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ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন 
 

 

১১.১ ভূচ্চভকাঃ  ১৯৪৭ দন বাযত চ্চফবাদগয য ফতপভান ফাংরাদদ াচ্চকস্তান নাভক 

যাদেয একটি প্রদদদয ভম পাদা রাব কদয। তখন ম পন্ত এদদদ চরচ্চিত্র চ্চনভ পাদণয 

ভত ককান প্রাচ্চতষ্ঠাচ্চনক কাঠাদভা চ্চছর না। যকাযী প্রচাযচ্চচত্র ততযীয জদে 

প্রাদদচ্চক যকাদযয জনংদমাগ চ্চফবাদগয ধীদন কতজগঁস্থ চ্চফ, চ্চজ, কপ্রদ 

চরচ্চিত্র াখা স্থাচ্চত য়। চরচ্চিত্র চ্চনভ পাদণয ঈদমাগী ককান ষু্টচ্চড ল্যাফদযটযী 

এদদদ চ্চছর না। 

১৯৫৪ াদরয াধাযণ চ্চনফ পাচদন মৄক্তফ্রন্ট চ্চফজয়ী য় এফং মুচ্চরভ রীগ প্রাদদচ্চক 

যকাদযয ক্ষভতা াযায়। মৄক্তফ্রন্ট যকাদযয ফাচ্চণজয  চ্চল্প ভন্ত্রী চ্চনমৄক্ত ন  

কখ মুচ্চজবুয যভান। ঢাকায় একটি স্থায়ী চ্চপল্ম  ষ্টুচ্চড স্থাদনয জদে তঁয 

দে কদয়কজন ংস্কৃচ্চতভনা ব্যচ্চক্তত্ব অদরাচনা কদযন। াচ্চকস্তাদনয ককন্দ্রীয় 

যকায ১৯৫৭ াদর চ্চিভ াচ্চকস্তাদনয চরচ্চিত্র চ্চদল্পয ঈন্নয়দনয রদক্ষয খাদন 

একটি ংস্থা গঠনকদল্প ১(এক) ককাটি টাকা ফযাদ্দ কদয়। তখন চরচ্চিত্র ব্যচ্চক্তত্ব 

জনাফ নাচ্চজয অভদ (প্রাদদচ্চক চরচ্চিত্র চ্চফবাদগয প্রধান) পূফ প াচ্চকস্তাদনয 

চরচ্চিত্র চ্চদল্পয চ্চফকাদয জদে দাফী কতাদরন এফং ককন্দ্রীয় যকাদযয 

কভ পকতপাদদয যাভদ প এদদদ একটি চরচ্চিত্র ংস্থা গঠদনয চ্চফলয়টি তৎকারীন 

প্রাদদচ্চক চ্চল্প  ফাচ্চণজয ভন্ত্রী কখ মুচ্চজবুয যভাদনয নজদয অদনন। চ্চতচ্চন 

চ্চতত্বয চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন ংস্থা প্রচ্চতষ্ঠায চ্চফদরয একটি খড়া প্রণয়দনয জদে 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয চ্চনদদ প কদন। চ্চল্প দপ্তদযয ঈ-চ্চচফ জনাফ অবুর 

খাদয়য এফং জনাফ নাচ্চজয অভদ তাড়াতাচ্চড় এপচ্চডচ্চ চ্চফদরয কাগজত্র ততযী 

কদযন। ১৯৫৭ াদরয ৩ এচ্চপ্রর প্রাদদচ্চক অআন চ্চযলদদয চ্চধদফদন কখ 

মুচ্চজবুয যভান ‘‘পূফ প াচ্চকস্তান চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন’’ চ্চফর ঈত্থান 

কদযন। াভাে ংদাধনীয য ঐচ্চদনআ চ্চফরটি অআন চ্চযলদদ া য়। এযয 

চ্চফরটি গবণ পদযয ম্মচ্চত রাব কদয অআদন চ্চযণত য় এফং ১৯৫৭ াদরয ২১ কভ 

অআনটি কগদজদট প্রকাচ্চত য়। প্রংগত ঈদেখ্য, এ ভয় প্রদদদয গবণ পয 

চ্চছদরন কদয ফাংরা এ, কক, পজলুর ক এফং মূখ্য ভন্ত্রী চ্চছদরন অতাঈয যভান 

খান। 

অআদনয দ্বাযা ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন গঠিত ফায য 

প্রাথচ্চভকবাদফ চ্চফএপচ্চডচ্চয প্রাচ্চনক দপ্তয চালু কযা য় ফায়তুর কভাকাযভ 

ভচ্চজদদয াদ স্কাঈট বফদন। প্রাদদচ্চক জনংদমাগ চ্চফবাদগয চরচ্চিত্র াখায 

কভ পকতপা    কভ পচাযীদদযদক  চ্চফএপচ্চডচ্চয  ধীদন  কনয়া  য়।  প্রাদদচ্চক  

তথ্য  চ্চফবাদগয  চরচ্চিত্র চ্চনভ পাদণয জদে কতজগঁ কযর রাআদনয াদ কম শুটিং 

কলায  ল্যাফ বফন চ্চনচ্চভ পত চ্চির ক এরাকাটি নফগঠিত ংস্থায ধীদন েস্ত 

কযা য়। ফতপভাদন এটিআ প্রাচ্চনক কাম পারয় চ্চফএপচ্চডচ্চ নাভক যকাযী 

চ্চনয়ন্ত্রণাধীন চরচ্চিত্র চ্চনভ পাণ প্রচ্চতষ্ঠান। 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য ধীন ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন চ্চযচাচ্চরত য় 

একটি চ্চযচারক কফাদড পয ভাধ্যদভ। চ্চফএপচ্চডচ্চ এযাক্ট, ১৯৫৭ এয ৭ ধাযা 

কভাতাদফক ৮জন চ্চযচারকচ্চফচ্চষ্ট চ্চযচারক কফাড প গঠন কযায চ্চফধান। এ ৮ 



 738 

জদনয ভদধ্য একজন চ্চযচারক দিন ব্যফস্থানা চ্চযচারক (দাচ্চধকাযফদর) 

চ্চমচ্চন যকায কর্তপক  

চ্চনদয়াগপ্রাপ্ত ন। ৪জন চ্চযচারক যকায কর্তপক চ্চনদয়াগপ্রাপ্ত এফং চ্চতনজন 

চ্চযচারক কদ পাদযদনয কয়াযদাল্ডাযদদয দ্বাযা চ্চনফ পাচ্চচত ফায চ্চফধান। চ্চকন্তু 

ধ্যাফচ্চধ এপচ্চডচ্চয কয়ায ছাড়া য়চ্চন এফং কয়াযদাল্ডায দ্বাযা চ্চনফ পাচ্চচত ককান 

চ্চযচারক কনআ। 
এভ, চ্চড ব্যতীত ফতপভাদনয ৭জন চ্চযচারকআ যকায কর্তপক ভদনানীত। ফতপভাদন 

চ্চফদ্যভান চ্চযচারক কফাড পটি চ্চনম্নরূঃ 

১। চ্চচফ   ঃঃ  বাচ্চত  

চ্চযচারক 
 তথ্য ভন্ত্রণারয়  

২। মৄগ্ম-চ্চচফ (বযন্তযীণ ফাচ্চণজয)   ঃঃ  চ্চযচারক  
 ফাচ্চণজয ভন্ত্রণারয়   

৩। মৄগ্ম-চ্চচফ (ব্যয় চ্চনয়ন্ত্রণ) থ প চ্চফবাগ  ঃঃ  চ্চযচারক  

৪। মৄগ্ম-চ্চচফ (ঈন্নয়ন) তথ্য ভন্ত্রণারয়  ঃঃ  চ্চযচারক  

৫। মৄগ্ম-চ্চচফ   ঃঃ  চ্চযচারক  

        ংস্কৃচ্চত ভন্ত্রণারয় 

৬। ভা চ্চযচারক (কনস্যযরায  কল্যাণ)  ঃঃ  চ্চযচারক  
        যযাে ভন্ত্রণারয় 

৭। ব্যফস্থানা চ্চযচারক    ঃঃ  চ্চযচারক  
 চ্চফএপচ্চডচ্চ  

৮। বাচ্চত   ঃঃ  চ্চযচারক  
        প্রদমাজক চ্চযদফক চ্চভচ্চত। 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য ৩১-৮-৯১ তাচ্চযদখয তভ/চরচ্চিত্র-২/১১/০৪(৪০) নম্বয 

প্রজ্ঞান দ্বাযা এ চ্চযচারক কফাড প গঠন কযা দয়দছ। 

চ্চফএপচ্চডচ্চয প্রধান চ্চনফ পাী কভ পকতপা দিন ব্যফস্থানা চ্চযচারক। প্রথভ 

ব্যফস্থানা চ্চযচারক জনাফ অবুর খাদয়য এফং চ্চফগত ৫০ ফছদয কভাট ৪০ জন 

চ্চনয়চ্চভত ব্যফস্থানা চ্চযচারক চ্চদদফ চ্চনদয়াগপ্রাপ্ত দয়দছন। এ ংস্থায 

প্রাচ্চনক কাম পাচ্চদ চ্চতনটি চ্চফবাদগয ভাধ্যদভ ম্পাচ্চদত য়। চ্চফবাগগুদরা দিঃ 

(১) প্রান  থ প  

(২) ঈৎাদন এফং (৩) কাচ্চযগযী  প্রদকৌর। একজন চ্চযচারক দিন 

চ্চফবাদগয প্রধান। প্রচ্চতটি চ্চফবাগ অফায কফ কদয়কটি াখায় চ্চফবক্ত। 
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চ্চফএপচ্চডচ্চয প্রচ্চতষ্ঠায য কথদক ১৯৮৪ দনয পূফ প ম পন্ত এ ংস্থায স্যচ্চনচ্চদ পষ্ট 

ককান াংগঠচ্চনক কাঠাদভা চ্চছর না। প্রদয়াজদনয তাচ্চগদদ যকাদযয নুদভাদন 

চ্চনদয় দ সৃজন কযা দতা এফং কভ পকতপা/কভ পচাযী চ্চনদয়াগ কযা দতা। ১৯৮৪ 

দনয পূফ প ম পন্ত এ ংস্থায নুদভাচ্চদত দ ংখ্যা চ্চছর ৩৯৮। ১৯৮৪ দন 

চ্চিদগচ্চডয়ায এনামুর ক কচ্চভটি একটি গ পাদনাগ্রাভ চ্চনধ পাযণ কদয কদয়। এদত 

নুদভাচ্চদত দ ংখ্যা ৫৯১। এয ভদধ্য ৭০টি ১ভ কেণীয দ, ৫৫টি চ্চদ্বতীয় 

কেণীয দ, ৩৮৭টি র্ততীয় কেণীয দ এফং ৭৯টি চতুথ প কেণীয দ চ্চফদ্যভান। 

ফতপভাদন কভ পযত চ্চনয়চ্চভত কভ পকতপা/কভ পচাযীয ংখ্যা ৩৭৩ জন। এছাড়া ৫৫ জন 

তদচ্চনকচ্চবচ্চিক কভ পচাযী কভ পযত অদছন। প্রেতঃ ঈদেখ্য কম, ১৯৮৪ দন 

গ পাদনাগ্রাভ নুদভাচ্চদত দর দ্যাফচ্চধ কভ পচাযী  কভ পকতপাদদয চাকুযী 

প্রচ্চফধানভারা চূড়ান্ত কযা ম্ভফ য়চ্চন। 

ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযদনয ংগঠন  যঞ্জাভ তাচ্চরকায় ১৯টি 

মানফাদনয প্রাচ্চধকায থাকদর ফতপভাদন ৮টি মানফান অদছ। এগুদরা কফ 

পুযাতন। 

১৯৫৭ দনয অআন দ্বাযা ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন প্রচ্চতচ্চষ্ঠত য়  

১৯৭০ দন ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন চ্চফচ্চধভারা-১৯৭০ এফং  

১৯৭৮ দন ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন (কভ পকতপা  কভ পচাযী) 

চাকুযী প্রচ্চফধানভারা-১৯৭৮ প্রণয়ন কযা য়। ১৯৭৮ দনয চাকুযী প্রচ্চফধানভারা 

ফতপভাদন কাম পকয দয় দড়দছ। কাযণ ১৯৮৪ দনয াংগঠচ্চনক কাঠাদভায 

দচ্চফোদয াদথ ঈক্ত চাকুযী প্রচ্চফধানভারা ংগচ্চতপূণ প নয়। অয ক কাযদণআ 

ফতপভাদন অদ প চাকুযী প্রচ্চফধানভারা প্রণয়দনয চ্চযাম পতা যদয়দছ এফং এটি 

চূড়ান্ত ম পাদয় অদছ। এছাড়া ১৯৭৮ দন প্রণীত কচ্চিচ্চফঈটযী প্রচ্চবদডন্ট পান্ড 

প্রচ্চফধানভারা চ্চফদ্যভান অদছ। 

ফতপভাদন কাযান ফাজাদযয পূফ প াদবপ কম স্থানটিদত চ্চফএপচ্চডচ্চ ফচ্চস্থত তায 

অয়তন ৬.৮৮ একয। এটি একটি ককচ্চঅআ এরাকা। এখাদন একটি প্রাচ্চনক 

বফন, ১টি চ্চপল্ম ষ্টুচ্চড ল্যাফদযটযী, ৯টি কলায, ১টি ম্পাদনাগায, ১টি াঈন্ড 

কভদেক্স, ১টি কযাদভযা বফন, ১টি ককন্দ্রীয় কটায এফং ১টি চ্চডচ্চজটার াঈন্ড 

কভদেক্স যদয়দছ। এছাড়া ১টি পৄদরয ফাগান, ১টি স্যআচ্চভং পুর, একটি ঝণ পাস্পট অদছ এফং 

১টি ভচ্চজদ অদছ। 

ংস্থায কভ পকতপা  কভ পচাযীদদয অফাদনয প্রদয়াজদন ১৯৮৯ দন চ্চভযপুদযয বালানদটদক ১ 

একয জচ্চভ গণপূতপ চ্চফবাগ কথদক ক্রয় কযা য়। এ জচ্চভদত এখন চ্চকছু কযা ম্ভফ য়চ্চন। 

চ্চকছুংখ্যক বফধ দখরদায জচ্চভটিদত অদছ। এছাড়া ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন 
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তথা চরচ্চিত্র চ্চদল্পয চ্চফকাদয স্বাদথ প  

১৯৭৮ দন যকায গাজীপুয কজরায কাচ্চরয়াবকয ঈদজরাধীন চ্চযযাঈৎপুরকায কভৌজা এফং 

ঢাকা কজরায াবায  ঈদজরাধীন দচ্চক্ষণ ফাগদফড় কভৌজায কভাট ১০৫ একয (একদত্র) জচ্চভ 

প্রদান কদয। এ জচ্চভদত ‘‘চ্চজয়া চ্চপল্ম চ্চটি’’ চ্চনভ পাদণয জে চ্চযকল্পনা চ্চনদয় একটি প্রকল্প 

গ্রণ কযা য়। প্রকল্পটি চ্চযকল্পনা কচ্চভদন নুদভাদদনয দক্ষায় অদছ। 

ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযদনয এ চ্চফপুর ম্পদ চ্চযকল্পনাভাচ্চপক 

কাদজ রাগাদনা ম্ভফ দর এ ংস্থায তদেদা রাঘফ কযা ম্ভফ এফং 

ফাংরাদদদয চরচ্চিত্র চ্চল্পদক ঈন্নত চ্চফদবয চরচ্চিদত্রয ভম পাদয় চ্চনদয় মায়া 

ম্ভফ চ্চকছু নয়।  
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১১.২ াংগঠচ্চনক কাঠাদভা  
 

Mantainance 

Managing Director 

Pers: 

1M.D. 

1P.S to M.D 

1Stenographer 

1LDA Cum-Typist 

2MLSS 

Admin & Finance 
Production Training/Engineering 

Labratory 

591 
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১১.৩  CHARTER OF DUTIES 

 Managing Director : 

1. To act as administrative head and is responsible for efficient 
administration, discipline, recruitment and proper conduct of all 
affairs of the Corporation. 

2. To ensure proper execution of the charter and functions of the 
Corporation as laid down in the Act Regulations. To formulate 
policies concerning the overall functioning of the Corporation. 

3. To act as the advisor to the administrative Ministry on all matters 
affecting film industry and film trade, including Co-productions with 
foreign countries and export and import of full-length feature films. 

4. To determine research and other programs for the development of 
film industry. 

5. To maintain liaison with similar organizations and film institutions 
in other countries. 

6. To constitute committees to assist the Managing Director for better 
administration. 

7. To prepare and control the budget passed by the Government. 

8. To hold symposia, seminar, workshops etc. to promote research and 
development in the field of film technology in this country. 

9. To delegate/withdraw powers of authority to and from senior 
officials to improve administrative and production activities. 

10. To take punitive measures against the employees of BFDC as and 
when necessary as per rules and regulations. 

11. To sanction funds to heads of different department for production 
and administrative activities. 

12. To perform any other duties which may be assigned by the 
Government. 

 Director Administration & Finance : 

1. To assist the Managing Director for implementing administrative 
decisions and policies on all administrative affairs of the 
Corporation. 

2. To assist Managing Director in formulating administrative policies 
of the Corporation. 
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3. He shall be responsible to assist the Managing Director in 

implementing decisions and policies pertaining to financial matters 

of the Corporation. 

4. He shall be responsible for ensuring proper management of the 

Finance Section of the Corporation. 

5. He shall be responsible for overall security planning and execution 

of the plan for the Corporation. 

6. He shall, with the help of connected departments and procurement 

section, formulate procurement policies for a given year with the 

approval of Managing Director. 

7. He shall be Chairman of Tender Committee and process various 

tenders of the Corporation for approval of the competent authority. 

8. He shall be the Secretary to the Board of Director of Corporation. 

9. He shall be responsible for writing A.C.R‘s of all Class-1 Officers 

working under him. 

10. He shall be responsible for making annual report on administrative 

and financial activities of the Corporation. He shall also be 

responsible for critically evaluating this report and place the same to 

the Managing Director for this perusal and necessary orders. 

11. With the assistance of Additional Director (Finance) he shall be 

responsible for preparing the financial Balance Sheet of the 

Corporation to reflect the financial position of Corporation to 

Managing Director for his perusal and necessary orders. 

Director Production :  

1. To assist Managing Director in planning and execution of production 

policies and activities of the Corporation. 

2. He shall be responsible to ascertain the requirement of production 

equipment, man and materials etc. for every year and submit the 

same to Managing Director for his necessary orders to concern 

department for execution. 

3. With assistance from Additional Director Sales, shall work out 

production schedule of the Corporation. 
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4. Shall be responsible for acceptance of new films to be given 

production facilities in the Corporation with the approval of the 

Managing Director. 

5. Shall be responsible for allocation of schedule of different 
production facilities to the clients of Corporation with the approval 
of Managing Director. 

6. With the assistance of Additional Director production, he shall 
execute the production schedule of camera, light, sound, editing, 
floors & sets, 

7. Shall be responsible for the loading and scheduling of man and 
materials of the production department. 

8. Shall be responsible for ensuring preparation of bills of facilities 
availed by the clients of the Corporation through his billing staff. 

9. He shall act as the principal liaison officer between the Corporation 
and the clients. 

10. He shall be responsible for writing A.C.R‘s of all Class-1 Officers of 
the Corporation working under him. 

11. He shall act as the Chairman of the Raw Materials Selection 
Committee of the Corporation. 

12. He shall be responsible for preparation of annual production report 
of the Corporation, evaluate the report critically and submit the same 
to the Managing Director for his perusal and necessary orders. 

13. He shall be responsible for correspondence of the Corporation with 
other organizations as assigned by the Managing Director in his 
policies from time to time. 

14. Perform any other jobs as and when assigned by the Managing 
Director and shall be responsible to him for his functions. 

15. He shall supervise the work of officers and staff working under him. 

 Director Engineering : 

1. To assist Managing Director in planning and execution policies and 

activities of development, laboratory and maintenance sections. 

2. He shall be responsible for planning, repair and maintenance of the 

Corporation‘s equipment, buildings etc. through his staff, with the 

approval of MD. 
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3. He shall be responsible for planning of development projects and 

implementation of the same with the help of his staff and the 

concurrence of Managing Director.  

4. He shall be responsible for scrutinizing designs of architects, 
structural plans, submitted by the Consultants for development 
projects. 

5. He shall be responsible for checking different bills with the help of 
his staff for different construction, repair, maintenance and 
installation of equipment etc, before being paid by the competent 
authority. 

6. He shall be responsible to supervise the work of the Consultants, 
Architects, Engineer and other experts connected with different 
works of the Corporation. 

7. He shall be responsible for preparing monthly, quarterly, half yearly, 
and yearly report and return required by different Govt. agencies 
with his staff. 

8. He shall be responsible for the store policies, inventory and actions 
for timely replenishment of stores. 

9. He shall be Chairman of the Equipment Selection Committee of the 
Corporation. 

10. He shall be responsible for the proper functioning, supervision of 
scheduling of Laboratory with the aim of optimum output of the 
Laboratory. 

11.  He shall be responsible for preparation of annual technical report of 

the Corporation, evaluate the report critically and submit the same to 

the Managing Director for this perusal and necessary orders. 

12. He shall be responsible for writing ACR‘s of all Class-1 Officers of 

the Corporation serving under him. 

13. He shall be responsible for correspondence of the Corporation with 

other organizations as assigned by the Managing Director in his 

policies from time to time. 

14. Perform any other jobs as and when assigned by the Managing 

Director and shall be responsible to him for his functions. 
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 Additional Director (Finance) : 

1. Administrative and functional head of Finance Section. 

2. To assist the Director (Admn. & Finance) in formulation of financial 

policies and taking financial decision. 

3. To assist the Director (Admn. & Finance) in financial management 

of the Corporation. 

4. To analyze financial position of the Corporation. 

5. To accord financial sanction up to certain limit as delegated by the 

authority. 

6. To execute all necessary functions in connection with the financial 

sanction of loans, grants etc. 

7. Responsible for maintaining accounts and preparation of financial 

statements. 

8. Responsible for furnishing various financial data to the management, 

Ministries and other Government organization as and when required. 

9. To make liaison with External Auditors, Customs Authority, 

Taxation Authority, D.G. Commercial Audit. 

10. To supervise the functions of the Accounts Officers. 

11. To represent the Finance Section for all purpose on behalf of the 

Director (Admn. & Finance) whenever delegated to do so. 

12. To check the cash balance, cash books and bank books of the 

Corporation at least once in a month. 

13. To review the system of operation of all sections under his control 

and try for their improvement. 

14. To sanction casual leave and recommend earned leave of his 

Subordinate Officers and Staff to the Director (Admn. & Finance). 

15. To recommend transfer and posting of staff from and to the sub-

sections under his control. 

16. Any other job that may be assigned to him from time to time by the 

management. 

17. He shall be responsible to Director (Admn. & Finance) for his 

functions 



 748 

 Accounts Officer-I : 

1. Directly responsible to Additional Director (Finance). 

2. Directly supervise and control the function of Accounts-IV and Accounts-V. 

3. Responsible for checking of bills, preparation of statements of 
Development Schemes. 

4. To assist Additional Director (Finance) in executing the overall 
functions of various sub-section of the Finance Section under his 
control. 

5. To ensure the preparation of bills, (Production) keeping and 
maintenance of production record and preparation of S. Debtors 
schedules. 

6. To pursue realization of dues from production companies and other 
Govt., Semi-Govt. Autonomous bodies etc. 

7. To do all necessary jobs in connection with the preparation of yearly 
budget of the Corporation. 

8. Any other job that may be assigned to him from time to time. 

  Accounts Officer-II : 

1. Directly responsible to Additional Director (Finance). 

2. Directly supervise and control the functions of Accounts-I, 
Accounts-II and Accounts-III. 

3. Responsible for checking of bills in respect of salary, overtime, final 
settlement and all other payable bill and adjustment of advances etc. 

4. To assist Additional Director (Finance) in executing the overall functions 
of various sub-sections of Finance Section under his control. 

5. To ensure the daily verifications of cash after checking the receipts and 
payments. 

6. To do all jobs relating to Banks, Insurance, Taxes etc. 

7. To do all jobs in connection with the preparation of yearly budget 
and budget requirement. 

8. To help in the preparation of financial statements of the Corporation. 

9. Responsible for adjustment and recoveries of purchase and work 
advances. 

10. Any other jobs that may be assigned to him from time to time. 
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 Audit Officer : 

1. Checking of cash and Bankbooks with relevant vouchers and money 

receipts. 

2. Physical verification of cash from time to time. 

3. Pre-audit of contractors and suppliers bills before payments. 

4. Yearly physical verification of stores and stock (Inventory). 

5. Verification of production reports with actual issue/uses of 

equipments/ materials/floors etc, on daily/periodical basis. 

6. Review of the periodical consumption of stock/stores. 

7. To face the Government, Commercial and external audit. 

8. To maintain liaison with Government, Commercial, External Audit 

and the Finance Section of the Corporation. 

9. Executive of post audit of pay bills/O.T. bills/final settlement bills 

etc. 

10. Any other job that may be assigned to the audit division by the 

authority from time to time. 

 Deputy Director (Procurement) : 

1. To remain in charge of administration of the procurement section. 

2. To be responsible for proper execution of contracts and follow the 

rules and procedures laid down in the purchase manual. 

3. To prepare the foreign exchange budget for non-development 

requirements of the Corporation. 

4. The Deputy Director will arrange all purchase of equipment, 

accessories, raw films, chemical etc. to be used for production of 

films in the Studio & Laboratory. 

5. He will arrange for periodical import license. 

6. He will provide the necessary liaison with the customs, clearing and 

forwarding agents, railway authorities and steamer companies etc., 

for the transport of materials and machineries from port on arrival to 

the Studio, Laborator and any other assigned location. 

৯৪ 
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7. He will be responsible for depositing stores for safe custody in the FDC 

Store. 

8. To interview intending suppliers and other people connected with 

purchase. 

9. To put up purchase cases to the committee for selection of raw 

materials and chemicals, committee for selection of equipment and 

to the Tender Committee. He will act as Member  Secretary of all the 

committees. 

10. To pass purchase bills and forward them to Accounts Section. 

11. To maintain liaison with Government Departments, Autonomous 

and Semi-Autonomous Bodies and various Agencies. 

12. To exercise other powers and perform obligations as mentioned in 

Purchase Manual. 

13. To deal with all routine correspondence. 

14. To perform other works given by the authorities from time to time. 

15. He shall be responsible to Director (Admn. & Finance ) for his 

functions. 

  Assistant Director (Procurement) : 

1. He shall arrange all local purchase of materials. 

2. He shall maintain purchase register of both local and import 

materials, insurance claim register, letter of credit register etc. 

3. He shall prepare comparative statements of supplier‘s quotations. 

4. To arrange for the inspection of all stores locally procured and 

imported. 

5. To scrutinize indent and tenders. 

6. To prepare claim bill for any damage-loss of the imported items. 

7. To prepare all reports, documents, charts, figures etc., required in 

processing a purchase case. 

8. To attend Tender Committee Meeting to assist the Deputy Director 

(Procurement). 
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9. To keep liaison with different indenting division. 

10. To prepare and submit various returns to the Government. 

11. To fulfill the works given by the Deputy Director (Procurement). 

12. To submit all sorts of bill of the parties. 

13. To check the bills of clearing agent and the import duty, sales tax 

etc. 

14. To supervise works of all U.D Assistant/L.D. Assistant of the 

section. 

  Medical Officer : 

1. To provide general medical treatment and care to officers/staff of the 

Corporation and their family members including their yearly medical 

check-up. 

2. To undertake appropriate measures to maintain good hygienic 

conditions and improve sanitation in the campus. 

3. To look after the activities of all clinical staff and evaluate their 

activities. 

4. To undertake measures for motivating the BFDC officers/staff and 

their family members in understanding the significance of family 

planning. 

5. To advise and help the BFDC officers, staff and their family member 

in adapting family planning practices. 

6. To help the Director (Administration & Finance) in writing the 

ACR's of staff working at the medical centre. 

7. To performs any other duty as desired by the Managing Director and 

Director (Admn. & Finance). 

  Law Officer : 

1. Preparation of the written statement of the case for submission into 

the courts of law. 

2. Attending different courts of law in connection with representation 

of the Corporation in legal disputes between individuals, parties and 

organizations. 
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3. He shall prepare and vet deeds and agreements executed between the 

Corporation and others in consultation with the legal adviser. 

4. Examine and assist the production department in examining the legal 

aspects of the production files in  consultation  with  legal adviser 

whenever required. 

5. Assist the Director Administration and Finance with respect to 

disciplinary cases of the Corporation with suggestion on legal 

aspects. 

6. Assist the production department in preparation of notices for 

defaulters. 

7. Any other assignment given by the Director Administration & 

Finance and shall be responsible to Director (Admn. & Finance) for 

his functions. 

  Assistant Director (Admn.) : 

1. He will be responsible for processing the appointment/ leave/ 

increment/ disciplinary action of the employees/officers of the 

Corporation. 

2. He will be responsible for up-keeping the records/files of the staff of 

the Corporation. 

3. He will be responsible in assisting the Director (Admn. & Finance) 

relating to the welfare of the staff. 

4. He will be responsible in looking after the day-to-day administration 

of the section. 

5. He will supervise the works of the Clerks/Assistant/Head Clerk of 

the section. 

  Security Officer : 

1. To assist the Director (Admn. & Finance) to plan and implement the 

security measures of the Corporation. 

2. To execute the security plan of the Corporation. 

3. He will act as Administrative head of the security section and 

execute the security plan with the help of his staffs. 
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4. He will arrange proper manning at the main gate of the Corporation 

and other security points and ensure proper entry and exits of 

different personnel into the FDC premises after proper identification. 

5. To check the work of security guard so that they perform their duty 

properly. 

6. To prepare roaster duty of the security guard, sweeper and gardener 

of his section and ensure proper implementation. 

7. To check the entry exists of the Corporations‘ vehicles regularly. 

8. To ensure proper preservation of the Corporation property. 

9. To ensure proper locking of shooting floors after pack up and check 

the rooms of all division/section for proper locking. 

10. To arrange security light in FDC premises. 

11. If mishap occurs he has to communicate the same to the management 

and take necessary action as deemed fit. 

12. In case of any fire in the Corporation he has to inform the fire 

brigade and communicate the same to the management. 

13. To engage gardeners properly for beautification of the Corporation. 

14. Everyday works of the sweepers will be checked by him so that the 

office and premises of the Corporation remains always neat and 

clean. 

15. He will implement the entire plan and measure with the help of 

security supervisor and inspectors. 

 Public Relations Officer : 

1. He will deal with the press (publicity, advertisements). 

2. He will make arrangements to participate in festivals, fairs and 

exhibitions. 

3. He will entertain visitors and guests. 

4. He will brief M.D. about the news regarding FDC that comes out in 

Daily papers and weeklies. 
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5. He will maintain inter-office liaison. 

6. He will be responsible for his job to the Director (Admn. & 

Finance). 

7. To look after the library. 

8. To perform any other job in conformity with his responsibility as and 

when desired by Director (Admn. & Finance). 

9. To assist in the schedule and arrangement of meeting, workshop and 

seminars. 

 Private Secretary to Managing Director : 

1. To act as a confidential staff to the Managing Director. 

2. To be responsible for the proper management of the Managing Director‘s 

Office. 

3. To act as the reporting officer of all staff of Managing Director‘s 

Office. 

4. To arrange and conduct all appointments of Managing Director. 

5. To maintain liaison and apprise the Managing Director of day-to-day 

problems and development of the Corporation. 

6. To maintain liaison with different associations of the Film Industry 

and trade. 

7. To carry out any other assignment given by Managing Director and 

shall be responsible to the Managing Director for his functions. 

Additional Director (Production) : 

1. Co-ordination on general production policies of the production 

department with the sectional heads of production department. 

2. To ensure proper distribution of man and material to studios for 

operation. 

3. To supervise the functioning of the different sectional heads of the 

production department. 

4. Notice scheduling failures of the sales department and report the 

same to the sales department for corrective measures. 
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5. Overall supervision of production activities of films in FDC. 

6. To took after the problems of the clients and ensure regular services 

to them during the production shifts. 

7. To carry out administrative works of the production department. 

8. Write the ACR‘s of the personnel of production department. 

9. Help Director (Production) in writing the ACR‘s of Class-I Officers 

of production department. 

10. For his functions he shall be responsible to Director Production. 

Additional Director (Sales) : 

1. Scheduling of shooting, recording, editing and all other works in 

connection with Film Production period. 

2. To look after the problems of the clients and ensure regular and 

efficient services to them during the production period. 

3. To look after the billing system from the production side and to 

ensure that the billing has been done accurately according to the 

schedules allotted to the clients. 

4. To look after the sales promotion from the Corporation point of 

view. 

5. Help Director Production in formulating the sales policies of the 

Corporation. 

6. Write ACR‘s of the staff of the sales section. 

Chief of Camera & Light : 

1. Overall in charge of camera and light section. 

2. Execution of shooting schedule prepared by Production Department. 

3. To ensure issue of equipments as per requisition of party on approval 

of Additional Director (Production). 

4. To look after proper functioning of the equipment and work of 

technicians during shooting. 

5. Routine administration of the section. 

6. To prepare and enforce duty roster of the section. 
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Chief of Editing : 

1. To execute and implement the policy and orders of the authority 

involving administrative, technical and financial matters. 

2. To maintain liaison with the chain of command in matters relating to 

sectional administration, technical activities and financial reporting. 

3. To direct the officers and staff of the editing section to the 

productive line of operation. 

4. To distribute work among the officers and staff and to maintain 

discipline as a whole. 

5. To look after the proper operation of editing machines and 

equipments. 

6. To formulate, suggest and recommend the development projects of 

the editing section. 

7. To prepare and maintain the editing schedule. 

8. He is to maintain departmental store, film library and sectional 

accounts. 

 Chief of Floor and Set : 

1. To execute and implement the policy and orders of the authority on 

the administrative, technical and financial matters and to suggest 

measures for the betterment of the section. 

2. To supervise the works of all the subordinate staff of the section and 

to ensure discipline of the section. 

3. To ensure the proper distribution of duties to the officers and staff of 

the section for smooth functioning of the section as per requirement 

of individual film. 

4. If required, he will design and supervise the making of the sets as 

desired by the filmmakers concerned. 

5. To receive applications from the parties for set making and to 

recommend actions for approval to relevant authority. 

6. To maintain accounts and records of the equipment, set, materials 
and staff of the department, utilized by the parties, and to forward 
reports for billing by the relevant authority. 
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Chief of Sound Recording Engineer : 

1. To execute and implement the policy and orders of the authority on 

the administrative, technical and financial matters and to suggest 

measures for the betterment of the section. 

2. To supervise the works of his subordinate staff and take measures for 

improvement of the standard of their performances and to ensure 

discipline. 

3. To ensure proper distribution of duties to the officers and staff for 

smooth functioning of the section. 

4. To receive applications from the parties for sound recording and 

prepare the recording schedule have that been approved by the 

relevant authority. 

5. To maintain accounts and records of the equipment and staff of the 

section. 

6. To maintain records of day-to-day jobs done in the section and to check 

the job report properly before forwarding those to the relevant authority‘s 

for billing. 

7. If required, he will do recording works in the interest of the 

Corporation. 

8. He will be responsible for optimum utilization of the manpower and 

equipment of the section and carry out preventive maintenance of the 

equipment with the help of the maintenance section. 

Sound Recording Engineer : 

1. He will do the recording of sound for he films to be produced in 

FDC. 

2. He will ensure the acceptable quality of sound recording in FDC. 

3. He will be responsible for routine preventive maintenance of the 

sound equipment. 

4. He will work with close co-ordination with the Chief Sound Recording 

Engineer. 

৯৫ 
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 Assistant Director (Schedule) : 

1. To supervise the production activities in individual shifts. 

2. To ensure the availability of equipment and technicians for each shifts 

in time. 

3. To report the activities and problems if any during the shifts to 

Additional Director for necessary action. 

