্যান্য েনরর, কাগজ
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দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্
নযশানধর্
ভূরধন
নূযনর্ভ ৪০ ( চনি)
দকানট
টাকায
৬০
( লাট) র্াং থৃযাৎ
২৪ ( চনি) দকানট
টাকা
ফাংরাশেশয
দকান র্পননর ফযাংশক
জভা কযশফন।
৪।
ফাংরাশেশয
ফানশয ননফনন্ধর্ রাআপ
আন্স্যশযন্স্
দকাম্পাননয
দক্ষশত্র
নযশানধর্
নূযনর্ভ ভূরধন ৩০
( নত্র) দকানট টাকা
ফাংরাশেশয
দকান
র্পননর ফযাংশক জভা
প্রোন কযশফন।
৫।ফাংরাশেশয ফানশয
ননফনন্ধর্
নন- রাআপ
আন্স্যশযন্স্
দকাম্পাননয
দক্ষশত্র
নযশানধর্
নূযনর্ভ ভূরধন ৪০
( চনি) দকানট টাকা
ফাংরাশেশয
দকান
র্পননর ফযাংশক জভা
প্রোন কযশফন।

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ
নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
র্থযানে োনখর কযশর্ শফঃ
( ১) ফীভাকাযীয ননফন্ধন প্রনফধানভারা,
২০১৩ এয প্রনফধান ৩( ১) দভার্াশফক
পযভ ফীউননক- ক নুমায়ী প্রস্তানফর্ ফীভা
দকাম্পাননয ম্ভাফযর্া প্রনর্শফেন;
( ২) ফীভাকাযীয
ননফন্ধন
প্রনফধানভারা,
২০১৩ এয প্রনফধান ৩( ২) দভার্াশফক
পযভ ফীউননক- খ ও ফীউননক- গ নুমায়ী
প্রস্তানফর্
ফীভা
দকাম্পাননয
উশেযাক্তা
নযচারক এফং ভখয ননফৃাী কভৃকর্ৃায
জীফন ফতিান্ত ;
( ৩) প্রস্তানফর্ ফীভা দকাম্পাননয উন্নয়ন ও
দফা নফবাশগয প্রধান, থৃ ও নাফ,
ফনরখন ও নঃফীভা, বযন্তযীণ ননয়ন্ত্রণ
ও ভন্বয়, োফী ননষ্পনি এফং র্থয ও
প্রমনক্ত নফবাশগ ননমক্ত কভৃকর্ৃাগশণয জীফন
ফতিান্ত এফং নাগনযক নেশত্রয নুনরন;
( ৪)
প্রস্তানফর্
ফীভা
দকাম্পাননয
উশেযক্তাগশণয বায কামৃনফফযণী;
( ৫)
ফীভা দকাম্পানন গঠশনয নফলশয়
উশেযাক্তাগশণয নরনখর্ চনক্ত;
( ৬) ফীভা দকাম্পাননয ম্পশেয াশথ
ম্পনকৃর্
ঝুঁনকভূ,
সুনফধা
ফনির্
এরাকা/ ম্প্রোশয় দফা দৌশছ দেফায
দকৌর এফং গ্রাকগশণয নধকর্য বার
দফা প্রোশনয রশক্ষয দকাম্পাননশক নর্ন ও
অধননক প্রমনক্ত ফযফাশয শচষ্টর্ায নফফযণ
ম্বনরর্ নফস্তানযর্ নযকল্পনা;
প্রানিস্থানঃ
পযভভূ:
ফীভাকাযীয ননফন্ধন প্রনফধানভারা, ২০১৩,
অআনডঅযএ- এয ওশয়ফাআট
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দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং
২.

৩.

দফায নাভ
ফীভাকাযীয ননফন্ধন
নফায়ন

ফীভাকাযীয াখা ও
কামৃারয় স্থাশনয
রাআশন্স্ প্রোন

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ফীভা অআন ২০১০ এয
১১ ধাযায নফধান
দভার্াশফক ফীভাকাযীশক
দকান ফৎশযয ননফন্ধন
নফায়শনয স্বয়ংম্পূণৃ
অশফেন ূফৃফর্ৃী ফৎশযয
৩০ নশবম্বশযয ূশফৃ
কর্তৃশক্ষয ননকট ফীভা
ফযফা ননফন্ধন নপ
নফনধভারা ২০১২ দভার্াশফক
ননধৃানযর্ নপ নযশাধূফক
ৃ
অশফেন োনখর কযশর
মথামথ কর্তৃশক্ষয
নুশভােন গ্রণূফৃক ত্র
জানয কযা য়।

ফীভাকাযীশক ননফন্ধন নশেয নফায়শনয
জন্য ফীভাকাযীয ননফন্ধন প্রনফধানভারা,
২০১৩ এয প্রনফধান ৭( ১) এয নফধান
দভার্াশফক পযভ ফীউননক- চ নুমায়ী
অশফেন কযশর্ শফ।
( র্শফ র্ৃ থাশক দম, ফীভা অআন, ২০১০
এয ১১৮ ধাযা দভার্াশফক দকান নভউচযয়ার
ফীভা দকাম্পানন এফং ভফায় নভনর্ এ
অআশনয ধীন ননফন্ধীকতর্ শফ না, মনে
না উক্ত দকাম্পানন ফা নভনর্ গঠনকাশর
প্রাথনভক ফযয় এফং ননফন্ধীকযশনয
অশফেন ূশফৃ প্রশেয় জাভানর্ ফযর্ীর্
র্পনর- ১ এ উশিনখর্ চরনর্ ভূরধন না
থাশক) ;
প্রানিস্থানঃ
পযভ:
ফীভাকাযীয ননফন্ধন প্রনফধানভারা ২০১৩
অনডঅযএ- এয ওশয়ফাআট

ননফন্ধন নফায়ন নপ শফ
প্রনর্ াজাশয গতীর্
গ্র নপ্রনভয়াশভয
নফযীশর্ ৩. ৫০ টাকা
এফং জার্ীয়
যাজস্বশফাশডৃয ননশেৃনা
দভার্াশফক প্রেি নপ
এয ওয ১৫% াশয
বযাট প্রোশনয
নেত্র/ যনে।

ফীভাকাযী নর্ন াখা দখারা
ফা কামৃারয় স্থাশনয
রাআশন্স্ গ্রশণয জন্য
াখা ও কামৃারয় স্থান
( রাআশন্স্ প্রানিয
অশফেন) প্রনফধানভারা ,
২০১২ এয ননধৃানযর্ পযভ
‘ক’ দভার্াশফক স্বয়ংম্পূণ
ৃ
অশফেন প্রানিয য
কর্তৃশক্ষয বায়
নুশভােশনয য ত্র জানয
কযা য়।

( ১) ফীভাকাযীয াখা ও কামযারয়
স্থান ( রাইসন্স প্রাপ্তিয আসফদন)
প্রপ্তফধানভারা ২০১২ এয প্রপ্তফপ্তধ- ৩ এ
উসেপ্তখত ‘পযভ- ক’ মভাতাসফক
আসফদন এফং উক্ত আসফদসন প্তনম্ন
ফপ্তণযত তথযাপ্তদিঃ
( ক) ূসফয স্থাপ্তত কর াখা ও
কামযারয় ংক্রান্ত তথযাপ্তদ;
( খ) ূসফয স্থান কযা সয়প্তছর,
প্তকন্তু যফতযীসত ফন্ধ কযা সয়সছ এ
রূ াখা ও কামযাপ্তদ ংক্রান্ত তথযাপ্তদ;
( গ) ূসফয রাইসন্স গ্রণ কযা
সয়প্তছর, প্তকন্তু স্থান কযা য়প্তন এ

