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বা রবান পাবত  জলা পিরষদ 
 েগা ীর সাং িতক ইনি উট 

বা রবান। 
(Web: ksibandarban.portal.gov.bd, Facebook: Ksi Bandarban) 

 
বা রবান  েগা ীর সাং িতক ইনি উেটর িনজ  কায ম পিরচালনার পাশাপািশ দিশিবেদিশ 
পযটকেদর জ  সাং িতক িবেনাদন, সরকাির অথবা বসরকাির অ ান স াদেনর জ  িবিভ  সময় 
ইনি উেটর অিডটিরয়াম ভাড়া িদেত হয় িবধায় অিডটিরয়াম ভাড়া নীিতমালা ণয়ন করা আব ক, 
তাই ‘বা রবান  েগা ীর সাং িতক ইনি উট অিডটিরয়াম ভাড়া নীিতমালা’ ণয়ন করা হেলা 

 
অ) অিডটিরয়াম বহােরর স হ এবং িনয়মাবিল : 
০১। িন িলিখত স েহর মে  অিডটিরয়ােমর বহার সীমাব  থাকেব : 
 ক) িশ া, সং িত এবং আথসামািজক উ য়ন লক অ ান। 
 খ) মহৎ ও রণীয় এবং িবিশ  ি বেগর রেণ আেয়ািজত অ ান। 
 গ) সিমনার, িসে ািজয়াম, ওয়াকসপ ও িশ ণ কায ম। 
 ঘ) জাতীয় িদবসসহ িবেশষ রণীয় িদবস উ  যাপন উপলে  আেলাচনা সভা ও সাং িতক অ ান। 
 ঙ) সাং িতক িতেযািগতা, সংগীত ও ত  অ ান, নাটক, আ ি  ও অ প গঠন লক অ ান। 
 চ) ামা  চলি , াইড দশনী, িচ কম দশনী, জনশীল চলি  দশনী ইত ািদ। 

 ছ) সমাজেসবা লক ও জনক াণ খী কােজ তহিবল সং হােথ িনবাহী পিরষেদর সভাপিতর িবেশষ 
অ মিত েম িবেনাদন লক নাটক ও সাং িতক অ ান। িবঃ ঃ - িনজ  অ ান চলাকােল 
অিডটিরয়াম ভাড়া দয়া যােব না। 

০২। কান রাজৈনিতক সভা িকংবা ধম য় িবতক লক অ ােনর জ  অিডটিরয়াম বরা  দয়া হেব না। 
০৩। দশীয় সং িত পিরপ ী িকংবা া  শা জাতীয় অ ােনর জ  অিডটিরয়াম বরা  দয়া হেব না। 

০৪। ইনি উেটর িনজ  অথবা ণ সরকাির কান অ ান থাকেল অ  কান িত ানেক 
অিডটিরয়াম বরা  দয়া হেব না। 

০৫। বরা পে  উে িখত িবষয় িভ  অ  কান ধরেনর অ ান করেল জামানত বােজয়া  কের ভাড়া 
হীতার িব ে  আইনা গ ব া হণ করা হেব। 

০৬। অিডটিরয়াম বরা  দয়া িকংবা না দয়ার স ণ এখিতয়ার ইনি উট ক প  সংর ণ কেরন। 
০৭। ইনি উট ক প  েয়াজন হেল বরা  দয়ার পরও কান কারণ দশােনা িতেরেকই য কান 

সময় অিডটিরয়াম বরাে র অ মিত বািতল করার মতা সংর ণ কেরন। সে ে  ভাড়া হীতা 
কান আপি  বা িত রণ দািব করেত পারেব না। 

 
আ) অিডটিরয়াম ভাড়ার হার ও িনয়মাবিল : 
০১। অিডটিরয়াম বহােরর জ  িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব। 

০২। িনধািরত আেবদন ফরেমর সােথ ‘পিরচালক,  েগা ীর সাং িতক ইনি উট, বা রবান’এর 
বরাবের অধিদবেসর জ  ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা এবং ণিদবেসর জ  ৫,০০০/- (প চ হাজার) 
টাকা মা  িনরাপ া জামানত িহেসেব অি ম বাবদ জমাদান করেত হেব। তেব সরকাির িত ােনর 