4. To assist Assistant Director (Billing) in proper billing on actual work 

and facilities availed basis. 

5. To keep record of overtime performed by the staff and obtain prior 

approval of the competent authority for performance of the overtime. 

6. He shall act as the principal field officer of the Production 

Department. 

7. Any other assignment given by the Additional Director (Sales) and 

for his functions he shall be responsible to the Additional Director 

(Sales). 

 Assistant Director (Bills) : 

1. To receive job reports from various production department and 

consolidate them regularly 

3. To check job report and prepare bills accordingly for parties. 

3. To prepare and place objection against bills of parties to the 

Additional Director for further action. 

4. On the spot-checking of job reports if necessary. 

5. To co-ordinate with the Accounts about Bills. 

6. To do any other related job as per assignment of Additional                        

Director (Sales). 

 Chief of Laboratory : 

1. To supervise the work and duty of Lab. Superintendent and Quality 
Control Officer. 

2. To be responsible for total Laboratory Administration. 

3. Suggest methods to improve the quality. 

4. Prepare schemes to achieve maximum output utilizing the manpower 
and equipment of the Laboratory. 
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5. Preparation and submission of annual requirement of chemicals and 

other necessary articles to the authority in due time. 

6. Suggest to the authority the means and ways to improve the 
performance and condition of the Lab. and take necessary action 
accordingly. 

7. Should have thorough knowledge about the working conditions, 
plants machine and equipment of Laboratory. 

8. To look after the welfare of the Lab. staffs. 

9. To supervise the printing, processing and quality section of both 
black and white and color laboratory. 

10. Prepare and submit daily, monthly, quarterly and annual report 
regarding the problems faced during working and suggested 
solutions in connection to those. 

11. He is the divisional head of the Lab. Division and for his job, he will 
be responsible to the Director (Engineering). 

 Laboratory Superintendent : 

1. He will supervise the work of Lab-in charge. 

2. Prepare schedule of shift duties to ensure good quality and maximum 

output. 

3. He will work with the instruction of Chief of Laboratory. 

4. Prepare and submit a daily report about the performance of his 

section to the Chief of Laboratory. 

5. He will receive the raw materials and other materials from store. 

6. Prepare a daily report about the problems faced during working 

conditions, if any, and suggest remedies. 

7. He is the sectional head of Laboratory, which includes printing, 

processing and color analyzing. 

 Quality Control Officer : 

1. He will supervise the works of Senior Chemists. 

2. Ensure proper preparation of bath chemicals. 

3. He will check and suggest if necessary, the Senior Chemists for any 
changes at the time of chemical mixing and check every mixture before 
use. 
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4. Prepare and submit annual requirement of chemicals to the Chief of 

Laboratory in due time. 

5. He will ensure maximum output from the chemicals used and be 

responsible for good harvesting of silver. 

6. Prepare roaster duty for his section. 

7. As a sectional head of Lab. Quality Control Section he will be 

responsible to the Chief of Lab. for his work. 

 Lab-In Charge : 

1. He will be the in charge of each shift. 

2. He will supervise the work of printer/developer and processor. 

3. Readily give decision and suggestion to any problem. 

4. If any problem sustains he shall communicate it to the other shift and 

to the Lab. Superintendent. 

5. He will check the quality output of his shift and arrange projection if 

required. 

6. He shall ensure minimum wastage. 

Senior Analyst : 

1. He will work for grading negatives for final print or rush print. 

2. He will grade as per schedule of work and the graded values shall be 

recorded. 

3. He will prepare program tape for printer‘s memory unit. 

4. For each type/emulsion of film he will mention voltage of both 

picture and sound lamp and give exact pre-filter value and gray filter 

value. 

5. He will be responsible for accurate co-relation between printing 

machine and the analyzer. 

6. The checking of program tape, verification and duplication of it will 

be made by him. 

7. He will ensure the proper work of air-conditioner and dehumidifier 

lying in that room. 

8. He should be vigilant at the time of processing and see the quality. 
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Junior Analyst : 

1. His work is to assist the Senior Analyst. 

2. Everyday before the start of work he will arrange everything for 

grading. 

3. In the absence of the Senior Analyst he will work as a grader. 

4. He will also keep the analyzers room neat and clean. 

Senior Chemist : 

1. Senior Chemist will work under the guidance of Quality Control Officer. 

2. Everyday he will check the densitometry curve, PH reading, and 

bath analysis result and take necessary action accordingly. 

3. Everyday he will check the quantity of chemicals in the reserve tank 

and give instruction for further bath/replenisher preparation to 

chemist. 

4. He will initiate the requisition for lifting of chemicals from store. 

5. Solution of AR grade chemicals will be made by him. 

6. He will analyze the baths with the help of chemist according to the 

frequency of analysis. 

7. He will ensure proper de-silverization of fixing baths and keep 

constant watch, on if. 

8. He will also ensure maximum output from chemicals. 

9. All daily activities of this section should be recorded and be in his 

knowledge. 

10. He will also ensure proper storage of chemicals and make sure that 

the mixing zone is clean. 

Chemist : 

1. He will prepare all bath/replenisher with the help of chemical assistant. 

2. He will weigh the chemicals and mix it with the help of assistant. 

3. Extensive care shall be taken by him in case of preparation of 

developer baths and sound tracks redeveloper. 
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4. Everyday he will measure the PH value of the solution at 9-10 A.M. 

and adjust accordingly. 

5. Everyday he will also process wedge/stripes in sufficient quantity, 

measure the density and plot in graph, which should be shown to the 

Senior Chemist. 

6. Mixing tank, Reserve tank and all tanks of the processing plant 

should be cleaned regularly or periodically and he will ensure this. 

Superintending Engineer : 

1. To examine, scrutinize and adjust, if so required all building designs 

submitted by architects/consultants and submit such verified 

structural plans, designs and estimates to the Director (Engineering) 

for his further scrutiny. 

2. To examine and scrutinize all plants, machineries and equipments 

with estimates to be supplied to the Corporation and furnish a report 

to the Director (Engineering) for his further scrutiny. 

3. To supervise the construction work of all in-gong projects and 

rectify all construction as per plans and designs and where 

alternation or any additional work is required, he shall submit 

proposals with proper justification to the Director (Engineering) for 

his further scrutiny. 

4. To verify and check all bills from the suppliers of 

machineries/equipment and construction contractors received 

through the BFDC,s construction consultants/ architects and send 

these to Director (Engineering) for his further scrutiny. 

5. To prepare all schedules for procurement of construction materials 

including sanitary and electrical items and submit it to Director 

(Engineering) for his further scrutiny. 

6. To prepare all schedules for procurement of machines, equipment to 

be used in any project or in anywhere dictated by the pattern and 

situation and submits the same to Director (Engineering) for his 

further scrutiny. 

7. To check and certify the eligibility and fitness of all contractors, 

either for construction work or for supply of construction materials, 

machines, equipments before selling tender documents to them. 
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8. To verify and prepare comparative statements of all tenders in case 

of construction work to be done by BFDC without the assistance of 

BFDC‘s Consultant/Architect Engineers. In case, where the 

consultant will prepare the comparative sheet, he will check and 

verify and give his comments forwarding it to director 

(Engineering). 

9. To supervise the work of Executive Engineers and other staff so as 

to achieve maximum effectiveness and efficiency. 

10. To write monthly, quarterly, half-yearly and annual reports on the 

physical progress of the construction work, and fitness report of 

equipment as per proforma of various Government agencies. 

11. To preserve all plans and designs of the Corporation. 

12. To be responsible for his work to the Director (Engineering). 

13. To perform any other duties as and when assigned by the                          

Director (Engineering). 

Executive Engineer (Workshop) : 

1. He will be responsible for the smooth operation of workshop. 

2. All machines and equipments of the workshop will directly be under 

his authority. 

3. In case of manufacturing of any machine parts/spares dictated by the 
situation, he shall readily do so or dictate his men. 

4. To prepare and establish a scheme to produce the machine 
parts/tools with locally available material to meet the Corporation‘s 
demand. 

5. To be responsible for his job to the Superintending Engineer. 

6. To perform any other duties as and when assigned by the 

Superintending Engineer. 

Executive Engineer (Plants & Machineries) : 

1. To be responsible for all plants, machines and equipments of the 

Corporation. 

2. To ensure the smooth operation of all plants and machine of the 

Corporation. 
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3. To detail personnel/staff to undertake extensive measures to clear 

faults. 

4. Detail personnel/staff for weekly routine test of plant and machine. 

5. To prepare estimate for machine parts/spares for plant and machines 

as and when required. 

6. To prepare detail schedule to handle daily maintenance of plants, 

machines, equipment as and when required. 

7. To be responsible for his work to the Superintending Engineer. 

8. To perform any other duties and when assigned by the 

Superintending Engineer. 

9. To detail men for loading of the plants/machines. 

10. To preserve design, drawing related to the plants. 

11. To keep records of the type of faults, steps taken to clear the fault of 

all plant and machines. 

Executive Engineer (Electrical) : 

1. To be responsible for all electrical equipments of the Corporation. 

2. To ensure smooth operation of all electrical system. 

3. To verify and prepare any changes in electrical system suggested by 
the consultant or depicted by the situation. 

4. To ensure smooth and fast electrical fault location and subsequent 
clearance of the fault. 

5. To prepare estimates for electrical works to be involved in any 
project of falling in the regular maintenance schedule. 

6. To keep the power station in perfect operation and suggest 
modification, alternation, if any, to cope up with the future 
expansion. 

7. Detail personnel/staff to carry out regular routine maintenance to 
ensure reliable electrical system. 

8. To be responsible for his work to the Superintending Engineer. 
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9. Certify the works of contractors in relation to completion any in-going 
project. 

10. To perform any other works as and when assigned by the Superintending 

Engineer. 

11. Certify the performance of electrical machines/equipments 

purchased/procured. 

12. To certify the bills arising from the consumption of electrical energy 

by the clients and uses out of the electrical amenities. 

13. To ensure efficient works of electricians tagged with clients, be 

aware of problems rising at the spot and steps suggested rectifying. 

Executive Engineer (Electronics) : 

1. To ensure smooth operation of all electronic equipments and 

machines. 

2. To bring any faulty machine in operation as soon as possible. 

3. Detail personnel/staff for weekly routine maintenance. 

4. Prepare a detail schedule of machines to be procured for operational 

schedule. 

5. Suggest equipment procurement and installation schemes. 

6. Certify the performance of machine/equipment, purchased/procured. 

7. To be responsible for his work to the Superintending Engineer. 

8. To perform any other duties as and when assigned by the Superintending 

Engineer. 

Assistant Engineer (Civil) : 

1. To assist the Superintending Engineer in verification of designs, 

drawings, specifications, schedules and estimates of construction 

works and execution of works. 

2. To supervise construction work as a routine item. 

3. To check and certify the bills for supervision and design fee of the 

consultants. 

৯৬ 
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4. To assist the Superintending Engineer in all of his activities and 

functions. 

5. To look after the procurement of construction materials, and prepare 

the schedules and specifications for carrying of construction 

materials, procurement of bricks, M.S. rods and sanitary materials. 

6. To prepare comparative statement of the tenders received for 

construction works consultants and contractors. 

7.  To Consult with and assist the Superintending Engineer for 

communicating with the consultants and contractors. 

8. To perform any other duty as desired by the Superintending 

Engineer. 

Assistant Engineer (Workshop) : 

1 He will assist the Executive Engineer for the smooth operation of 

workshop. 

2. He will be directly working with the machines. 

3. In case of manufacturing of any machine parts/spares demanded by 
the situation he should readily do so. 

4. He shall implement the scheme prepared by Executive Engineer 
(workshop) to produce machine parts/spares/tools with locally 
available material to meet the Corporation‘s demand. 

5. To be directly responsible for his job to the Executive Engineer 
(Workshop). 

6. To perform any other duties as and when assigned by the Executive 
Engineer (workshop). 

 Assistant Engineer (Plants & Machineries) : 

1. He will assist the Executive Engineer (Plants & Machineries) for the 
smooth operation of all plants & machineries of the Corporation. 

2. He will supervise the personnel/staff detailed to clear out the fault 
and intimate the Executive Engineer about the detail of it. 

3. He will prepare the scheduling of weekly routine maintenance and 
supervise it by himself. 

4. He will assist the Executive engineer in preparing the estimates for 
machine parts/spares for plant & machines as and when required. 
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5. To assist the Executive Engineer to handle daily maintenance of 

plants, machines, equipments as and when required. 

6. Supervise the loading of the plants/machines. 

7. Assist the Executive Engineer to keep records of the type of faults, 

steps taken to clear out the fault. 

8. To be responsible for his job to the Executive Engineer. 

9. To perform any other duties as and when assigned by the Executive 

Engineer. 

Assistant Engineer (Electrical) : 

1. To be directly related to all electrical equipments of the Corporation. 

2. To assist the Executive Engineer (Electrical) for the smooth 

operation of the electrical system. 

3. To assist the Executive Engineer to verify and prepare any changes 

in electrical system suggested by the consultant or as depicted by the 

situation. 

4. To assist in locating the fault and subsequently to clear it. 

5. To assist the Executive Engineer in preparing the estimates of 

electrical works to be involved in any project or falling in the regular 

maintenance schedule. 

6. To keep the power system in perfect operation and suggest the 

Executive engineer of any modification, alternation, if any to cope-

up with the future expansion scheme. 

7. To do scheduling of weekly routine maintenance with the detailed 

personnel/staff and supervise it. 

8. To assist the Executive engineer in billing matters. 

9. To assist the Executive engineer to solve problem arising at the spot 

and to improve the efficiency and effectiveness of electricians. 

10. Assist the Executive Engineer to certify the performance of men and 

equipment. 

11. To be directly responsible for his work to the Executive Engineer. 

12. To perform any other works as and when directed by the Executive 

Engineer. 
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Assistant Engineer (Electronics) : 

1. To assist the Executive Engineer for the smooth operation of all 

electronic equipments. 

2. Directly work on the equipments, machines when required: 

3. Carry out the weekly routine maintenance as directed by the 

Executive Engineer. 

4. Assist the Executive Engineer in the scheme of equipment 

procurement and installation. 

5. Certify the performance of the machine, equipment as and when 

asked by the Executive Engineer. 

6. To be responsible for his functions to be Executive Engineer. 

7. To perform any other duties as and when asked by the Executive 

Engineer. 

Development Officer : 

1. He shall be responsible to assist in the preparation of development 

schemes/ projects by the Director (Engineering). 

2. He shall assist the Director (Engineering) to evaluate the 

development scheme, monitoring the scheme and prepare all reports 

relating to the scheme. 

3. He shall assist Director (Engineering) to process in floating of tender 

for development works. 

4. He shall supervise the work of the contractor and check the bill of 

contractors before processing. 

5. He shall assist to keep liaison with planning commission and other 

Ministries relating to development activities, whenever asked to do 

so by the Director (Engineering). 

6. He shall be responsible to maintain the liaison with the 

Architects/Consultants. 

7. He should be responsible for day administration of development 

section. 

8. For his functions he shall be responsible to Director (Engineering). 
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Store Officer : 

1. Store Officer is the controlling officer of store. He will perform all 
over supervisory function of store including supervision over receipt, 
requisition and issues of all stores, and materials. 

2. He will arrange technical and insurance survey of the incoming 
consignments. 

3. He is responsible to supervise receipt of materials into stores and 
control over issue requisitions. He will maintain minimum stock 
level of all stores spares etc. He will records the receipt of materials 
into storage, on planned and classified manner. 

4. Inspecting purchased materials and parts, and delivering all materials 
and parts to the store room for storage. 

5. He is to determine the necessity for replenishment of stores of all 
groups on the basis of past activity. 

6. All physical transactions of stores will be reflected in bin card and 
store officer will initial each posting. 

7. He will submit quarterly/half-yearly/weekly forecast indent for raw 
films, chemicals, spares, and stores etc, within the prescribed time 
limit. 

8. A periodical review of consumption and stock position of stores will 
be made by Store Officer on the basis of report received from 
different branches of stores and appropriate action will be taken 
accordingly. 

9. He is to look after the maintenance of stores and materials in desired 
condition. He will checkup regularly all records and accounts 
maintained by staffs. 

10. He will undertake random check up his store every month and will 
carry out full physical verification of the store once in every six 
months. 

11. He will carry out such other function as will be entrusted to him by 
the management. 

12. He will be responsible for maintaining proper accounts store 

13. It is the duty of store officer to take adequate security measures 
against    theft, pilferage and fire and protection of stores against 
hazardous conditions. 

14. He will arrange to send daily stock return in prescribed from to the 
management.
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১১.৪ The (Bangladesh) Film Development Corporation Act, 1957 
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১১.৪  THE (BANGLADESH) FILM DEVELOPMENT CORPORATION 

ACT, 1957, (Passed by the Assembly on the 3
rd

 April, 1957), 

(Assent of the Governor was first published in the ―Dacca Gazette, 

Extraordinary‖, dated the 21
st
 May, 1957) An Act to establish a 

Corporation for the purpose of promoting the development of film 

industry in (Bangladesh). Whereas it is expedient to establish a 

Corporation for the purpose of promoting the development of film 

industry in (Bangladesh);] 

The (Bangladesh) Film Development Corporation Act, 1957 
 

Short title 
extent and  
commencement. 

1.     It is hereby enacted as follows: 
(1) This Act may be called the 

(Bangladesh) Film Develop-
ment Corporation Act, 1957. 

(2) It extends to the whole of 
(Bangladesh) 

(3) It shall come into force on such 
date as the Government may, by 
notification in the Official 
Gazette, appoint. 

 

Interpretation, 
2.       In this Act, unless there is anything               
          repugnant in the subject or 

context,― 
(a) ―Board‖ means the Board of 

Directors of the Corporation; 
(b) ―Borrower‖ means any person 

or persons or body of persons, 
whether incorporated or not, to 
whom a loan is made by the 
Corporation under this Act and 
the successors and assignees of 
such person or persons; 

(c) ―Corporation‖ means the Film 
Development Corporation 
established by this Act: 

(d) ―Film industry‖ means an 
industry engaged in the 
production of motion pictures 
for commercial exhibition and 
includes the setting up and 
maintaining of studios for the 
production of films; 

(e) ―Film‖ means celluloid film 
used for producing motion 
pictures for commercial 
exhibition; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXIII  
of 1956 
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(f) ―Scheduled Bank‖ means a 
Bank for the time being 
included in the list of Banks 
maintained under sub-section 
(1) of section 37 of the State 
Bank of  (Bangladesh) Act, 
1956; and  

(g) (g) ―State Bank‖ means the 
Bangladesh Bank. 

Establishment 

and 

incorporation of  

Corporation. 

3.    
(1) A Corporation to be called ―The 

Film Development Corporation‖ 
shall be established as soon as may 
be after the commencement of this 
Act:. 

(2) The Corporation shall be a body 
corporate by the name of the Film 
Development Corporation, having 
perpetual succession and a 
common seal, with power, subject 
to the provisions of this Act, to 
acquire and hold property, both 
movable and immovable, and shall 
by the said name sue and be sued.  

 

Share capital 
and 
shareholders. 

4.    
(1) The authorized capital of the 
Corporation shall, in the first instance, 
be (twenty crore of taka)

1
  divided into 

ten lakh fully paid up shares of Taka. 
10 each. These shares may be, issued 
and allotted by the Corporation from 
time to time with the previous sanction 
of the Government. 
(2) The authorized capital may, with 
the previous approval of the 
Government, be increased from time to 
time by the Corporation. 
(3) The Government shall be a 
shareholder of the Corporation and 
shall subscribe to and hold not less 
than fifty-one per centum of the shares 
issued by the Corporation at any time; 
the remaining shares shall be reserved 
for public subscriptions. 

 

 

1.  No-4/2/88-Dev/22 Dated 15/1/89 of Information Ministry. 

৯৭ 
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Approved 

securities.  

5.  The shares and debentures of the 

Corporation shall be deemed to be 

―approved securities‖ for the purposes of 

the Trusts Act, 1882. 

II of 1882. 

Management

. 

6.    

(1) The general direction and adminis-tration 

of the Corporation and its affairs shall vest 

in a Board of Director, which, with the 

assistance of an Executive Committee and a 

Managing Director, may exercise all powers 

and do all acts and thing, which may be 

exercised or done by the Corporation. 

(2) The Board in discharging its functions 

shall act on commercial considerations and 

shall be guided on questions of policy by 

such directions as the Government, which 

shall be the sole judge whether a question is a 

question of policy, may direct from time to 

time, 
(3) If the Board fails to carry out any 
direction given as aforesaid, the 
Government may remove the Directors, 
including the Chairman with the exception 
of Directors elected under section 7(b) for 
reasons to be recorded in writing, and, 
notwithstanding anything in section 7, 
appoint persons in their place to be 
Directors temporarily until a fresh Board is 
constituted in accordance with the 
provisions of that section. 

 

Board of 
Directors. 

7.   The Board of Directors shall consist of the 
following, namely: 

(a) Four Directors to be appointed by the 
Government; and 

 (b) Not more than three Director to be 
elected in the prescribed manner by the 
shareholders of the Corporation other than 
the Government at any time being 
determined in accordance with the following 
table: 
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 If the total number of shares subscribed to by 
the shareholders other than the Government is 
equal to or exceeds: 

 

The 
member of 

elected 
Directors 
shall be: 

 16-1/3 per centum of the total number of shares 
issued at the time. 

One. 

 32-2/3 per centum of the total number of shares 
issued at the time. 

Two. 

 49 per centum of the total number of shares 
issued at the time. 

Three. 

 (c) The Managing Director to be appointed 
by the Government under section 9 : 
 Provided that when the Board is first 
constituted the Directors referred to in 
clause (b) shall be appointed by the 
Government in accordance with the table 
given in the said clause from amongst the 
shareholders and shall, for the purpose of 
this Act, be deemed to be elected Director. 

 

Terms of 
office of 
Directors. 

8.   
(1)  A Director appointed by Government 

shall hold office during the pleasure of 
the Government. 

(2)   An elected Director shall hold office for 
a period of three years, shall continue in 
office after the expiry of his terms until 
his successor is elected, and shall be 
eligible for re-election. 

(3)  A casual vacancy in the office of the 
Director shall be filled by election or 
appointment, as the case may be, and 
the Director elected or appointed, to fill 
the vacancy shall hold office for the 
unexpired period of the term of his 
predecessor:  

 Provided that it shall not be necessary 
to fill a casual vacancy occurring within 
three months of the end of the term in 
which it occurs. 

(4)  No act or proceeding of the Board shall 
be invalid merely on the ground of the 
existence of any vacancy in, or any 
defect in the composition of, the Board. 

 



 776 

Managing 
Director. 

9.     The Managing Director shall be appointed 
by the Government and shall— 
(a)  Be an officer devoting his whole time 

to the Corporation. 
(b)  Perform such duties as the Board may 

be regulations assign to him  
(c)  Divest himself of any directorship in 

any other corporation, company or  
concern; 

(d)  Hold office, unless removed earlier 
by the Government, for a term of 
three years and shall be eligible for 
re-appointment for a further term or 
terms: 

Provided that any such further term may be 
for such period not exceeding three years as 
the Government may determine; and 
(e) be entitled to receive such salary and 

allowances as the Government may 
determine. 

 

Constitution 
and powers 
of the 
Executive 
Committee. 

10.   

(1) The Executive Committee shall consist of 
three members, that is to say, the 
Managing Director (who shall be the 
Chairman of the Committee), one director 
appointed by the Government from 
amongst the appointed Directors and one 
Director elected from amongst the elected 
Directors in the prescribed manner by the 
shareholders of the Corporation other than 
the Government: 

Provided that 

(a) If there is only one elected Director 
at any time, he shall be deemed to 
have been elected as a member; 

(b) If there is no elected Director at any 
time, the membership reserved for 
elected Directors shall be filled, 
until such time as a Director is 
elected, by a Director appointed by 
the Government from amongst the 
appointed Directors, 
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2.  An elected member shall hold office for 
three years and shall be eligible for re-
election, but shall case to hold office when 
he ceases to be an elected Director. 

3.  Subject to such general or special directions 
as may from time to time be given by the 
Board, the Executive Committee shall be 
competent to deal with any matter within 
the competence of the Board. 

4.  The minutes of every meeting of the 
Executive Committee shall be laid before 
the Board at its next following meeting. 

Disqualifica-
tion for the 
office of 
Director 

11.  No person shall be or shall continue to be a 
Director who― 

        (a)  Is a salaried official of the 
Corporation other than the  Managing 
Director, or  

        (b)  Is or at any time has been adjudicated 
insolvent, or  

        (c)  Is found to be lunatic or of unsound 
mind, or 

        (d)  Is or at any time has been convicted 
of an offence which in the opinion of 
the Government is an offence 
involving moral turpitude, or  

        (e)  Is a minor. 

 

Directors 

absent from 

three 

consecutive 

meetings 

12. A person shall cease to be a Director, if he 

absents from three consecutive meetings of 

the   Board without leave of absence from 

the Chairman, or, in the case of the 

Chairman, from the Government. 

 

Appointme

nt of 

officers and 

advisers. 

13. The Corporation may appoint or employ 

such persons, including advisers, as it 

considers necessary for the efficient 

performance of its functions. 

 

Chairman 

of the 

Board 

14.    

(1)    The Government shall appoint one of 

the Directors other than the Managing 

Director to be the Chairman of the 

Board.  
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  (2)  Subject to his continuing to hold 

office as a Director, the Chairman 

shall hold office as Chairman for a 

term of three years and thereafter 

until his successor is appointed and 

shall be eligible for re-appointment. 

Technical 
Advisory 
Committee 

15. The Corporation shall appoint a Committee 
of experts to be called ―The Technical 
Advisory Committee‖ to give it technical 
advice on schemes submitted to the 
Corporation for financial assistance or on 
any point that may be referred to the 
Committee by the Board. 

 

Restriction 
on 
disclosure of 
information. 

16.  No information given by a person applying 
for financial assistance and made known to 
the Committee shall be disclosed or used 
by any member of the Committee without 
the written consent of such person. 

 

Meetings of 
the Board 
and the 
Committee 
and quorum 
thereof. 

17.   

(1) The meetings of the Board and the 
Executive Committee shall be held at 
such times and at such places as may be 
prescribed by rules: 

 Provided that until rules are made in this 
behalf such meetings shall be convened 
by the Chairman of the Board or the 
Committee, as the case may be. 

(2) To constitute a quorum at the meeting of― 

(a) The Board, not less than three 
Director shall be present;  

 

 (b) The Executive Committee, not less 
than two members shall be present. 

(3) At a meeting of the Board or of the 
Executive Committee, each Director or 
member of the Committee, as the case 
may be, shall have one vote, and in the 
event of equality of votes the Chairman 
shall have a casting vote. 
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(4)  No Director shall vote on any matter 
relating to  an industrial concern in 
which he is directly or indirectly 
interested. 

(5)  If for any reason the Chairman is unable 
to be present at a meeting- 

(a) Of the Board, a Director other than 
the Managing Director authorized 
in writing by the Chairman shall 
preside at that meeting and in 
default of such authorization the 
Directors present may elect a 
Chairman to preside at that 
meeting; 

   (b) of the Executive Committee, a 
member authorized in writing by 
the Managing Director shall 
preside at that meeting and in 
default of such authorization the 
members present may elect a 
Chairman to preside at that 
meeting 

Fees for 

attending 

meetings 

18.  Directors other than the Managing Director 

and not being servants of the Government 

shall be paid such fees for attending the 

meetings of the Board or the Executive 

Committee, if they are members of it, as 

may be prescribed by the Board. 

 

Offices. 19.  The Corporation shall establish its Head 

Office in Dacca. 

 

Deposit 

accounts. 

20. The Corporation may open a deposit 

account with the National Bank of 

(Bangladesh), or where there is no branch 

of that Bank, with such other Bank as the 

Government may approve. 

 

Investment 

of funds. 
21.  The Corporation may invest its funds in 

such securities or in such other manner as 

may be prescribed by rules 
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Borrowing 
power. 

22.   
(1) The Corporation, with the prior approval 

of the Government, may issue and sell 
bonds and debentures carrying interest at 
such rates as may be approved by the 
Government for the purpose of raising 
its working capital: 

       Provided that the total of sums due on 
such bonds and debentures issued and 
outstanding and of the contingent 
liabilities of the Corporation in respect 
of guarantees or underwriting 
agreements shall not at any time exceed 
five times the combined amount of the 
paid-up share capital and the reserve 
fund of the Corporation. 

 

 (2) The bonds and debentures of the 
Corporation shall be guaranteed by the 
Government as to the repayment of 
principal and payment of interest at such 
rate as may be fixed by the Government 
at the time when the bonds and 
debentures are issued.  

 

Deposits. 23. The Corporation may accept deposits on 

such terms and conditions and to such 

extent as may be approved by the 

Government. 

 

Functions 

of the 

corporation 

24.  
(1) The Corporation shall take such measures 

as it thinks fit to render assistance in the 
development of film industry. 

(2) In particular and without prejudice to the 
generality of the foregoing power, the 
Corporation may, in order to carry out the 
purposes of this Act― 

(a) give loans to persons or companies for     
 producing motion pictures, and 

establishment and maintenance of 
studios; 

(b)  give loans to persons or corporation 

for setting up film studios; 
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 (c) set up studios itself and to make 
available the use of such studios on hire 
to film producers: 

      Provided that the loans given or 
guaranteed    

      under clauses (a) and (b) shall be 
repayable                                                                                                                                                                                                                                                    
within a period not exceeding three 
years; 

(d)  prepare and submit to the 
Government schemes for the 
development of film industry and 
small-scale industries, including 
schemes of research in connection 
thereto. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(e)  import cinematograph films and other 
necessary requisites for production or 
processing of films for distribution to 
film producers; 

(f) give loans to motion picture 
exhibitors for purchase of projectors 
and ancillaries thereto. This shall not 
include loans for lands, construction 
of buildings and fittings and 
furnishings. 

 Explanation―Loans may be given by 
the Corporation in kind and may 
include letting of its studios on hire.                                                                        

                                 

(3)  Nothing in section 87A of the 
Companies Act, 1913 shall apply to the 
Corporation. 

VII of 
1913. 

Limit of 
accommoda
- tion. 

25.   The Corporation shall not grant or make 
any such loan as is mentioned in clause (a) 
or clause (b) or clause (f)  of sub-section 
(2) of section 24 to an extent which in the 
aggregate exceeds 10 per centum of the 
paid-up share capital: 

        Provided that in individual cases the limit 
of ten per centum may be relaxed by the 
Government for special reasons on the 
recommendation of the Corporation, but in 
no case shall the amount of any loan 
exceed three lakhs of  Taka. 

 

৯৮ 
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Security for 
loans. 

26. No loan shall be made unless it is fully 
secured by pledge, mortgage, 
hypothecation or assignment of such 
property, movable or immovable, and of 
such value in proportion to the loan as may 
be prescribed.  

 

Interest on 
loans. 

27.  The rate of interest chargeable on loans 
made by the Corporation shall be 
determined and notified  by the Government 
from time to time. 

 

Limit of 
loans. 

28.  The Corporation shall not make loans in excess 
of the following aggregate limits, namely : 
(a) when made to an individual― 

Tk..50,000. 
(b) when made to a company― 

Tk..1,00,000. 
Pr ovided that the above limits may be 
relaxed by the Government in special cases 
for special reasons on the recommendation 
of the Corporation subject to the limit 
prescribed in the proviso to section 25. 

 

Power to 
impose 
conditions. 

29.   
       (1) At the time of entering into any 

transaction under section 24, the 
Corporation may impose such conditions 
as it may think necessary or expedient for 
protecting its own interest and for securing 
that the loan, under- writing, or other aid 
shall be put to the best use. 

 
 
 
 
 

       (2)  Where aid is granted on the condition 
that a Director shall be appointed by the 
Corporation to the Board of a Company, 
such condition shall have effect 
notwithstanding anything contained in the 
Companies Act, 1913 or any other law for the 
time being in force. 

 

 

 

VII of 
1913 

Prohibited 
business. 

30.   The Corporation shall not― 
(a)  accept deposits except as provided 

in or under this Act; or 

(b)  subscribe directly to the shares or 
stock of any company having 
limited liability.  
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Loans in 

foreign 

currency. 

31.    

      (1)   For the purpose of granting a loan to 

an individual or a company in foreign 

currency, the Corporation may, with the 

previous consent of the Government and 

the Government of (Bangladesh) , borrow  

any such currency from the International 

Bank for Reconstruction and Development 

or from other sources, and may pledge 

mortgage hypothecate or assign to the said 

Bank or other lender all or any part of the 

security taken by the Corporation for the 

loan granted in foreign currencies.  

      (2)   All loans granted in foreign currency 

shall be re-payable either― 

(a)    in the currency in which they are 

granted, or 

(b)   in (Bangladesh) currency at the 

rate of exchange prevailing on the 

date of repayment. 

 

Power to 

Demand 

immediate 

payment of 

the entire 

sum.  

32.    

   (1) Notwithstanding anything in any 

 agreement, if― 

 (a)  it is found that the loan was obtained 

by information supplied by the 

borrower which was false or 

misleading in any material particular; 

or, 

 (b)  the borrower is found to have 

committed a breach of the terms of his 

agreement with the Corporation 

relating to the loan; or 

  (c)  the loan or any part of it is found to 

have been utilized otherwise than for 

the purpose for which it was made; or 

  (d)   there is a reasonable apprehension 

that the borrower will be unable to 

pay his debts or may go into 

liquidation; or 
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  (e) the property pledged, mortgaged, 

hypothecated or assigned to the 

Corporation as security for the loan is 

not kept in a proper condition by the 

borrower or in case the property has 

depreciated in value by more than the 

prescribed percentage and the 

borrower is unable to give additional 

security to the satisfaction of the 

Corporation; or 

  (f)   without the permission of the Board 

the house, land or other property 

mortgaged as security for the loan is 

in any way disposed of or charged by 

the borrower; or 

  (g)   without the permission of the Board, 

machinery or other equipment is 

removed from the premises of the 

borrower‘s establishment without 

being replaced; or 

  (h)   for any other reason, it is necessary 

in the opinion of the Board to do so in 

order to protect the interests of the 

Corporation; 

any officer of the Board authorized generally 

or specially in this behalf by the Board may 

by notice call upon the borrower to pay up 

the entire sum then remaining unpaid by the 

borrower in respect of the loan and the 

interest payable thereon, or any lesser sum, 

or require the borrower to comply with such 

directions as the Board may consider it 

necessary to give in order to safeguard its 

interest.  



 785 

   (2) Such notice shall specify the time within 

which the borrower was required to make 

the payment or to carry out the directions 

given and shall also contain a warning 

that, if the borrower fails to pay the 

amount demanded or to carry out the 

directions given within the time specified, 

the Board may issue a certificate 

certifying the borrower to be a defaulter 

and certifying the sum due from the 

borrower to be recoverable as arrears of 

land revenue. 

Certification 
of sums 
recoverable. 

33. 

(I) If the borrower fails to make the 
payment demanded or to carry out the 
directions given in a notice under section 
32 within the time specified in the notice, 
the Board may issue a certificate in the 
prescribed form and manner certifying the 
borrower to  be a defaulter and certifying 
the aggregate sum, including interest, 
payable by the borrower to the 
Corporation and up to the date  of the 
certificate and the rate at which interest 
was payable thereon thereafter 

         (2) Subject to the provisions of sub-
section (3), a certificate issued under sub-
section (1) shall be conclusive evidence 
that the sums certified in the certificate 
together with further interest at the rate 
certified were recoverable by the 
Corporation from the borrower, and such 
sums shall be immediately recoverable as 
arrears of land revenue. 

