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ন্ত্রবষয়ঃ স্বাধীনতা পুরস্কার সাংক্রান্ত ন্ত্রনদে েশাবন্ত্রল। 

 

ককান ব্যন্ত্রি, কগাষ্ঠী, প্রন্ত্রতষ্ঠান এবাং সাংস্থাদক ন্ত্রনম্নবন্ত্রণ েত কেত্রসমূদে কগৌরদবাজ্জ্বল ও কৃন্ত্রতত্বপূণ ে অবোদনর জন্য 

সরকার স্বাধীনতা পুরস্কাদর ভূন্ত্রষত কন্ত্ররদত পাদরনঃ 

1.01 স্বাধীনতা ও মুন্ত্রিযুদ্ধ। 

1.02 ন্ত্রবজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রি। 

1.03 ন্ত্রৈন্ত্রকৎসান্ত্রবদ্যা। 

1.04 ন্ত্রশো। 

1.05 সান্ত্রেতয। 

1.06 সাংস্কৃন্ত্রত। 

1.07 ক্রীড়া। 

1.08 পল্লী উন্নয়ন। 

1.09 সমাজদসবা/জনদসবা। 

1.10 জনসাংখ্যা ন্ত্রনয়ন্ত্রণ। 

1.11 জনপ্রশাসন। 

1.12 গদবষণা ও প্রন্ত্রশেণ। 

1.13 সরকার কর্তেক ন্ত্রনধ োন্ত্ররত অন্য কর্ ককান কেত্র। 

 

২। ন্ত্রবদ্যমান ন্ত্রনদে েশাবন্ত্রলদত উন্ত্রল্লন্ত্রখত কেত্রসমূে অনুর্ায়ী প্রাথন্ত্রমক মদনানয়ন প্রস্তাব আেবান করা েইদব। তদব, স্বাধীনতা 

পুরস্কার কেদশর সদব োচ্চ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ন্ত্রবধায় এই পুরস্কাদরর জন্য চূড়ান্তভাদব প্রাথী ন্ত্রনব োৈনকাদল কেশ ও 

মানুদষর কল্যাদণ অসাধারণ অবোন রান্ত্রখয়াদেন, এমন সীন্ত্রমত সাংখ্যক ব্যন্ত্রি/প্রন্ত্রতষ্ঠানদকই ন্ত্রবদবৈনা করা েইদব। এই 

কেদত্র ব্যন্ত্রি বা প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর সামন্ত্রিক জীবদনর কৃন্ত্রতত্ব (lifetime achievement) সবৈাইদত কবন্ত্রশ গুরুত্ব পাইদব। 
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৩।     মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা কপাষণ কন্ত্ররদল ককান বৎসর এই পুরস্কার প্রোদনর সাংখ্যা বা কেদত্রর হ্রাস বা বৃন্ত্রদ্ধ কন্ত্ররবার 

ন্ত্রসদ্ধান্ত িেণ কন্ত্ররদত পাদরন। পুরস্কাদরর সাংখ্যা সাধারণভাদব ককান বৎসদর ১০ (েশ)-এর অন্ত্রধক েইদব না এবাং ককবল 

বাাংলাদেদশর নাগন্ত্ররকগণ ন্ত্রকাংবা প্রন্ত্রতষ্ঠান/সাংস্থাসমূে স্বাধীনতা পুরস্কার পাওয়ার কর্াগ্য েইদবন/েইদব। 

 

৪।    স্বাধীনতা পুরস্কার ন্ত্রেসাদব ১৮ (আঠার) কযাদরট মাদনর ৫০ (পঞ্চাশ) িাম স্বন ে দ্বারা ন্ত্রনন্ত্রম েত একটি পেক, পেদকর 

একটি করন্ত্রিকা, ৩,০০,০০০ (ন্ত্রতন লে) টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র প্রোন  করা  েইদব। পুরস্কার  প্রাপকদেরদক কেয় 

সম্মাননাপত্র  সাংলাগ 'গ' নমুনানুসাদর েইদব। 

 

৫। পুরস্কাদরর জন্য মদনানীত ককান ব্যন্ত্রি/কগাষ্ঠী/প্রন্ত্রতষ্ঠান/সাংস্থা পুরস্কার িেদণ অস্বীকৃন্ত্রত জানাইদল বা ন্ত্রনন্ত্রে েষ্ট তান্ত্ররদখ 