ফীভা কাযীয াখা ও
কামৃারয় স্থাশনয জন্য
রাআশন্স্ নপ
নফনধভারা, ২০১২ এয
নফনধ- ৩ দভার্াশফক
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ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

১৫

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
রাআপ নুনফবাগ

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

নন- রাআপ আন্স্যশযন্স্
এয দক্ষশত্র ফীভাকাযী
কর্তৃক প্রশর্যক াখা
ও কামৃারয় স্থাশনয
জন্য রাআশন্স্ নপ
শফ ৫০, ০০০/ ( িা াজায) টাকা

৩০

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
রাআপ নুনফবাগ
নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

রূ াখা ও কামযারয় ংক্রান্ত
তথযাপ্তদ;
( ঘ) নতুন াখা ও কামযারয় স্থাসনয
জন্য রাইসন্স প্রাপ্তিয আসফদন ফা,
মেত্রভত, আীর ফা না- ভঞ্জুয ংক্রান্ত
তথযাপ্তদ;
( ২) প্রস্তাপ্তফত াখা ও কামযারসয়য াখা
ফযফস্থাসকয ূণযাঙ্গ জীফনফৃত্তান্ত;
( ৩) াখা
ফযফস্থাসকয
প্তোগত
মমাগযতায নদসত্রয কপ্ত;
( ৪) াখা ফযফস্থাসকয জাতীয় প্তযচয়
সত্রয কপ্ত;
( ৫) াখা ও কামযারসয়য অগযাসনাগ্রাভ ও
কামযদ্ধপ্তত;
( ৬) াখা কামযারয় মখারায মেসত্র
মকাম্পাপ্তনয প্তযচারনা লযদ কতৃযক
অনুসভাপ্তদত নীপ্ততভারা ফা প্তযচারনা
লযসদয প্তদ্ধান্ত;
( ৭) প্রস্তাপ্তফত াখা কামযারসয়য বাড়া
চুপ্তক্ত সত্রয কপ্ত;
( ৮) ফীভাকাযীয প্তনজস্ব মলায মে ফা
বফসন সর াপকাফারা নাভজাযীয
কপ্ত; এফং
( ৯) প্রস্তাপ্তফত াখা কামযারয় মখারায
জন্য প্তনম্ন ফপ্তণযত াসয প্তপ ( উক্ত প্তপ
এ উয ভূরয ংসমাজন কয আইন
১৯৯১ মভাতাসফক ১৫% বযাট )
প্তযসাসধয মচক/ ম- অডযায
( ক) নন- রাইপ ইন্সুযসযন্স এয মেসত্র
6

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্
রাআপ আন্স্যশযশন্স্য
দক্ষশত্র ফীভাকাযী কর্তৃক
প্রশর্যক াখা ও
কামৃারয় স্থাশনয জন্য
রাআশন্স্ নপ নফবাগীয়
শয ১০,০০০/ - ,
দজরা শয৫০০০/ - ন্যান্য
দক্ষশত্র- ১০০০/ - ।
নযশাধ িনর্ঃ
নপ, ফযাংক ড্রাপট ফা
দ- ডৃায এয
ভাধযশভ কর্তৃশক্ষয
নুশভানের্ দম দকান
র্পনরী ফযাংশক
কর্তৃশক্ষয র্নফশরয
নুকূশর নযশাধ
কযশর্ শফ।
১৫% বযাট প্রোন
কযশর্ শফ

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

৪.

৫.

দফায নাভ

ফীভা নযকল্প ( রাআপ)
এয নুভনর্ প্রোন

নন- রাআপ আন্স্যশযন্স্ এয
জন্য নপ্রনভয়াভ ায
ননধৃাযণ

দফা প্রোন িনর্

নর্ন দকান ফীভা নযকল্প
চারয দক্ষশত্র ফীভাকাযী
কর্তৃক কর্তৃশক্ষয ননকট
নযকল্পনট নফণন কযায
নূযন ৩০ ( নত্র) নেন
ূশফৃ কর্তৃশক্ষয ননকট
অশফেন কযশর্ শফ।
অশফেননট মথামথ শর
কর্তৃক্ষ নযকল্পনট নফণন
ননফন্ধন কযশফ। প্রশয়াজশন
ননশেৃনকা নুমায়ী ফীভা
নযকল্পনট নযফর্ৃন কযশর্
ননশেৃ নেশফ।
ফীভাকাযী নন- রাআপ
আন্স্যশযশন্স্য ফীভায ায
ননধৃাযশণয জন্য ফীভা
উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ
এয ননকট ফীভা অআন,
২০১০এয ধাযা ১৭ এফং
ফীভা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ
কর্তৃক্ষ ( দন্রার দযনটং
কনভনট) প্রনফধানভারা
২০১২ এয নফধান
দভার্াশফক নপ্রনভয়াশভয ায

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

৫০, ০০০/ ( খ) রাইপ ইন্সুযসযন্স এয মেসত্র :
( অ) প্তফবাগীয় দসয ১০, ০০০/ ( আ) মজরা দসয
৫, ০০০/ - এফং
( ই) অন্যান্য মেসত্র ১, ০০০/ টাকা
প্রস্তাপ্তফত াখা ও কামযারসয়য াখা
ফযফস্থাসকয ূণযাঙ্গ জীফনফৃত্তান্ত;

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

নফনাভূশরয

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

৩০

নযচারক
( একচযনযয়ার ও এশজন্ট)
রাআপ নুনফবাগ
একচযনযয়ার াখা
রাআপ নুনফবাগ

াখা ফযফস্থাসকয প্তোগত মমাগযতায
নদসত্রয কপ্ত;

নযচারক
( দযনটং , নডট ও
জনয)
নন- রাআপ নুনফবাগ
দযনটং াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ
দন্রার দযনটং কনভনট
কর্তৃক আসুযকতর্
ার্কৃরায নং- F-
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ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

ননধৃাযশণয জন্য কর্তৃক্ষ
ফযাফয অশফেন কযশর
কর্তৃক্ষ ননম্নরূ ফযফস্থা
গ্রণ কশযঃ

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্
70/2005 এয অআশটভ
নম্বয ১০ দভার্াশফক
ননধৃানযর্ াশয দশভন্ট
ডৃয/ ক্র দচশকয
ভাধযশভ নপ প্রোনূফৃক
কর্তৃক্ষ ফযাফয
অশফেন কযশর্ শফ।

( ক) কর্তৃক্ষ র্া
নফশফচনায জন্য ন. অয. ন
ফযাফয দপ্রযণ কযশফ;
( খ) ন. অয. ন
প্রশয়াজনশফাশধ মাচাআ
ফাছাআশয়য জন্য
দনৌ, নি, দভাটয এফং
ন্যান্য উ- কনভনটয ননকট
দপ্রযণ কযশফ;
( গ) উ- কনভনটয মাচাআ
ফাছাআ এয অশরাশক
ন. অয. ন নপ্রনভয়াশভয
ায ননধৃাযশণয নফলশয়
কর্তৃক্ষ ফযাফয সুানয
কশয;
( গ) কর্তৃক্ষ ন. অয. ন
এয যাভৃক্রশভ ননরাআপ ফযফায জন্য
নপ্রনভয়াভ ায ননধৃাযণ
কশয।
২। নিফীভা গ্রণকাযী
কর্তৃক নি ননফৃাক
যঞ্জাভানে ( F A)
মথামথবাশফ ফযফাশযয
কাযশণ ফীভায নপ্রনভয়াভ ায
হ্রাশয সুনফধায দক্ষশত্র
কর্তৃক্ষ ফযাফয অশফেন
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ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

১৫

নযচারক

কযশর কর্তৃক্ষ নুশভােন
কযশফ।
৬.

