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বধুবার, মার্ড  ১৮, ২০০৯ 

[দবসরকারী বযজক্ত এবং কদপডাদরশন কিতড ক অদথডর জবজনমদে িারীকত ি জবজ্ঞাপন ও দনাটিশসমূহ] 
 

দবসরকাজর জশক্ষক জনবন্ধন ও প্রিযেন কিতড পক্ষ 

ধানমজি, 

 ঢাকা প্রজ্ঞাপন 

িাজরখ্ ঃ  ....০৭ ফাল্গন................. , ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/ ...১৯দফব্রুোরী..................., 
২০০৯ খ্তস্টাব্দ 

 

 

এস, আর, ও, নঃং ..২৪........../আইন/২০০৯।- দবসরকাজর জশক্ষক জনবন্ধন ও প্রিযেন কিতড পক্ষ 

আইন, ২০০৫ (২০০৫  সননর  ১ নং  আইন) এর  ধারা ২২  এ  প্রেত্ত  ক্ষমিাবদল  কিতড পক্ষ,  

সরকাদরর  পূবডানুদমােনক্রদম, জনম্নরূপ প্রজবধানমালা প্রণেন কজরল, যথা - 
 

প্রথম অধযাে 

প্রারজিক 

১। সংজক্ষপ্ত জশদরানাম ও প্রদোে।- (১) এই প্রজবধানমালা দবসরকাজর জশক্ষক জনবন্ধন ও প্রিযেন 

কিতড পক্ষ (কমডকিড া ও কমডর্ারী) র্াকুরী প্রজবধানমালা, ২০০৯ নাদম অজিজহি হইদব। 
 

(২) এই প্রজবধানমালা কিতড পদক্ষর সকল সাবডক্ষজণক কমডর্ারীর দক্ষদে প্রদযািয হইদব, িনব সরকার বা 
স্থানীে কিতড পক্ষ হইদি দপ্রষদণ জনদোজিি অথবা রু্জক্ত বা খ্িকালীন জিজত্তদি জননোজিি কমডর্ারীেদণর দক্ষদে 

এই প্রজবধানমালার দকান জকছু প্রদযািয বজলো িাহাদের র্াকুরীর শদিড  স্পষ্টিানব উজিজখ্ি না থাজকদল, ইহা 
প্রদযািয হইদব না। 

 

২। সংজ্ঞা।- জবষে বা প্রসংদের পজরপন্থী জকছু না থাজকনল এই প্রজবধানমালাে - 
 

(ক)   ‘‘অসোর্রণ’’  অথড র্াকুরীর শতংখ্লা বা জনেদমর পদক্ষ হাজনকর আর্রণ অথবা 
দকান কমডর্ারীর বা িদ্রিদনর পদক্ষ দশািনীে নে এইরূপ আর্রণ এবং জনম্নবজণডি  

আর্রণসমূহ ও ইহার অন্তিূড ক্ত হইদব, যথা - 



   

 

(অ)   উর্ধ্ডিন কমডকিড ার আইনসংেি আদেশ অমানযকরণ;  

(আ)  কিড দবয গুরুির অবদহলাকরণ; 

(ই)   দকান আইনসংেি কারণ বযজিদরদক কিতড পদক্ষর দকান আদেশ, পজরপে এবং 
জনদেডশাবজলর প্রজি অবজ্ঞা প্রেশডন; এবং 

 

(ঈ)   দকান কিতড পদক্ষর জনকট দকান কমডর্ারীর জবরুদে জবর্ার জবদবর্নাহীন, 

জবরজক্তকর, জমথযা ও অসার অজিদযাে সম্বজলি েরখ্াস্ত দপশ করা; 
 

(খ্)   ‘‘আইন’’ অথড দবসরকাজর জশক্ষক জনবন্ধন ও প্রিযেন কিতড পক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ 

সদনর ১ নং আইন); 

 (ে)   ‘‘উপযুক্ত  কিতড পক্ষ’’ অথড এই প্রজবধানমালার অধীন দকান জনজেড ষ্ট কাযডাজে জনষ্পজত্তর 

িনয উপযুক্ত কিতড পক্ষ জহসাদব দবসরকাজর জশক্ষক জনবন্ধন ও প্রিযেন কিতড পক্ষ কিতড ক 

মদনানীি দকান কিতড পক্ষ; 
 

(ঘ)   ‘‘কিতড পক্ষ’’ অথড আইননর ধারা ২(ক) দি সংজ্ঞাজেি দবসরকাজর জশক্ষক জনবন্ধন ও 

প্রিযেন কিতড পক্ষ; 

(ঙ)   ‘‘কমডকিড া’’ অথড  কিতড পদক্ষর দকান কমডকিড া; 

(র্)   ‘‘কমডর্ারী’’ অথড  কিতড পদক্ষর দকান কমডর্ারী, অস্থােী বা স্থােী যাহাই হউক, এবং দয 
দকান কমডকিড াও ইহার অন্তিূড ক্ত হইদবন; 

 

(ছ)   ‘‘জর্গ্রী’’ বা  ‘‘জর্নলামা’’  বা  ‘‘সাটিড জফদকট’’  অথড  দক্ষেমি,  দকান  স্বীকত ি  

জবশ্বজবেযালে, স্বীকত িপ্রজিষ্ঠান, স্বীকত ি ইনজস্টটিউট বা স্বীকত ি দবার্ড  কিতড ক প্রেত্ত 

দকান জর্গ্রী, জর্নলামা  বা জশক্ষােিদযােযিা জনদেডশক সাটিড জফদকট; 
 

(ি)   ‘‘িফজসল’’ অথড এই প্রজবধানমালার িফজসল; 
 

(ঝ)   ‘‘জননোেকারী কিতড পক্ষ’’ অথড কিতড পক্ষ এবং দকান জনজেডষ্ট পদে জনদোদের িনয কিতড পক্ষ 

কিতড ক ক্ষমিা প্রেত্ত দকান কমডকিড াও ইহার অন্তিূড ক্ত হইদব; 
 

(ঞ)  ‘‘পে’’ অথড িফজসদল উজিজখ্ি দকান পে; 
 

(ট)   ‘‘পলােন’’ অথড  জবনা অনুমজিনি র্াকুরী বা কমডস্থল িযাে করা, অথবা ষাট জেন 

বা িেধুবড সমে যাবি কিড বয হইদি অনুপজস্থি থাকা, অথবা অনুমজিসহ কিড দবয 
অনুপজস্থজির ধারাবাজহকিাে অনুদমাজেি দমোদের পর ষাট জেন বা িেধুবড সমে পনু  
অনুমজি গ্রহণ বযজিদরদক অনুপজস্থি থাকা, অথবা জবনা অনুমজিদি দেশ িযাে করা 
এবং জেশ জেন বা িেধুবড সমে জবদেদশ অবস্থান করা, অথবা অনুমজিসহ দেশ িযাে 

কজরো জবনা অনুমজিনি অনুদমাজেি সমদের পর ষাট জেন বা িেধুবড সমে জবদেদশ 

অবস্থান করাদক বুঝাইদব; 
 

(ঠ)   ‘‘জবজ্ঞাপন’’ অথড বযাপক প্রর্াদরর উনেনশয পজেকা বা অনযানয েণ-মাধযদম প্রকাজশি 

জবজ্ঞাপন; 



   

(র্)   ‘‘জশক্ষানজবস’’ অথড দকান স্থােী শূনয পদের জবপরীদি জশক্ষানজবস জহসাদব জনদোে প্রাপ্ত 

দকান কমডর্ারী;  

(ঢ)  ‘‘সম্মাজন’’ অথড মাদঝ মাদঝ প্রদোিন হে এইরূপ জবনশষ বা কষ্টসাধয কানির 

স্বীকত জিস্বরূপ অনাবিড ক ধরদনর নেে পুরস্কার;  
 

(ণ)   ‘‘স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে’’ বা ‘‘স্বীকত ি দবার্ড ’’ বা ‘‘স্বীকত ি ইনজস্টটিউট’’ বা ‘‘স্বীকত ি 

প্রজিষ্ঠান’’ অথড আপািি  বলবৎ দকান আইন দ্বারা বা আইননর অধীন প্রজিজষ্ঠি দকান 

জবশ্বজবেযালে, বা দবার্ড  বা ইনজস্টটিউট বা প্রজিষ্ঠান এবং এই প্রজবধানমালার উনেশয 
পূরণকদে, সরকার কিতড ক স্বীকত ি অনযদকান জবশ্বজবেযালে বা দবার্ড  বা ইনজস্টটিউট বা 
প্রজিষ্ঠানও ইহার অন্তিূড ক্ত হইদব। 

 

 

জদ্বিীে অধযাে 

জনদোে, ইিযাজে 

 

৩। জনদোে পেজি।- (১) এই অধযাে, িফজসল এবং েণপ্রিািমী বাংলাদেদশর সংজবধাননর ২৯(৩) 

অনুদর্ছদের 

জবধান অনুসাদর সরকার কিতড ক জনধডাজরি দকাটা সংক্রান্ত  জবধানাবলী সাদপদক্ষ, স্থােীিাদব শূনয হইোদছ 

এইরূপ দকান পদে 

জনম্নবজণডি পেজিনি জনদোে করা যাইদব, যথা - 
 

(ক)   সরাসজর জননোদের মাধযদম;  

(খ্)   পনোন্নজির মাধযদম; এবং  

(ে)   দপ্রষদণ বেলীর মাধযদম। 

(২)  দকান বযজক্তদক দকান পদে জনদোে করা হইদব না, যজে উক্ত পনে জনদোে লাদির িনয িাহার 

প্রদোিনীে দযােযিা না থাদক এবং সরাসজর জনদোদের দক্ষদে, িাহার বেস উক্ত পদের িনয িফজসদল 

বজণডি বেসসীমার মদধয না হে। 
 

৪। বাছাই কজমটি।- সরাসজর বা পনোন্নজির মাধযদম জনদোেোদনর উনেদশয কিতড পক্ষ এক বা 
একাজধক বাছাই কজমটি েঠন কজরদব এবং বাছাই কজমটির সুপাজরশ বযজিদরদক দকান বযজক্তদক দকান পনে 

জনদোে করা যাইদব না। 

৫। সরাসজর জনদোে।- (১) দকান বযজক্ত দকান পনে সরাসজরিানব জনদোে লানির িনয উপযুক্ত 

জবদবজর্ি হইদবন না, যজে জিজন - 
 

(ক)   বাংলানেদশর নােজরক না হন; এবং 
 



   

(খ্)   বাংলানেদশর নােজরক নদহন, এইরূপ দকান বযজক্তদক জববাহ কজরো থাদকন বা জববাহ 

কজরবার িনয প্রজিশ্রুজিবে হইো থাদকন। 
 

(২)  দকান পনে সরাসজরিাদব জনদোে করা যাইদব না, দয পযডন্ত না- 
 

(ক)   উক্ত পনে জননোদের িনয জনবডাজর্ি বযজক্তদক কিতড পক্ষ কিতড ক এিেুদেনশয জনযুক্ত 

জর্জকৎসা-পষডে বা জর্জকৎসা কমডকিড া িাহাদক স্বাস্থযেিিাদব উপযুক্ত বজলো প্রিযােন 

কদরন; এবং 
 

(খ্)   এইরূপ জনবডাজর্ি বযজক্তর পূবড-কাযডকলাপ যথাদযােয এদিন্সীর মাধযদম প্রজিপাজেি 

হে এবং দেখ্া যাে দয, কিতড পদক্ষর র্াকুরীদি জনদোে লানির িনয জিজন অনুপযুক্ত 

নদহন। 
 

(৩)  সরাসজর জনদোদের দক্ষদে সকল পে উন্মকু্ত জবজ্ঞাপদনর মাধযদম পূরণ কজরদি হইদব এবং জবজিন্ন 

সমনে এইরূপ জননোেোদন দকান পনে সরাসজর জনদোদের দক্ষদে, সরকাদরর িারীকত ি দকাটা সম্পজকড ি 

জনদেডশাবলী অনসুরণ কজরদি হইদব। 
 

(৪) দকান পদে সরাসজর জনদোদের দক্ষদে, এিেদুেদশয কিতড পক্ষ কিতড ক জনযুক্ত বাছাই কজমটির 

সুপাজরদশর জিজত্তদিজননোে োন করা হইদব। 
 

৬। জশক্ষানজবজস।- (১) সরাসজরিানব জনদোেপ্রাপ্ত ও পনোন্নজিপ্রাপ্ত কমডর্ারীেণ ছে মাদসর িনয 
জশক্ষানজবস থাজকদব  

 

িনব শিড  থাদক দয, জনদোেকারী কিতড পক্ষ কারণ জলজপবে কজরো, দয দকান কমডর্ারীর দক্ষদে উক্ত 

দমোে অনজধক ছে মাদসর িনয বতজে কজরদি পাজরদব। 
 

(২) দকান বযজক্তদক দকান পদে স্থােী করা হইদব না, যজে না জিজন- 
 

(ক)   সনন্তাষিনকিানব জশক্ষানজবস দমোে সমাপ্ত কজরো থাদকন; 
 

(খ্)   জবজিন্ন সমদে কিতড পক্ষ কিতড ক জনধডাজরি জবিােীে পরীক্ষাে পাশ কদরন; এবং 
 

(ে)   জনধডাজরি প্রজশক্ষণ গ্রহণ কজরো থাদকন। 
 

৭। পনোন্নজির মাধযদম জনদোে।- (১) এই প্রজবধানমালার অনযানয জবধান ও িফজসদলর জবধানাবলী 
সাদপদক্ষ, দকানকমডর্ারীদক পরবিী উর্র্ির পনে পনোন্নজির িনয জবদবর্না করা হইদব। 

 

(২) দকবলমাে দিযষ্ঠিার কারদণ দকান কমডর্ারী অজধকার জহসাদব িাহার পনোন্নজি োবী কজরদি 

পাজরদবন না। 
 

(৩) দকান কমডর্ারীর র্াকুরীর বতত্তান্ত সনন্তাষিনক না হইদল, জিজন পনোন্নজির মাধযদম দকান পনে 

জনদোেলানিরদযােয বজলো জবদবজর্ি হইদবন না। 
 

(৪) দিযষ্ঠিা ও দমধার জিজত্তদি পনোন্নজির মাধযদম জনদোে প্রোন করা হইদব, িনব র্াকুরীর বতত্তান্ত 

সনন্তাষিনক না হইদল দকান বযজক্তদক পনোন্নজির িনয বাছাই কজমটি সুপাজরশ কজরদব না। 
 



   

(৫) দকান কমডর্ারীদক, িাহার অসাধারণ কত জিত্ব, কিড বযজনষ্ঠা এবং র্াকুরীকানল উর্র্ির পদের 

িনয প্রদোিনীেদপশােি পরীক্ষাে উত্তীণড হওোর কারনণ, বযজিক্রমী দক্ষে জহসাদব, পালা অজিক্রম 

করি  পনোন্নজি দেওো যাইদি পাদর। 

৮।  দপ্রষণ ও পূবডস্বনত্ব জনদোে।-  (১) উপ-প্রজবধান (২) এর জবধান সাদপদক্ষ, কিতড পক্ষ যজে মনন কনর 

দয উহার দকান কমডকিড ার পারেজশডিা ও িেকিতড ক েতহীি জবদশষ প্রজশক্ষণ অনয দকান প্রজিষ্ঠান, 

অি পর হাওলাি গ্রহীিা প্রজিষ্ঠান বজলো উজিজখ্ি, এর িনয প্রদোিনীে, িাহা হইদল কিতড পক্ষ 

এবং হাওলাি গ্রহীিা প্রজিষ্ঠাদনর মদধয পারস্পজরকিাদব সম্মি দমোদে ও শিড াধীদন হাওলাি 

গ্রহীিা প্রজিষ্ঠান অনুরূপ বা সেতশ পনে কমডরি থাজকবার িনয দকান কমডর্ারীদক জনদেডশ দেওো 
যাইদি পাদর  

 

িনব শিড  থাদক দয, দকান কমডর্ারীদক িাহার সম্মজি বযজিদরদক হাওলাি গ্রহীিা প্রজিষ্ঠাদন কমডরি 