পুরস্কার িেণ কন্ত্ররদবন/কন্ত্ররদব মদম ে ককান সুন্ত্রনন্ত্রিত সম্মন্ত্রত পাওয়া না কগদল ন্ত্রনব োন্ত্রৈত ব্যন্ত্রি/কগাষ্ঠী/প্রন্ত্রতষ্ঠান/সাংস্থার নাম 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত তান্ত্রলকায় অন্তর্ভ েি েইদব না। অথ োৎ তাঁোর/তাোদের নাম পুরস্কারপ্রাপ্ত ন্ত্রেসাদব ক াষণা করা েইদব 

না। 

 

৬। ককান কেদত্র ন্ত্রবদশষ অবোদনর জন্য মৃত ব্যন্ত্রিদক চূড়ান্তভাদব (মরদণাত্তর) মদনানীত করা েইদল পুরস্কার প্রোন 

অনুষ্ঠাদন পুরস্কার িেদণর জন্য র্ন্ত্রে তাঁোর র্থার্থ উত্তরান্ত্রধকারী খ ুঁন্ত্রজয়া পাওয়া না র্ায় কসই কেদত্র ক ান্ত্রষত পুরস্কারটি 

সাংরেদণর জন্য সাধারণভাদব জাতীয় র্াদু দর কপ্ররণ করা েইদব। তদব, ককান সময় পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃত ব্যন্ত্রির সন্ত্রেত 

ব্যন্ত্রিগতভাদব বা কপশাগতভাদব সাংন্ত্রিষ্ট ককান প্রন্ত্রতষ্ঠান/সাংস্থা উপযুি ন্ত্রবদবন্ত্রৈত েইদল ক ান্ত্রষত পুরস্কার এবাং পুরস্কাদরর 

পেক, অথ ে ও সম্মাননাপত্র কসই প্রন্ত্রতষ্ঠান/সাংস্থাদক প্রোন করা র্াইদব। প্রন্ত্রতষ্ঠান/সাংস্থার প্রধান ন্ত্রকাংবা উোর মদনানীত 

প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ অনুষ্ঠাদন উপন্ত্রস্থত থান্ত্রকয়া পুরস্কার িেণ কন্ত্ররদত পান্ত্ররদবন। 

 

৭। স্বাধীনতা পুরস্কার প্রোদনর কেদত্র ন্ত্রনম্নবন্ত্রণ েত পদ্ধন্ত্রত অনুসরণ কন্ত্ররদত েইদবঃ 

 

৭.০১ মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ প্রন্ত্রত বৎসর কসদেম্বর মাদসর মদে পরবতী বৎসদরর স্বাধীনতা পুরস্কাদরর জন্য প্রস্তাব 

আেবান কন্ত্ররয়া সকল মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ এবাং ইতঃপূদব ে স্বাধীনতা ন্ত্রেবস পুরস্কার/স্বাধীনতা  পুরস্কারপ্রাপ্তদের 

ন্ত্রনকট পত্র কপ্ররণ কন্ত্ররদব। 

 

৭.০২ মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূে ন্ত্রনজ ন্ত্রনজ কার্ েসাংন্ত্রিষ্ট কেদত্র পুরস্কাদরর জন্য এবাং ইতঃপূদব ে স্বাধীনতা ন্ত্রেবস পুরস্কার/ 

স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তগণ ন্ত্রনধ োন্ত্ররত কর্ ককান কেদত্র পুরস্কাদরর জন্য প্রস্তাব কন্ত্ররদত পান্ত্ররদব/পান্ত্ররদবন। 

 

৭.০৩ পুরস্কাদরর জন্য প্রস্তাব ব্যন্ত্রির কেদত্র সাংলাগ-‘ক’ এবাং প্রন্ত্রতষ্ঠান/সাংস্থার কেদত্র সাংলাগ-‘খ’-কত প্রেত্ত েক 

অনুর্ায়ী প্রস্তুত কন্ত্ররয়া প্রন্ত্রতটি প্রস্তাদবর ৩০ (ন্ত্রত্রশ) প্রস্থ অনুন্ত্রলন্ত্রপ নদভম্বর মাদসর মদে মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ 

কপৌুঁোইদত েইদব। 
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৭.০৪ মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ কর্তেক ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ এবাং স্বাধীনতা ন্ত্রেবস পুরস্কার/ স্বাধীনতা পুরস্কাদর ভূন্ত্রষত 