 

 (3) The borrower may appeal to the 
Government against a certificate issued 
under sub-section (1) within 15 days of its 
issue and the Govern-ment may cancel or 
modify the certificate. 
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Special 
provisions 
for enforce-
ment of the 
claims of the 
Corporation 

34.   
        (1)  When a certificate under section 33 

has been issued and is subsisting against 
a borrower, any officer nominated for this 
purpose by the Corporation may file a 
suit by presenting a plaint in the 
prescribed manner in the Court within the 
local limits of whose jurisdiction the loan 
was made or the establishment or concern 
in respect of which the loan was made or 
any immovable property charged as 
security was situated for any one or more 
or all of the following relief‘s, namely: 

 

 an order for the recovery of the amount 
due to the Corporation executable 
personally against the borrower and by a 
sale of the properties pledged, mortgaged, 
hypothecated or assigned by the borrower 
as security for the loan; 

 

.  (a) an order for the recovery of the amount 
due to the Corporation executable 
personally against the borrower and 
by a sale of the properties pledged, 
mortgaged, hypothecated or assigned 
by the borrower as security for the 
loan; 

  (b) an injunction restraining the borrower       
from in any manner removing, 
transferring or disposing of any of the 
properties referred to in clause (a); 
and 

 (c)  and ad interim attachment attaching 
the properties referred to in clause (a) 
above and such other properties of the 
borrower as in the opinion of the 
Court may be sufficient to cover the 
claim of the Corporation against the 
borrower. 

(2) The plaint under sub-section (1) shall be 
in the prescribed form and shall state the 
nature and extent of the   liability of the 
borrower to the Corporation, the grounds 
upon which it is made and such other 
particulars as may be prescribed. 
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m,k 

 
 (3) Save as otherwise provided by this 

section, the Code of the Civil Procedure, 

1908, shall so far as may be applicable to 

the proceedings on such a plaint. 

(4)   The borrower shall not appear to defend 
the suit unless he obtain leave from the 
Court as hereinafter provided so to 
appear and defend; and in default of his 
obtaining such leave or of his appearance 
and defence in pursuance thereof, the 
allegations in the plaint shall be deemed 
to be admitted and the Corporation shall 
be entitled to decree accordingly. 

(5)  If the borrower discloses such facts upon 

         affidavit or otherwise as in the opinion of 
the Court are sufficient to entitle him to 
appear and defend the suit, the Court 
shall grant him leave to appear and 
defend. Such leave may be granted 
unconditionally or subject to such terms 
as to payment into Court, giving security 
framing and recording of issues or 
otherwise as the Court thinks fit. 

(6)   A decree passed under this section may 
be executed forthwith. 

(7)    After the decree the Court may  under 
special circumstances set aside the 
decree and, if necessary, stay or set aside 
execution and may give leave to the 
borrower to appear and defend the suit if 
it seems reasonable to the Court so to do, 
and no such terms as the Court thinks fit. 

(8)    A decree passed under this section shall 
be   appeal able. 

V of 

1908. 

Act XVIII of 

1891 to 

apply to the 

books of the 

Corporation. 

35.   The Corporation shall be deemed to be a 

Bank for the purpose of the Banker‘s Book 

Evidence Act, 1891. 

XVIII of 

1891. 
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Disposal of 

profit. 

36.  After making provision for bad and 

doubtful debits, depreciation of assets and 

any other matters, which are usually 

provided for by bankers, the Corporation 

shall, out of its net annual profit, establish 

a Reserve Fund and may declare a 

dividend.  

The rate of such dividend shall not exceed 

five percent per annum.  

 

General 

meetings. 

37.    

     (1) A general meeting (hereinafter referred to 

as the annual general meeting) shall be 

held at the office of the Corporation 

annually within two months from the date 

on which the annual accounts of the 

Corporation are closed and a general 

meeting may be convened by the Board 

at any other time. 

    (2) The shareholders present at the annual 

general meeting shall be entitled to 

discuss the annual accounts, the annual 

report of the Board on the working of the 

Corporation and the auditors‘ report on 

the annual balance sheet and accounts, 

and to express their views in the form of 

resolutions; and the Corporation shall 

consider such views and give such effect 

to them as it considers fit. 

 

Audit. 38.   

(1) The accounts of the Corporation shall be 

audited by not less than two auditors 

holding a certificate under section 144 of 

the Companies Act, 1913, who shall be 

appointed by the Government on such 

remuneration as it may fix, and such 

remuneration shall be paid by the 

Corporation. 

 

VII of 

1913 
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(2) Every auditor appointed under sub-

section (1)  shall be given a copy of the 

annual balance sheet of the Corporation, 

and shall examine it together with the 

accounts and vouchers relating thereto, 

and shall have a list delivered to him of 

all books kept by the Corporation, and 

shall at all reasonable times have access 

to the books, accounts and other 

documents of the Corporation, and may 

in relation to such accounts examine any 

Director or officer of the Corporation. 

(3)  The auditors shall report to the shareholders 

upon the annual balance sheet and 

accounts and in their report they shall state 

whether in their opinion the balance sheet 

exhibits a true and correct view of the state 

of the Corporation‘s affairs according to 

the best of their information and the 

explanations given to them and as shown 

by the books of the Corporation, and 

whether in their opinion books of accounts 

have been kept by the Corporation in a 

proper manner and, in case they have 

called for any explanation or information 

from the Board, whether it has been given 

and whether it is satisfactory. 

(4)  The Government may at any time issue 
directions to the auditors requiring them to 
report to it upon the adequacy of the 
measures taken by the Corporation for the 
protection of interests of its shareholders 
and creditors or upon the sufficiency of 
their procedure in auditing the affairs of 
the Corporation, and may at any time 
enlarge or extend the scope of the audit or 
direct that a different procedure in audit be 
adopted or that any other examination be 
made by the auditor if in its opinion the 
public interest so requires. 

৯৯ 
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Returns. 39.  
   (1)  The Corporation shall furnish to all 

shareholders within ten days of the date to 
which the statement relates, a statement in 
the prescribed form of its assets and 
liabilities as they stand at the close of 
business on the last Thursday of each 
month, or if that day is a public holiday 
under the Negotiable Instruments Act, 
1881, then as they stand at the close of 
business on the preceding working day. 

 

XXVI of 

1881 

   (2)  The Corporation shall furnish in the 

prescribed form to the Government such 

returns and statements at such intervals as 

the Government may require from time to 

time. 

 

 (3) The Corporation shall furnish to the 

Government within two months of the 

close of the financial year an audited 

statement in the prescribed form of its 

assets and liabilities as they stand at the 

close of that year together with a profit and 

loss account for the year and a report on 

the working of the Corporation during the 

year and copies of the said statement, 

account and report shall be published in 

the Official Gazette and shall be laid 

before the Legislature 

 

Liquidation 

of 

Corporation 

40.   No provision of law relating to the winding 

up of companies or corporations shall 

apply to the Corporation and the 

Corporation shall be wound up save by 

order of the Government and in such 

manner as it may direct. 

 

Indemnity 
Directors. 

41.   

  (1)   Every Director shall be indemnified by 
the Corporation against all losses and 
expenses incurred by him in the 
discharge of his duties except such as are 
caused by his own wilful act or default. 
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  (2) A Director shall not be personally 
responsible for the acts of any other 
Director or of any officer or servant of 
the Corporation for any loss or expense 
resulting to the Corporation by reason of 
the insufficiency or deficiency in value 
of or title to any property or security 
acquired or taken on behalf of the 
Corporation or by the wrongful act of 
any person under a liability to the 
Corporation, or by anything done by him 
in good faith in the execution of the 
duties of his office. 

Declaration 
of fidelity 
and 
secrecy.  

42.  Every Director, auditor, officer or servant 
ofthe Corporation shall, before entering upon 
his duties, make a declaration of fidelity and 
secrecy. 

 

 

 

 

Provision 
relating 
income-tax 
and super 
tax. 

43.  For the purpose of the Income-Tax Act, 
1922 the Corporation shall be deemed to 
be a company within the meaning of that 
Act, and shall be liable to income-tax and 
super tax accordingly on its income, profits 
and gains. 

XI of 
1922 

Offences. 44.  

  (1)  Whoever willfully makes a false statement 
or knowingly makes use of any false 
statement for the purpose of obtaining a 
loan from the Corporation or of inducing 
the Corporation to accept any security in 
any form or kind shall be punishable with 
imprisonment for a term which  may 
extend to two years, or with a fine which 
may extend to two thousand Taka, or with 
both. 

  (2)   Whoever being a member of the Board or 
of any Committee of the Corporation 
discloses or uses for a purpose not 
connected with the discharge of his duties 
as a member of the Board or of such 
Committee any information supplied to the 
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Corporation or to the Board or to the 
Committee by a person applying for 
financial assistance shall be punishable 
with imprisonment for a term which may 
extend to six months, or with fine which 
may extend to one thousand Taka, or with 
both. 

   (3)   No Court shall take cognizance of any 

offence punishable under this Act 

otherwise than on a complaint in writing 

signed by an officer of the Corporation 

authorized by the Board in this behalf. 

 

Power of 

Government 

to make 

rules. 

45. The Government may make rules not 

inconsistent with this Act for the purpose 

of giving effect to the provisions of this 

Act, and where the regulations framed 

under the next succeeding section are 

inconsistent with the rules the rules shall 

prevail. 

 

Power of the 

Board to 

make 

regulations. 

46.   

  (1)  The Board may, with the previous 

sanction of the Government, make 

regulations not inconsistent with this Act 

or the rules made under this Act to provide 

for all matters for which provision is 

necessary or expedient for the purpose of 

giving effect to the provisions of this Act. 

(2) In particular and without prejudice to the 

generality of the foregoing powers, such 

regulations may provide for― 

(a)  the holding and conduct of 
elections under this Act including 
the final decision of doubts or 
disputes regarding the validity of 
election; 

(b)  the manner in which and the 
conditions subject to which the 
first allotment of the shares of the 
Corporation shall be made; 
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(c)   the manner in which and the 

conditions subject to which the 

shares of the Corporation may be 

held and transferred and generally 

all matters relating to the rights 

and duties of the shareholders; 

(d) the manner in which the general 

meeting shall be convened, the 

procedure to be followed the reat, 

and the manner in which the right 

to vote may be exercised: 

 (e) the calling of the meetings of the 

Board and of the Executive 

Committee, fees for attending the 

meeting the reof and the conduct 

of business thereat; 

(f)  the manner and terms of issue 

and redemption of bonds and 

debentures by the Corporation: 

(g) the conditions subject to which 

the Corporation may grant loans: 

(h)  the form and manner of 

determining the sufficiency of the 

security taken under section 26; 

(i)  the manner in which and the 

conditions subject to which the 

Corporation may borrow in 

foreign  currency from foreign 

lenders; 

(j)   the form of returns and statements 

 required under this Act;  

(k) the terms and conditions of 

service, duties and conduct of 

officers and servants and agents 

of the Corporation; 

(l)  the disclosure of interest, direct 

or indirect, of a Director of the 

Board in any application for loan; 
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(m) the taking over of, and the 

management of the business of a 

subsidiary corporation or a 

company or co-operative society 

committing a breach of its 

agreement with the Corporation; 

(n) the preparation of annual 

estimates of income and 

expenditure of the Corporation in 

the prescribed form and their 

submission to the Board and the 

Government for approval on 

prescribed dates; and 

(o) the efficient conduct of the affairs 

of the Corporation generally 

 (3)   All regulations made under this section 

shall be published in the Official 

Gazette, and shall come into force on 

such publication. 
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১১.৫  GOVERNMENT OF BANGLADESH 

INFORMATION DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

No. FDC/2R-1/69/74—30
th

 April 1970—In exercise of the 

power conferred by section 45 of the (Bangladesh) Film 

Development Corporation Act, 1957 (Act XV of 1957), the 

Governor is pleased to make the following rules, namely :— 

THE (BANGLADESH) FILM DEVELOPMENT 

CORPORATION RULES, 1970 

1. Title and Commencement :  

(i)   These rules may be called the (Bangladesh) Film Development 
Corporation Rules, 1970. 

(ii)   They shall come into force at once. 

2. Definitions : In these Rules, unless there is anything repugnant in 
the subject or context,— 

(a) ―Act‖ means the (Bangladesh) Film Development Corporation 
Act, 1957. 

(b) ―Board of Directors‖ means the members of the Board of 
Directors of the (Bangladesh) Film Development Corporation 
including the Chairman and the Managing Director of the 
Corporation. 

(c) ―Corporation‖ means the (Bangladesh) Film Development 
Corporation. 

(d) ―Employees‖ means the person in the service of the 

(Bangladesh) Film Development Corporation. 

(e) ―Government‖ means the Government of (Bangladesh). 

(f) ―Officers‖ mean the Officers in the service of the 

(Bangladesh) Film Development Corporation. 

(g) ―Secretary‖ means the Secretary of the (Bangladesh) Film 

Development Corporation. 

(h) All other terms and expressions used but not defined in these 
Rules shall have the same meaning as defined in the Act. 
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3. Submission of Schemes to the Government :  

All Schemes to be submitted to the Government by the Corporation 

under clause (d) of sub-section (2) of section 24 of the Act shall 

contain such information as may be necessary to indicate their 

soundness and propriety from financial point of view and shall as far 

as possible be in such forms as may be prescribed by the 

Government, from time to time. The Corporation shall also submit 

feasibility reports, progress reports, completion reports, annual 

progress reports and any other report on the working of the scheme 

in such forms as may be prescribed by the Government, from time to 

time. 

4. Meeting of the Board of Directors : 

(1)    Meetings of the Board of Directors shall be held at least once 

in every two months and a copy of the Minutes of each 

meeting shall be forwarded to the Government 

(2)    Meeting of the Board of Directors shall ordinarily, be held at 

Dacca, and if it is so decided by the Board, a meeting may be 

held at such other place where there is an office of the 

Corporation. 

5.   Meeting of Executive Committee :  

Meeting of the Executive Committee shall be held at least once in a 

month at the Head Office of the  Corporation at Dacca. 

6.   Information regarding disqualification of Directors :  
When it comes to the notice of the Board that any of the Director 

has incurred any disqualification as specified in section 11 or  

section 12 of the Act, the Board shall inform the Government of 

such disqualification of the Director. 

7. Manner and form in which contracts binding on the 

Corporation may be executed :  

Contracts, on behalf of the Corporation, may be made in the 

following manner, namely:— 

 Any Contract which, if made between the Corporation and private 

parties would by law be required to be in writing signed by the 

parties to be charged therewith, may be made on behalf of the 

Corporation in writing signed by the person acting under its 

authority, and may in the same manner be varied or discharged.  
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8.     Investment of Funds :   

(1)    Save, as otherwise provided, the funds of the Corporation shall 

be administered by the Board. 

(2)  The Board may decide as to the amount of money required for 

day–to-day business of the Corporation, and about its safe 

custody and disposal. 

(3)    The Board may determine the amount to be invested in various 

schemes for research and development. 

(4)   Money in the Reserve Fund of the Corporation established 

under section 36 of the Act shall be invested in Government 

security. 

9.   Receipts : 

  The Corporation shall make arrangements to receive any dividend 

or other payments falling due on account of shares held by the 

Corporation. 

10.   Accounts :  

 The accounts of the Corporation shall be kept strictly on commercial 

lines and shall be maintained under the supervision of qualified 

accountants having experience in commercial accounting. 

11.   Budget :  

 The Corporation shall submit to the Government in the Prescribed 

Forms and by the respective dates, as may be required by the 

Government the following budges every year, namely:— 

   (i) Annual Development Budget; 

(ii) Revised Annual Development Budget; 

(iii) Foreign Exchange Budget; 

(iv) Detailed Budget along with summarized heads, under ‗Cash‘ 

‗Revenue‘ and ‗Capital‘ in respect of completed projects/ 

companies managed by the Corporation; and 

(v) Foreign Exchange Budget for revenue expenditure. 

 The above budgets shall be approved by the Board of Directors and 
submitted to the Government at least three months before the close of 
the financial year, 

১০০ 
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12.  Operation of funds for development Programme :   

 The Corporation shall prepare a Budget of its Development 
Programme Annually for the next financial year and submit it to the 
Government for sanction and may draw the amounts as may be 
sanctioned by the Government. The Budget shall disclose the 
expenditure to be incurred for development work in each project. 
The money drawn against the budget sanctioned by the Government 
shall be kept by the Corporation in such bank or banks as may be 
approved by the Government and only such disbursements of the 
funds shall be made as shall be requisitioned by the project, from 
time to time, within their sanctioned Budget. 

13. Foreign Exchange Component :  

 It Foreign Exchange Component of any scheme is provided by any 
foreign loan or credits in kind, the Government shall deduct the 
proportionate Taka cover from the budget annually submitted by the 
Corporation for its sanction and shall release the balance cash 
component annually to the Corporation. The Taka cover of the 
Foreign Exchange Component shall be released by the Government 
in favour of the Corporation if the Foreign Exchange allocation is not 
in kind and provided that the Taka cover for the Foreign Exchange is 
deposited in the State Bank of (Bangladesh) by the Corporation to the 
Credit to the Government. 

14.   Annual Report :—  

 The Corporation shall submit its Annual Report not later than the 

31
st
 day of March in the year following that to which the report 

relates. The report shall consist of the following parts, namely- 

(a)    Report on the conduct of the affairs of the Corporation for the 
preceding financial year on the pattern of the report of the 
Board of Directors of the Oommercial Corporation to the Share 
holders ; 

(b)   Information collected by the Corporation to indicate the 
prospect of the companies sponsored by it and their balance 
sheets ; 

(c)     Budget proposal of the Corporation for the next financial year;  

(d)     Estimated amount of money required by the Corporation for 
the next financial year with allowances given to the need for 
flexibility, including provision for emergencies and 
contingencies in order that  the Corporation may properly carry 
out its activities authorized by the Act. 
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15. Appointment of the Chairman :  

 A Senior Officer of the rank and status of the Secretary to the 
Government will be appointed as one of the Directors to be the 
Chairman of the Board of Directors of the Corporation under 
section 14 of the (Bangladesh) Film Development Corporation  
Act, 1957. He shall hold office as Chairman for a term of 3 years 
and thereafter until his successor is appointed subject to his 
continuing to hold office as Director. He shall be eligible for re-
appointment. As Chairman of the Board of Directors, he will have 
overall control over the affairs of the Corporation. 

16.   Appointment of the Managing Director :   

 The Managing Director shall be appointed by Government under 
section 9 of the (Bangladesh) Film Development Corporation Act, 
1957. He shall be the Executive Head and shall, subject to general 
or special direction of the Board in this behalf be responsible for 
efficient administration, discipline and proper conduct of the affairs 
of the Corporation. He may except in important policy matters, 
exercise all powers and do all acts and things which may be 
exercised or done by the Board subject to the direction given by the 
Board from time to time and in case of urgent policy matters he will 
have power to take proper action on behalf of the Board with 
reasons to be recorded in writing subject to report to the next 
meeting of the Board or the Executive Committee. 

17.  Technical Advisory Committee :  

 The Corporation shall appoint a Committee of experts to be called the 
Technical Advisory Committee to give its advice when required by 
the Board on the financial and technical aspect of a scheme which 
may be under the consideration of the Corporation. 

18. Selection Board for appointment of employees :  

 There shall be two Selection Boards (i) The Higher Selection Board ; 
and (ii) the Lower Selection Board. 

(a) The Board of Directors shall function as the Higher Selection 

Board to make selections for appointments to posts carrying an 

initial monthly salary of Tk. 1,200.00 and above: 

 Provided that any post carrying an initial monthly salary of  

Tk. 1,200.00 and above shall be created with the prior approval  

of the Government ; 
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(b) The Lower Selection Board shall be constituted by the Board 
of Directors with Managing Director as its Chairman to make 
selection for appointment to posts carrying a monthly salary 
below Tk. 1,200.00 excepting the posts of  clerks, peons, etc. 

19.   Recruitment and employment of consultants, advisers, officers 

and employees :  

(1)  The Corporation shall lay down regulations for the recruitment 
and employment of its consultants, advisers, officers and 
employees. The regulations shall provide, among other things, 
terms and conditions of service which shall include scales of 
pay, allowances, if any, period of probation, promotion, 
transfer, leave, suspension, discharge, dismissal appeal, 
medical facilities, gratuity, etc, 

(2)   The appointment of consultants/advisers shall, however, be 
made with the prior approval of the Government. 

20. Law Officers/Legal Advisers :  

 The Corporation shall obtain prior approval from the Law 
Department before they appoint any Law Officer/Legal Adviser. 

21. Recruitment of Screened out/Dismissed Government Servants :  

 The Corporation shall not employ any screened out or dismissed 

Government servants. 

22. Recruitment of Compulsorily Retired Government Servants :  

 The Corporation shall not ordinarily employ any compulsorily 
retired Government servant; if it is considered essential to employ a 
compulsorily retired Government servant, prior approval of the 
Government shall be obtained. 

23. Mode of correspondence :  

 The Corporation shall refrain from corresponding direct with the 
Central Government, other Departments of the Government of 
outside agencies on policy matters without prior approval of the 
Administrative Department. 

24. Purchase and sale of goods :  

 The Corporation shall issue administrative orders prescribing the 
procedure to be followed by them in regard to the purchase of goods 
and also the procedure in regard to the sale of goods produced by 
the Corporation except those which Government would like to 
purchase and supply. 
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25. Publicity, Advertisements, etc. :  

 The Corporation shall route all advertisements, notices such as 

tender notices, situation vacant, etc., through Government 

Information Department. 

26. Interpretation of Rules :  

In the event of any dispute as to the interpretation of any of the 

provisions of these Rules, the decision of the Government shall be 

final and binding. 

27. Power to amend Rules :  

 The Government may, as and when exigencies arise, amend these 

 rules. 

28. Institution of suits by consultants, advisers, officers and 

employees: Where a consultant, adviser, officer or employee of the 

Corporation suffers any wrong in the course of his official duty, and 

if he wants to file a suit against any party other than the Government 

or the Corporation for any wrong he has suffered or supposed to 

have suffered, he shall take prior permission of the Corporation. A 

Government servant who is on deputation to the Corporation shall 

take prior permission of the Government before institution of such a 

suit by him. 

 

[No. FDC/2R-1/69/74, Dated: 30
 
–04-1970] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১.৬ [ফাংরাদদ কগদজট, চ্চতচ্চযক্ত ংখ্যা, এচ্চপ্রর ১৫, ২০০৮ তাচ্চযদখ প্রকাচ্চত] 
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ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন 
কতজগঁ, ঢাকা। 

প্রজ্ঞান 

তাচ্চযখ, ৫ তচত্র ১৪১৪ ফোব্দ/১৯ ভাচ প ২০০৮ চ্চিটাব্দ 

 

এ, অয,  নং ৭০-অআন/২০০৮ ।Film Development Corporation Act, 1957 

(Act XV of 1957) Gi section 46 (1) এ প্রদি ক্ষভতাফদর ঊযল Development 

Corporation এয Board of Directors, যকাদযয পূফ পানুদভাদনক্রদভ, চ্চনম্নরূ প্রচ্চফধানভারা 

প্রণয়ন কচ্চযর, মথাঃ 

প্রথভ ধ্যায় 

প্রাযচ্চম্ভক 

১। ংচ্চক্ষপ্ত চ্চদযানাভ  প্রদয়াগ।(১) এআ প্রচ্চফধানভারা ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন 

(কভ পকতপা  কভ পচাযী) চাকুযী প্রচ্চফধানভারা, ২০০৮ নাদভ চ্চবচ্চত আদফ। 

 (২) এআ প্রচ্চফধানভারা কদ পাদযন এয কর কভ পচাযীয কক্ষদত্র প্রদমাজয 

আদফ, তদফ যকায ফা স্থানীয় কর্তপক্ষ আদত কপ্রলদণ চ্চনদয়াচ্চজত থফা চুচ্চক্ত ফা 

খন্ডকারীন চ্চবচ্চিদত চ্চনদয়াচ্চজত কভ পচাযীগদণয কক্ষদত্র, এআ প্রচ্চফধানভারায ককান 

চ্চকছু প্রদমাজয ফচ্চরয়া তাাদদয চাকুযীয দতপ স্পষ্টবাদফ ঈচ্চেচ্চখত না থাচ্চকদর, আা 

প্রদমাজয আদফ না। 

২। ংজ্ঞা।চ্চফলয় ফা প্রংদগয চ্চযন্থী চ্চকছু না থাচ্চকদর, এআ প্রচ্চফধানভারায় 

(ক)  ‘‘দাচযণ’’ থ প চাকুযীয শৃঙ্খরা ফা চ্চনয়দভয াচ্চনকয অচযণ থফা ককান 

কভ পকতপা ফা কভ পচাযী ফা বদ্রজদনয দক্ষ কাবনীয় নদ এআরূ অচযণ; এফং 

চ্চনম্নফচ্চণ পত অচযণমূ আায ন্তর্ভ পক্ত আদফ, মথাঃ 

()  উর্ধ্পতন কভ পকতপায অআনংগত অদদ ভােকযণ; 

(অ)  কতপদব্য গুরুতয ফদরা;  

(আ)  ককান অআনংগত কাযণ ব্যচ্চতদযদক কর্তপক্ষ ফা ঈর্ধ্পতন কভ পকতপায ককান 

অদদ, চ্চযত্র থফা চ্চনদদ পাফরীয প্রচ্চত ফজ্ঞা প্রদ পন; এফং 

(ই)  ককান কর্তপদক্ষয চ্চনকট ককান কভ পকতপা ফা কভ পচাযীয চ্চফরুদে চ্চফচায-

চ্চফদফচনাীন, চ্চফযচ্চক্তকয, চ্চভথ্যা ফা ায চ্চবদমাগ ম্বচ্চরত দযখাস্ত ক 

কযণ; 
 

(L)  ‘‘অআন’’ থ প Film Development Corporation Act, 1957 (Act 

XV of 1957); 
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 (গ)  ‘‘ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ’’ থ প ংচ্চিষ্ট কাম পাচ্চদ চ্চনষ্পচ্চিয জে ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ চ্চাদফ 

কফাড প কর্তপক ভদনানীত ককান ব্যচ্চক্ত ফা কর্তপক্ষ; 

 (ঘ)  ‘‘কর্তপক্ষ’’ থ প চ্চনদয়াগকাযী কর্তপক্ষ চ্চকংফা কর্তপদক্ষয ক্ষভতা প্রদয়াগ কচ্চযফায 

চ্চনচ্চভি তৎকর্তপক ভদনানীত ককান কভ পকতপা এফং ঈক্ত কভ পকতপায উর্ধ্পতন ককান 

কভ পকতপা আায ন্তর্ভ পক্ত আদফন; 

 (ঙ)  ‘‘কদ পাদযন’’ ফা ‘‘ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন’’ থ প অআদনয 

Section 2(c) কত জ্ঞাচ্চয়ত Corporation;  

 (চ)  ‘‘কভ পকতপা’’ থ প কদ পাদযন এয ককান কভ পকতপা;  

 (ছ)  ‘‘কভ পচাযী’’ থ প কদ পাদযন এয ককান কভ পচাযী এফং কম ককান কভ পকতপা আায 

ন্তর্ভ পক্ত আদফন; 

 (জ)  ‘‘তপচ্চর’’ থ প এআ প্রচ্চফধানভারায তপচ্চর;  

 (ঝ)  ‘‘চ্চনদয়াগকাযী কর্তপক্ষ’’ থ প কফাড প এফং ককান দদ চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্র কফাদড পয 

চ্চনকট আদত এতদুদদ্দদে ক্ষভতাপ্রাপ্ত ককান কভ পকতপা আায ন্তর্ভ পক্ত আদফন; 

 (ঞ)  ‘‘দ’’ থ প তপচ্চদর ঈচ্চেচ্চখত ককান দ;  

 (ট)  ‘‘রায়ন’’ থ প চ্চফনা নুভচ্চতদত চাকুযী ফা কতপব্যস্থর তযাগ থফা চ্চফনা নুভচ্চতদত 

৬০(লাট) চ্চদন ফা তদূর্ধ্প ভয় মাফত কতপব্য আদত নুচ্চস্থত থাকা, থফা 

নুভচ্চত কতপদব্য নুচ্চস্থচ্চতয ধাযাফাচ্চকতায় নুদভাচ্চদত কভয়াদদয য 

৬০(লাট) চ্চদন ফা তদূর্ধ্প ভয় পুনঃ নুভচ্চত গ্রণ ব্যচ্চতদযদক নুচ্চস্থত থাকা, 

থফা চ্চফনা নুভচ্চতদত কদ তযাগ এফং ৩০(চ্চত্র) চ্চদন ফা তদূর্ধ্প ভয় চ্চফদদদ 

ফস্থান কযা, থফা নুভচ্চত কদ তযাগ কচ্চযয়া চ্চফনা নুভচ্চতদত নুদভাচ্চদত 

ভদয়য য ৬০(লাট) চ্চদন ফা তদূর্ধ্প ভয় চ্চফদদদ ফস্থান কযা; 

(ঠ)  ‘‘ফাছাআ কচ্চভটি’’ থ প ককান দদ চ্চনদয়াগদাদনয স্যাচ্চয প্রদাদনয ঈদদ্দদে এআ 

প্রচ্চফধানভারায ধীন গঠিত ককান ফাছাআ কচ্চভটি; 

(ড)  ‘‘চ্চফজ্ঞান’’ থ প ব্যাক প্রচাদযয ঈদদ্দদে চ্চত্রকা ফা ে ককান গণ-ভাধ্যদভ 

প্রকাচ্চত চ্চফজ্ঞান; 

 (ঢ)  ‘‘কফাড প’’ থ প কদ পাদযন এয Board of Directors; 
 (ণ)  ‘‘চ্চক্ষানচ্চফ’’ থ প ককান দদয চ্চফযীদত চ্চক্ষানচ্চফ চ্চাদফ চ্চনদয়াগপ্রাপ্ত ককান 

কভ পকতপা ফা কভ পচাযী; 

 (ত)  ‘‘ম্মানী’’ থ প ভাদঝ ভাদঝ প্রদয়াজন য় এআরূ চ্চফদল ফা কষ্টাধ্য কাদজয 

স্বীকৃচ্চতস্বরূ নাফতপক ধযদনয কফাড প কর্তপক স্বীকৃত েদকান নগদ পুযস্কায; 
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 (থ)  ‘‘স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট’’, ‘‘স্বীকৃত প্রচ্চতষ্ঠান’’, ‘‘স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয়’’ ফা 

‘‘স্বীকৃত কফাড প’’ থ প অততঃ ফরফৎ ককান অআন দ্বাযা ফা অআদনয ধীন 

প্রচ্চতচ্চষ্ঠত ককান আনচ্চষ্টটিঈট, প্রচ্চতষ্ঠান, চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা কফাড প এফং এআ 

প্রচ্চফধানভারায ঈদদ্দে পূযণকদল্প কফাড প কর্তপক স্বীকৃত ে ককান আনচ্চষ্টটিঈট, 

প্রচ্চতষ্ঠান, চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা কফাড প আায ন্তর্ভ পক্ত আদফ।  

 

চ্চদ্বতীয় ধ্যায় 

চ্চনদয়াগ, আতযাচ্চদ 

৩।  চ্চনদয়াগ েচ্চত।এআ ধ্যায় এফং তপচ্চদরয চ্চফধানাফরী াদদক্ষ, ককান দদ চ্চনম্নফচ্চণ পত 

েচ্চতদত চ্চনদয়াগ দান কযা আদফ, মথাঃ 
 

(ক)  যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ;  
 

(খ)  দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; এফং  
(গ)  কপ্রলদন ফদচ্চরয ভাধ্যদভ।  

৪।  ফাছাআ কচ্চভটি।ককান দদ যাচ্চয ফা দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ চ্চনদয়াগদাদনয স্যাচ্চয প্রদাদনয 

ঈদদ্দদে, কফাড প এক ফা একাচ্চধক ফাছাআ কচ্চভটি গঠন কচ্চযদত াচ্চযদফ।  

৫। যাচ্চয চ্চনদয়াগদান।(১) ককান ব্যচ্চক্ত ককান দদ যাচ্চযবাদফ চ্চনদয়াগরাদবয চ্চনচ্চভি 

ঈমৄক্ত ফচ্চরয়া চ্চফদফচ্চচত আদফন না, মচ্চদ চ্চতচ্চন- 
(ক)  ফাংরাদদদয নাগচ্চযক না ন; থফা  
(খ)  ফাংরাদদদয নাগচ্চযক নদন এআরূ ককান ব্যচ্চক্তদক চ্চফফা কচ্চযয়া থাদকন ফা চ্চফফা 

কচ্চযফায জে প্রচ্চতশ্রুচ্চতফে আয়া থাদকন। 
 (২) ককান ব্যচ্চক্ত ককান দদ যাচ্চযবাদফ চ্চনমৄক্ত আদফন না, মচ্চদ ঈক্ত দদ চ্চনদয়াদগয জে 

তাায প্রদয়াজনীয় কমাগ্যতা না থাদক এফং তাায ফয়ীভা তপচ্চদর ফচ্চণ পত ফয়ীভায ভদধ্য না য়।  
(৩) ককান দদ যাচ্চযবাদফ চ্চনদয়াগ কযা মাআদফ না, কম ম পন্ত না ঈক্ত দদ চ্চনদয়াদগয জে  

(ক)  চ্চনফ পাচ্চচত ব্যচ্চক্তদক কর্তপক্ষ কর্তপক এতদুদদ্দদে চ্চনমৄক্ত চ্চচচ্চকৎা-ল পদ ফা চ্চচচ্চকৎা 

কভ পকতপা স্বাস্থযগতবাদফ ঈমৄক্ত ফচ্চরয়া প্রতযয়ন কদযন; 
 (খ)  চ্চনফ পাচ্চচত ব্যচ্চক্তয পূফ প কাম পকরা মথাদমাগ্য এদজন্সীয ভাধ্যদভ প্রচ্চতাচ্চদত য় এফং 

কদখা মায় কম, কদ পাদযন এয চাকুযীদত চ্চনদয়াগ রাদবয জে চ্চতচ্চন নুমৄক্ত 

নদন। 

(৪) যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্র কর দদয জে কদদয যাজধানী আদত প্রকাচ্চত ন্ততঃ দুআটি 

জাতীয় তদচ্চনক চ্চত্রকায় প্রকাচ্চত চ্চফজ্ঞাদনয ভাধ্যদভ দযখাস্ত অফান কচ্চযদত আদফ এফং চ্চফচ্চবন্ন 

ভয় এআরূ চ্চনদয়াগদাদনয কক্ষদত্র যকায কর্তপক জাযীকৃত ককাটা ম্পচ্চকপত চ্চনদদ পাফরী নুযণ 

কচ্চযদত আদফ। 

(৫) ককান দদ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্র এতদুদদ্দদে কফাড প কর্তপক গঠিত ফাছাআ 

কচ্চভটিয স্যাচ্চযদয চ্চবচ্চিদত চ্চনদয়াগদান কচ্চযদত আদফ। 

৬। দদান্নচ্চত।(১) এআ প্রচ্চফধানভারায োে চ্চফধান  তপচ্চর াদদক্ষ, ককান কভ পচাযীদক 

যফতী ঈিতয দদ দদান্নচ্চতয জে চ্চফদফচনা কযা মাআদত াদয।  
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 (২) ককফরভাত্র কজযষ্ঠতায কাযদণ ককান ব্যচ্চক্ত চ্চধকায চ্চাদফ তাায দদান্নচ্চত দাফী কচ্চযদত 

াচ্চযদফন না। 

 (৩) জাতীয় কফতন কস্কর, ২০০৫ নুাদয ১৩৭৫০-১৯২৫০/-  তদূর্ধ্প কস্কদরয দমূদয 

দদান্নচ্চত কভধা কাভ কজযষ্ঠতায চ্চবচ্চিদত আদফ। 

(৪) ককান কভ পচাযীদক তাায াধাযণ কৃচ্চতত্ব, কতপব্যচ্চনষ্ঠা এফং চাকুযীকাদর ঈিতয দদয জে 

প্রদয়াজনীয় কাগত যীক্ষায় ঈিীণ প য়ায কাযদণ ব্যচ্চতক্রভী কক্ষত্র চ্চাদফ, ারা চ্চতক্রভ কযতঃ 

দদান্নচ্চত কদয়া মাআদত াদয। 

৭। চ্চক্ষানচ্চফচ্চ।(১) ককান স্থায়ী শূে দদয চ্চফযীদত চ্চনদয়াদগয জে ফাছাআকৃত ব্যচ্চক্ত 

কমাগদাদনয তাচ্চযখ আদত 

(ক) যাচ্চযবাদফ চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্র, ১(এক) ফৎদযয জে এফং  

