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অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িসিপিজিসিবএল ারক নং:-২৭.৩২.০০০০.০০৭.২২.১১৭.১৮-৫৪৮; তািরখ ০৫/০৯/২০১৮ি ঃ মা েম জাির ত “অিফস
আেদশ” সংেশাধন করতঃ িসিপিজিসিবএল (কমচারী) চা রী িবিধমালা-২০১৭ এবং “Internal Audit Manual” এর
আেলােক িসিপিজিসিবএল এ িনেয়ািজত কমকতােদর িনজ এবং পিরবােরর িনভরশীল সদ েদর ( ব াপনা পিরচালক হেত উপ-
সহকারী ব াপক/সমপযায়) িচিকৎসা য় িত রেণর লে  এত ারা িনে বিণত িবষয়ািদ অ সরণ করার জ  িনেদশ দান
করা হেলাঃ
(( কক ) )  িনধািরতিনধািরত   ফরমফরম  এএ  িবলিবল   দ ািখলঃদ ািখলঃ   িসিপিজিসিবএি◌ল এর কমকতােদর িচিকৎসা য় নঃভরেণর লে

ত ত Prescribe Form (পরিশ -১) অ যায়ী িবল দািখল করেত হেব।
((খখ ))  িনভরশ ীলিনভরশ ীল   সদ ে রসদে র  সং াঃসং াঃ   িনভরশীল সদ  বলেত পিরবােরর সদ েদর ঝােনা হেব। আর পিরবার বলেত কমকতা
িনেজ, ার ী/ ামী, িনভরশীল স ান (অিববািহত), িনভরশীল বাবা-মা ক ঝােব। উে ; ামী- ী উভয়ই িসিপিজিসিবএল এ
কমরত থাকেল কউ কােরা উপর িনভরশীল দখােত পারেব না; তেব উভেয় িনজ িনজ মা-বাবার িবল নঃভরণ করেত পরেবন
এবং ঘাষণা মাতােবক য কান একজন কমকতা িনভরশীল স ানেদর মিডেকল িবল িত রণ করেত পারেবন। 
((গগ ) )  িনধািরতিনধািরত   ফরমফরম  এএ  িনভরশ ীলিনভরশ ীল   সদ ে েদরসদে েদর  ন ামন াম  ঘ াষণাঃঘ াষণাঃ   কা ািনর কমকতােদর িনধািরত ফরম (পিরিশ -২)
অ যায়ী পিরবােরর িনভরশীল সদ েদর নাম ঘাষণা করা এবং িনভরশীল সদ  কান কারেণ পিরবতন হেল পরবত েত
ঘাষণাসহ রণ ত ফরম িসিপিজিসিবএল এর এইচআরএম এ  এডিমন িবভােগ জমা দান করেত হেব এবং হালনাগাদ ত

তািলকা সংি  মােসর িচিকৎসা য় িবেলর সােথ দািখল করেত হেব।
(( ঘঘ ) )  লল   িবলিবল --ভাউ চারভাউ চার ,  ,  ক াশক াশ   মেমামেমা  ওও  মািনমািন   িরিসটিরিসট  দ ািখলঃদ ািখলঃ  িচিকৎসা য় নঃভরেণর লে  সহায়ক কাগজপ ািদ
িহেসেব ল িবল/ভাউচার/ক াশ মেমা/মািন িরিস  দািখল করেত হেব। 
((ঙঙ)  )   ঔষধঔষধ  য়য়   সং াসং া   িবধানঃিবধানঃ   ঔষধ েয়র পে  সি পশন এর ফেটাকিপ ত য়ন কের িবেলর সােথ দািখল করেত
হেব। তেব সি পশন এ উি িখত ঔষেধর পিরবেত অ  কান িবক  ঔষধ য় করা হেল তা সংি  সি পশন এ কারণ
উে খ বক ত য়ন কের দািখল করেত হেব। উে , ব াপে  যসব ঔষধ “চলেব” উে খ থােক সসব ঔষধ ব াপে
উি িখত তািরখ হেত পরবত  ০২( ই) বছর পয  য় করা যােব। নঃভরেণর লে  দািখল ত সমেয়র জ  েযাজ  ঔষেধর
িবল দািখল করা যােব। দািখল ত সমেয়র চেয় অিধক সমেয়র ঔষধ েয়র িবল নঃভরণেযা  হেব না। উে ; ঔষধ েয়র