৭.

নফশেশ ফীভা গ্রশণয
দক্ষশত্র নানি প্রোন

নফশেশ নঃফীভা

দকান ম্পনি ফা স্বাশথৃয
দকান ঝুঁনকয ফীভা
ফাংরাশেী দকান ফীভা
প্রনর্িাশনয ভাধযশভ ঝুঁনক
অফনযর্ ( Ri sk
Cover ) কযা না দগশর
ফীভাগ্রীর্া কর্তৃশক্ষয
ননকট অশফেন কযশর
কর্তৃক্ষ অশফেনকাযীশক
কর্তৃশক্ষয বায় নুশভােন
গ্রণূফৃক নানি েন
প্রোন কশয।

াখা ফযফস্থাসকয জাতীয় প্তযচয়
সত্রয কপ্ত;

ফীভাকাযীয ননজস্বাশথৃ
ফীভাকতর্ নর্নযক্ত ঝনক
ন্য দকান এক ফা
একানধক ন: ফীভাকাযী
থফা ন্য দকান
ফীভাকাযীয ননকট স্তান্তয
কশয ননশজ কাশছ োয়
ীনভর্ যাখায রশক্ষয
কর্তৃক্ষ ফযাফয ফীভা অআন
২০১০ এয ২০ ধাযা
দভার্াশফক অশফেন কযশর্
শফ। নঃফীভাকাযীয াশথ
নঃফীভায জন্য কর্তৃশক্ষয
ফযাফশয অশফেন কযশর
কর্তৃশক্ষয বায় নুশভােন
গ্রণূর্বকৃ নফশেশ নঃ
ফীভা কযায নানি নে

াখা ও কামযারসয়য অগযাসনাগ্রাভ ও
কামযদ্ধপ্তত;

নফনাভূশরয

( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

নফনাভূশরয

৩০

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ
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ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

১৫

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভরধন াখা
রাআপ নুনফবাগ

গ্রণ কযশফ।
৮.

র্পননর ফযাংশক জভাকতর্
নযশানধর্ ভূরধন এয
উশিারন/ স্থানান্তয

র্পননর ফযাংশক জভাকতর্
ফীভা
দকাম্পাননয
নযশানধর্
ভূরধন
উশিারন/ স্থানান্তশযয দক্ষশত্র
কর্তৃশক্ষয ননকট অশফেন
কযশর মথামথ কর্তৃশক্ষয
নুশভােন
গ্রণূফৃক
নুশভােন প্রোন কযা য়।

াখা কামযারয় মখারায মেসত্র
মকাম্পাপ্তনয প্তযচারনা লযদ কতৃযক
অনুসভাপ্তদত নীপ্ততভারা ফা প্তযচারনা
লযসদয প্তদ্ধান্ত;

নফনাভূশরয

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

৯.

১০.

জাভানশর্য নফযীশর্
নজৃর্ সুে/ অয় উশিারন

জাভানর্ দপযর্ প্রোন

ফাংরাশে ফযাংশক জাভানর্
নশশফ যনক্ষর্ এফং
নুশভানের্ ননকউনযটজশক
দভয়াোশন্ত নজৃর্ সুে/ অয়
ফীভাকাযী কর্তৃক উশিারশনয
জন্য কর্তৃশক্ষয ননকট
অশফেন কযশর্ শফ।

প্রস্তাপ্তফত াখা কামযারসয়য বাড়া চুপ্তক্ত
সত্রয কপ্ত;

দকান ফীভাকাযী র্ায ফীভা
ফযফা ফন্ধ কযশর এফং
ফীভা ফযফাশয় র্ায োয়

ফীভাকাযীয প্তনজস্ব মলায মে ফা বফসন নফনাভূশরয
সর াপকাফারা নাভজাযীয কপ্ত;
এফং

নফনাভূশরয

১৫

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভরধন াখা
রাআপ নুনফবাগ
নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
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৯০

নন- রাআপ নুনফবাগ
নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

ননষ্পন্ন শন্তালজনক ফা
ন্য দকান প্রকাশয উক্ত
োয় ননষ্পশন্নয ফযফস্থা কযা
শর উক্ত ফীভাকাযী কর্তৃক
জভাকতর্ জাভানর্ দপযর্
প্রানিয জন্য ফীভা অআন,
২০১০ াশরয ২৫ ধাযায
নফধান দভার্াশফক
কর্তৃশক্ষয ননকট অশফেন
কযশর মথামথ কর্তৃশক্ষয
নুশভােন গ্রণূফৃক
নুশভােন প্রোন কযা য়।
১১.

াফননডয়ানয দকাম্পানন
গঠশনয নুশভােন

াফননডয়ানয দকাম্পানন
গঠশনয জন্য ফীভা অআন
২০১০ এয ৪২ ধাযা
নুমায়ী ফীভাকাযী অশফেন
কযশর কর্তৃক্ষ মাচাআূফৃক
নুশভােন প্রোন কযশফ।

রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভরধন াখা
রাআপ নুনফবাগ
নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

প্রস্তাপ্তফত াখা কামযারয় মখারায জন্য
প্তনম্ন ফপ্তণযত াসয প্তপ ( উক্ত প্তপ এ
উয ভূরয ংসমাজন কয আইন ১৯৯১
মভাতাসফক ১৫% বযাট )
প্তযসাসধয মচক/ ম- অডযায
( ক) নন- রাইপ ইন্সুযসযন্স এয মেসত্র
৫০, ০০০/ ( খ) রাইপ ইন্সুযসযন্স এয মেসত্র :
( অ) প্তফবাগীয় দসয ১০, ০০০/ ( আ) মজরা দসয
৫, ০০০/ - এফং
( ই) অন্যান্য মেসত্র
১, ০০০/ - টাকা

নফনাভূশরয

৩০

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
নফননশয়াগ ও ফযফস্থানা
ফযয় নযফীক্ষণ াখা
রাআপ নুনফবাগ
নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
নফননশয়াগ ও ফযফস্থানা
ফযয় নযফীক্ষণ াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

১২.

ফীভাকাযীয নপশ
এযাকচযয়ানয ননশয়াগ

ফীভা অআন ২০১০ এয
৬৭ ধাযায নফধান
দভার্াশফক কর্তৃশক্ষয
নুশভােন গ্রণূফৃক ত্র

( ক) ছনফ  জীফন ফতিান্ত;
( খ) এযকচয়ানযয়ার দাাআনটয েে
নাশফ নেত্র;
( গ) ফীভাকাযী নযচারনা লৃশেয
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১৫

নযচারক
( একচযনযয়ার ও এশজন্ট)
রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্
জানয কযা য়

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

নুশভােন;

একচযনযয়ার াখা

( ঘ) ন্য দকান ফীভাপ্রনর্িাশনয
নযচারক/ উশেযাক্তা নন এআ ভশভৃ রপ
নাভা;

রাআপ নুনফবাগ

( ঙ) নঅআনফ নযশাটৃ ংক্রান্ত প্রশয়াজনীয়
র্থয ( ফাংরাশে ফযাংক দথশক ননধৃানযর্
আনশকায়াযী পভৃ ১ ও ২ নুমায়ী) ;
( চ) ফাংরাশেশয নাগনযক নয় এআ দক্ষশত্র
যকাশযয ংনিষ্ট েিশযয নানি ত্র;
১৩.