ব্যন্ত্রিগদণর ন্ত্রনকট েইদত প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূে প্রশাসন্ত্রনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সন্ত্রৈব কন্ত্রমটির মােদম র্াৈাই-বাোই 

করা েইদব। র্াৈাই-বাোই করার পর প্রস্তাবসমূে জাতীয় পুরস্কার সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির মােদম 

প্রন্ত্রক্রয়াকরণাদন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ন্ত্রবদবৈনা ও ন্ত্রসদ্ধাদন্তর জন্য উপস্থাপন করা েইদব। 

 

৭.০৫ সরকার কর্তেক ন্ত্রনধ োন্ত্ররত তান্ত্ররদখ র্থার্থ ভাবগাম্ভীর্ েপূণ ে অনুষ্ঠাদনর মােদম স্বাধীনতা পুরস্কার ন্ত্রবতরণ করা 

েইদব। 

 

৭.০৬ পুরস্কার ন্ত্রবতরণ অনুষ্ঠাদন কর্াগোনকারী পুরস্কার প্রাপক বা উপ-অনুদচ্ছে ৭.০৭ ও ৭.০৮ এ বন্ত্রণ েত ব্যন্ত্রি ন্ত্রনজ 

আবাসস্থল েইদত পুরস্কার ন্ত্রবতরণ অনুষ্ঠানস্থল (ন্ত্রবদেদশ অবস্থানকারীর কেদত্র বাাংলাদেশ দূতাবাস) পর্ েন্ত 

র্াতায়াত বাবে করল, কনৌ বা সড়ক পদথ ভ্রমদণর জন্য প্রথম কেন্ত্রণর প্রকৃত ভাড়া, আকাশ পদথ ভ্রমদণর জন্য 

ইদকানন্ত্রম কেন্ত্রণর প্রকৃত ভাড়া এবাং সরকার কর্তেক ন্ত্রনধ োন্ত্ররত োদর সদব োচ্চ ৩ (ন্ত্রতন) ন্ত্রেদনর চেন্ত্রনক ভাতা 

প্রাপ্য েইদবন। সাংন্ত্রিষ্ট কজলা প্রশাসক/দূতাবাস প্রধান এই োন্ত্রব পন্ত্ররদশাদধর ব্যবস্থা কন্ত্ররদবন। এইরূপ 

পন্ত্ররদশান্ত্রধত অথ ে মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর বাদজট বরাদ্দ েইদত পুনভেরণ করা েইদব। দ্রব্যমূদল্যর সন্ত্রেত সঙ্গন্ত্রত 

রান্ত্রখয়া সরকার সময় সময় ভ্রমণ ভাতা ও চেন্ত্রনক ভাতার োর ন্ত্রনধ োরণ কন্ত্ররদব। 

 

৭.০৭ মরদণাত্তর পুরস্কার প্রোদনর কেদত্র এবাং কর্ সকল কেদত্র পুরস্কার প্রাপক অন্ত্রনবার্ ে কারণবশত পুরস্কার ন্ত্রবতরণ 

অনুষ্ঠাদন উপন্ত্রস্থত েইদত অপারগ, কস সকল কেদত্র পুরস্কার প্রাপদকর স্ত্রী বা স্বামী অথবা র্থার্থ 

উত্তরান্ত্রধকারী পুরস্কার িেদণর জন্য অনুষ্ঠাদন উপন্ত্রস্থত থান্ত্রকদত পান্ত্ররদবন। 

 

৭.০৮ র্ন্ত্রে পুরস্কার প্রাপক অথবা মরদণাত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যন্ত্রির র্থার্থ উত্তরান্ত্রধকারী এমন ককান কেদশ অবস্থান 

কদরন কর্খাদন বাাংলাদেদশর দূতাবাস রন্ত্রেয়াদে, কসই কেদত্র পুরস্কার ন্ত্রবতরণ অনুষ্ঠান দূতাবাদস অনুন্ত্রষ্ঠত 

েইদব এবাং দূতাবাস প্রধান পুরস্কার প্রোন কন্ত্ররদবন। পুরস্কাদরর অথ ে দূতাবাস কর্তেক পুরস্কার প্রাপকদক প্রোন 

করা েইদব এবাং মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ দূতাবাসদক উি অথ ে পুনভেরণ কন্ত্ররদব। 

 