ে  কান ব / কৗটায় আব  এমন ঔষধ য় করা হেল ব  বা কৗটায় ঔষধ এর পিরমাণ দািখল ত ভাউচাের  কের উে খ
থাকেত হেব।
(( চচ ) )  হাসপ াত ালহাসপ াত াল // ি িনকি িনক // াথল িজাথল িজ   িবলিবল   নঃভরণনঃভরণ  সং াসং া   িবধানঃিবধানঃ  হাসপাতাল/ি িনক/ াথলিজ িবেলর ে  িবেলর

ল কিপ (Paid লখা স িলত)/ পিরেশািধত িবেলর িবপরীেত িবলসহ মািন িরিসট সং  করেত হেব। এছাড়া, হাসপাতােল
১



ভিতসহ হাসাপাতাল সংি  য় নঃভরেণর ে  ডা ােরর রফাের  ( েযাজ  ে ), িবল (খাতওয়াির িব ািরত িববরণ),
ছাড়প  সনেদর ল কিপ দািখল করেত হেব। িচিকৎসেকর সি পশন এ উে খ িতেরেক কান ট /ডায়াগনিসস এর িবল

নঃভরণেযা  হেব না। তেব িবেশষ ে  জ ির িবেবচনায় বা বতার িনরীেখ পিরিচত ডা ােরর মৗিখক পরামশ েম কান
ট  করােনার েয়াজন হেল িবল নঃভরেণর ে  িবেলর ল কিপ (Paid লখা স িলত)/ পিরেশািধত িবেলর িবপরীেত

িবলসহ মািন িরিসট, ট  িরেপাট এর কিপ এবং িবল দািখলকারী কমকতা ক ক উপ  কারণ া া বক [ডা ােরর নাম,
পদিব, কম ল ও িবএমিডিস রিজঃ নং ( েযাজ  ে )] সহ ত য়ন কের িবল দািখল করেত হেব। 
((ছছ ))  েয াজেয াজ   েে   রিভিনউরিভিনউ   াা   বহারঃবহারঃ  ঔষধ েয়র ে  ফােমসী দ  িবল/ভাউচার/ক াশ মেমা Pre-
numbering না হেল া  এ ,১৮৯৯ অ যায়ী ৪০০(চারশত) টাকা ও ত  িবেলর ে  সরকারী িনয়মা যায়ী রাজ

া  বহার করেত হেব। উ  আইেন এতদিবষেয় কান পিরবতন হেল তদ যায়ী রাজ  া  বহার িনি ত করেত হেব।
((জজ))  ড া ােররড া ােরর  পরামশপরামশ   িফিফ   নঃভরণঃনঃভরণঃ  ডা ােরর পরামশ িফ পিরেশােধর পে  Money Receipt দািখল করেত
হেব। অ থায় ডা ােরর ােড া িরত “িরিসভ” লখা িবল দািখল করেত হেব।তেব ডা ােরর ল সি পশেন পরামশ িফ
লখা থাকেল এবং পরবত েত ডা ােরর সােথ সা ােতর সময় ল সি পশন আব ক হেল িবল দািখল এর সময়

সি পশেনর ফেটাকিপ সংি  কমকতা ক ক ত য়ন ও ল সি পশন জমা িদেত না পারার কারণ বণনা বক দািখল
করেত হেব।
((ঝঝ))  ত ািরেখরত ািরেখর  মা য ায় ীমা য ায় ী   িবলিবল   দ ািখলঃদ ািখলঃ  িচিকৎসা য় িত রণ িবেল সহায়ক কাগজপ ািদ িহেসেব দািখল ত সং
িবল/ভাউচার/ সি পসন ত য়ন বক তািরেখর ম অ যায়ী Prescribe Form রণ কের দািখল করেত হেব।
((ঞঞ ))  িবলিবল   দ ািখেলরদ ািখেলর  সময়সীমাঃসময়সীমাঃ   িচিকৎসা নঃভরণ িবল িত ০২( ই) মাস পর পর তদপরবত  মােসর মে  দািখল করেত
হেব। ০২( ই) মােসর অিধক সমেয়র িবল একে  দািখল করা হেল বা ০২( ই) মােসর িবল তদপরবত  মােসর মে  দািখল করা না
হেল উ  িবল নঃভরণেযা  হেব না। তেব ০২( ই) মােসর কম সমেয়র িবল দািখল করার ে  যথাযথ কারণ উে খ বক
উ তন ক পে র ব অ মিত িনেত হেব। উে ; “ ম” মােসর িবল ১৫ ন তািরেখর মে  দািখল করেত হেব; এে ে

