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১০.১ ভূন্সভকা (ন্সযন্সচন্সত  দান্সিত্বাফরী)ঃঃংফাদদেয স্বাধীনতা ংযক্ষণ এফং ংফাদে  ংফাদ ন্সযদফকদদয ভান
ঈন্নিদনয জদেআ ভরতঃ প্রে কাঈন্সন্পর এযাক্ট, ১৯৭৪
(১৯৭৪ দনয ২৫ নং অআন) এয ভাধ্যদভ ১৯৮০ াদর প্রে কাঈন্সন্পর েন্সতন্সিত দিদছ। প্রে কাঈন্সন্পর এযাক্ট, ১৯৭৪ এয
ন্সফধান নুমািী ফাংরাদদদয ংফাদে এফং ংফাদ ংস্থাভদয স্বাধীনতা ংযক্ষণ এফং এয গুণগত ভান ঈন্নিদনয
রদক্ষ ভরতঃ প্রে কাঈন্সন্পর এযাদক্টয ১১ নং এফং ১২ নং ধাযায ন্সফধান নুমািী কাঈন্সন্পদরয মাফতীি কভমকান্ড ন্সযচান্সরত
দে। প্রে কাঈন্সন্পর একটি প্রকািান্সছ জুন্সডন্সিার স্ব-ান্সত েন্সতিান। এআ েন্সতিানটি প্রে কাঈন্সন্পর এযাক্ট এয ৪(১)
(২)(৩) ধাযা নুমািী একজন প্রচিাযম্যান  ১৪ জন দস্য ভন্বদি গঠিত ি। প্রচিাযম্যান ভাভাে যাষ্ট্রন্সত কর্তমক
ন্সনদিাগ রাব কদযন। ন্সতন্সন এভন একজন ব্যন্সি দফন ন্সমন্সন ফাংরাদদ সুেীভ প্রকাদট ময একজন ন্সফচাযক ন্সাদফ ন্সনভেি
অদছন ফা ন্সছদরন। দস্যগণ প্রমবাদফ ভদনানীত ন প্রমভনঃ ন্সতনজন দস্য কভমযত াংফান্সদক ন্সভন্সত কর্তমক ভদনানীত,
ন্সতনজন ংফাদে  ংফাদ ংস্থায ম্পাদক ন্সভন্সত কর্তমক ভদনানীত, ন্সতনজন দস্য ংফাদে  ংফাদ
ংস্থাভদয ভান্সরক  ব্যফস্থানা কর্তমক ভদনানীত, একজন দস্য ফাংরাদদ ন্সফশ্বন্সফদ্যারি ভঞ্জুযী কন্সভন প্রথদক
ভদনানীত, একজন দস্য ফাংরা একাদডভী প্রথদক ভদনানীত য দুআজন দস্য ফাংরাদদদয ভাননীি স্পীকায কর্তমক
জাতীি ংদ দস্যদদয ভধ্য দত ভদনানীত।
প্রে কাঈন্সন্পর এযাক্ট, ১৯৭৪ এয ১১(২) (ন্সফ) ধাযা নুমািী কাঈন্সন্পর াংফান্সদকতায ঈচ্চ প্রাগত ভান ফজাি
যাখায জে ংফাদে, ংফাদ ংস্থা এফং াংফান্সদকদদয জে ২৫টি নীন্সতভারা ম্বন্সরত একটি অচযণ ন্সফন্সধ েণিন
কদযদছ। একআ াদথ াংফান্সদকদদয জে একটি থনাভা এফং ন্সেকায েকাকদদয জে একটি থনাভা েণিন
কদয আন্সতভদধ্য ন্সফন্সবন্ন ন্সেকা ন্সপদ প্রেযণ কদযদছ।
প্রে কাঈন্সন্পর একটি ংন্সফন্সধফদ্ধ ন্সফচান্সযক েন্সতিান ন্সাদফ জন্রগ্ন প্রথদক প্রে কাঈন্সন্পদর দাদিযকৃত
াংফান্সদকতা ন্সফলদিয ংখ্য ভাভরা ন্সনষ্পন্সি কযা দিদছ। সুতযাং প্রে কাঈন্সন্পদরয গুরুত্ব  েদিাজনীিতা োি
ন্সফচাদযয স্বাদথ ম ন্সযীভ।
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ফাংরাদদ প্রে কাঈন্সন্পদরয োন্সনক স্থািী কাম মেণারী/কভমফন্টন।
ক্রন্সভক
নং
১
১।

দদয নাভ

দংখ্যা

স্থািী কাম মেণারী/কভমফন্টন

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

প্রচিাযম্যান

১টি দ

প্রে কাঈন্সন্পর এযাক্ট, ১৯৭৪ এয ৪ নং ধাযায ন্সফধান
নুমািী ভাভাে যাষ্ট্রন্সত কর্তমক ফাংরাদদ
সুেীভদকাদট ময একজন কভমযত থফা ফযোপ্ত
ভাননীি ন্সফচাযন্সতদক ন্সতন ফছয টাদভময জে
প্রচিাযম্যান ভদনানীত কদয থাদকন। প্রচিাযম্যান প্রে
কাঈন্সন্পদরয ন্সনফ মাী েধান। ন্সতন্সন প্রে কাঈন্সন্পর
এযাক্ট, ১৯৭৪ এয ১২ ধাযায ন্সফধান নুমািী
কাঈন্সন্পদর দাদিযকৃত ভাভরাভদয শুনানী কদযন
এফং প্রে কাঈন্সন্পদরয োন্সনক কর কাদজয
নুদভাদন ন্সদদি থাদকন।

২।

ন্সচফ

১টি দ

১। প্রে কাঈন্সন্পর কর্তমক ন্সতম কর দান্সিত্ব
মথামথবাদফ ারন কযা।
২। প্রে কাঈন্সন্পর এযাক্ট, ১৯৭৪ এয ২৪ নং ধাযায
ধীদন েণীত প্রে কাঈন্সন্পর প্রযগুদরন, ১৯৮০ এয
৪ঃঃ২৮ঃঃন্সড ধাযায ন্সফধান নুমািী প্রচিাযম্যাদনয
নুন্সস্থন্সতদত জুন্সডন্সিার ন্সফলিাফরী ব্যতীত
কাঈন্সন্পদরয ন্সচফ ংন্সিষ্ট এযাক্ট নুমািী,
কাঈন্সন্পদরয ন্সনফ মাীয দান্সিত্ব ারন কযদফন।
৩। ১৯৮৩ াদর েণীত ‘এনাভ’ কন্সভটি-য েন্সতদফদন
নুমািী প্রে কাঈন্সন্পর ন্সচফদক ন্সনম্নরূ
‘জুন্সডন্সিার চাট মায ফ ন্সডঈটি’ ারন কযদত ি
ঃঃ
(১) কাঈন্সন্পদরয ভীদ দাদিযকৃত
ভাভরাভদয খড়া সুান্সয
প্রচিাযম্যানদক ািতা কযা
;

১

২

৩

েণিদন

৪
(২) কাঈন্সন্পর ভীদ দাদিযকৃত ভাভরাভদয
েথভ প্রথদক চূড়ান্ত-কযণ ম মন্ত েদতযকটি
স্তদযয ভদধ্য ভন্বি ন্সফধান কযা ;
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(৩) ভাভরায ন্সফন্সবন্ন ক্ষদক কাঈন্সন্পদরয পযদভ
ভন েদান কযা;
(৪) ভাভরায ক্ষগণদক েদিাজনানুমািী স্মযণী
ফা তান্সগদে জাযী কযা ;
(৫) কাঈন্সন্পদরয প্রযগুদরদনয ন্সফন্সধ প্রভাতাদফক
ভাভরা দাদিয শুদ্ধ না দর ভাভরায
ক্ষগণদক তা ংদাধন কযায জে ন্সনদদ ম
প্রদিা ;
(৬) নুন্সিত কাঈন্সন্পদরয কর েকায
বা/ন্সধদফদনয কাম মন্সফফযণী েণিন কযা;
(৭) গৃীত ভাভরাভ ম্পদকম ে-ন্সেকাি
প্রে ন্সযন্সরজ জাযী কযা;
(৮) ক্ষগদণয কাদছ ভাভরায দথনটিদকদটড
যাি প্রেযণ কযা;
(৯) ে-ন্সেকাি েকাদয জে ভাভরায
দথনটিদকদটড যািম্পদকম প্রে ন্সযন্সরজ
জাযী কযা; এফং
(১০) ন্সফন্সবন্ন কন্সভটিয বা  ন্সদ্ধান্তভ 
কাঈন্সন্পদরয কাম মক্রভ/কভমকান্ড- ভ
ম্পদকম প্রদদয ংফাদ ভাধ্যভদক
ন্সনিন্সভতবাদফ ফন্সত যাখা।
৩। একআ ‘এনাভ কন্সভটি’য’ েন্সতদফদন নুমািী
প্রে কাঈন্সন্পর ন্সচফদক ন্সনম্নরূ োন্সনক  ন্সাফ
ন্সফলিক ‘‘চাট মায ফ ন্সডঈটি’’ ারন কযদত িঃ