থাজকবার িনয জনদেডশ দেওো হইদব না। 
 

(২) দকান প্রজিষ্ঠান কিতড পদক্ষর দকান কমডকিড ার র্াকুরীর আবশযকিা রজহোদছ বজলো দবাধ কজরদল 

কিতড পদক্ষর জনকট অনুরূপ আবশযকিার কারণ বণডনা কজরো অনুদরাধ িানাইদবন এবং অনুনরাধ প্রাজপ্তর 

পর কিতড পক্ষ উক্ত কমডকিড ার সম্মজি লইো হাওলাি গ্রহীিা প্রজিষ্ঠান কিতড ক উজিজখ্ি শিড াবলীর জিজত্তদি 

িাহার দপ্রষদণর শিড াবলী জনধডারণ কজরদবন। 
 

(৩) উপ-প্রজবধান (২) এর জবধান সদত্তও, দপ্রষদণর শিড াবলীদি জনম্নজলজখ্ি জবষেসমূহ অন্তিূড ক্ত 

থাজকদব, যথা -  

 (ক)   দপ্রষদণর সমেকাল, বযজিক্রমী দক্ষে ছাড়া, জিন বৎসনরর অজধক হইদব না; 

(খ্)   কিতড পদক্ষর র্াকুরীদি কমডকিড ার পূবডস্বত্ব থাজকনব এবং দপ্রষনণর সমেকাল দশষ 

হইবার পর অথবা িৎপূদবডই ইহার অবসান ঘটিদল জিজন কিতড পনক্ষ প্রিযাবিড ন কজরদবন; 

এবং 
 

(ে)   হাওলাি গ্রহীিা প্রজিষ্ঠান সংজশলষ্ট কমডকিড ার িজবষয িহজবল, অবসরিািা, 
আনুদিাজষক ও অনযানয, যজে থাদক, বাবে প্রাপয অথড পজরদশাদধর জনশ্চেিা জবধান 

কজরদব। 
 

(৪) দকান কমডকিড া দপ্রষদণ থাকাকানল, জিজন কিতড পনক্ষ পনোন্নজির িনয জবদবর্নাদযােয হইদল িাহার 

পনোন্নজির জবষে অনযানযদের সংনে একনে জবনবর্না করা হইদব এবং পনোন্নজি কাযডকর কজরবার িনয 
িাহাদক কিতড পনক্ষ প্রিযাবিড ন করাইদি হইদব। 

 

(৫) দকান কমডকিড া দপ্রষদণ থাকাকানল, িাহার পনোন্নজি কাযডকর কজরবার উদেনশয কিতড পক্ষ 

িাহাদক দফরি র্াজহদল, যজে জিজন যথাসমদে দফরি না আদসন, িনব পনোন্নজি প্রেত্ত পদে িাহার 

দিযষ্ঠিা িাহার প্রকত ি দযােোদনর িাজরখ্ হইদি েণনা করা হইদব। 
 

 (৬) যজে দকান কমডর্ারীদক হাওলাি গ্রহীিা প্রজিষ্ঠাননর স্বাদথড দপ্রষদণ থাজকবার অনুমজি দেওো 
হে, িাহা হইদল দপ্রষদণ থাকাকানল উক্ত কমডর্ারীদক পনোন্নজি দেওো যাইদি পাদর, এবং এইরূপ দক্ষদে 

দকান আজথডক সজুবধা ছাড়াই Next Below Rule অনুযােী পনোন্নজি প্রেত্ত পনে িাহার দিযষ্ঠিা রক্ষা করা 



   

হইদব, িদব এইরূপ পনোন্নজিপ্রাপ্ত কমডর্ারী হাওলাি গ্রহণকারী সংস্থাে দপ্রষদণ থাকাকাদল পনোন্নজিিজনি 

দকান আজথডক সজুবধা পাইদবন জকনা িাহা কিতড পক্ষ ও উক্ত সংস্থার পরস্পদরর সম্মজিক্রদম জস্থর হইদব। 
 

(৭) শতংখ্লা লক বযবস্থার বযাপানর হাওলাি গ্রহীিা প্রজিষ্ঠান দপ্রষদণ কমডরি কমডর্ারীর জবরুদে 

শতংখ্লা লক কাযডক্রম সূর্না করার উদেনশয কিতড পদক্ষর ক্ষমিা প্রোে কজরদি পাজরদবন  
 

িনব শিড  থাদক দয, দয অবস্থার পজরদপ্রজক্ষদি শতংখ্লা লক কাযডক্রম সূর্না করা হইোদছ, িাহা 
হাওলাি গ্রহীিা প্রজিষ্ঠান কিতড পক্ষদক অজবলনম্ব অবজহি কজরদব। 

 

(৮) দপ্রষদণ কমডরি দকান কমডর্ারীর জবরুদে সূজর্ি শতংখ্লা লক কাযডধারার প্রাপ্ত িদথযর 

জিজত্তদি হাওলাি গ্রহণকারী প্রজিষ্ঠান যজে এইরূপ মি দপাষণ কনর দয, িাহার উপর দকান েি আদরাপ 

করা আবশযক, িাহা হইদল উক্ত প্রজিষ্ঠান উহার দরকর্ড  সমূহ কিতড পদক্ষর জনকট দপ্ররণ কজরদব এবং 
অি পর কিতড পক্ষ দযইরূপ প্রদোিন বজলো মনন কজরদব দসইরূপ আদেশ প্রোন কজরদব। 

 

 

 

 

িত িীে অধযাে 
 

র্াকুরীর সাধারণ শিড াবলী 
 

 

৯। দযােোদনর সমে।- (১)  দকান  কমডর্ারী,  এক  র্াকুরীস্থল  হইদি  অনয  র্াকুরীস্থনল  বেলী  
হইদল,  অথবা র্াকুরীস্থল  পজরবিড ন  কজরদি  হে এইরূপ  দকান  নূিন পনে  জনদোেপ্রাপ্ত  হইদল,  উক্তপদে  

দযােোদনর  িনয সংজশলষ্ট কমডর্ারীদক জনম্নরূপ  সমে দেওো হইদব, যথা - 
 

(ক)   প্রস্ত্ত্তজির িনয ছে জেন; এবং 
 

(খ্)   উপযুক্ত কিতড পক্ষ কিতড ক অনুদমাজেি পন্থাে ভ্রমনন প্রকত িপনক্ষ অজিবাজহি সমে  
 

িনব শিড  থাদক দয, এই উপ-প্রজবধান অনুযােী দযােোদনর সমে েণনার উদেদশয বদন্ধর জেন েণনা 
করা হইদব না। 

 

 (২) উপ-প্রজবধান (১) এ যাহা জকছুই থাকুন না দকন, দয দক্ষদে বেলীর ফদল বেলীকত ি কমডর্ারীদক 

িাহার নূিনকমডস্থনল দযােোদনর উদেনশয বাসস্থান পজরবিড ন কজরদি না হে দস দক্ষদে নূিন 

কমডস্থনল দযােোদনর িনয এক জেদনর দবজশ সমে দেওো হইদব না, এবং এই উপ-প্রজবধাননর 

উনেশয পূরনকনে সাধারণ ছুটির জেনদকও উক্ত দযােোদনর সমদের মদধয অন্তিূড ক্ত করা হইদব। 

 

 (৩) দকান জবদশষ দক্ষদে, উপযুক্ত কিতড পক্ষ উপ-প্রজবধান (১) ও (২) এর অধীন প্রাপয দযােোদনর 

সমে হ্রাস বা বতজেকজরদি পাজরদব। 

 

(৪)  দকান কমডর্ারী এক র্াকুরীস্থল হইদি অনয র্াকুরীস্থনল বেলী হইদল, অথবা র্াকুরীস্থল 

পজরবিড ন কজরদি হে এইরূপ দকান নিূন পনে জনদোেপ্রাপ্ত হইদল, িাহার পুরািন র্াকুরীস্থল, 

অথবা দযই স্থানন জিজন জনদোদের বা বেলীর আদেশ পাইোনছন, এই েইুদের মদধয দয স্থান 



   

কমডর্ারীর  িনয অজধকির সুজবধািনক হে দসই স্থান, হইদি িাহার দযােোদনর সমে েণনা 
করা হইদব। 

 

(৫)   যজে দকান কমডর্ারী এক র্াকুরীস্থল হইদি অনয র্াকুরীস্থনল, বা এক পে হইদি অনয পদে, 

দযােোদনর অন্তবডকালীন সমে ছুটি গ্রহণ কদরন, িনব িাহার োজেত্বিার হস্তান্তর কজরবার পর 

হইদি দয সমে অজিবাজহি হে িাহা, দমজর্কযাল সাটিড জফদকট দপশ কজরো ছুটি গ্রহণ না কজরদল, 

ছুটির অন্তিূড ক্ত হইদব। 

 

(৬) এক র্াকুরীস্থল হইদি অনয র্াকুরীস্থনল বেলীর বযাপাদর দকান জবদশষ দক্ষদে এই প্রজবধাননর 

জবধানাবলী অপযডাপ্ত প্রিীেমান হইদল দসই দক্ষদে সরকারী কমডর্ারীদের দবলাে প্রদযািয জবজধ বা 
আদেশ প্রদোিনীে অজিদযািনসহ, প্রদযািয হইদব। 

 

১০। দবিন ও িািা।- সরকার জবজিন্ন সমদে দযইরূপ জনধডারণ কজরদব কমডর্ারীদের দবিন ও িািা 
দসইরূপ হইদব। 

 

 ১১। প্রারজিক  দবিন।- (১) দকান পনে দকান কমডর্ারীদক  প্রথম জনদোদের সমনে উক্ত পদের 

িনয জনধডাজরি দবিনক্রদমর সবডজনম্ন দবিনই হইদব িাহার প্রারজিক দবিন। 
 

(২)  সংজশলষ্ট বযজক্তর জবদশষ দমধার স্বীকত জিস্বরূপ িাহাদক, বাছাই কজমটির সুপাজরদশর জিজত্তদি, 

উর্র্ির প্রারজিক দবিন প্রোন করা যাইদি পাদর। 
 

(৩) সরকার ইহার কমডর্ারীদের  দবিন সংরক্ষদণর উদেনশয  সমে সমে দয জনদেডশাবলী  িারী 
কনর িেনুসাদর কিতড পদক্ষর কমডর্ারীদের দবিন সংরক্ষণ করা যাইদি পাদর। 

 

১২। পনোন্নজির দক্ষদে দবিন।- দকান কমডর্ারীদক পনোন্নজি প্রোন করা হইদল, সাধারণি  দসই 

পদের িনয জনধডাজরি দবিনক্রদমর সবডজনম্ন স্তনর িাহার দবিন জনধডাজরি হইদব, িনব উক্ত সবডজনম্ন স্তর 

অনপক্ষা িাহার পুরািন পদে প্রাপ্ত মূল দবিন উর্র্ির হইদল, উর্র্ির পদের িনয জনধডাজরি দবিনক্রদমর 

দয স্তরটি িাহার পুরািন পদের মূল দবিদনর অবযবজহি উপদরর সর হে দসই স্তনর িাহার দবিন 

জনধডাজরি হইদব। 
 

১৩।  দবিন বতজে।- (১)  দকান কারদণ দবিন বতজে স্থজেি রাখ্া না হইদল, সাধারনি  সমেমি 

জনধডাজরি দবিন বতজে মঞ্জুর করা হইদব। 
 

(২)  যজে দবিন বতজে স্থজেি রাখ্া হে, িাহা হইদল উহা দয দমোে পযডন্ত স্থজেি রাখ্া হে, 

স্থজেিকারী কিতড পক্ষ সংজশলষ্ট আদেদশ িাহা উদিলখ্ কজরদব। 

 (৩) দকান জশক্ষানজবস সাফলযিনকিাদব জশক্ষানজবসকাল সমাপ্ত না কজরদল এবং র্াকুরীদি স্থােী 
না হইদল, জিজন দবিন বতজের অজধকারী হইদবন না। 

 (৪)  প্রশংসনীে বা অসাধারণ কদমডর িনয কিতড পক্ষ দকান কমডর্ারীদক একসংনে অনজধক েইুটি 

জবদশষ দবিন বতজে মঞ্জুর কজরদি পাজরদব। 
 

(৫)  দয দক্ষদে দকান দবিনক্রদম েক্ষিা-সীমা জনধডাজরি রজহোদছ, দস দক্ষদে দকান কমডর্ারীর 

দবিন বতজে স্থজেি কজরবার িনয ক্ষমিাসম্পন্ন উপযুক্ত কিতড পদক্ষর সুজনজেডষ্ট মঞ্জুরী বযিীি িাহার েক্ষিা-
সীমার অবযবজহি উপদরর দবিন বতজে অনুদমােন করা যাইদব না; এইরূপ মঞ্জরুীর দক্ষদে প্রজিদবেনকারী 



   

কমডকিড ার এই মদমড সুপাজরশ থাজকদি হইদব দয, সংজশলষ্ট কমডর্ারীর কািকমড জছল েক্ষিা-সীমা অজিক্রম 

করার িনয উপযুক্ত। 
 

১৪। দিযষ্ঠিা।- (১) এই প্রজবধাননর অনযানয জবধানাবলী সাদপদক্ষ, দকান পনে দকান কমডর্ারীর 

দিযষ্ঠিা দসই পদে িাহার দযােোদনর িাজরখ্ হইদি েণনা করা হইদব।  
 

(২) একই সমদে একাজধক কমডর্ারী জনদোেপ্রাপ্ত হইদল িাহাদের দমধা িাজলকা অনুসাদর সংজশলষ্ট 

বাছাই কজমটি দয সুপাজরশ কজরোদছ দসই সুপাজরদশর জিজত্তদি জনদোেকারী কিতড পক্ষ উক্ত কমডর্ারীদের 

পারস্পজরক দিযষ্ঠিা জস্থর কজরদব। 
 

(৩) একই বৎসদর সরাসজর জনদোেপ্রাপ্ত ও পনোন্নজি প্রাপ্ত কমডর্ারীেদণর মদধয পনোন্নজিপ্রাপ্ত বযজক্তেণ 

দিযষ্ঠ হইদবন। 
 

(৪) দয দক্ষদে একাজধক কমডর্ারীদক একই সমদে পনোন্নজি দেওো হে দসই দক্ষদে দয পে হইদি 

পনোন্নজি দেওো হইোদছ দসই পনে দিযষ্ঠিার জিজত্তদি িাহাদের পারস্পজরক দিযষ্ঠিা জস্থর করা হইদব। 
 

(৫) কিতড পক্ষ  ইহার কমডর্ারীদের  দগ্রর্ওোরী দিযষ্ঠিা িাজলকা রক্ষণাদবক্ষণ কজরদব এবং সমে 

সমে িাহাদের অবেজির িনয এইরূপ িাজলকা প্রকাশ কজরদব। 

 (৬) কমডর্ারীদের  দক্ষদে  The  Government  Servants  (Seniority  of  Freedom  Fighters)  

Rules  ১৯৭৯  এর জবধানসমূহ, প্রদোিনীে সংদশাধন ও অজিদযািনসহ, প্রদযািয হইদব। 

 
 

র্িুথড অধযাে 
 

ছুটি, ইিযাজে 

 
 

১৫। জবজিন্ন প্রকাদরর ছুটি।- (১) দকান কমডর্ারী জনম্নবজণডি দয দকান ধরদনর ছুটি পাইদবন, যথা -  

 (ক)   পূণড েড় দবিনন ছুটি; 

 (খ্)   অধড েড় দবিদন ছুটি; 

 (ে)   জবনা দবিনন অসাধারণ ছুটি;  

 (ঘ)   জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি; 

(ঙ)   সংেদরাধ ছুটি; 
 

(র্)   প্রসূজিিজনি ছুটি;  

(ছ)   অধযেন ছুটি; এবং  

(ি)   ননজমজত্তক ছুটি। 

(২) উপযুক্ত কিতড পক্ষ দকান কমডর্ারীদক জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি ও অধযেন ছুটি বযিীি 
অনযজবধ ছুটি মঞ্জরু কজরদি পাজরদব এবং ইহা বদন্ধর জেদনর সজহি সংযুক্ত কজরোও প্রোন করা 
যাইদি পাদর। 

 



   

(৩) দবানর্ড র পবূডানদুমােনক্রদম উপযুক্ত কিতড পক্ষ জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি ও অধযেন ছুটি মঞ্জরু 