৭.০৯ র্ন্ত্রে পুরস্কার প্রাপক বা মরদণাত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যন্ত্রির র্থার্থ উত্তরান্ত্রধকারী এমন ককান কেদশ অবস্থান কদরন 

কর্খাদন বাাংলাদেদশর দূতাবাস নাই, কসই কেদত্র বীমাকৃত ডাকদর্াদগ অথবা অন্য ককান অনুদমান্ত্রেত পদ্ধন্ত্রতর 

মােদম পুরস্কার তাঁোর ন্ত্রনকট কপ্ররণ করা েইদব। পুরস্কাদরর অথ ে বাাংলাদেশী মুদ্রার ন্ত্রবন্ত্রনময় োদরর ন্ত্রভন্ত্রত্তদত 

সাংন্ত্রিষ্ট কেদশর  মুদ্রায় অথবা মান্ত্রকেন ডলার/পাউন্ড স্টান্ত্রল োং এ প্রোন করা েইদব। 
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৭.১০ ককান পুরস্কার প্রাপক বা মরদণাত্তর পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যন্ত্রির র্থার্থ উত্তরান্ত্রধকারী পুরস্কার ন্ত্রবতরণ অনুষ্ঠাদন 

উপন্ত্রস্থত থান্ত্রকদত সেম না েইদল ন্ত্রতন্ত্রন পুরস্কারটি বীমাকৃত ডাকদর্াদগ অথবা অন্য ককান অনুদমান্ত্রেত 

পদ্ধন্ত্রতর মােদম তাঁোর ন্ত্রনকট কপ্ররদণর অন্ত্রভপ্রায় ব্যি কন্ত্ররদত পান্ত্ররদবন। 

 

৮। মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ কর্তেক স্বাধীনতা ন্ত্রেবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কার সাংক্রান্ত ইতঃপূদব ে জান্ত্ররকৃত ন্ত্রনদে েশাবন্ত্রল 

এতদ্বারা বান্ত্রতল/সাংদশাধন করা েইল। 

 

স্বােন্ত্ররত/- 

৩১-০৩-২০১৬ 

কমাোম্মে শন্ত্রিউল আলম 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে সন্ত্রৈব 

 

        

৩

১

-

০

৩

-

২

০

১

৬ 
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সাংলাগ-ক 

স্বাধীনতা পুরস্কাদরর জন্য প্রস্তান্ত্রবত ব্যন্ত্রি সম্পন্ত্রকেত তথ্য েক 

                                                                                                   প্রস্তান্ত্রবত ব্যন্ত্রির পাসদপাট ে 

আকাদরর ২টি ও স্টযাম্প 

আকাদরর ২টি রন্ত্রিন েন্ত্রব 

সাংযুি কন্ত্ররদত েইদব। 

প্রস্তান্ত্রবত ব্যন্ত্রি সম্পন্ত্রকেত তথ্য 

১। ব্যন্ত্রিগত তথ্যঃ 

১.০১  নাম    বাাংলায়ঃ 

             ইাংদরন্ত্রজদতঃ 

1.02 ন্ত্রপতার নামঃ 

1.03 মাতার নামঃ 

1.04 জন্ম তান্ত্ররখঃ 

1.05 মরদণাত্তর পুরস্কাদরর প্রস্তাদবর কেদত্র মৃত্যযর তান্ত্ররখঃ 

1.06 নাগন্ত্ররকত্বঃ 

1.07 স্থায়ী ঠিকানাঃ 

1.08 বতেমান ঠিকানাঃ 

1.09 ল্যান্ড কিান নম্বরঃ অন্ত্রিস/আবান্ত্রসক 

কমাবাইল কিান নম্বরঃ 

1.10 িযাক্স নম্বরঃ 

1.11 ই-কমইল ঠিকানাঃ 

 

২।     ন্ত্রশোগত কর্াগ্যতাঃ 

ক্রন্ত্রমক 

নাং 

ন্ত্রশোর স্তর ন্ত্রশো প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর নাম ও ঠিকানা ন্ত্রশো জীবদনর ন্ত্রবদশষ 

কৃন্ত্রতত্ব (র্ন্ত্রে থাদক) 