ভখয ননফৃাী কভকর্ৃা
ননশয়াগ

ফীভাকাযীয অশফেশনয
দপ্রনক্ষশর্ ফীভা অআশনয ৮০
ধাযায নফধান দভার্াশফক
মথামথ কর্তৃশক্ষয
নুশভােন গ্রণূফৃক ত্র
জানয কযা য়

( ক) প্রস্তাপ্তফত ভুখয প্তনফযাী কভযকতযাসক
ফীভাকাযীয প্রদত্ত অপায মরটায;
( খ) প্রস্তাপ্তফত ভুখয প্তনফযাী কভযকতযায ২
কন াশাটৃ াআজ
ছপ্তফ 
জীফনফৃত্তান্ত;
(গ) দকাম্পাননয
প্তযচারনা লযদ
গৃীত প্তদ্ধাসন্তয তযাপ্তয়ত কপ্ত;

বায়

নফনাভূশরয

১৫

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
ননশয়াগ াখা
রাআপ নুনফবাগ

( ঘ) প্রস্তাপ্তফত ভুখয প্তনফযাী কভযকযতায াসথ
ফীভাকাযীয চুপ্তক্তত্র;
( ঙ) প্তোগত মমাগযতায তযাপ্তয়ত কপ্ত;
( চ ) মম মেপ্তণয ফীভায জন্য মকান
ফযপ্তক্তসক ভুখয প্তনফযাী কভযকযতায জন্য
প্রস্তাফ কযা সফ অনুরু মেপ্তণয ফীভা
মকাম্পাপ্তনসত
১৫
ফৎ সযয
কামজয
অপ্তবজ্ঞতা;
( ছ) ভুখয প্তনফযাী কভযকযতায অফযফপ্তত
ূফয সদ ৩ ফৎমযয অপ্তবজ্ঞতায স্বসে
প্রভাণ;
( জ)
ফয়
ফৎয ) ;

( ীভা
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৪০

থসক

৬৭

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননশয়াগ াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

১৫

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
ননশয়াগ াখা
রাআপ নুনফবাগ

( ঝ) জাতীয় প্তযচয়সত্রয তযাপ্তয়ত কপ্ত;
( ঞ) ভুখয প্তনফযাী কভযকযতা প্তনসয়াগ
অাযণ প্তফপ্তধভারায
প্রপ্তফপ্তধ- ৫
উসেপ্তখত প্তফলসয় প্রদত্ত রপনাভা;

ও
এ

( ট) মকান ফীভা প্রপ্ততষ্ঠাসনয প্তযচারক ফা
উমদযাক্তা নন এ ভসভয রপনাভা;
( ঠ ) প্তআইপ্তফ প্তযসাটয ংক্রান্ত প্রসয়াজনীয়
তথয ( ফাংরামদ ফযাংক মথসক প্তনধযাপ্তযত
ইনসকায়াযী পভয ১ অনুমায়ী;
( ড) আয়কয ংক্রান্ত
কপ্ত;

তমথযয

তযাপ্তয়ত

( ঢ) ভুখয প্তনফযাী কভকযতা ( প্তনসয়াগ ও
অাযণ) প্রপ্তফধানভারা- ২০১২ এয ৩
এয ঘ ও ঙ ধাযায় ফপ্তণযত নদত্র ( মপ্তদ
থাসক) ; এফং
( ণ) প্রস্তাপ্তফত ভুখয প্তনফযাী কভযকতযা ূসফয
মকান ফীভা মকাম্পাপ্তনমত ভুখয প্তনফযাী
কভকযতা প্তসমফ দাপ্তয়ত্ব ারন কযসর ফা
চুপ্তক্ত ম্পন্ন কযসর উক্ত ফীভা মকাম্পাপ্তনয
ছাড়মত্রয তযাপ্তয়ত কপ্ত।
১৪.

উশেষ্টা ননশয়াগ

ফীভাকাযীয অশফেশনয
দপ্রনক্ষশর্ ফীভা অআন ২০১০
এয ৮১ ধাযায নফধান
দভার্াশফক কর্তৃশক্ষয
নুশভােনক্রশভ ত্রজানযয
ভাধযশভ উশেষ্টা ননশয়াশগয
নুশভােন দেয়া য়।

( ক) প্রস্তাপ্তফত উসদষ্টামক ফীভাকাযী কতৃযক
প্রদত্ত অপায মরটায;
( খ)
প্রস্তাপ্তফত
উসদষ্টায
২
কন
াশাটৃ াআজ ছনফ জীফনফৃত্তান্ত;
( গ)
প্তযচারনা লযদ
প্তদ্ধাসন্তয তযাপ্তয়ত কপ্ত;

বায়

গৃীত

( ঘ) প্রস্তাফপ্তত উসদষ্টায াসথ ফীভাকাযীয
চুপ্তক্তত্র;
( ঙ) প্তোগত মমাগযতায তযাপ্তয়ত কপ্ত;
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ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
( চ ) একই ফীভা
মেণীসত
ফীভা
প্রাপ্তনক কাজসয অপ্তবজ্ঞতায প্রভাণ;

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্
ও

( ছ) প্তনম্ন ফপ্তণযত প্তফলময় ৩০০ টাকায ননজনডনয়ার ষ্টযাম্প ( দনাটাযীকতর্) রপনাভা
:
( ১) প্ততপ্তন
মকান
ফীভাকাযীয
উসদযাক্তা/ যপ্তচারক ফা মকান ফযাংক ফা
আপ্তথযক প্রপ্ততষ্ঠাসনয উসদযাক্তা/ যপ্তচারক
নন ;
( ২) প্ততপ্তন মকান ঋণ মখরাী
নন ;
( ৩) প্ততপ্তন যাষ্ট্রীয় ৃঙ্খরা প্তফসযাধী
মকান কামযকরাস জপ্তড়ত নন ;
( ৪) প্ততপ্তন দসয মকান আদারসত
মকান অযামধয জন্য দপ্তডডত নন ;
( ৫) প্ততপ্তন ফা তায যপ্তফামযয
দস্যমদয নাসভ ফীভাকাযীয মকান এসজডট
রাইমন্স মনই;
( ৬) প্ততপ্তন অন্য মকান ফীভাকাযীয
াসথ মকানবাসফই ংপ্তিষ্ট নন ।
( জ) প্তআইপ্তফ প্তযসাটয ংক্রান্ত প্রসয়াজনীয়
তথয ( ফাংরাদস ফযাংক থসক প্তনধযাপ্তযত
ইনসকায়াযী পভয ১ অনুমায়ী) ;
( ঝ) জাতীয় যপ্তচয়ত্রসয তযায়প্তত কপ্ত;
( ঞ) আয়কয
কপ্ত; এফং

ংক্রান্ত

তথযসয

তযায়প্তত

( ট) প্রস্তাপ্তফত উমদষ্টা ূসফয মকান ফীভা
মকাম্পাপ্তনমত দায়প্তত্ব ারন কযসর ফা চুপ্তক্ত
ম্পন্ন
কযসর
উক্ত
ফীভা
মকাম্পাপ্তনয
ছাড়ত্রসয তযাপ্তয়ত কপ্ত।
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ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ
নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননশয়াগ াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং
১৫.