কজরদি পাজরদব। 
 

১৬।  পূণড েড় দবিনন ছুটি।- (১) প্রনিযক কমডর্ারী িৎকিতড ক োজেত্ব পালনন অজিবাজহি প্রজি 

এোর কাযডজেবদসর িনয এক জেন হাদর পূণড েড় দবিদন ছুটি অিড ন কজরদবন এবং পূণড েড় দবিনন প্রাপয 
এককালীন ছুটির পজরমাণ র্ার মাদসর অজধক হইদব না। 

 

(২) অজিড ি ছুটির পজরমাণ র্ার মাদসর অজধক হইদল, িাহা ছুটির জহসাদবর অনয খ্াদি িমা 
দেখ্াদনা হইদব, উহা হইদি  র্াক্তারী  সাটিড জফদকট  উপস্থাপন  সাদপদক্ষ  অথবা  বাংলাদেদশর  বাজহদর  

ধমীে  সফর,  অধযেন  বা  অবকাশ  ও জর্ত্তজবদনােদনর িনয পূণড েড় দবিনন ছুটি মঞ্জরু করা যাইদি 

পাদর। 
 

 ১৭। অধড েড় দবিনন ছুটি।- (১) প্রনিযক কমডর্ারী িৎকিতড ক োজেত্ব পালদন অজিবাজহি প্রজি 

এোর কাযডজেবদসর িনয এক জেন  হাদর  অধড েড় দবিনন ছুটি অিড ন কজরদবন এবং এইরূপ ছুটি িমা হওোর 

দকান সীমা থাজকনব না। 
 

(২) প্রজি েইু জেদনর অধডেড় দবিদনর ছুটিদক দকান জর্জকৎসা কমডকিড া বা িনস্বাস্থয কমডকিড ার 

সাটিড জফদকট োজখ্ল সাদপদক্ষ, একজেদনর পণূড েড় দবিনন ছুটিদি রূপান্তজরি কজরো দকান কমডর্ারীদক 

সদবডার্র্ র্ার মাস পযডন্ত পণূড েড় দবিনন ছুটি মঞ্জরু করা যাইদি পাদর। 
 

 ১৮। প্রাপযিাজবহীন ছুটি।-(১) দকান জর্জকৎসা কমডকিড া বা িনস্বাস্থয কমডকিড ার সাটিড জফদকট দ্বারা 
সমজথডি হইদল, দকান কমডর্ারীদক িাহার সমগ্র র্াকুরী িীবদন সদবডার্র্ বার মাস পযডন্ত, এবং অনয দকান 

কারদণ হইদল, জিন মাস পযডন্ত, অধড েড় দবিনন ছুটি মঞ্জরু করা যাইদি পাদর। 
 

(২) যখ্ন দকান কমডর্ারী িাহার ছুটি পাওনা হওোর পূদবডই প্রাপযিাজবহীন ছুটি দিাে কজরো 
জফজরো আদসন িখ্ন জিজন পূদবডই দয ছুটি দিাে কজরোনছন দসই ছুটি অজিড ি না হওো পযডন্ত নূিনিানব 

অধড েড় দবিনন দকান ছুটি পাইবার অজধকারী হইদবন না। 

 

১৯। জবনা দবিনন অসাধারণ ছুটি।- (১) যখ্ন দকান কমডর্ারীর অনয দকান ছুটি পাওনা না থাদক, বা 
অনয প্রকার দকান ছুটি পাওনা থাদক অথর্ সংজিষ্ট কমডর্ারী জলজখ্িিানব অস্বািাজবক ছুটির িনয আদবেন 

কদরন, িখ্ন িাহাদক অসাধারণল ছুটি মঞ্জরু করা যাইদি পাদর। 

 (২) অসাধারণ ছুটির দমোে একবাদর জিন মাদসর অজধক হইদব না, িনব জনম্নবজণডি দক্ষদে উক্ত 

ছুটির দমোে বজধডি করা যাইদি পাদর,- 

(ক)  দয দক্ষনে কমডর্ারী এই শদিড  জবদেদশ প্রজশক্ষণ গ্রহদণর অনুমজিপ্রাপ্ত হন দয, উক্ত প্রজশক্ষণ 

গ্রহদণর পনর পাাঁর্ বৎসদরর িনয জিজন কিতড পনক্ষ  র্াকুরী কজরদবন। 

 (খ্)  দয দক্ষদে সংজশলষ্ট কমডর্ারী  জর্জকৎসাধীন থাদকন; এবং 
 (ে)  দয দক্ষদে উপযুক্ত কিতড পক্ষ এই মদমড সন্তুষ্ট হে দয, কমডর্ারী িাহার জনেন্ত্রন বজহিূড ি 

কারদণ কিড দবয দযােোন কজরদি অসমথড। 

 (৩) উপযুক্ত কিতড পক্ষ দকান কমডর্ারীর জবনা ছুটিদি অনপুজস্থজির সমেদক িূিাদপক্ষ কাযডকাজরিাসহ 

অসাধারণ ছুটিদি রূপান্তজরি কজরদি পাজরদব । 
 



   

২০।  জবদশষ  অক্ষমিািজনি  ছুটি।-  (১) দকান  কমডর্ারী  িাহার  যথাযথ  কিড বয  পালনকানল  বা  
উহা  পালদনর পজরণজিনি অথবা িাহার পদে অজধজষ্ঠি থাজকবার কারদণ আঘািপ্রাপ্ত হইো অক্ষম 

হইদল, কিতড পক্ষ িাহাদক  জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি মঞ্জরু কজরদি পাজরদব। 
 

(২)  দয অক্ষমিার কারদণ অক্ষমিািজনি ছুটি র্াওো হে দসই অক্ষমিা জিন মাদসর মদধয প্রকাশ 

না পাইদল, এবং দয বযজক্ত অক্ষম হন, দসই বযজক্ত অনরুূপ অক্ষমিার কারণ অজবলদম্ব কিতড পক্ষদক 

অবজহি না কজরদল, জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি মঞ্জরু করা হইদব না। 
 

(৩)  দয দমোদের িনয জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি প্রদোিনীে বজলো এিেদুেনশয কিতড পক্ষ কিতড ক 

েঠিি জর্জকৎসা পষডন্ত প্রিযােন কজরদব দসই দমোদের িনয জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি মঞ্জরু করা 
হইদব, এবং জর্জকৎসা পষডদের প্রিযােন বযজিদরদক িাহা বজধডি করা হইদব না এবং উক্ত ছুটি 

দকানক্রদম র্জববশ মাদসর অজধক হইদব না।  
 

(৪)  জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি অনয দয দকান ছুটির সংনে সংযুক্ত করা যাইদি পাদর।  
 

(৫)  যজে একই ধরনণর অবস্থাে পরবিীকানল দকান সমে অক্ষমিা বতজে পাে বা উহার পুনরাবতজত্ত 

ঘদট, িাহা হইদল একাজধকবার জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি মঞ্জরু করা যাইদব, িনব অনুরূপ ছুটির 

পজরমাণ র্জববশ মাদসর অজধক হইদব না এবং িাহা দয দকান একটি অক্ষমিার কারদণ মঞ্জরু করা 
যাইদব। 
 

(৬)  শুধমুাে আনুদিাজষদকর এবং দযদক্ষদে অবসর িািা প্রাপয হে দসদক্ষদে অবসর িািার বযাপাদর 

র্াকুরী জহসাব কজরবার সমে জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটি কিড বয পালদনর সমে জহসাদব েণনা করা 
হইদব এবং ইহা সংজশলষ্ট কমডর্ারীর ছুটির জহসাব হইদি জবদোিন করা হইদব না। 

 

(৭)  জবদশষ অক্ষমিািজনি ছুটিকালীন দবিন হইদব জনম্নরূপ, যথা  - 
 

(ক)   উপ-প্রজবধান (৫) এর অধীদন মঞ্জরুীকত ি ছুটির দমোেসহ দযদকান দমোদের ছুটির 

প্রথম র্ার মাদসর িনয পূণড েড় দবিন; এবং 
 

(খ্)   এইরূপ দকান ছুটির অবজশষ্ট দমোদের িনয অধড েড় দবিন। 
 

(৮)  এই প্রজবধাননর অনযানয জবধান সমূদহর প্রদযািযিা এইরূপ কমডর্ারীর দক্ষদেও সম্প্রসাজরি করা 
যাইদি পাদর, জযজন িাহার যথাযথ কিড বয পালনকানল, বা উহা পালদনর পজরণজিদি, অথবা 
িাহার পনে অজধজষ্ঠি থাজকবার কারনণ, েঘূডটনাবশি  আঘািপ্রাপ্ত হইোদছন অথবা জযজন জনজেডষ্ট 

দকান কিড বয পালনকাদল, িাাঁহার পনের স্বািাজবক ঝুাঁ জক বজহিুড ি অসুস্থিা বা যখ্ম বাড়াইো 
দিালার সিাবনা থাদক, এইরূপ অসুস্থিার েরুণ অক্ষম হইোদছন। 

 

২১। সংেদরাধ ছুটি।- (১) দকান কমডর্ারীর পজরবাদর বা েতদহ সংক্রান্তক বযাজধ থাকার কারদণ 

যজে আদেশ দ্বারা িাহাদক অজফদস উপজস্থি না হওোর িনয জনদেড শ দেো হে িনব দয সমদের িনয 
উক্তরূপ জনদেড শ কাযডকর থাদক দসই সমেকাল হইদব সংেদরাধ ছুটি। 

 

(২)  অজফস প্রধান দকান জর্জকৎসা কমডকিড া বা িনস্বাস্থয কমডকিড ার সাটিড জফদকদটর জিজত্তদি অনধুবড 
একুশ জেন অথবা অস্বািাজবক অবস্থাে জেশ জেদনর িনয সংেদরাধ ছুটি মঞ্জরু কজরদি পাজরদবন। 
 



   

(৩) সংেদরাদধর  িনয উপ-প্রজবধান  (২) এ উজিজখ্ি  দমোদের  অজিজরক্ত ছুটি প্রদোিন  হইদল, 

উহা উপযুক্ত কিতড পদক্ষর জসোন্ত অনুসাদর এই প্রজবধানমালার অধীন অনয দকান প্রকার ছুটি জহসাদব 

েণয হইদব। 
 

(৪) এই প্রজবধানমালা অনযুােী প্রাপয সবডাজধক ছুটি সাদপদক্ষ, প্রদোিন হইদল অনযজবধ ছুটির সজহি 

সংেদরাধ ছুটি মঞ্জুর করা যাইদি পাদর। 

 (৫)  সংেদরাধ ছুটিদি থাকাকানল দকান কমডর্ারীদক িাহার োজেত্ব পালনন অনুপজস্থি বজলো েণয 
করা হইদব না, এবং যখ্ন দকান কমডর্ারী জনদিই সংক্রান্তক বযাজধদি আক্রান্ত, িখ্ন িাহাদক এইরূপ 

দকান ছুটি দেওো যাইদব না। 
 

 ২২। প্রসূজিিজনি ছুটি।- (১) দকান কমডর্ারীদক পূণড েড় দবিনন সবডাজধক র্ার মাস পযডন্ত  

প্রসজূিিজনি ছুটি মঞ্জুর করা যাইদব এবং উহা িাহার পাওনা ছুটির জহসাব হইদি বাে দেওো যাইদব না। 
 

(২) প্রসূজিিজনি ছুটি মঞ্জরুীর অনুদরাধ দকান জনবজন্ধি জর্জকৎসক কিতড ক সমজথডি হইদল, উপযুক্ত 

কিতড পদক্ষর জবদবর্না মনি কমডর্ারীর প্রাপয অনয দয দকান ছুটির সজহি একনে বা সম্প্রসাজরি কজরো 
মঞ্জুর করা যাইদি পাদর। 

 

(৩) কিতড পনক্ষ র্াকুরী িীবদন দকান কমডর্ারীদক েইু বাদরর অজধক প্রসূজিিজনি ছুটি মঞ্জরু করা যাইদব 

না। 
 

২৩। অবসর গ্রহদণর িনয প্রস্তজি লক ছুটি।- (১) দকান কমডর্ারী ছেমাস পযডন্ত  পূণড েড় দবিদন 

এবং আরও ছেমাস পযডন্ত অধড েড় দবিনন অবসর গ্রহদণর িনয প্রস্তুজি লক ছুটি পাইদবন এবং এইরূপ 

ছুটির দমোে িাহার অবসর গ্রহদণর িাজরখ্ অজিক্রম করার পদরও সম্প্রসাজরি করা যাইদি পাদর, জকন্তু 

আটান্ন বৎসনরর বেস-সীমা অজিক্রদমর পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইদব না। 
 

(২) দকান কমডর্ারী িাহার অবসর গ্রহদণর িাজরদখ্র কমপনক্ষ এক মাস পূদবড অবসর গ্রহদণর 

প্রস্তজি লক ছুটির িনয আদবেন না কজরদল িাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহদণর িাজরদখ্র পর িামাজে 

হইো যাইদব। 
 

(৩) দকান কমডর্ারী িাহার অবসর গ্রহদণর িাজরদখ্র কমপদক্ষ একজেন পূদবড অবসর গ্রহদণর 

িনয প্রস্তুজি লক ছুটিদি যাইদবন। 
 

২৪। অধযেন ছুটি।- (১) কিতড পদক্ষ র্াকুরীর িনয সহােক এইরূপ নবজ্ঞাজনক, কাজরেজর বা অনুরূপ 

সমসযাজে অধযেন অথবা জবদশষ প্রজশক্ষণ দকাদসড অংশ গ্রহদণর িনয দকান কমডর্ারীদক উপযুক্ত কিতড পক্ষ অধড 
েড় দবিদন অনজধক র্জববশ মাস অধযেদনর িনয ছুটি মঞ্জরু কজরদি পাজরদব, যাহা িাহার ছুটির জহসাব 

হইদি বাে দেওো হইদব না। 
 

(২) দয দক্ষদে দকান কমডর্ারীদক জনজেড ষ্ট সমদের িনয দকান অধযেন ছুটি মঞ্জরু করা হে এবং 
জিজন পরবিীকাদল দেজখ্দি পান দয, মঞ্জরুীকত ি ছুটির দমোে িাহার জশক্ষা দকাসড ও পরীক্ষার িনয 
প্রদোিনীে দমোে অনপক্ষা কম, দসনক্ষদে সমদের স্বেিা পূরণকনে উপযুক্ত কিতড পক্ষ িাহাদক অনজধক 

এক বৎসনরর িনয উক্ত অধযেন ছুটির দমোে বজধডি কজরদি পাজরদব। 
 



   

(৩) পূণড েড় দবিনন বা অধড েড় দবিনন ছুটি বা জবনা দবিনন অসাধারন ছুটির সজহি একনে 

অধযেন ছুটি মঞ্জরু করা যাইদব, িদব এইরূদপ মঞ্জরুীকত ি ছুটি দকানক্রদমই একনে দমাট েইু বৎসনরর 

অজধক হইদব না। 
 

২৫। ননজমজত্তক ছুটি।- সরকার সমনে সমনে উহার কমডর্ারীদের িনয প্রজি পজঞ্জকা বৎসদর দমাট 

যিজেন ননজমজত্তক ছুটি জনধডারণ কজরদব কমডর্ারীেণ িিজেন ননজমজত্তক ছুটি পাইদব। 

২৬। ছুটির পেজি।- (১) প্রনিযক কমডর্ারীর ছুটির জহসাব কিতড পক্ষ কিতড ক জনধডাজরি জনেম ও পেজিনি 

সংরক্ষণ করা হইদব। 
 

(২) ছুটির িনয সকল আদবেন কিতড পক্ষ কিতড ক জনধডাজরি ফরদম হইদি হইদব। 
 

(৩) আদবেনকারী কমডর্ারী দয কমডকিড ার অধীদন কমডরি আদছন িাহার সুপাজরশক্রদম উপযুক্ত 

কিতড পক্ষ ছুটি মঞ্জরু কজরদি পাজরদব। 
 

(৪) জবনশষ পজরজস্থজিনি, দকান কমডকিড া যজে এই মনমড সন্তুষ্ট হন দয, িাহার অধীন কমডরি দকান 