(1)

কাঈন্সন্পদরয কভমকতমা/কভমচাযীগদণয
ন্সনদিাগ  দদান্নন্সত ংক্রান্ত ন্সফলিাফরী
ন্সনিন্ত্রণ কযা ;

(2)

কাঈন্সন্পদরয কভমকতমা  কভমচাযীদদয
ফান্সল মক প্রগানীি েন্সতদফদন প্ররখা ;

১

২

৩

৪
(৩) কাঈন্সন্পদরয ফ মেকায োন্সনক
ন্সফলিাফরীয জে দািী থাকা এফং
কাঈন্সন্পদরয মাফতীি ম্পদদয
যক্ষণাদফক্ষদণয দান্সিত্ব ারন কযা ;
(৪) কাঈন্সন্পদরয কাম মক্রভ সুিুবাদফন্সযচারনায জে
ন্সফন্সবন্ন েকায দ্রব্য- াভগ্রী ক্রদিয দান্সিত্ব
ারন কযা ;
(৫) কাঈন্সন্পদরয প্রযগুদরন েদি ক্ষভতা
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নুমািী েদতযক েকাদযয ক্রি ংক্রান্ত
অনুলংন্সগক খযদচয নুদভাদন েদান কযা ;
(৬) কাঈন্সন্পদরয ন্সফন্সবন্ন ন্সনদদ মাফরীয সুিু
ফাস্তফািন ন্সনন্সিত কযা ;
(৭) কাঈন্সন্পদরয দক্ষ মাফতীি প্রমাগাদমাগ,
প্রনাটি-ভন আতযান্সদ জাযী কযা এফং গ্রণ
কযা ;
(৮) কাঈন্সন্পদরয ভীদ দাদিযকৃত ভাভরাভ
গ্রণ কযা ;
(৯) কাঈন্সন্পদরয মাফতীি অি ব্যদিয ন্সাদফয জে
দান্সিত্বীর থাকা ;
(১০) কাঈন্সন্পদরয অিন-ব্যিন কভমকতমা ন্সাদফ
দান্সিত্ব ারন কযা ;
(১১) কাঈন্সন্পদরয জে ফান্সল মক ফাদজট েণিন কযা ;

৩।

ঈচ্চভান কাযী

১

২

১টি দ

৩

(১২) কাঈন্সন্পদরয মাফতীি খযচ এফং ন্সাফ
ংক্রান্ত ন্সফলদি কাঈন্সন্পদরয কাদছ
দান্সিত্বীর থাকা ; এফং
(১৩) প্রে কাঈন্সন্পর প্রযগুদরন, ১৯৮০ এয
৪ঃঃ(২৭)ঃঃ(ন্স)ঃঃ ধাযা নুমািী
প্রচিাযম্যান কর্তমক ন্সরন্সখতবাদফ েদি প্রম
প্রকান সুন্সনন্সদ মষ্ট দান্সিত্ব ারন কযদফন।
প্রে কাঈন্সন্পদরয োন্সনক কাদজয নন্সথে এফং
ন্সাদফয মাফতীি নন্সথে ন্সচদফয ন্সনকট ঈস্থান
কযা এফং কাঈন্সন্পদরয ন্সফন্সবন্ন ন্সধদফদনয
কাম মন্সফফযণী ন্সচদফয ন্সনকট ঈস্থান কযা।
৪

৪।

ঁটন্সরন্সকায

১টি দ

প্রচিাযম্যান ভদাদদিয কাছ প্রথদক ভাভরায যাদিয
শ্রুতন্সরন্স গ্রণ, ভৄদ্রাক্ষযণ এফং প্রচিাযম্যান
ভদাদদিয ব্যন্সিগত কাযীয দান্সিত্ব ারন কযা।

৫।

ন্সপ কাযী
কাভ-ভৄদ্রাক্ষন্সযক

৩টি দ

োদনয মাফতীি ন্সচঠিে ভৄদ্রাক্ষযণ এফং োন
 ন্সাদফয নন্সথে ংযক্ষণ কযা।

৬।

প্রকায

১টি দ

ভাভরায মাফতীি নন্সথে ংযক্ষণ এফং ভাভরায
নন্সথে ন্সচদফয ন্সনকট ঈস্থান কযা।

৭।

গাড়ীচারক

১টি দ

প্রে কাঈন্সন্পদরয ন্সনজস্ব গাড়ী চারাদনা।

৮।

এভ, এর, এ, এ

৩টি দ

প্রচিাযম্যান ভদাদি  ন্সচদফয াদথ ন্সডঈটি কযা
এফং কাঈন্সন্পদরয ন্সফন্সবন্ন ন্সচঠি-োদী ন্সফন্সর কযা।

৯।

েযী

২টি দ

প্রে কাঈন্সন্পদরয দপ্তয েযায দান্সিত্ব ারন কযা।
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৫

১০।

সুআায

১টি দ

প্রে কাঈন্সন্পদরয দপ্তয ঝাড়ু প্রদিা এফং কাঈন্সন্পদরয
ফাথরুভগুদরা ন্সযস্কায কযা।

ন্সফদ্যভান দ = ১৫ (দনয) টি।

643

PRESS COUNCIL
MINISTRY OF INFORMATION
FUNCTIONS :
1.

To help newspapers and news agencies to maintain their freedom.

2.

To build up a code of conduct for newspapers and news agencies
and journalists in accordance with high professional standard.

3.

To ensure on the part of newspapers and news agencies and
journalists the maintenance of a high standard of public taste and
to foster a due sense of both the rights and responsibilities of
citizenship.

4.

To encourage the growth of a sense of responsibility and public
service among all those engaged in the profession of journalism.

5.

To keep under review any development likely to restrict the supply
and dissemination of information of public interest and
importance.

6.

To keep under review cases of assistance received by any
newspaper and news agency in Bangladesh from any foreign
source including such cases as are referred to it by the Government
or are brought to its notice by any individual association of persons
or any other organisations.

7.

To undertake studies and research of national and foreign
newspapers, their circulation and impact.

8.

To provide facilities for proper education and training of persons in
the profession of journalism.

9.

To promote technical or other research.

10.

To promote a proper functional relationship among all classes of
persons engaged in the production or publication of newspapers or
in the running of news agencies.

11.

To do such other acts as may be incidental or conducive to the
discharge of the above functions.
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১০.২ াংগঠন্সনক কাঠাদভা

CHAIRMAN

MEMBER

(HONY)

1 X Chairman
1 X Stenographer(PA)
1 X MLSS

SECRETARY

1 X Secretary
1 X UDA
1 X Peshkar
3 X LDA-Cum-Typist
1 X Driver
2 X MLSS
2 X Darwan
1 X Sweeper
SUMMARY OF MANPOWER

AUTHORISATION OF TRANSPORTS, MAJOR
EQUIPMENTS AND MISCELLANEOUS POINTS:

SL.NO. Name of Post Sanctioned Existing Revised

Transport :
1.

Class-1
1.

Chairman 1

1

1

2.

Secretary 1

1

1

Total

2

2

2

3. Class-III

9

6

7

4. Class-IV

7

6

6

14

15

Grand Total : 18

2.

3.

The Press Council is authorised :
1XCar.
Private use of transports will be as per
Government Instructions issued from
time to time.
Office equipment: The Following office
equipment may be retained by the
department :
a. 1 X Duplicating machine
b.
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2 X Typewriters.