দফায নাভ
এযকচনযয়ার দফন
নুশভােন

দফা প্রোন িনর্
ফীভা অআন ২০১০ এয
৩০ ধাযায নফধান
দভার্াশফক অশফেন কযশর
কর্তৃশক্ষয নুশভােনক্রশভ
দফনশয নফলশয় ত্র জানয
কযা য়।

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
( ক) দকাম্পানন ননমক্ত এযকচয়ানয কর্তৃক
প্রেি এযকচনযয়ার দফন এয কন;
এফং

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

নফনাভূশরয

১৫

নযচারক
( একচযনযয়ার ও এশজন্ট)
রাআপ নুনফবাগ
একচযনযয়ার াখা
রাআপ নুনফবাগ

২০০ টাকা

৩০

নযচারক
( একচযনযয়ার ও এশজন্ট)
রাআপ নুনফবাগ
এশজন্ট াখা

( খ) কর্তৃশক্ষয ননধৃানযর্ ছক দভার্াশফক
প্রশয়াজনীয় র্থযাফরী ।
প্রানিস্থান:
‘ছক’
অআনডঅযএ - এয ওশয়ফাআশট

১৬.

ফীভা এশজন্টশক রাআশন্স্
প্রোন এফং নফায়ন

ফীভা অআন ২০১০ এয
১২৪ ধাযায নফধান
দভার্াশফক প্রনফধান দ্বাযা
ননধৃানযর্ িনর্শর্
ফীভাকাযীয ননশয়াগকতর্
এশজশন্টয রাআশন্স্ প্রোন
কযা য়।

( ক) অশফেশনয কন ( ১৯৫৮ এয নফনধ
দভার্াশফক নফনবন্ন পযভ) ;
( খ) ২ কন াশাটৃ াআজ ছনফ রৃআ
কন;
( গ) নক্ষাগর্ দমাগযর্ায র্যানয়র্ কন;

রাআপ নুনফবাগ

( ঘ) জার্ীয় নযচয় শত্রয কন;
( ঙ) ফযাংক নাশফয প্রর্যায়ন শত্রয
কন;
( চ) ৭২ ঘন্টায প্রনক্ষণ নেত্র;
( ছ) ১০ ( ে) টাকায দযনবননউ স্ট্যাম্প
একনট; এফং
( জ) ূফৃফর্ৃী ফছশযয নেশত্রয কন।
( নফায়শনয দক্ষশত্র প্রশমাজয)
( * দনাট: কর্তৃক্ষ কর্তৃক নর্ন
প্রনফধানভারা প্রণীর্ শর এয র্ৃ
প্রশমাজয শফ)
প্রানিস্থান:
পযভ
অআনডঅযএ - এয ওশয়ফাআশট
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নযচারক
( দযনটং, নডট ও
জনয)
নন- রাআপ নুনফবাগ
জনয ও এশজন্ট াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং
১৭.

দফায নাভ
ফীভা এশজন্ট
ননশয়াগকাযীয নেত্র
আসুয ও নফায়ন

দফা প্রোন িনর্
ফীভা অআন ২০১০ এয
১২৫ ধাযায নফধান
দভার্াশফক প্রনফধান দ্বাযা
ননধৃানযর্ িনর্শর্
অশফেশনয দপ্রনক্ষশর্ ফীভা
এশজন্ট ননশয়াশগয
নুশভােন প্রোন কযা
শফ।

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
( ক) অশফেশনয কন ( ১৯৫৮ এয নফনধ
দভার্াশফক নফনবন্ন পযভ) ;

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্
৫০০ টাকা

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

৩০

নযচারক
( একচযনযয়ার ও এশজন্ট)
রাআপ নুনফবাগ
এশজন্ট াখা

( খ) ২ কন র্যানয়র্ াশাটৃ াআজ
ছনফ;

রাআপ নুনফবাগ

( গ) নক্ষাগর্ দমাগযর্ায র্যানয়র্ কন;
( ঘ) জার্ীয় নযচয় শত্রয কন / জন্ম
ননফন্ধন নে;
( ঙ) ফযাংক নাশফয প্রর্যায়ন শত্রয কন;
( চ) ৭২ ঘন্টায প্রনক্ষণ নেত্র;
( ছ) একনট ১০/ - টাকায দযনবননউ
স্ট্াম্প;
( জ) ূফৃফর্ৃী ফছশযয নেশত্রয কন।
( নফায়শনয দক্ষশত্র প্রশমাজয)
প্রানিস্থান:
পযভ: অআনডঅযএ - এয ওশয়ফাআট।

১৮.

১৯.

ফীভা দরাকায রাআশন্স্
( নন- রাআপ আন্স্যশযন্স্)
প্রোন ও নফায়ন

ফীভা অআন ২০১০ এয
১২৬ ধাযায নফধাশন
উশিনখর্ যকাশযয প্রেি
নফনধশর্ ননধৃানযর্ িনর্শর্
নর্ন রাআশন্স্ ও নফায়ন
প্রোন কযা শফ।

ফীভা জনযকাযীয রাআশন্স্ ফীভা অআন ২০১০ এয
( নন- রাআপ) প্রোন ও
১২৭ ধাযায নফধান
নফায়ন
দভার্াশফক জনযকাযীয
রাআশন্স্ কর্তৃশক্ষয
নুশভােনক্রশভ প্রোন কযা
য়।

নন- রাআপ আন্স্যশযন্স্ ফযফা নযচারনায
জন্য ফীভা দরাকাশযয রাআশন্স্ আসুয
ংক্রান্ত নফলয় যকায কর্তৃক নফনধ দ্বাযা
ননধৃানযর্ শফ।

( ক) প্রনর্ দেনণয জন্য পযভ- ১৭ এয
যণকতর্ কন। ( ১৯৫৮ নফনধভারা) ;
( খ) প্রনর্ দেনণয নপ ফাফে ১, ০০০/ টাকা ( ফীভা নধেিশযয ার্কৃরায) ;
( গ) নফায়ন নপ এয ওয ১৫% াশয
ভূক প্রোন কশয চারাশনয কন। ( জার্ীয়
যাজস্ব দফাশডৃয ননশেৃনা) ;
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নযচারক
( দযনটং, নডট ও
জনয)
নন- রাআপ নুনফবাগ

যকায কর্তৃক ফীভা
দরাকাশযয রাআশন্স্
আসুয ংক্রান্ত নফলয়
ংক্রান্ত নফনধভারা
প্রণীর্ শর কামৃকযী
শফ।
প্রনর্ দনণয জন্য
১, ০০০/ - টাকা
ফর্ৃভাশন ১৯৫৮
াশরয নফনধভারা
নুাশয কামৃক্রভ
শে। ( নর্ন

জনয ও এশজন্ট াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ
৩০

নযচারক
( দযনটং, নডট ও
জনয)
নন- রাআপ নুনফবাগ
জনয ও এশজন্ট াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
( ঘ) কভৃকর্ৃা- কভৃচাযীশেয নাশভয র্ানরকা
ও ংীোযশেয নাশভয র্ানরকা।;
( ঙ) ফাংরাশে আন্স্যশযন্স্ াশবৃয়াৃ
এশানশয়শনয েে শেয নেশত্রয
কন;

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

৪৫

নযচারক

প্রনফধানভারা জানয
শর র্া জানযয
র্ানযখ দথশক কামৃকয
শফ)

( চ) ারনাগাে অয়কয প্রর্যয়ন শত্রয
কন;
( ছ) ফানলৃক অয়- ফযশয়য নাফ;
( জ) নফগর্ ফছশযয ম্পানের্ ফৃশভাট
জনয কাশজয র্ানরকা; এফং
( ঝ) প্রনর্নট দেণীয ২নট কশয জনয
প্রনর্শফেন ( ১৯৫৮ নফনধভারা) ।
প্রানিস্থান:
পযভ: অআনডঅযএ - এয ওশয়ফাআশট
২০.