কমডর্ারীর ছুটি পাওনা রজহোনছ, িনব জিজন, আনষু্ঠাজনক মঞ্জরুী আদেশ সাদপদক্ষ, িাহাদক 

অনুধবড পদনর জেদনর িনয ছুটিদি যাইবার অনুমজি জেদি পাজরদবন। 

২৭। ছুটিকালীন দবিন।- (১) দকান কমডর্ারী পণূড েড় দবিনন ছুটিদি থাকাকানল উক্ত ছুটি 

আরদির পূদবড জিজন সবডদশষ দয দবিন পাইোদছন দসই দবিদনর সমান হাদর ছুটিকালীন দবিন পাইবার 

অজধকারী হইদবন। 
 

(২) দকান কমডর্ারী অধড েড় দবিনন ছুটিদি থাকাকাদল উক্ত ছুটি আরদির পূদবড জিজন সবডনশষ দয 

দবিন পাইোনছন দসই দবিদনর অধড হাদর ছুটিকালীন দবিন পাইবার অজধকারী হইদবন। 
 

২৮। ছুটি হইদি প্রিযাবিড ন করাননা।- ছুটি দিােরি দকান কমডর্ারীদক ছুটির দমোে দশষ 

হইবার পূদবড োজেত্ব পালদনর িনয িলব করা যাইদি পানর এবং িাহাদক অনুরূপিাদব িলব করা হইদল, 

জিজন দয কমডস্থনল জফজরো আজসবার িনয জনদেড জশি হইোনছন, উহার উদেদশয রওোনা হওোর িাজরখ্ 

হইদি িাহাদক কমডরি বজলো েণয করা হইদব এবং এিেুদেনশয ভ্রমদণর িনয জিজন ভ্রমণ িািা ও অনযানয 
িািা পাইবার অজধকারী হইদবন। 

 

২৯। ছুটির নেোেন।- (১) দয কমডর্ারী অবসর িািা বা িজবষয িহজবদলর সুজবধা গ্রহদণর িনয 
জসোন্ত  গ্রহণ কদরন নাই, জিজন িাহার সমূ্পণড র্াকুরীকানল সবডাজধক বার মাস পযডন্ত, প্রজি বৎসদর 

প্রিযাখ্যাি ছুটির ৫০% িাে নেে টাকাে রূপান্তজরি করার িনয অনুমজি পাইদি পাদরন। 
 

(২) সবডনশষ মূল দবিদনর জিজত্তদি উপ প্রজবধান (১) এ উদিজখ্ি ছুটি নেে টাকাে রূপান্তজরি করা 
যাইদব। 

 

(৩) দকান কমডর্ারী র্াকুরীরি অবস্থাে মতিুযবরণ কজরদল মতিুযবরদণর িাজরদখ্ িাহার অবসর গ্রহণ 

েণয কজরো িাহার ছুটি পাওনা সাদপনক্ষ ছুটির বেদল িাহার প্রাপয নেে অথড িাহার পজরবারদক প্রোন 

করা যাইদব। 
 

বযাখ্যা  পজরবার বজলদি পাজরবাজরক অবসরিািা প্রোদনর জনজমত্ত প্রদযািয জবজধদি পজরবারদক দয 

অদথড দেখ্াদনা হইোদছ িাহা বুঝাইদব। 
 



   

পঞ্চম অধযাে 

ভ্রমণ িািা, ইিযাজে 

 

৩০। ভ্রমন িািা, ইিযাজে।- দকান কমডর্ারী বাংলাদেদশর অিযন্তনর িাহার োজেত্ব পালনাদথড 
ভ্রমণকাদল, বা বেলী উপলদক্ষয ভ্রমণকানল সরকার কিতড ক উহার কমডর্ারীদের িনয সমনে সমদে 

জনধডাজরি হার ও শিড াবলী অনুযােী, ভ্রমণ িািা 
ও নেজনক িািা পাইবার অজধকারী হইদবন। 

 

৩১। সম্মানী িািা, ইিযাজে।- (১) কিতড পক্ষ উহার দয দকান কমডর্ারীদক, সামজেক প্রকত জির দকান 

কমড-সম্পােদনর িনয অথবা জবদশষ দমধার প্রদোিন হে এমন নব প্রবিড নমূলক বা েদবষণা ও উন্নেনমূলক 

কমড-সম্পােদনর িনয সম্মানী জহসাদব নেে অথড বা অনযদকান পুরষ্কার প্রোদনর দযৌজক্তকিা থাজকনল উক্ত 

সম্মানী বা পুরস্কার প্রোন কজরদি পাজরদব। 
 

(২) উপ-প্রজবধান (১) এর অধীন দকান সম্মানী বা পরুস্কার মঞ্জরু করা হইদব না, যজে এিেুদেনশয 
েঠিি কজমটি কিতড ক িাহা সুপাজরশকত ি না হে। 

 

৩২। োজেত্ব িািা।- দকান কমডর্ারী উপযুক্ত কিতড পদক্ষর আদেশক্রদম কমপনক্ষ একুশ জেদনর 

িনয িাহার জনি োজেদত্বর অজিজরক্ত োজেত্ব জহসাদব উর্র্ির দকান পদের োজেিব পালন কজরদল, 

িাহাদক মূল দবিদনর শিকরা জবশ িাে 

হাদর োজেত্ব িািা প্রোন করা হইদব। 
 

 ৩৩। উৎসব িািা।- সরকার কিতড ক এিেুদেনশয সমনে সমনে িারীকত ি সরকারী আদেশ 

দমািাদবক কিতড পদক্ষর কমডর্ারীেণদক উৎসব িািা প্রোন করা যাইদব। 
 

 ৩৪। জর্জকৎসা িািা।- সরকার কিতড ক উহার কমডর্ারীদের িনয সমে সমে জনধডাজরি হাদর দয 

জর্জকৎসা িািা প্রোন করা হে কিতড পদক্ষর কমডর্ারীদের দক্ষদে উক্তরূপ হাদর জর্জকৎসা িািা প্রোন করা 
হইদব। 

 

ষষ্ঠ অধযাে 
 

র্াকুরীর বতত্তান্ত 

 
 

 ৩৫। র্াকুরীর বতত্তান্ত।- (১) প্রনিযক কমডর্ারীর িনয পতথক পতথকিানব র্াকুরীর বতত্তান্ত সংরক্ষণ করা 
হইদব এবং উক্ত বতত্তান্ত কিতড পক্ষ কিতড ক প্রণীি ছক অনুযােী একটি জনজেডষ্ট র্াকুরী বজহদি সংরজক্ষি থাজকদব। 
 

(২) দকান কমডর্ারী এিেদুেদশয কিতড ত্বপ্রাপ্ত কমডকিড ার উপজস্থজিনি প্রজি বৎসর একবার িাহার র্াকুরী 
বজহ দেজখ্দি পাজরদবন এবং এইরূদপ দেজখ্বার পর উহাদি জলজপবে জবষোজে সঠিক ও সমূ্পণড বজলো 
উদিখ্পূবডক িাজরখ্সহ স্বাক্ষর কজরদবন। 

 

(৩) যজে দকান কমডর্ারী িাহার র্াকুরী বজহ পজরেশডনকানল উহাদি দকান িুল বা জবলুজপ্ত দেজখ্দি 

পান, িাহা হইদল জিজন উহা সংদশাধদনর িনয পদনর জেদনর মদধয জবষেটি জলজখ্িিানব কিতড ত্বপ্রাপ্ত 



   

কমডকিড ার েতজষ্টদোর্র কজরদবন এবং উক্ত কমডকিড া র্াকুরী বজহদি প্রদোিনীে সংদশাধন কজরো জবষেটি 

উক্ত কমডর্ারীদক অবজহি কজরদবন। 
 

৩৬। বাজষডক প্রজিদবেন।- (১) কিতড পক্ষ ইহার কমডর্ারীেণ কিতড ক সম্পাজেি কাযড এবং িাহানের 

আর্রণ সম্পজকড ি বাজষডক প্রজিদবেন প্রণেন পেজি প্রস্তুি কজরদবন এবং উক্ত প্রজিদবেন বাজষডক 

দোপনীে প্রজিদবেন নাদম অজিজহি হইদব; এবং জবদশষ দক্ষদে প্রদোিনদবাদধ উপযুক্ত কিতড পক্ষ দকান 

জনজেড ষ্ট কমডর্ারীর জবদশষ দোপনীে প্রজিদবেন, প্রজিদবেনকারী কমডকিড ার জনকট র্াজহদি পাজরদবন। 
 

(২) দকান কমডর্ারী িাহার দোপনীে প্রজিদবেন দেজখ্দি পাজরদবন না, জকন্তু উহাদি দকান জবরূপ 

মন্তবয থাজকদল, উহার নকজফেি প্রোদনর জকংবা িাহার জনদির সংদশাধদনর সুদযাে দেওোর িনয 
িাহাদক িৎসম্পনকড  অবজহি করা হইদব। 

 

 

সপ্তম অধযাে 

সাধারণ আর্রণ ও শতংখ্লা 

 

৩৭। আর্রণ ও শতংখ্লা।- (১) প্রনিযক কমডর্ারী - 
 

(ক)   এই প্রজবধানমালা মাজনো র্জলদবন; 
 

(খ্)   দয বযজক্ত বা বযজক্তবদেডর এখ্জিোর, িত্ত্বাবধান ও জনেন্ত্রদণ আপািি  কদমড জনদোজিি 

রজহোনছন িাহার বা িাহাদের দ্বারা সমনে সমদে প্রেত্ত সকল আদেশ ও জনদেডশ পালন 

কজরদবন এবং মাজনো র্জলদবন; এবং 
 

(ে)   সিিা, জনষ্ঠা ও অধযবসাদের সজহি কিতড পদক্ষ র্াকুরী কজরদবন।  

(২) দকান কমডর্ারী - 

(ক)   দকান রািননজিক আননোলনন অংশগ্রহণ কজরদবন না, উহার সাহাযযাদথড র্াাঁো োন 

বা অনয দকান উপানে উহার সহােিা কজরদবন না এবং কিতড পদক্ষর স্বাদথডর পজরপন্থী 
দকান কাযডকলানপ জনদিদক িজড়ি কজরদবন না; 

 

(খ্)   িাহার অবযবজহি উধবডিন কমডকিড ার পূবডানমুজি বযজিদরদক োজেদত্ব অনুপজস্থি 

থাজকদবন নাই  জকংবা র্াকুরীস্থল িযাে কজরদবন না; 
 

(ে)  কিতড পদক্ষর সজহি দলনদেন রজহোদছ জকংবা দলনদেন থাকার সিাবনা রজহোদছ এমন 

বযজক্তদের জনকট হইদি দকান োন গ্রহণ কজরদবন না; 
 

(ঘ)   দকান বীমা দকাম্পানীর এদিণ্ট জহসাদব কাি কজরদবন না; 
 

(ঙ)  দকান বযবসাদের কানি জনদোজিি হইদবন না জকংবা জনদি বা অনয দকান বযজক্তর 

প্রজিজনজধ জহসাদব অনুরূপ দকান বযবসা পজরর্ালনা কজরদবন না; 
 

(র্)   উপযুক্ত কিতড পদক্ষর পূবডানুদমােন বযজিদরদক, বাজহদরর দকান অনবিজনক বা নবিজনক 

র্াকুরী গ্রহণ কজরদবন না; এবং 



   

 

(ছ)   সরকার বা উপযুক্ত কিতড পদক্ষর অনুনরাধ বযিীি অনয দকান খ্িকালীন কাদযডর োজেত্ব 

গ্রহণ কজরদবন না। 
 

(৩) দকান কমডর্ারী কিতড পদক্ষর জনকট বা উহার দকান সেদসযর জনকট দকান বযজক্তেি জনদবেন দপশ 

কজরদি পাজরদবন না; দকান জনদবেন থাজকনল, িাহা কমডর্ারীর অবযবজহি উধবডিন কমডকিড ার 

মাধযদম দপশ কজরদি হইদব। 
 

(৪) দকান কমডর্ারী িাহার র্াকুরী সম্পজকড ি  দকান োবীর  সমথডদন কিতড পক্ষ  বা উহার দকান 

কমডকিড ার  উপর রািননজিক বা বাজহদরর দকান প্রিাব জবস্তার কজরদবন না অথবা জবস্তাদরর দর্ষ্টা 
কজরদবন না। 
 

(৫) দকান কমডর্ারী িাহার দকান জবষদে হস্তনক্ষপ করার িনয সরাসজর দকান মন্ত্রী বা সংসে সেসয 
বা অনয দকান দবসরকারী বা সরকারী বযজক্তর স্মরণাপনণ হইদবন না। 
 

(৬) দকান কমডর্ারী কিতড পদক্ষর জবষোজে সম্পনকড  সংবােপে বা অনয দকান েণ-মাধযদমর সজহি 

দকান দযাোনযাে স্থাপন কজরদবন না। 
 

(৭) প্রদিযক কমডর্ারী অিযাসেিিানব ঋণগ্রস্থিা পজরহার কজরদবন। 
 

৩৮। েদির জিজত্ত।- কিতড পদক্ষর মদি যজে দকান কমডর্ারী,- 
 

(ক)   িাহার োজেত্ব পালদন অবদহলার োদে দোষী হন; অথবা 
 

(খ্)   অসোর্রনণর োদে দোষী হন; অথবা 
 

(ে)   পলােননর োদে দোষী হন; অথবা 
 

(ঘ)   অেক্ষ হন, অথবা েক্ষিা হারাইো দফদলন; অথবা 
 
(ঙ)   জনম্নবজণডি কারদণ েনুীজিপরােণ হন বা যুজক্তসংেিিানব েুনীজিপরােণ বজলো 
জবদবজর্ি হন, যথা - 
 

(অ)   জিজন বা িাহার দকান দপাষয বা িাহার মাধযদম বা িাহার পদক্ষ অনয দকান 

বযজক্ত িাহার প্রকাশয আদের উৎদসর সজহি অসংেজিপূণড এইরূপ অথডসম্পে বা 
সম্পজত্ত েখ্দল রাদখ্ন যাহা অিড দনর দযৌজক্তকিা দেখ্াইদি জিজন বযথড হন; এবং 
 

(আ)  িাহার প্রকাশয আদের সংনে সংেজি রক্ষা না কজরো িীবন যাপন কদরন; অথবা 
 

(র্)   রু্জর, আত্মসাৎ, িহজবল িসরুফ বা প্রিারণার োদে দোষী হন; অথবা 
 

(ছ)   কিতড পদক্ষর জবরুদে নাশকিাম  লক কাদযড জলপ্ত হন; বা অনুরূপ কাদযড জলপ্ত রজহোদছন 

বজলো সদেহ করার যুজক্তসংেি কারণ থাদক, অথবা এইরূপ অনযানয বযজক্তদের সজহি 

সংজশলষ্ট রজহোনছন বজলো সদেহ করার যুজক্তসংেি কারণ থাদক দয, উক্ত অনযানয 
বযজক্তেণ কিতড পদক্ষর জবরুদে নাশকিাম  লক কাদযড জলপ্ত রজহোদছন এবং িাহাদক 

র্াকুরীদি রাখ্া িািীে জনরাপত্তার প্রজি ক্ষজিকর বজলো জবদবজর্ি হে, িাহা হইদল 

কিতড পক্ষ উক্ত কমডর্ারীর উপর এক বা একাজধক েি আদরাপ কজরদি পাজরদব। 

 



   

 ৩৯। েিসম  হ।- (১) এই প্রজবধাননর অধীন জনদম্নাক্ত েিসমূহ আদরাপদযােয হইদব, যথা  -  

 (ক)   লঘু েি - 

(অ)   জিরস্কার; 
 

(আ)  জনজেডষ্ট দমোদের িনয পনোন্নজি বা দবিন-বতজে স্থজেি রাখ্া; এবং 
 

(ই)   সাি জেদনর মূল দবিদনর সমপজরমাণ টাকা কিড ন; 
 

(খ্)   গুরু েি - 
 

(অ)   জনম্নপনে বা জনম্নির দবিনক্রদম বা দবিনক্রদমর জনম্নসনর অবনিকরণ; 
 

(আ) কমডর্ারী কিতড ক সংঘটিি কিতড পদক্ষর আজথডক ক্ষজির অংশ জবদশষ বা সমূ্পনড িাহার 

দবিন বা অনয দকান খ্াদির পাওনা হইদি আোেকরণ;  