১০.৩ কাঈন্সন্পদরয প্ররাকফর ন্সফো
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ফাংরাদদ প্রে কাঈন্সন্পদরয নুদভান্সদত দ  ফতমভান প্ররাকফর ন্সযন্সস্থন্সত ছক
অকাদয প্রদখাদনা দরাঃ
নুদভান্সদত দ
ক্রন্সভক নং

দদয নাভ

দ
ংখ্যা

ভন্তব্য

১ভ প্রেণী
১।

প্রচিাযম্যান

১

২।

ন্সচফ

১
প্রভাট =

২

র্ততীি প্রেণী
৩।

ঈচ্চভান কাযী

১

৪।

ঁটন্সরন্সকায

১

৫।

ন্সপ কাযী-কাভ-ভৄদ্রাক্ষন্সযক

৩

৬।

প্রকায

১

৭।

গাড়ীচারক

১
প্রভাট =

ন্সনম্নভান কাযী-কাভ-ভৄদ্রাক্ষন্সযক দ
ন্সপ কাযী-কাভ-ভৄদ্রাক্ষন্সযক দদ
রূান্তন্সযত

৭

চতুথ ম প্রেণী
৮।
৯।

এভ, এর, এ, এ
দাদযািান

১০।

সুআায

৩
২
১
প্রভাট=

৬

ফ মদভাট

১৫

ফতমভান প্ররাকফর ন্সযন্সস্থন্সত :
ক্রন্সভক
নং

দ

নুদভান্সদত
দ

পূযণকৃত দ

শূে দ

ফছযন্সবন্সিক ংযক্ষণদমাগ্য
দ

১।

১ভ প্রেণী

২

২

-

-

২।

৩ি প্রেণী

৭

৭

-

-

৩।

৪থ ম প্রেণী
প্রভাট =

৬
১৫

৫
১৪

১
১

-

১০.৪ প্রে কাঈন্সন্পর অআন, ১৯৭৪

১৯৭৪ এয ২৫ নম্বয অআন
প্রে কাঈন্সন্পর গঠদনয ঈদেদে অআন
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প্রমদতু ফাংরাদদদ প্রেদয স্বাধীনতা ন্সনন্সিতকযণ এফং ংফাদে  ংফাদ ংস্থায ভান ংযক্ষণ  ঈন্নিদনয
ঈদেদে একটি প্রে কাঈন্সন্পর গঠন কযা েদিাজনীি  ভীচীন ;
প্রআদতু, এতদ্দ্বাযা ন্সনম্নরূ অআন েণিন কযা আরঃ 
১।

ংন্সক্ষপ্ত ন্সদযানাভঃ
এআ অআন প্রে কাঈন্সন্পর অআন, ১৯৭৪ ফন্সরিা ন্সবন্সত আদফ।

২।

ংজ্ঞাঃ
ন্সফলি ফা েদেয ন্সযন্থী ন্সকছু না থান্সকদর, এআ অআদন, 

৩।

(K)
(L)
(M)
(N)
(O)

‘‘প্রচিাযম্যান’’ থ ম কাঈন্সন্পদরয প্রচিাযম্যান;

(P)
(Q)

‘‘ন্সনধ মান্সযত’’ থ ম এআ অআদনয ধীদন ন্সফন্সধ দ্বাযা ন্সনধ মান্সযত;

‘‘কাঈন্সন্পর’’ থ ম ধাযা ৩ এয ধীদন গঠিত প্রে কাঈন্সন্পর;
‘‘ম্পাদক’’ থ ম ন্সমন্সন ংফাদদে েকান্সতব্য ন্সফলি ন্সনফ মাচদন ন্সনিন্ত্রণ অদযা কদযন;
‘‘দস্য’’ থ ম কাঈন্সন্পদরয একজন দস্য;
‘‘ংফাদে’’ থ ম গণ ংফাদ ফা গণ ংফাদদয ঈয ভন্তব্য ম্বন্সরত
প্রম-প্রকান াভন্সিকী ধযদনয ন্সেকা এফং যকাযী প্রগদজদট েজ্ঞান দ্বাযা যকায ংফাদে
ন্সাদফ প্রঘালণা কন্সযদত াদয এআরূ োে প্রেণীয ভৄন্সদ্রত াভন্সিকী ধযদনয ন্সেকা
ংফাদদেয ন্তর্ভমি;

‘‘কভমযত াংফান্সদক’’ থ ম পূণ ম-কারীন াংফান্সদক এফং প্রম প্রকান ংফাদে েন্সতিাদন এআ ন্সাদফ
ন্সনদিাগোপ্ত, ফা ম্পন্সকমত এফং ম্পাদক, েধান ম্পাদকীি েফন্ধ প্ররখক, ংফাদ ম্পাদক, ঈম্পাদক, ন্সপচায প্ররখক, েন্সতদফদক, ংফাদদাতা, কন্স যীক্ষক, কার্ট মন্সনষ্ট, ংফাদ ন্সচেগ্রাক,
স্তন্সরন্স ন্সফাযদ  প্রুপ াঠক।

কাঈন্সন্পদরয েন্সতিাঃ
(১) যকায কর্তমক যকাযী প্রগদজদট েজ্ঞান দ্বাযা ন্সনধ মান্সযত তান্সযখ আদত ে অআদনয ন্সফধান
প্রভাতাদফক একটি কাঈন্সন্পর েন্সতন্সিত আদফ, মাা প্রে কাঈন্সন্পর নাদভ ন্সবন্সত আদফ।
(২) কাঈন্সন্পর একটি ংন্সফন্সধফদ্ধ ংস্থা আদফ, মাায স্থািী ধাযাফান্সকতা  একটি াধাযণ ীরদভায
থান্সকদফ, এআ অআদনয ন্সফধানাফরী াদদক্ষ আায স্থাফয  স্থাফয ঈবি েকায ম্পন্সি জমন
কন্সযফায, ন্সধকাদয যান্সখফায,
স্তান্তয কন্সযফায ক্ষভতা থান্সকদফ এফং আা ঈি নাদভ ভাভরা কন্সযদত ান্সযদফ এফং ঈায ন্সফরুদদ্ধ
ভাভর কযা মাআদফ।

৪। কাঈন্সন্পর গঠনঃ

(১) একজন প্রচিাযম্যান এফং প্রচৌেজন োে দদস্যয ভন্বদি কাঈন্সন্পর গঠিত
আদফ।
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(2)

প্রচিাযম্যান আদফন এভন একজন ব্যন্সি ন্সমন্সন ফাংরাদদ সুেীভ প্রকাদট ময
একজন ন্সফচাযক ন্সাদফ ন্সনভেি অদছন ফা ন্সনভেি ন্সছদরন এফং ন্সমন্সন
ফাংরাদদদয যাষ্ট্রন্সত কর্তক
ম ভদনানীত আদফন।

(3)

োে দস্যগদণয ভদধ্যঃ
(K) প্রচিাযম্যান কর্তক
ম এতদুদেদে ন্সফজ্ঞন্সপ্ত প্রভাতাদফক কভমযত াংফান্সদক
ন্সভন্সত কর্তক
ম ভদনানীত ন্সতনজন কভমযত াংফান্সদক;
(L) প্রচিাযম্যান কর্তক
ম এতদুদেদে ন্সফজ্ঞন্সপ্ত প্রভাতাদফক ংফাদে 
ংফাদ ংস্থায ম্পাদক ন্সভন্সত কর্তক
ম ভদনানীত ংফাদে 
ংফাদ ংস্থাভদয ন্সতনজন ম্পাদক;
(M) প্রচিাযম্যান কর্তক
ম এতদুদেদে ন্সফজ্ঞন্সপ্ত প্রভাতাদফক ংফাদে 
ংফাদ ংস্থাভদয ভান্সরক ফা ব্যফস্থাক ন্সভন্সত কর্তক
ম ভদনানীত
ংফাদে  ংফাদ ংস্থাভদয ন্সতন জন ভান্সরক ফা ব্যফস্থাক;
(N) ন্সতনজন আদফন ন্সক্ষা, ন্সফজ্ঞান, করা, ান্সতয  অআন ন্সফলদি জ্ঞান ফা
ব্যফান্সযক ন্সবজ্ঞতাম্পন্ন ব্যন্সি, মাাযা মথাক্রদভ একজন
ন্সফশ্বন্সফদ্যারি ভঞ্জুযী কন্সভন, একজন ফাংরা একাদডভী  একজন
ফাংরাদদ ফায কাঈন্সন্পর কর্তক
ম ভদনানীত আদফন; এফং
(O) ভাননীি স্পীকায কর্তক
ম ভদনানীত জাতীি ংদদয দুআজন দস্যঃ