১. প্রাথন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালয়   

২. এস,এস,ন্ত্রস/সমমান   

৩. এইৈ,এস,ন্ত্রস/সমমান   

৪. স্নাতক/সমমান   

৫. স্নাতদকাত্তর/সমমান   

৬. উচ্চতর ন্ত্রডন্ত্রি   

৭. উদল্লখদর্াগ্য অন্য ককান 

সাটি েন্ত্রিদকট/ন্ত্রডদিামা 
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৩।  প্রকান্ত্রশত উদল্লখদর্াগ্য গদবষণা/প্রবন্ধ/বই ইতযান্ত্রের ন্ত্রববরণঃ 

 

ক্রন্ত্রমক 

নাং 

প্রকান্ত্রশত গদবষণা/ প্রবন্ধ/বই ইতযান্ত্রের 

ন্ত্রশদরানাম 

প্রকাশক/জান োদলর নাম, প্রকাশনার স্থান 

ও বৎসর 

মন্তব্য 

১.    

২.    

---    

১০.    

 

৪।  প্রাপ্ত উদল্লখদর্াগ্য পুরস্কার/সম্মাননা/পেক ইতযান্ত্রের ন্ত্রববরণঃ 

 

ক্রন্ত্রমক 

নাং 

পুরস্কার/সম্মাননা/পেদকর নাম ও 

প্রান্ত্রপ্তর বৎসর 

পুরস্কার/সম্মাননা/পেক কর্ কাদজর জন্য 

পাইয়াদেন 

মন্তব্য 

১.    

২.    

---    

১০.    

 

৫।  সামান্ত্রজক/সাাংস্কৃন্ত্রতক/রাজননন্ত্রতক কেদত্র উদল্লখদর্াগ্য কার্ েক্রমঃ 

 

ক্রন্ত্রমক 

নাং 

সাংস্থার নাম ও ঠিকানা ককান োন্ত্রয়ত্বপূণ ে পদে থান্ত্রকদল পদের নাম 

ও সময়কাল 

ন্ত্রবদশষ কৃন্ত্রতত্ব (র্ন্ত্রে 

থাদক) 

১.    

২.    

---    

১০.    

 

৬।  কর্ কেদত্র অবোদনর স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ পুরস্কার প্রোদনর প্রস্তাব করা েইদতদে কস কেদত্র প্রস্তান্ত্রবত ব্যন্ত্রির অবোনঃ 

৭।  উদল্লখ করার মত অন্য ককান গুরুত্বপূণ ে তথ্য থান্ত্রকদল তার ন্ত্রববরণঃ 
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৮। প্রস্তাব ন্ত্রবদবৈনাকাদল জরুন্ত্রর ককান তদথ্যর জন্য বা অন্য কর্ ককান প্রদয়াজদন র্াোর সদঙ্গ কর্াগাদর্াগ কন্ত্ররদত েইদবঃ 

8.01 নামঃ 

8.02 বতেমান ঠিকানাঃ 

8.03 ল্যান্ড ও কমাবাইল কিান নম্বরঃ 

8.04 িযাক্স নম্বরঃ 

8.05 ই-কমইল ঠিকানাঃ 

৯।  পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যন্ত্রি অন্ত্রনবার্ ে কারদণ পুরস্কার ন্ত্রবতরণ অনুষ্ঠাদন উপন্ত্রস্থত থান্ত্রকদত না পান্ত্ররদল ন্ত্রর্ন্ত্রন পুরস্কার িেণ 

কন্ত্ররদবনঃ 

৯.০১  নামঃ 

৯.০২  পুরস্কাদরর জন্য প্রস্তান্ত্রবত ব্যন্ত্রির সাদথ সম্পকেঃ 

৯.০৩  বতেমান ঠিকানাঃ 

৯.০৪   ল্যান্ড ও কমাবাইল কিান নম্বরঃ 

৯.০৫  িযাক্স নম্বরঃ 

৯.০৬  ই-কমইল ঠিকানাঃ 

 

১০।    প্রস্তাবঃ 

...........................................(প্রস্তান্ত্রবত ব্যন্ত্রির নাম)..........সম্পদকে উপদর প্রেত্ত তথ্য এবাং সাংযুি 

কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। কেশ ও জান্ত্রতর কল্যাদণ অনন্যসাধারণ অবোন ও সামন্ত্রিক জীবদনর অজেন ন্ত্রবদবৈনায় 

ন্ত্রতন্ত্রন স্বাধীনতা পুরস্কার পাইবার কর্াগ্য। আন্ত্রম ২০........সাদল...............................কেদত্র তাঁোদক স্বাধীনতা পুরস্কার 

প্রোদনর প্রস্তাব কন্ত্ররদতন্ত্রে। 

 

তান্ত্ররখঃ                                                                       প্রস্তাবকারীর স্বাের 

 (..........প্রস্তাবকারীর নাম..........) 