(ই)   র্াকুরী হইদি অপসারণ; এবং 

(ঈ)   র্াকুরী হইদি বরখ্াস্তকরণ। 
 

(২) দকান কমডর্ারী র্াকুরী  হইদি অপসারদণর দক্ষদে নদহ, বরং র্াকুরী হইদি বরখ্ানস্তর 

দক্ষদে, িজবষযদি কিতড পদক্ষর র্াকুরী প্রাজপ্তর অদযােয বজলো প্রজিপন্ন হইদবন। 
 

 ৪০। নাশকিামূলক কাযডকলাদপর দক্ষদে িেদন্তর পেজি।- (১) প্রজবধান ৩৮(ছ) দি উজিজখ্ি 

কাযডকলাদপর িনয দকান কমডর্ারীর জবরুদে কাযডধারা সূর্না করার দক্ষদে, কিতড পক্ষ -  

 
(ক)  সংজশষ্টল কমডর্ারীদক জলজখ্ি আদেশ দ্বারা উক্ত আদেদশ উজিলজখ্ি িাজরখ্ হইদি িাহার 

প্রাপয ছুটিদি যাইবার িনয জনদেডশ জেদি পাজরদব; 
 

(খ্)  জলজখ্ি আদেশ দ্বারা িাহার বযপাদর দয বযবস্থা গ্রহদণর প্রস্তাব কদর, দসই বযবস্থা এবং 
দসই বযবস্থা গ্রহদণর জিজত্তসমহূ সম্পনকড  িাহাদক অবজহি কজরদব; এবং 

 

(ে)  উপ-প্রজবধান (২) এর অধীদন অজিদযাে িেনন্তর িনয েঠিি িেন্ত  কজমটির জনকট 

প্রস্তাজবি বযবস্থার জবপনক্ষ কারণ েশডাইবার িনয িাহাদক যুজক্তসংেি সদুযাে প্রোন 

কজরদব  
 

িনব শিড  থাদক দয, দযদক্ষদে কিতড পক্ষ এই মদমড সন্তুষ্ট হে দয বাংলাদেদশর জনরাপত্তার 

স্বাদথড িাহাদক অনুরূপ সুদযাে প্রোন সমীর্ীন নদহ, দসনক্ষদে িাহাদক অনুরূপ সুদযাে 

প্রোন করা হইদব না। 

২) দয দক্ষদে উপ-প্রজবধান ১ (ে) অনুসাদর িেন্ত কজমটি হে, দসদক্ষদে জনদোেকারী কিতড পক্ষ, অজিযুক্ত 

কমডর্ারীর পে মযডাোর জননম্ন নদহন এইরূপ জিন িন কমডর্ারীর সমন্বনে, িেন্ত কজমটি েঠন কজরদব। 
 

(৩) উপ-প্রজবধান (২) এর অধীদন েঠিি িেন্ত কজমটি অজিদযানের িেন্ত কজরদব এবং জনদোেকারী 
কিতড পদক্ষর জনকট িেনন্তর ফলাফল প্রজিদবেন আকানর দপশ কজরদব এবং জনদোেকারী কিতড পক্ষ 

উক্ত প্রজিদবেদনর উপর দযইরূপ উপযুক্ত বজলো মদন কজরদব দসইরূপ জনদেডশ প্রোন কজরদব। 
 

৪১। লঘু েদির দক্ষদে িেনন্তর পেজি।- (১) এই প্রজবধানমালার অধীন দকান কমডর্ারীর জবরুদে 

কাযডধারা সূর্না করার দক্ষদে কিতড পক্ষ যজে অজিমি দপাষণ কনর দয, িাহার জবরুদে অজিদযাে 



   

প্রমাজণি হইদল, িাহাদক জিরস্কার অদপক্ষা কদঠারির দকান েি প্রোন করা হইদব, িাহা হইদল 

কিতড পক্ষ- 
 

(ক) অজিযুক্ত বযজক্তর জবরুদে আনীি অজিদযােসমূহ িাহাদক জলজখ্িিানব িানাইদব এবং 
অজিযুক্ত বযজক্ত কিতড ক অজিদযােনামা প্রাজপ্তর সািটি কাযডজেবদসর মদধয িাহার আর্রদণর 

নকজফেি দেওোর িনয এবং জিজন বযজক্তেিিানব শুনানীর ইচ্ছা দপাষণ কদরন জকনা িাহা 
িানাইবার িনয জনদেডশ প্রোন কজরদব; এবং 
 

(খ্)   জনধডাজরি সমদের মদধয অজিযুক্ত বযজক্ত কিতড ক দপশকত ি নকজফেি, যজে জকছু থাদক, 

জবদবর্না কজরদব, এবং জিজন যজে বযজক্তেিিানব শুনানীর ইচ্ছা দপাষণ কজরো থাদকন, 

িনব িাহাদক বযজক্তেিিানব শুনানীর সুদযাে দেওোর পর অথবা, জনধডাজরি সমদের 

মদধয যজে জিজন নকজফেি দপশ না কজরো থাদকন, িনব এইরূপ সমদের মদধয 
িাহাদক লঘ ুেি প্রোন কজরদি পাজরদব  

 

িনব শিড  থাদক দয, কিতড পক্ষ প্রদোিনদবাদধ অজিযুক্ত বযজক্তর পে মযডাোর নীদর্ নদহন 

এমন একিন িেন্ত কমডকিড া জনদোে কজরদি পাজরদব, এবং িেন্তকারী কমডকিড া 
িেনন্তর প্রজিদবেন োজখ্ল কজরদবন। 

 

(২)    িেন্তকারী কমডকিড ার জসোন্ত পাইবার পর কিতড পক্ষ িৎসম্পনকড  রূ্ড়ান্ত  জসোন্ত গ্রহণ কজরদব 

অথবা প্রদোিন মনন কজরদল, অজধকির িেনন্তর িনয আদেশ জেদি পাজরদব অথবা প্রদোিনীে 

বযবস্থা গ্রহণ কজরদি পাজরদব। 
 

(৩)   অজধকির িেনন্তর ফলাফল ও প্রজিদবেন প্রাজপ্তর পর কিতড পক্ষ রূ্ড়ান্ত জসোন্ত গ্রহণ কজরদব। 
 

(৪)  দযদক্ষদে প্রজবধান ৩৮ এর েফা (ক) বা (খ্) এর অধীদন দকান কমডর্ারীর জবরুদে দকান 

কাযডধারা সূর্না কজরদি হে, এবং কিতড পক্ষ যজে এইরূপ অজিমি দপাষণ কনর দয, অজিদযাে 

প্রমাজণি হইদল, অজিযুক্তদক জিরস্কাদরর েি প্রোন করা যাইদি পাদর, দসদক্ষদে- 
 

(ক)   কিতড পক্ষ অজিযকু্ত বযজক্তদক বযজক্তেিিানব িাহার শুনানীর সুদযাে োন করি  েদির 

কারণ জলজপবে করার পর, অজিযুক্ত বযজক্তর প্রজি উক্ত েি আদরাপ কজরদি পাজরদব; 

অথবা 
 

(খ্)   অজিযুক্ত বযজক্ত বযজক্তেিিাদব উপজস্থি না হইদল বা উপজস্থি হইদি অস্বীকার কজরদল 

কিতড পক্ষ- (অ)   শুনানী বযজিদরদকই িাহার উপর উক্ত েি আদরাপ কজরদি পাজরদব; 

অথবা 

(আ)  উপ-প্রজবধান (১), (২)   ও (৩) এ বজণডি পেজি অনুসরণ করার পর 
অজিদযাে প্রমাজণি হইদল অজিযুক্ত বযজক্তদক প্রজবধান ৩৯ (১)(ক) দি বজণডি দয 
দকান লঘেুি আদরাপ কজরদব; এবং 

 

(ে)   অজিযুক্ত বযজক্ত িাহাদক জলজখ্িিানব অজিদযাে িানাননার োবী কজরদল কিতড পক্ষ 

উপ-প্রজবধান (১) হইদি (৩) এ বজণডি পেজি অনুসরণ কজরদব; এবং অজিদযাে 

প্রমাজনি হইদল ৩৯ (১)(ক) দি বজণডি দয দকান লঘুেি প্রোন কজরদব। 
 



   

৪২।  গুরুেদির দক্ষদে িেনন্তর পেজি।- (১) দয দক্ষদে দকান কমডর্ারীর জবরুদে এই প্রজবধানমালার 

অধীন দকান কাযডধারা সূর্না কজরদি হে এবং কিতড পক্ষ এইরূপ অজিমি দপাষণ কদর দয, অজিদযাে 

প্রমাজণি হইদল দকান গুরু েি আদরাপ করা প্রদোিন হইদব, দসনক্ষদে কিতড পক্ষ - 
 

(ক)   অজিদযােনামা প্রণেন কজরদব এবং প্রস্তাজবি েদির জবষে উহাদি উদিখ্ কজরদব 

এবং দয সকল অজিদযাদের জিজত্তদি অজিদযােনামাটি প্রণীি হইোদছ উহার জববরণ 

এবং কিতড পক্ষ আদেশ প্রোদনর সমনে অনয দয সকল ঘটনা জবদবর্না করার ইচ্ছা 
দপাষণ কনর িাহাও কমডর্ারীদক অবজহি কজরদব; এবং 

 

(খ্)   অজিযুক্ত বযজক্তদক িাহার অজিদযাে সম্পদকড   অবজহি করার পর েশটি 

কাযডজেবদসর মদধয জিজন িাহার আত্মপক্ষ সমথডদন জলজখ্ি জববতজি দপশ কজরদবন এবং 
প্রস্তাজবি েি দকন িাহার উপর আদরাপ করা হইদব না িৎসম্পনকড  কারণ েশডাইদবন 

এবং জিজন বযজক্তেিিানব শুনানীর ইচ্ছা দপাষণ কদরন জকনা িাহাও উদিলখ্ কজরদবন  
 

িনব শিড  থাদক দয, উজিজখ্ি দমোে দশষ হইবার পূদবড অজিযুক্ত বযজক্ত যজে সমে বতজের 

িনয আদবেন কদরন, িাহা হইদল কিতড পক্ষ িাহাদক জলজখ্ি জববতজি দপশ করার িনয অজিজরক্ত 

েশটি কাযডজেবস পযডন্ত সমে জেদি পাজরদব। 

 

(২)  দযদক্ষদে অজিযুক্ত বযজক্ত উপ-প্রজবধান (১) এ উজিজখ্ি সমদের মদধয িাহার আত্মপক্ষ সমথডদনর 

িনয জববতজি দপশ কদরন, দসদক্ষদে কিতড পক্ষ অজিদযাে সংক্রান্ত অনযানয জবষোজের সাক্ষয প্রমাণসহ 

িাহার উক্ত জববতজি জবদবর্না কজরদব এবং অনুরূপ জবনবর্নার পর কিতড পক্ষ যজে অজিমি দপাষণ কনর 

দয,-  
 

(ক)   অজিযুক্ত বযজক্তর জবরুদে সূজর্ি কাযডধারাটি অগ্রসর হইবার পযডাপ্ত কারণ নাই, িাহা হইদল 

উক্ত অজিদযাে 

প্রিযাহার কজরদব এবং িেনসুাদর উক্ত কাযডধারা জনষ্পজত্ত হইদব; 
 

(খ্)   অজিযুক্ত  বযজক্তর  জবরুদে  সূজর্ি  কাযডধারাটি  অগ্রসর  হইবার  পযডাপ্ত  কারণ  আদছ,  জকন্তু  

িাহার  জবরুদে অজিদযাে প্রমাজণি হইদল লঘু েি প্রোদনর প্রদোিন হইদব, িাহা হইদল 

অজিযুক্ত বযজক্তদক বযজক্তেিিানব শুনানীর  সুদযােোন  কজরো  িাহার  আত্মপক্ষ  সমথডদনর  

িনয  জববতজি  দপদশর  িাজরখ্  হইদি  জেশটি কাযডজেবদসর মদধয দয দকান একটি লঘু েি 

প্রোন কজরদি পাজরদব, অথবা লঘু েি আদরাদপর উদেদশয প্রজবধান ৪১ এর অধীদন একিন 

িেন্ত কমডকিড া জনদোে কজরো উক্ত প্রজবধাদন বজণডি কাযডপ্রণালী অনুসরণ কজরদি পাজরদব; 

এবং 
(ে)   উক্ত কাযডধারাে অজিযুক্ত বযজক্তর উপর গুরুেি আদরাদপর িনয পযডাপ্ত কারণ আনছ, িাহা 

হইদল অজিদযাে িেনন্তর িনয অজিযুক্ত বযজক্তর পেমযডাোর জননম্ন নদহন এমন একিন িেন্ত 

কমডকিড া জনদোে কজরদব বা অনুরূপ জিনিন কমডকিড ার সমন্বনে একটি িেন্ত দবার্ড  েঠন 

কজরদব। 

 



   

  (৩)  দযদক্ষদে অজিযকু্ত বযজক্ত উপ-প্রজবধান ২(খ্) দি উজিলজখ্ি সমদের মদধয িাহার আত্মপক্ষ 

সমথডদনর িনয জলজখ্ি জববতজি দপশ না কদরন, দসনক্ষদে কিতড পক্ষ উক্ত জনধডাজরি সমেসীমা বা বজধডি 

সমে দশষ হওোর িাজরখ্ হইদি েশটি কাযডজেবদসর মদধয অজিদযােনামাে বজণডি অজিদযাে িেন্ত 

কজরবার িনয অজিযুক্ত বযজক্তর পেমযডাোর জননম্ন নদহন এমন একিন িেন্ত কমডকিড া জনদোে 

কজরদব বা উক্তরূপ জিনিন কমডকিড ার সমন্বনে একটি িেন্ত দবার্ড  জনদোে কজরদব। 

   

  (৪)    িেন্তকারী  কমডকিড া  বা,  দক্ষে  জবদশদষ,  িেন্ত  দবার্ড   িেনন্তর  আদেশোদনর  িাজরখ্  হইদি  

েশটি কাযডজেবদসর মদধয িেনন্তর কাি শুরু কজরদবন এবং প্রজবধান ৪৩ এ বজণডি পেজি অনুসাদর 

িেন্ত পজরর্ালনা কজরদবন, এবং িেন্তকারী কমডকিড া বা িেন্তদবার্ড  কিতড পদক্ষর জনকট িাহার বা 
উহার িেন্ত প্রজিদবেন দপশ কজরদবন। 

 

  (৫)  িেন্তকারী কমডকিড া বা িেন্ত দবাদর্ড র িেন্ত প্রজিদবেন প্রাজপ্তর পর, কিতড পক্ষ প্রজিদবেনটি 

জবদবর্না কজরদব 

এবং উক্ত অজিদযাদের উপর উহার জসোন্ত জলজপবে কজরদব, এবং অজিযুক্ত বযজক্তদক উক্ত 

প্রজিদবেদনর কজপসহ জসোন্তটি িানাইদব। 

 

 (৬) কিতড পক্ষ যজে উপ-প্রজবধান (৫) দমািাদবক গুরুেি  আদরাদপর জসোন্ত গ্রহণ কদর, িনব 

প্রস্তাজবি েি অজিযুক্ত বযজক্তর প্রজি দকন আদরাপ করা হইদব না িৎসম্পদকড  সািটি 

কাযডজেবদসর মদধয িাহাদক কারণ েশডাইবার জনদেডশ জেদব। 
 

 (৭)  কিতড পক্ষ উক্ত কাযডধারার উপর রূ্ড়ামজসোন্তগ্রহণ কজরদব এবং অজিযুক্ত বযজক্তদক উহা অবজহি 

কজরদব। 
 

(৮) এই প্রজবধাদনর অধীদন িেন্ত কাযডধারাে পযডাপ্ত সাক্ষয-প্রমাণ জলজপবে থাজকদি হইদব, এবং দয 

দক্ষদে দকান িেন্ত কমডকিড া বা িেন্ত দবার্ড  জনযুক্ত করা হে; দস দক্ষদে উক্ত কমডকিড া বা দবাদর্ড র 

িেনন্তর প্রজিদবেন ও উহার যুজক্ত সংেি কারণ থাজকনি হইদব। 
 

 (৯) এইরূপ সকল িেন্ত-কাযডধারা দোপনীে বজলো েণয হইদব। 

 

