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াকৃুরায নং-  ৭৬/২০২০  

 

নফলয়ঃকরযানা বাআযারয কাযরণ উদ্ভতূ নযনিনতরত ফীভাগ্রাকরদয স্বারথ ৃ ও ফীভা প্রনতষ্ঠানমূরয কামকৃ্রভ নফলরয় ননরদৃনা 

প্ররে। 

 

  

নফশ্বব্যাী করযানা বাআযা ভাভাযী অকায ধাযণ করযরছ মায নফস্তায নফরশ্বয প্রায় প্রনতটি দদরআ রয়রছ। গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ 

যকায করযানা বাআযা দভাকানফরায় নানানফধ দরক্ষ গ্রণ করযরছ। যকায এ বাআযারয নফস্তায দযারধয জন্য যকানয ও 

দফযকানয মাৃরয়য নপমূ াভনয়ক ফন্ধ যাখায ননরদৃ প্রদান করযরছ এফং প্ররয়াজনীয়তায অররারক তা ফনধতৃ কযরছ। 

ফাংরারদর ফীভা প্রনতষ্ঠান মূরয প্রায় ১ দকাটিযও নধক ফীভাগ্রাক যরয়রছ মারদয ভরে কাযও কাযও ফীভা নরন দভয়াদউত্তীণ ৃ

রয়রছ নকন্তু ফীভাদানফয টাকা প্রানিয ররক্ষে প্ররয়াজনীয় উরযাগ গ্রণ কযরত াযরছন না, রনরকয ফীভা নরনয নপ্রনভয়াভ জভায 

ভয় রয়রছ নকন্তু চরারপযায় নফনধননরলধ থাকায় এফং দকাম্পানন/করাৃরযনগুররায নপ ফন্ধ থাকায় নপ্রনভয়ারভয টাকা জভা নদরত 

সুনফধা রচছ। তাছাড়া, ভটয আন্স্যেরযরন্স্য দক্ষরে রনক নরন দভয়াদউত্তীণ ৃররও নরন নযননউ কযরত ভস্যায ম্মযখীন রেন। 

ন্মনদরক, ফীভা প্রনতষ্ঠানগুররা ফীভা অআন ২০১০ ও কর্তৃরক্ষয ননরদৃনা দভাতারফক প্ররয়াজনীয় নযরাট-ৃনযটান ৃ ফীভা উন্নয়ন ও 

ননয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ ফযাফয দানখর কযা ম্ভফ রে না।  

  

২। উদ্ভূত নযনিনতরত ফীভা নরেয তথা ফীভাগ্রাকরদয স্বারথ ৃএফং দকাম্পাননগুররায কামকৃ্ররভয সুনফধারথ ৃননরনাক্ত  ননরদৃনা প্রদান 

কযা রঃ 

 

ক) ২৫ ভাচ ৃ২০২০ তানযখ দথরক ২৫ এনপ্রর ২০২০ তানযরখয ভরে দম কর জীফন ফীভা নরনয দগ্র ননযয়ড দল রয়রছ 

দ কর নরনয জন্য দগ্র ননযয়ড অযও ৪৫ নদন ফনধতৃ কযা র। উক্ত ভরয় নরনগুররায ধীরন ফীভা ঝুঁনক অফনযত 

থাকরফ এফং নরনগুররা চরভান নররফ নফরফনচত রফ। 

 

খ) করযানা বাআযারয প্রবারফ সৃষ্ট থৃংকরট ফীভা গ্রাকরদযরক রমাগীতা কযায স্বারথ ৃ দভয়াদউত্তীণ ৃ নরনমূরয 

নফযীরত প্রাপ্য দানফ ৯০ নদরনয নযফরত ৃ৩০ নদরনয ভরে প্রদান কযরত রফ।এরক্ষরে, গ্রারকয অরফদরনয জন্য রক্ষা না 

করয করাৃরযন/দকাম্পাননমূরয ডাটারফআজ দথরক দভয়াদউত্তীণ ৃ নরনয তানরকা ননরয় ফীভা গ্রারকয ারথ দমাগারমাগ 

করয নরাআরন গ্রারকয ব্যাংরক ফীভা দানফয টাকা নযরারধয ব্যফিা কযরত রফ। 
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গ) দদব্যাী মানফান  চরাচর ীনভত থাকায় নধকাং গানড় কামতৃ ফন্ধ যরয়রছ। এরক্ষরে ফতভৃান নযনিনতরত দম কর 

ভটয আন্স্যেরযরন্স্য দভয়াদ ২৫ এনপ্রর ২০২০ তানযরখয ভরে দল রে নকন্তু নতুনবারফ নযননউ কযরত াযরছ না দ কর 

নরনয দভয়াদ দকান প্রকায নপ্রনভয়াভ ছাড়া অযও ৪৫ নদন ফনধতৃ কযা দমরত ারয। 

ঘ) করযানা নযনিনত দভাকানফরায় যকায দঘানলত ছুটিকারীন ভরয় ফীভা অআন এফং কর্তৃরক্ষয ননরদৃনা দভাতারফক 

নযরাট ৃও নযটানৃমূ দানখররয ভয়ীভা প্ররদয় তানযখ দথরক অযও ২ ভা ফনধতৃ কযা র।  

ঙ) নফযভান নযনিনতরত  করাৃরযন/দকাম্পাননমূরয ফােতামূরক ফা জরুনয দফাড ৃ বাগুররা নবনডও কনপারযনন্স্ং এয 

ভােরভ কযায জন্য উৎানত কযা র। 

৩। ফতভৃান নযনিনত নফরফচনায় ফীভা নে,  ফীভাগ্রাক তথা জনস্বারথ ৃ ে ননরদৃনা জানয কযা 

র।                                                                                                                                              

                                                                                            

                                                                                                                  ড. এভ. দভাাযযপ দারন, এপনএ   

                                                                                                                                     দস্য  

নফতযণ (কামাৃরথ)ৃ: 

১. ব্যফিানা নযচারক, জীফন ফীভা করাৃরযন ও াধাযণ ফীভা করাৃরযন; 

২. মুখ্য ননফাৃী কভকৃতাৃ, কর ফীভা দকাম্পানন। 

  

নুনরন (রজষ্ঠেতায নবনত্তরত নয়): 

১) দপ্রনরডন্ট, ফাংরারদ আন্স্যেরযন্স্ এরানরয়ন; 

          থভৃন্ত্রী ভরাদরয়য একান্ত নচফ, থভৃন্ত্রণারয়, ফাংরারদ নচফারয় (       থ ৃ            দয় দৃনষ্ট   

    অকলরৃণয জন্য); 

২) দচয়াযম্যান, কর ফীভা দকাম্পানন ও করাৃরযন; 

৩) দপ্রনরডন্ট, ফাংরারদ আন্স্যেরযন্স্ দপাযাভ; 

৪) নননয়য নচফ ভরাদরয়য একান্ত নচফ, অনথকৃ প্রনতষ্ঠান নফবাগ, থভৃন্ত্রণারয়, ফাংরারদ নচফারয় (নননয়য নচফ  

    ভরাদরয়য দয় দৃনষ্ট অকলরৃণয জন্য); 

৫) কর াখা প্রধান, ফীভা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ; 

৬) দচয়াম্যান ভরাদরয়য একান্ত নচফ, ফীভা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ; 

৭) দস্যগরণয ব্যানক্তগত কাযী, ফীভা উন্নয়ন ও ননয়ন্ত্রণ কর্তৃক্ষ; 

৮) নপ কন। 