নদ্বর্ীয় জনযকাযী ননশয়াগ

ফীভা অআন ২০১০ এয
১২৮ ধাযা দভার্াশফক
নদ্বর্ীয় জনযকাযী ননশয়াশগয
নুশভােন প্রোন কযা য়

ফীভা গ্রাক কর্তৃক নদ্বর্ীয় জনযকাযী
ননশয়াশগয কাযণ ও প্রশয়াজনীয়
কাগজানে অশফেনত্র।

( দযনটং, নডট ও
জনয)
নন- রাআপ নুনফবাগ
জনয ও এশজন্ট াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

২১.

উশেযাক্তা দয়ায
দাল্ডাযশেয দয়ায
স্তান্তশযয নুশভােন

উশেযাক্তা দয়াযশাল্ডাযশেয
দয়ায ক্রয়/ নফক্রয়/ স্থানান্তয
এয কর্তৃশক্ষয বায
নুশভােন গ্রণূফৃক
নুভনর্ প্রোন কযা য়

( ১) ময়ায স্তান্তযকাযী
স্তান্তসযয প্রস্তামফয কপ্ত;

কতৃযক

( ২) ময়ায
গ্রণকাযী
ক্রয়/ স্তান্তসযয প্রস্তাসফয কপ্ত;
( ৩) ময়ায
স্তান্তমযয প্তফলময়
উসদযাক্তাসদয অনাপ্তত্ত ত্র;

প্তফক্রয়/
কতৃযক

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ

অন্যান্য

( ৪) ময়ায ক্রয় প্তফক্রসয়য প্তফলসয় প্তযচারনা
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৩০

ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

লযসদয প্তদ্ধাসন্তয কপ্ত;
( ৫) উসদযাক্তায ময়ায স্তান্তমযয জন্য
পযভ- ১১৭  ময়ায াপ্তটযপ্তপসকসটয
তযাপ্তয়ত কপ্ত;
( ৬) উসদযাক্তায প্তডসভট ময়ামযয
প্তফও প্তাসফয প্তাফ প্তফফযণী;
( ৭) ময়ায স্তান্তকাযীয
স্তান্তসযয কাযণ;
( ৮) ময়ায
কপ্ত;

মেমত্র

ময়ায

স্তান্তযকাযীয

প্তফক্রয়/

এপ্তপসডপ্তবসটয

( ৯) ময়ায গ্রণকাযীয প্তআইপ্তফ প্তযসাটয
ংক্রান্ত প্রসয়াজনীয়
তথয ( ফাংরামদ
ফযাংক থসক প্তনধযাপ্তযত ইনসকায়াযী পভয- ১
অনুমায়ী;
( ১০) মকাোপ্তন
নদত্র;

কতৃক
য

ময়ায

( ১১) ময়ায গ্রণকাযীয
এক কপ্ত ছপ্তফ;

স্তান্তমযয

জীফনফৃত্তান্ত

( ১২) ময়ায গ্রণকাযীয রপনাভা;
( ১৩) ময়ায
গ্রণকাযীয
প্তযচয়সত্রয কপ্ত;

জাতীয়

( ১৪) ময়ায গ্রণকাযীয ারনাগাদ আয়কয
প্তযসাসধয নদ ত্র এফং ম্পদ প্তফফযণী
আইপ্তট- ১০প্তফ এয কপ্ত;
( ১৫) ময়ায গ্রণকাযীয আসয়য উৎ;
( ১৬) ময়ায গ্রণকাযীয অন্যান্য ময়াসযয
প্তফফযণ ( মপ্তদ থাসক) ;
[ মনাট: ফীভা উন্নয়ন ও প্তনয়ন্ত্রণ কতৃযে
কতৃযক অনুসভাদন প্রাপ্তিয য মকাম্পাপ্তন
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নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
নন- রাআপ নুনফবাগ
ননফন্ধন ও ভূরধন াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান

দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

আইন ১৯৯৪ ও ফীভাকাযীয ংঘপ্তফপ্তধয
প্তফধান এফং তাপ্তরকাবুক্ত মকাম্পাপ্তনয মেসত্র
ফাংরাসদ প্তপ্তকউপ্তযপ্তটজ এডড এক্সসচঞ্জ
কপ্তভন ( প্তফএইপ্ত) এয ংপ্তিষ্ট আইন ও
প্তফপ্তধ প্তফধান মভাতাসফক ময়ায স্তান্তয
কযসত সফ।
ময়ায স্তান্তসযয য
ফীভাকাযী অফশ্যই কতৃযেসক অফপ্তত
কযসত সফ। ]
২২.

দকাম্পাননয ম্পনি
( বূনভ/ োরান/ দলায/ লাট)
ক্রয়/ নফক্রশয়য নুশভােন

ফীভাকাযীয অশফেশনয
দপ্রনক্ষশর্ কর্তৃশক্ষয বায
নুশভােনক্রশভ ম্মনর্
প্রোন কযা য়

( ১) বূনভ/ োরানশকাঠা ফা স্থাফয ম্পনি
ক্রশয়য উশেশ্য বূনভ/ োরানশকাঠা ফা
স্থাফয ম্পনি ক্রশয়য নফলশয় নযচারনা
লৃশেয বায নিাশন্তয কন;
( ২) জপ্তভ,
বফন ফা মলায
তপপ্তর ( প্তফস্তাপ্তযত প্তঠকানা) ;

মেসয

( ৩) জপ্তভ, বফন ফা মলায মেসয প্তযভাণ
এফং প্রস্তাপ্তফত ভূরয ( জপ্তভয মেসত্র প্রপ্তত
কাঠা/ তাং এফং মলায মেসয মেসত্র
প্রপ্তত ফগযপুট প্তসসফ) ;

নফনাভূশরয

৪৫

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)
রাআপ নুনফবাগ
নফননশয়াগ ও ফযফস্থানা
ফযয় নযফীক্ষণ াখা
রাআপ নুনফবাগ

( ৪) প্তএ/ আযএ / এ এ খপ্ততয়ান
মভাতামফক
ভাপ্তরকানা
ও
নাভজাযীয
প্তফফযণ প্রভাণ;
( ৫) স্থানীয় যকামযয কয ারনাগাদ
বূপ্তভ উন্নয়নকয প্তযসাসধয প্রভাণ;
( ৬) বফন ফা মলায মেময
কতৃযে কতৃক
য অনুসভাপ্তদত নক্সা;

মথামথ

( ৭) প্রস্তাপ্তফত বূপ্তভ/ মলায মে/ বফন ফা
স্থাফয ম্পপ্তত্তয মযপ্তজসষ্ট্রন খযচ , টযাক্স
এফং অন্যান্য খযচ ংক্রান্ত তথযাপ্তদ;
( ৮) প্রস্তাপ্তফত বূপ্তভ/ মলায মে/
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বফন ফা

নযচারক
( ননফন্ধন ও ফযফস্থানা
ফযয়)

