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১) স্ব-প্রণ োদিত তণের তোদিকোাঃ 

 

ক্রম তণের দিির  তে প্রকোণের মোধ্যম 

১ অর্ থনৈদতক সম্পকথ দিভোণের (ইআরদি) সোাংেঠদৈক কোঠোণমো 

ও কোর্ থক্রণমর দিির , কোর্ থপ্রৈোিী এিাং িোদিত্বসমূহ 

ওণিিসোইট 

২ দসটিণেৈ চোট থোর  ওণিিসোইট ও মুদিত অনুদিদি 

৩ ইআরদি’র  িোৎসদরক িোণেট  ওণিিসোইট 

৪ ইআরদি’র  িোদষ থক প্রদতণিিৈ; 

 

ওণিিসোইট ও মুদিত অনুদিদি 

৫ বিণিদেক সোহোা্ণের প্রিোহ (Flow of External 

Resources into Bangladesh) সাংক্রোন্ত প্রকোেৈো  

ওণিিসোইট ও মুদিত অনুদিদি 

৬ বিণিদেক ঋ , অনুিোৈ ও কোদরেরী চুদি স্বোক্ষর সাংক্রোন্ত 

প্রপ্রস দিজ্ঞদি; অঙ্গীকার ও ব্যিৈ সাংক্রোন্ত প্রদতণিিৈ  
ওণিিসোইট ও দপ্রন্ট কদি দিতর  

৭ ইআরদি’র  চিমোৈ প্রকণের তে (প্রকণের ৈোম, প্রমিোি, 

শুরু ও প্রেষ হওিোর তোদরখ, প্রকণের উণেশ্যসমূহ, উন্নিৈ 

সহণর্োেী প্রিে/সাংস্থোর ৈোম, আদর্ থক অগ্রেদত সাংক্রোন্ত তে) 

ওণিিসোইট 

৮ ইআরদি’র কম থকতথো ও কম থচোরীর তে (ৈোম, িিদি, ঠিকোৈো, 

ই-প্রমইি, প্র োৈ ৈম্বর,  যোক্স ৈম্বর) 

ওণিিসোইট 

৯ িোদিত্বপ্রোি কম থকতথোর তে (ৈোম, িিদি, ঠিকোৈো, ই-প্রমইি, 

প্র োৈ ৈম্বর,  যোক্স ৈম্বর)  

ওণিিসোইট 

১০ আিীি কর্তথিণক্ষর তে (ৈোম, িিদি, ঠিকোৈো, ই-প্রমইি, 

প্র োৈ ৈম্বর,  যোক্স ৈম্বর)  

ওণিিসোইট 

১১ প্রটন্ডোর দিজ্ঞদি; ওণিিসোইট ও প্রৈোটিেণিোি থ 

১২ বিণিদেক প্রদেক্ষ /ভ্রম  সাংক্রোন্ত দেও  ওণিিসোইট 

১৩ ইৈণৈোণভেৈ টিণমর কোর্ থক্রম সাংক্রোন্ত তে  ওণিিসোইট 

১৪ িোদষ থক কম থসম্পোিৈ চুদি ওণিিসোইট 

১৫ দৈণিোে সাংক্রোন্ত দিজ্ঞদি, প্রৈোটিে ও দৈণিোে িরীক্ষোর 

 িো ি (চূড়োন্ত হওিোর িণর), দৈণিোে আণিে 

ওণিিসোইট ও প্রৈোটিেণিোি থ  

১৬ ইআরদিণত ব্যিহৃত দিদভন্ন ধরণ র  রম ওণিিসোইট 

১৭ ইআরদি কর্তথক আণিোদেত দিদভন্ন আন্তেথোদতক 

সভো/প্রসদমৈোর/ওিোকথেণির তে 

ওণিিসোইট 

১৮ প্রিোকোি কৈসোিণটটিভ গ্রি (LCG) সাংক্রোন্ত তে ওণিিসোইট 

১৯ বিণিদেক বৃদি ও প্রদেক্ষ  সাংক্রোন্ত তে ওণিিসোইট 

 

 

২) চোদহিোর দভদিণত প্রিোৈণর্োয ত তণের তোদিকোাঃ 

১) স্ব-প্রণ োদিত প্রকোদেত সকি তে; 

২) অদিট দরণিোট থ; 

৩) ক্রি কোর্ থক্রম সাংক্রোন্ত তে (দসদ্ধোন্ত গ্রহণ র ির); 

৪) ব্যদিদিণেণষর প্রিণে দিণিণে ভ্রম  সাংক্রোন্ত তেোদি; 
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৩) প্রিোৈ িোধ্যতোমূিক ৈি, এমৈ তণের তোদিকোাঃ 

 

(ক)  প্রকোৈ তে প্রকোণের  ণি িোাংিোণিণের দৈরোিিো, অখন্ডতো ও সোি থণভৌমণত্বর প্রদত হুমদক হইণত িোণর এইরূি তে;  

(খ) িররোষ্ট্রৈীদতর প্রকোৈ দিষি র্োহোর দ্বোরো দিণিেী রোণের অর্িো আন্তেথোদতক প্রকোৈ সাংস্থো িো আঞ্চদিক প্রকোৈ প্রেোট িো সাংেঠণৈর 