            সীল (প্রদর্াজয কেদত্র) 

১১।    প্রস্তাবকারীর তথ্যঃ 

 

১১.০১  প্রস্তাবকারী স্বাধীনতা ন্ত্রেবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত েইদল পুরস্কারপ্রান্ত্রপ্তর বৎসরঃ 

১১.০২ প্রস্তাবকারী মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ েইদল স্বােরকারীর পেবী ও মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর নামঃ 

১১.০৩ বতেমান ঠিকানাঃ 

১১.০৪ ল্যান্ড ও কমাবাইল কিান নম্বরঃ 

১১.০৫ িযাক্স নম্বরঃ 

১১.০৬ ই-কমইল ঠিকানাঃ 
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প্রস্তাব েক পূরণ ন্ত্রবষদয় ন্ত্রনদে েন্ত্রশকা 

 

ক. মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ েইদত প্রস্তাদবর কেদত্র মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর সন্ত্রৈব প্রস্তাদব স্বাের কন্ত্ররদবন। 

 

খ. প্রস্তাদবর সকল পাতায় এবাং সাংলাগসমূদে প্রস্তাবক অনুস্বাের কন্ত্ররদবন। 

 

গ. প্রস্তাব A4 আকাদরর কাগদজর একন্ত্রেদক কন্ত্রম্পউটার কদম্পাজ কন্ত্ররয়া প্রস্তুত কন্ত্ররদত েইদব এবাং Nikosh Font-

এ CD-কত প্রস্তাদবর সিট কন্ত্রপ কপ্ররণ কন্ত্ররদত েইদব।  

 

 . প্রস্তান্ত্রবত ব্যন্ত্রির জাতীয় পন্ত্ররৈয়পত্র ও জন্ম সনদের িদটাকন্ত্রপ এবাং মরদণাত্তর পুরস্কাদরর 

প্রস্তাদবর কেদত্র মৃত্যয সনদের িদটাকন্ত্রপ প্রস্তাদবর সাদথ সাংযুি কন্ত্ররদত েইদব। 

 

ি. প্রস্তাব েদকর ৬ ও ৭ অনুদচ্ছদে সাংদেদপ (অনন্ত্রধক ৩০০ শব্দ) সুন্ত্রনন্ত্রে েষ্ট তথ্য প্রোন কন্ত্ররদত েইদব। প্রদয়াজদন ঐ 

সকল ন্ত্রবষদয় ন্ত্রবস্তান্ত্ররত তথ্য পৃথক কাগদজ প্রস্তাদবর সন্ত্রেত সাংলাগ আকাদর প্রোন করা র্াইদব। 

 

ৈ. েদকর কর্ সকল ন্ত্রবষয় প্রস্তান্ত্রবত ব্যন্ত্রির জন্য প্রদর্াজয নয় কস সকল ন্ত্রবষদয় ‘‘প্রদর্াজয নয়’’ এবাং কর্গুন্ত্রল নাই 

কসগুন্ত্রলর কেদত্র ‘‘নাই’’ ন্ত্রলন্ত্রখদত েইদব। 

 

ে. েকটি http.//www.cabinet.gov.bd ঠিকানা েইদত ডাউনদলাড কন্ত্ররয়া ব্যবোর করা র্াইদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সাংলাগ-খ 
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স্বাধীনতা পুরস্কাদরর জন্য প্রস্তান্ত্রবত প্রন্ত্রতষ্ঠান সম্পন্ত্রকেত তথ্য েক 

 

 প্রস্তান্ত্রবত প্রন্ত্রতষ্ঠান প্রধাদনর 

পাসদপাট ে আকাদরর ২টি ও  

স্টযাম্প আকাদরর ২টি রন্ত্রিন েন্ত্রব 

এবাং প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর মদনািাম  

সাংযুি কন্ত্ররদত েইদব। 

 