৪৩। িেন্ত কমডকিড া কিতড ক অনুসরণীে কাযডপ্রণালী।- (১) িেন্ত কমডকিড া মামলার শুনানী শুরুর 

জেন হইদি দশষ না হওো পযডন্ত প্রজিজেন সংজশলষ্ট জবষদে শুনানী অনুষ্ঠান কজরদবন এবং কারণ জলজপবে 

না কজরো উক্ত শুনানী ম লিবী কজরদবন না। 
 

(২) িেন্ত কমডকিড া কিতড ক পজরর্াজলি িেন্ত - 
 

(ক)   অজিযুক্ত বযজক্ত দযই সকল  অজিদযাে অস্বীকার  কদরন  দসই সকল  অজিদযাে 

সম্পনকড   দমৌজখ্ক সাক্ষযগ্রহণ ও জলজপবে করা হইদব এবং অজিদযাে সম্পজকড ি 

প্রাসংজেক বা গুরুিপূণড োজলজলক সাক্ষয জবদবজর্ি হইদব; 
 



   

(খ্)   অজিযুক্ত বযজক্ত প্রজিপদক্ষর সাক্ষীেণদক দিরা করার, জিজন বযজক্তেিিানব সাক্ষয প্রোন 

করার এবং িাহার পক্ষ সমথডনকারী দকান সাক্ষীদক উপস্থাপন করার অজধকারী 
হইদবন; 

 

(ে)    অজিদযাদের সমথডদন মামলা উপস্থাপনকারী বযজক্ত অজিযুক্ত বযজক্তদক এবং িাহার 

সাক্ষীেণদক দিরা করার অজধকারী হইদবন; 
 

(ঘ)   অজিযুক্ত বযজক্ত প্রাসংজেক নজথপদের িনয অনুদরাধ কজরদি পাজরদবন, িনব িাহাদক 

নজথর দটাকার অংশ দকান প্রকাদরই দেজখ্দি দেওো হইদব না; 
 

(ঙ)   অজিযকু্ত বযজক্তদক দয জলজখ্ি জববতজি প্রোদনর জনদেডশ দেওো হইদব, জিজন িাহা 
জলজখ্ো স্বাক্ষর কজরদবন;  যজে  অজিযুক্ত বযজক্ত িাহা স্বাক্ষর কজরদি  অস্বীকার  

কদরন  িাহা হইদল িেন্তকারী কমডকিড া ঐ জবষেটি জলজপবে কজরো রাজখ্নবন। 
 

(৩) িেন্তকারী কমডকিড া, কারণ জলজপবে কজরো দকান জনজেড ষ্ট সাক্ষীদক বা দকান জনজেডষ্ট সাক্ষয 
িলব কজরদি বা গ্রহণ কজরদি অস্বীকার কজরদি পাজরদবন। 

 

(৪) কিতড পক্ষ অজিদযাদের সমথডদন িেন্তকারী কমডকিড ার জনকট জবষেটি উপস্থাপদনর িনয দয 

দকান বযজক্তদক মদনানীি কজরদি পাজরদব। 
 

(৫) িেন্তকারী কমডকিড া যজে এই মদমড সন্তুষ্ট হন দয, অজিযুক্ত বযজক্ত িেনন্তর অগ্রেজিদি বাধা প্রোন 

বা বাধা প্রোদনর দর্ষ্টা কজরদিনছন, িাহা হইদল অজিযুক্ত বযজক্তদক সিকড  কজরো জেদবন; এবং ইহার 

পরও যজে দেজখ্দি পান দয, অজিযুক্ত বযজক্ত িাহা অমানয কজরো কাি কজরদিনছন, িাহা হইদল জিজন 

দসই মনমড িাহার জসোন্ত জলজপবে কজরদবন এবং নযাে জবর্াদরর িনয জিজন দয পেজি সদবডাত্তম বজলো 
মনন কদরন দসই পেজিনি উক্ত িেন্ত সমাপ্ত কজরদবন। 
 

(৬)  িেন্তকারী  কমডকিড া  যজে  এই  মদমড  সন্তুষ্ট  হন  দয,  অজিযুক্ত  বযজক্তর  আর্রণ  িাহার  

পেমযডাোর  িনয অবমাননাকর, িাহা হইদল জিজন িৎসম্পজকড ি প্রাসংজেক ঘটনাবলী ও পজরজস্থজি 

জলজপবে কজরদবন এবং জবষেটি কিতড পক্ষদক অবজহি কজরদবন,  অি পর কিতড পক্ষ উপযুক্ত 

জবদবর্না কজরদল প্রজবধান ৩৮ (খ্) দমািাদবক অজিযুক্ত বযজক্তর জবরুদে পতথকিানব কাযডধারা 
সূর্না কজরদি পাজরদব। 
 

(৭)  িেন্তকারী কমডকিড া িেন্ত সমাজপ্তর পর েশটি কাযডযজেবদসর মদধয িাহার িেনন্তর ফলাফল 

প্রজিদবেন আকাদর দপশ কজরদবন। 
 

(৮)  অজিযুক্ত বযজক্ত দোষী বা জনদেড াষ জকনা িাহা উদললখ্পূবডক িেন্তকারী কমডকিড া প্রজিটি 

অজিদযাদের উপর স্বীে জসোন্ত প্রোন কজরদবন, িনব শাজস্বা অনয জকছু সম্পনকড  দকান সুপাজরশ 

কজরদবন না। 
 

(৯)  কিতড পক্ষ দকান জবষদে উপযুক্ত বজলো মদন কজরদল, এই প্রজবধানমালার অধীদন একিন 

িেন্তকারী কমডকিড া জননোে করার পজরবদিড  একাজধক বযজক্তর সমনবনে একটি িেন্ত দবার্ড  েঠন 

কজরদি পাজরদব, এবং দযদক্ষদে অনুরূপ দকান িেন্ত দবার্ড  েঠন করা হে, দসনক্ষদে এই প্রজবধাদন 

িেন্তকারী কমডকিড ার দক্ষদে প্রদযািয জবষে িেন্ত দবাদর্ড র দক্ষদে প্রদযািয জবষে বজলো জবদবজর্ি 

হইদব। 



   

(১০)   উপ-প্রজবধান (৯) এর অধীদন েঠিি দবাদর্ড র দকান একিন সেদসযর অনপুজস্থজির কারদণ 

উহার দকান কাযডক্রম বা জসোন্ত বাজিল প্রজিপন্ন হইদব না জকংবা িৎসম্পনকড  দকান প্রশ্ন উত্থাপন 

করা যাইদবনা। 
 

 ৪৪। সামজেক বরখ্াস্ত ।- (১) প্রজবধান ৩৯ এর অধীন দকান কমডর্ারীর জবরুদে দকান 

অজিদযাদের োদে গুরুেি প্রোদনর সিাবনা থাজকনল, কিতড পক্ষ প্রদোিনীে বা সমীর্ীন মদন কজরদল 

িাহাদক সামজেকিানব বরখ্াস্ত কজরদি পাজরদব  
 

িনব শিড  থাদক দয, কিতড পক্ষ অজধকির সমীর্ীন মদন কজরদল, এইরূপ কমডর্ারীদক সামজেকিানব 

বরখ্াস্ত করার পজরবদিড  জলজখ্ি আদেশ দ্বারা উক্ত আদেদশ উজিজখ্ি িাজরখ্ হইদি, িাহার ছুটি 

প্রাপযিা সাদপদক্ষ, িাহাদক ছুটিদি যাইবার িনয জনদেডশ জেদি পাজরদব। 
 

(২) দযদক্ষদে দকান কমডর্ারীর প্রজি আদরাজপি র্াকুরী হইদি বরখ্াস্ত বা অপসারনণর েি দকান 

আোলি বা প্রশাসজনক ট্রাইবুযনাদলর জসোদন্তর োরা বা উহার ফদল বাজিল বা অকাযডকর বজলো 
দঘাজষি হে এবং কিতড পক্ষ, জবষেটির পজরজস্থজি জবদবর্নার পর, মূলি  দয অজিদযাদের জিজত্তদি 

িাহাদক বরখ্াস্ত বা অপসারদণর েি দেওো হইোজছল দসই বযাপাদর, িাহার জবরুদে আদরা 
িেন্তকাযড র্ালাইবার জসোন্ত গ্রহণ কদর, দসদক্ষদে উক্ত বরখ্াস্ত  বা অপসারদণর েি আদরাদপর মূল 

আদেদশর িাজরখ্ হইদি উক্ত কমডর্ারী সামজেকিানব বরখ্াস্ত হইোনছন বজলো েণয হইদব এবং 
পরবিী আদেশ না দেওো পযডন্তজিজন সামজেকিাদব বরখ্াস্ত থাজকদবন। 
 

(৩) দকান  কমডর্ারী  সামজেকিানব  বরখ্াস্ত   থাজকবার  সমদে,  সরকারী  জবজধ ও  আদেশানুযােী  
দখ্ারাকী  িািা পাইদবন। 

 

 (৪) ঋণ বা দফৌিোরী অপরাদধর োদে কারাোদর দসাপেড  (‘কারাোদর দসাপেড ’ অদথড ‘দহফািনি’ 

রজক্ষি বযজক্তেণও অন্তিূড ক্ত বজলো েণয হইদবন) কমডর্ারীদক দগ্রফিাদরর িাজরখ্ হইদি 

সামজেকিানব বরখ্াস্ত  বজলো েণয কজরদি হইদব এবং িাহার জবরুদে এই প্রজবধানমালার অধীন 

সূর্ীি কাযডধারা পজরসমাপ্ত না হওো পযডন্ত জিজন যথারীজি দখ্ারাকী িািা পাইদবন। 

 

 ৪৫। পনুবডহাল।- (১) যজে প্রজবধান ৪০(১)(ক) দমািাদবক ছুটিনি দপ্রজরি দকান কমডর্ারীদক বরখ্াস্ত , 

অপসারণ বা পোবনি করা না হইো থাদক, িনব িাহাদক র্াকুরীদি পুণবডহাল করা হইদব অথবা, 
দক্ষে জবদশদষ, িাহাদক িাহার পেমযডাোে আসীন বা সমপেমযডাো প্রোন করা হইদব এবং ঐ ছুটিকালীন 

সমদে জিজন পণূড েড় দবিনন কিড বযরি জছনলন বজলো েণয করা হইদব। 
 

(২) সামজেকিানব  বরখ্াদস্তর পর পুণবডহাদলর জবষে সরকারী কমডর্ারীদের  দক্ষদে প্রদযািয 
বাংলাদেশ  র্াকুরী জবজধমালা (Bangladesh Service Rules) দ্বারা জনেজমি হইদব। 

 

 ৪৬। দফৌিোরী মামলা, ইিযাজেদি আটক কমডর্ারী।- (১) ঋণ বা দফৌিোরী অপরানধর োদে 

দকান কমডর্ারী কারাোদর দসাপেড  হওোর কারদণ কিড বয হইদি অনুপজস্থি থাজকদল, িাহার জবরুদে 

মামলা পজরসমাজপ্ত না হওো পযডন্ত এইরূপ অনুপজস্থজি কানলর িনয জিজন দকান দবিন, ছুটিকালীন দবিন বা 
িািাজে (দখ্ারাকী িািা বযিীি) পাইদবন না এবং মামলার পজরজস্থজি অনুসাদর িাাঁহার দবিন ও িািাজের 

সমন্বে-সাধন করা হইদব। 
 



   

(২) উপ-প্রজবধান (১) এ উজিজখ্ি কমডর্ারী অপরাধ হইদি খ্ালাস পাইদল, অথবা ঋনণর োদে 

কারাবরদণর দক্ষদে, উক্ত োে িাহার জনেমণ বজহিূড ি পজরজস্থজির কারদণ উদ্ভব হইোদছ বজলো প্রমাজণি 

হইদল, িাহার প্রাপয দবিন-িািাজের টাকা সমূ্পণডরূদপ প্রোন করা হইদব এবং এইরূদপ িাহাদক সমূ্পণড টাকা 
প্রোন করা হইদল, উক্ত অনপুজস্থজিকাদল জিজন কিড বযরি জছনলন বজলো েণয হইদব এবং কিতড পক্ষ কিতড ক 

জলজপবে কারদণ উক্ত প্রাপয দবিন িািাজে বাবে সমূ্পণড টাকা অনপক্ষা কম টাকা প্রোন  করা হইদল, উক্ত 

সমে কিড বযকাল বা ছুটি বজলো েণয হইদবন, জকন্তু আদেশোনকারী কিতড পক্ষ িেনুযােী জনদেডশ প্রোন না 
কজরদল এইরূপ েণয করা হইদব না। 

 

৪৭। আদেদশর জবরুদে আপীল।- (১) দকান কমডর্ারী কিতড পক্ষ কিতড ক সাধারণ বা জবদশষ আদেশবদল 

জনধডাজরি কিতড পদক্ষর জনকট, অথবা দযদক্ষদে অনুরূপ দকান কিতড পক্ষ জনধডাজরি নাই, দসনক্ষদে দয 

আদেশোনকারী কিতড পদক্ষর আদেদশর জবরুদে আপীদলর প্রস্তাব করা হইদব, দসই কিতড পক্ষ দয 

কিতড পদক্ষর অবযবজহি অধস্তন িাহার জনকট, অথবা দযদক্ষদে জনদোেকারী কিতড পদক্ষর অধস্তন 

দকান কিতড পক্ষ আদেশোন কজরোনছন, দসনক্ষদে জনদোেকারী কিতড পদক্ষর জনকট আপীল কজরদি 

পজরদবন। 
 

(২) আপীল কিতড পক্ষ জননম্নাক্ত জবষেসমূহ জবদবর্না কজরদব, যথা - 
 

(ক)   এই প্রজবধানমালাে জনধডাজরি পেজি পালন করা হইোদছ জকনা, না হইো থাজকনল উহার 

কারদণ নযাে জবর্ানরর হাজন হইোদছ জকনা; 
 

(খ্)   অজিদযােসমদূহর উপর প্রেত্ত জসোন্ত সঠিক ও নযােসংেি জকনা; 
 

(ে)   আদরাজপি েি মাোজিজরক্ত, পযডাপ্ত বা অপযডাপ্ত জকনা; 
 

 

(৩) উপ-প্রজবধান (২) এ উজিজখ্ি জবষেসমূহ জবদবর্নার পর আপীল কিতড পক্ষ দয আদেশ োন করা 
উপযুক্ত বজলো জবনবর্না কজরদব, দসই আদেশ প্রোন কজরদব। 
 

(৪) আপীল েরখ্াদস্ত উহার কারণ সংজক্ষপ্ত আকানর জলজপবে কজরো েরখ্াদস্তর সজহি প্রাসংজেক 

কােিাজে োজখ্ল কজরদি হইদব। 
 

৪৮। আপীল েরখ্াস্ত  োজখ্দলর সমেসীমা।- দয আদেদশর জবরুদে আপীল েরখ্াস্ত  োজখ্ল করা 
হইদব সংজশলষ্টকমডর্ারী িৎসম্পদকড  অবজহি হওোর জিন মাদসর মদধয উহার জবরুদে আপীল 

েরখ্াস্ত োজখ্ল না কজরদল উক্ত আপীল েরখ্াস্ত গ্রহণদযােয হইদব না। 
 

িনব শিড  থাদক দয, জবলনম্বর কারণ সম্পনকড  সন্তুষ্ট হইো যথাযথ মদন কজরদল আপীল কিতড পক্ষ 

উক্ত জিন মাস অজিবাজহি হওো সদত্বও পরবিী জিন মাদসর মদধয দকান আপীল বা পুনজবডদবর্নার েরখ্াস্ত 

জবদবর্নার িনয গ্রহণ কজরদিপাজরদব। 
 

৪৯। পুনরীক্ষণ (Review)।- দকান কমডর্ারী এই প্রজবধানমালার অধীন দকান কমডকিড া কিতড ক প্রেত্ত 

দকান আদেশ দ্বারা সংকু্ষব্ধ (অমমৎরবাবফ)  হইদল জিজন ঐ আদেশ পুনরীক্ষনণর (িবারব)) িনয সংজশলষ্ট 