 (খ) দদান্নচ্চতয কক্ষদত্র ৬(ছয়) ভাদয জে চ্চক্ষানচ্চফ থাচ্চকদফনঃ  

তদফ তপ থাদক কম, চ্চনদয়াগকাযী কর্তপক্ষ, কাযণ চ্চরচ্চফে কচ্চযয়া, ককান চ্চক্ষানচ্চফদয 

চ্চক্ষানচ্চফচ্চ কভয়াদ এআরূদ বৃচ্চে কচ্চযদত াচ্চযদফ মাাদত ফচ্চধ পত কভয়াদ ফ পাকুদল্য ৬(ছয়) ভাদয 

চ্চধক না য়। 

(২) কম কক্ষদত্র ককান চ্চক্ষানচ্চফচ্চ কভয়াদ চরাকাদর চ্চনদয়াগকাযী কর্তপক্ষ ভদন কদয কম, তাায 

অচযণ  কভ প  দন্তালজনক নদ, ফা তাায কভ পদক্ষ য়ায ম্ভাফনা নাআ, কআ কক্ষদত্র কর্তপক্ষ 
(ক)  যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্র, চ্চক্ষানচ্চফদয চাকুযী ফান ঘটাআদত াচ্চযদফ; এফং  
(খ)  দদান্নচ্চতয কক্ষদত্র, তাাদক কম দ আদত দদান্নচ্চত কদয়া আয়াচ্চছর কআ দদ 

প্রতযাফতপন কযাআদত াচ্চযদফ। 
(৩) চ্চক্ষানচ্চফচ্চ কভয়াদ, ফচ্চধ পত কভয়াদ থাচ্চকদর তাা, ম্পূণ প য়ায য চ্চনদয়াগকাযী 

কর্তপক্ষ 

(ক) মচ্চদ এআ ভদভ প ন্তুষ্ট য় কম, চ্চক্ষানচ্চফচ্চ কভয়াদ চরাকাদর ককান চ্চক্ষানচ্চফদয 

অচযণ  কভ প  দন্তালজনক চ্চছর, তাা আদর ঈ-প্রচ্চফধান (৪) এয চ্চফধান াদদক্ষ, 

তাাদক চাকুযীদত স্থায়ী কচ্চযদফ; এফং 
 (খ)  মচ্চদ ভদন কদয কম, ঈক্ত কভয়াদ চরাকাদর চ্চক্ষানচ্চফদয অচযণ  কভ প     

দন্তালজনক চ্চছর না, তাা আদর ঈক্ত কর্তপক্ষ- 
 ()  যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্র, তাায চাকুযীয ফান ঘটাআদত াচ্চযদফ; এফং  
 (অ)  দদান্নচ্চতয কক্ষদত্র, তাাদক কম দ আদত দদান্নচ্চত কদয়া আয়াচ্চছর কআ 

দদ প্রতযাফতপন কযাআদত াচ্চযদফ। 

(৪)  ককান চ্চক্ষানচ্চফদক ককান দদ স্থায়ী কযা আদফ না, মচ্চদ না চ্চতচ্চন 
(ক)  দন্তালজনকবাদফ চ্চক্ষানচ্চফচ্চ কভয়াদ ভাপ্ত কচ্চযয়া থাদকন;  
(খ)  কদ পাদযন কর্তপক গৃীত এতদুদদ্দদে চ্চনধ পাচ্চযত চ্চফবাগীয় যীক্ষায় (মচ্চদ থাদক) 

ঈিীণ প ন; এফং 
 (গ)  এতদুদদ্দদে চ্চনধ পাচ্চযত প্রচ্চক্ষণ (মচ্চদ থাদক) দন্তালজনকবাদফ ভাপ্ত কদযন।  

৮। কপ্রলদণ চ্চনদয়াগ।তপচ্চদরয চ্চফধানাফরী াদদক্ষ, কদ পাদযদনয ককান দদ কপ্রলদণ ফদরীয 

ভাধ্যদভ চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্র চ্চনদয়াগকাযী কর্তপক্ষ যকায ফা ককান স্থানীয় কর্তপদক্ষয ককান ঈমৄক্ত 
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কভ পচাযীদক, কদ পাদযন এফং যকায ফা কক্ষত্রভত, ংচ্চিষ্ট স্থানীয় কর্তপদক্ষয যস্পদযয ভদধ্য 

চ্চস্থযকৃত তপাধীদন, চ্চনদয়াগ কচ্চযদত াচ্চযদফ। 

 
র্ততীয় ধ্যায় 

চাকুযীয াধাযণ তপাফরী 

৯। কমাগদাদনয ভয়।(১) ে চাকুযীস্থদর ফদরীয কক্ষদত্র ককান নতুন দদ কমাগদাদনয জে 

ককান কভ পচাযীদক চ্চনম্নরূ ভয় কদয়া আদফ, মথাঃ- 
 

(ক) প্রস্ত্িচ্চতয জে ছয় চ্চদন; এফং  
 

(খ)  ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ কর্তপক নুদভাচ্চদত ন্থায় ভ্রভদণ প্রকৃতদক্ষ চ্চতফাচ্চত  

ভয়ঃ 
     তদফ তপ থাদক কম, এআ ঈ-প্রচ্চফধান নুমায়ী কমাগদাদনয ভয় গণনায ঈদদ্দদে াধাযণ 

ছুটিয চ্চদন গণনা কযা আদফ না। 

 (২) ককান চ্চফদল কক্ষদত্র কর্তপক্ষ ঈ-প্রচ্চফধান(১) এয ধীদন প্রাপ্য কমাগদাদনয ভয় হ্রা ফা 

বৃচ্চে কচ্চযদত াচ্চযদফ। 

 (৩) ককান কভ পচাযী এক চাকুযীস্থর আদত েত্র ফদরী আদর, থফা চাকুযীস্থর চ্চযফতপন 

কচ্চযদত য় এভন ককান নতুন দদ চ্চনদয়াগপ্রাপ্ত আদর, তঁায পুযাতন চাকুযীস্থর, থফা কম স্থাদন 

চ্চতচ্চন চ্চনদয়াদগয ফা ফদরীয অদদ াআয়াদছন, এআ দুআদয়য ভদধ্য কম স্থান কভ পচাযীয জে চ্চধকতয 

স্যচ্চফধাজনক য় ক স্থান আদত তঁায কমাগদাদনয ভয় গণনা কযা আদফ। 
(৪) মচ্চদ ককান কভ পচাযী এক চাকুযীস্থর আদত ে চাকুযীস্থদর, ফা এক দ আদত ে দদ, 

কমাগদাদনয ন্তফতীকারীন ভয় ছুটি গ্রণ কদযন, তদফ তাায দাচ্চয়ত্ববায স্তান্তয কচ্চযফায য আদত 

কম ভয় চ্চতফাচ্চত য় তাা কভচ্চডদকর াটি পচ্চপদকট ক কচ্চযয়া ছুটি গ্রণ না কচ্চযদর, ছুটিয ন্তর্ভ পক্ত 

আদফ। 

১০। কফতন  বাতা।যকায চ্চফচ্চবন্ন ভদয় কমআরূ চ্চনধ পাযণ কচ্চযদফ, কভ পচাযীদদয কফতন  

বাতা কআরূ আদফ। 

১১। প্রাযচ্চম্ভক কফতন।(১) ককান দদ ককান কভ পচাযীদক প্রথভ চ্চনদয়াদগয ভদয় ঈক্ত দদয জে 

চ্চনধ পাচ্চযত কফতনক্রদভয ফ পচ্চনম্ন কফতনআ আদফ তাায প্রাযচ্চম্ভক কফতন।  
 (২) ংচ্চিষ্ট ব্যচ্চক্তয চ্চফদল কভধায স্বীকৃচ্চতস্বরূ তাাদক, ফাছাআ কচ্চভটিয স্যাচ্চযদয চ্চবচ্চিদত, 

ঈিতয প্রাযচ্চম্ভক কফতন প্রদান কযা মাআদত াদয।  
 (৩) যকায আায কভ পচাযীদদয কফতন ংযক্ষদণয ঈদদ্দদে ভয় ভয় কম চ্চনদদ পাফরী জাযী 

কচ্চযদফ তদানুাদয কদ পাদযদনয কভ পচাযীদদয কফতন ংযক্ষণ কযা মাআদত াদয।  

১২। দদান্নচ্চতয কক্ষদত্র কফতন।ককান কভ পচাযীয দদান্নচ্চতয কক্ষদত্র কম দদ তাাদক দদান্নচ্চত 

প্রদান কযা য় াধাযণতঃ কআ দদয জে চ্চনধ পাচ্চযত কফতনক্রদভয ফ পচ্চনম্ন স্তদয তাায কফতন 

চ্চনধ পাচ্চযত আদফ এফং ঈক্ত ফ পচ্চনম্ন কফতন দক্ষা তাায পুযাতন দদ প্রাপ্ত কস্কদরয কফতন ঈিতয 

আদর, ঈিতয দদয জে প্রাপ্য কফতনক্রদভ তাায পুযাতন দদয মূর কফতদনয ব্যফচ্চত ঈদযয 

স্তদয তাায কফতন চ্চনধ পাচ্চযত আদফ। 
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১৩। কফতন ফধ পন।(১) কফতন বৃচ্চে স্থচ্চগত যাখা না আদর, াধাযণতঃ ভয়ভত চ্চনধ পাচ্চযত কফতন 

ফধ পন ভঞ্জুয কযা আদফ। 
 (২) মচ্চদ কফতন বৃচ্চে স্থচ্চগত যাখা য়, তাা আদর ঈা কম কভয়াদ ম পন্ত স্থচ্চগত যাখা য়, 

স্থচ্চগতকাযী কর্তপক্ষ তাা ঈদেখ কচ্চযদফ। 
 (৩) ককান চ্চক্ষানফী াপল্যজনকবাদফ চ্চক্ষানফীচ্চকার ভাপ্ত না কচ্চযদর এফং চাকুযীদত 

স্থায়ী না আদর, চ্চতচ্চন কফতন ফধ পদনয চ্চধকাযী আদফন না। 
 (৪) প্রংনীয় ফা াধাযণ কদভ পয জে চ্চনদয়াগকাযী কর্তপক্ষ ককান কভ পচাযীদক একদে 

নচ্চধক দুআটি চ্চফদল কফতন ফধ পন ভঞ্জুয কচ্চযদত াচ্চযদফ। 
 (৫) কমআদক্ষদত্র ককান কফতনক্রদভ দক্ষতা-ীভা চ্চনধ পাচ্চযত যচ্চয়াদছ, কআদক্ষদত্র ককান কভ পচাযীয 

কফতন ফধ পন স্থচ্চগত কচ্চযফায জে ক্ষভতাম্পন্ন ঈমৄক্ত কর্তপদক্ষয স্যচ্চনচ্চদ পষ্ট ভঞ্জুযী ব্যতীত তাায 

দক্ষতা ীভায ব্যফচ্চত ঈদযয কফতন বৃচ্চে নুদভাদন কযা মাআদফ না এফং এআরূ ভঞ্জুযীয কক্ষদত্র 

প্রচ্চতদফদনকাযী কভ পকতপায এআ ভদভ প স্যাচ্চয থাচ্চকদত আদফ কম, ংচ্চিষ্ট কভ পচাযীয কাজকভ প চ্চছর 

দক্ষতাীভা চ্চতক্রভ কযায জে ঈমৄক্ত। 

১৪। কজযষ্ঠতা।(১) এআ প্রচ্চফধাদনয োে চ্চফধানাফরী াদদক্ষ, ককান দদ ককান কভ পচাযীয 

কজযষ্ঠতা কআ দদ তাায কমাগদাদনয তাচ্চযখ আদত গণনা কযা আদফ। 

 

 
 (২) একআ ভদয় একাচ্চধক কভ পচাযী চ্চনদয়াগপ্রাপ্ত আদর তাাদদয কভধা তাচ্চরকা নুাদয ংচ্চিষ্ট 

ফাছাআ কচ্চভটি কম স্যাচ্চয কদযন কআ স্যাচ্চযদয চ্চবচ্চিদত চ্চনদয়াগকাযী কর্তপক্ষ ঈক্ত কভ পচাযীদদয 

াযস্পচ্চযক কজযষ্ঠতা চ্চস্থয কচ্চযদফ। 

 (৩) একআ ফৎদয যাচ্চয চ্চনদয়াগপ্রাপ্ত  দদান্নচ্চতপ্রাপ্ত ব্যচ্চক্তগদণয ভদধ্য দদান্নচ্চতপ্রাপ্ত 

ব্যচ্চক্তগণ কজযষ্ঠ আদফন। 

 (৪) কমআদক্ষদত্র একাচ্চধক ব্যচ্চক্তদক একআ ভদয় দদান্নচ্চত কদয়া য় কআদক্ষদত্র কম দ আদত 

দদান্নচ্চত কদয়া আয়াদছ কআ দদ কজযষ্ঠতায চ্চবচ্চিদত তাাদদয াযস্পচ্চযক কজযষ্ঠতা চ্চস্থয কযা 

আদফ। 

 (৫) কদ পাদযন আায কভ পচাযীদদয কগ্রডয়াযী কজযষ্ঠতা তাচ্চরকা যক্ষণাদফক্ষণ কচ্চযদফ এফং 

ভয় ভয় তাাদদয ফগচ্চতয জে প্রকা কচ্চযদফ। 

 (৬) কভ পচাযীদদয কক্ষদত্র The Government Servants (Seniority of Freedom 

Fighters) Rules, 1979 এয চ্চফধান মূ প্রদমাজয আদফ। 

১৫। কপ্রলণ  পূফ পস্বত্ব (চ্চরদয়ন)।(১) ঈ-প্রচ্চফধান (২) এয চ্চফধান াদদক্ষ, কর্তপক্ষ মচ্চদ ভদন 

কদয কম, ঈায ককান কভ পচাযীয াযদচ্চ পতা  তৎকর্তপক গৃীত চ্চফদল প্রচ্চক্ষণ ে ককান ংস্থা, 

তঃয ারাত গ্রণকাযী ংস্থা ফচ্চরয়া ঈচ্চেচ্চখত, এয জে প্রদয়াজনীয়, তাা আদর কদ পাদযন 

এফং ারাত গ্রণকাযী ংস্থায ভদধ্য াযস্পচ্চযকবাদফ ম্মত কভয়াদদ  তপাধীদন ারাত 

গ্রণকাযী ংস্থায নুরূ ফা দৃদদ ঈক্ত কভ পচাযীদক চ্চনদয়াদগয ঈদদ্দদে েস্ত কযা মাআদফঃ 
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তদফ তপ থাদক কম, ককান কভ পচাযীদক তাায ম্মচ্চত ব্যচ্চতদযদক ারাত গ্রীতা ংস্থায় চ্চনদয়াগ 

কযা মাআদফ না। 

 (২) ককান যকাযী ংস্থা, কদ পাদযদনয ককান কভ পচাযীয চাকুযীয অফেকতা যচ্চয়াদছ ফচ্চরয়া 

কফাধ কচ্চযদর (তঃয ারাত গ্রণকাযী ংস্থা ফচ্চরয়া ঈচ্চেচ্চখত) কদ পাদযদনয চ্চনকট নুরূ 

অফেকতায কাযণ ফণ পনা কচ্চযয়া নুদযাধ জানাআদফ এফং নুদযাধ প্রাচ্চপ্তয য কর্তপক্ষ ঈক্ত 

কভ পচাযীয ম্মচ্চত রআয়া ারাত গ্রণকাযী ংস্থা কর্তপক ঈচ্চেচ্চখত তপাফরীয চ্চবচ্চিদত তাায কপ্রলদণয 

তপাফরী চ্চনধ পাযণ কচ্চযদফ। 

 (৩) ঈ-প্রচ্চফধান (২)-কত মাা ফরা আয়াদছ তাা দে, কপ্রলদণয তপাফরীদত চ্চনদম্নাক্ত চ্চফলয় 

মূ ন্তর্ভ পক্ত থাচ্চকদফ, মথাঃ 

(ক)  কপ্রলদণয ভয়কার, ব্যচ্চতক্রভী কক্ষত্র ছাড়া, চ্চতন ফৎদযয চ্চধক আদফ না;  

(খ)  কদ পাদযদনয চাকুযীদত কভ পচাযীয পূফ পস্বত্ব থাচ্চকদফ এফং কপ্রলদণয ভয়কার কল 

আফায য থফা তৎপূদফ পআ আায ফান ঘটিদর চ্চতচ্চন কদ পাদযদন প্রতযাফতপন 

কচ্চযদফন; 

(গ)  কভ পচাযীয বচ্চফষ্য তচ্চফর  কনন থাচ্চকদর, ারাত গ্রণকাযী ংস্থা ঈাদত 

থ প চ্চযদাদধয চ্চনিয়তা চ্চফধান কচ্চযদফ। 

 (৪) ককান কভ পচাযী কপ্রলদণ থাকাকাদর, চ্চতচ্চন কদ পাদযদন দদান্নচ্চতয জে চ্চফদফচনা কমাগ্য 

আদর তাায দদান্নচ্চতয চ্চফলয় োেদদয দে একদত্র চ্চফদফচনা কযা আদফ এফং দদান্নচ্চত কাম পকয 

কচ্চযফায জে তাাদক কদ পাদযদন প্রতযাফতপন কযাআদত আদফ। 
(৫) কপ্রলদণ থাকাকাদর দদান্নচ্চত কাম পকয কযায ঈদদ্দদে ককান কভ পচাযীদক কদ পাদযন কপযত 

চাচ্চদর, চ্চতচ্চন মচ্চদ মথাভদয় কস্বিায় কপযত না অদন, তদফ দদান্নচ্চত প্রদি দদ তাায কজযষ্ঠতা 

তাায প্রকৃত কমাগদাদনয তাচ্চযখ আদত গণনা কযা আদফ।  
 (৬) মচ্চদ ককান কভ পচাযীদক ারাত গ্রণকাযী ংস্থায স্বাদথ প কপ্রলদণ থাচ্চকফায নুভচ্চত কদয়া 

য়, তাা আদর ককান অচ্চথ পক স্যচ্চফধা ছাড়া Next below rule নুমায়ী দদান্নচ্চত প্রদি দদ 

তাায কজযষ্ঠতা যক্ষা কযা আদফ। 
 (৭) শৃঙ্খরামূরক ব্যফস্থায ব্যাাদয ারাত গ্রণকাযী ংস্থা কপ্রলদণ কভ পযত কভ পচাযীয চ্চফরুদে 

শৃঙ্খরামূরক কাম পক্রভ সূচনা কযায ঈদদ্দদে চ্চনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয ক্ষভতা প্রদয়াগ কচ্চযদত াচ্চযদফঃ  
তদফ তপ থাদক কম, কম ফস্থায চ্চযদপ্রচ্চক্ষদত শৃঙ্খরামূরক কাম পক্রভ সূচনা কযা আয়াদছ, তাা 

ারাত গ্রণকাযী ংস্থা কদ পাদযন-কক চ্চফরদম্ব ফচ্চত কচ্চযদফ। 
 (৮) কপ্রলদণ কভ পযত ককান কভ পচাযীয চ্চফরুদে সূচ্চচত শৃঙ্খরামূরক কাম পধাযায় প্রাপ্ত তদথ্যয চ্চবচ্চিদত 

ারাত গ্রণকাযী ংস্থা মচ্চদ এআরূ ভত কালণ কদয কম, তাায ঈয ককান দন্ড অদযা কযা 

অফেক, তাা আদর ঈক্ত ংস্থা ঈায কযকড পমূ কদ পাদযদনয চ্চনকট কপ্রযণ কচ্চযদফ এফং তঃয 

কর্তপক্ষ কমআরূ প্রদয়াজন ফচ্চরয়া ভদন কচ্চযদফ কআরূ অদদ প্রদান কচ্চযদফ।  

 
চতুথ প ধ্যায় 
ছুটি, আতযাচ্চদ 

১৬। চ্চফচ্চবন্ন প্রকাদযয ছুটি।(১) ককান কভ পচাযী চ্চনম্নফচ্চণ পত কম ককান ধযদনয ছুটি াআদফন, মথাঃ 
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(ক) পূণ প গড় কফতদন ছুটি;  
(খ)  ধ প গড় কফতদন ছুটি;  
(গ)  প্রাপ্যতাচ্চফীন ছুটি;  
(ঘ)  াধাযণ ছুটি;  
(ঙ)  চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি;  
(চ)  ংগদযাধ ছুটি;  
(ছ)  প্রসূচ্চত ছুটি;  
(জ) ফযগ্রদণয জে প্রস্ত্িচ্চতমূরক ছুটি;  
(ঝ)  ধ্যয়ন ছুটি; এফং  
(ঞ)  তনচ্চভচ্চিক ছুটি।  

(২) ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ ককান কভ পচাযীদক চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি  ধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত 

েচ্চফধ ছুটি ভঞ্জুয কচ্চযদত াচ্চযদফ এফং আা াধাযণ ছুটিয চ্চদদনয চ্চত ংমৄক্ত কচ্চযয়া প্রদান কযা 

মাআদফ। 
(৩) কদ পাদযদনয পূফ প নুদভাদন রআয়া ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি  ধ্যয়ন 

ছুটি ভঞ্জুয কচ্চযদত াচ্চযদফ। 
(৪) যকায কর্তপক কঘাচ্চলত ে কম ককান ধযদনয ছুটি এআ ঈদদ্দদে জাযীকৃত চ্চফচ্চধ চ্চফধান 

াদদক্ষ কদ পাদযদনয কভ পচাযীদদয কক্ষদত্র প্রদমাজয আদফ। 
১৭। পূণ প গড় কফতদন ছুটি। (১) প্রদতযক কভ পচাযী তৎকর্তপক দাচ্চয়ত্ব ারদন চ্চতফাচ্চত 

কাম পচ্চদফদয ১/১১ াদয পূণ পগড় কফতদন ছুটি জপন কচ্চযদফন এফং পূণ প কফতদন প্রাপ্য এককারীন ছুটি 

চায ভাদয চ্চধক আদফ না। 
(২) চ্চজপত ছুটি চায ভাদয চ্চধক আদর, তাা ছুটিয চ্চাদফয ে খাদত জভা কদখাদনা আদফ 

এফং ঈা আদত কভচ্চডদকর াটি পচ্চপদকট ঈস্থান াদদক্ষ থফা ফাংরাদদদয ফাচ্চদয ধভীয় পয, 

ধ্যয়ন ফা ফকা  চ্চচিচ্চফদনাদদনয জে পূণ প কফতদন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদফ।  
১৮। ধ প গড় কফতদন ছুটি। (১) প্রদতযক কভ পচাযী তৎকর্তপক দাচ্চয়ত্ব ারদন চ্চতফাচ্চত কাম প 

চ্চদফদয ১/১২ াদয ধ প গড় কফতদন ছুটি জপন কচ্চযদফন এফং এআরূ ছুটি জভা য়ায ককান ীভা 

থাচ্চকদফ না। 
(২) কভচ্চডদকর াটি পচ্চপদকট দাচ্চখর াদদক্ষ, ধ পগড় কফতদন দুআ চ্চদদনয ছুটিয চ্চযফদতপ, এক 

চ্চদদনয পূণ প গড় কফতদনয ছুটিয াদয এআরূ গড় কফতদন ছুটিদক দফ পাি ফায ভা ম পন্ত, পূণ প গড় 

কফতদনয ছুটিদত রূান্তচ্চযত কযা মাআদফ। 
১৯। প্রাপ্যতাচ্চফীন ছুটি।(১) কভচ্চডদকর াটি পচ্চপদকট দ্বাযা ভচ্চথ পত আদর, ককান কভ পচাযীদক 

তাায ভগ্র চাকুযী জীফদন দফ পাি ফায ভা ম পন্ত, এফং ে ককান কাযদণ আদর, চ্চতন ভা ম পন্ত, 

ধ প গড় কফতদন প্রাপ্যতাচ্চফীন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদফ। 
 (২) মখন ককান কভ পচাযী তাায ছুটি ানা ায়ায পূদফ পআ প্রাপ্যতাচ্চফীন ছুটি কবাগ কচ্চযয়া 

চ্চপচ্চযয়া অদন তখন চ্চতচ্চন পূদফ পআ কম ছুটি কবাগ কচ্চযয়াদছন কআ ছুটি চ্চজপত না য়া ম পন্ত নূতনবাদফ 

ধ প গড় কফতদন ককান ছুটি াআফায চ্চধকাযী আদফন না। 
২০। াধাযণ ছুটি।(১) মখন ককান কভ পচাযীয ে ককান ছুটি ানা না থাদক, ফা ে প্রকায 

ককান ছুটি ানা থাদক থচ ংচ্চিষ্ট কভ পচাযী চ্চরচ্চখতবাদফ াধাযণ ছুটিয জে অদফদন কদযন 

তখন তাাদক চ্চফনা কফতদন াধাযণ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদফ।  
 (২) াধাযণ ছুটিয কভয়াদ একাধাদয চ্চতন ভাদয চ্চধক আদফ না, তদফ চ্চনম্নফচ্চণ পত কক্ষদত্র ঈক্ত 

ছুটিয কভয়াদ ফচ্চধ পত কযা মাআদফ, 
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(ক)  কম কক্ষদত্র ংচ্চিষ্ট কভ পচাযী এআ দতপ চ্চফদদদ প্রচ্চক্ষণ গ্রদণয নুভচ্চত প্রাপ্ত ন কম, 

ঈক্ত প্রচ্চক্ষণ গ্রদনয দয ঁচ ফৎদযয জে চ্চতচ্চন কদ পাদযদন চাকুযী কচ্চযদফন; 

থফা 
(খ)  কম কক্ষদত্র ংচ্চিষ্ট কভ পচাযী চ্চচচ্চকৎাধীন থাদকন; থফা  

(গ)  কম কক্ষদত্র কদ পাদযন এআ ভদভ প ন্তুষ্ট য় কম, কভ পচাযী তাায চ্চনয়ন্ত্রণ ফচ্চভূ পত 

কাযদণ কতপদব্য কমাগদান কচ্চযদত ভথ প। 

 

 

 
 (৩) ছুটি ভঞ্জুয কযায ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ ককান কভ পচাযীয চ্চফনা ছুটিদত নুচ্চস্থচ্চতয ভয়দক 

ভূতাদক্ষ কাম পকযতা চ্চফনাদফতদন াধাযণ ছুটিদত রূান্তচ্চযত কচ্চযদত াচ্চযদফ।  

২১। চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি।(১) ককান কভ পচাযী তাায মথামথ কতপব্য ারনকাদর ফা ঈা 

ারদনয চ্চযণচ্চতদত থফা তঁায দদ চ্চধচ্চষ্ঠত থাচ্চকফায কাযদণ অঘাত প্রাপ্ত আয়া ক্ষভ আদর, 

প্রচ্চফধান ১৬(৩) নুাদয ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ তাাদক চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি ভঞ্জুয কচ্চযদত াচ্চযদফ।  
 (২) কম ক্ষভতায কাযদণ ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি চায়া য় কআ ক্ষভতা চ্চতন ভাদয ভদধ্য 

প্রকা না াআদর, এফং কম ব্যচ্চক্ত ক্ষভ ন, কআ ব্যচ্চক্ত নুরূ ক্ষভতায কাযণ চ্চফরদম্ব 

কর্তপক্ষদক ফচ্চত না কচ্চযদর, চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি ভঞ্জুয কযা আদফ না।  
 

(৩) কম কভয়াদদয জে চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি প্রদয়াজনীয় ফচ্চরয়া চ্চচচ্চকৎা-ল পদ প্রতযয়ন 

কচ্চযদফ কআ কভয়াদদয জে চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি ভঞ্জুয কযা আদফ, এফং চ্চচচ্চকৎা-ল পদদয 

প্রতযয়ন ব্যচ্চতদযদক তাা ফচ্চধ পত কযা আদফ না; এফং ঈক্ত ছুটি ককান ক্রদভআ চচ্চফফ ভাদয চ্চধক 

আদফ না। 
(৪) চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি ে কম ককান ছুটিয দে ংমৄক্ত কযা মাআদত াদয।  
 

(৫) মচ্চদ একআ ধযদনয ফস্থায় যফতীকাদর ককান ভয় ক্ষভতা বৃচ্চে ায় ফা ঈায পুনযাবৃচ্চি 

ঘদট, তাা আদর একাচ্চধকফায চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদফ, তদফ নুরূ ছুটিয 

চ্চযভাণ চচ্চফফ ভাদয চ্চধক আদফ না এফং তাা কম ককান একটি ক্ষভতায কাযদণ ভঞ্জুয কযা 

মাআদফ। 
 

(৬) শুদৄভাত্র অনুদতাচ্চলদকয এফং কমআ কক্ষদত্র ফয বাতা প্রাপ্য য় কআদক্ষদত্র ফয বাতায 

ব্যাাদয চাকুযী চ্চাফ কচ্চযফায ভদয় চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটি কতপব্য ারদনয ভয় চ্চাদফ গণনা 

কযা আদফ এফং আা ংচ্চিষ্ট কভ পচাযীয ছুটিয চ্চাফ আদত চ্চফদয়াজন কযা আদফ না।  
 

(৭) চ্চফদল ক্ষভতাজচ্চনত ছুটিকারীন কফতন আদফ চ্চনম্নরূ, মথাঃ- 
 

(ক) ঈ-প্রচ্চফধান (৫) এয ধীন ভঞ্জুযকৃত ছুটিয কভয়াদ কম ককান কভয়াদদয ছুটিয প্রথভ চায 

ভাদয জে পূণ প গড় কফতন; এফং 
 

(খ) এআরূ ককান ছুটিয ফচ্চষ্ট কভয়াদদয জে ধ প গড় কফতন। 
 

(৮) এআ প্রচ্চফধাদনয োে চ্চফধানমূদয প্রদমাজযতা এভন কভ পচাযীয কক্ষদত্র ম্প্রাচ্চযত কযা 

মাআদত াদয, চ্চমচ্চন তাায মথামথ কতপব্য ারনকাদর, ফা ঈা ারদনয চ্চযণচ্চতদত, থফা তাায 
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দদ চ্চধচ্চষ্ঠত থাচ্চকফায কাযদন, দুঘ পটনাফতঃ অঘাতপ্রাপ্ত আয়াদছন থফা চ্চমচ্চন চ্চনচ্চদ পষ্ট ককান কতপব্য 

ারনকাদর তাায দদয স্বাবাচ্চফক ঝুচঁ্চক ফচ্চভূ পত স্যস্থতা ফা জখভ ফাড়াআয়া কতারায ম্ভাফনা থাদক 

এআরূ স্যস্থতায দরুণ ক্ষভ আয়াদছন। 
 

২২। েদযাধ ছুটি।(১) ককান কভ পচাযীয চ্চযফাদয ফা গৃদ ংক্রাভক ব্যাচ্চধ থাচ্চকফায কাযদণ 

মচ্চদ তাাদক চ্চপদ ঈচ্চস্থত না য়ায জে চ্চনদদ প কদয়া য় তদফ কমআ কভয়াদদ ঈক্তরূ চ্চনদদ প 

কাম পকয থাদক কআ ভয়কার আদফ েদযাধ ছুটি। 
(২) চ্চপ প্রধান, ককান চ্চচচ্চকৎা-কভ পকতপা ফা জনস্বাস্থয কভ পকতপায াটি পচ্চপদকদটয চ্চবচ্চিদত 

নূর্ধ্প একু চ্চদন থফা স্বাবাচ্চফক ফস্থায় চ্চত্র চ্চদদনয জে েদযাধ ছুটি ভঞ্জুয কচ্চযদত াচ্চযদফন।  
 (৩) েদযাদধয জে ঈ-প্রচ্চফধান (২)-এ ঈচ্চেচ্চখত কভয়াদদয চ্চতচ্চযক্ত ছুটি প্রদয়াজন আদর ঈা 

ঈমৄক্ত কর্তপদক্ষয চ্চোন্ত নুাদয এআ প্রচ্চফধানভারায ধীন ে ককান প্রকায ছুটি চ্চাদফ গণ্য 

আদফ। 
 (৪) এআ প্রচ্চফধানভারা নুমায়ী প্রাপ্য ফ পাচ্চধক ছুটি াদদক্ষ, প্রদয়াজন আদর েচ্চফধ ছুটিয 

চ্চত েদযাধ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদফ। 
 (৫) েদযাধ ছুটিদত থাকাকাদর ককান কভ পচাযীদক তাায দাচ্চয়ত্ব ারদন নুচ্চস্থত ফচ্চরয়া গণ্য 

কযা আদফ না এফং মখন ককান কভ পচাযী চ্চনদজআ ংক্রাভক ব্যচ্চধদত অক্রান্ত ন তখন তাাদক এআরূ 

ককান ছুটি কদয়া মাআদফ না। 

২৩। প্রসূচ্চত ছুটি।(১)  ককান কভ পচাযীদক পূণ প কফতদন ফ পাচ্চধক চায ভা ম পন্ত প্রসূচ্চত ছুটি ভঞ্জুয 

কযা মাআদফ এফং ঈা তাায ানা ছুটিয চ্চাফ আদত ফাদ কদয়া মাআদফ না।  
 (২) প্রসূচ্চত ছুটি ভঞ্জুযীয নুদযাধ ককান চ্চনফচ্চিত চ্চচচ্চকৎক কর্তপক ভচ্চথ পত আদর, ঈমৄক্ত 

কর্তপদক্ষয চ্চফদফচনা ভদত কভ পচাযীয প্রাপ্য ে কম ককান ছুটিয চ্চত একদত্র ফা ম্প্রাচ্চযত কচ্চযয়া 

ভঞ্জুয কযা মাআদফ। 
 (৩) কদ পাদযদনয চাকুযী জীফদন ককান কভ পচাযীদক দুআ ফাদযয চ্চধক প্রসূচ্চত ছুটি ভঞ্জুয কযা 

মাআদফ না। 

২৪। ফয গ্রদণয জে প্রস্ত্িচ্চতমূরক ছুটি। (১) ককান কভ পচাযী ছুটি প্রাপ্যতা াদদক্ষ এক 

ফৎদযয পূণ প গড় কফতদন ফয গ্রদণয জে প্রস্ত্িচ্চতমূরক ছুটি াআদফন এফং এআরূ ছুটিয কভয়াদ 

তাায ফয গ্রদণয তাচ্চযখ চ্চতক্রভ কযায দয ম্প্রাচ্চযত কযা মাআদত াদয, চ্চকন্তু অটান্ন 

ফৎদযয ফয়-ীভা চ্চতক্রদভয য ঈা ম্প্রাযণ কযা মাআদফ না। 
(২) ককান কভ পচাযী তাায ফয গ্রদণয তাচ্চযদখয কভদক্ষ একভা পূদফ প ফয গ্রদনয 

প্রস্ত্িচ্চতমূরক ছুটিয জে অদফদন না কচ্চযদর তাায ানা ছুটি ফয গ্রদণয তাচ্চযদখয য তাভাচ্চদ 

আয়া মাআদফ। 
 (৩) ককান কভ পচাযী তাায ফয গ্রদণয তাচ্চযদখয কভদক্ষ একচ্চদন পূদফ প ফযগ্রদণয জে 

প্রস্ত্িচ্চতমূরক ছুটিদত মাআদফন। 

২৫। ধ্যয়ন ছুটি। (১) ককান কভ পচাযীদক তাায চাকুযীয জে ায়ক এআরূ তফজ্ঞাচ্চনক, 

কাচ্চযগযী ফা নুরূ চ্চফলয় ধ্যয়ন থফা চ্চফদল প্রচ্চক্ষণ ককাদ প ং গ্রদণয জে কদ পাদযন ধ প 

গড় কফতদন নচ্চধক ফায ভা ধ্যয়দনয জে ছুটি ভঞ্জুয কচ্চযদত াচ্চযদফ মাা তাায ছুটিয চ্চাফ 

আদত ফাদ কদয়া আদফ না। 
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 (২) কমআ কক্ষদত্র ককান কভ পচাযীদক চ্চনচ্চদ পষ্ট ভদয়য জে ককান ধ্যয়ন ছুটি ভঞ্জুয কযা য় এফং 