সদহত দিদ্যমোৈ সম্পণকথ ক্ষুন্ন হইণত িোণর এইরূি তে;  

(ে) প্রকোৈ দিণিেী সরকোণরর দৈকট হইণত প্রোি প্রকোৈ প্রেোিৈীি তে; 

(ঘ) প্রকোৈ তে প্রকোণের  ণি প্রকোৈ র্ততীি িণক্ষর বুদদ্ধবৃদিক সম্পণির অদধকোর ক্ষদতগ্রস্ত হইণত িোণর এইরূি িোদৈদেযক িো 

ব্যিসোদিক অন্তদৈ থদহত ‘প্রেোিৈীিতো দিষিক’ কদিরোইট িো বুদদ্ধবৃদিক সম্পি (Intellectual Property Right) সম্পদকথত 

তে;  
(ঙ) প্রকোৈ তে প্রকোণের  ণি দিণেষ ব্যদি িো সাংস্থোণক িোভিোৈ িো ক্ষদতগ্রস্ত কদরণত িোণর এইরূি তে;  

(চ) প্রকোৈ তে প্রকোণের  ণি প্রচদিত আইণৈর প্রিোে িোধোগ্রস্ত হইণত িোণর িো অিরোধ বৃদদ্ধ িোইণত িোণর এইরূি তে:  

(ছ) প্রকোৈ তে প্রকোণের  ণি েৈেণ র দৈরোিিো দিদিত হইণত িোণর িো দিচোরোধীৈ মোমিোর সুষ্ঠ ুদিচোরকোর্ থ ব্যোহত হইণত িোণর 

এইরূপ তে;  

(ে)  প্রকোৈ তে প্রকোণের  ণি প্রকোৈ ব্যদির ব্যদিেত েীিণৈর প্রেোিৈীিতো ক্ষুণ্ন হইণত িোণর এইরূি তে; 

(ঝ)  প্রকোৈ তে প্রকোণের  ণি প্রকোৈ ব্যদির েীিৈ িো েোরীদরক দৈরোিিো দিিিোিন্ন হইণত িোণর এইরূি তে;  

ঞ)  আইৈ প্র িৈকোরী সাংস্থোর সহোিতোর েন্য প্রকোৈ ব্যদি কর্তথক প্রেোিণৈ প্রিি প্রকোৈ তে;  

ট) আিোিণত দিচোরোধীৈ প্রকোৈ দিষি এিাং র্োহো প্রকোণে আিোিত িো ট্রোইবুৈোণির দৈণষধোজ্ঞো রদহিোণছ অর্িো র্োহোর প্রকোে আিোিত 

অিমোৈৈোর েোদমি এইরূি তে;  

(ঠ) তিন্তোধীৈ প্রকোৈ দিষি র্োহোর প্রকোে তিন্ত কোণে দিি ঘটোইণত িোণর এইরূি তে;  

ি)  প্রকোৈ অিরোণধর তিন্ত প্রদক্রিো এিাং অিরোধীর প্রগ্র তোর ও েোদস্তণক প্রভোদিত কদরণত িোণর এইরূি তে;  

ঢ)   আইৈ অনুসোণর প্রকিি একটি দৈদি থে সমণির েন্য প্রকোণের িোধ্যিোধকতো রদহিোণছ এইরূি তে;  

 )  প্রকৌেিেত ও িোদৈদেযক কোরণ  প্রেোিৈ রোখো িোঞ্ছৈীি এইরূি কোদরেদর িো বিজ্ঞোদৈক েণিষ োিব্ধ প্রকোৈ তে; 

ত) প্রকোৈ ক্রি কোর্ থক্রম সম্পূ থ হইিোর পূণি থ িো উি দিষণি দসদ্ধোন্ত গ্রহণ র পূা্ণি থ সাংদিে ক্রি িো উহোর কোর্ থক্রম সাংক্রোন্ত প্রকোৈ তে;  

র্)  েোতীি সাংসণির দিণেষ অদধকোরহোৈীর কোর  হইণত িোণর এইরূপ তে;  

ি) প্রকোৈ ব্যদির আইৈ দ্বোরো সাংরদক্ষত প্রেোিৈীি তে; 

ধ)  দৈণিোে িরীক্ষোর প্রশ্নিত্র িো দৈণিোে িরীক্ষোর প্রিি ৈম্বর সম্পদকথত আেোম তে; 

ৈ)  মদিিদরষি িো প্রক্ষত্রমত, উিণিেো িদরষণির বিঠণক উিস্থোিৈীি সোর-সাংণক্ষিসহ আনুষদিক িদিিোদি এিাং উক্তরূপ বিঠণকর 
আিোচৈো ও দসদ্ধোন্ত সাংক্রোন্ত তে। তণি েতথ র্োণক প্রর্, মদিিদরষি িো প্রক্ষত্রমত উিণিেো িদরষি কর্তথক প্রকোৈ দসদ্ধোন্ত গৃহীত 

হইিোর ির অনুরূপ দসদ্ধোণন্তর কোর  এিাং প্রর্ সকি দিষণির ওির দভদি কদরিো দসদ্ধোন্তটি গৃহীত হইিোণছ উহো প্রকোে করো 
র্োইণি। 

 