কমডকিড া বা কিতড পদক্ষর জনকট আদবেন কজরদি পাজরদবন। 
 

(২) আদবেনকারী দয আদেশ দ্বারা সংকু্ষব্ধ হইোনছন দসই আদেশ িাহাদক অবজহি কজরবার 

িাজরখ্ হইদি জিন মাদসর মদধয পুনরীক্ষদণর আদবেন দপশ না কজরদল উহা গ্রহণ করা হইদব না  
 



   

িনব শিড  থাদক দয, আদবেনকারী কিতড ক সমেমি আদবেন দপশ কজরদি না পাজরবার স্বপনক্ষ যদথষ্ট 

কারণ জছল মনমড কিতড পক্ষ জনজশ্চি হইদল উজিজখ্ি সমেসীমা উত্তীণড হইবার জিন মাদসর মদধয কিতড পক্ষ 

পনুরীক্ষনণর আদবেন গ্রহণ কজরদি পাজরদব। 
 

(৩) পুনরীক্ষদণর আদবেন পাইবার পর সংজশলষ্ট কিতড পক্ষ দযরূপ উপযুক্ত জবদবর্না কজরদব দসইরূপ 

আদেশ প্রোন কজরদি পাজরদব। 
 

৫০। আোলদি জবর্ারাধীন কাযডধারা।- (১) দকান কমডর্ারীর জবরুদে দকান আোলনি একই 

জবষনের উপর দকানদফৌিোরী মামলা বা আইনেি কাযডধারা জবর্ারাধীন থাজকদল, িাহার জবরুদে 

জবিােীে কাযডধারা সম্পােদনর বযাপানর দকান বাধা থাজকদবনা, জকন্তু যজে কিতড পক্ষ জবিােীে 

কাযডধারাে উক্ত কমডর্ারীর উপর দকান েি আদরাপ করার জসোন্তগ্রহণ কদর, িাহা হইদল উক্ত 

আইনেি কাযডধারা জনষ্পজত্ত বা সম্পন্ন না হওো  পযডন্ত এইরূপ েিাদরাপ স্থজেি থাজকদব। 
 

(২) দকান কমডর্ারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance. 1985 

(Ord. No. V of 1985)  এ বজণডি দকান অপরাধ বযিীি অনয দকান অপরানধর োদে দকান 

আোলি কিতড ক দোষী সাবযস্ত  হইদল এইরূপ সািাপ্রাপ্ত উক্ত কমডর্ারীদক এই প্রজবধানমালার অধীদন 

শাজস্ত প্রোন করা হইদব জকনা কিতড পক্ষ িাহা জস্থর কজরদব। 
 

(৩) কিতড পক্ষ এই প্রজবধানমালার অধীদন িাহাদক শাজস্ত প্রোদনর জসোন্ত গ্রহণ কজরদল জবষেটির 

পজরজস্থজিদিদযরূপ উপযুক্ত বজলো জবদবর্না কনর দসইরূপ েি প্রোন কজরদি পাজরদব এবং এইরূপ 

েি প্রোদনর িনয দকান কাযডধারাসূর্না করার প্রদোিন হইদব না এবং প্রস্তাজবি েদির জবরুদে 

কারণ েশডাইবার িনযও ঐ কমডর্ারীদক দকান সুদযাে দেওোর প্রদোিন হইদব না। 
 

(৪) কিতড পক্ষ উপ-প্রজবধান (৩) এর অধীদন উক্ত কমডর্ারীর উপর দকান েি আদরাপ না করার 

জসোন্তগ্রহণ কজরদল,দয দক্ষদে িাহাদক র্াকুরীদি পূণডবহাল বা বহাল রাখ্ার জসোন্ত হইদিনছ 

কিতড পক্ষ দসনক্ষদে উধবডিন কিতড পদক্ষর বাসরকাদরর অনুদমােন গ্রহণ কজরদি হইদব। 

 
 

অষ্টম অধযাে 
 

অবসর গ্রহণ ও অনযানয সজুবধা 
 

 

৫১। িজবষয িহজবল।- (১) কিতড পক্ষ উহার কমডর্ারীেদণর িনয দবসরকারী জশক্ষক জনবন্ধন ও 

প্রিযেন কিতড পক্ষ িজবষয িহজবল নাদম একটি িহজবল েঠন কজরদব, যাহাদি প্রনিযক কমডর্ারী, সরকার 

কিতড ক সমদে সমনে জনধডাজরি হাদর র্াাঁো প্রোন কজরদব এবং উক্ত িহজবল সংক্রান্ত যাবিীে জবষদে 

সরকার কিতড ক প্রণীি Contributory Provident Fund Rules,1979  অজিদযািনসহ প্রদযািয হইদব। 

 

(২) উপ-প্রজবধান (১) এর জবধান সনত্তবও, এই প্রজবধানমালা প্রবিড দনর অবযবজহি পূদবড জবেযমান 

অংশ প্রোেকিজবষয িহজবল, অি পর উক্ত িহজবল বজলো উজিজখ্ি, এই প্রজবধাননর অধীদন েঠিি 

হইোদছ বজলো েণয হইদব এবং উক্ত িহজবদল উক্তরূপ প্রবিড দনর পূদবড প্রেত্ত র্াাঁো ও উহা হইদি েতহীি 

অজগ্রমসহ যাবিীে কাযডক্রম এই প্রজবধানমালার অধীদন েতহীি হইোদছ বজলো েণয হইদব। 
 

৫২।  আনুদিাজষক।- (১) জননম্নাক্ত দয দকান কমডর্ারী আনুদিাজষক পাইদবন, যথা    
 



   

(ক)   জযজন কিতড পনক্ষ কমপদক্ষ জিন বৎসর অবযাহিিানব র্াকুরী কজরোনছন এবং শাজস্ত 

সরূপ র্াকুরী হইদি বরখ্াস্ত , পেরু্যি বা অপসাজরি হন নাই; 
 

(খ্)   কমপনক্ষ জিন বৎসর র্াকুরী কজরবার পর জযজন কিতড পদক্ষর অনুমজিসহ র্াকুরী 
হইদি পেিযাে বা 

র্াকুরী িযাে কজরোদছন; এবং 
 

(ে)   জিন বৎসর পূণড হওোর পূদবড জনম্নরূপ কারদণ দয কমডর্ারীর র্াকুরীর অবসান হইোদছ, 

যথা - 
 

(অ)   জিজন দয পদে জনযকু্ত রজহোনছন দসই পে জবলুপ্ত হইোদছ অথবা পে সংখ্যা 
হ্রাদসর কারদণ জিজন র্াকুরী হইদি ছাাঁটাই হইোদছন; 

(আ)  সমূ্পণড বা আংজশক অসামদথডর কারদণ িাহাদক র্াকুরী হইদি বরখ্াস্ত  বা 
অপসাজরি করা হইোনছ; এবং 

 

(ই)   র্াকুরীরি থাকাকানল জিজন মতিুযবরণ কজরোদছন। 
 

(২) দকান কমডর্ারীদক িাহার র্াকুরীর প্রনিযক পূণড বৎসর বা আংজশক বৎসনরর দক্ষদে একশি জবশ 

কাযডজেবস বািেূধবড দকান সমদের র্াকুরীর িনয েইু মাদসর মূল দবিদনর সমপজরমান হাদর 

আনুদিাজষক প্রোন করা হইদব। 
 

(৩) সবডদশষ েতহীি মূল দবিন আনুদিাজষক েণনার মূল জিজত্ত হইদব। 

(৪) দকান কমডর্ারীর মতিুযর কারদণ আনুদিাজষক প্রাপয হইদল যাহাদি িাহার মদনানীি 

বযজক্ত বা বযজক্তেণ উহা পাইবার অজধকারী হন িজ্জনয প্রনিযক কমডর্ারী উপযুক্ত কিতড পক্ষ কিতড ক 

জনধডাজরি ফরদম এক বা একাজধক বযজক্তদক মদনানেন োন কজরদবন এবং ফরমটি কিতড পক্ষ কিতড ক 

জনদেড জশি কিতড পদক্ষর জনকট িমা জেদবন। 
 

(৫) দকান কমডর্ারী উপ-প্রজবধান (৪) অনুযােী একাজধক বযজক্তদক মদনানেন োন কজরদল, 

িাহার মদনানেনপদে, িাহাজেেদক প্রদেে অংশ এইরূদপ উদললখ্ কজরদবন দযন আনুদিাজষক এর 

সমূ্পণড টাকা উহাদি অন্তিূড ক্ত হে, এবং যজে এইরূদপ উদিখ্ করা না হে িদব টাকার পজরমাণ 

মদনানীি বযজক্তেণদক সমান অংনশ িাে কজরো দেওো হইদব। 
 

(৬) দকান কমডর্ারী দয দকান সমনে জলজখ্ি দনাটিশ দ্বারা উক্ত মদনানেন পে বাজিল কজরদি 

পাজরদবন এবং এইরূপ বাজিল কজরদল, উক্ত দনাটিদশর সজহি উপ-প্রজবধান (৪) ও (৫) এর জবধান 

অনুসাদর একটি নূিন মদনানেনপে িমা জেদবন। 
 

(৭)  দকান  কমডর্ারী  মদনানেনপে  িমা  না  জেো  মতিুযবরণ  কজরদল,  িাহার  আনুদিাজষদকর  

টাকা  উত্তরাজধকার প্রমাণপদের জিজত্তদি িাহার নবধ ওোজরশ বা ওোজরশেণদক প্রোন করা হইদব। 
 

৫৩। অবসর িািা ও অবসরিজনি সুজবধাজে।- (১) কিতড পক্ষ, সরকাদরর পূবডানুদমােনক্রদম, জলজখ্ি 

আদেশ দ্বারা অবসর িািা ও অবসরিজনি সুজবধাজে পজরকে প্রবিড ন কজরদল, সকল কমডর্ারী উক্ত 

পজরকদের অধীন অবসর িািা ও অবসর গ্রহণ সুজবধা গ্রহদণর ইচ্ছা প্রকাশ কজরদি পাজরদবন। 
 



   

(২) উপ-প্রজবধান (১) এ উজিজখ্ি পজরকে র্ালু করা হইদল প্রনিযক কমডর্ারী উক্ত পজরকদের 

আওিাধীন হইবার বা না হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন কজরো উপযুক্ত কিতড পক্ষদক অবজহি কজরদবন এবং 
এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করার পর সংজশলষ্ট কমডর্ারী সরকারী কমডর্ারীদের দক্ষদে প্রদযািয জবজধ অনুযােী 
অবসর িািা ও অবসর গ্রহণ সজুবধাজে পাইদবন। 
 

(৩)   উক্ত পজরকদের   আওিাধীন হইবার িনয উপ-প্রজবধান (২) এর অধীন ইচ্ছা প্রকাশকারী 
দকান কমডর্ারী উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাদশর সমে অংশ প্রোেক িজবষয িহজবদল র্াাঁো প্রোনকারী 
কমডর্ারী হইো থাজকদল,- 
 

(ক)   উক্ত িহজবদল িাহার প্রেত্ত র্াাঁো ও উহার উপর অজিড ি সুে বা লিযাংশ সাধারণ িজবষয 
িহজবদল স্থানামজরি হইদব; 
 

(খ্)   কিতড পক্ষ কিতড ক প্রেত্ত র্াাঁো ও উহার উপর অজিড ি সুে বা লিযাংশ কিতড পক্ষ দফরৎ পাইদব এবং 
কিতড পক্ষ উক্ত র্াাঁো ও সেু, উহার জসোন্ত দমািাদবক অবসর িািা পজরকনে বা অনয দকান খ্াদি 

বযবহার কজরদি পাজরদব; 

এবং 
 

(ে)   কিতড পদক্ষর জসোন্ত সাদপদক্ষ, িাহার পূবডিন র্াকুরীকাল অবসর িািা ও অবসরিজনি 

সুজবধাজে প্রাজপ্তর উনেনশয েণনাদযােয র্াকুরীকাল জহসাদব েণনা করা হইদব। 
 
 
 

নবম অধযাে 
 

অবসর গ্রহণ, র্াকুরী অবসান ও অবযাহজি 

 
 

৫৪। অবসর গ্রহণ, ইিযাজে।- অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুন জনদোদের বযাপাদর দকান কমডর্ারী 
Public Servants Retirement Act,  1974 ( Act.  No. XII of 1974) এর জবধানাবলী 
দ্বারা পজরর্াজলি হইদব। 

 

৫৫। র্াকুরীর অবসান, র্াকুরী হইদি অপসারণ, ইিযাজে।- (১) উপযুক্ত কিতড পক্ষ দকান কারণ 

প্রেশডন বযজিদরদকই এক মাদসর জলজখ্ি পূবড দনাটিশ প্রোন কজরো অথবা উক্ত দনাটিদশর পজরবদিড  এক 

মাদসর দবিন প্রোন কজরো, দকান জশক্ষানজবদসর র্াকুরীর অবসান ঘটাইদি পাজরদবন এবং জশক্ষানজবস 

িাহার র্াকুরী অবসাদনর কারদণ দকান প্রকার ক্ষজি পূরণ পাইদবন না। 

 

(২) এই প্রজবধানমালাে জিনণরূপ যাহা জকছুই থাকুক না দকন, উপযুক্ত কিতড পক্ষ দকান কারণ েশডাইো 
দকান কমডর্ারীদক নববই জেদনর দনাটিশ প্রোন কজরো অথবা নববই জেদনর দবিন বাবে নেে 

পজরদশাধ কজরো িাহাদক র্াকুরী হইদি অপসারণ কজরদি পাজরদব। 
 

৫৬। ইস্তফা োন, ইিযাজে।- (১) দকান কমডর্ারী উপযুক্ত কিতড পদক্ষর জনকট িাহার অজিপ্রাে 

উনিখ্ পূবডক জিন মাদসর জলজখ্ি পূবড দনাটিশ  প্রোন না কজরো িাহার র্াকুরী িযাে কজরদি বা র্াকুরী 
হইদি জবরি থাজকনি পাজরদবন না, এবং ঐরূপ দনাটিশ প্রোদন বযথডিার দক্ষদে, জিজন কিতড পক্ষদক িাহার 

জিন মাদসর দবিদনর সমপজরমাণ টাকা ক্ষজি পূরণ জহসাদব প্রোন কজরদি বাধয থাজকদবন। 
 



   

(২) দকান জশক্ষানজবস িাহার অজিপ্রাে উনিলখ্ পূবডক এক মাদসর জলজখ্ি পূবডদনাটিশ প্রোন না কজরো 
িাহার র্াকুরী িযাে কজরদি পাজরদবন না এবং এইরূপ দনাটিশ প্রোদন বযথডিার দক্ষদে জিজন কিতড পক্ষদক 

িাহার এক মাদসর দবিদনর সমপজরমাণ টাকা ক্ষজিপূরণ জহসাদব প্রোন কজরদি বাধয থাজকদবন। 
 

(৩) দয কমডর্ারীর জবরুদে শতংখ্লািজনি বযবস্থা গ্রহণ শুরু হইোদছ জিজন কিতড পক্ষ এর র্াকুরী 
হইদি ইস্তফা োন কজরদি পজরদবন না  

 

িনব শিড  থাদক দয কিতড পক্ষ, দকান জবনশষ দক্ষদে, দযইরূপ উপযুক্ত বজলো জবনবর্না কজরদব 

দসইরূপ শদিড  দকান কমডর্ারীদক ইস্তফাোদনর অনুমজি জেদি পাজরদব। 

 

 

েশম অধযাে 
 

অসুজবধা েরূীকরণ, ইিযাজে 

 
 

৫৭। অসুজবধা েরূীকরণ।- দয দক্ষদে এই প্রজবধানমালাে দকান জবষে অন্তিূড ক্ত হে নাই অথবা দকান 

জবষদে সরকারী কমডর্ারীদের দক্ষদে প্রদযািয দকান জবজধমালা বা আদেশ বা জনদেশড প্রদোে বা অনুসরদণর 

জবধান আনছ, জকন্তু উহা প্রদোদে বা অনুসরদণ অসুজবধা দেখ্া দেে, অথবা এমন দকান জবষে যাহা এই 