ে  এ িবষয়  িশিথলেযা । বহারকােল অিডটিরয়ােমর কান প িত সাধন না করেল জামানত 
বাবদ দ  টাকা অ ান শেষ ফরত দান করা হেব। 
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০৩। ভাড়ার হার : ক) সাধারণ অ ান (সকল কার অ ােনর ে  েযাজ ) : 
ভাড়ার সময় বা ময়াদ অিডটিরয়াম ভাড়া (ভ াটসহ)  

ণিদবস : সকাল ০৯.০০ টা - রাত ১০.০০ টা 
এিস ছাড়া ৯,০০০.০০ টাকা  

এিসসহ ১২,০০০.০০ টাকা  

অধিদবস ( য কান এক  িশফট) : 
১ম িশফট : সকাল ০৯.০০ টা - িবকাল ০৩.০০ টা 
২য় িশফট : িবকাল ০৪.০০ টা - রাত ১০.০০ টা 

এিস ছাড়া ৬,০০০.০০ টাকা  

এিসসহ ৮,০০০.০০ টাকা  

 খ) কবল জাতীয় িদবস ও সরকাির অ ােনর ে  েযাজ  (সেবা  ২৫% হাের রয়াত) : 
ভাড়ার সময় বা ময়াদ অিডটিরয়াম ভাড়া (ভ াটসহ)  

ণিদবস : সকাল ০৯.০০ টা - রাত ১০.০০ টা 
এিস ছাড়া ৬,৭৫০.০০ টাকা  

এিসসহ ৯,০০০.০০ টাকা  

অধিদবস ( য কান এক  িশফট) : 
১ম িশফট : সকাল ০৯.০০ টা - িবকাল ০৩.০০ টা 
২য় িশফট : িবকাল ০৪.০০ টা - রাত ১০.০০ টা 

এিস ছাড়া ৪,৫০০.০০ টাকা  

এিসসহ ৬,০০০.০০ টাকা  

 গ) কবল  েগা ীর সাং িতক সংগঠন ও ানীয় িশ ী গা ীস েহর সাং িতক মান উ য়ন লক 
অ ােনর ে  েযাজ  (সেবা  ৪০% হাের রয়াত) : 

ভাড়ার সময় বা ময়াদ অিডটিরয়াম ভাড়া (ভ াটসহ)  

ণিদবস : সকাল ০৯.০০ টা - রাত ১০.০০ টা 
এিস ছাড়া ৫,৪০০.০০ টাকা  

এিসসহ ৭,২০০.০০ টাকা  

অধিদবস ( য কান এক  িশফট) : 
১ম িশফট : সকাল ০৯.০০ টা - িবকাল ০৩.০০ টা 
২য় িশফট : িবকাল ০৪.০০ টা - রাত ১০.০০ টা 

এিস ছাড়া ৩,৬০০.০০ টাকা  

এিসসহ ৪,৮০০.০০ টাকা  

িবঃ ঃ - অ) িনবাহী পিরষেদর সভাপিতর অ েমাদন েম অিডটিরয়াম ভাড়া বাবদ া  অথ ারা 
অিডটিরয়াম র ণােব ণ এবং তা পিরচালনা করার জ  জ ির িভি েত খ কালীন দািয়ে  
িনেয়ািজত কমচারীেদর ভাতা ও আ ষি ক অ া  য় িনবাহ করা যােব। 

 আ) িনবাহী পিরষেদর সভাপিতর অ েমাদন েম ি েযা া, িতব ী এবং িবেশষ ে  
অিডটিরয়াম (ক) িবনা ভাড়ায় দয়া যােব, তেব অ ান চলাকালীন সমেয়র জ  িব ৎ িবল, 
পািনর িবল ও আ ষি ক য় িনবােহর জ  িনবাহী পিরষদ ক ক িনধািরত হাের িবল 