তদফ তম থাদক প্রম, নুদেদ (ক), (খ) ফা (গ)-এয ধীন প্রকান ন্সভন্সতদক ভদনানিন
েদাদনয পূদফ ম, প্রচিাযম্যান ঈভেি ভদন কন্সযদর ংন্সিষ্ট ম মাদিয ব্যন্সিদদয ঈি
ন্সভন্সত  স্বাথ ম ংন্সিষ্ট ব্যন্সিফদগযম ন্সত অদরাচনা কন্সযদফনঃ
অয তম থাদক প্রম, প্রকান কভমযত াংফান্সদক ন্সমন্সন প্রকান ংফাদে ফা ংফাদ
ংস্থায ম্পাদক থফা ন্সমন্সন প্রকান ংফাদে ফা ংফাদ ংস্থায ভান্সরক ফা
ব্যফস্থাক, নুদেদ (ক)-এয ধীন ভদনানিদনয প্রমাগ্য আদফনঃ
অয তম থাদক প্রম, প্রকান ম্পাদক, ন্সমন্সন প্রকান ংফাদে ফা ংফাদ
ংস্থায
ভান্সরক ফা ব্যফস্থাক, নুদেদ (খ) এয ধীদন ভদনানিদনয প্রমাগ্য আদফন নাঃ
অয তম থাদক প্রম, প্রকান ংফাদে ফা ংফাদ ংস্থা থফা ংফাদে ফা ংফাদ
ংস্থা প্রগািীয স্বাদথ ময াদথ ংন্সিষ্ট একান্সধক ব্যন্সি নুদেদ (ক), নুদেদ (খ) ফা
নুদেদ (গ)-এয ধীদন ভদনানিন প্রমাগ্য আদফন না।
(4) প্রমআদক্ষদে নুদেদ (ক), নুদেদ (খ), নুদেদ (গ) ফা নুদেদ (ঘ)-এ
ঈন্সিন্সখত প্রকান ভদনানিনদানকাযী েন্সতিান, প্রচিাযম্যান কর্তক
ম ভদনানিন
েদাদনয জে অফান জানাদনায য, প্রচিাযম্যাদনয ন্সনকট ভদনানীতদদয নাভ
প্রেযদণ ব্যথ ম ি থফা প্রআদক্ষদে ভদনানিন দানকাযী েন্সতিান অাততঃ
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ফার না থাদক, প্রআদক্ষদে প্রচিাযম্যান ংন্সিষ্ট ম মাদিয েন্সতন্সনন্সধত্ব কযায
জে দস্যদদয ভদনানিন ন্সদদত াদযন।
(5)

৫।

এআ ধাযায ধীদন ভদনানীত ব্যন্সিগদণয নাভ যকাদযয ন্সনকট প্রেন্সযত আদফ
এফং যকায কর্তক
ম ঈা যকাযী প্রগদজদট েজ্ঞান্সত আদফ এফং এআরূ
েদতযক ভদনানিন েজ্ঞান্সত িায তান্সযখ আদত কাম মকয আদফ।

প্রচিাযম্যান  দস্য দদয প্রভিাদঃ
(১) এআ ধাযাি ফন্সণ মত ন্সবন্নরূ ন্সফধান ব্যতীত প্রচিাযম্যান ন্সতন ফৎয ম মন্ত তাায
দদ ফার থান্সকদফন এফং অয এক প্রভিাদদয জে ন্সতন্সন পুনঃভদনানিদনয
প্রমাগ্য আদফন।
(2) এআ ধাযাি ফন্সণ মত ন্সবন্নরূ ন্সফধান ব্যতীত েদতযক দস্যদদয কাম মকার আদফ
দুআ ফৎয এফং অয এক প্রভিাদদয জে ন্সতন্সন পুনঃভদনানিদনয প্রমাগ্য
আদফন।
(3) প্রমআদক্ষদে ধাযা ৪(৩) এয নুদেদ (ক), (খ) ফা (গ) এয ধীন দস্য ন্সাদফ
ভদনানীত প্রকান ব্যন্সি ধাযা ১২(১), এয ন্সফধান নুমািী ন্সতযস্কৃত ন,
প্রআদক্ষদে কাঈন্সন্পদর তঁায দস্য দদয ফান ঘটিদফ।
(4) প্রমআদক্ষদে প্রকান ব্যন্সি দান্সধকায ফা ন্সনদিাগফদর কাঈন্সন্পদরয দস্যরূদ
ভদনানীত ন, প্রআদক্ষদে ঈি ব্যন্সিয ঐ দ ফা ন্সনদিাদগয ফান ঘটায
াদথ াদথ তঁায দস্য দদয ফান ঘটিদফ।
(5) প্রচিাযম্যাদনয ভদত ম মাপ্ত কাযণ ব্যতীত প্রকান দস্য মন্সদ কাঈন্সন্পদরয যয
ন্সতনটি বাি নুন্সস্থত থাদকন, তাা আদর ঈি দদস্যয দটি শূে ফন্সরিা
গণ্য আদফ।
(6) যকাদযয ন্সনকট ন্সরন্সখত প্রনাটি েদান কন্সযিা প্রচিাযম্যান দতযাগ কন্সযদত
ান্সযদফন এফং প্রচিাযম্যাদনয ন্সনকট ন্সরন্সখত প্রনাটি েদান কন্সযিা ে
প্রম-প্রকান দস্য দতযাগ কন্সযদত ান্সযদফন এফং প্রক্ষেভদত যকায ফা
প্রচিাযম্যান কর্তক
ম , ঈি দতযাগে গৃীত আফায য, ন্সতন্সন ঈি দদ
ন্সযতযাগ কন্সযিাদছন ফন্সরিা গণ্য আদফ।
(7)

৬।

ঈ-ধাযা (২), (৩), (৪) ফা (৫) এয ধীদন ফা েবাদফ সৃষ্ট প্রম প্রকান শূেতা,
মত ীঘ্র ম্ভফ, শূেতা সৃন্সষ্টকাযী দস্য প্রম কর্তম দক্ষয দ্বাযা  প্রমবাদফ
ভদনানীত আিান্সছদরন ঠিক প্রআ কর্তম ক্ষ কর্তক
ম নুরূবাদফ ভদনানিন দ্বাযা
পূযণ কন্সযদত আদফ এফং এআরূদ ভদনানীত দস্য, প্রম দদস্যয জািগাি ন্সতন্সন
ভদনানীত আিাদছন প্রআ দস্য ফন্সষ্ট প্রম ভি ম মন্ত কাজ কন্সযদত
ান্সযদতন প্রআ ভদিয জে কাম মবায গ্রণ কন্সযদফন।
প্রচিাযম্যান এফং দদস্যয চাকুযীয তমাফরীঃ
(১) প্রচিাযম্যান আদফন পূণ মকারীন ন্সপায এফং ন্সতন্সন যকায কর্তক
ম ন্সনধ মান্সযত
প্রফতন োপ্য আদফন।
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(2)
৭।

েদতযক দস্য কাঈন্সন্পদরয বাি প্রমাগদাদনয জে ন্সনধ মান্সযত বাতা ফা ন্সপ
গ্রণ কন্সযদফন।

কন্সভটিভঃ
কাঈন্সন্পদরয কাম মম্পাদদনয দমান্সগতায জে কাঈন্সন্পর প্রমআরূ েদিাজন ভদন
কন্সযদফ প্রআরূ আায দস্যদদয ভধ্য আদত একান্সধক কন্সভটি গঠন কন্সযদত ান্সযদফঃ
তদফ তম থাদক প্রম, কাঈন্সন্পদরয দস্য ফন্সভূমত ব্যন্সিদদযদক কাঈন্সন্পর ঈি
কন্সভটিয দস্য ন্সাদফ ংদমাজন কন্সযদত ান্সযদফ।

৮।

কাঈন্সন্পদরয বাঃ
(১) এআ অআদনয ধীন েণীত েন্সফন্সধয দ্বাযা ন্সনধ মান্সযত ভি  স্থাদন কাঈন্সন্পদরয
বা নুন্সিত আদফঃ
তদফ তম থাদক প্রম, ঈি েন্সফন্সধ েণীত না িা ম মন্ত, প্রচিাযম্যান ভীচীন ভদন
কন্সযদর ভি  স্থান ঈদিখপূফ মক েদতযক দদস্যয ফযাফদয প্রনাটি েদাদনয ভাধ্যদভ
কাঈন্সন্পদরয বা অফান কন্সযদত ান্সযদফন।
(2)