চ্চতচ্চন যফতীকাদর কদচ্চখদত ান কম, ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয কভয়াদ তাায চ্চক্ষা ককা প  যীক্ষায জে 

প্রদয়াজনীয় কভয়াদ দক্ষা কভ, কআ কক্ষদত্র ভদয়য স্বল্পতা পূযণকদল্প কদ পাদযন তাাদক নচ্চধক 

এক ফৎদযয জে ঈক্ত ধ্যয়ন ছুটিয কভয়াদ বৃচ্চে কচ্চযদত াচ্চযদফ।  
 (৩) পূণ প গড়-কফতদন ফা ধ প-গড় কফতদন ছুটি ফা চ্চফনা কফতদন াধাযণ ছুটিয চ্চত একদত্র 

ধ্যয়ন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদফ, তদফ এআরূদ ভঞ্জুযীকৃত ছুটি ককানক্রদভআ একদত্র দুআ ফৎদযয চ্চধক 

আদফ না। 

২৬। তনচ্চভচ্চিক ছুটি।(১) যকায, ভদয় ভদয় ঈায কভ পচাযীদদয জে প্রচ্চত চ্চঞ্জকা ফৎদয 

মতচ্চদন তনচ্চভচ্চিক ছুটি চ্চনধ পাযণ কচ্চযদফ কদ পাদযদনয কভ পচাযীগণ কভাট ততচ্চদন তনচ্চভচ্চিক ছুটি 

াআদফন। 
 (২) ককান কভ পচাযীদক এক দে দ চ্চদদনয কফী তনচ্চভচ্চিক ছুটি কদয়া মাআদফ না।  
 (৩) তনচ্চভচ্চিক ছুটি ভঞ্জুয কচ্চযফায জে ককান অনুষ্ঠাচ্চনক অদদ ফা চ্চফজ্ঞচ্চপ্ত জাযী কচ্চযফায 

থফা এআ ছুটি চাকুযীয বৃিান্ত ফচ্চদত চ্চরচ্চফে কচ্চযফায ককান প্রদয়াজন আদফ না।  
 (৪) তনচ্চভচ্চিক ছুটি প্রচ্চতটি চ্চঞ্জকা ফৎদযয ভদধ্যআ গ্রণীয় আদফ এফং ককান চ্চঞ্জকা ফৎদযয 

চ্চনধ পাচ্চযত তনচ্চভচ্চিক ছুটি ঐ ফৎদযয ৩১ ক চ্চডদম্বয তাচ্চযদখ তাভাচ্চদ আয়া মাআদফ।  
 (৫) তনচ্চভচ্চিক ছুটি াপ্তাচ্চক ফা াধাযণ ছুটিয চ্চদন ধাযাফাচ্চকতা যক্ষা কচ্চযয়া গ্রণ কযা 

মাআদত াদয, তদফ তনচ্চভচ্চিক ছুটিয ভধ্যফতী ভয় াপ্তাচ্চক ছুটিয চ্চদন ফা াধাযণ ছুটিয চ্চদন আদর, 

ভগ্র ভয়টি (াপ্তাচ্চক ফা াধাযণ ছুটি) তনচ্চভচ্চিক ছুটি চ্চাদফ গণ্য আদফ, মচ্চদ ঈায চ্চযভাণ 

ফ পাচ্চধক প্রাপ্য তনচ্চভচ্চিক ছুটিয চ্চযভাণ দক্ষা কফী না য়, এফং কফী আদর ঈক্ত ম্পূণ প ভয়কার 

প্রাপ্যতা াদদক্ষ, পূণ প ফা ধ প গড় কফতদন চ্চজপত ছুটিদত চ্চযণত আদফ, এআরূ ছুটি ানা না 

থাচ্চকদর ঈা চ্চফনা কফতদন াধাযণ ছুটিদত চ্চযণত আদফ। 
 (৬) তনচ্চভচ্চিক ছুটি ে ককান ছুটিয চ্চত মৄক্ত কযা আদফ না তদফ তনচ্চভচ্চিক ছুটিয কভয়াদ বৃচ্চে 

কযা আদর মচ্চদ ভগ্র ভয়টি (প্রথদভ ভঞ্জুযীকৃত তনচ্চভচ্চিক ছুটিয ভয়) ানা এফং একফাদয 

গ্রণীয় তনচ্চভচ্চিক ছুটিয চ্চযভাণ দক্ষা কফী য়, তাা আদর ঈ-প্রচ্চফধান (৫) নুাদয চ্চজপত 

ছুটিদত চ্চযণত আদফ এফং ে ককান প্রকায ছুটি ানা না থাচ্চকদর, চ্চফনা কফতদন াধাযণ ছুটিদত 

চ্চযণত আদফ। 
 (৭) তনচ্চভচ্চিক ছুটিয কভয়াদ বৃচ্চে কযা আদর মচ্চদ ভগ্র ভয়টি (প্রথদভ ভঞ্জুযীকৃত তনচ্চভচ্চিক 

ছুটিয ভয়) ানা এফং একফাদয গ্রণীয় তনচ্চভচ্চিক ছুটিয চ্চযভান দক্ষা কফী য়, তাা আদর 

ঈ-প্রচ্চফধান (৫) নুাদয চ্চজপত ছুটিদত চ্চযণত আদফ এফং ে ককান প্রকায ছুটি ানা না 

থাচ্চকদর, চ্চফনা কফতদন াধাযণ ছুটিদত চ্চযণত আদফ। 

 

 

 
(৮) কভ পস্থদর কমাগদাদনয চ্চদদনয দে মৄক্ত কচ্চযয়া তনচ্চভচ্চিক ছুটি গ্রণ কযা মাআদফ না।  
(৯) একদপায় গৃীত তনচ্চভচ্চিক ছুটি এক চ্চঞ্জকা ফৎয আদত যফতী চ্চঞ্জকা ফৎদয 

ম্প্রাচ্চযত আদত াচ্চযদফঃ 
তদফ তপ থাদক কম, ঈক্ত ছুটিয দফ পাি চ্চযভান একফাদয গ্রণীয় তনচ্চভচ্চিক ছুটিয চ্চযভান 

দক্ষা কফী আদফ না এফং ঐ ছুটিয কম কয়চ্চদন চ্চডদম্বয ভাদ চ্চড়দফ কআ কয়চ্চদদনয তনচ্চভচ্চিক 
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ছুটিয ংচ্চিষ্ট ফৎদয ানা থাচ্চকদত আদফ এফং ঈক্ত ছুটিয ফাকী ং যফতী ফৎদযয তনচ্চভচ্চিক 

ছুটি চ্চাদফ ব্যচ্চয়ত গণ্য আদফ। 

২৭। ছুটিয েচ্চত।(১) প্রদতযক কভ পচাযীয ছুটিয চ্চাফ কদ পাদযন কর্তপক চ্চনধ পাচ্চযত চ্চনয়ভ  

েচ্চতদত যক্ষণাদফক্ষণ কযা আদফ। 
 (২) ছুটিয জে কর অদফদন কদ পাদযন কর্তপক চ্চনধ পাচ্চযত পযদভ আদত আদফ। 
(৩) অদফদনকাযী কভ পচাযী কম কভ পকতপায ধীন কভ পযত অদছন তাায স্যাচ্চযক্রদভ ঈমৄক্ত 

কর্তপক্ষ ছুটি ভঞ্জুয কচ্চযদত াচ্চযদফ। 
(৪) চ্চফদল চ্চযচ্চস্থচ্চতদত, ককান কভ পকতপা মচ্চদ এআ ভদভ প ন্তুষ্ট ন কম, তাায ধীদন কভ পযত ককান 

কভ পচাযীয ছুটি ানা যচ্চয়াদছ, তদফ, চ্চতচ্চন অনুষ্ঠাচ্চনক ভঞ্জুযী অদদ াদদক্ষ, তাাদক নুর্ধ্প দনয 

চ্চদদনয কভয়াদদ ছুটিদত মাআফায নুভচ্চত চ্চদদত াচ্চযদফন। 

২৮। ছুটিকারীন কফতন।(১) ককান কভ পচাযী পূণ প গড় কফতদন ছুটিদত থাকাকাদর ঈক্ত ছুটি অযদম্ভয 

পূদফ প চ্চতচ্চন ফ পদল কম কফতন াআয়াদছন কআ কফতদনয ভান াদয ছুটিকারীন কফতন াআফায 

চ্চধকাযী আদফন। 
 (২) ককান কভ পচাযী ধ প-গড় কফতদন ছুটিদত থাকাকাদর ঈক্ত ছুটি অযদম্ভয পূদফ প চ্চতচ্চন ফ পদল কম 

কফতন াআয়াদছন কআ কফতদনয ধ প-গড় াদয ছুটিকারীন কফতন াআফায চ্চধকাযী আদফন।  

 (৩) ছুটি কম কদদআ কাটাদনা ঈক, ছুটিয কফতন ফাংরাদদী টাকায় ফাংরাদদদ প্রদদয় আদফঃ  

তদফ তপ থাদক কম, ব্যচ্চতক্রভী কক্ষদত্র ফাংরাদদদয ফাচ্চদয ছুটি কাটাআফায কফরায় ককান 

কভ পচাযীদক কর্তপদক্ষয স্যাচ্চযক্রদভ, যকায কর্তপক অদযাচ্চত তপানুমায়ী, মচ্চদ থাদক, ছুটিয কফতন 

ফা ঈায ং চ্চফদল তফদদচ্চক মুদ্রায় প্রদান কচ্চযফায চ্চোন্ত ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ গ্রন কচ্চযদত াচ্চযদফ।  

২৯। ছুটি আদত প্রতযাফতপন কযাদনা।ছুটি কবাগযত ককান কভ পচাযীদক ছুটিয কভয়াদ কল আফায 

পূদফ প দাচ্চয়ত্ব ারদনয জে তরফ কযা মাআদফ এফং তাাদক নুরূবাদফ তরফ কযা আদর, চ্চতচ্চন কম 

কভ পস্থদর চ্চপচ্চযয়া অচ্চফায জে চ্চনদদ পচ্চত আয়াদছন, ঈায ঈদদ্দদে যয়ানা য়ায তাচ্চযখ আদত 

তাাদক কভ পযত ফচ্চরয়া গণ্য কযা আদফ এফং এতদুদদ্দদে ভ্রভদনয জে চ্চতচ্চন ভ্রভণ বাতা াআফায 

চ্চধকাযী আদফন। 

 

 

৩০। ছুটিয নগদায়ন।(১) কম কভ পচাযী ফয বাতা ফা বচ্চফষ্য তচ্চফদরয স্যচ্চফধা গ্রদণয জে 

চ্চোন্ত গ্রণ কদযন নাআ, চ্চতচ্চন তঁায ম্পূণ প চাকুযীকাদরয জে ফ পাচ্চধক ফায ভা ম পন্ত, প্রচ্চত ফৎদয 

প্রতযাখাত ছুটিয তকযা ঞ্চা বাগ নগদায়ন কযায জে নুভচ্চত াআদত াদযন।  
(২) ফ পদল প্রাপ্ত মূর কফতদনয চ্চবচ্চিদত ঈ-প্রচ্চফধান (১) এ ঈচ্চেচ্চখত ছুটি নগদায়ন কযা মাআদফ।  
(৩) ককান কভ পচাযী চাকুযীযত ফস্থায় মৃতুযফযণ কচ্চযদর মৃতুযফযদণয তাচ্চযদখয যফতী চ্চদদন, 

তাায ফয গ্রণ গণ্য কচ্চযয়া, তাায ছুটি ানা াদদক্ষ, ছুটিয ফদদর তাায প্রাপ্য নগদ থ প 

তাায চ্চযফাযদক প্রদান কযা আদফ। 
ব্যাখ্যাঃ ‘চ্চযফায’ ফচ্চরদত াচ্চযফাচ্চযক ফয বাতা প্রদাদনয চ্চনচ্চভি প্রদমাজয চ্চফচ্চধদত চ্চযফাযদক 

কম দথ প কদখাদনা আয়াদছ তাা বুঝাআদফ। 
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ঞ্চভ ধ্যায় 

ভ্রভণবাতা, আতযাচ্চদ 

৩১। ভ্রভণবাতা, আতযাচ্চদ। ককান কভ পচাযী ফাংরাদদদয বযন্তদয তাায দাচ্চয়ত্ব ারনাথ প 

ভ্রভণকাদর, ফা ফদরী ঈরদক্ষ ভ্রভণকাদর, যকায কর্তপক ঈায কভ পচাযীদদয জে ভদয় ভদয় 

চ্চনধ পাচ্চযত ায  তপাফরী নুমায়ী, ভ্রভণবাতা  তদচ্চনক বাতা াআফায চ্চধকাযী আদফন।  

৩২। ম্মানী, আতযাচ্চদ।(১) কদ পাদযন ঈায ককান কভ পচাযীদক াভচ্চয়ক প্রকৃচ্চতয ককান কভ প 

ম্পাদদনয জে থফা চ্চফদল কভধায প্রদয়াজন য় এভন ঈদ্ভাফনমূরক ফা গদফলনা  ঈন্নয়নমূরক কভ প 

ম্পাদদনয জে ম্মানী ফা নগদ থ প ফা পুযস্কায প্রদাদনয কমৌচ্চক্তকতা থাচ্চকদর ঈক্ত ম্মানী ফা নগদ 

থ প ফা পুযস্কায প্রদান কচ্চযদত াচ্চযদফ। 

 (২) ঈ-প্রচ্চফধান (১) এয ধীন ককান ম্মানী ফা নগদ থ প ফা পুযস্কায ভঞ্জুয কযা আদফ না, মচ্চদ 

এতদুদদ্দদে গঠিত কচ্চভটি কর্তপক তাা স্যাচ্চয না কযা য়। 

৩৩। দাচ্চয়ত্ব বাতা।ককান কভ পচাযী ঈমৄক্ত কর্তপদক্ষয অদদক্রদভ কভদক্ষ একু চ্চদদনয জে 

তাায চ্চনজ দাচ্চয়দত্বয চ্চতচ্চযক্ত দাচ্চয়ত্ব চ্চাদফ ঈিতয ককান দদয/ভম পাদয়য ককান দদয দাচ্চয়ত্ব 

ারন কচ্চযদর তাাদক মূর কফতদনয তকযা চ্চফ বাগ াদয দাচ্চয়ত্ব বাতা প্রদান কযা আদফ।  

৩৪। কফানা।যকায কর্তপক এতদুদদ্দদে ভদয় ভদয় জাযীকৃত যকাযী অদদ কভাতাদফক 

কদ পাদযদনয কভ পচাযীগণদক ঈৎফ বাতা  কফানা প্রদান কযা মাআদফ।  

লষ্ঠ ধ্যায় 

চাকুযীয-বৃিান্ত 

৩৫। চাকুযী-বৃিান্ত।(১) পৃথক পৃথক বাদফ প্রদতযক কভ পচাযীয জে চাকুযীয বৃিান্ত যক্ষণাদফক্ষণ 

কযা আদফ এফং কদ পাদযদন এতদুদদ্দদে চ্চনচ্চদ পষ্ট চাকুযী ফচ্চ ংযচ্চক্ষত থাচ্চকদফ।  
(২) ককান কভ পচাযী কর্তপত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপায ঈচ্চস্থচ্চতদত প্রচ্চত ফৎদয একফায তাায চাকুযী ফচ্চ 

কদচ্চখদত াচ্চযদফন এফং এআরূদ কদচ্চখফায য ঈাদত চ্চরচ্চফে চ্চফলয়াচ্চদ ঠিক  ম্পূণ প ফচ্চরয়া 

ঈদেখপূফ পক তাচ্চযখ স্বাক্ষয কচ্চযদফন। 
 (৩) মচ্চদ ককান কভ পচাযী তাায চাকুযী ফচ্চ চ্চযদ পনকাদর ঈাদত ককান র্ভর ফা ককান তদথ্যয 

নুদেখ কদচ্চখদত ান, তাা আদর চ্চতচ্চন ঈা ংদাধদনয জে দনয চ্চদদনয ভদধ্য চ্চফলয়টি 

চ্চরচ্চখতবাদফ কর্তপত্বপ্রাপ্ত কভ পকতপায দৃচ্চষ্টদগাচয কচ্চযদফন এফং ঈক্ত কভ পকতপা চাকুযী ফচ্চদত প্রদয়াজনীয় 

ংদাধন কচ্চযয়া চ্চফলয়টি ঈক্ত কভ পচাযীদক চ্চরচ্চখতবাদফ ফচ্চত কচ্চযদফন। 

৩৬। ফাচ্চল পক কগানীয় প্রচ্চতদফদন। (১) কদ পাদযন ঈায কভ পচাযীগণ কর্তপক ম্পাচ্চদত কাম প 

এফং তাাদদয অচযণ ম্পচ্চকপত ফাচ্চল পক কগানীয় প্রচ্চতদফদন প্রণয়ন েচ্চত প্রস্ত্িত কচ্চযদফ এফং ককান 

কভ পচাযীয চ্চফদল কগানীয় প্রচ্চতদফদন প্রদয়াজন আদর, কদ পাদযন কআ ম্পদকপয েচ্চত চ্চনধ পাযণ 

কচ্চযদত াচ্চযদফ। 
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(২) ংচ্চিষ্ট ফৎদযয ফাচ্চল পক কগানীয় প্রচ্চতদফদন যফতী চ্চঞ্জকা ফদল পয প্রথভ ভাদয ভদধ্য 

ংচ্চিষ্ট কভ পকতপা চ্চরখন ম্পন্ন কচ্চযদফন, মচ্চদ ঈক্ত কভ পকতপা মৄচ্চক্তংগত কাযণ ব্যচ্চতদযদক তাা না 

কদযন তদফ ঈক্ত ব্যথ পতা দাচযণ ফচ্চরয়া গণ্য আদফ।  

(৩) ককান কভ পচাযী তাায কগানীয় প্রচ্চতদফদন কদচ্চখদত াচ্চযদফন না, চ্চকন্তু ঈাদত ককান চ্চফরূ 

ভন্তব্য থাচ্চকদর, ঈায তকচ্চপয়ৎ প্রদাদনয চ্চকংফা তাায চ্চনদজয ংদাধদনয স্যদমাগ কদয়ায জে 

তাাদক তৎম্পকপ ফচ্চত কচ্চযদত আদফ এফং তকচ্চপয়ত দন্তালজনক আদর কর্তপক্ষ চ্চফরূ ভন্তব্য 

কতপন কচ্চযদত াচ্চযদফ। 

৩৭। চ্চফবস্ততা  কগানীয়তায কঘালনণাত্র। (১) কদ পাদযদনয চাকুযীদত কমাগদাদনয দে 

দেআ প্রদতযক কভ পকতপা  কভ পচাযী কদ পাদযন ফা যকায কর্তপক প্রণীত ছদক চ্চফবস্ততা  

কগানীয়তায একটি কঘালণা দত্রয দুআটি নুচ্চরচ্চ ফেআ দাচ্চখর কচ্চযদফন। 
 (২) এআ কঘালনা দত্রয একটি নুচ্চরচ্চ ংচ্চিষ্ট কভ পকতপা ফা কভ পচাযীয বৃিান্ত ফচ্চদত এফং য 

একটি নুচ্চরচ্চ কদ পাদযন কর্তপক চ্চনধ পাচ্চযত েচ্চতদত যচ্চক্ষত থাচ্চকদফ।  

প্তভ ধ্যায় 

াধাযণ অচযণ  শৃঙ্খরা 

৩৮। অচযণ  শৃঙ্খরা।(১) প্রদতযক কভ পচাযী 
 

(ক)  এআ প্রচ্চফধানভারা ভাচ্চনয়া চচ্চরদফন;  
(খ)  কম ব্যচ্চক্ত ফা ব্যচ্চক্তফদগ পয এখচ্চতয়ায, তোফধান  চ্চনয়ন্ত্রদণ অাততঃ কদভ প 

চ্চনদয়াচ্চজত যচ্চয়াদছন তাায ফা তাাদদয দ্বাযা ভদয় ভদয় প্রদি কর তফধ  

েত অদদ  চ্চনদদ প ারন এফং ভাচ্চনয়া চচ্চরদফন; এফং 
(গ)  চ্চফবস্ততা, ততা, চ্চনষ্ঠা  ধ্যফাদয়য চ্চত কদ পাদযদন চাকুযী কচ্চযদফন।  

(২)  ককান কভ পচাযী 
 

(ক)  ককান যাজবনচ্চতক কভ পকাদন্ড ংগ্রণ কচ্চযদফন না, ঈায াায্যদথ প চঁদা দান ফা 

ে ককান ঈাদয় ঈায ায়তা কচ্চযদফন না এফং কদ পাদযন ফা যাদেয স্বাদথ পয 

চ্চযন্থী ককান কাম প-করাদ চ্চনদজদক জচ্চড়ত কচ্চযদফন না; 
 (খ)  তাায ব্যফচ্চত উর্ধ্পতন কভ পকতপায পূফ প নুভচ্চত ব্যচ্চতদযদক দাচ্চয়দত্ব নুচ্চস্থত 

থাচ্চকদফন না চ্চকংফা চাকুযীস্থর তযাগ কচ্চযদফন না; 
(গ)  জাতীয় ংদ চ্চনফ পাচদন ফা স্থানীয় কর্তপদক্ষয চ্চনফ পাচদন ংগ্রণ কচ্চযদফন না 

চ্চকংফা এআরূ ককান চ্চনফ পাচদনয ককান প্রচাযকাদম প ং গ্রণ কচ্চযদফন না চ্চকংফা 

ককান প্রবাফ চ্চফস্তায কচ্চযদফন না; 
 (ঘ)  কর্তপদক্ষয পূফ পানুদভাদন ছাড়া কদ পাদযন এয ককান ভাভরায় ককান অদারদত 

ককান জফাফ প্রদান ফা াক্ষয প্রদান কচ্চযদফন না; 
 (ঙ)  কদ পাদযদনয চ্চত করন-কদন যচ্চয়াদছ চ্চকংফা করন-কদন থাকায ম্ভাফনা 

যচ্চয়াদছ এভন ব্যচ্চক্তদদয চ্চনকট আদত ককান দান গ্রণ কচ্চযদফন না; 
 (চ)  ককান ফীভা ককাম্পানীয এদজন্ট চ্চাদফ কাজ কচ্চযদফন না;  
 (ছ)  ককান ব্যফাদয়য কাদজ চ্চনদয়াচ্চজত আদফন না চ্চকংফা চ্চনদজ ফা ে ককান ব্যচ্চক্তয 

প্রচ্চতচ্চনচ্চধ চ্চাদফ নুরূ ককান ব্যফা চ্চযচারনা কচ্চযদফন না; 
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 (জ)  ঈমৄক্ত কর্তপদক্ষয পূফ পানুদভাদন ব্যচ্চতদযদক, ফাচ্চদযয ককান বফতচ্চনক ফা 

তফতচ্চনক চাকুযী গ্রণ কচ্চযদফন না; এফং 
 (ঝ)  যকায ফা ঈমৄক্ত কর্তপদক্ষয পূফ পানুভচ্চত ব্যতীত ে ককান খন্ডকারীন কাদম পয 

দাচ্চয়ত্ব গ্রণ কচ্চযদফন না। 
 (৩) ককান কভ পচাযী কফাদড পয চ্চনকট ফা ঈায ককান দদেয চ্চনকট ককান ব্যচ্চক্তগত চ্চনদফদন ক 

কচ্চযদত াচ্চযদফন না; ককান চ্চনদফদন থাচ্চকদর, ঈা তাায ব্যফচ্চত উর্ধ্পতন কভ পকতপায ভাধ্যদভ ক 

কচ্চযদত আদফ। 
 (৪) ককান কভ পচাযী তাায চাকুযী ম্পচ্চকপত ককান দাফীয ভথ পদন কফাড প ফা ঈায ককান কভ পকতপায 

ঈয যাজবনচ্চতক ফা ফাচ্চদযয ককান প্রবাফ চ্চফস্তায কচ্চযদফন না থফা  

চ্চফস্তাদযয কচষ্টা কচ্চযদফন না। 
 (৫) ককান কভ পচাযী তাায চাকুযী ম্পচ্চকপত ককান চ্চফলদয় স্তদক্ষ কযায জে যাচ্চয ককান 

ভন্ত্রী ফা ংদ দে ফা যাজবনচ্চতক ব্যচ্চক্তত্ব ফা ে ককান যকাযী ফা কফযকাযী ব্যচ্চক্তয যণান্ন 

আদফন না। 
 (৬) ককান কভ পচাযী কদ পাদযদনয চ্চফলয়াচ্চদ ম্পদকপ ংফাদত্র ফা ে ককান গণভাধ্যদভয 

চ্চত ককান কমাগাদমাগ স্থান কচ্চযদফন না। 

(7) প্রদতযক কভ পচাযী বযাগতবাদফ ঊণগ্রস্ততা চ্চযায কচ্চযদফন। 

 

 

 

৩৯। দদন্ডয চ্চবচ্চি।কর্তপদক্ষয ভদত মচ্চদ ককান কভ পচাযী 
 

(ক)  তাায দাচ্চয়ত্ব ারদন ফদরায দাদয় কদালী ন; থফা  

(খ)  দাচযদণয দাদয় কদালী ন; থফা  

(গ)  রায়দনয দাদয় কদালী ন; থফা  

(ঘ)  দক্ষ ন, থফা দক্ষতা াযাআয়া কপদরন; থফা  

(ঙ)  চ্চনম্নফচ্চণ পত কাযদণ দুণীচ্চতযায়ণ ন ফা মৄচ্চক্তেতবাদফ দুণীচ্চতযায়ন ফচ্চরয়া 

চ্চফদফচ্চচত ন; মথা ঃঃ 

()  চ্চতচ্চন ফা তঁায ককান কাষ্য ফা তঁায ভাধ্যদভ ফা তঁায দক্ষ ে 

ককান ব্যচ্চক্ত তাায প্রকাে অদয়য ঈৎদয চ্চত েচ্চতপূণ প এআরূ 

থ পম্পদ ফা ম্পচ্চি দখদর যাদখন, মাা জপদনয কমৌচ্চক্তকতা 

কদ পাদযনদক কদখাআদত চ্চতচ্চন ব্যথ প ন; থফা 

(অ)  তাায প্রকাে অদয়য দে েচ্চত যক্ষা না কচ্চযয়া জীফন মান কদযন; 

থফা 

 (চ)  চুচ্চয, অত্মাৎ, তচ্চফর তরূপ ফা প্রতাযণায দাদয় কদালী ন; থফা  

 (ছ)  কর্তপদক্ষয চ্চফরুদে নাকতামূরক কাদম প চ্চরপ্ত ন ফা নুরূ কাদম প চ্চরপ্ত যচ্চয়াদছন 

ফচ্চরয়া দে কযায মৄচ্চক্তেত কাযণ থাদক থফা এআরূ োে ব্যচ্চক্তদদয 
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চ্চত ংচ্চিষ্ট যচ্চয়াদছন ফচ্চরয়া দে কযায মৄচ্চক্তেত কাযণ থাদক কম ঈক্ত 

োে ব্যচ্চক্তগণ কর্তপদক্ষয চ্চফরুদে নাকতামূরক কাদম প চ্চরপ্ত যচ্চয়াদছন এফং 

ঈক্ত কাযদণ তাাদক চাকুযীদত যাখা জাতীয় চ্চনযািায প্রচ্চত ক্ষচ্চতকয ফচ্চরয়া 

চ্চফদফচ্চচত য়; তাা আদর কর্তপক্ষ ঈক্ত কভ পচাযীয ঈয এক ফা একাচ্চধক দন্ড 

অদযা কচ্চযদত াচ্চযদফ। 

৪০। দন্ডমূ।(১) এআ প্রচ্চফধাদনয ধীদন চ্চনদম্নাক্ত দন্ডমূ অদযাদমাগ্য আদফ; মথাঃ 
(ক) চ্চনম্নরূ রঘু দন্ডঃ  

(A)  চ্চতযস্কায; 

(অ)  চ্চনচ্চদ পষ্ট কভয়াদদয জে দদান্নচ্চত ফা কফতন ফধ পন স্থচ্চগত যাখা; এফং  

(আ)  াত চ্চদদনয মূর কফতদনয ভ-চ্চযভাণ টাকা কতপন।  

(খ)  চ্চনম্নরূ গুরুদন্ডঃ  

()  চ্চনম্নদদ ফা চ্চনম্নতয কফতনক্রদভ ফনতকযণ;  

(অ)  কভ পচাযী কর্তপক ংঘটিত কদ পাদযদনয অচ্চথ পক ক্ষচ্চতয ংচ্চফদল ফা ম্পূণ প 

তাায কফতন ফা ে ককান খাদতয ানা আদত অদায়কযণ; 

(আ)  ফাধ্যতামূরক ফয প্রদান;  

(ই)  চাকুযী আদত াযন এফং  

(ঈ)  চাকুযী আদত ফযখাস্ত।  
(২)  ককান কভ পচাযী চাকুযী আদত াযদণয কক্ষদত্র নদ, ফযং চাকুযী আদত ফযখাদস্তয কক্ষদত্র 

বচ্চফষ্যদত কদ পাদযদনয চাকুযী প্রাচ্চপ্তয দমাগ্য আদফন। 

৪১।  র্ধ্ংাত্মক কাম পকরাদয কক্ষদত্র তদদন্তয েচ্চত। (১) প্রচ্চফধান ৩৯ (ছ) নুাদয ককান 

কভ পচাযীয চ্চফরুদে কাম পধাযা সূচনা কযায কক্ষদত্র, কর্তপক্ষ 
 (ক)  ংচ্চিষ্ট কভ পচাযীদক চ্চরচ্চখত অদদ দ্বাযা ঈক্ত অদদদ ঈচ্চেচ্চখত তাচ্চযখ আদত 

তাায প্রাপ্য ছুটিদত মাআফায জে চ্চনদদ প চ্চদদত াচ্চযদফ; 

(খ)  চ্চরচ্চখত অদদ দ্বাযা তাায ব্যাাদয কম ব্যফস্থা গ্রদণয প্রস্তাফ কদয, কআ ব্যফস্থা 

এফং কআ ব্যফস্থা গ্রদণয চ্চবচ্চিমূ ম্পদকপ তাাদক ফচ্চত কচ্চযদফ; এফং 

(গ)  ঈ-প্রচ্চফধান (২) এয ধীদন চ্চবদমাগ তদদন্তয জে গঠিত তদন্ত কচ্চভটিয চ্চনকট 

প্রস্তাচ্চফত ব্যফস্থায চ্চফদক্ষ কাযণ দ পাআফায জে তাাদক মৄচ্চক্তেত স্যদমাগ প্রদান 

কচ্চযদফঃ 

তদফ তপ থাদক কম, কমআ কক্ষদত্র কর্তপক্ষ এআ ভদভ প ন্তুষ্ট য় কম, কদ পাদযন ফা ফাংরাদদদয 

চ্চনযািায স্বাদথ প তাাদক নুরূ স্যদমাগ প্রদান ভীচীন নদ, কদক্ষদত্র তাাদক নুরূ স্যদমাগ প্রদান 

কযা আদফ না। 

 (২) কমআদক্ষদত্র, ঈ-প্রচ্চফধান (১) (গ) নুাদয তদন্ত কচ্চভটি গঠদনয প্রদয়াজন আদফ, কআদক্ষদত্র 

চ্চনদয়াগকাযী কর্তপক্ষ, চ্চবমৄক্ত কভ পচাযীয দ-ভম পাদায চ্চনদম্ন নদন এভন চ্চতন জন কভ পচাযীয ভন্বদয়, 

তদন্ত কচ্চভটি গঠন কচ্চযদফ। 
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 (৩) ঈ-প্রচ্চফধান (২) এয ধীদন গঠিত তদন্ত কচ্চভটি চ্চবদমাদগয তদন্ত কচ্চযদফ এফং 

চ্চনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয চ্চনকট তদদন্তয পরাপর প্রচ্চতদফদন অকাদয ক কচ্চযদফ এফং চ্চনদয়াগকাযী 

কর্তপক্ষ ঈক্ত প্রচ্চতদফদদনয ঈয কমআরূ ঈমৄক্ত ফচ্চরয়া ভদন কচ্চযদফ কআরূ চ্চনদদ প প্রদান কচ্চযদফ।  
৪২। রঘু দদন্ডয কক্ষদত্র তদদন্তয েচ্চত।(১) এআ প্রচ্চফধানভারায ধীদন ককান কভ পচাযীয চ্চফরুদে 

কাম পধাযা সূচনা কযায কক্ষদত্র কর্তপক্ষ মচ্চদ চ্চবভত কালণ কদয কম, তাায চ্চফরুদে চ্চবদমাগ প্রভাচ্চণত 

আদর, তাাদক চ্চতযস্কায দক্ষা কদঠাযতয দন্ড প্রদান কযা আদফ, তাা আদর কর্তপক্ষ 
 (ক)  চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয চ্চফরুদে অনীত চ্চবদমাগমূ তাাদক চ্চরচ্চখতবাদফ জানাআদফ 

এফং চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত কর্তপক চ্চবদমাগনাভা প্রাচ্চপ্তয াত কাম পচ্চদফদয ভদধ্য তাায 

অচযদণয তকচ্চপয়ৎ কদয়ায জে এফং চ্চতচ্চন ব্যচ্চক্তগতবাদফ শুনানীয আিা কালণ 

কদযন চ্চকনা তাা জানাআফায জে চ্চনদদ প প্রদান কচ্চযদফ; এফং 
 (খ)  দপা (ক) এ চ্চনধ পাচ্চযত ভদয়য ভদধ্য চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত কর্তপক ককৃত তকচ্চপয়ৎ, 

মচ্চদ চ্চকছু থাদক, চ্চফদফচনা কচ্চযদফ এফং চ্চতচ্চন মচ্চদ ব্যচ্চক্তগতবাদফ শুনানীয আিা 

কালণ কচ্চযয়া থাদকন, তদফ তাাদক ব্যচ্চক্তগতবাদফ শুনানীয স্যদমাগ কদয়ায য 

থফা চ্চনধ পাচ্চযত ভদয়য ভদধ্য মচ্চদ চ্চতচ্চন তকচ্চপয়ৎ ক না কচ্চযয়া থাদকন, তদফ 

এআরূ ভদয়য ভদধ্য তাাদক রঘুদন্ড প্রদান কচ্চযদত াচ্চযদফঃ 
তদফ তপ থাদক কম, কর্তপক্ষ প্রদয়াজনদফাদধ চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তদক ব্যচ্চক্তগত শুনানীয স্যদমাগ কদয়ায 

য তাায দভম পাদায নীদচ নদন এভন একজন তদন্ত কভ পকতপা চ্চনদয়াগ কচ্চযয়া প্রচ্চতদফদন দাচ্চখয 

কযায জে চ্চনদদ প চ্চদদত াচ্চযদফ, এফং এতদুদদ্দদে একটি ভয়ীভা চ্চনধ পাযণ কচ্চযয়া চ্চদদফ।  
 (২) ঈ-প্রচ্চফধান (১) এয ধীন তদন্তকাযী কভ পকতপায প্রচ্চতদফদন াআফায য কর্তপক্ষ 

তৎম্পদকপ চূড়ান্ত চ্চোন্ত গ্রণ কচ্চযদফ থফা প্রদয়াজন ভদন কচ্চযদর, চ্চধকতয তদদন্তয জে অদদ 

চ্চদদত াচ্চযদফ থফা প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কচ্চযদত াচ্চযদফ।  
 (৩) ঈ-প্রচ্চফধান (২) এয ধীন চ্চধকতয তদদন্তয অদদ কদয়া আদর তদদন্তয পরাপর  

প্রচ্চতদফদন প্রাচ্চপ্তয য কর্তপক্ষ চূড়ান্ত চ্চোন্ত গ্রণ কচ্চযদফ। 
 (৪) কমদক্ষদত্র প্রচ্চফধান ৩৯ এয দপা (ক) ফা (খ) এয ধীদন ককান কভ পচাযীয চ্চফরুদে ককান 

কাম পধাযা সূচনা কচ্চযদত য় এফং কর্তপক্ষ চ্চবভত কালণ কদয কম, চ্চবদমাগ প্রভাচ্চণত আদর 