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
স্থাফয
ম্পপ্তত্তয
প্তফযীসত
মকান
ফযাংক/ আপ্তথযক প্রপ্ততষ্ঠামন মকান ফন্ধকী ঋণ
আসছ প্তকনা ম ংক্রান্ত তথযাপ্তদ;
( ৯) প্রস্তাপ্তফত বূপ্তভ/ দারানসকাঠা ফা স্থাফয
ম্পপ্তত্ত
প্তনস্কডটক
ভসভয
নদপ্রাি
আইনজীফীয নদত্র;
( ১০) ইমতাূসফয মকাম্পাপ্তন কতৃক
য
ক্রয়কৃত
বূপ্তভ/ বফন ফা স্থাফয ম্পপ্তত্তয তাপ্তরকা,
অফস্থান ও ফযফামযয প্তফফযণ এয ক্রয়
ভূরয এফং আনুভাপ্তনক ফাজায ভূরয;
( ১১) প্তফসক্রতায াসথ মকাম্পাপ্তনয মকান
উসদযাক্তা/ প্তযচারক এফং তামদয আত্মীয়
স্বজনমদয ম্পৃক্ততা আসছ প্তকনা ম
ম্পসকয ভুখয প্তনফযাী কভযকতযা কতৃযক
প্রতযয়নত্র;
( ১২) মথামথ
কতৃযে
কতৃযক
বফধ
রাইমন্সধাযী েভতাপ্রাি ২ প্তট জপ্তয
প্রপ্ততষ্ঠান কতৃক
য বূপ্তভ/ দারানসকাঠা ফা স্থাফয
ম্পপ্তত্তয প্তযভান, ফতযভান ফাজায ভূরয
এফং
অফস্থামনয
প্তফফযণ
( নকা)
উমেখূফযক রৃপ্তট ( ০২) প্তনযসে জপ্তয
প্রপ্ততসফদন;
( ১৩) বূপ্তভ, বফন ফা মলায মে ক্রময়য
অসথযয উৎ;
( ১৪) বূপ্তভ,
উসেশ্য;

বফন

ফা

মে

ক্রসয়য

( ১৫) ফীভা গ্রাসকয দাসয়য প্তযভাণ:
( ক) ফীভাকাযীয অপ্তনেন্ন ফীভাদাফী ( ভৃতুয
দাফী, মভয়াসদাত্তীনয দাফী এফং অন্যান্য
দাফী) এয প্তযভাণ;
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দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ
নন- রাআপ নুনফবাগ
নফননশয়াগ ও ফযফস্থানা
ফযয় নযফীক্ষণ াখা
নন- রাআপ নুনফবাগ

ক্রনভক
নং

দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজ ত্র এফং প্রানিস্থান
( খ)
রাইপ
ফীভাকাযীয
ফীভাগ্রামকয দাময়য প্তযভাণ
মফানা ) ;
( গ)
মভাট
[ ( ১) +( ২) ] ;

ফীভা

গ্রাসকয

মেমত্র
( প্তরপ্ত
দায়

( ১৬) ফীভাকাযীয মভাট প্তফপ্তনসয়াসগয প্তাফ
( খাতওয়াযী) ;
( ১৭) ফীভাকাযীয
প্তযজযাব পাডড/
প্তযভাণ;

ফতযভান রাইপ
প্তফপ্তনসয়াগসমাগয

পাডড/
অসথযয

( ১৮) ফীভাকাযীয প্তফপ্তনসয়াগসমাগয তপ্তফসরয
প্রােপ্তরত প্তফপ্তনসয়াগ আসয়য প্তাফ;
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দফাভরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয় ীভা

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায

( কভৃনেফ)

েফী / াখা/ নুনফবাগ

অভ্যন্তরীণ সেবা
ক্র: নং দফায নাভ
১.

কর্তৃশক্ষয কামৃারশয়য
কভৃকর্ৃাশেয নজৃর্
ছনট ( দেশ ও
নফশেশ)

২.

কর্তৃশক্ষয কামৃারশয়য
কভৃকর্ৃাশেয নক্ষা ছনট

৩.

কর্তৃশক্ষয কামৃারশয়য
দপ্রলশণ কভৃযর্
কভৃকর্ৃাশেয নক্ষা
ছনট
কর্তৃশক্ষয কামৃারশয়য
কভৃকর্ৃা/ কভৃচাযীয

৪.

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান

১. অশফেন াওয়ায য
ননধৃানযর্ ছনট নফনধভারা,
১৯৫৯ নুমায়ী উমক্ত
কর্তৃশক্ষয নুভনর্শক্রশভ
যকানয অশে জানয কযা
য়।
২. যকায কর্তৃক ভশয়
ভশয় জানযকতর্ নফশে
ভ্রভশণয নুভনর্ ও
অনুলাংনগক ননশেৃনা
নুযণীয়।
৩. দপ্রলশণ কভৃযর্
কভৃকর্ৃাশেয দক্ষশত্র FI D
দর্ অশফেনত্র সুানয
কাশয গ্রায়ন।
কর্তৃশক্ষয
কভৃকর্ৃা/ কভৃচাযীশেয দক্ষশত্র
কর্তৃক্ষ নুশভােন প্রোন
কযশফ।
প্রস্তাফ প্রানিয য নফেযভান
ছনট নফনধ/ নফধাশনয
অশরাশক মথামথ মৃাশয়য
নুশভােনক্রশভ যকানয
অশে জানয কযা য়।
FI D - দর্ অশফেনত্র
গ্রায়ন

ক. মথামথ কর্তৃশক্ষয ননকট অশফেন,
খ. ননধৃানযর্ পশভৃ অশফেন,
গ. ছনট প্রাযর্ায প্রর্যয়ন ত্র,

প্রস্তাফ প্রানিয য নফেযভান
নফনধ/ নফধাশনয অশরাশক

ক. কভৃকর্ৃায অশফেনত্র
খ. ূফৃফর্ৃী ভঞ্জযীয কন

দফায ভূরয এফং
নযশাধ িনর্
নফনাভূশরয

ভয়ীভা
(কভৃনেফ)
১৫

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায
েফী/ াখা/ নুনফবাগ
নযচারক
( প্রান)
প্রান- ২ াখা
প্রান নুনফবাগ

প্রানিস্থানঃ প্রান- ২ াখা

ক. মথামথ কর্তৃশক্ষয ননকট অশফেন,
খ. ংনিষ্ট নক্ষা প্রনর্িান কর্তৃক প্রেি
প্রর্যয়ন ত্র।

নফনাভূশরয

ক. কভৃকর্ৃায অশফেন,
খ. নক্ষা ংক্রান্ত ফতনি/ নুশভােশনয অশে

22

১৫

৭

নফনাভূশরয

১৫

নযচারক
( প্রান)

ক্র: নং দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান

োনন্ত ও নচিনফশনােন
বার্া ছনট ভঞ্জযী

মথামথ মৃাশয়য
নুশভােনক্রশভ যকানয
অশে জানয কযা য়।

গ. ননধৃানযর্ পযভ ছনটয প্রাযর্ায নে

৫.

কর্তৃশক্ষয কামৃারশয়য
কভৃকর্ৃাশেয ফয
প্রস্তুনর্ভূরক ছনট
নুশভােন ও ফয
বার্া ভঞ্জযী

প্রস্তাফ প্রানিয য নফেযভান
ফয বার্া নফনধ- নফধাশনয
অশরাশক মথামথ মৃাশয়য
নুশভােনক্রশভ যকানয
অশে জানয কযা য়।

ক. ননধৃানযর্ পযভ- এ মথামথ কর্তৃশক্ষয
ননকট অশফেন,
খ. পযভ প্রানিস্থানঃ প্রান- ২ াখা

নফনাভূশরয

২০

৬.

কর্তৃশক্ষয
কভৃকর্ৃা/ কভৃচাযীয
নর্নযক্ত োনয়ত্ব/ চরনর্
োনয়ত্ব/ োনয়ত্ব বার্া
প্রোন

ক. কভৃকর্ৃায অশফেনত্র
খ. ভ মৃাশয়য ূণয শে োনয়ত্ব প্রোশনয
অশেশয কন

নফনাভূশরয

১৫

৭.