কাঈন্সন্পদরয বাি প্রকাযাদভয জে প্রচিাযম্যান কভদক্ষ ছিজন দস্যদক
বাি ঈন্সস্থত থান্সকদত আদফ।

(3) কাঈন্সন্পদরয বা প্রচিাযম্যাদনয বান্সতদত্ব নুন্সিত আদফ এফং
প্রচিাযম্যাদনয নুন্সস্থন্সতদত প্রচিাযম্যান কর্তক
ম ভদনানীত একজন দস্য বায
বান্সতত্ব কন্সযদফন।
(4)

৯।

কাঈন্সন্পদরয বাি ঈন্সস্থত দস্যদদয ংখ্যাগন্সযি প্রবাদট কর ন্সফলদি
ন্সদ্ধান্ত গৃীত আদফ এফং ভংখ্যক প্রবাদটয প্রক্ষদে, বান্সতয একটি ন্সদ্বতীি
ফা ন্সনণ মিক প্রবাট থান্সকদফ।

শূেতা, আতযান্সদ কাঈন্সন্পদরয কাজ ফা কাম মক্রভ বফধ কন্সযদফ নাঃ
কাঈন্সন্পদরয প্রকান প্রকান দদয শূেতা, থফা কাঈন্সন্পর গঠদনয প্রকান ত্রুটিয কাযদণ
কাঈন্সন্পদরয প্রকান কাজ ফা কাম মক্রভ বফধ আদফ না।

১০।

১১।

ন্সচফ, আতযান্সদয ন্সনদিাগ ঃঃ
এআ অআদনয ধীন েণীত েন্সফন্সধয অতাি ন্সনধ মান্সযত দতম কাঈন্সন্পর আায কাম মান্সদ
দক্ষতায ন্সত ম্পাদদনয জে েদিাজন ভদন কন্সযদর একজন ন্সচফ  োে
কভমচাযী ন্সনদিাগ কন্সযদত ান্সযদফ।
কাঈন্সন্পদরয ঈদেে  কাম মাফরী ঃঃ
(১) কাঈন্সন্পদরয ঈদেে আদফ ফাংরাদদদ প্রেদয স্বাধীনতা ন্সনন্সিত কযা এফং
ংফাদে  ংফাদ ংস্থাভদয ভান ংযক্ষণ  ঈন্নিন।
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কাঈন্সন্পর আায ঈদেে প্রজাযদায কযায ন্সনন্সভি ন্সনদম্ন ফন্সণ মত কাম মাফরী
ম্পাদন কন্সযদত ান্সযদফ, মথাঃ
(K) ংফাদে  ংফাদ ংস্থাভদয স্বাধীনতা ংযক্ষদণ ািতা কযা ;
(L) ঈচ্চ প্রাগত ভাদনয ন্সত াভঞ্জস্যপূণ ম ংফাদে  ংফাদ ংস্থা
এফং াংফান্সদকদদয জে একটি অচযণন্সফন্সধ েণিন কযা ;
(M) ংফাদে  ংফাদ ংস্থা এফং াংফান্সদকদদয প্রক্ষদে জনাধাযদণয
রুন্সচয ঈচ্চভান ংযক্ষণ ন্সনন্সিত কযা এফং নাগন্সযক ন্সধকায 
দান্সিত্বদফাধ ঈবদিয মদথান্সচত রারন-ারন কযা ;
(N) াংফান্সদকতা প্রাি ন্সনদিান্সজত কর ব্যন্সিফদগযম ভদধ্য দান্সিত্বদফাধ
 জনদফায ভদনাবাফ সৃন্সষ্টদত ঈৎান্সত কযা ;
(O) জনস্বাথ ম  জনগুরুত্বম্পন্ন তথ্য যফযা এফং ন্সফস্তায প্রযাদধয
ম্ভাফনাভি প্রম প্রকান ফস্থা ম মাদরাচনা কযা ;
(P) ফাংরাদদদয প্রম প্রকান ংফাদে ফা ংফাদ ংস্থায ন্সফদদ ঈৎ
আদত োপ্ত ন্সফলিভ, এআরূ ন্সফলি যকায কর্তক
ম ফা প্রকান ব্যন্সি,
ম
ব্যন্সিফদগয ন্সভন্সত ফা ে প্রকান ংগঠনকর্তক
ম অনীত দমান্সগতা
োন্সপ্তয কর ন্সফলি ম মাদরাচনা কযাঃ
তদফ তম থাদক প্রম, বফদদন্সক ঈৎ আদত ফাংরাদদদয প্রম প্রকান ংফাদে ফা
ংফাদ ংস্থা কর্তক
ম াায্য োন্সপ্তয প্রকান ন্সফলি ম্পদকম যকায প্রমআবাদফ ঈভেি
ভদন কন্সযদফ, প্রআবাদফ ব্যফস্থা রিা আদত এআ নুদেদদয প্রকান ন্সকছুআ যকাযদক
ন্সফযত কন্সযদফ নাঃ
(Q) জাতীি  ন্সফদদী ংফাদদেয েচায ংখ্যা এফং েবাফ ম্পদকম
নুীরন  গদফলণা কযা ;
(R) াংফান্সদকতা প্রাি ন্সনদিান্সজত ব্যন্সিদদয মথামথ ন্সক্ষা 
েন্সক্ষদণয জে সুদমাগ-সুন্সফধা েদান কযা ;
(S) কান্সযগযী ফা োে গদফলণায ঈন্নন্সত ন্সফধান কযা ;
(T) ংফাদে েদমাজনাি, েকানাি থফা ংফাদ ংস্থা ন্সযচারনাি
ন্সনদিান্সজত কর প্রেণীয ব্যন্সিফদগযম ভদধ্য মথামথ কাম মকয ম্পকম
ঈন্নত কযা ;
তদফ তম থাদক প্রম, এআ নুদেদদয প্রকান ন্সকছুআ আন্ডান্সষ্ট্রিার ন্সযদরন ধ্যাদদ,
১৯৬৯ ( XXIII of 1969) এয ধীদন ন্সফদযাধ ংক্রান্ত প্রকান কাম মক্রভ কাঈন্সন্পদরয
ঈয েদমাজয আদফ না;
(U) ঈভেি কাম মাফরী ম্পাদদন োন্সেক ফা ািক োে কাম মক্রভ
গ্রণ।
তকম, বৎনা  ন্সতযস্কায কযায ক্ষভতাঃ
(2)

১২।

(১) প্রকান ন্সবদমাগোপ্ত ফা ে প্রকানবাদফ াআিা, প্রমআদক্ষদে কাঈন্সন্পদরয ন্সফশ্বা
কন্সযফায কাযণ থাদক প্রম, প্রকান ংফাদে ফা ংফাদ ংস্থা াংফান্সদকতা
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নীন্সতভারায ভান ফা জনাধাযদণয রুন্সচয ন্সফরুদদ্ধ যাধ কন্সযিাদছ থফা
প্রকান ম্পাদক ফা কভমযত াংফান্সদক প্রাগত দাচযণ কন্সযিাদছ ফা
াংফান্সদকতা নীন্সতভারায ন্সফন্সধ রঙ্ঘন কন্সযিাদছ প্রআদক্ষদে কাঈন্সন্পর ংন্সিষ্ট
ংফাদে ফা ংফাদ ংস্থা, ম্পাদক ফা াংফান্সদকদক ফিব্য প্রদয সুদমাগ
ন্সদিা এআ অআদনয ধীদন েণীত েন্সফন্সধ প্রভাতাদফক তদন্ত কন্সযদত ান্সযদফ,
এফং আা মন্সদ এআ ভদভম ন্তুষ্ট ি প্রম, আায েদিাজন অদছ, তাা আদর
কাঈন্সন্পর কাযণ ন্সরন্সফদ্ধ কন্সযিা ংফাদে, ংফাদ ংস্থা, ম্পাদক ফা
াংফান্সদকদক প্রক্ষেভদত তকম, বৎনা ফা ন্সতযস্কায কন্সযদত ান্সযদফ।
(2) কাঈন্সন্পর মন্সদ এআ ভত প্রালণ কদয প্রম, আা কযা জনস্বাদথ ম েদিাজনীি 
ভীচীন তাা আদর কাঈন্সন্পর প্রআরূ প্রকান ংফাদে ফা ংফাদ ংস্থা,
ম্পাদক ফা কভমযত াংফান্সদদকয ন্সফরূদদ্ধ এআ ধাযাি েচন্সরত তদন্ত ংক্রান্ত
প্রম প্রকান ন্সযদাট ম কাঈন্সন্পর প্রম প্রকান ংফাদদে ন্সবভেি ংফাদে, ংফাদ
ংস্থা, ম্পাদক ফা াংফান্সদদকয নাভ েকা কন্সযদত ান্সযদফ।
(3) প্রকান অদারদত প্রকান ন্সফলি ন্সফচাযাধীন থান্সকদর প্রআ ন্সফলদি তদন্ত
ন্সযচারনাি ঈ-ধাযা (১) এয প্রকান ন্সকছুআ কাঈন্সন্পরদক ক্ষভতা েদান
কন্সযিাদছ ফন্সরিা নুন্সভত আদফ না।
(4)