দান করেত হেব (এিস ছাড়া ণিদবস ১,৫০০/- টাকা ও অধিদবস ১,০০০/- টাকা হাের এবং 
এিসসহ বহােরর ে  ি ণ হাের); িকংবা (খ) ঃ েদর জাতীয় ােথ বসরকাির 

িত ান কান অ ান করেত চাইেল ৫০% রয়ািত হাের অিডটিরয়াম ভাড়া দয়া যােব। 
০৪। অিডটিরয়াম বরা  পাওয়ার আেবদন ম েরর পর আেবদনকারীর বরাবের অিডটিরয়াম বরা প  ই  

করা হেব। উ  বরা পে  উি িখত তািরেখর মে  আেবদনকারীেক মাট ভাড়ার টাকা ইনি উেট 
জমা িদেত হেব। অ থায় অিডটিরয়ােমর বরা প  বািতল বেল গ  হেব। এে ে  আেবদনপে র 
সােথ দ  জামানেতর অথও বােজয়া  হেব। 

০৫। ণিদবস িকংবা অধিদবেসর উি িখত িনধািরত সমেয়র অিতির  সময় অিডটিরয়াম বহার করেল 
িত ঘ ার জ  ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হাের অিতির  ভাড়া দান করেত হেব। 
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০৬। যিদ অ  কান িত ােনর অ েল অিডটিরয়াম বরা  না থােক তেব ভাড়া হীতােক িত ঘ া 
২০০/- ( ই শত) টাকা হাের অিতির  চাজ পিরেশাধ সােপে  অ ােনর েব অিডটিরয়ােম 

িত লক কাজ বা মহড়া করার অ মিত দান করা যােব। 
০৭। ভাড়া হীতা যিদ অ ােনর েয়াজেন বাইের থেক অিতির  আেলাক ে পণ সর ামািদ এেন 

বহার করেত চান, সে ে  অিতির  িব ৎ চাজ বাবদ িত ণিদবেস ১,৫০০/- (এক হাজার প চ 
শত) টাকা এবং িত অধিদবেস ৮০০/- (আট শত) টাকা অিতির  পিরেশাধ করেত হেব। 

০৮। কান অ ান ং করেল ং চাজ বাবদ িত ণিদবেস ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা এবং িত 
অধিদবেস ২,০০০/- ( ই হাজার) টাকা অিতির  পিরেশাধ করেত হেব। 

০৯। অিডটিরয়াম বহােরর জ  িনধািরত তািরেখর কমপে  ৭(সাত) িদন েব অ ােনর তািরখ 
পিরবতন করা যেত পাের। তািরখ পিরবতেনর ে  ১০% হাের অিতির  ভাড়া দান করেত হেব। 
এভােব কবল ১ (এক) বার অ ােনর তািরখ পিরবতন করা যােব। 

১০। অ ান চলাকােল লাডেশিডং িকংবা িব ৎ িব ােটর কারেণ ইনি উেটর জনােরটর বহার করা 
হেল িত ঘ ার জ  ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা হাের অিতির  ভাড়া দান করেত হেব। এে ে  
বাইেরর কান জনােরটর বহার করা যােব না। 

১১। কান কারেণ ভাড়া হীতা ক ক অ ান বািতল করা হেল (ক) ৭২ (বাহা র) ঘ ার েব বািতেলর 
ে  ১০%, (খ) ৪৮ (আটচি শ) ঘ ার েব বািতেলর ে  ২৫%, (গ) ২৪ (চি শ) ঘ ার েব 

বািতেলর ে  ৫০%, (ঘ) ২৪ (চি শ) ঘ ারও কম সময় েব বািতেলর ে  ৭৫% ভাড়ার অথ 
বােজয়া  করা হেব এবং (ঙ) অ ােনর িনধািরত তািরখ অিত া  হেল ভাড়ার স ণ অথ বােজয়া  
হেব। তেব এখিতয়ার বিহ ত কান দব িবপাক, রাজৈনিতক িকংবা সামািজক অচলাব া ইত ািদ 
অিনবায কারেণ িনধািরত িদেন অ ান করা স ব না হেল, সে ে  কান জিরমানা িদেত হেব না। 

