গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
মিntপিরষদ িবভাগ
pকl o সুশাসন শাখা
নং-মপিব/pসুশা-1(1)/2003(নীিতমালা)

[15 সেpmর 2005 পযn সংেশািধত]

িবষয় : sাধীনতা পুরsার সংkাn নীিতমালা ৷
কান ব িk, গা ী, pিত ান eবং সংsােক িনmবিণত ktসমূেহ গৗরেবাjjল o কৃ িতtপূণ aবদােনর জন সরকার sাধীনতা
পুরsাের ভূ িষত কিরেত পােরন :
(ক) sাধীনতা o মুিkযুd ৷
(খ) িবjান o pযুিk ৷
(গ) িচিক সা িবদ া ৷
(ঘ) িশkা ৷
(ঙ) সািহত ৷
(চ) সংsিত
ৃ ৷
(ছ) kীড়া ৷
(জ) পlী unয়ন ৷
(ঝ) সমাজ সবা/জনেসবা ৷
(ঞ) জনসংখ া িনয়ntণ ৷
(ট) জনpশাসন ৷
(ঠ) গেবষণা o pিশkণ ৷
(ড) সরকার কতৃ ক িনধািরত aন য কান kt ৷
2 ৷ িবদ মান নীিতমালায় uেlিখত ktসমূহ aনুযায়ী pাথিমক মেনানয়ন psাব আহবান করা হiেব ৷ তেব sাধীনতা পুরsার দেশর
সেবাc জাতীয় o রা ীয় পুরsার িবধায় ei পুরsােরর জন চূ ড়াnভােব pাথ িনবাচনকােল দশ o মানুেষর কল ােণ aসাধারণ aবদান
রািখয়ােছন শুধমু াt eমন সীিমত সংখ ক ব িk/pিত ানেকi িবেবচনা করা হiেব ৷ ei kেt ব িk বা pিত ােনর সামিgক জীবেনর
কৃ িতt (Life Time Achievement) সব চাiেত বশী গুরtু পাiেব ৷
3 ৷ মাননীয় pধানমntী icা পাষণ কিরেল কান ব সর ei পুরsার pদােনর সংখ া বা kেtর hাস বা বৃিd কিরবার িসdাn gহণ
কিরেত পােরন ৷ পুরsােরর সংখ া সাধারণভােব কান ব সের 10 (দশ) eর aিধক হiেব না eবং কবলমাt বাংলােদেশর
নাগিরকগণ/pিত ান/সংsা sাধীনতা পুরsার পাoয়ার যাগ হiেবন/হiেব ৷
4 ৷ sাধীনতা পুরsার িহসােব 18 (আঠার) ক ােরট sণ িনিমত 50 (প াশ) gাম oজন িবিশ মেডল, 1,00,000.00 (eক লk)
টাকা o eক সmাননা পt pদান করা হiেব ৷ মেডেলর িরবন unতমােনর হiেব eবং iহা ছাট-বড় করাসহ uহার pােn আটকাiবার
ব বsা থািকেব ৷ পুরsার pাপকেদরেক দয় সmাননা পt সংলাগ 'ক' নমুনানুসাের হiেব ৷
5 ৷ পুরsােরর জন কান সুধী পুরsার gহেণ asীকৃ িত জানাiেল বা িতিন িনিদ তািরেখ পুরsার gহণ কিরেবন মেম কান সুিনি ত
সmিত পাoয়া না গেল িনবািচত ব িkর নাম পুরsার pাpেদর চূ ড়াn তািলকায় anভু k হiেব না ৷ aথাt িতিন পুরsারpাp িহেসেব
িবেবিচত হiেবন না; তঁ াহার নাম পুরsারpাp িহসােব ঘাষণা করা হiেব না ৷
6 ৷ কান kেt িবেশষ aবদােনর জন মৃত ব িkেক পুরsত
ৃ করা হiেল (মরেণাtর) পুরsার pদান aনু ােন পুরsার gহেণর জন
যিদ তঁ াহার কান utরািধকারীেক খুেঁ জ পাoয়া না যায় তেব ঘািষত পুরsার সংরkেণর জন জাতীয় যাদুঘের pরণ করা হiেব ৷
7 ৷ sাধীনতা পুরsার pদােনর kেt িনmিলিখত পdিত aনুসরণ কিরেত হiেব :