১৩।

ঈ-ধাযা (১) ফা (২) এয ধীন েদি কাঈন্সন্পদরয ন্সদ্ধান্ত, প্রক্ষেভদত চূড়ান্ত
ফন্সরিা গণ্য আদফ এফং এআ ন্সফলদি প্রকান অদারদত প্রকান েশ্ন ঈত্থান কযা
মাআদফ না।

কাঈন্সন্পদরয াধাযণ ক্ষভতাঃ
(১) এআ অআদনয ধীন কাঈন্সন্পদরয কাম মাফরী ম্পাদন ফা প্রকান তদন্ত
ন্সযচারনায ঈদেদে, কাঈন্সন্পদরয ভগ্র ফাংরাদদব্যাী ন্সনদম্নাি ন্সফলদি
প্রআরূ ক্ষভতা থান্সকদফ, প্রমআরূ ক্ষভতা প্রদিানী কাম মন্সফন্সধ, ১৯০৮ ( V এয
1908) এয ধীন প্রকান প্রভাকেভা ন্সফচাযকাদর প্রদিানী অদারত েদিাগ
কন্সযিা থাদক, মথাঃ—
(K) ব্যন্সিদদয ঈন্সস্থন্সতয জে ভন েদান এফং থ গ্রণকাযীযা
তাাদদয জফানফন্দী গ্রণ ;
(L) দন্সররান্সদয ঈদ্ঘাটন  দান্সখরকযণ ংক্রান্ত ;
(M) রপনাভায ভাধ্যদভ াক্ষয গ্রণ ;
(N) প্রকান অদারত ফা ন্সপ আদত যকাযী নন্সথ ফা আায নুন্সরন্স
যফযা ন্সফন্সধভত তরফ ংক্রান্ত ;
(O) াক্ষীগদণয প্রজযা এফং দন্সররান্সদ যীক্ষা কযায জে কন্সভন ন্সনদিাগ
ংক্রান্ত ;
(P) ন্সনধ মান্সযত ে প্রম প্রকান ন্সফলি।
(2) ঈ-ধাযা (১)-এয প্রকান ন্সকছুআ ংফাদে, ংফাদ ংস্থা, ম্পাদক ফা
াংফান্সদকদক ঐ ংফাদদে েকান্সত ফা ঐ ংফাদ ংস্থা, ম্পাদক ফা

৮২
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াংফান্সদক কর্তক
ম গৃীত ফা েন্সতদফন্সদত প্রকান ংফাদ ফা তদথ্যয ঈৎ ব্যি
কন্সযদত ফাধ্য কদয ফন্সরিা গণ্য আদফ না।
(3) কাঈন্সন্পর কর্তক
ম ন্সযচান্সরত েন্সতটি তদন্ত দন্ডন্সফন্সধ, ১৯৬০ (১৯৬০-এয XLV)
১৯৩  ২২৮ ধাযায থ ম প্রভাতাদফক ন্সফচায ংক্রান্ত কাম মধাযা ফন্সরিা ন্সফদফন্সচত
আদফ।
১৪।

কাঈন্সন্পরদক থ ম েদানঃ
এআ অআদনয ধীন কাঈন্সন্পদরয কাম মাফরী সুিুবাদফ ম্পাদদনয জে েদিাজনীি থ ম
যকায েদতযক অন্সথ মক ফৎদয কাঈন্সন্পরদক েদান কন্সযদফ।

১৫।

কাঈন্সন্পদরয তন্সফরঃ
(১) কাঈন্সন্পদরয ন্সনজস্ব তন্সফর থান্সকদফ, এফং যকায কর্তক
ম ভি ভি
কাঈন্সন্পরদক েদি কর থ ম এফং ে প্রকান কর্তম ক্ষ ফা ব্যন্সি কর্তক
ম
কাঈন্সন্পরদক েদি কর ভঞ্জুযী এফং ন্সগ্রভ কাঈন্সন্পদরয তন্সফদর জভা
কন্সযদত আদফ এফং এআ তন্সফর আদত কাঈন্সন্পদরয কর ব্যি ন্সনফ মা কন্সযদত
আদফঃ
তদফ তম থাদক প্রম, যকাদযয পূফ মনুদভাদন ব্যতীদযদক প্রকান বফদদন্সক ঈৎ আদত
কাঈন্সন্পর কর্তক
ম প্রকান ভঞ্জুযী ফা ন্সগ্রভ গ্রণ কযা মাআদফ না।
(2)

তন্সফদরয ভৄদি থ ম যকাদযয নুদভাদন াদদক্ষ, কাঈন্সন্পর কর্তক
ম
ন্সনধ মান্সযত ব্যাংদক জভা ফা ঈাদি ন্সফন্সনদিাগ কযা মাআদফ।

(3) এআ অআদনয ধীন কাঈন্সন্পদরয কাম মাফরী ম্পাদদনয জে কাঈন্সন্পর প্রমআরূ
ঈভেি ভদন কন্সযদফ প্রআরূ থ ম ব্যি কন্সযদত ান্সযদফ, এফং এআ থ ম
কাঈন্সন্পদরয তন্সফর আদত ব্যিদমাগ্য ফন্সরিা ধযা আদফ।
১৬।

১৭।

১৮।

কাঈন্সন্পদরয ফাদজটঃ
কাঈন্সন্পর ন্সনধ মান্সযত ছদক  ভদি, েন্সত ফৎয যফতী অন্সথ মক ফৎদযয ফাদজট
েণিন কন্সযদফ; ফাদজদট োক্কন্সরত থ ম োন্সপ্ত  ব্যি এফং ঐ অন্সথ মক ফৎদয
যকাদযয ন্সনকট আদত ম্ভাব্য েদিাজনীি থ ম প্রদখাআদত আদফ, এফং ফাদজদট
েদন্সতম যকাদযয ন্সনকট আদত েদিাজনীি ন্সযভাণ থ ম ন্সফদফচনা  ফযাে কন্সযফায
জে ফাদজদটয নুন্সরন্স যকাদযয ন্সনকট প্রেযণ কন্সযদত আদফ।
ফান্সল মক ন্সযদাট মঃ
কাঈন্সন্পর েন্সত ফৎদয একফায, ন্সনধ মান্সযত ছদক  ভদি, পূফ মফতী ফৎদযয আায
কাম মক্রদভয একটি ায-ংদক্ষম্বন্সরত ফান্সল মক ন্সযদাট ম েণিন  আায নুন্সরন্স
যকাদযয ন্সনকট প্রেযণ কন্সযদফ এফং যকায আা ংদদ ঈস্থান কন্সযদফ।
ন্সাফ  ন্সনযীক্ষাঃ
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কাঈন্সন্পদরয ন্সাফ ন্সনধ মান্সযত ন্সনিদভ ন্সযচান্সরত আদফ এফং ফাংরাদদদয ভান্সাফ
ন্সনযীক্ষক  ন্সনিন্ত্রক কর্তক
ম ঈা ন্সনযীন্সক্ষত আদফ।
১৯।