কর্তৃশক্ষয কামৃারশয়য
দপ্রলশণ কভৃযর্
কভৃকর্ৃাশেয বনফষ্য
র্নফর দথশক গ্রীভ
ভঞ্জযী
কর্তৃশক্ষয কামৃারশয়য
কভৃকর্ৃা / কভৃচাযীশেয
নজনএপ, গত ননভৃাণ,
দভাটয াআশকর ও
ন্যান্য নগ্রভ প্রোন।
োিনযক ও অফানক
দটনরশপান ভঞ্জযী

প্রস্তাফ প্রানিয য নফেযভান
নফনধ/ নফধান/ অআশনয
অশরাশক প্রাননক ও
অনথৃক ক্ষভর্া ৃণ
নীনর্ভারা দভার্াশফক মথামথ
মৃাশয়য নুশভােনক্রশভ
যকানয অশে জানয কযা
য়।
MOPA- দর্ অশফেনত্র
গ্রায়ন

ক. ননধৃানযর্ পশভৃ অশফেন,
খ. জভাকতর্ শর্ৃয নাফত্র

নফনাভূশরয

৭

কর্তৃশক্ষয বায় নুশভােন
গ্রণ ূফৃক নগ্রভ প্রোন
কযা য়

প্রশয়াজনীয় কাগজত্র অশফেনত্র

নফনাভূশরয

৭

ভনন্বর্ যকানয দটনরশপান
নীনর্ভারা- ২০০৪ নুমায়ী
ফযফস্থা গ্রণ।

ননধৃানযর্ ছশক শফেন
প্রানি স্থান:
দফা াখা
প্রান নুনফবাগ
BTCL এয For mat নুমায়ী অশফেন

নফনাভূশরয

১০

নফনাভূশরয

৭

৮.

৯.

১০.

যকাযী অফানক

ভনন্বর্ যকানয দটনরশপান
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দফায ভূরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয়ীভা
(কভৃনেফ)

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায
েফী/ াখা/ নুনফবাগ
প্রান- ২ াখা
প্রান নুনফবাগ
থৃ ও নাফ
প্রান নুনফবাগ
নযচারক
( প্রান)
প্রান- ২ াখা
প্রান নুনফবাগ
থৃ ও নাফ
প্রান নুনফবাগ
নযচারক
( প্রান)
প্রান- ২ াখা
প্রান নুনফবাগ

নযচারক
( প্রান)
প্রান- ২ াখা
প্রান নুনফবাগ

নযচারক
( প্রান)
দফা াখা
প্রান নুনফবাগ
নযচারক

ক্র: নং দফায নাভ

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান

দফায ভূরয এফং
নযশাধ িনর্

দটনরশপাশন BTCL এয
আন্টাযশনট ফযফাশযয
ভঞ্জযী
আন্টাযকভ, দটনরশপান,
পশটাকন দভনন,
পযাক্স দভনন দভযাভর্

নীনর্ভারা- ২০০৪ নুমায়ী
ফযফস্থা গ্রণ।
চানোত্র াওয়ায য
ংনিষ্ট প্রনর্িান কর্তৃক
ফযফস্থা গ্রণ

চানোশত্রয ভাধযশভ
প্রানি স্থান:
দফা াখা
প্রান নুনফবাগ

১২.

বা, দনভনায
অশয়াজন ও
অযায়শনয ফযফস্থা

ননশেৃনা দভার্াশফক

চানোত্র

নাফ াখা কর্তৃক
নফশরয থৃ প্রোন
কযা য়।

১৩.

বফশেনক প্রনক্ষণ,
দনভনায, ওয়াকৃ
আর্যানেশর্ ংগ্রশণয
জন্য কভৃকর্ৃা
ভশনানয়ন।

ক. নফশে ভ্রভণ নফফযণী,
খ. থৃ নফবাগ কর্তৃক ভশনানয়ন ংক্রান্ত
ত্র,
গ. াশাশটৃয পশটাকন,
ঘ. অশয়াজক ংস্থা কর্তৃক চূড়ান্ত
অভন্ত্রণত্র;
প্রানিস্থান
প্রান - ২ াখা

১৪.

কর্তৃশক্ষয কামৃারশয়য
কভৃনযনধবক্ত নফলশয়
দেশ
প্রনক্ষণ, ওয়াকৃ,
দনভনায আর্যানেশর্
কভৃকর্ৃা ভশনানয়ন
এফং
কভৃকর্ৃা/ কভৃচাযীশেয
প্রনক্ষশণয ফযফস্থা
গ্রণ।
াডৃওয়যায, পটওয়ায

অশয়াজক ংস্থা শর্ ত্র
াওয়ায য ননথ
নুশভােশনয ভাধযশভ
কভৃকর্ৃা ভশনানয়ন ূফৃক
ননশম্নাশক্তাবাশফ দফা প্রোন
কযা য়:
১. নজ. ও জানয
২. আ- দভআর
৩. ডাশকয ভাধযশভ
অশয়াজক ংস্থা শর্ ত্র
াওয়ায য ননথ
নুশভােশনয ভাধযশভ প্রাথৃী
ভশনানয়ন ূফৃক
ননশম্নাশক্তাবাশফ দফা প্রোন
কযা য়:
১. ত্র ভাযপর্
২. আ- দভআর

প্রান- ২ াখা শর্ ংনিষ্ট কভৃকর্ৃায
াশথ দমাগাশমাগ কশয প্রশয়াজনীয় কাগজত্র
ংগ্র কযা য়।

যানয

চানোত্র প্রোন

১১.

১৫.

ভয়ীভা
(কভৃনেফ)

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায
েফী/ াখা/ নুনফবাগ
( প্রান)
দফা াখা
প্রান নুনফবাগ
নযচারক
( প্রান)
দফা াখা
প্রান নুনফবাগ

২

নযচারক
( প্রান)
দফা াখা
প্রান নুনফবাগ

নফনাভূশরয

ননয়নভর্

নযচারক
( প্রান)
প্রান- ২ াখা
প্রান নুনফবাগ

নফনাভূশরয

ননয়নভর্

নফনাভূশরয

৩

প্রানিস্থান
প্রান - ২ াখা
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ক্র: নং দফায নাভ

১৬.
১৭.

এফং দনটওয়াকৃ ভো
আন্টাযশনট ংশমাগ
এফং ওয়াআপাআ ভো
বাআযা/ এনন্ট- বাআযা
পটওয়ায ভো

দফা প্রোন িনর্

প্রশয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রানিস্থান

দফায ভূরয এফং
নযশাধ িনর্

ভয়ীভা
(কভৃনেফ)

যানয

চানোত্র প্রোন

নফনাভূশরয

৩

যানয

মথামথ র্থযানে চানোত্র প্রোন

নফনাভূশরয

৩

োনয়ত্বপ্রাি কভৃকর্ৃায
েফী/ াখা/ নুনফবাগ
( প্রান)
দনটওয়াকৃ াখা
প্রান নুনফবাগ

নবশমাগ প্রনর্কায ফযফস্থানা ( GRS)
দফা প্রানিশর্ ন্তুষ্ট শর োনয়ত্বপ্রাি কভকর্ৃায ংশগ দমাগাশমাগ করুণ। নর্নন ভাধান নেশর্ ফযথৃ শর ননশম্নাক্ত িনর্শর্ দমাগাশমাগ কশয অনায ভো ফনর্
করুন
ক্রনভক
১

কখন দমাগাশমাগ কযশফন
োনয়ত্বপ্রাি কভকর্ৃা ভাধান নেশর্ না াযশর

২

GRS দপাকার শয়ন্ট নননেৃষ্ট ভয় ভাধান নেশর্ ফযথৃ
শর

দমাগাশমাশগয নঠকানা ও দপান নম্বয
নযচারক ( প্রান)
ভনন্ত্রনযলে নফবাশগয GRS
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ননষ্পনিয ভয়ীভা
২ নেন