(ক) সকল মntণালয়/িবভাগ pাসি ক kেt পুরsার pদােনর জnয সংযুk ছক aনুযায়ী 25 (পিচশঁ) কিপ psাব pিত ব সর 1লা
িডেসmেরর মেধ মিntপিরষদ িবভােগ pরণ কিরেব ৷ iহা ছাড়াo iেতাপূেব য সকল ব িk sাধীনতা িদবস পুরsার/sাধীনতা পুরsাের
ভূ িষত হiয়ােছন তঁ াহােদর িনকট হiেতo sাধীনতা পুরsাের ভূ িষত হoয়ার যাগ তা সmn ব িkবেগর মেনানয়ন আহবান করা যাiেত
পাের ৷
(খ) মিntপিরষদ িবভাগ িবিভn মntণালয়/িবভাগসমূহ eবং sাধীনতা িদবস পুরsার/sাধীনতা পুরsাের ভূ িষত ব িkগেণর িনকট
হiেত pাp পুরsােরর psাবসমূহ জাতীয় পুরsার সংkাnত মিntসভা কিম র মাধ েম pিkয়াকরণােn মাননীয় pধানমntীর িবেবচনা o
িসdােnর জন uপsাপন কিরেব ৷
(গ) sাধীনতা পুরsার pদান aনু ান সরকার কতৃ ক িনধািরত তািরেখ uপযুk পdিত aনুসাের aনুি ত হiেব ৷
(ঘ) পুরsার িবতরণ aনু ােন যাগদানকারী পুরsার pাপক aথবা uপ-aনুেcদ (ঙ) o (চ) ত বিণত ব িkগণ sীয় আবাসsল
হiেত পুরsার িবতরণী aনু ানsল (িবেদেশ aবsানকারীর kেt বাংলােদশ দূতাবাস) পযn যাoয়া-আসা বাবদ রল, িsমার বা সড়ক
পেথ মেণর জন pথম ণীর pকৃ ত ভাড়া, িবমােন মেণর জন iকনমী ণীর pকৃ ত ভাড়া eবং সরকার িনধািরত হাের সেবাc িতন
িদেনর দিনক ভাতা pাপ হiেবন ৷ সংি জলা pশাসক/িমশন pধান ei দাবী পিরেশােধর ব বsা কিরেবন ৷ eiরূপ পিরেশািধত aথ
মিntপিরষদ িবভােগর বােজট বরাd হiেত সমnয় করা হiেব ৷ মণ ভাতা o দিনক ভাতার হার dব মূেল র সিহত স িত রািখয়া
সরকার সময় সময় পুনঃিনধারণ কিরেব ৷
(ঙ) মরেণাtর পুরsার pদােনর kেt eবং য সকল kেt পুরsার pাপক aিনবায কারণ বশত পুরsার িবতরণী aনু ােন
uপিsত হiেত aপারগ, পুরsার pাপেকর stী বা sামী aথবা কান িনকটাtীয় পুরsার gহেণর জন aনু ােন uপিsত থািকেত
পািরেবন ৷
(চ) যিদ পুরsার pাপক aথবা মরেণাtর পুরsার pাp ব িkর িনকটাtীয় eমন কান দেশ aবsান কেরন যখােন বাংলােদেশর
দূতাবাস রিহয়ােছ, সi kেt পুরsার িবতরণী aনু ান দূতাবােস aনুি ত হiেব eবং দূতাবাস pধান পুরsার pদান কিরেবন ৷
পুরsােরর aথ দূতাবাস কতৃ ক পুরsার pাপকেক pদান করা হiেব eবং মিntপিরষদ িবভাগ দূতাবাসেক uk aথ পুনভরণ কিরেব ৷
(ছ) যিদ পুরsার pাপক বা মরেণাtর পুরsার pাp ব িkর িনকটাtীয় eমন কান দেশ aবsান কেরন যখােন বাংলােদেশর
দূতাবাস নাi, সi kেt বীমাকৃ ত ডাকেযােগ aথবা aন কান aনুেমািদত পdিতর মাধ েম পুরsার তঁ াহার িনকট pরণ করা হiেব ৷
পুরsােরর aথ বাংলােদশী মুdার িবিনময় হােরর িভিtেত সংি দেশর মুdায় aথবা iu eস ডলার/পাun sািলং e pদান করা
হiেব৷
(জ) কান পুরsার pাপক বা মরেণাtর পুরsার pাp ব িkর িনকটাtীয় পুরsার িবতরণী aনু ােন uপিsত থািকেত সkম না
হi ল িতিন পুরsার বীমাকৃ ত ডাকেযােগ aথবা aন কান aনুেমািদত পdিতর মাধ েম তঁ াহার িনকট pরেণর aিভpায় ব k কিরেত
পািরেবন ৷
8 ৷ sাধীনতা িদবস পুরsার সংkাn iতঃপূেব জারীকৃ ত সকল িনেদশাবলী eতdারা বািতল/ সংেশাধন করা হiল ৷