চ্চতযস্কাদযয দন্ড প্রদান কযা আদফ কদক্ষদত্র কর্তপক্ষ ব্যচ্চক্তগতবাদফ তাায শুনানী গ্রণ কযতঃ দদন্ডয 

কাযণ চ্চরচ্চফে কযায য চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয প্রচ্চত ঈক্ত দন্ড অদযা কচ্চযদত াচ্চযদফ, তদফ মচ্চদ 

চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত ঈচ্চস্থত না ন ফা ঈচ্চস্থত আদত স্বীকায কদযন, তাা আদর শুনানী ব্যচ্চতদযদকআ 

তাায ঈয ঈক্ত দন্ড অদযা কযা মাআদফ, থফা ঈ-প্রচ্চফধান (১) (খ), (২) এফং প্রদয়াজদন (৩) এ 

ফচ্চণ পত েচ্চত নুযণ কযায য চ্চবদমাগ প্রভাচ্চণত আদর চ্চতযস্কায দক্ষা গুরুতয দন্ড অদযা কযা 

মাআদফ এফং চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত মচ্চদ দাফী কদযন কম, তাাদক চ্চরচ্চখতবাদফ চ্চবদমাগ জানাআদত আদফ, 

তাা আদর ঈ-প্রচ্চফধান (১), (২) এফং প্রদয়াজদন (৩) এ ফচ্চণ পত েচ্চত নুযণ কচ্চযদত আদফ এফং 

চ্চবদমাগ প্রভাচ্চণত আদর, চ্চতযস্কায দক্ষা গুরুতয দন্ড অদযা কচ্চযদত আদফ। 

৪৩। গুরুদদন্ডয কক্ষদত্র তদদন্তয কাম পপ্রণারী। (১) কমআদক্ষদত্র ককান কভ পচাযীয চ্চফরুদে এআ 

প্রচ্চফধানভারায ধীন ককান কাম পধাযা সূচনা কচ্চযদত আদফ এফং কর্তপক্ষ চ্চবভত কালণ কদয কম, 

চ্চবদমাগ প্রভাচ্চণত আদর ককান গুরু দন্ড অদযা কযা প্রদয়াজন আদফ, কআদক্ষদত্র কর্তপক্ষ 

 (ক)  চ্চবদমাগনাভা প্রণয়ন কচ্চযদফ এফং প্রস্তাচ্চফত দদন্ডয চ্চফলয় ঈাদত ঈদেখ কচ্চযদফ, 

এফং কম কর চ্চবদমাদগয চ্চবচ্চিদত চ্চবদমাগনাভাটি প্রণীত আয়াদছ ঈায 
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চ্চফফযণ এফং কর্তপক্ষ অদদ প্রদাদনয ভদয় ে কম কর ঘটনা চ্চফদফচনা কযায 

আিা কালণ কদয তাা কভ পচাযীদক ফচ্চত কচ্চযদফ; 

 (খ)  চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তদক চ্চবদমাগনাভা ফচ্চত কযায য দ কাম পচ্চদফদয ভদধ্য চ্চতচ্চন 

তাায অত্মক্ষ ভথ পদন চ্চরচ্চখত চ্চফবৃচ্চত ক কচ্চযদফন এফং প্রস্তাচ্চফত দন্ড ককন 

তাায ঈয অদযা কযা আদফ না তৎম্পদকপ কাযণ দ পাআদফন এফং চ্চতচ্চন 

ব্যচ্চক্তগতবাদফ শুনানীয আিা কালণ কদযন চ্চকনা তাা ঈদেখ কচ্চযদফনঃ 
তদফ তপ থাদক কম, ঈচ্চেচ্চখত কভয়াদ কল আফায পূদফ প চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত মচ্চদ ভয় বৃচ্চেয জে 

অদফদন কদযন, তাা আদর কর্তপক্ষ তাাদক তাায চ্চরচ্চখত চ্চফবৃচ্চত ক কযায জে দ কাম পচ্চদফ 

ম পন্ত ভয় ফচ্চধ পত কচ্চযদত াচ্চযদফ। 
(২) কমআদক্ষদত্র চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত ঈ-প্রচ্চফধান (১) এয দপা (খ) এ চ্চনধ পাচ্চযত ফা, কক্ষত্রভত, ফচ্চধ পত 

ভদয়য ভদধ্য তাায অত্মক্ষ ভথ পদনয জে চ্চফবৃচ্চত ক কদযন, কদক্ষদত্র কর্তপক্ষ চ্চবদমাগ 

ংক্রান্ত োে চ্চফলয়াচ্চদয াক্ষয প্রভাণ তাায ঈক্ত চ্চফবৃচ্চত চ্চফদফচনা কচ্চযদফ এফং নুরূ 

চ্চফদফচনায য কর্তপক্ষ মচ্চদ চ্চবভত কালণ কদয কম, 
 

(ক)  চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয চ্চফরুদে সূচ্চচত কাম পধাযাটি গ্রয আফায ম পাপ্ত কাযণ নাআ, তাা 

আদর ঈক্ত চ্চবদমাগ প্রতযাায কচ্চযদফ এফং তদানুাদয ঈক্ত কাম পধাযা চ্চনষ্পচ্চি 

আদফ; 
 (খ)  চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয সূচ্চচত কাম পধাযাটি গ্রয আফায ম পাপ্ত কাযণ অদছ, চ্চকন্তু তাায 

চ্চফরুদে চ্চবদমাগ প্রভাচ্চণত আদর রঘু দন্ড প্রদাদনয প্রদয়াজন আদফ, তাা আদর 

চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তদক ব্যচ্চক্তগতবাদফ শুনানীয স্যদমাগদান কচ্চযয়া তাায অত্মক্ষ 

ভথ পদনয জে চ্চফবৃচ্চত কদয তাচ্চযখ আদত চ্চত্রটি কাম পচ্চদফদয ভদধ্য কম ককান 

একটি রঘুদন্ড প্রদান কচ্চযদত াচ্চযদফ থফা রঘুদন্ড অদযাদয ঈদদ্দদে প্রচ্চফধান ৪২ 

এয ধীদন একজন তদন্ত কভ পকতপা চ্চনদয়াগ কচ্চযয়া ঈক্ত প্রচ্চফধাদন ফচ্চণ পত কাম পপ্রণারী 

নুযণ কচ্চযদত াচ্চযদফ; এফং 
 (গ)  ঈক্ত কাম পধাযায় চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয ঈয গুরুদন্ড অদযাদয ম পাপ্ত কাযণ অদছ, তাা 

আদর চ্চবদমাগ তদদন্তয জে চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয দভম পাদায চ্চনদম্ন নদন এভন 

একজন তদন্ত কভ পকতপা চ্চনদয়াগ কচ্চযদফ ফা কক্ষত্রচ্চফদদল, নুরূ ৩ (চ্চতন) জন 

কভ পকতপা ভন্বদয় একটি তদন্ত কফাড প গঠন কচ্চযদফ। 
 (৩) কমআদক্ষদত্র চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত ঈ-প্রচ্চফধান (১) এয দপা (খ) এয চ্চনধ পাচ্চযত ফা, কক্ষত্রভত, ফচ্চধ পত 

ভদয়য ভদধ্য তাায অত্মক্ষ ভথ পদনয জে চ্চরচ্চখত চ্চফবৃচ্চত ক না কদযন, কআদক্ষদত্র কর্তপক্ষ 

চ্চনধ পাচ্চযত ভয়ীভা ফা, কক্ষত্রভত,  ফচ্চধ পত ভয় কল য়ায তাচ্চযখ আদত ১০ (দ) কাম পচ্চদফদয 

ভদধ্য চ্চবদমাগনাভায় ফচ্চণ পত চ্চবদমাগ তদন্ত কযায জে চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয দভম পাদায চ্চনদম্ন নদন 

এভন একজন তদন্তকাযী কভ পকতপা চ্চনদয়াগ কচ্চযদফ ফা, কক্ষত্রচ্চফদদল নুরূ ৩ (চ্চতন) জন কভ পকতপা 

ভন্বদয় একটি তদন্ত কফাড প গঠন কচ্চযদফ। 
 (৪) তদন্তকাযী কভ পকতপা ফা কক্ষত্রচ্চফদদল, তদন্ত কফাড প তদদন্তয অদদদাদনয তাচ্চযখ আদত ১০ 

(দ) কাম পচ্চদফদয ভদধ্য তদদন্তয কাজ শুরু কচ্চযদফন এফং প্রচ্চফধান ৪৪ এ ফচ্চণ পত েচ্চত নুাদয তদন্ত 

চ্চযচারনা কচ্চযদফন এফং তদন্তকাযী কভ পকতপা ফা তদন্ত কফাড প কর্তপদক্ষয চ্চনকট প্রচ্চফধান ৪৪ এয ঈ-

প্রচ্চফধান (৭) চ্চনধ পাচ্চযত ভয়ীভায ভদধ্য ঈায তদন্ত প্রচ্চতদফদন ক কচ্চযদফন।  
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(৫) তদন্তকাযী কভ পকতপা ফা তদন্ত কফাদড পয তদন্ত প্রচ্চতদফদন প্রাচ্চপ্তয য কর্তপক্ষ প্রচ্চতদফদনটি 

চ্চফদফচনা কচ্চযদফ এফং ঈক্ত চ্চবদমাদগয ঈয ঈায চ্চোন্ত চ্চরচ্চফে কচ্চযদফ, এফং চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তদক 

ঈক্ত প্রচ্চতদফদদনয কচ্চ চ্চোন্তটি ফগত কচ্চযদফ। 
(৬) কর্তপক্ষ ঈ-প্রচ্চফধান (৫) কভাতাদফক গুরুদন্ড অদযাদয চ্চোন্ত গ্রণ কচ্চযদর  

প্রস্তাচ্চফত দন্ড চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয প্রচ্চত ককন অদযা কযা আদফ না তৎম্পদকপ ৭ (াত) কাম পচ্চদফদয 

ভদধ্য তাাদক কাযণ দ পাআফায চ্চনদদ প চ্চদদফ। 
(৭) ঈ-প্রচ্চফধান (৬) নুাদয কাযণ দ পাদনা আদর ঈক্ত কাযণ এফং াভচ্চগ্রক চ্চযচ্চস্থচ্চত 

চ্চফদফচনাদন্ত কর্তপক্ষ ঈক্ত কাম পধাযায ঈয চূড়ান্ত চ্চোন্ত গ্রণ কচ্চযদফ এফং চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তদক ঈা 

ফচ্চত কচ্চযদফ। 
(৮) এআ প্রচ্চফধাদনয ধীদন তদন্ত কাম পধাযায় ম পাপ্ত াক্ষয প্রভাণ চ্চরচ্চফে থাচ্চকদত আদফ, এফং 

কম কক্ষদত্র ককান তদন্ত কভ পকতপা ফা তদন্ত কফাড প চ্চনমৄক্ত কযা য়; কদক্ষদত্র ঈক্ত কভ পকতপা ফা কফাদড পয 

তদদন্তয প্রচ্চতদফদন  ঈায মৄচ্চক্তংগত কাযণ থাচ্চকদত আদফ। 
 (৯) এআরূ কর তদন্ত কাম পধাযা কগানীয় ফচ্চরয়া গণ্য আদফ। 

 

৪৪। তদন্তকাযী কভ পকতপা কর্তপক নুযণীয় কাম প-প্রণারী। (১) তদন্তকাযী কভ পকতপা প্রচ্চতচ্চদন 

ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় শুনানী নুষ্ঠান কচ্চযদফন এফং কাযণ চ্চরচ্চফে না কচ্চযয়া ঈক্ত শুনানী মুরতফী যাচ্চখদফন 

না। 

 (২)   তদন্তকাযী কভ পকতপা কর্তপক চ্চযচাচ্চরত তদদন্ত 
 (ক)  চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত কম কর চ্চবদমাগ স্বীকায কদযন কআ কর চ্চবদমাগ 

ম্পদকপ কভৌচ্চখক াক্ষয গ্রন  চ্চরচ্চফে কযা আদফ এফং চ্চবদমাগ ম্পচ্চকপত 

প্রাচ্চেক ফা গুরুত্বপূণ প দাচ্চরচ্চরক াক্ষয ঈস্থাদনয মৄচ্চক্তংগত স্যদমাগ ঈবয় 

ক্ষদক প্রদান  চ্চফদফচনা কচ্চযদত আদফ; 
 (খ)  চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত প্রচ্চতদক্ষয াক্ষীগণদক কজযা কযায, চ্চতচ্চন ব্যচ্চক্তগতবাদফ াক্ষয 

প্রদান কযায এফং তাায ক্ষ ভথ পনকাযী ককান ব্যচ্চক্তদক াক্ষী চ্চাদফ 

ঈস্থান কযায চ্চধকাযী আদফন; 
 (গ)  চ্চবদমাদগয ভথ পদন ভাভরা ঈস্থানকাযী ব্যচ্চক্ত চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তদক এফং তাায 

াক্ষীগণদক কজযা কযায চ্চধকাযী আদফন; এফং 
 (ঘ)  চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত প্রাচ্চেক নচ্চথদত্রয জে নুদযাধ কচ্চযদত াচ্চযদফন, তদফ 

তাাদক নচ্চথয কটাকায ং ককান প্রকাদযআ কদচ্চখদত কদয়া আদফ না।  

(৩)  তদন্তকাযী কভ পকতপা, কাযণ চ্চরচ্চফে কচ্চযয়া ককান চ্চনচ্চদ পষ্ট াক্ষীদক ফা ককান চ্চনচ্চদ পষ্ট াক্ষয 

তরফ কচ্চযদত ফা গ্রণ কচ্চযদত স্বীকায কচ্চযদত াচ্চযদফন।  

 
 

(৪) কর্তপক্ষ চ্চবদমাদগয ভথ পদন তদন্তকাযী কভ পকতপায চ্চনকট চ্চফলয়টি ঈস্থাদনয জে কম 

ককান ব্যচ্চক্তদক ভদনানীত কচ্চযদত াচ্চযদফ। 
 (৫) তদন্তকাযী কভ পকতপা মচ্চদ এআ ভদভ প ন্তুষ্ট ন কম, চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত তদদন্তয গ্রগচ্চতদত ফাধা 

প্রদান ফা ফাধা প্রদাদনয কচষ্টা কচ্চযদতদছন, তাা আদর চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তদক তকপ কচ্চযয়া চ্চদদফন এফং 
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ঈক্তরূ তকপ কচ্চযফায য মচ্চদ কদচ্চখদত ান কম, চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত তাা ভাে কচ্চযয়া কাজ 

কচ্চযদতদছন তাা আদর চ্চতচ্চন ঈক্ত চ্চফলদয় তাায চ্চোন্ত চ্চরচ্চফে কচ্চযদফন এফং োয় চ্চফচাদযয জে 

চ্চতচ্চন কম েচ্চত দফ পািভ ফচ্চরয়া ভদন কচ্চযদফন কআ েচ্চতদত ঈক্ত তদন্ত ভাপ্ত কচ্চযদফন।  
 (৬) তদন্তকাযী কভ পকতপা মচ্চদ এআ ভদভ প ন্তুষ্ট ন কম, চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয অচযণ তাায কাম পারদয়য 

জে ফভাননাকয, তাা আদর চ্চতচ্চন তৎম্পচ্চকপত প্রাচ্চেক ঘটনাফরী  চ্চযচ্চস্থচ্চত চ্চরচ্চফে 

কচ্চযদফন এফং চ্চফলয়টি কর্তপক্ষদক ফচ্চত কচ্চযদফন, তঃয কর্তপক্ষ ঈমৄক্ত চ্চফদফচনা কচ্চযদর 

প্রচ্চফধান ৩৯ (খ) কভাতাদফক চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্তয চ্চফরুদে পৃথকবাদফ কাম পধাযা সূচনা কচ্চযদত াচ্চযদফ।  
 (৭) তদন্তকাযী কভ পকতপা তদন্ত ভাচ্চপ্তয য তাায তদদন্তয পরাপর প্রচ্চতদফদন অকাদয 

কর্তপদক্ষয চ্চনকট ক কচ্চযদফন। 
 (৮) চ্চবমৄক্ত ব্যচ্চক্ত কদালী ফা চ্চনদদ পাল চ্চকনা তাা ঈদেখপূফ পক তদন্তকাযী কভ পকতপা প্রচ্চতটি 

চ্চবদমাদগয ঈয স্বীয় চ্চোন্ত প্রদান কচ্চযদফন, তদফ াচ্চস্ত ফা ে চ্চকছু ম্পদকপ ককান স্যাচ্চয 

কচ্চযদফন না। 
 (৯) কর্তপক্ষ ককান চ্চফলদয় ঈমৄক্ত ফচ্চরয়া ভদন কচ্চযদর, এআ প্রচ্চফধানভারায ধীদন একজন 

তদন্তকাযী কভ পকতপা চ্চনদয়াগ কযায চ্চযফদতপ একাচ্চধক ব্যচ্চক্তয ভন্বদয় একটি তদন্ত কচ্চভটি চ্চনদয়াগ 

কচ্চযদত াদযন, এফং কমদক্ষদত্র নুরূ ককান তদন্ত কচ্চভটি চ্চনদয়াগ কযা য়, কদক্ষদত্র তদন্তকাযী 

কভ পকতপায কক্ষদত্র এআ চ্চফধান মতটুকু প্রদমাজয, তদন্ত কচ্চভটিয কক্ষদত্র, ততটুকু প্রদমাজয ফচ্চরয়া গণ্য 

আদফ। 

 (১০) ঈ-প্রচ্চফধান (৯) এয ধীদন চ্চনমৄক্ত কচ্চভটিয ককান একজন দদেয নুচ্চস্থচ্চতয কাযদণ 

ঈায ককান কাম পক্রভ ফা চ্চোন্ত ফাচ্চতর প্রচ্চতন্ন আদফ না চ্চকংফা তৎম্পদকপ ককান প্রশ্ন ঈত্থান কযা 

মাআদফ না। 

৪৫। াভচ্চয়ক ফযখাস্ত।(১) প্রচ্চফধান ৩৯ এয ধীদন ককান কভ পচাযীয চ্চফরুদে ককান চ্চবদমাদগয 

দাদয় গুরুদন্ড প্রদাদনয ম্ভাফনা থাচ্চকদর, কর্তপক্ষ প্রদয়াজনীয় ফা ভীচীন ভদন কচ্চযদর তাাদক 

াভচ্চয়কবাদফ ফযখাস্ত কচ্চযদত াচ্চযদফঃ 

তদফ তপ থাদক কম, কর্তপক্ষ চ্চধকতয ভীচীন ভদন কচ্চযদর, এআরূ কভ পচাযীদক াভচ্চয়কবাদফ 

ফযখাস্ত কযায চ্চযফদতপ চ্চরচ্চখত অদদ দ্বাযা ঈক্ত অদদদ ঈচ্চেচ্চখত তাচ্চযখ আদত তাায ছুটিয 

প্রাপ্যতা াদদক্ষ, তাাদক ছুটিদত মাআফায জে চ্চনদদ প চ্চদদত াচ্চযদফ।  

 (২) কমআ কক্ষদত্র ককান কভ পচাযীয প্রচ্চত অদযাচ্চত চাকুযী আদত ফযখাস্ত ফা াযদণয দন্ড ককান 

অদারত ফা প্রাচ্চনক ট্রাআবুোদরয চ্চোদন্তয দ্বাযা ফা ঈায পদর ফাচ্চতর ফা কাম পকয ফচ্চরয়া 

কঘাচ্চলত য় এফং কর্তপক্ষ, চ্চফলয়টিয চ্চযচ্চস্থচ্চত চ্চফদফচনায য, মূরতঃ কম চ্চবদমাদগয চ্চবচ্চিদত 

তাাদক ফযখাস্ত ফা াযদণয দন্ড কদয়া আয়াচ্চছর কআ ব্যাাদয, তাায চ্চফরুদে অয তদন্তকাম প 

চারাআফায চ্চোন্ত গ্রণ কদযন, কদক্ষদত্র ঈক্ত ফযখাস্ত ফা াযদণয দন্ড কআ কক্ষদত্র অদযাদয মূর 
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অদদদয তাচ্চযখ আদত ঈক্ত কভ পচাযী াভচ্চয়কবাদফ ফযখাস্ত আয়াদছন ফচ্চরয়া গণ্য আদফ এফং 

যফতী অদদ না কদয়া ম পন্ত চ্চতচ্চন াভচ্চয়কবাদফ ফযখাস্ত থাচ্চকদফন।  
 (৩) ককান কভ পচাযী াভচ্চয়কবাদফ ফযখাস্ত থাচ্চকফায ভদয় যকাযী কভ পচাযীদদয কক্ষদত্র প্রদমাজয 

চ্চফচ্চধ  অদদ নুমায়ী, কখাযাকী বাতা াআদফন। 
 (৪) ঊণ ফা কপৌজদাযী যাদধয দাদয় কাযাগাদয কাদ প (‘কাযাগাদয কাদ প’ দথ প ‘কপাজদত’ 

যচ্চক্ষত ব্যচ্চক্তগণ ন্তর্ভ পক্ত ফচ্চরয়া গণ্য আদফ) কভ পচাযীদক কগ্রপ্তাদযয তাচ্চযখ আদত াভচ্চয়কবাদফ 

ফযখাস্ত ফচ্চরয়া গণ্য কচ্চযদত আদফ এফং তাায চ্চফরুদে এআ প্রচ্চফধানভারায ধীন সূচ্চচত কাম পধাযা 

চ্চযভাচ্চপ্ত না য়া ম পন্ত চ্চতচ্চন মথাযীচ্চত কখাযাকী বাতা াআদফন।  

৪৬। পুন পফার।(১) মচ্চদ প্রচ্চফধান ৪১ (১) (ক) কভাতাদফক ছুটিদত কপ্রচ্চযত ককান কভ পচাযীদক 

ফযখাস্ত, াযণ ফা দাফনত কযা না আয়া থাদক, তদফ তাাদক চাকুযীদত পুন পফার কযা আদফ 

থফা, কক্ষত্র চ্চফদদল, তাাদক তাায দভম পাদায় অীন ফা ভদভম পাদা প্রদান কযা আদফ এফং ঐ 

ছুটিকারীন ভদয় চ্চতচ্চন পূন প কফতদন কতপব্যযত চ্চছদরন ফচ্চরয়া গণ্য কযা আদফ। 
 (২) াভচ্চয়কবাদফ ফযখাদস্তয য পুন পফাদরয চ্চফলয় যকাযী কভ পচাযীদদয কক্ষদত্র প্রদমাজয 

ফাংরাদদ চাকুযী চ্চফচ্চধভারা দ্বাযা চ্চনয়চ্চন্ত্রত আদফ। 

৪৭। কপৌজদাযী ভাভরা, আতযাচ্চদদত অটক কভ পচাযী। (১) ঊণ ফা কপৌজদাযী যাদধয দাদয় 

ককান কভ পচাযী কাযাগাদয কাদ প য়ায কাযদণ কতপব্য আদত নুচ্চস্থত থাচ্চকদর, তাায চ্চফরুদে 

ভাভরা চ্চযভাচ্চপ্ত না য়া ম পন্ত এআরূ নুচ্চস্থচ্চত কাদরয জে চ্চতচ্চন ককান কফতন, ছুটিকারীন 

কফতন ফা বাতাচ্চদ (কখাযাকী বাতা ব্যতীত) াআদফন না এফং ভাভরায চ্চযচ্চস্থচ্চত নুাদয তাায কফতন 

 বাতাচ্চদয ভন্বয়-াধন কযা আদফ। 
 (২) ঈক্ত কভ পচাযী যাধ আদত খারা াআদর, থফা ঊদণয দাদয় কাযাফযদণয কক্ষদত্র, ঈক্ত 

দায় তাায চ্চনয়ন্ত্রণ ফচ্চভূ পত চ্চযচ্চস্থচ্চতয কাযদণ ঈদ্ভফ আয়াদছ ফচ্চরয়া প্রভাচ্চণত আদর, তাায প্রাপ্য 

কফতন-বাতাচ্চদয টাকা ম্পূণ পরূদ প্রদান কযা আদফ এফং এআরূদ তাাদক ম্পূণ প টাকা প্রদান কযা 

আদর, ঈক্ত নুচ্চস্থচ্চতকাদর চ্চতচ্চন কতপব্যযত চ্চছদরন ফচ্চরয়া গণ্য আদফন; এফং ঈক্ত প্রাপ্য কফতন-

বাতাচ্চদ ফাফদ ম্পূণ প টাকা দক্ষা কভ টাকা প্রদান কযা আদর, ঈক্ত ভয় কতপব্যকার ফা ছুটি ফচ্চরয়া 

গণ্য আদফ, চ্চকন্তু অদদদানকাযী কর্তপক্ষ তদনুমায়ী চ্চনদদ প প্রদান না কচ্চযদর এআরূ গণ্য কযা আদফ 

না। 
৪৮। ে ককান ংস্থায় কপ্রলদণ কভ পযত কভ পচাযীয চ্চফরুদে তদদন্তয েচ্চত।-  (১) কদ পাদযদনয 

ককান কভ পচাযী কপ্রলদণ ে ককান ংস্থায়, তঃয ঈক্ত ংস্থা ফচ্চরয়া চ্চবচ্চত, কভ পযত থাচ্চকদর 

তাায চ্চফরুদে চ্চবদমাগ দাদয়য, তাাদক াভচ্চয়ক ফযখাস্ত এফং চ্চবদমাদগয ব্যাাদয তদন্ত কচ্চযফায 

ক্ষভতা ঈক্ত ংস্থায থাচ্চকদফ এফং ঈক্ত ংস্থায কক্ষদত্র প্রদমাজয েচ্চত নুযণ কযা মাআদফঃ 
তদফ তপ থাদক কম, কম চ্চযচ্চস্থচ্চতদত তাায চ্চফরুদে চ্চবদমাগ দাদয়য কযা আয়াদছ থফা 

তাাদক াভচ্চয়কবাদফ ফযখাস্ত কযা আয়াদছ তাা ঈক্ত ংস্থা কদ পাদযনদক ফচ্চত কচ্চযদফ।  
 (২) ঈ-প্রচ্চফধান (১) এয চ্চফধানভদত তাায চ্চফরুদে চ্চযচাচ্চরত তদদন্তয পরাপদরয অদরাদক 

মচ্চদ ঈক্ত ংস্থা ভদন কদয কম, এআ প্রচ্চফধানভারায় ফচ্চণ পত দন্ড তাায ঈয অদযাচ্চত য়া ঈচ্চচত, 

তাা আদর ঈক্ত ংস্থা চ্চবদমাগ তদদন্ত কাম পচ্চফফযণী কদ পাদযদনয চ্চনকট াঠাআদফ এফং কআ 

নুাদয কর্তপক্ষ ংস্থায চ্চফদফচনা ভদত প্রদয়াজনীয় দন্ড অদযা ফা েচ্চফধ মথামথ অদদ প্রদান 

কচ্চযদফ। 
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 (৩) এআ প্রচ্চফধাদনয ধীদন ঈক্ত ংস্থা কর্তপক কপ্রচ্চযত তদদন্তয কযকড প মূদয চ্চবচ্চিদত কর্তপক্ষ 

ংস্থায কম ককান অদদ প্রদান কচ্চযদত াচ্চযদফ থফা প্রদয়াজন ভদন কচ্চযদর ককান স্যচ্চনচ্চদ পষ্ট চ্চফলদয় 

পুনঃতদন্ত কচ্চযফায জে ঈক্ত ংস্থাদক নুদযাধ কচ্চযদত ফা ককান দন্ড অদযা কচ্চযদত ফা চ্চবমৄক্ত 

ব্যচ্চক্তদক চ্চবদমাগ আদত ব্যাচ্চত চ্চদদত াচ্চযদফ এফং এআরূ অদদ চ্চফরদম্ব ঈক্ত ংস্থাদক 

ফচ্চত কচ্চযদফ। 

৪৯। অদদদয চ্চফরুদে অীর। (১) ককান কভ পচাযী কদ পাদযন কর্তপক াধাযণ ফা চ্চফদল 

অদদফদর চ্চনধ পাচ্চযত কর্তপদক্ষয চ্চনকট, থফা কমআ কক্ষদত্র নুরূ ককান কর্তপক্ষ চ্চনধ পাচ্চযত নাআ, কআ 

কক্ষদত্র কম অদদদানকাযী কর্তপদক্ষয অদদদয চ্চফরুদে অীদরয প্রস্তাফ কযা আদফ, চ্চতচ্চন কম 

কর্তপদক্ষয ব্যফচ্চত ধস্তন তাায চ্চনকট, থফা কমআ কক্ষদত্র চ্চনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয ধস্তন ককান 

কর্তপক্ষ অদদদান কচ্চযয়াদছন, কআ কক্ষদত্র চ্চনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয চ্চনকট অীর কচ্চযদত াচ্চযদফন।  

 (২)  অীর কর্তপক্ষ চ্চনদম্নাক্ত চ্চফলয়মূ চ্চফদফচনা কচ্চযদফ, মথাঃ 

 
 (ক)  এআ প্রচ্চফধানভারায় চ্চনধ পাচ্চযত েচ্চত ারন কযা আয়াদছ চ্চকনা, না আয়া থাচ্চকদর 

ঈায কাযদণ োয় চ্চফচাদযয াচ্চন আয়াদছ চ্চকনা; 
 (খ)  চ্চবদমাগমূদয ঈয প্রদি চ্চোন্ত োয়েত চ্চকনা;  
 (গ)  অদযাচ্চত দন্ড ভাত্রাচ্চতচ্চযক্ত, ম পাপ্ত ফা ম পাপ্ত চ্চকনা;  

 (৩) অীর কর্তপক্ষ কমরূ ঈমৄক্ত ফচ্চরয়া চ্চফদফচনা কচ্চযদফ কআরূ অদদ লাট কাম পচ্চদফদয 

ভদধ্য প্রদান কচ্চযদফ এফং এআ অদদটি চূড়ান্ত ফচ্চরয়া গণ্য আদফ। 
 (৪) অীর দযখাদস্ত অীদরয কাযণ ংচ্চক্ষপ্ত অকাদয চ্চরচ্চফে কচ্চযয়া দযখাদস্তয চ্চত 

প্রাংচ্চগক কাগজাচ্চদ দাচ্চখর কচ্চযদত আদফ। 

 

৫০। অীর দযখাস্ত দাচ্চখদরয ভয়ীভা। কম অদদদয চ্চফরুদে অীর দাচ্চখর কযা আদফ 

ংচ্চিষ্ট কভ পচাযী তৎম্পদকপ ফচ্চত য়ায ৩(চ্চতন) ভাদয ভদধ্য ঈায চ্চফরুদে অীর দাচ্চখর না 

কচ্চযদর ঈক্ত অীর গ্রণদমাগ্য আদফনাঃ 
তদফ তপ থাদক কম, চ্চফরদম্বয কাযণ ম্পদকপ ন্তুষ্ট আয়া মথামথ ভদন কচ্চযদর অীর কর্তপক্ষ 

ঈক্ত ৩ (চ্চতন) ভা চ্চতফাচ্চত য়া দে যফতী চ্চতন ভাদয ভদধ্য ককান অীর চ্চফদফচনায জে 

গ্রণ কচ্চযদত াচ্চযদফ। 

৫১। পুনঃ চ্চনযীক্ষণ ( Review)।(১) ককান কভ পচাযী এআ প্রচ্চফধানভারায ধীন প্রদি ককান 

অদদ দ্বাযা ংক্ষুব্ধ ( aggrieved) আদর চ্চতচ্চন ঐ অদদ পুনঃ চ্চনযীক্ষদণয ( Review) জে 

ংচ্চিষ্ট কভ পকতপা ফা কর্তপদক্ষয চ্চনকট অদফদন কচ্চযদত াচ্চযদফন।  

 (২) অদফদনকাযী কম অদদ দ্বাযা ংক্ষুে আয়াদছন কআ অদদ তাাদক ফচ্চত কচ্চযফায 

তাচ্চযখ আদত ৩ (চ্চতন) ভাদয ভদধ্য পুনঃ চ্চনযীক্ষদণয অদফদন ক না কচ্চযদর ঈা গ্রন কযা আদফ 

নাঃ 

তদফ তপ থাদক কম, অদফদনকাযী কর্তপক ভয়ভত অদফদন ক কচ্চযদত না াচ্চযফায স্বদক্ষ 

মদথষ্ট কাযণ চ্চছর ভদভ প কর্তপক্ষ চ্চনচ্চিত আদর ঈচ্চেচ্চখত ভয়ীভা ঈিীণ প আফায ৩ (চ্চতন) ভাদয 

ভদধ্য কর্তপক্ষ পুনঃ চ্চনযীক্ষদণয অদফদন কচ্চযদত াচ্চযদফ। 
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 (৩) পুনঃ চ্চনযীক্ষদণয অদফদন াআফায য ংচ্চিষ্ট কভ পকতপা ফা কর্তপক্ষ কমআরূ চ্চফদফচনা 

কচ্চযদফ কআরূ অদদ প্রদান কচ্চযদত াচ্চযদফ। 

৫২। অদারদত চ্চফচাযাধীন কাম পধাযা। (১) ককান কভ পচাযীয চ্চফরুদে ককান অদারদত একআ 

চ্চফলদয়য ঈয ককান কপৌজদাযী ভাভরা ফা অআনগত কাম পধাযা চ্চফচাযাধীন থাচ্চকদর, তাায চ্চফরুদে 

চ্চফবাগীয় কাম পধাযা ম্পাদদনয ব্যাাদয ককান ফাধা থাচ্চকদফ না, চ্চকন্তু মচ্চদ কর্তপক্ষ চ্চফবাগীয় 

কাম পধাযায় ঈক্ত কভ পচাযীয ঈয ককান দন্ড অদযা কযায চ্চোন্ত গ্রন কদয, তাা আদর ঈক্ত 

অআনগত কাম পধাযা চ্চনষ্পচ্চি ফা ম্পন্ন না য়া ম পন্ত ঈক্তরূ দন্ডাদযা স্থচ্চগত থাচ্চকদফ।  

 (২) ককান কভ পচাযী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 

1985 (V of 1985) এ ফচ্চণ পত ককান যাধ ব্যতীত ে ককান যাদধয দাদয় ককান অদারত 

কর্তপক কদালী াব্যস্ত  াজাপ্রাপ্ত আদর, এআরূ াজাপ্রাপ্ত ঈক্ত কভ পচাযীদক এআ প্রচ্চফধানাভারায ধীদন 

াচ্চস্ত প্রদান কযা আদফ চ্চক না কর্তপক্ষ তাা চ্চস্থয কচ্চযদফ।  

 (৩) কর্তপক্ষ এআ প্রচ্চফধানভারায ধীদন তাাদক াচ্চস্ত প্রদাদনয চ্চোন্ত গ্রণ কচ্চযদর, চ্চফলয়টিয 

চ্চযচ্চস্থচ্চতদত কমরূ ঈমৄক্ত ফচ্চরয়া চ্চফদফচনা কচ্চযদফ কআরূ দন্ড প্রদান কচ্চযদত াচ্চযদফ এফং এআরূ 

দন্ড প্রদাদনয জে ককান কাম পধাযা সূচনা কযায প্রদয়াজন আদফ না এফং প্রস্তাচ্চফত দদন্ডয চ্চফরুদে কাযণ 

দ পাআফায জে ঐ কভ পচাযীদক ককান স্যদমাগ কদয়ায প্রদয়াজন আদফ না। 

 (৪) কর্তপক্ষ ঈ-প্রচ্চফধান (৩) এয ধীদন ঈক্ত কভ পচাযীয ঈয ককান দন্ড অদযা না কযায 

চ্চোন্ত গ্রণ কচ্চযদর, কমআ কক্ষদত্র তঁাদক চাকুযীদত পুন পফার ফা ফার যাখায চ্চোন্ত গৃীত য়, কআ 

কক্ষদত্র যকাদযয নুদভাদন গ্রণ কচ্চযদত আদফ। 

 

 
ষ্টভ ধ্যায় 

ফয গ্রণ  োে স্যচ্চফধা 

 