১।     প্রস্তান্ত্রবত প্রন্ত্রতষ্ঠান সম্পন্ত্রকেত তথ্যঃ 

১.০১  নাম    বাাংলায়ঃ 

             ইাংদরন্ত্রজদতঃ 

1.02   পূণ ে ঠিকানাঃ 

1.03   করন্ত্রজদেশন নম্বর ও করন্ত্রজদেশদনর বৎসর (প্রদর্াজয কেদত্র): 

1.04   প্রধান ন্ত্রনব োেীর নামঃ 

1.05   প্রধান ন্ত্রনব োেীর পেন্ত্রবঃ 

1.06   ল্যান্ড কিান নম্বরঃ অন্ত্রিস/আবান্ত্রসক 

কমাবাইল কিান নম্বরঃ 

1.07   িযাক্স নম্বরঃ 

১.০৮  ওদয়বসাইট ঠিকানাঃ 

১.০৯  ই-কমইল ঠিকানাঃ 

 

২।     প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর উদল্লখদর্াগ্য কার্ েক্রম এবাং অজেন/অবোন/কৃন্ত্রতত্বসমূেঃ 

 

৩।     প্রাপ্ত উদল্লখদর্াগ্য পুরস্কার/সম্মাননা/পেকঃ 

 

ক্রন্ত্রমক 

নাং 

পুরস্কার/সম্মাননা/পেদকর নাম ও 

প্রান্ত্রপ্তর বৎসর 

পুরস্কার/সম্মাননা/পেক কর্ কাদজর 

জন্য পাইয়াদে 

মন্তব্য 

১.    

২.    

---    

১০.    
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৪। কর্ কেদত্র অবোদনর স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ পুরস্কার প্রোদনর প্রস্তাব করা েইদতদে কস কেদত্র প্রস্তান্ত্রবত প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর অবোদনর 

সাংন্ত্রেপ্ত ন্ত্রববরণঃ 

 

৫। উদল্লখ কন্ত্ররবার মদতা অন্য ককান গুরুত্বপূণ ে তথ্য থান্ত্রকদল উোর ন্ত্রববরণঃ  

 

 

৬। সাংদর্ান্ত্রজত ন্ত্ররদপাট েসমূে [টিক () অথবা নাই () সূৈক ন্ত্রৈহ্ন ন্ত্রেন]: 

 

 ৬.০১ .................. সাদলর বান্ত্রষ েক প্রন্ত্রতদবেন (সব েদশষটি)।  

 ৬.০২ .................. সাদলর বান্ত্রষ েক সাধারণ সভার কার্ েন্ত্রববরণী  (সব েদশষটি)। 

 ৬.০৩ ................... সাদলর অন্ত্রডট প্রন্ত্রতদবেন (সব েদশষটি)। 

৬.০৪ ...................      ..................      ....................     ................. 

ও ...............তান্ত্ররদখ অনুন্ত্রষ্ঠত কবাড ে  অব গভন েরস/কবাড ে অব ডাইদরক্টরস/ম্যাদনন্ত্রজাং কন্ত্রমটির সভার 

কার্ েন্ত্রববরণী (সব েদশষ ৫টি)। 

 

৭। প্রস্তাব ন্ত্রবদবৈনাকাদল জরুন্ত্রর ককান তদথ্যর জন্য বা অন্য কর্ ককান প্রদয়াজদন র্াোর সন্ত্রেত কর্াগাদর্াগ কন্ত্ররদত েইদবঃ 

 

 ৭.০১ নামঃ 

 ৭.০২ পেন্ত্রবঃ 

 ৭.০৩ ঠিকানাঃ 

 ৭.০৪ ল্যান্ড ও কমাবাইল কিান নম্বরঃ 

 ৭.০৫ িযাক্স নম্বরঃ 

 ৭.০৬ ই-কমইল ঠিকানাঃ 

 

৮। প্রন্ত্রতষ্ঠান প্রধান পুরস্কার ন্ত্রবতরণ অনুষ্ঠাদন অন্ত্রনবার্ ে কারদণ উপন্ত্রস্থত থান্ত্রকদত না পান্ত্ররদল তাোর স্থদল উপযুি ন্ত্রর্ন্ত্রন 

পুরস্কার িেণ কন্ত্ররদবনঃ 

 

 ৮.০১ নামঃ 

৮.০২ পেন্ত্রবঃ 

৮.০৩ ঠিকানাঃ 

৮.০৪ ল্যান্ড ও কমাবাইল কিান নম্বরঃ 

৮.০৫ িযাক্স নম্বরঃ 

৮.০৬ ই-কমইল ঠিকানা 
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৯। প্রস্তাবঃ 

