না 1 (11) / ২009-ডি (পন / পার)
বাযতেয গবননয
প্রডেযক্ষা ভন্ত্রণারয়
প্রাক্তন সনযতেয করযাণ ডফবাগ
নেু ন ডেডি - 110011
োডযখ: 23 ডিতম্বয ২014
পেতক
আডভন স্টাপ চীপ এয়ায স্টাপ প্রধান
বিষয় : অডেডযক্ত পনতনয জনয জতেয োডযখ / ডযফায পননধাযীতেয ফয় ডযফেন ন।
যায,
ডজওআই কেতন ক জাডয কযা ডনতেন াফরী অনুাতয, পভাি ডচঠি নং 17 (4) 1২008 (1) - ডি (পন / ডরড) োডযখ
11.11.2008 এফং ডজওআই, পভা। 18 ই আগস্ট, ২009 োডযতখ, পনন পতভন্ট অিনায / ডিচাজন ার্টনডপতকট ফা অনযানয
অডপ পযকতিনয জতেয োডযতখয ডবডিতে অডেডযক্ত পনন / ডযফায পনন অনুতভাডেে। শুধু পক্ষতে পমখাতন জে /
ফয় োডযখ ংক্রান্ত ডফফযণ PPO / ডিচাতজনয ার্টনডপতকট অেফা Office পযকতিন াওয়া মায় না, ুযাতনা
পননতবাগীযা / াডযফাডযক পননতবাগীযা অডেডযক্ত পনন / াডযফাডযক পনন ডনম্নডরডখে documentsডবডিতে অনুভডে পেওয়া তয়তে
(ক) যান কািন
(খ) ভযাডিকুতরন ার্টনডপতকট (জতেয োডযখ ম্পডকন ে েেয) (c) াতাটন
(ডি) ইডএইচএ কািন
(ই) ড্রাইডবং রাইতন্স (মডে এর্ট জতেয োডযখ োতক)
(চ) ডনফনাচন I ডি কািন
2. ডকেু উস্থানায ম্মুখীন তয়পে MOD ম্পতকন কষ্ট তে
ডডওতে জে / ফয় জতেয উয অডেডযক্ত পনন প্রাডিয জনয ুতযাতনা াডযফাডযক পননতবাগীতেয দ্বাযা। োযা
ডডওতে জতেয োডযতখয ডযফেন তনয জনয ঊর্ধ্নেন অনুতেে 1 অনুমায়ী ডনধনাডযে েস্তাতফতজয ডবডিতে অনুতযাধ কযতে।
ফযাায ভন্ত্রণারতয়য যীক্ষা কযা তয়তে এফং (Deptt ইুয য ভু & ড িডিউ এয ওভ নং 1/23 / 2012- ভু & ড িডিউ (ই)
োডযতখয 13.09.2012।) ডনম্নডরডখে ডদ্ধান্তগুতরা গ্রণ কযা তয়তে: (i) ডডএ-পে পযকিনকত ে স্ত্র ফাডনীয েতযয জে / ফয় োডযখ পেতক

পফা পযকিন ও স্রাফ / অফয / ফাধনকয ইেযাডে োডযখ ডবডিতে জে / ফয় এই োডযতখয ডবডিতে ডনধনাযণ কযা য় PPO
াতর অফয গ্রণ / ভতে প্রডোরয এয ফােন / ফয় োডযখ ডযফেন ন, মায পতর পকান প্রশ্নই ওতে তফ । ডফলয়র্ট আতযা
যীক্ষা কযা তয়তে। ুযােন পননতবাগীতেয দ্বাযা ফয়তয প্রভাণ ডাতফ উতয উডিডখে নডেগুডরতে অুডফধা ডফতফচনা
কতয। এর্ট এখন ডদ্ধান্ত ডনতয়তে পম 80 ফেতযয ফা োয পফড ফয়তয অডেডযক্ত পনন / াডযফাডযক পনন প্রোতনয
জনয ইউআইডিএআই কেতন ক প্রেি ডবডি কািনর্ট জে / ফয় প্রভাণ ডততফ গতীে তে াতয।
(ii) াডযফাডযক পননডবডিক জে / ফয় ডযফেন তনয অনুতযাধ (ডো-ভাো ও ত্নী)
ডডই-পে ড.এপ.আই. 1 / আধায দ্বাযা পজএও / আযএএ এফং কডভন অডপাতযয পক্ষতে এইচডকউ-য পফা জভা
ডেতে তে াতয। কািন এফং একর্ট নন-ডফচাডযক স্টযাম্প পাতযয পঘালণাতেয াতে ডযফাতযয পননবাোতযয জতেয
োডযখ। মডে ডফবাগ / পযকিন অডপতয প্রধান ন্তুষ্ট য় েতফ একর্ট প্রঞ্চ ডডওতে জতেয োডযতখয ভতধয পযকিন কযা
পমতে াতয। ডডএ-এ প্রতফতয ংতাধন কযায প্রতয়াজন তর, ডএএএ কেতন ক ওডআইআয / ওআইডয অডপতয
যাভতন কযতাতযন ডডও প্রোন কতয এর্ট কযা তফ।

(Iii) উতযয ডাতফ াডা 1 ডনতেন ডে এফং ইউআইডিএআই দ্বাযা জাডয আধায কািন PPO ডযফাতযয প্রডোরয জে /
ফয় োডযখ ডযফেন তনয জনয গ্রণ কযা তফ ফযেীে অনয পকাতনা নডে।
3. ডডওতে একর্ট বু র োডযখ পযকিন কযায পকান ম্ভাফনা এডাতে, ইন
বডফলযতে স্ত্র ফাডনী াতনাতনর স্ত্রী ফা ডযফাতযয ডফফযণ  ফাফা জেোডযখ প্রভাণ ডাতফ ULDAI দ্বাযা জাডয আধায
কািন উতয ফা াডা 1 জভা ডেতে নডে এক ডনতেন ডে / পমভন পফা কভনকেন ায পফা পযকতিন ডনতেন ডে প্রতয়াজন তফ /
কভীতেয। ফাচ্চাতেয পক্ষতে, মডে প এই ধযতনয স্কু তর ফা ডক্ষায পফািন পেতক অধযয়নযে য় েতফ ফয়তয প্রভাণ ডাতফ গ্রণ
কযা পমতে াতয।
4. প্রডেযক্ষা ভন্ত্রক তে এই ভযা
31 (7) / 09 / ডপইন / ডএএন োডযখ 21/11/2014
5. ডডি ংস্কযণ অনুযণ কযতফ।

আনায ডফশ্বস্ত,
(পপ্রভ প্রকা)
বাযে যকাতযয অধীতন ডচফ
অনুডরড: স্টযান্ডািন ফন্টন োডরকা অনুমায়ী