বা মিত িনেত হেব না।
((টট))  নন   মােসরমােসর  িবলিবল   দ ািখলঃদ ািখলঃ   অথবছেরর শষ মােসর/ ন মােসর িবল সংি  অথবছেরর য় িহসােব িহসাব  করা এবং
িহসাব সংর েণর িবধােথ  ন মােসর িবল পরবত  অথবছেরর ১৫ লাই তািরেখর মে  দািখল করেত হেব।
((ঠঠ ) )  িবেদ েশিবেদ েশ   িচিকৎসািচিকৎসা  য়য়   নঃভরণনঃভরণ  সং াসং া   িবধানঃিবধানঃ  সংি  কমকতার িবেদেশ িচিকৎসা য় বাবদ িয়ত অথ

নঃভরেণর ে  সংি  কমকতােক অব ই িচিকৎসার উে ে  িবেদশ গমেনর িবষেয় যথাযথ ক পে র বা েমাদন এবং
িচিকৎসা শেষ িবল দািখেলর সময় িচিকৎসা সং া  িবেলর সােথ Medical িভসার কিপ দািখল করেত হেব। এে ে  (i)

ড-০৭ বা ত  কমকতােক বিহঃবাংলােদশ  হণসহ িব ৎ িবভােগর সরকাির আেদশ (GO) এর মা েম িবেদশ মণ
করেত হেব (ii) ড ০৮ হেত তদিন  পেদর কমকতােদর ে  ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদনসহ বিহঃ বাংলােদশ

 িনেত হেব এবং এতদসংি  কিপ িবেলর সােথ দািখল করেত হেব এবং (iii) িনভরশীল সদ েদর বেদিশক িচিকৎসা য়
নঃভরেণর ে  িনয় ণকারী কমকতার পািরশসহ ব াপনা পিরচালক মেহাদয় ক অবিহতকরণ এবং ভিবত  িচিকৎসা
য় নঃভরেণর বা েমাদন িনেত হেব। উে , টাকার িবিনময় হার (Exchange Rate) িহেসেব িবেদেশ িচিকৎসা
হেণর গমেনর িদেনর অথবা ফরত আসার িদেনর হার েযাজ  হেব।

((ডড ))   চােখরচােখর  িচিকৎসািচিকৎসা  য়য়   নঃভরণঃনঃভরণঃ  চােখর িচিকৎসার ে  িচিকৎসেকর পরামশ িফ, চশমার ল / াস/ ম, ঔষধ
এর ণ খরচ নঃভরণেযা  হেব। তেব ম েয়র িবল সংি  অথবছের ০২( ই) বার এর বিশ দািখল করা যােব
না/ নঃভরণেযা  হেব না।
((ঢঢ ))  সংিসংি   অথবছ েরঅথবছ ের  কানকান   কমকত াকমকত া  ণসময়ণসময়   িন েয় ািজতিন েয় ািজত   ন ান া  থাকেলথাকেল   নঃভরণনঃভরণ  এরএর  িবধানঃিবধানঃ   িচিকৎসা য়

নঃভরেণর সীমা অথবছর িভি েত িনধারণ করা হয়; সে ে  কান কমকতা সংি  অথবছের ণকালীন সমেয় চা রীরত না
থেক আংিশক অথাৎ সংি  অথবছের ১২(বার) মােসর কম সমেয় চা রীরত থাকেল চা রীকালীন সময় িবেবচনায় া তা