কাঈন্সন্পদরয অদদ, আতযান্সদ, েভাণীকযণঃ
কাঈন্সন্পদরয কর অদদ  ন্সদ্ধান্ত, প্রচিাযম্যান ফা প্রচিাযম্যান কর্তক
ম এতদুদেদে
ক্ষভতাোপ্ত ে প্রম প্রকান দদস্যয স্বাক্ষয দ্বাযা েভাণীকৃত আদফ এফং কাঈন্সন্পর
কর্তক
ম জাযীকৃত োে দন্সররান্সদ, ন্সচফ ফা ন্সচফ কর্তক
ম এতদুদেদে ক্ষভতাোপ্ত
ে প্রম প্রকান ন্সপাদযয স্বাক্ষয দ্বাযা েভাণীকৃত আদফ।

২০।

কন্সতি কদভময যক্ষণাদফক্ষণঃ
(১) এআ অআদনয ধীন যরন্সফশ্বাদয কৃত ফা ইন্সিত প্রকান কাদজয জে
কাঈন্সন্পর ফা আায প্রকান দস্য ফা কাঈন্সন্পদরয ন্সনদদ ম বাযোপ্ত প্রকান ব্যন্সিয
ন্সফরুদদ্ধ প্রকান ভাভরা ফা ে প্রকান অআনগত কাম মক্রভ গ্রণ কযা মাআদফ না।
(2)

২১।

কাঈন্সন্পদরয কর্তত্ব
ম াধীদন প্রকান ংফাদদে প্রকান ন্সফলি েকানায জে প্রআ
ংফাদদেয ন্সফরুদদ্ধ প্রকান ভাভরা ফা ে প্রকান অআনগত কাম মক্রভ গ্রণ
কযা মাআদফ না।

যকাযী কভমচাযীঃ
কাঈন্সন্পদরয প্রচিাযম্যান, দস্য, ন্সপায এফং োে কভমচাযীগণ দন্ডন্সফন্সধ (১৮৬০
এয ৪৫) এয ধাযা-২১ এ ন্সফধৃত দথ ম যকাযী কভমচাযী ফন্সরিা গণ্য আদফন।

২২।

ফািনঃ
ংন্সফন্সধফদ্ধ েন্সতিানভদয ফািন ংক্রান্ত প্রকান ন্সফধান কাঈন্সন্পদরয প্রক্ষদে
েদমাজয আদফ না এফং যকাদযয অদদ  যকায কর্তক
ম ন্সনদদ মন্সত ন্থা
ব্যন্সতদযদক কাঈন্সন্পর ফািন কযা মাআদফ না।

২৩।

ন্সফন্সধ েণিদনয ক্ষভতাঃ
এআ অআদনয ঈদেে পূযণকদে যকায, যকাযী প্রগদজদট েজ্ঞান দ্বাযা ন্সফন্সধ েণিন
কন্সযদত ান্সযদফ।

২৪।

েন্সফধান েণিদনয ক্ষভতাঃ
কাঈন্সন্পর এআ অআন  তদধীদন েণীত ন্সফন্সধয ন্সত ংগন্সতপূণ ম দদ এফং এআ
অআদনয ঈদেে পূযণকদে েদিাজনীি  ভীচীন কর ন্সফলদি েন্সফধান েণিন
কন্সযদত ান্সযদফ।
THE PRESS COUNCIL ACT, 1974
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ACT NO. XXV OF 1974
An Act to establish a Press Council
WHEREAS it is expedient to establish a Press Council for the
purpose of preserving the freedom of the Press and maintaining and
improving the standard of newspapers and news agencies in Bangladesh:
It is hereby enacted as follows :
1.

Short tittle :
This Act may be called the Press Council Act, 1974.

2.

Definitions :
In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or
contest,
(a)

"Chairman" means the Chairman of the Council ;

(b)

"Council" means the Press Council established under
section 3 ;

(c)

"Editor" means the person who controls the selection of the
matter that is published in a newspaper;

(d)

"Member" means a member of the Council;

(e)

"Newspaper" means any periodical work containing public
news of comments on public news and includes such other
class of printed periodical work as the Government may, by
notification in the Official Gazette, declare to be newspaper;

(f)

"Prescribed" means prescribed by rules made under this
Act ;

(g)

3.

"Working journalist" means a person who is a whole-time
journalist and is employed as such in, or in relation to, any
newspaper establishment and includes an editor, a leader
writer, news editor, sub-editor, feature writer, reporter,
correspondent, copy tester, cartoonist, news photographer,
caligraphidst and proof-reader.
Establishment of the Council :
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4.

(1)

With effect from such date as the Government may, by
notification in the Official Gazette, appoint there shall be
established, in accordance with the provisions of this Act, a
Council to be called the Press Council.

(2)

The Council shall be a body corporate having perpetual
succession and a common seal with power, subject to the
provision of this Act, to acquire, hold and dispose of
property, both movable and immovable, and shall by the said
name sue and be sued.

Composition of the Council :
(1)

The Council shall consist of a Chairman and fourteen other
members.

(2)

The Chairman shall be a person who is *or has been **a
judge of the Supreme Court of Bangladesh and shall be
nominated by the President of Bangladesh.

(3) Of the other members,
(a)

three shall be working journalists nominated by such
association of working journalists as the Chairman may
notify in this behalf ;

(b) three shall be editors of newspapers and news agencies
nominated by such association of editors of newspapers
and news agencies as the Chairman may notify in this
behalf ;
(c)

three shall be persons who own or manage newspapers
and news agencies nominated by such association of
owners or managers of newspapers and news agencies
as the Chairman may notify in this behalf;

*

Amended vide Ordinance No. XLIX of 1986 Dated 6.7.86, inserting the words "or
has been".
** Amended vide Ordinance No. XIX of 1991 Dated 26.2.91 omitting the words "or is
qualified to be appointed".
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(d)

three shall be persons having special knowledge or
practical experience in respect of education, science,
art, literature and law of whom respectively one shall be
nominated by the University Grants Commission, one
by the Bangla Academy and one by the Bangladesh Bar
Council; and

(e) two shall be members of Parliament nominated by the
Speaker:
Provided that before notifying any association under
clause (a), clause (b) or clause (c), the Chairman shall
consult such associations of persons of the category
concerned and such individuals or interest concerned as
he thinks fit :
Provided further that working journalist who is an editor
of any newspaper or news agency or who owns or manages
any newspaper or news agency shall be eligible for
nomination under clause (a) :
Provided further that no editor who owns or manages any
newspaper or news agency shall be eligible for nomination
under clause (b) :
Provided further that not more that one person having
interest in any newspaper or news agency or group of
newspapers of news agencies shall be eligible for nomination
under clause (a), clause (b) or clause (c).
(4) Where any nominating body referred to in clause (a), clause
(b), clause (c) or clause (d) fails to send the names of its
nominees to the Chairman when invited by him to do so or
where a nominating body does not exist for the time being,
the Chairman may nominate members to represent the
category concerned.
(5)

The name of persons nominated under this section shall be
forwarded to the Government and shall be notified by the
Government in the Official Gazette and every such
nomination shall take effect from the date on which it is so
notified.
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5. Term of office of Chairman and members :
(1)

Save as otherwise provided in this section, the Chairman
shall hold office for a period of three years and shall be
eligible for re-nomination for one further term.

(2) Save as otherwise provided in this section, a member shall
hold officer for a period of two years and shall be eligible for
re-nomination for one further term.
(3)

Where a person nominated as a member under clause (a),
clause (b) or clause (c) of sub-section (3) of section 4 is
censured under the provisions of sub-section (1) of section
12, he shall cease to be member of the Council.

(4) Where a person is nominated to be a member of the Council
by virtue of his holding an office or appointment, he shall
cease to be such member as soon he cease to hold that office
or appointment.
(5)

A member shall be deemed to have vacated his seat if he
absents himself without excuse, sufficient in the opinion of
the Chairman, from three consecutive meetings of the
Council.

(6) The Chairman may resign his office by giving notice in
writing to the Government and any other member may resign
his office by giving notice in writing to the Chairman, and
upon such resignation being accepted by the Government or
the Chairman, as the case may be, he shall be deemed to have
vacated his office.
(7) Any vacancy arising under sub-section (2), sub-section
(3), sub-section (4) or sub-section (5) or otherwise shall be
filled, as soon as may be by nomination made by the same
authority by which and in the same manner in which the
member vacating office was nominated and the member so
nominated shall hold office for the remaining period for
which the member in whose place he is nominated would
have held office.
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6. Conditions of service of Chairman and members :
(1)

The Chairman shall be a whole-time officer and shall be paid
such salary as the Government may determine.