sাkিরত/ড. সা'দত হুসাiন
মিntপিরষদ সিচবr

sাধীনতা পুরsােরর জন psািবত ব িk
সmিকত তথ ছক

di কিপ রি ন পাসেপাট
সাiজ eবং di কিপ
s াm সাiজ ছিব৷

1৷

psাবকারী মntণালয়/িবভাগ/সংsা/ব িkর নাম,
পদবী, িঠকানা eবং টিলেফান/ফ াk নmর

:

2৷

sাধীনতা পুরsােরর জন psািবত ব িkর নাম

:

িপতার নাম :

মাতার নাম :

জn তািরখ :

িনজ জলা

3৷

pকৃত জnsান (জnsান িনজ জলার বাiের হেল)

:

4৷

sায়ী িঠকানা ( টিলেফান/ফ াkসহ)

:

5৷

বতমান িঠকানা ( টিলেফান/ফ াkসহ)

:

6৷

িশkাগত যাগ তা :

kিমক

িশkার sর

1.

pাথিমক িবদ ালয়

2.

eস,eস,িস/সমমান

3.

eiচ,eস,িস/সমমান

4.

sাতক/সমমান

5.

sাতেকাtর/সমমান

6.

uচচতর িডিg

7.

uেlখেযাগ aন কান
সািটিফেকট/িডেpামা

িশkা pিত ােনর নাম o িঠকানা

:

িশkা জীবেনর িবেশষ কৃিতt
(যিদ থােক)

7৷

সামািজক/সাংsৃিতক কাযkেম aংশgহণ :

kিমক
নং
1.

সংsার নাম o িঠকানা

কান দািয়tপূণ পেদ থাকেল
পেদর নাম o সময়কাল

িবেশষ কৃিতt (যিদ থােক)

2.
3.
4.
5.
6.
8৷

uেlখেযাগ গেবষণা/pবn/বi pকাশনার িববরণ :

kিমক
নং
1.

গেবষণা/pবn/বi pকাশনার িশেরানাম

pকাশক/জানােলর নাম,
pকাশনার sান o বছর

9৷

রাজৈনিতক জীবেনর grtপূণ কাযাবলী ( ধুমাt সংি

ব িkর kেt pেযাজ ) :

10৷

িবেশষ কান পুরsার/সmাননা পেয় থাকেল তার িববরণ :

মnব

2.
3.
4.
5.
6.

kিমক
নং
1.
2.
3.
4.
5.
6.