প্রজবধাননর আওিাে সমাধানদযােয নদহ দসইদক্ষদে কিতড পক্ষ জলজখ্ি আদেশ দ্বারা উক্ত জবষদে প্রদযািয 
বা অনুসরণীে পেজি জনধডারণ কজরদি পাজরদব এবং এই বযাপাদর কিতড পদক্ষর জসোন্তই রূ্ড়ান্ত হইদব। 



 

 

 

িফজসল 
 

[ প্রজবধান ২ 
(ছ) দ্রষ্টবয ] 

 

ক্রজম
ক 

নং 

 

পদের 

নাম 

সরাসজর জনদোদের 

দক্ষদে 

সদবডার্র্ 

বেসসীমা 

 

জনদোে পেজি 
 

প্রনোিনীে 

দযােযিা (১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১। সজর্ব ৪০ বৎসর সরাসজর জনদোদের 
মাধযদম; 

দযােয প্রাথী পাওো না 
দেদল 

দপ্রষদণ বেলীর মাধযদম। 

সরাসজর জনদোদের দক্ষনে  
(ক)    স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে  হইনি অনযূন জদ্বিীে দেণীর স্না িক  (সম্মান) 

সহ জদ্বিীে 

দেণীর স্নািদকাত্তর জর্গ্রী; 
(খ্)    িন প্রশাসন বা মানব সম্পে বযবস্থাপনা জবষদে অনযূন ৩ মাস দমোেী 
উচ্চির 

প্রজশক্ষণপ্রাপ্ত; এবং 
(ে)    দলাক  প্রশাসন  অথবা বযবসাে  প্রশাসন  জবষদে স্নািদকাত্তর  

জর্গ্রীধারী  প্রাথীদের 

অগ্রাজধকার প্রোন করা হইদব। 

দপ্রষদণ জনদোদের দক্ষদে   
সরকাদরর উপ-সজর্ব পেমযডাোর কমডকিড ােদণর মধয হইদি দপ্রষদণ 

বেলীর মাধযদম। 

২। পজরর্ালক - পদোন্নজির মাধযদম ৫০%; 

দপ্রষদণ বেলীর মাধযদম 

৫০%। 

পনোন্নজির দক্ষদে  
উপ-পজরর্ালক পদে পাাঁর্ বৎসদরর র্াকুরী। 

দপ্রষদণ জনদোদের দক্ষনে  
সরকাদরর উপ-সজর্ব পেমযডাোর কমডকিড ােদণর মধয হইনি দপ্রষদণ বেলীর 

মাধযনম। 
৩। জসদস্টম এনাজলস্ট - Computer personnel 

(Government and 

Local authorities) 
Recruitment Rules, 

1985 অনুযােী 

- 

৪। উপ-পজরর্ালক - পদোন্নজির মাধযদম ৫০%; 

দপ্রষদণ বেলীর মাধযদম 

৫০%। 

পনোন্নজির দক্ষনে  
সহকারী পজরর্ালক পদে ৭ (সাি) বৎসদরর র্াকুরী। 

 

দপ্রষদণ জনদোদের দক্ষনে  
জবজসএস  (সাধারণ  জশক্ষা/কাজরেরী  জশক্ষা)  কযার্াদরর  সহদযােী  অধযাপক  

পে  মযডাোর 

কমডকিড ােদণর মধয হইদি দপ্রষদণ বেলীর মাধযদম। 



 

ক্রজম
ক 

নং 

 

পদের 

নাম 

সরাসজর জনদোদের 
দক্ষদে 

সদবডার্র্ 

বেসসীমা 

 

জনদোে পেজি 
 

প্রনোিনীে 

দযােযিা (১) (২) (৩) (৪) (৫) 

৫। সহকারী পজরর্ালক ৩০ বৎসর সরাসজর জনদোদের 
মাধযদম। 

(ক)    দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইদি কজম্পউটার জবজ্ঞান/িথয 
প্রযুজক্ত/বযবসা প্রশাসন/ 

জশক্ষা/ িন প্রশাসন/ বযবস্থাপনা/ একাউজটং/অথডনীজি/জবষদে   প্রথম 

দেণীর স্নািদকাত্তর  জর্গ্রী  অথবা  জদ্বিীে  দেণীর  স্নািক  (সম্মান)  সহ  

জদ্বিীে  দেণীর স্নািদকাত্তর জর্গ্রী; অথবা জসএ জর্গ্রী; এবং 
(খ্)    MIS  বযবস্থাপনাে  MIS ২ (েইু) বৎসদরর র্াকুরীর অজিজ্ঞিা; 
অথবা 
(ে)    সরকারী/আধাসরকারী/স্বােত্তবশাজসি  সংস্থাে সমপে মযডাোসম্পন্ন 

পদে অনযূন ২ 

(েইু) বৎসদরর র্াকুরীর 

অজিজ্ঞিা । 

৬। সহকারী দপ্রাগ্রামার - Computer personnel 

(Government and Local 

authorities) Recruitment 

Rules, 1985  

অনুযােী। 

- 

৭। কজম্পউটার অপাদরটর - Computer personnel 

(Government and Local 

authorities) Recruitment 

Rules, 1985  অনুযােী। 

- 

৮। র্াটা এজনট্র অপাদরটর - Computer personnel 

(Government and Local 

authorities) Recruitment 

Rules, 1985  অনুযােী। 

- 

৯। জহসাব রক্ষক ৩০ বৎসর পদোন্নজির 
মাধযনম; 

পদোন্নজিদযােয প্রাথী 
পাওো না দেদল সরাসজর 

জনদোদের মাধযদম। 

পনোন্নজির দক্ষনে  
কযাজশোর পদে পাাঁর্ বৎসদরর র্াকুরী। 

সরাসজর জনদোদের দক্ষনে  
(ক)    দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি বাজণদিয সণািক জর্গ্রী; এবং 
(খ্)    সরকাজর/আধা  সরকাজর/  স্বােত্তবশাজসি  সংস্থার  জহসাব  রক্ষণ  

কানি  র্াকুরীর 

অজিজ্ঞিা সম্পনণ প্রাথীদের অগ্রাজধকার প্রোন করা হইদব। 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

ক্রজম
ক 

নং 

 

পদের 

নাম 

সরাসজর জনদোদের 
দক্ষদে 

সদবডার্র্ 

বেসসীমা 

 

জনদোে পেজি 
 

প্রনোিনীে 

দযােযিা (১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১০। অজর্টর ৩০ বৎসর পদোন্নজির 
মাধযনম; 

পদোন্নজিদযােয প্রাথী 
পাওো না দেদল সরাসজর 

জনদোদের মাধযদম। 

পনোন্নজির দক্ষনে  
কযাজশোর পদে অনযূন ৫ (পাাঁর্) বৎসদরর  র্াকুরী। 

সরাসজর জনদোদের দক্ষনে  
(ক)    দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি বাজণদিয 
স্নািক জর্গ্রী; (খ্)    কজম্পউটার বযবহাদরর অজিজ্ঞিা 
থাজকদি হইদব ; এবং 
(ে)    সরকারী/আধা সরকারী/ স্বােত্ত্বশাজসি সংস্থাে অজর্টর জহসানব 
র্াকুরীর অজিজ্ঞিা 

এবং কজম্পউটার বযবহাদর অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীনের অগ্রাজধকার প্রোন 

করা হইদব। 

১১। কযাজশোর ৩০ বৎসর সরাসজর জনদোদের 
মাধযদম। 

(ক)     দকান স্বীকত ি  দবার্ড  হইদি উর্র্ মাধযজমক  সাটিড জফদকট  বা 
সমমাদনর পরীক্ষাে 

অনযূন জদ্বিীে জবিানে উত্তীণড অথবা, জিজপএ ২.৫ প্রাপ্ত; এবং 
(খ্)     কজম্পউটার বযবহাদরর অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদের অগ্রাজধকার প্রোন 

করা হইদব। 

১২। অজফস সুপাজরদনটনদর্নট ৩০ বৎসর। পদোন্নজির 
মাধযনম; 

পদোন্নজিদযােয প্রাথী 
পাওো না দেদল সরাসজর 

জনদোদের মাধযদম। 

পনোন্নজির দক্ষনে  
জপএ পদে পাাঁর্ বৎসদরর র্াকুরী। 

সরাসজর জনদোদের দক্ষনে  
দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি অনযূন স্নািক জর্গ্রী। 

১৩। অজফস সহকারী 
কাম- মদু্রাক্ষজরক 

৩০ বৎসর সরাসজর জনদোদের মাধযদম (ক)    দকান স্বীকত ি দবার্ড  হইনি উর্র্ মাধযজমক সাটিড জফদকট বা সমমাদনর 

পরীক্ষাে জদ্বিীে জবিানে উত্তীণড; অথবা, জিজপএ ২.৫ প্রাপ্ত; এবং 
(খ্)     কজম্পউটানর ফািাদমনটাল দকাসডসহ কজম্পউটার জনিুড ল টাইজপং েজি 
প্রজি জমজননট 

বাংলাে ৩০ ও ইংদরজিদি ৪০ থাজকনি হইনব। 



 

১৪। জপএ ৩০ বৎসর পদোন্নজির মাধযনম; 

পদোন্নজিদযােয প্রাথী 
পাওো না দেদল 

সরাসজর জনদোদের 

মাধযদম। 

পনোন্নজির 

দক্ষনে  
দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইদি স্নািক বা সমমাদনর জশক্ষােি দযােযিাসহ 

র্াটাএজনট্র অপাদরটর বা অজফস সহকারী কাম মদু্রাক্ষজরক বা কজম্পউটার 

অপাদরটর পদে পাাঁর্ বৎসদরর র্াকুরী। 

সরাসজর জনদোদের 

দক্ষনে  
(ক)    দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি স্নািক 

জর্গ্রী; 
(খ্)    কজম্পউটার র্াটাএজনট্র অপাদরশদন ফািাদমনটাল দকাসড 
সনে; এবং 
(ে)    বাংলা  ও  ইংদরজি  শটড হযাদি  প্রজি  জমজননট  যথাক্রদম  ৫০  ও  ৮০  

শব্দ  এবং কজম্পউটানর বাংলা ও ইংদরজি টাইজপং প্রজি জমজনদট 

যথাক্রদম ৩০ ও ৪০ শদব্দর জনিুড ল েজি থাজকদি হইনব। 

 
 

 
 
 

ক্রজম
ক 

নং 

 

পদের 

নাম 

সরাসজর জনদোদের 
দক্ষদে 

সদবডার্র্ 

বেসসীমা 

 

জনদোে পেজি 

 

প্রনোিনীে 

দযােযিা (১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১৫। দস্টার কীপার ৩০ বৎসর পদোন্নজির 
মাধযনম; 

পদোন্নজিদযােয প্রাথী 
পাওো না দেদল সরাসজর 

জনদোদের মাধযদম। 

পনোন্নজির দক্ষনে  
দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি সণািক জর্গ্রীসহ কযাজশোর পদে পাাঁর্ বছদরর 

র্াকুরী। 

সরাসজর জনদোদের দক্ষনে  
দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি সণািক জর্গ্রী। ১৬। প্রকাশনা সহকারী ৩০ বৎসর পদোন্নজির মাধযনম; 

পদোন্নজিদযােয প্রাথী 
পাওো না দেদল 

সরাসজর জনদোদের 

মাধযদম। 

পনোন্নজির দক্ষনে  
(ক)    দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি স্নািক জর্গ্রীসহ জরজশপশজনষ্ট; অথবা 
(খ্)    কযাজশোর পদে পাাঁর্ বছদরর অজিজ্ঞিা থাজকদি হইনব। 

সরাসজর জনদোদের দক্ষনে  
দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি অনযূন স্নািক জর্গ্রী। ১৭। ইদলকজট্রজশোন ৩০ বৎসর সরাসজর জনদোদের মাধযদম (ক)    দকান স্বীকত ি দবার্ড  হইনি মাধযজমক সু্কল সাটিড জফদকটড  বা সমমাদনর 
পরীক্ষাে 

উত্তীণড; এবং 
(খ্)    ইদলকজট্রকযাল লাইনসজন্সং দবার্ড  হইদি কমপদক্ষ ‘জব’ ও ‘জস’ লাইদসন্স 

থাজকদি 

হইনব। 



 

১৮। ফদটাকজপ দমজশন 

অপাদরটর 

৩০ বৎসর পদোন্নজির মাধযনম; 

পদোন্নজিদযােয প্রাথী 
পাওো না দেদল 

সরাসজর জনদোদের 

মাধযদম। 

পনোন্নজির দক্ষনে  
(ক)    দর্সপাস রাইর্ার পদে পাাঁর্ বৎসদরর 

র্াকুরী; অথবা (খ্)    এমএলএসএস পদে ৮ (আট) 

বছনরর র্াকুরী। 

সরাসজর জনদোদের দক্ষনে  
(ক)    দকান  স্বীকত ি  দবার্ড   হইনি  মাধযজমক  সু্কল  সাটিড জফদকট  বা সমমাদনর  

পরীক্ষাে 

উত্তীণড; এবং 
(খ্)    ফদটাকজপ দমজশন র্ালনাে েইু বছদরর বাস্ব অজিজ্ঞিা থাজকনি হইদব। 

১৯। জরজসপশজনস্ট ৩০ বৎসর সরাসজর জনদোদের মাধযদম দকান স্বীকত ি দবার্ড  হইনি উর্র্ মাধযজমক সু্কল সাটিড জফদকট বা সমমাদনর 
পরীক্ষাে অনযূন 

জদ্বিীে জবিাে বা জিজপএ ২.৫ প্রাপ্ত। ২০। লাইদেরী সহকারী ৩০ বৎসর সরাসজর জনদোদের মাধযদম দকান স্বীকত ি জবশ্বজবেযালে হইনি গ্রন্থাোর জবজ্ঞাদন স্নািক; অথবা সণািক 
জর্গ্রীসহ গ্রন্থাোর 

জবজ্ঞাদন প্রজশক্ষণ দকাসড সনেপ্রাপ্ত।  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ক্রজম
ক 

নং 

 

পদের 

নাম 

সরাসজর জনদোদের 
দক্ষদে 

সদবডার্র্ 

বেসসীমা 

 

জনদোে পেজি 
 

প্রনোিনীে 

দযােযিা (১) (২) (৩) (৪) (৫) 

২১। ড্রাইিার ৩০ বৎসর সরাসজর জনদোদের মাধযদম (ক)    অষ্টম দেণী উত্তীণড; 
(খ্)    দকান  স্বীকত ি  দবার্ড   হইদি  মাধযজমক  সু্কল  সাটিড জফদকট  বা  সমমান  

পরীক্ষাে 

উত্তীণডদের অগ্রাজধকার প্রোন করা হইদব; এবং 
(ে)    হালকা ও িাজর যানবাহন র্ালাদনার নবধ লাইনসন্সসহ ৩ (জিন) 

বৎসদরর বাস্ব 

অজিজ্ঞিা থাজকনি হইদব। 



 

২২। দর্সপযার্ রাইর্ার ৩০ বৎসর পদোন্নজির মাধযনম; 

পদোন্নজিদযােয প্রাথী 
পাওো না দেদল 

সরাসজর জনদোদের 

মাধযদম। 

পনোন্নজির দক্ষনে  
(ক)    দকান  স্বীকত ি  দবার্ড   হইনি  মাধযজমক  সু্কল  সাটিড জফদকট  বা সমমাদনর  

জশক্ষােি 

দযােযিা
; 

(খ্)    এমএলএসএস পদে পাাঁর্ বছদরর র্াকুরী। 

সরাসজর জনদোদের দক্ষনে  
(ক)    দকান  স্বীকত ি  দবার্ড   হইনি  মাধযজমক  সু্কল সাটিড জফদকট  বা সমমাদনর  

পরীক্ষাে 

উত্তীণড; 
(খ্)      নবধ লাইদসন্সসহ দমাটর সাইনকল র্ালনাে পারেজশডিা থাজকদি হইদব। 

২৩। এমএলএসএস/জপওন ৩০ বৎসর সরাসজর জনদোদের মাধযদম দকান স্বীকত ি দবার্ড  হইদি মাধযজমক সু্কল সাটিড জফদকট বা সমমাদনর পরীক্ষাে 

উত্তীণড।  

 
 
 

কিতড পদক্ষর আদেশক্রদম, 

 

কািী আখ্িার উজেন আহদমে 

দর্োরমযান 
 