১২। কান বসরকাির িত ান বা সং ার নােম একাধাের ৭ (সাত) িদেনর অিধক অিডটিরয়াম বরা  দয়া 
হেব না। 

 

ই) অিডটিরয়াম ভাড়া হীতার পালনীয় শতাবিল : 
০১। অিডটিরয়ােম কান ধরেনর অশালীন িকংবা উে জনা ি  হয় এমন কান সংগীত, ত , অিভনয় বা 

ধারা বণনা করা যােব না। 
০২। অিডটিরয়ােম রাজৈনিতক, সামািজক এবং ধম য় িবতক লক কান ব ৃতা দান করা যােব না। 
০৩। অিডটিরয়ােমর ভতের ও বাইের কান রাজৈনিতক াগান দান করা যােব না। 
০৪। অ ােনর িকট িবি র জ  অিডটিরয়ােমর ভতের িকংবা বাইের কান প কাউ ার খালা বা 

কানভােব িকট িবি র ব া করা যােব না। 
০৫। নাটক বা চলি  দশনীর জ  অিডটিরয়াম বরাে র ে  যথাযথ ক পে র ছাড়প  বা অ মিত 

প  থাকেত হেব। 
০৬। অিডটিরয়াম া েণ াে ল বা ছাউিন তির, রা া বা খাওয়ার ব া, মাইক বহার ইত ািদ 

কায ম হণ করা যােব না। 
০৭। অ ান চলাকােল অিডটিরয়ােমর শ  স সারণ যে র সােথ সংেযাগ দােনর মা েম মাইক বহার 

কের বিহঃ চােরর ে  ক পে র বা মিত হণ করেত হেব। 
০৮। অিডটিরয়ােমর িভতের িকংবা বাইের িনিদ  ান তীত অ  কান ােন অথবা ভবেনর দয়ােল 

িকংবা সীমানা াচীের কান কার লখােলিখ করা বা পা ার স টা যােব না। 
০৯। অিডটিরয়ােমর অভ ের আ েনর কান কার বহার এবং মপান করা যােব না। 
১০। ক পে র িবনা অ মিতেত জ, উইংস, সাইে ারামা ও অিডটিরয়ােমর দয়ােল কান পেরক বা 

ক টা বহার করা যােব না এবং গাম বা টপ িদেয় কান পা ার বা ফ ন বা ানার লাগােনা যােব 
না। দয়াল িলখন স ণ েপ িনিষ । 
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১১। অ ান চলাকােল ভাড়া হীতােক অিডটিরয়ােমর ভতের ও আেশপােশ শাি লা র ার েয়াজনীয় 
ব া হণ করেত হেব। এে ে  আইন লা র াকারী ক প েক অ ােনর আেগই অবিহত 

করেত হেব। 
১২। অিডটিরয়ােমর ভতের কান প রা া করা খাবার বা খাবােরর ােকট পিরেবশন বা িবতরণ করা 

যােব না। তেব অিডটিরয়ােমর লিবেত হালকা কেনা না া পিরেবশন করা যােব। 
১৩। অ ান চলাকােল কান সম া দখা িদেল বা কান প িবেশষ সহেযািগতার েয়াজন হেল তা 

ইনি উেটর পিরচালক িকংবা অিডটিরয়ােমর দািয়ে  িনেয়ািজত কমকতা বা কমচারীেদর অবিহত 
করেত হেব। 

১৪। িনয় ণ বিহ ত যাি ক বা ব িতক গালেযােগর জ  অ ান িবি ত হেল ইনি উট ক প েক 
দায়ী করা যােব না। 

১৫। অিতির  শ  স সারণ য  ও আেলাক ে পণ সর ামািদর েয়াজন হেল তার ব া ভাড়া 
হীতার িনজ দািয়ে  করেত হেব। এ জ  ইনি উট ক পে র বা মিত হণ করেত হেব। 

