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৩০ অ হাযণ় ১৪২৮

পিরপপিরপ
িবষয:় “ বসামিরক শাসেন চাকিররত অব ায় কােনা সরকাির কমচারীর বরণ এবং তর আহত হেয় ায়ী

অ মতাজিনত আিথক অ দান দান নীিতমালা ২০২০ (সংেশািধত)” এর ধারা ৩(ছ)(iii) এর িবধান
ীকরণ।

   জন শাসন ম ণালেয়র ২৬ লাই ২০২০ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১২৩.০২.০০৬.১৮-৬৫৩ সং ক াপন েল
‘ বসামিরক শাসেন চাকিররত অব ায় কােনা সরকাির কমচারীর বরণ এবং তর আহত হেয় ায়ী
অ মতাজিনত আিথক অ দান দান নীিতমালা, ২০২০ (সংেশািধত)’ জাির করা হয়। উ  নীিতমালার ধারা (৩)(ছ)(iii)
এ বিণত িবধােন িক টা অ তা থাকায় কােনা কােনা ে  আেবদন িন ি েত অ িবধা হে  বেল জানা যায়।
এমতাব ায়, উ  নীিতমালার ধারা (৩)(ছ)(iii) এর িবধান  িন পভােব ীকরণ করা হেলা:

  (৩)(ছ)(iii): কােনা ত কমচারীর ামী/ ী জীিবত না  থাকেল এবং তােদর নাবালক স ান থাকেল অিভভাবক িনধারণ
সং া  ‘পািরবািরক আদালত অিড া , ১৯৮৫’ েযাজ  হেব;

২।     যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির ত এ পিরপ  অিবলে  কাযকর হেব।

১৫-১২-২০২১
মাহা দ রিফ ল কিরম

উপসিচব
ফান: ৯৫৪৯৬২১

ইেমইল:
adminwelf@mopa.gov.bd

িবতরণ: াতােথ/ াতােথ ও কাযােথ ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
২) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) অিতির  সিচব ( শাসন/এিপিড/সও /িবিধ/িসিপ / লা ও তদ /সওগ/বাবােকা/আইন), জন শাসন ম ণালয়।
৪) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)।
৫) সিচব (সওক), জন শাসন ম ণালয়।
৬) জলা শাসক (সকল)।

১



৭) িতমি র একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
৮) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, জন শাসন ম ণালয় (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৯) িসিনযর় িসে ম এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয়(পিরপ  ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধসহ)
১০) িচফ একাউ  এ  িফ া  অিফসার, জন শাসন ম ণালয়, ঢাকা।
১১) িবভাগীয় একাউ স এ  িফ া  অিফসার (সকল)।
১২) জলা একাউ স এ  িফ া  অিফসার (সকল)।
১৩) অিফস কিপ।

২