 ................................ (প্রস্তান্ত্রবত প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর নাম) ................................সম্পদকে উপদর প্রেত্ত তথ্য এবাং 

সাংযুি কাগজপত্র আমার জানামদত সঠিক। কেশ ও জান্ত্রতর কল্যাদণ অনন্যসাধারণ অবোন ন্ত্রবদবৈনায় প্রন্ত্রতষ্ঠানটি স্বাধীনতা 

পুরস্কার পাইবার কর্াগ্য। আন্ত্রম ২০....... সাদল ........................ কেদত্র প্রন্ত্রতষ্ঠানটিদক স্বাধীনতা পুরস্কার প্রোদনর প্রস্তাব 

কন্ত্ররদতন্ত্রে। 

 

 

তান্ত্ররখঃ                                                                       প্রস্তাবকারীর স্বাের 

 (..........প্রস্তাবকারীর নাম..........) 

            সীল (প্রদর্াজয কেদত্র) 

 

 

 

 

 

 

১০। প্রস্তাবকারীর তথ্যঃ 

 

 ১০.০১ প্রস্তাবকারী স্বাধীনতা ন্ত্রেবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত েইদল পুরস্কার প্রান্ত্রপ্তর বৎসরঃ 

 ১০.০২ প্রস্তাবকারী মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ েইদল স্বােরকারীর পেবী ও মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর নামঃ 

 ১০.০৩ বতেমান ঠিকানাঃ 

 ১০.০৪ ল্যান্ড ও কমাবাইল কিান নম্বরঃ 

 ১০.০৫ িযাক্স নম্বরঃ 

 ১০.০৬ ই-কমইল ঠিকানাঃ 

 

প্রস্তাব েক পূরণ ন্ত্রবষদয় ন্ত্রনদে েন্ত্রশকা 

ক.  মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ েইদত প্রস্তাদবর কেদত্র মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর সন্ত্রৈব প্রস্তাদব স্বাের কন্ত্ররদবন। 

খ.  প্রস্তাদবর সকল পাতায় এবাং সাংলাগসমূদে প্রস্তাবক অনুস্বাের কন্ত্ররদবন। 

গ.  প্রস্তাব A4 আকাদরর কাগদজর এক ন্ত্রেদক কন্ত্রম্পউটার কদম্পাজ কন্ত্ররয়া প্রস্ত্ত্তত কন্ত্ররদত েইদব এবাং Nikosh Font-এ 

CD-কত প্রস্তাদবর  সিট কন্ত্রপ কপ্ররণ কন্ত্ররদত েইদব। 

 .  প্রস্তাব েদকর ৪ ও ৫ অনুদচ্ছদে সাংদেদপ (অনন্ত্রধক ৩০০ শব্দ) সুন্ত্রনন্ত্রে েষ্ট তথ্য প্রোন কন্ত্ররদত েইদব। প্রদয়াজদন ঐ সকল 

ন্ত্রবষদয় ন্ত্রবস্তান্ত্ররত তথ্য পৃথক কাগদজ প্রস্তাদবর সন্ত্রেত সাংলাগ আকাদর প্রোন করা র্াইদব। 

ি.  েদকর কর্ সকল ন্ত্রবষয় প্রস্তান্ত্রবত প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর জন্য প্রদর্াজয নয় কস সকল ন্ত্রবষদয় ‘‘প্রদর্াজয নয়’’ এবাং কর্গুন্ত্রল নাই 

কসগুন্ত্রলর কেদত্র ‘‘নাই’’ ন্ত্রলন্ত্রখদত েইদব। 
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ৈ.  েকটি http.//www.cabinet.gov.bd ঠিকানা েইদত ডাউনদলাড কন্ত্ররয়া ব্যবোর করা র্াইদব। 
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সাংলাগ-গ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্বাধীনতা পুরস্কার 

সম্মাননা পত্র 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ................................................................................ কক 

............................................................................................ কেদত্র কগৌরবময় ও কৃন্ত্রতত্বপূণ ে 

অবোদনর স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ ..................................................... সাদলর স্বাধীনতা পুরস্কাদর ভূন্ত্রষত 

করদে। 

 

 

 

 

                      প্রধানমন্ত্রী 

 

 

 

..............................বঙ্গাব্দ 

.............................ন্ত্রিস্টাব্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