১৬। অিডটিরয়ােম িব মান েযাগ িবধার অিতির  কান েযাগ িবধা দািব করা যােব না। 
১৭। ইনি উট ক পে র অ মিত িতেরেক অিডটিরয়াম িকংবা অ  কান ভবেনর সংরি ত এলাকায় 

েবশ করা যােব না। 
১৮। ইনি উট ক প  ক ক িনেয়ািজত কমকতা বা কমচারী তীত অ  কউ শ  স সারণ য  ও 

আেলাক ে পণ সর ামািদ িকংবা অ  কান য পািত ধরেত বা বহার করেত পারেব না। 
১৯। অিডটিরয়ােম অ ান পযেব েণর জ  বা রবান পাবত  জলা পিরষদ, জলা শাসন, িলশ িবভাগ 

এবং ইনি উেটর কমকতােদর জ  থম সািরেত ১০ (দশ)  আসন সংর ণ বক ১০ (দশ)  
আম ণ প  বা পাস অ ােনর ১ (এক) িদন েব ইনি উট ক পে র িনকট পৗছঁােত হেব। 

২০। িনরাপ ার ােথ ইনি উট ক প  অিডটিরয়ােমর ভতের ও বাইের অব ানরত সকেলরই াগ 
এবং দহ ত ািশ করেত পারেব। 

২১। িবেদিশ কান িশ ী বা িতিনিধ সরকােরর বা মিত িতেরেক অিডটিরয়ােম কান অ ােন 
অংশ হণ করেত পারেব না। 

২২। বহারকালীন সমেয় অিডটিরয়ােমর কান স দ ন  হেল িকংবা কান প িতসািধত হেল ভাড়া 
হীতা স ণ িত রণ িদেত বা  থাকেব। অ প ে  জামানত বাবদ জমা ত টাকা বােজয়া  

করা হেব। 

বা রবান  েগা ীর সাং িতক ইনি উট অিডটিরয়াম ভাড়া নীিতমালা িতপালেনর অ ীকার করিছ। 

 
 

 আেবদনকারীর া র ও িসল 

 
 
 

আেবদনকারী িত ান বা সং ার          -          -               তািরেখর আেবদন ম র করা হেলা। 

 
 

 পিরচালক 
  েগা ীর সাং িতক ইনি উট 
 বা রবান। 



বরাবের, 
  পিরচালক 
   েগা ীর সাং িতক ইনি উট 
  বা রবান। 
 
িবষয় : বা রবান  েগা ীর সাং িতক ইনি উট অিডটিরয়াম বরা  পাওয়ার আেবদন। 
 
  আমােদর িত ান/ সং ার এক  অ ান আেয়াজেনর জ  আমরা আপনার িনয় ণাধীন 
বা রবান  েগা ীর সাং িতক ইনি উট অিডটিরয়াম  ভাড়া করেত ই ক। অ ােনর নাম, তািরখ 
এবং সময় িচ িনে  উে খ করা হেলা। 

  আমরা এই আেবদন ফরেমর সােথ সং  ‘বা রবান  েগা ীর সাং িতক ইনি উট 
অিডটিরয়াম ভাড়া নীিতমালা’ ও সংি  শতাবিল যথাযথভােব িতপালেনর অ ীকার করিছ। 

  অিডটিরয়াম ভাড়া নীিতমালা অ যায়ী এই আেবদন ফরেমর সােথ ‘পিরচালক,  
েগা ীর সাং িতক ইনি উট, বা রবান’এর বরাবের িনরাপ া জামানত িহেসেব ( ফরতেযা ) অধিদবস 
বহােরর জ  ৩,০০০/- (িতন হাজার) টাকা/ ণিদবস বহােরর জ  ৫,০০০/- (প চ হাজার) টাকা মা  

অি ম বাবদ এতদসে  দান করা হেলা/ হেলা না। 
 
ক। অ ােনর নাম : ______________________________________________________________ 

খ। অ ােনর তািরখ : ______________________________________________________________ 

গ। অ ােনর সময় িচ : ______________________________________________________________ 

িনেবদক : 

