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�শাসন পিরদ�র

 

 

ন�র: ৩০.৩৪.০০০০.০২১.৯৯.০৪৫.২২.৩৩ তািরখ: 

১৫ �সে��র ২০২২

৩১ ভা� ১৪২৯

�শাসিনক আেদশ ন�র: ১৭/২০২২

িবষয়: িডেপা� �/ইনআ�ডিমেজবল িহেসেব আগত যা�ীগেণর িনকট হেত অথ � আদায় সং�া� নীিতমালা।

         ক��পে�র িস�া��েম িডেপা� �/ইনআ�ডিমেজবল িহেসেব আগত যা�ীগেণর িনকট হেত অথ � আদায় সং�া� িবষেয় িনে�া�

নীিতমালা অ�সরণ করেত হেব:

ক.  িব�য় অিফস,  PCU  ��িত ইউিনট স�হেক বিহ �গমন �দেশর  Updated  িনয়ম-কা�ন িবশদভােব �জেন যা�ীর সংি��

কাগজপ� স�কভােব  checking/verify  করেত হেব এবং �কােনা অসংগিত পিরলি�ত হেল, তার �িকট �কােনাভােবই

কনফাম �/�বািড �ং কাড � ই�� করা যােব না। 

খ.  �জলা িব�য় অিফেসর PFA section-�ক DEPU/INAD সং�া� িবষেয়র Focal Point  িহেসেব িচি�ত কের

�েয়াজনীয় জনবেলর �সট-আপ িনি�ত করেত হেব। এে�ে�, ০১ (এক) জন উপ-�ব�াপক বািণিজ�কেক �সকশন ইনচাজ� এবং

�বতন িবভাগ-৩(২)/৪ এর ০৩ (িতন) জন কম �চারী পদায়েনর মা�েম উ� �সকশেনর �েয়াজনীয় �সট-আপ বা�বায়ন করেত হেব।

িব�য় অিফস, Check-In, PCU, Airport PFA Traffic এবং িনরাপ�া িবভাগ একইভােব �েয়াজনীয় জনবল �সট-

আপ িনি�ত করেব।

গ.  �য সকল ��শন �থেক িডেপা� �/ইনআ�াডিমেজবল যা�ী িনয়িমত �ফরত আসেছ, �স সকল ��শেনর ইিমে�শেনর সােথ

�যাগােযােগর মা�েম যা�ী �ফরেতর ��ত কারণস�হ সনা� কের িনয়িমত আপেডট ঢাকা� �জলা িব�য় অিফস,  Airport

PFA Traffic, PFA (Chittagong, Sylhet) এ জানােত হেব।

ঘ. ইেতা�েব � �য সকল িডেপা� �/ইনআ�াডিমেজবল যা�ীর িনকট �থেক পাওনা অথ � উ�ার করা স�ব হয়িন, তােদর িনকট উ� পাওনা

অথ � মও�ফ (Waive) এর জ� নিথ চলমান থাকেব। �যেহ� �ফাকাল পেয়� �জলা িব�য় অিফস এবং সংি�� ��শন �ধােনর

সমি�ত �চ�ার পরও �য সম� িডেপা� �/ইনআ�াডিমেজবল যা�ীর িনকট হেত পাওনা অথ � উ�ােরর আর �কােনা স�াবনা �নই, �সেহ�

তােদর িনকট পাওনা অথ � মও�ফ (Waive) এর নিথস�হ �ব�াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সদয় অ�েমাদেনর জ� ��রণ

করেত হেব।

ঙ. �য সম� �েকট online এ িবমান website, mobile APP �স�েলার ��ে� �ি� িবেশষ বা এেজে�র নাম না থাকায়

�চিলত প�িতেত  deportee  চাজ� আদায় করা স�ব নয়। এে�ে� �কান �ি�িবেশষ বা �সকশনেক দায়ী না কের কােজর

গিতশীলতা অ�াহত রাখার জ� এই সকল online এ িবমান website, mobile APP এর �েকটস�েহ deportee

charge waiver  এর �ব�া রাখার জ� পিরচালক িবপণন ও িব�য়-এর �পািরশ�েম  �ব�াপনা পিরচালক ও

িসইও মেহাদেয়র অ�েমাদেনর জ� ��রণ করেত হেব।
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চ. অিত �রাতন �েকট (উদাহরণ��প: ১২ হেত ১৫ বৎসর �েব �র �েকট যার �কােনা �রকড � প� �ডেপা� � শাখায় সংরি�ত �নই অথবা

অেনক এেজ�ীর �কানা পিরবত�ন হেয়েছ বা �বসাও ব� হেয় �গেছ, এ সকল ��ে� উি�িখত অনাদায়ী deportee charge

waiver পিরচালক িবপণন ও িব�েয়র �পািরশ�েম �ব�াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র অ�েমাদন সােপে� িন�� করেত

হেব।

০২।       উপ� �� িবষেয় িবপণন ও িব�য় পিরদ�েরর সা��লার ��-AIS:001:2012/207 date 25-09-

2012 বািতলকরত: ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা, যা অিবলে� কায �কর হেব।

১৫-৯-২০২২
�মাঃ যািহদ �হােসন

�ব�াপনা পিরচালক ও িসইও

ন�র: ৩০.৩৪.০০০০.০২১.৯৯.০৪৫.২২.৩৩/১(২০১) তািরখ: ৩১ ভা� ১৪২৯

১৫ �সে��র ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 

১) পিরচালক (সকল)।
 

২) মহা�ব�াপক (সকল)/অ��, িবএ�িস/িচফ অফ ��িনং/িচফ অফ �টকিনক�াল/িচফ অফ �াইট �সফ�/িচফ অফ িসিডউিলং এ� ��ািনং/�ধান
�েকৗশলী (সকল)/�কা�ািন �সে�টাির/�ধান িচিকৎসক।

 
৩) সকল উপ-মহা�ব�াপক/উপ-�ধান �েকৗশলী/�ধান �িশ�ক।

 
৪) সকল �ব�াপক/�জলা �ব�াপক/��শন �ব�াপক/�ব�াপক িহসাব।

 
৫) �ব�াপনা পিরচালক-এর �ব�াপক সম�য় -�ব�াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�।

 ৬) ইনচাজ� (সকল) �শাসিনক �সল-সংি�� দ�র/িবভাগ/উপ-িবভাগ/শাখােক অবিহতকরণ�ব �ক সংর�েণর জ�।
 

৭) �না�শ �বাড �।
 

১৫-৯-২০২২

�মাঃ যািহদ �হােসন
�ব�াপনা পিরচালক ও িসইও