পুরsার/সmাননার নাম o pািpর সন

পুরsার/সmাননার সংিkp িববরণ

মnব (যিদ থােক)

11৷

uেlখ করার মেতা aন কান grtপূণ তথ থাকেল তার িববরণ :

12৷
য kেt aবদােনর sীকৃিতsrপ পুরsার pদােনর সুপািরশ করা হেয়েছ স kেt সুপািরশকৃত ব িkর
aবদােনর সংিkp (তেব সুিনিদ ) বৃtাn :

13৷

পুরsার psাব pিkয়ায়ণকােল জrরী কান তথ o aন য কান pেয়াজেন যার সােথ যাগােযাগ করা যেত
পাের eমন ব িkর নাম o িঠকানা :
নাম o িঠকানা :
টিলেফান নmর :

ফ াk নmর (যিদ থােক) :

i- মiল নmর (যিদ থােক) :
14৷

পুরsার িবতরেণর সময় পুরsারpাp ব িk কান কারেণ aনুপিsত থাকেল তঁার পিরবেত িযিন পুরsার gহণ
করেবন তঁার নাম o িঠকানা :
নাম o িঠকানা :
টিলেফান নmর :

ফ াk নmর (যিদ থােক) :

i- মiল নmর (যিদ থােক) :
তািরখ :

psাবক মntণালয়/িবভাগ-eর সিচব
aথবা
sাধীনতা পুরsাের ভূিষত
psাবক ব িkর sাkর

sাধীনতা পুরsােরর জন psািবত pিত ান
সmিকত তথ ছক
cÖwZôvb cÖavb/cÖwZwbwai `yB
Kwc ÷¨v¤ú mvBR Qwe Ges
cÖwZôv‡bi g‡bvMÖvg mshy³
Ki‡Z n‡e|

1৷

psাবকারী মntণালয়/িবভাগ/সংsা/ব িkর নাম,
পদবী, িঠকানা eবং টিলেফান/ফ াk নmর

2৷

psািবত pিত ােনর নাম :

:

পূণ িঠকানা :
রিজেsশন নং o রিজেsশেনর সন (pেযাজ kেt )
pধান িনবাহীর নাম :

পদমযাদা (pেযাজ kেt) :

টিলেফান নmর :

pধান িনবাহীর ফ াk নmর :

3৷

pিত ােনর uেlখেযাগ aজন/aবদান/কৃিতt :

4৷

িবেশষ কান পুরsার/সmাননা পেয় থাকেল তার িববরণ :

kিমক
নং
8.
9.
10.
11.
12.
13.

:

পুরsার/সmাননার নাম o pািpর সন

পুরsার/সmাননার সংিkp িববরণ

মnব (যিদ থােক)

5৷

uেlখ করার মেতা aন কান grtপূণ তথ থাকেল তার িববরণ :

6৷

য kেt aবদােনর sীকৃিতsrপ পুরsার pদােনর সুপািরশ করা হেয়েছ স kেt সুপািরশকৃত pিত ােনর
aবদােনর সংিkp (তেব সুিনিদ ) বৃtাn (pেয়াজেন সংলgী ব বহার করা যেত পাের) :

7৷

সংেযািজত িরেপাটসমূহ [ িটক (3) aথবা নাi (×) সূচক িচh িদন ]৷
সবেশষ বািষক িরেপাট :
সবেশষ বািষক সাধারণ সভার কাযিববরণী (pেযাজ kেt) :
সবেশষ aিডট িরেপাট :
সবেশষ 5িট বাড aব গভনর/ডাiেরkর বা ম ােনিজং কিমিটর িমিটং eর কাযিববরণী :

8৷

পুরsার psাব pিkয়ায়ণকােল জrরী কান তথ o aন য কান pেয়াজেন যার সােথ যাগােযাগ করা যেত
পাের eমন ব িkর নাম o িঠকানা :
নাম

:

পদবী

:

িঠকানা

:

টিলেফান নmর

:

ফ াk নmর (যিদ থােক) :

i- মiল নmর (যিদ থােক) :
9৷

পুরsার িবতরেণর সময় pিত ান pধান কান কারেণ aনুপিsত থাকেল তঁার পিরবেত িযিন পুরsার gহণ
করেবন তঁার নাম o িঠকানা :
নাম

:

পদবী

:

িঠকানা

:

টিলেফান নmর :

ফ াk নmর (যিদ থােক) :

i- মiল নmর (যিদ থােক) :
তািরখ :

psাবক মntণালয়/িবভাগ-eর সিচব
aথবা
sাধীনতা পুরsাের ভূিষত
psাবক ব িkর sাkর