৫৩। াধাযণ বচ্চফষ্য তচ্চফর।(১) কদ পাদযন ঈায কভ পচাযীগদণয জে ‘ফাংরাদদ চরচ্চিত্র 

ঈন্নয়ন কদ পাদযন কভ পচাযী াধাযণ বচ্চফষ্য তচ্চফর’ নাদভ একটি তচ্চফর গঠন কচ্চযদফ, মাাদত 

প্রদতযক কভ পচাযী যকায কর্তপক ভয় ভয় চ্চনধ পাচ্চযত াদয চঁদা প্রদান কচ্চযদফ এফং এআ তচ্চফর 

ংক্রান্ত মাফতীয় চ্চফলদয় যকায কর্তপক প্রণীত General Provident Fund Rules, 1979 
প্রদমাজয আদফ। 

 (২) ঈ-প্রচ্চফধান (১) এয চ্চফধান দে এআ প্রচ্চফধানভারা প্রফতপদনয ব্যফচ্চত পূদফ প চ্চফদ্যভান 

বচ্চফষ্য তচ্চফর, তঃয ঈক্ত তচ্চফর ফচ্চরয়া ঈচ্চেচ্চখত, এআ প্রচ্চফধাদনয ধীন গঠিত আয়াদছ ফচ্চরয়া 

গণ্য আদফ এফং ঈক্ত তচ্চফদর ঈক্তরূ প্রফতপদনয পূদফ প প্রদি চঁদা  ঈা আদত গৃীত গ্রীভ 

মাফতীয় কাম পক্রভ এআ প্রচ্চফধানভারায ধীদন ম্পাচ্চদত আয়াদছ ফচ্চরয়া গণ্য আদফ।  

৫৪।  অনুদতাচ্চলক।(১) চ্চনদম্নাক্ত কম ককান কভ পচাযী অনুদতাচ্চলক াআদফন, মথাঃ 
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 (ক)  চ্চমচ্চন কদ পাদযদন কভদক্ষ চ্চতন ফৎয ব্যাতবাদফ চাকুযী কচ্চযয়াদছন এফং 

াচ্চস্ত স্বরূ চাকুযী আদত ফযখাস্ত, দচুযত ফা াচ্চযত ন নাআ; 
 (খ)  চ্চমচ্চন কর্তপদক্ষয নুভচ্চত ব্যচ্চতদযদক চাকুযী আদত দতযাগ ফা চাকুযী তযাগ 

কদযন নাআ; 
 (গ)  চ্চতন ফৎয পূণ প য়ায পূদফ প চ্চনদম্নয ককান কাযদণ কম কভ পচাযীয চাকুযীয ফান 

আয়াদছ, মথাঃ 

 ()  চ্চতচ্চন কম দদ চ্চনমৄক্ত যচ্চয়াদছন কআ দ চ্চফলুপ্ত আয়াদছ থফা দংখ্যা 

হ্রাদয কাযদণ চ্চতচ্চন চাকুযী আদত ছঁটাআ আয়াদছন; 

 (অ) ম্পূণ প ফা অংচ্চক াভদথ পয কাযদণ তাাদক চাকুযী আদত াযণ কযা 

আয়াদছ; থফা 

 (আ)  চাকুযীযত থাকাকাদর চ্চতচ্চন মৃতুযফযণ কচ্চযয়াদছন।  

 (২)  ককান কভ পচাযীদক তাায চাকুযীয প্রদতযক পূণ প ফৎয ফা ঈায ং ফাফদ একত চ্চফটি 

কাম পচ্চফদদয ঈদর্ধ্প ককান ভদয়য জে দুআ ভাদয মূর কফতদনয াদয অনুদতাচ্চলক প্রদান কযা আদফ। 

 
 (৩)  ফ পদল গৃীত কফতন অনুদতাচ্চলক গণনায মূর চ্চবচ্চি আদফ। 
 (৪) ককান কভ পচাযীয মৃতুযয কাযদণ অনুদতাচ্চলক প্রাপ্য আদর মাাদত তাায ভদনানীত ব্যচ্চক্ত ফা 

ব্যচ্চক্তগণ ঈা াআফায চ্চধকাযী ন, তজ্জে প্রদতযক কভ পচাযী কর্তপক্ষ কর্তপক চ্চনধ পাচ্চযত পযদভ এক ফা 

একাচ্চধক ব্যচ্চক্তদক ভদনানয়ন দান কচ্চযদফন এফং পযভটি কদ পাদযন কর্তপক চ্চনদদ পচ্চত কর্তপদক্ষয 

চ্চনকট জভা চ্চদদফন। 
 (৫) ককান কভ পচাযী ঈ-প্রচ্চফধান (৪) নুমায়ী একাচ্চধক ব্যচ্চক্তদক ভদনানয়ন দান কচ্চযদর, তাায 

ভদনানয়নদত্র, তাাচ্চদগদক প্রদদয় ং এআরূদ ঈদেখ কচ্চযদফন কমন অনুদতাচ্চলদকয ম্পূণ প টাকা 

ঈাদত ন্তর্ভ পক্ত য়, এফং মচ্চদ এআরূদ ঈদেখ কযা না য় তদফ টাকায চ্চযভাণ ভান ংদ বাগ 

কযা আদফ। 
 (৬) ককান কভ পচাযী কম ককান ভদয় চ্চরচ্চখত কনাটি দ্বাযা ঈক্ত ভদনানয়নত্র ফাচ্চতর কচ্চযদত 

াচ্চযদফন এফং এআরূ কযায ভদয়, ঈক্ত কনাটিদয চ্চত ঈ-প্রচ্চফধান (৪)  (৫) এয চ্চফধান 

নুাদয একটি নতুন ভদনানয়নত্র কপ্রযণ কচ্চযদফন। 
 (৭) ককান ভদনানয়নত্র না থাচ্চকদর কভ পচাযীয মৃতুযয য তাায অনুদতাচ্চলদকয টাকা 

ঈিযাচ্চধকায প্রভাণদত্রয চ্চবচ্চিদত তাায তফধ য়াচ্চয ফা য়াচ্চযগণদক প্রদান কযা আদফ।  

৫৫। ফয বাতা  ফযজচ্চনত স্যচ্চফধা। (১) কদ পাদযন যকাদযয পূফ পানুদভাদনক্রদভ, 

চ্চরচ্চখত অদদ দ্বাযা ফয বাতা  ফযজচ্চনত স্যচ্চফধাচ্চদ চ্চযকল্প প্রফতপন কচ্চযদত াচ্চযদফ এফং 

এআরূ চ্চযকল্প প্রফতপন কযা আদর তৎংক্রান্ত মাফতীয় চ্চফলদয় যকাযী কভ পচাযীগদণয কক্ষদত্র প্রদমাজয 

চ্চফচ্চধভারা  যকায কর্তপক ভয় ভয় জাযীকৃত অদদ ফা চ্চনদদ প, প্রদমাজয আদফ।  



 826 

 (২) ঈ-প্রচ্চফধান (১) এ ঈচ্চেচ্চখত চ্চযকল্প চালু কযা আদর প্রদতযক কভ পচাযী কদ পাদযন কর্তপক 

এতদুদদ্দদে চ্চনধ পাচ্চযত তাচ্চযদখয ভদধ্য ঈক্ত চ্চযকদল্পয অতাধীন আফায ফা না আফায আিা জ্ঞান 

কচ্চযয়া ঈমৄক্ত কর্তপক্ষদক ফচ্চত কচ্চযদফন। 
 (৩) ঈ-প্রচ্চফধান (১) এ ঈচ্চেচ্চখত চ্চফধানানুমায়ী আিা প্রকা কযা আদর তাা চূড়ান্ত ফচ্চরয়া গণ্য 

আদফ। 
 (৪) কদ পাদযন এয চ্চোন্ত াদদক্ষ, তাায পূফ পতন চাকুযীকার ফয বাতা  ফযজচ্চনত 

স্যচ্চফধাচ্চদ প্রাচ্চপ্তয ঈদদ্দদে গণনাদমাগ্য চাকুযীকার চ্চাদফ গে কযা আদফ।  
 (৫) কদ পাদযন এয স্থায়ী কভ পচাযীবৃে যকাযী  স্বায়ত্বাচ্চত ংস্থায কভ পচাযী কল্যাণ 

তচ্চফর  কমৌথ ফীভা তচ্চফদর যকায কর্তপক চ্চনধ পাচ্চযত াদয চঁদা প্রদান কচ্চযদফন এফং এতদুদদ্দদে 

১৯৮২ াদরয ৩৯ নং ধ্যাদদ এ ফচ্চণ পত চ্চফধানাফরী প্রদমাজয আদফ। 

 

 

 

 

 

 
 

নফভ ধ্যায় 

ফয গ্রণ, চাকুযী াযণ  ব্যাচ্চত 

৫৬। ফয গ্রণ, আতযাচ্চদ।ফয গ্রণ এফং ঈায য পুনঃচ্চনদয়াদগয ব্যাাদয ককান কভ পচাযী 

Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এয চ্চফধানাফরী দ্বাযা 

চ্চযচাচ্চরত আদফন। 

৫৭। চাকুযীয ফান, চাকুযী আদত াযণ, আতযাচ্চদ।ঈমৄক্ত কর্তপক্ষ ককান কাযণ প্রদ পন 

না কচ্চযয়া, এফং এক ভাদয কনাটি প্রদান কচ্চযয়া থফা ঈক্ত কনাটিদয চ্চযফদতপ এক ভাদয কফতন 

প্রদান কচ্চযয়া, ককান চ্চক্ষানচ্চফদয চাকুযীয ফান ঘটাআদত াচ্চযদফ এফং চ্চক্ষানচ্চফ তঁায চাকুযী 

ফাদনয কাযদণ ককান প্রকায ক্ষচ্চতপূযণ াআদফন না।  

৫৮। আস্তপাদান, আতযাচ্চদ।(১) ককান কভ পচাযী চ্চনদয়াগকাযী কর্তপদক্ষয চ্চনকট তাায চ্চবপ্রায় 

ঈদেখ পূফ পক চ্চতন ভাদয চ্চরচ্চখত পূফ প-কনাটি প্রদান না কচ্চযয়া তাায চাকুযী তযাগ কচ্চযদত ফা চাকুযী 

আদত চ্চফযত থাচ্চকদত াচ্চযদফন না, এফং ঐরূ কনাটি প্রদাদনয ব্যথ পতায কক্ষদত্র, চ্চতচ্চন কদ পাদযন-কক 

তাায চ্চতন ভাদয কফতদনয ভচ্চযভাণ টাকা ক্ষচ্চতপূযণ চ্চাদফ প্রদান কচ্চযদত ফাধ্য থাচ্চকদফন।  
 (২) ককান চ্চক্ষানচ্চফ তাায চ্চবপ্রায় ঈদেখপূফ পক এক ভাদয চ্চরচ্চখত পূফ প-কনাটি প্রদান না 

কচ্চযয়া তাায চাকুযী তযাগ কচ্চযদত াচ্চযদফন না, এফং এআরূ কনাটি প্রদাদন ব্যথ পতায কক্ষদত্র, চ্চতচ্চন 

কদ পাদযনদক তাায এক ভাদয কফতদনয ভচ্চযভাণ টাকা ক্ষচ্চতপূযণ চ্চাদফ প্রদান কচ্চযদত ফাধ্য 

থাচ্চকদফন। 
 (৩) কম কভ পচাযীয চ্চফরুদে শৃঙ্খরাজচ্চনত কাম পধাযা সূচীত আয়াদছ চ্চতচ্চন কদ পাদযদনয চাকুযী 

আদত আস্তপাদান কচ্চযদত াচ্চযদফন নাঃ 
তদফ তপ এআ কম, কদ পাদযন কমআরূ ঈমৄক্ত ফচ্চরয়া চ্চফদফচনা কচ্চযদফ কআরূ দতপ ককান 

কভ পচাযীদক আস্তপাদাদনয নুভচ্চত চ্চদদত াচ্চযদফ। 
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৫৯। যচ্চতকযণ  কপাজত। (১) এআ প্রচ্চফধানভারা ফরফৎ আফায ংদগ ংদগ Film 

Development Corporation (Service) Regulations, 1978, তঃয যচ্চতকৃত 

Regulations ফচ্চরয়া ঈদেচ্চখত, যচ্চত আদফ। 
 (২) ঈক্তরূ যচ্চতয়া দে এআ প্রচ্চফধানভারা প্রফতপদনয পূদফ প যচ্চতকৃত Regulations এয 

ধীন চ্চনদয়াগকৃত  দদান্নচ্চতপ্রাপ্ত কর কভ পকতপা  কভ পচাযী এআ প্রচ্চফধানভারায ধীন চ্চনদয়াগকৃত 

 দদান্নচ্চতপ্রাপ্ত আয়াদছন ফচ্চরয়া গণ্য আদফন এফং যচ্চতকৃত Regulations এয ধীন কৃত কর 

কাজকভ প ফা গৃীত ব্যফস্থাচ্চদ এআ প্রচ্চফধানভারায ধীন কৃত ফা গৃীত আয়াদছ ফচ্চরয়া গণ্য আদফ।  

দভ ধ্যায় 

চ্চফচ্চফধ 

৬০। স্যচ্চফধা দূযীকযণ।কমআ কক্ষদত্র এআ প্রচ্চফধানভারায ককান চ্চফলদয় যকাযী কভ পচাযীদদয 

কক্ষদত্র প্রদমাজয ককান চ্চফচ্চধভারা ফা অদদ ফা চ্চনদদ প প্রদয়াগ ফা নুযদণয চ্চফধান অদছ, চ্চকন্তু ঈা 

প্রদয়াদগ ফা নুযদণ স্যচ্চফধা কদখা কদয়, কআ কক্ষদত্র যকায চ্চরচ্চখত অদদ দ্বাযা, ঈক্ত চ্চফলদয় 

প্রদমাজয ফা নুযণীয় েচ্চত চ্চনধ পাযণ কচ্চযদত াচ্চযদফ এফং এআ ব্যাাদয যকাদযয চ্চোন্তআ চূড়ান্ত 

আদফ। 

104 
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তপচ্চর 

[প্রচ্চফধান ২(জ) দ্রষ্টব্য] 

(ক) প্রান  থ প চ্চফবাগঃ 
 

 

ক্রচ্চভক 

নং 

দদয নাভ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

কক্ষদত্র দফ পাি 

ফয়ীভা 

চ্চনদয়াগ েচ্চত চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্র নূযনতভ কমাগ্যতা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১। চ্চযচারক (প্রান  

থ প) 

 

--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর কপ্রলদণ ফদরীয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ চ্চতচ্চযক্ত চ্চযচারক (থ প) দদ নূযন 

৫(ঁচ) ফৎদযয চাকুযী। 

কপ্রলদণয কক্ষদত্রঃ যকাদযয ঈ-চ্চচফ দ ভম পাদায ককান 

কভ পকতপা। 

২। চ্চতচ্চযক্ত চ্চযচারক 

(থ প) 
--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। ঈ-চ্চযচারক (থ প) ফা ঈ-চ্চযচারক (ংগ্র) দদ 

নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  

৩। ঈ-চ্চযচারক (থ প) --- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। চ্চাফ যক্ষণ কভ পকতপা, কাযী চ্চযচারক ফা চ্চডট 

চ্চপায দদ নূযন ৭ (াত) ফৎদযয চাকুযী।  

৪। ঈ-চ্চযচারক 

(ংগ্র) 

 

--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। বান্ডায কভ পকতপা দদ নূযন ৩ (চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী 

থফা কাযী চ্চযচারক, অআন কভ পকতপা ফা জনংদমাগ 

কভ পকতপা দদ নূযন ৭(াত) ফৎদযয চাকুযী।  
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৫। 

 

 

 

 

 

চ্চাফযক্ষণ কভ পকতপা 

 

 

 

 

 

৩০ ফৎয 

 

 

 

 

 

৫০% দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

 

 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ (ক) কষ্টায স্যাযবাআজায, বান্ডায-

চ্চাফযক্ষক ফা চ্চাফযক্ষক দদ নূযন ১০ (দ) 

ফৎদযয চাকুযী ; এ  (খ) ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত স্দাতক চ্চডগ্রী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চাফ চ্চফজ্ঞান ফা ফাচ্চণজয চ্চফবাদগয কম ককান চ্চফলদয় 

প্রথভ কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান 

চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী।  

৬। 

 

কাযী চ্চযচারক 

(ংগ্র) 

 

৩০ ফৎয 

 

৫০% দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  (ক) প্রধান কাযী, চ্চচ্চডঈর 

কপ্রাগ্রাভায ফা চ্চাফযক্ষক দদ নূযন ১০ (দ) ফৎদযয 

চাকুযী থফা ঁট চ্চরচ্চকায দদ নূযন ১২(ফায) 

ফৎদযয চাকুযী ; এফং 

(খ) ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত নূযন স্দাতক চ্চডগ্রী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত নূযন প্রথভ কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ফা চ্চদ্বতীয় 

কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী;  

৭। কাযী চ্চযচারক 

(প্রান) 
৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

 

ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত নূযন প্রথভ কেণীয 

স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় 

কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী;  

৮। কাযী চ্চযচারক 

(চ্চনযািা) 

 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

 
ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত নূযন প্রথভ কেণীয 

স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় 

কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী;  
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৯। অআন কভ পকতপা 
 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত-  
(ক) অআন চ্চফলদয় নূযন চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চডগ্রী ; ফা  
(খ) নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্মাতক অআন চ্চফলদয় 

নূযন চ্চদ্বতীয় কেণীয চ্চডগ্রী;  

১০। 
 
 

জনংদমাগ কভ পকতপা 
 
 

৩০ ফৎয 
 
 

দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 
 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ প্রধান কাযী, চ্চচ্চডঈর কপ্রাগ্রাভায 

ফা চ্চাফযক্ষক দদ নূযন ১০ (দ) ফৎদযয চাকুযী 

থফা লঁটচ্চরচ্চকায দদ  নূযন ১২ (ফায) ফৎদযয 

চাকুযী । 
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত গণদমাগাদমাগ  াংফাচ্চদকতা চ্চফলদয় প্রথভ কেণীয 

স্দাতদকািয চ্চডগ্রী থফা নূযন চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান 

চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী । 

১১। 
 

কভচ্চডদকর চ্চপায 
 

৩০ ফৎয 
 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

তদফ যাচ্চয চ্চনদয়াদগযদমাগ্য 

প্রাথী ায়া না কগদর কপ্রলদণ 

ফদরীয ভাধ্যদভ। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত এভ, চ্চফ,চ্চফ,এ চ্চডগ্রী। 
কপ্রলদণয কক্ষদত্র ঃঃ  চ্চফচ্চএ (স্বাস্থয) কযাডাদযয ককান 

কভ পকতপা। 

১২। 
 

চ্চডট চ্চপায 
 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  চ্চাফযক্ষক, প্রধান কাযী ফা 

চ্চচ্চডঈর কপ্রাগ্রাভায দদ নূযন ১০ (দ) ফৎদযয চাকুযী 

এফং ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত স্দাতক চ্চডগ্রী। 
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চাফ চ্চফজ্ঞান চ্চফলদয় নূযন প্রথভ কেণীয 

স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ফা নুযন চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান 

চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী; 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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১৩। 

 

 

ব্যফস্থানা 

চ্চযচারদকয একান্ত 

চ্চচফ 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ ঁট-চ্চরচ্চকায দদ নূযন ১০ (দ) 

ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত নূযন চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতক চ্চডগ্রী ; 

এফং  

(খ) কচ্চম্পঈটায চ্চযচারনায় াযদচ্চ পতা থাচ্চকদত আদফ।  

১৪। 

 

চ্চাফযক্ষক 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয 

ভাধ্যদভ; এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  চ্চডটয, ঈিভান কাযী ফা 

কযাচ্চয়ায দদ নূযন ৩ (চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত ফাচ্চণজয চ্চফবাদগ নূযন স্দাতক চ্চডগ্রী। 

১৫। 

 

প্রধান কাযী 

 

--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। ঁটচ্চরচ্চকায দদ নূযন ৩ (চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী 

থফা ঁট মুদ্রাক্ষচ্চযক ফা ঈিভান কাযী দদ নূযন ৫ 

(ঁচ) ফৎদযয চাকুযী । 

১৬। 

 

ঁট-চ্চরচ্চকায 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ ঁট মুদ্রাক্ষচ্চযক দদ নূযন ৩ (চ্চতন) 

ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ (ক) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প; 

(খ) ফাংরা টাআচ্চং  ট পযাদন্ড প্রচ্চতচ্চভচ্চনদট মথাক্রদভ 

৩০  ৭০ দব্দয এফং আংদযজী টাআচ্চং  ট পযাদন্ড 

প্রচ্চতচ্চভচ্চনদট মথাক্রদভ ৪০  ৮০ দব্দয গচ্চত ম্পন্ন 

আদত আদফ এফং  

(গ) কচ্চম্পঈটায চ্চযচারনায় াযদচ্চ পতা থাচ্চকদত আদফ।  
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১৭। 

 

চ্চডটয 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয 

ভাধ্যদভ; এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ (ক) চ্চপ কাযী কাভ-মুদ্রাক্ষচ্চযক 

দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী; 

(খ) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত ফাচ্চণজয চ্চফবাদগ নূযন ঈি 

ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত ফাচ্চণজয চ্চফবাদগ নূযন স্দাতক ফা ভভাদনয চ্চডগ্রী।  

১৮। 

 

ঁট-মুদ্রাক্ষচ্চযক 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয 

ভাধ্যদভ; এফং 

৫০%দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ চ্চপ কাযী কাভ-মুদ্রাক্ষচ্চযক দদ 

নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ (ক) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প;  

(খ) ফাংরা টাআচ্চং  ট প যাদন্ড প্রচ্চত চ্চভচ্চনদট মথাক্রদভ 

৩০  ৭০ দব্দয এফং আংদযজী টাআচ্চং  ট প যাদন্ড 

প্রচ্চত চ্চভচ্চনদট মথাক্রদভ ৪০  ৮০ দব্দয গচ্চত ম্পন্ন 

আদত আদফ ; এফং 

(গ) কচ্চম্পঈটায চ্চযচারনায় াযদচ্চ পতা থাচ্চকদত আদফ।  

১৯। 

 

ঈিভান কাযী 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয 

ভাধ্যদভ; এফং 

৫০%দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  চ্চপ কাযী কাভ-মুদ্রাক্ষচ্চযক 

দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত নূযন স্দাতক ফা ভভাদনয চ্চডগ্রী; 

এফং 

(খ) কচ্চম্পঈটায চ্চযচারনায় াযদচ্চ পতা থাচ্চকদত আদফ।  
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২০। 
 

কযাচ্চয়ায 
 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ চ্চপ কাযী কাভ-মুদ্রাক্ষচ্চযক দদ 

নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত নূযন স্দাতক ফা ভভাদনয চ্চডগ্রী। 
২১। 

 
কম্পাঈন্ডায 
 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  ককান স্বীকৃত প্রচ্চতষ্ঠান আদত কম্পাঈন্ডাযী, পাদভ পী 

ফা কভচ্চডকযার এচ্চদটন্ট ককাদ প ঈিীণ প। 
২২। চ্চপ কাযী 

কাভ-মুদ্রাক্ষচ্চযক 
৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। (ক) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা 

ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প;  
(খ) প্রচ্চতচ্চভচ্চনদট ফাংরায়  আংদযজীদত টাআ মথাক্রদভ 

২৫  ৩০ দব্দয গচ্চত ম্পন্ন আদত আদফ ; এফং  
(গ) কচ্চম্পঈটায চ্চযচারনায় াযদচ্চ পতা থাচ্চকদত আদফ।  

২৩। কাযী চ্চনযািা 

কভ পকতপা 
 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ চ্চনযািা প্রযী দদ নূযন ৫ (ঁচ) 

ফৎদযয চাকুযী এফং ককান স্বীকৃত চ্চক্ষা কফাড প আদত 

নুযন ভাধ্যচ্চভক স্কুর াটি পচ্চপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় 

ঈিীণ প।   
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প।  
২৪। চ্চনযািা তোফধায়ক 

 
৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  চ্চনযািা প্রযী দদ ৫ (ঁচ) 

ফৎদযয চাকুযী এফং ককান স্বীকৃত চ্চক্ষা কফাড প আদত 

নূযন ভাধ্যচ্চভক স্কুর াটি পচ্চপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় 

ঈিীণ প।   
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প । 

াভচ্চযক ফাচ্চনী আদত ফয প্রাপ্ত প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায 

কদয়া আদফ এফং কআ কক্ষদত্র তাাদদয ফয়ঃীভা 

চ্চচ্চথরদমাগ্য আদফ। 
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২৫। চ্চনযািা চ্চযদ পক 
 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয 

ভাধ্যদভ; এফং 
৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  চ্চনযািা প্রযী দদ ৫ (ঁচ) 

ফৎদযয চাকুযী এফং ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন 

ভাধ্যচ্চভক স্কুর াটি পচ্চপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প।  
যাচ্চয চ্চনদয়াদগযঃ ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ঈি 

ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প । াভচ্চযক 

ফাচ্চনী আদত ফযপ্রাপ্ত প্রাথীদদয গ্রচ্চধকায কদয়া 

আদফ এফং কআ কক্ষদত্র তাাদদয ফয়ঃীভা চ্চচ্চথরদমাগ্য 

আদফ। 

২৬। কযকড প চ্চকায 
 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ (ক) এদটনদডন্ট ফা কডা যাআডায 

দদ ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী এফং  
(খ) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ভাধ্যচ্চভক স্কুর 

াটি পচ্চপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। 
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প।  

২৭। কটচ্চরদপান াদযটয 
 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। (ক) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা 

ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প; এফং  
(খ) ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র ৩ ফৎদযয ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা।  

২৮। কডা যাআডায 
 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া 

না কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  (ক) এভ, এর, এ, এ দদ নূযন 

৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী; এফং 
(খ) কভাটয াআদকর চারনায় চ্চবজ্ঞ এফং তফধ 

রাআদন্সধাযী আদত আদফ। 
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ (ক) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প;  
(খ) কভাটয াআদকর চারনায় চ্চবজ্ঞ  এফং তফধ 

রাআদন্সধাযী আদত আদফ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
105 



 835 

২৯। কভচ্চডকযার 

এদটনদডন্ট 

 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ভাধ্যচ্চভক স্কুর 

াটি পচ্চপদকট যীক্ষায় ঈিীণ প। 

৩০। এভএরএএ ৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ভাধ্যচ্চভক স্কুর 

াটি পচ্চপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। 

৩১। চ্চনযািা প্রযী ৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ষ্টভ কেণী ঈিীণ প। 

৩২। ঝাড়ুদায ৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ষ্টভ কেণী ঈিীণ প। 

৩৩। ভারী ৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ষ্টভ কেণী ঈিীণ প। 
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(খ) ঈৎাদন চ্চফবাগঃ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১। চ্চযচারক (ঈৎাদন) 

 
--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর কপ্রলদণ ফদরীয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  চ্চতচ্চযক্ত চ্চযচারক (ঈৎাদন) ফা 

চ্চতচ্চযক্ত চ্চযচারক (চ্চফক্রয়) দদ নূযন ৫(ঁচ) 

ফৎদযয চাকুযী।  
কপ্রলদণয কক্ষদত্রঃ যকাদযয ঈ-চ্চচফ দ ভম পাদায ককান 

কভ পকতপা। 
২। চ্চতচ্চযক্ত চ্চযচারক 

(ঈৎাদন) 
--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। প্রধান ব্দ গ্রণ প্রদকৌরী ফা চীপ ফ কযাদভযা এন্ড 

রাআট ফা চীপ ফ কলায এন্ড কট ফা চীপ ফ ল্যাফ ফা 

চীপ ফ এচ্চডটিং দদ নূযন ৫(ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  
৩। চ্চতচ্চযক্ত চ্চযচারক (চ্চফক্রয়) --- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। ঈ-চ্চযচারক (থ প) ফা ঈ-চ্চযচারক (ংগ্র) দদ 

নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী থফা বান্ডায কভ পকতপা 

দদ নূযন ৯(নয়) ফৎদযয চাকুযী।  
৪। চীপ ফ কযাদভযা এন্ড রাআট --- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। কাযী প্রদকৌরী (আদরকট্রচ্চনক্স) ফা কযাদভযাম্যান 

(টিকযার) দদ নূযন ৪ (চায) ফৎয থফা কযাদভযা 

আনচাজপ ফা রাআট আনচাজপ দদ নূযন ৯(নয়) ফৎদযয 

চাকুযী। 
৫। চীপ ফ এচ্চডটিং 

 
৩৫ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  কাযী চ্চযচারক 

(চ্চফর,চ্চচ্চডঈর,চ্চনযািা ফা প্রান), জনংদমাগ 

কভ পকতপা ফা অআন কভ পকতপা দদ নূযন ৪(চায) ফৎদযয 

চাকুযী।  
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত কম ককান চ্চফলদয় প্রথভ কেণীয 

স্দাতদকািয চ্চডগ্রী থফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় 

কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ; এফং 
(খ) চরচ্চিত্র ম্পাদনায় নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয ফাস্তফ 

চ্চবজ্ঞতা ফা ককান স্বীকৃত চ্চপল্ম আচ্চনচ্চষ্টটিঈট আদত চ্চপল্ম 

চ্চফলদয় নদ ৫ (ঁচ) ফৎদযয ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা।  
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৬। চীপ ফ কলায এন্ড কট 

 

৩৫ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  কলায এন্ড কট আনচাজপ দদ নূযন ৯ 

(নয়) ফৎদযয চাকুযী থফা জনংদমাগ কভ পকতপা ফা 

অআন কভ পকতপা দদ ৪ ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা আনচ্চষ্টটিঈট আদত পাআন অট প-এ স্দাতক 

চ্চডগ্রী; এফং  

(খ) চ্চপল্ম ষ্টুচ্চডদত ব্যফহৃত কট চ্চনভ পাণ এফং চ্চডজাআন 

ততযীয কাদজ নূযন ৫(ঁচ) ফৎদযয ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা। 

৭। প্রধান ব্দ গ্রণ প্রদকৌরী --- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  ব্দ গ্রণ প্রদকৌরী ফা কাযী 

প্রদকৌরী (আদরকট্রচ্চনক্স) দদ নূযন ৪ (চায) ফৎদযয 

চাকুযী  

৮। কাযী চ্চযচারক 

(চ্চচ্চডঈর) 
৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  (ক) ব্যফস্থানা চ্চযচারদকয একান্ত 

চ্চচফ দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী থফা বান্ডায 

তোফধায়ক দদ নূযন ৮ (অট) ফৎদযয চাকুযী থফা 

চ্চচ্চডঈর কপ্রাগ্রাভায দদ নূযন ১০ (দ) ফৎদযয 

চাকুযী।  

(খ) ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত স্দাতক চ্চডগ্রী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত কম ককান চ্চফলদয় প্রথভ কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী 

থফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতদকািয 

চ্চডগ্রী। চ্চপল্ম চ্চফলদয় চ্চডদোভা চ্চপল্ম প্রডাকন, প্রান, 

চ্চচ্চডঈর ততযী আতযাচ্চদ কাদজ চ্চবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীদদয 

গ্রাচ্চধকায কদয়া মাআদফ। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৯। কাযী চ্চযচারক (চ্চফর) 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ (ক) চ্চাফ যক্ষক, প্রধান কাযী ফা 

চ্চচ্চডঈর কপ্রাগ্রাভায দদ নূযন ১০ (দ) ফৎদযয চাকুযী 

; এফং  

(খ) ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত নূযন স্দাতক চ্চডগ্রী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত ফাচ্চণজয চ্চফবাদগয কম ককান চ্চফলদয় প্রথভ কেণীয 

স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় 

কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী। 

১০। 

 

ব্দ গ্রণ প্রদকৌরী 

 

৩০ ফৎয ২৫% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৭৫% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ (ক) কাযী কযকচ্চড পট দদ নূযন 

১২ (ফায) ফৎদযয চাকুযী ; এফং  

(খ) ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত নূযন স্দাতক চ্চডগ্রী 

থফা ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় 

চ্চডদোভা। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত পচ্চরত দাথ প চ্চফজ্ঞাদন প্রথভ কেণীয স্দাতদকািয 

চ্চডগ্রী ফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় কেণীয 

স্দাতদকািয চ্চডগ্রী থফা ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা 

প্রদকৌর আনচ্চষ্টটিঈট আদত তচ্চড়ৎ ফা আদরকট্রচ্চনক 

ককৌদর স্দাতক চ্চডগ্রী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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১১। 

 

কযাদভযাম্যান (টিকযার) 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ (ক) জুচ্চনয়য কযাদভযাম্যান 

(টিকযার) দদ নূযন ১৪ (কচৌদ্দ) ফৎদযয চাকুযী ; 

এফং 

(খ) ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ 

নূযন স্দাতক ফা ভভাদনয চ্চডগ্রী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা আনচ্চষ্টটিঈট আদত আদরকচ্চট্রক ফা 

আদরকট্রচ্চনক ককৌদর স্দাতক চ্চডগ্রী ; থফা  

(খ) পচ্চরত দাথ প চ্চফদ্যায় প্রথভ কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী 

ফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতদকািয 

চ্চডগ্রী; 

১২। 

 

কযাদভযা আনচাজপ 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  (ক) কষ্টাযচ্চকায (কযাদভযা/রাআট) 

দদ নূযন ৯ (নয়) ফৎদযয চাকুযী ; এফং 

(খ) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ভাধ্যচ্চভক স্কুর 

াটি পচ্চপদকট যীক্ষায় ঈিীণ প। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ নূযন স্দাতক ফা ভভাদনয চ্চডগ্রী। 

ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র চ্চবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায 

কদয়া মাআদফ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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১৩। 

 

রাআট আনচাজপ 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  (ক) কটা য চ্চকায (কযাদভযা/রাআট) 

দদ নূযন ৯ (নয়) ফৎদযয চাকুযী; এফং 

(খ) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ভাধ্যচ্চভক স্কুর 

াটি পচ্চপদকট যীক্ষায় ঈিীণ প। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট 

আদত আদরকচ্চট্রক ফা আদরকট্রচ্চনক ককৌদর চ্চডদোভা। 

চরচ্চিত্র চ্চনভ পাদণয চ্চফচ্চবন্ন রাআট এফং মন্ত্রাচ্চত চারনা  

ংযক্ষণ কাদজ চ্চবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায 

কদয়া মাআদফ। 

১৪। 

 

কলায এন্ড কট আনচাজপ 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  (ক) কাদ পন্টায ফা কআন্টায দদ 

নূযন ১১ (এগায) ফৎদযয চাকুযী; এফং 

(খ) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন ভাধ্যচ্চভক স্কুর 

াটি পচ্চপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত পাআন অট প-এ নূযন স্দাতক চ্চডগ্রী। 

১৫। 

 

চ্চচ্চডঈর কপ্রাগ্রাভায 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ (ক) কাযী কযকচ্চড পট দদ নূযন ৩ 

(চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী; এফং 

(খ) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক ফা ভভাদনয চ্চডগ্রী;  
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১৬। 

 

কাযী কযকচ্চড পট 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ কযকচ্চড পং কাযী, ম্পাদনা কাযী 

ফা প্রদজকচ্চনট দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা 

ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় চ্চডদোভাধাযী 

প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায কদয়া মাআদফ।  

১৭। 

 
জুচ্চনয়য কযাদভযাম্যান 

(টিকযার)  
--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। 

কযাদভযা কাযী (টিকযার/াধাযণ) দদ নূযন ৫ 

(ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  

১৮। 
কষ্টায চ্চকায 

(কযাদভযা/রাআট) 
--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। 

কযাদভযা কাযী (টিকযার/াধাযণ) ফা রাআট 

স্যাযবাআজায দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  

১৯। 

 

কআন্টায 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  কটম্যান দদ নূযন ৭ (াত) 

ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প। 

২০। 

 

কাদ পন্টায 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ কটম্যান দদ নূে ৭ (াত) 

ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট ফা 

প্রচ্চতষ্ঠান আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় কট্রডদকা প াটি পচ্চপদকট 

ককান স্বীকৃত কফাড প আদত ভাধ্যচ্চভক স্কুর াটি পচ্চপদকট ফা 

ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প; 
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২১। 

 

 

কযাদভযা কাযী 

(টিকযার/াধাযণ) 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ জুচ্চনয়য কযাদভযা কাযী দদ নূযন 

৩ (চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা 

ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। 

২২। 

 

রাআট স্যাযবাআজায 

 

৩০ ফৎয ৭৫% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

২৫% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ জুচ্চনয়য কযাদভযা কাযী দদ নূযন 

৩ (চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

চ্চফজ্ঞাদন নুযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা 

ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র চ্চবজ্ঞতা 

ম্পন্ন প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায কদয়া আদফ। 

২৩। 

 

কযকচ্চড পং কাযী 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ এদটনদডন্ট ফা কটম্যান দদ নূযন 

৬(ছয়) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প। 

২৪। 

 

প্রদজকচ্চনট 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ জুচ্চনয়য কযাদভযা কাযী দদ নূযন 

৩ (চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প। 
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২৫। 
 

ম্পাদনা কাযী 
 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত কফাড প আদত নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি 

ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র 

প্রচ্চক্ষণ প্রাপ্ত  চ্চবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায 

কদয়া মাআদফ। 

২৬। জুচ্চনয়য কযাদভযা কাযী 
 
 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 
৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ চ্চচ্চনয়য রাআটম্যান, কটম্যান ফা 

এদটনদডন্ট দদ নূযন ৩ (চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী।  
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প;  

২৭। চ্চচ্চনয়য রাআটম্যান  দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। জুচ্চনয়য রাআটম্যান দদ নূযন ৩ (চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী।  

২৮। কটম্যান 
 
 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 
৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  জুচ্চনয়য রাআটম্যান দদ নূযন ৩ 

(চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী।  
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র 

চ্চবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায কদয়া মাআদফ।  

২৯। এদটনদডন্ট 
 
 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 
৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  জুচ্চনয়য রাআটম্যান দদ নূযন ৩ 

(চ্চতন) ফৎদযয চাকুযী থফা এভএরএএ দদ ৫(ঁচ) 

ফৎদযয চাকুযী।  
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প।  

৩০। জুচ্চনয়য রাআটম্যান ৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। 

ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র চ্চবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায 

কদয়া আদফ। 
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 (গ) কাচ্চযগযী  প্রদকৌর চ্চফবাগঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। চ্চযচারক (কাচ্চযগযী  

প্রদকৌরী) 

 

---- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ;  তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর কপ্রলদণ ফদরীয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ তোফধায়ক প্রদকৌরী দদ নূযন ৫ 

(ঁচ) ফৎয চাকুযী।  

কপ্রলদণয কক্ষদত্রঃ কাচ্চযগচ্চয  প্রদকৌর চ্চফলদয় কাগত 

চ্চবজ্ঞতাম্পন্ন যকাদযয ঈ-চ্চচফ দ ভম পাদায ককান 

কভ পকতপা। 
 

২। 

 

তোফধায়ক প্রদকৌরী 

 

--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। চ্চনফ পাী প্রদকৌরী দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী 

ফা ঈন্নয়ন কভ পকতপা দদ নূযন ৯ (নয়) ফৎদযয চাকুযী।  

৩। 

 

চ্চনফ পাী প্রদকৌরী (োন্ট 

এন্ড কভচ্চনাযীজ) 
৩৮ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  কাযী প্রদকৌরী (োন্ট এন্ড 

কভচ্চনাযীজ/য়াকপ) দদ নূযন ৮ (অট) ফৎদযয 

চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা আনচ্চষ্টটিঈট আদত মন্ত্ররদকৌর চ্চফলদয় 

নূযন স্দাতক চ্চডগ্রী; এফং 

(খ) ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র ৮ (অট) ফৎদযয ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা।  

৪। 

 

চ্চনফ পাী প্রদকৌরী 

(আদরট্রচ্চনক্স) 

 

৩৮ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  কাযী প্রদকৌরী (আদরকট্রচ্চনক্স) 

দদ নূযন ৮ (অট) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা আনচ্চষ্টটিঈট আদত আদরকট্রচ্চনক ককৌর 

চ্চফলদয় নূযন স্দাতক চ্চডগ্রী; এফং 

(খ) ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র ৮ (অট) ফৎদযয ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা । 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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৫। 

 

চ্চনফ পাী প্রদকৌরী 

(আদরকচ্চট্রক) 

 

৩৮ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ কাযী প্রদকৌরী (আদরকচ্চট্রক) দদ 

নূযন ৮ (অট) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা  আনচ্চষ্টটিঈট আদত তচ্চড়ৎ ককৌর 

চ্চফলদয় স্দাতক চ্চডগ্রী; এফং 

 (খ) ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র ৮ (অট) ফৎদযয ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা।  

৬। 

 

চীপ ফ ল্যাফদযটযী 

 

--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। 

 

ল্যাফদযটযী তোফধায়ক, ককায়াচ্চরটি কদিার চ্চপায ফা 

চ্চচ্চনয়য কারায এনাচ্চরষ্ট দদ নূযন ৪ (চায) ফৎদযয 

চাকুযী।  

৭। ঈন্নয়ন কভ পকতপা ---- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। কাযী প্রদকৌরী (চ্চচ্চবর) দদ নূযন ৪ (চায) 

ফৎদযয চাকুযী।  

৮। 

 

কটায চ্চপায 

 

--- দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ। 

 
কাযী চ্চযচারক, অআন কভ পকতপা ফা জনংদমাগ 

কভ পকতপা দদ নূযন ৪ (চায) ফৎদযয চাকুযী।  

৯। 

 

 

 

 

ল্যাফদযটযী তোফধায়ক 

 

 

 

 

৩০ ফৎয 

 

 

 

দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  (ক) ল্যাফদযটযী আনচাজপ 

(যচ্চেন/াদা-কাদরা) দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয 

চাকুযী; এফং  

(খ) ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত স্দাতক চ্চডগ্রী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয়  

আদত- 

(ক) যায়ন চ্চফলদয় নুযন প্রথভ কেণীয স্দাতদকািয 

চ্চডগ্রী ফা চ্চদ্বতীয় কেনীয ম্মান চ্চদ্বতীয় কেণীয 

স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ; থফা  

(খ) ককচ্চভকযার আচ্চঞ্জচ্চনয়াচ্চযং এ স্দাতক চ্চডগ্রী।  
১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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১০। 
 

ককায়াচ্চরটি কদিার 

চ্চপায 
 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ চ্চচ্চনয়য ককচ্চভষ্ট দদ নূযন ৫ (ঁচ) 

ফৎদযয চাকুযী এফং ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত 

স্দাতক চ্চডগ্রী। 
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত  
(ক) যায়ন চ্চফলদয় প্রথভ কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী ফা 

চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতদকািয 

চ্চডগ্রী; থফা  
(খ)  ককচ্চভকযার আচ্চঞ্জচ্চনয়াচ্চযং এ স্দাতক চ্চডগ্রী।  

১১। 
 
 

কাযী প্রদকৌরী 

(য়াকপ/োন্ট এন্ড 

কভচ্চনাযীজ) 
 

৩০ ফৎয ৫০% দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; এফং 
৫০% যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  (ক) ঈ-কাযী প্রদকৌরী (োন্ট 

এন্ড কভচ্চনাযীজ) ফা চ্চযফন তোফধায়ক দদ নূযন ৫ 

(ঁচ) ফৎদযয চাকুযী ; এফং  
(খ) ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় 

চ্চডদোভা। 
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত মন্ত্র ফা আদরকট্রচ্চনক ককৌদর স্দাতক চ্চডগ্রী। 
১২। 

 
কাযী প্রদকৌরী 

(আদরকচ্চট্রক) 
 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  ঈ-কাযী প্রদকৌরী 

(আদরকচ্চট্রকযার) দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী 

এফং ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় 

চ্চডদোভা। 
 যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত 

চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা আনচ্চষ্টটিঈট আদত তচ্চড়ৎ ককৌর চ্চফলদয় 

স্দাতক চ্চডগ্রী; থফা 
(খ) ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত তচ্চড়ৎ ককৌদর 

চ্চডদোভা ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র ককান যকাযী/অধা-

যকাযী/স্ব-াচ্চত প্রচ্চতষ্ঠাদন নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয 

ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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১৩। 

 

কাযী প্রদকৌরী 

(আদরকট্রচ্চনক্স) 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  ঈ-কাযী প্রদকৌরী 

(আদরকট্রচ্চনক্স) দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী 

এফং ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় 

চ্চডদোভা। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত আদরকট্রচ্চনক ককৌদর নুযন স্দাতক চ্চডগ্রী। 

১৪। 

 

কাযী প্রদকৌরী 

(চ্চচ্চবর) 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী না ায়া 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  ঈ-কাযী প্রদকৌরী (চ্চচ্চবর) 

দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী এফং ককান স্বীকৃত 

আনচ্চষ্টটিঈট আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় চ্চডদোভা। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত পুয ককৌদর নূযন স্দাতক চ্চডগ্রী। 

১৫। 

 

চ্চচ্চনয়য কারায এনাচ্চরট 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ ল্যাফ আনজাচ প দদ নূযন ৫ ফৎদযয 

চাকুচ্চয এফং ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় আদত 

আচ্চঞ্জচ্চনয়াচ্চযং এ স্দাতক চ্চডগ্রী থফা ককান স্বীকৃত 

আনচ্চষ্টটিঈট দত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় চ্চডদোভা। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় ফা 

স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত  

(ক) আদরকচ্চট্রক ফা আদরকট্রচ্চনক্স আচ্চঞ্জচ্চনয়াচ্চযং এ  স্দাতক 

চ্চডগ্রী; থফা  

(খ) পচ্চরত দাথ প চ্চফদ্যায় প্রথভ কেণীয স্দাতদকািয চ্চডগ্রী 

ফা চ্চদ্বতীয় কেণীয ম্মান চ্চদ্বতীয় কেণীয স্দাতদকািয 

চ্চডগ্রী। 
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১৬। 

 

চ্চচ্চনয়য ককচ্চভট ৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী না ায়া 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  ককচ্চভট দদ নূযন ১০ (দ) 

ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত যায়ন চ্চফলয় চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ 

স্দাতক ফা ভভাদনয চ্চডগ্রী। 

১৭। 

 

ল্যাফদযটযী আনচাজপ 

(যচ্চঙন/াদা-কাদরা) 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  চ্চচ্চনয়য প্রদয/চ্চচ্চনয়য চ্চপ্রন্টায 

দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক ফা 

ভভাদনয চ্চডগ্রী; কগ্রচ্চডং, চ্চপ্রচ্চন্টং এফং কডদবারচ্চং  

প্রচ্চক্ষণ ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা ম্পন্ন প্রাথীদদয গ্রাচ্চধকায 

কদয়া মাআদফ। 

১৮। 

 

ঈ-কাযী প্রদকৌরী 

(োন্ট এন্ড কভচ্চনাচ্চযজ) 
৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত মন্ত্র ককৌর চ্চফলদয় 

চ্চডদোভা; 

১৯। 

 

ঈ-কাযী প্রদকৌরী 

(আদরকচ্চট্রকযার) 
৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত আনচ্চটটিঈট আদত তচ্চড়ৎ ককৌর চ্চফলদয় 

চ্চডদোভা; 

২০। 
ঈ-কাযী প্রদকৌরী 

(আদরকট্রচ্চনক্স) 
৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত আদরকট্রচ্চনক ককৌর 

চ্চফলদয় চ্চডদোভা; 

২১। 

ঈ-কাযী প্রদকৌরী 

(চ্চচ্চবর) 

 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 
ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত পুয ককৌর চ্চফলদয় 

চ্চডদোভা; 
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২২। 

 

 

 

চ্চচ্চনয়য কভকাচ্চনক 

(আদরক্ট্রচ্চনক্স/কভচ্চন/করদ/ 

কায/াম্প/কযাদভযা/ 

এয়াযকচ্চন্ডন) 

চ্চডদোভা আদর 

৩০ ফৎয 

 

 

৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

 

 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  কভকাচ্চনক দদ নূযন ৮ (অট) 

ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট 

আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় চ্চডদোভা। 

২৩। 

 

 

 

আদরচ্চক্ট্রক তোফধায়ক 

 

 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ আদরকচ্চট্রচ্চয়ান দদ নূযন ১০ 

ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ (ক) ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট 

আদত আদরকচ্চট্রক আচ্চঞ্জচ্চনয়াচ্চযং চ্চফলদয় চ্চডদোভা; এফং  

(খ) ককান স্বীকৃত কফাড প আদত চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ ঈি 

ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প াটি পচ্চপদকট 

ংচ্চিষ্ট কক্ষদত্র ৫ ফৎদযয ফাস্তফ চ্চবজ্ঞতা। 

২৪। 

 

বান্ডায তোফধায়ক 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী না ায়া 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  বান্ডাযযক্ষক দদ নূযন ৮ (অট) 

ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত ফাচ্চণজয চ্চফলদয় নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক 

চ্চডগ্রী। 

২৫। চ্চযফণ তোফধায়ক 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ কবচ্চকযার কভকাচ্চনক দদ নূযন ১২ 

(ফায) ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট 

আদত চ্চযফণ/মন্ত্র ককৌর চ্চফলদয় চ্চডদোভা। 
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২৬। চ্চচ্চনয়য প্রদয 
 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  প্রদয/কডদবরায দদ নূযন ৬ 

(ছয়) ফৎদযয চাকুযী। 
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক ফা 

ভভাদনয চ্চডগ্রী। 

২৭। 
 

কারায এনাচ্চরট 
 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 
৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  প্রদয/কডদবরায/চ্চপ্রন্টায দদ 

নূযন ৬ (ছয়) ফৎদযয চাকুযী। 
যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক ফা 

ভভাদনয চ্চডগ্রী। 

২৮। 

 

চ্চচ্চনয়য চ্চপ্রন্টায 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ চ্চপ্রন্টায দদ নূযন ৬ (ছয়) ফৎদযয 

চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক ফা 

ভভাদনয চ্চডগ্রী। 

২৯। 

 

বান্ডায চ্চাফযক্ষক 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ ঈিভান কাযী/বান্ডাযযক্ষক দদ 

নূযন ৬ (ছয়) ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত ফাচ্চণদজয নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক চ্চডগ্রী।  

৩০। 

 

প্রদয 

 

৩০ ফৎয দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; তদফ 

দদান্নচ্চতদমাগ্য প্রাথী ায়া না 

কগদর যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ কাযী কডদবরায দদ নূযন ৮ 

(অট) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক ফা 

ভভাদনয চ্চডগ্রী। 
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৩১। 

 

কডদবরায 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ কাযী কডদবরায দদ নূযন ৮ 

(অট) ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক ফা 

ভভাদনয চ্চডগ্রী। 

৩২। 

 

চ্চপ্রন্টায 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ কাযী চ্চপ্রন্টায দদ নূযন ৮ (অট) 

ফৎদযয চাকুযী।  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত চ্চফবচ্চফদ্যারয় 

আদত চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ স্দাতক ফা 

ভভাদনয চ্চডগ্রী। 

৩৩। 

 

ককচ্চভট 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ ককচ্চভকযার কাযী দদ নূযন ১২ 

(ফায) ফৎদযয চাকুযী  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ   ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

চ্চফজ্ঞাদন নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা 

ভভাদনয যীক্ষায় উিীণ প। 

৩৪। 

 

বান্ডায যক্ষক 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  চ্চপ কাযী কাভ-

মুদ্রাক্ষচ্চযক/কযকড প চ্চকায দদ নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয 

চাকুযী  

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

নূযন চ্চদ্বতীয় চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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৩৫। 

 

 

কভকাচ্চনক(করদ/কায/ 

চ্চভচ্চরং/এ,চ্চ/াম্প/কভচ্চন/  

কযাদভযা/আদরকট্রচ্চনক্স 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত কফাড প আদত চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক 

ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প াটি পচ্চপদকট ককান 

স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় কট্রড ককা প 

াটি পচ্চপদকট। 

৩৬। 

 

কবচ্চকযার কভকাচ্চনক 

 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত কফাড প আদত ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প াটি পচ্চপদকট ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট 

আদত দটাদভাফাআদর কট্রডদকা প াটি পচ্চপদকট। 

৩৭। 

 

ড্রাআবায 

 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। (ক) ককান স্বীকৃত প্রচ্চতষ্ঠান আদত ৮ভ কেণী ঈিীণ প; 

(খ) মানফান চারাদনায রাআদন্সধাযী আদত আদফ; 

এফং 

(গ) বাযী মান চারনায় নূযন ৫ (ঁচ) ফৎদযয ফাস্তফ 

চ্চবজ্ঞতা। 

৩৮। 

 

এচ্চটদভটয 

 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত কফাড প আদত ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প াটি পচ্চপদকট ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট 

আদত ংচ্চিষ্ট চ্চফলদয় কট্রডদকা প াটি পচ্চপদকটধাযী। 

৩৯। 

 

কাযী কডদবরায 

 

৩০ ফৎয ৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ ককচ্চভকযার কাযী দদ নূযন ৫ 

(ঁচ) ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  ককান স্বীকৃত কফাড প আদত 

চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ নূযন ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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৪০। 

 

কাযী চ্চপ্রন্টায 

 

৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ ককান স্বীকৃত কফাড প আদত চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক 

ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। 

৪১। 

 

 

 

 

আদরকচ্চট্রচ্চয়ান 

 

 

 

 

৩০ ফৎয 

 

 

 

৫০% দ দদান্নচ্চতয ভাধ্যদভ; 

এফং 

৫০% দ যাচ্চয চ্চনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

 

 

দদান্নচ্চতয কক্ষদত্রঃ  ‘চ্চ’ কগ্রদডয স্যাযবাআজাযী 

রাআদন্স চ্চচ্চনয়য রাআটম্যান দদ নূযন ৭(াত) 

ফৎদযয চাকুযী। 

যাচ্চয চ্চনদয়াদগয কক্ষদত্রঃ  (ক) ককান স্বীকৃত কফাড প 

আদত চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ ঈি ভাধ্যচ্চভক ফা ভভাদনয 

যীক্ষায় ঈিীণ প; (খ) ককান স্বীকৃত আনচ্চষ্টটিঈট আদত 

আদরকচ্চট্রকযার চ্চফলদয় কট্রডদকা প াটি পচ্চপদকট; এফং  (গ) 

‘চ্চ’ কযাটাগযীয স্যাযবাআজাযী রাআদন্সধাযী আদত 

আদফ। 

৪২। 

 

ককচ্চভকযার কাযী ৩০ ফৎয যাচ্চয চ্চনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ককান স্বীকৃত কফাড প আদত চ্চফজ্ঞান চ্চফবাদগ ভাধ্যচ্চভক স্কুর 

াটি পচ্চপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষায় ঈিীণ প। 

 

 

 

 Board of Directors এয অদদক্রদভ, 

 (এ এন এভ ফদরুর অচ্চভন)  

 ব্যফস্থানা চ্চযচারক (চ্চতঃ চ্চচফ) 
 ফাংরাদদ চরচ্চিত্র ঈন্নয়ন কদ পাদযন   
 কতজগঁ, ঢাকা-১২০৮। 
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   11.7   THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S 

REPUBLIC OF BANGLADESH 

BANGLADESH FILM DEVELOPMENT 

 CORPORATION 

NOTIFICATION 
 

Dacca, the 12
th

 August, 1978. 

 

No. FDC/35(3),In exercise of the powers, conferred by sub-section 

(1) of section 46 of the Film Development Corporation Act, 1957 

(E.P. Act XV of 1957), the Board of Directors of the Film 

Development Corporation, with the previous sanction of the 

Government, is pleased to make the following regulations, namely:- 

 

THE FILM DEVELOPMENT CORPORATION  

(CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND) REGULATIONS. 1978. 

(a) ―Act‖ means the Film Development Corporation At. 1957 
(E.P. Act XV of 1957) ; 

 (b) ―Advance‖ means a loan granted to the subscriber by the 
Chairman out of the amount available to his credit in the 
Fund ; 

 (c) ―Chairman‖ means the Chairmen of the Board; 

 (d) ―Contribution‖ means the sum of money deposited by the 
Corporation towards the account of a subscriber in the 
Fund including the amount deposited in the form of 
interest as admissible under these regulations ;  

(e) ―employee‖ means a whole-time paid employee of the 
Corporation ; 

1. Short title :The regulations may be called the Film Development 

corporation (Contributory Provident Fund) Regulations. 

1978.  

2. Definitions :  

 (1)  In these regulations, unless there is anything repugnant in the 

subject or context—   
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(f) ―family‖ means the spouse and children of a subscriber and 

the wife and minor son and unmarried or widowed 

daughter of his deceased son and includes his parents 

provided they are absolutely depended on him ;   

 (g) ―Form‖ means a Form set out in the Appendix to these 

regulations ;  

 (h) ―Fund‖ means the Contributory Provident Fund of the 

Corporation  ; 

(i) ―nominee‖ means a person or persons nominated in writing 

by the subscriber and registered in the Corporation‘s office 

to receive payment of the amount standing to the 

subscriber‘s credit in the Fund in the event of his death or 

becoming insane or otherwise incapacitated to manage his 

own affairs at the time of making the payment by the 

Corporation to the subscriber ;  

 (j) ―pay‖ or ―salary‖ means that portion of emolument which 

constitutes pay in the scale on which the subscriber has 

been appointed and includes the special or personal pay, if 

any granted from time to time but does not include 

allowances like compensatory allowance, house or 

conveyance allowance ; 

(k) ―subscriber‖ means an employee of the Corporation who 

subscribes to Fund ; 

(l) ―Subscription‖ means the sum of money deposited monthly 

by an employee from his pay towards the fund. 

(2) All other words and expressions used but not defined in these 

regulations shall have the same meaning as in the Act. 

3. Application of the regulations :  

 These regulations shall apply to all employees, other than the 

employees who are Government servants and whose services have 

been placed by the Government at the disposal of the Corporation or 

who have been employed by the Corporation after their retirement 

from Government Service. 
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4. The Funds and its management :  

 The Fund shall consist of the subscriptions of the employees, 
contributions of the Corporation and the interests credited under 
regulation 13 and shall be administered by the Corporation. 

5. Rate of subscription :  

 (1) Every employee shall be a subscriber to the Fund and shall 
subscribe to it during the period of his service in the Corporation 
at the rate of ten percent, of his pay which shall be deducted 
from his pay every month. 

(2) A subscriber who is placed under suspension shall not be 
eligible to subscribe to the Fund from the subsistence allowance 
in respect of the period of suspension. But if he is subsequently 
reinstated, subscription shall be recovered in respect of the entire 
period of his suspension at the rate specified in sub-regulation 
(1).  

 Note : In Calculating the pay on which deduction is to be made, 
any fraction of a Taka of such monthly pay shall be omitted.   

6. Subscriptions of subscriber’s absent on leave : 

 (1)   The subscription of any subscriber absent on leave shall, during 
the period of such absence, be assessed on the leave salary 
during such absence but any such subscriber shall be at liberty to 
subscribe on the full amount of his leave salary if he so desires. 
Provided that notice in writing of such desire shall have to be 
given by him to the Corporation prior to the due date for the first 
payment of leave salary next after such subscriber shall have 
taken leave.  

(2) An employee who has been granted leave without pay and who 
has been allowed to retain a lien on his post may be permitted by 
the Corporation to subscribe to the Fund on the basis of his 
substantive or presumptive pay during the whole or any period 
of such leave. 

7. Subscriber’s account :  

 An account shall be opened and maintained by the Corporation in the 
name of each subscriber to which shall be credited— 

(a) the subscriber‘s subscriptions ; 

(b) the contributions made by the Corporation under regulation  
12 ; and  

(c) the interest as provided by regulation 13. 

 Note  : All items of accounts shall be calculated to the nearest Taka.   
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8. Maintenance of ledger :  

 The detailed accounts of the subscribers shall be maintained in the 

Ledger Book (in Form No. 1 and Form No. 2 ) which shall be treated 

as original record. The names of the subscribers with necessary 

particulars shall be entered in the ledger book in serial orders as soon 

as they are admitted and account numbers allotted. Separated 

columns shall be maintained in the Ledger Book for posting of 

subscriber‘s monthly subscription, Corporation‘s contribution, 

interest on subscriber‘s subscription and Corporation contribution, 

advances, recoveries of advances and interest on advances.  

9. Annual statement of account : 

  As soon as possible after the accounts for the year have been finally 

closed, each subscriber‘s account shall be made up with interest up 

to the 30
th

 day of June and statement thereof (in Form No. 3) shall be 

sent to him through the Head of his Department. Subscribers shall 

satisfy themselves as to the correctness of these statements and 

unless errors in them are brought to notice within tow months from 

the date of their receipt, no claims based on such errors shall be 

subsequently recognized.  

10. Payment of the Provident Fund  :  

 (1)    If a subscriber dies or ceases to be a subscriber to the Fund or 

goes on leave preparatory to the final termination of services, 

the amount standing to his credit minus the outstanding balance 

of any advance granted under regulation 17 or any other 

deductions authorized under these regulations shall be payable 

in full in Bangladesh in lump sum. 

(2) No claim shall be entertainable against the Fund if made more 

than five years after the date of which the amount due becomes 

payable and such amount shall be forfeited and credited to the 

Corporation‘s general fund.  

(3) Any amount due from the Fund shall cease to bear interest after 

six months from the date on which the amount due becomes 

payable ; 

(4) Payment to the nominee or nominees of a subscriber in the 

event of his death shall be made on claim within six months of 

the date on which the payment falls due. 
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11. Accumulation to be the absolute property of subscriber :  

 All sums which shall accumulate to the credit of a subscriber shall be 

his absolute property. Any sum standing to the credit of a subscriber 

shall be handed over to his on the termination of his service in the 

Corporation or, if he is insane or dies while in the service of the 

Corporation, be dealt with as provided in these regulations.   

12. Contribution by the Corporation : 

  At the end of each financial year the Corporation shall contribute for 

credit to each subscriber‘s account as amount equal to the 

subscription paid by him during the financial year :  

Provided that when an account is finally closed prior to 30
th

 June in 

any year, the amount to be credited under these regulations shall be 

credited to the account on the date of the closing of the account.  

13. Interest :  

(1)   The Corporation shall pay interest to the credit of the account 

of a subscriber each year and the rate of interest shall be 

determined by the Corporation at the end of each year. 

(2) Interest shall be credited with effect from the 1
st
 day July each 

year in the following manner, namely— 

(a) on the amount of the credit of a subscriber on 30
th

  June of 

the preceding year, less any sum or sums withdrawn 

during the current year, interest for twelve months ; 

(b) on the sum or sums withdrawn during the current year, 

interest from 1
st
 day of July of the current year up to the 

last day of the month preceding the month of withdrawal; 

(c) on all sums credited to the subscriber‘s account after the 
30

th
 day of June of the preceding year, interest from the 

date of deposit up to the 30
th

 day of June of the current 
year. 

(3) Calculation of interest on the Corporation‘s contribution from 

the 1
st
 day of July to the 30

th
 day of June of the current year 

shall be made monthly as if it were contributed by the 

Corporation in each month.  



 861 

(4) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he 
informs the Corporation that he does not wish to receive it ; but 
if he subsequently asks for it he shall be credited with interest 
form the month following that in which he asks for it. 

(5) The total amount of interest shall be rounded to the nearest 

whole Taka (fifty paisa amounting as next higher Taka) 

14. Payment of contribution :  

All sums credited to a subscriber‘s account under regulation 12 shall 

be appropriated and credited to the fund of the Corporation if he 

resigns or retires when he has been a subscriber for less than three 

years or is dismissed from the service of the Corporation : 

Provided that if any subscriber retires or is discharged owing to 

injury, illness or old age, or for purpose of retrenchment of staff 

when he has been a subscriber for less than three years, the 

Corporation may order that the amounts credited to the subscriber‘s 

account as contribution be dealt with as provided in regulation 15. 

15. Nomination :  

(1)  A subscriber shall, as soon as his account is opened, furnish a 

nomination to the Accounts Officer in Form No. 4 conferring 

on the nominee or nominees the right to receive the amount 

that may stand to his credit in the Fund in the event of his death 

before that amount has become payable or having become 

payable, has not been paid. If may person thus nominated is 

minor or under any disability to give a legal discharge for any 

payment, the subscriber shall at the time of making the 

nomination, appoint another person who is of full age and 

capable of giving a legal discharge for the purpose of receiving 

payment on behalf of the minor or the person under disability 

so long as the minority or disability continues. 

(2) If at the time of making the nomination the subscriber has a 

family, the nomination shall not be in favour of any person or 

persons other than the members of the family, and if, at the 

time of making the nomination, the subscriber has no family, 

the nomination shall become invalid in the event of his 

subsequently acquiring a family. 

108 
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(3) If a subscriber nominates more than one person under sub-

regulation(1), he shall specify in the nomination the amount or 

share payable to each of the nominees in such manner as to 

cover the whole of the amount that may stand to his credit in 

the Fund; otherwise, the mount shall be distributed in equal 

shares among the nominees. 

(4) In the event of the death during the life time of the subscriber 

of any person who has been nominated or of any person who 

has been appointed to receive payment on behalf of the 

nominee under sub-regulation (1), the subscriber shall 

forthwith nominate or appoint another person in place of the 

deceased nominee or appointee. 

(5) Every nomination or appointment shall be signed by the 

subscriber making it in the presence of two witnesses who shall 

also sign in his presence and in the presence of each other. 

(6) A subscriber may, at any time, cancel a nomination by sending 

a notice in writing to the Accounts Officer of the Corporation ; 

 Provided that the subscriber shall along with such notice 

furnish a fresh nomination in Form No. 4. 

(7) A nomination or appointment shall remain in force until the 

subscriber, having no family at the time of making the 

nomination, subsequently acquires a family or until the death 

of the nominees or appointee or until revoked by the subscriber 

by delivering to the Accounts Officer of the Corporation 

another nomination or appointment in accordance with the 

provisions of these regulations. 

(8) Every nomination or appointment and every cancellation of 

such nomination or appointment shall take effect on the date on 

which it is received by the Accounts Officer. 

16. Recovery from contribution :  

 Subject to the condition that no deduction may be made which 
reduces the credit of a subscriber by more than the additional sum 
which has been credited by the Corporation, before the amount 
standing to the credit of a subscriber is paid out of the Fund, the 
Corporation may direct the deduction there from and credit to the 
Fund of the Corporation of any amount due under a liability incurred 
by the subscriber to the Corporation.   
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17. Advance from the Fund :  

 (1)   There may be granted by the Chairman to a subscriber who has 

contributed to the Fund for not less than two years a temporary 

advance from the amount standing to his credit, subject to the 

following conditions, namely :—  

(a) No advance may be granted unless the Chairman is 

satisfied that the applicant‘s pecuniary circumstances 

justify it and that the amount advanced shall be expended 

for any of the following purposes :— 

(i) to pay expenses in connection with the prolonged 

illness of the subscriber or any member of his family 

or of any other person wholly dependent on him ;  

(ii) to pay for overseas passages for reason of health or 

education of the subscriber or his children ;  

(iii) to pay expenses in connection with marriage of self, 

sons, daughters and dependent sisters and funerals or 

ceremonies which by his religion it is incumbent on 

him to perform ;  

(iv) to pay insurance premium on production of necessary 

certificate from the insurance company, 

(v) to meet the expenses of building a house for his own 

residential purpose. 

(2) An advance shall not exceed the pay of the subscriber for three 

months preceding the date of the application for such advance 

or the total accumulations standing to his credit as his own 

subscription with interest, whichever is less. 

(3) Except in special circumstances, a second or subsequent 

advance shall not be granted to a subscriber until at least 

twelve months have elapsed since the complete repayment of a 

previous advance together with interest thereof.   

(4) Temporary advance so granted by the Chairman to a subscriber 

shall be placed in the next meeting of the Board for approval.  
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18. Recovery of advances : 

 (1)   Advance granted under regulation 17 shall be recovered from 
the subscriber in such number of monthly installments as the 
authority sanctioning the advance may direct, but such number 
shall not be less than twelve and not more than twenty-four. A 
subscriber may at his option make repayment in a smaller 
number of installments than the number directed. 

(2) Recovery of advance shall commence from the first payment of 
the full month‘s pay after the advance is made. 

(3) After the principal of the advance has been fully recovered the 
interest on the advances shall be recovered at the rate as may 
be determined by the Corporation from time to time on 
Contributory Provident Fund balance. 

(4) Interest on advance shall be recovered in one or two 
installments in the month or months immediately following the 
full recovery of the principal. 

(5) A subscriber in respect of whose deposits in the Fund no 
interest is credited to his account shall not be required to pay 
into the Fund any additional installments on account of interest 
on advance. 

(6) Recoveries of advance and the interest thereon shall be credited 
to the account of the subscriber in the Fund. 

(7) The installments shall be recovered by compulsory deduction 
from salary and shall be in addition to the usual subscription. 

(8) No recovery shall be made from the pay of a subscriber while 
he is on save, other than leave on full average pay, or on 
subsistence grant, except with the written consent of the 
subscriber. 

19. Payment on death :  

 In the event of death of a subscriber, before the amount standing to 

his credit has become payable or when the amount has become 

payable, before payment has been made, the amount to has credit 

shall be disposed of as follows : 

(a) If a nomination is made, the amount shall be divided among the 
nominees of his family in accordance with the terms of the 
nomination. If the nomination relates to a portion only of the 
amount, the balance shall be distributed in the manner 
prescribed in clause (c). If the nomination does not state the 
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person or persons to whom the sum intended for the benefit of 
the minor is to be paid the sum due shall be paid to the minor‘s 
legal guardian to be used for the minor‘s benefit.  

(b) Where a subscriber leaves a family, but no form of no form of 
nomination has been received from him, the amount shall be 
distributed among his family. The division among the persons 
entitled shall be in equal shares except that the widow or 
widows and child or children of any deceased son shall take 
equally between them only the share which that son would 
have taken had he survived the subscriber. 

(c) Where a subscriber leaves no family the amount standing to his 
credit in the Fund shall become payable to his nominee or 
nominees in the proportion specified in the nomination. If such 
nomination relates only to a part of the amount standing to his 
credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to 
which the nomination does not relate shall be paid to such 
person or persons and in such manner as described in clauses 
(d).  

(d) If there be no party entitled to receive the amount it shall be 

paid to the subscriber‘s legal representative or such other 

person or persons as may be determined by a Civil Court 

competent to pass order in this respect: 

Provided that if the sum remaining at the credit of the subscriber 

does not exceed Taka 500 it may be paid to such person or persons as 

the Corporation may consider to be the proper person or persons to 

receive it after such enquiry into the rights and title of the claimant as 

may be deemed sufficient. 

Note : The Corporation shall not be bound by or recognize any 

assignment or encumbrance which affects the disposal of the amount 

under these regulations.  

20. When a subscriber becomes insane :   

If any subscriber becomes insane or otherwise mentally 
incapacitated to manage his own affairs and the same is proved to 
the satisfaction of the Chairman, the Chairman may authorize any 
amount to which such subscriber may become entitled under these 
regulations to be paid to any person when he may judge proper to 
receive the same in the best interest of such subscriber and the 
receipt of the person to whom such payment is made shall be a good 
discharge for the same. 
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21. Expenses of the management :   

The Corporation shall bear all expenses connected with the 

management of the Fund. 

22. Contributor’s Provident Fund Forms :  

For the maintenance of Fund accounts Form No. 1 and Form No. 2 

set forth in the Appendix shall be used. 

23. Credit of sums accumulated in the existing Fund :   

 Any sum of money accumulated in the account of  an employee in 

the Contributory Provident Fund of the Corporation existing at any 

time before the commencement of these regulations shall be credited 

to the account of the employee opened and maintained under 

regulation. 

 
                                                                                                                     

 