১। িত ান/ সং ার নাম : _____________________________________________________ 

২। িত ান/ সং ার ধােনর নাম : _____________________________________________________ 

 এবং পদিব : _____________________________________________________ 

৩। যাগােযােগর ণ কানা : _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

   ই- মইল : _____________________________________________ 

৪। টিলেফান/ মাবাইল ন র : _____________________________________________________ 

৫। আেবদনকারীর নাম ও পদিব : _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 
 
 
 
 
তািরখ : আেবদনকারীর া র ও িসল 
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বা রবান পাবত  জলা পিরষদ 
 েগা ীর সাং িতক ইনি উট 

বা রবান। 
(Web: ksibandarban.portal.gov.bd, Facebook: Ksi Bandarban) 

নং -         তািরখ : 

াপক : _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 
 
িবষয় : বা রবান  েগা ীর সাং িতক ইনি উট অিডটিরয়াম বরা প । 
 

 :  
 
  উপ  িবষয় ও ব  পে র ি েত বা রবান  েগা ীর সাং িতক ইনি উট 
অিডটিরয়াম আপনােদর িত ান বা সং ার বরাবের বরা  দান করা হেলা। আপনােদর অ ান  িনধািরত 
তািরখ ও সময় িচ অ যায়ী আেয়াজন এবং স  করেত হেব। ‘বা রবান  েগা ীর সাং িতক 
ইনি উট অিডটিরয়াম ভাড়া নীিতমালা’ এবং সংি  শতাবিল আপনােদর িত ান বা সং া ক ক 
যথাযথভােব িতপালেনর শেত এই অিডটিরয়াম বরা প  দান করা হেলা। অ থায় বরা প  বািতল বেল 
গ  হেব এবং অিডটিরয়াম ভাড়া নীিতমালা অ যায়ী েয়াজনীয় ব া হণ করা হেব। উে খ থােক য, 
ইনি উট ক প  কান কারণ দশােনা িতেরেকই য কান সময় এই বরা প  বািতল করার মতা 
সংর ণ কেরন। অ প ে  ভাড়া হীতা িহেসেব আপনােদর কান দািব বা আপি  হণেযা  হেব না। 
আরও উে খ থােক য, অ ােনর েব অিডটিরয়াম ভাড়া, আ ষি ক য় ইত ািদ ইনি উেটর িহসাব 
শাখায় দান করেত হেব। 

ক। অ ােনর নাম :  

খ। অ ােনর তািরখ :  

গ। অ ােনর সময় িচ :  

ঘ। ভাড়ার পিরমাণ :  
   িবঃ ঃ - জনােরটর বা অ প ব ািদ এই ভাড়া বা েয়র িহসাব বিহ ত। 
 
সং ি  : 

 
 
 ( মং  িচং ) 
 পিরচালক (চলিত দািয় ) 
 ফান : (০৩৬১)-৬২৪২৪ 
 E-mail: dir.ksibban@gmail.com 
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নং -         তািরখ : 

 অ িলিপ অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  :- 

১। সহকারী পিরচালক ( শাসন ও অথ),  েগা ীর সাং িতক ইনি উট, বা রবান। 

২। িহসাবর ক,  েগা ীর সাং িতক ইনি উট, বা রবান 
 (অিডটিরয়াম ভাড়া, আ ষি ক য় ইত ািদ হণ বক ইনি উট তহিবেল জমাদান করেবন।) 

 
 
 ( মং  িচং ) 
 পিরচালক (চলিত দািয় ) 
 
নং -         তািরখ : 

 অ িলিপ সদয় অবগিতর জ  :- 

১। িলশ পার, বা রবান পাবত  জলা। 
২। ভার া  কমকতা, বা রবান সদর থানা, বা রবান। 

৩। ________________________________________________________________________________ 
৪। সংি  নিথ। 

 
 
 ( মং  িচং ) 
 পিরচালক (চলিত দািয় ) 


	01 2020.08.27 Cover
	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

	02 2020.08.27 Conditions
	03 2020.08.27 Application
	04 2020.08.27 Allotment