িনধািরত হেব। তেব কান কমকতার বছেরর েতই তার া তা সীমার ৫০% এর অিধক/ েরা অথ নঃভরেণর েয়াজন হেল
এবং সংি  অথবছেরর চা রীকাল িবেবচনায় অিতির  অথ নঃভরণ করা হেয় থাকেল উ  অথ তার অ া  পাওনা হেত
সম য় করা হেব; তেব ন ন কমকতােদর ে  “ া তার অিতির  অথ ফরত দান করা হেব” মেম িনধািরত ফরেম
(পিরিশ -০৩) এক  অ ীকার নামা দান করেত হেব।
((ণণ))  দদ   িচিকৎসািচিকৎসা  য়য়   নঃভরণঃনঃভরণঃ  দ  িচিকৎসার ে  িচিকৎসেকর পরামশ িফ ও অ া  িচিকৎসা খরচ ক াশ
মেমা/ভাউচার এর মা েম িচিকৎসা িববরণ উে খ কের দািখল করেত হেব। তেব ক াশ মেমা/ভাউচার না পাওয়া গেল তািরখ
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অ যায়ী িচিকৎসার িব ািরত িববরণ স িলত সি পশেন, িফ/িচিকৎসা বাবদ হীত অেথর তািরখওয়াির িব ািরত িববরণ সহ
ডা ােরর সীল ( েযাজ  ে ) ও া রসেমত দািখল করেত হেব।
((তত ))  টিল েমিড িসনটিল েমিড িসন   সবাসবা  সং াসং া   িবলিবল   নঃভরণঃনঃভরণঃ   টিলেমিডিসন সবা হেণর ে  পরামশ িফ পিরেশােধর পে
ড েম  িহেসেব িবকাশ/নগদ/রেকট অথবা অ েকান হণেযা  ত - ি র সবা মাণক িহেসেব িবেলর সােথ সং  করেত
হেব। এছাড়া টিলেমিডিসন সবার মা েম ঔষধ য় করা হেল ডা ােরর টিল- সি পশেনর ফেটাকিপ (ই- মইল/অ  কান
ভা য়াল মা েম িরত) সং  করেত হেব। তেব এে ে  কান সি পশন সং  করা স ব না হেল ঔষধ েয়র িবেল
যেথাপ  কারণ উে খ বক ত য়ন কের িবল দািখল করেত হেব। 
((থথ))  াচ াাচ া  ভ াউ চােরভাউ চাের  িবলিবল   দ ািখলঃদ ািখলঃ  াচা ভাউচাের অথাৎ ঔষধ িবে তা িত ান/ফােমসী এর াড িতত কান ঔষেধর িবল
দািখল করা হেল তা নঃভরণেযা  হেব না। এছাড়া কি উটাের ত ত (Auto generated িতত) িবল হণেযা
হেব না। 
(( দদ ) )  িচিকৎসারিচিকৎসার  সােথসােথ   স িকতস িকত   নয়নয়   এমনএমন   িবলিবল   নঃভরণনঃভরণ  সং াসং া   িবধানঃিবধানঃ  িচিকৎসেকর ব াপে  উে খ থাকেলও
প সাম ী, িপিপই, জীবা নাশক, মিডক াল িডভাইস, সাধন সাম ী/ ল রংকরণ/ সৗ য বধন/ িনত  ব ত লাশন, সাবান,

া , থেপ , ি ম ইত ািদ এর িবল নঃভরণেযা  হেব না। 
((ধধ))  রিজ াডরিজ াড   িচিকৎসেকরিচিকৎসেকর  পরামশপরামশ   হণঃহণঃ  বাংলােদশ মিডেকল এ  ড াল কাউি ল এর রিজ াড
িচিকৎসক/িবইউএমএস/িবএইচএমএস/অ  কান সমজাতীয় সরকারী দ র ক ক অ েমািদত িচিকৎসক ক ক দ

ব াপে র িভি েত য় ত ঔষেধর/ডা ােরর পরামশ িফ/ ট  এর িবল পিরেশাধেযা  হেব।
(( নন ) )  পিরবিতত পিরি িত ও সমেয়র াপেট েয়াজেন উপেরা  িতপালন ই স হ পিরবতন, পিরবধন, সংেযাজন এবং
উ ূত তন কান িবষয় ায়ন করার মতা িসিপিজিসিবএল এর যথাযথ ক প  সংর ণ করেব। 

যথাযথ ক পে র িনেদশ েম এই আেদশ জাির করা হেলা।      

৩১-৮-২০২০
মাহা দ মিতউর রহমান

উপ-মহা ব াপক (ভার া )

ন র: ২৭.৩২.০০০০.০১৬.২২.০০১.২০.১৪-৫৩৯/১(৩৭) তািরখ: ১৬ ভা  ১৪২৭
৩১ আগ  ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপনা পিরচালক, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড, ঢাকা।
২) িনবাহী পিরচালক (অথ), অথ ও িহসাব িবভাগ, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড,ঢাকা।
৩) িনবাহী পিরচালক ( ক ), ক  িবভাগ, কাল পাওয়ার জনােরশন কা ানী বাংলােদশ িলিমেটড,ঢাকা।
৪) সকল কমকতা/কমচারী িসিপিজিসিবএল কেপােরট অিফস,ঢাকা/মাতারবাড়ী সাইট অিফস, মেহশখালী,ক বাজার।

৩১-৮-২০২০
মাহা দ মিতউর রহমান

উপ-মহা ব াপক (ভার া )
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