(2)

A member shall receive such allowances or fees for attending
the Meetings of the Council as may be prescribed.

7. Committees :
The Council may constitute from amongst its members such
committees as it may deem necessary to assist it in the discharge of
its functions :
Provided that the Council may co-opt as members of such
committees persons who are not members of the Council.
8. Meetings of the Council :
(1) The Council shall meet as such times and places as may be
provided by regulations made under this Act :
Provided that, until such regulations are made, the
Chairman may summon a meeting of the Council at such
time and place as he may deem expedient by notice
addressed to each member.
(2) To constitute a quorum at a meeting of the Council, not less
than six members, including the Chairman, shall be present.
(3) The Meeting of the Council shall be presided over by the
Chairman, and, in the absence of the Chairman, by a member
nominated by the Chairman.
(4) All questions at a meeting of the Council shall be decided by
a majority of the members present and voting, and, in the
case of equality of votes, the person presiding shall have a
second or casting vote.
9. Vacancies, etc., not to invalidate acts or proceedings of the
Council : No act or proceeding of the Council shall be invalid
merely on the ground of the existence of any vacancy in, or any
defect in the constitution of, the Council.
10. Appointment of Secretary, etc :
The Council may appoint a Secretary and such other employees as
it considers necessary for the efficient performance of its functions
on such terms and conditions as may be determined by regulations
made under this Act.
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11.

Object and functions of the Council :
(1)

(2)

The object of the Council shall be to preserve the freedom of
the Press and to maintain and improve the standard of
newspapers and news agencies in Bangladesh.
The Council may, in furtherance of its object, perform the
following functions, namely :
(a)

to help newspapers and news agencies to maintain their
freedom ;

(b)

to build up a code of conduct for newspapers and news
agencies and journalists in accordance with high
professional standard;

(c)

to ensure on the part of newspapers and news agencies
and journalists the maintenance of a high standard of
public taste and to foster a due sense of both the rights
and responsibilities of citizenship;

(d)

to encourage the growth of a sense of responsibility and
public service among all those engaged in the
profession of journalism;

(e)

to keep under review any development likely to restrict
the supply and dissemination of information of public
interest and importance ;

(f)

to keep under review cases of assistance received by
any newspaper or news agency in Bangladesh from any
foreign source including such cases as are referred to it
by the Government or are brought to its notice by any
individual, association of persons or any other
organization:

Provided that nothing in this clause shall preclude the
Government from dealing with, in any manner it deems fit,
any case of assistance received by a newspaper or news
agency in Bangladesh from any foreign source ;
(g)

to undertake studies and research of national and
foreign newspapers, their circulation and impact;
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৮৩

(h)

to provide facilities for proper education and training of
persons in the profession of journalism;

(i)

to promote technical or other research;

(j)

to promote a proper functional relationship among all
classes of persons engaged in the production or
publication of newspapers or in the running of news
agencies:

Provided that nothing in this clause shall be deemed to confer
on the Council any function in regard to disputes to which the
Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969),
applies;
(k)
12.

to do such other acts as may be incidental or conducive
to the discharge of the above functions.

Power to warn, admonish and censure :
(1)

Where, on receipt of a complaint made to it or otherwise, the
Council has reason to believe that a newspaper of news
agency has offended against the standard of journalistic
ethics or public taste or that an editor or a working journalist
has committed any professional misconduct or a breach of
the code of journalistic ethics, the Council may, after giving
the newspaper or news agency, the editor or journalist
concerned an opportunity of being heard, hold and inquiry in
such manner as may be provided by regulations made under
this Act, and if it is satisfied that it is necessary so to do, it
may, for reasons to be recorded in writing, warn, admonish or
censure the newspaper, the news agency, the editor of the
journalist, as the case may be.

(2)

If the Council is of the opinion that it is necessary or
expedient in the public interest so to do, it may require any
newspaper to publish therein, in such manner as the Council
thinks fit, any report relating to any inquiry under this section
against a newspaper or news agency, and editor or a
journalist working therein, including the name of such
newspaper, news agency, editor or journalist.

(3)

Nothing in sub-section (1) shall be deemed to empower the
Council to hold an inquiry into any matter in respect of which
any proceeding is pending in a court of law.
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(4)

13.

The decision of the Council under sub-section (1) or subsection (2), as the case may be, shall be final and shall not be
questioned in any court of law.

General powers of the Council :
(1)

For the purpose of performing its functions or holding any
inquiry under this Act, the Council shall have the same
powers throughout Bangladesh as are vested in a civil court
while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908
( V of 1908 ), in respect of the following matters, namely:
(a) summoning and enforcing the attendance of persons
and examining them on oath;
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

14.

requiring the discovery and production of documents;
receiving evidence on affidavit ;
requisitioning any public record or copies thereof from
any court or office ;
issuing commissions for the examination of witnesses
of documents ;
any other matter which may be prescribed.

(2)

Nothing in sub-section (1) shall be deemed to compel any
newspaper, news agency, editor or journalist to disclose the
source of any news or information published by that
newspaper or received or reported by that news agency,
editor or journalist.

(3)

Every inquiry held by the Council shall be deemed to be a
judicial proceeding within the meaning of section 193 and
228 of the Penal Code (XLV of 1960).

Payments to the Council :
The Government may pay to the Council in each financial year
such sums as may be considered necessary for the performance of
the functions of the Council under this Act.

15.

Fund of the Council :
(1)

The Council shall have its own fund, and all such sums as
may, from time to time, be paid to it by the Government
and all grants and advances made to it by any other
authority or person shall be credited to the fund and all
payments by the Council shall be made therefrom:
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Provided that no grant or advance from any foreign source shall
be accepted by the Council without the prior approval of the
Government.

16.

(2)

All moneys belonging to the fund shall be deposited in such
banks or invested in such manner as may, subject to the
approval of the Government, be decided by the Council.

(3)

The Council may spend such sums as it thinks fit for
performing its functions under this Act, and such sums shall
be treated as expenditure payable out of the fund of the
Council.

Budget of the Council :
The Council shall prepare, in such form and at such time each year
as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next
ensuing showing the estimated receipts and expenditure and sums
which are likely to be required from the Government during that
financial year, and forward copies thereof to the Government for
consideration and sanction of the sums shown in the budget to be
required from the Government.

17.

Annual Report :
The Council shall prepare once every year, in such form and at
such time as may be prescribed, an annual report giving a summary
of its activities during the previous year and copies thereof shall be
forwarded to the Government and the Government shall cause the
same to be laid before Parliament.

18.

Accounts and audit :
The Accounts of the Council shall be maintained in such manner
as may be prescribed and shall be audited by the Comptroller and
Auditor General of Bangladesh.

19.

Authentication of Orders, etc. of the Council :
All order and decisions of the Council shall be authenticated by the
signature of the Chairman or any other member authorized by the
Chairman in this behalf and other instruments issued by the
Council shall be authenticated by the signature of the Secretary of
any other officer of the Council authorized by the Secretary in this
behalf.
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20.

21.

Protection of certain actions :
(1)

No suit or other legal proceeding shall be against the Council
or any member thereof or any person acting under the
direction of the Council in respect of anything which is in
good faith done or intended to be done under this Act.

(2)

No suit or other legal proceeding shall lie against any
newspaper in respect of the publication of any matter therein
under the authority of the Council.

Public servants :
The Chairman, member, officers and other employees of the
Council shall deemed to be public servants within the meaning of
section 21 of the Penal Code (XLV of 1860)

22.

Winding up :
No provisions of law relating to the winding up of bodies corporate
shall apply to the Council and the Council shall not be would up
except by orders of the Government and in such manner as the
Government may direct.

23.

Power to make rules :
The Government may, by notification in the Official Gazette, make
rules to carry out the purpose of this Act.

24.

Power to make regulations :
The Council may make regulations, not inconsistent with this Act
and the rules made thereunder, to provide for all matters not
provided for by rules and for which provisions are necessary or
expedient for carrying out the purposes of this Act.
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THE PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986
Ordinance No. XLILX of 1986
an Ordinance
to amend the Press Council Act, 1974
WHEREAS it is expedient to amend the Press Council Act, 1974
(XXV of 1974), for the purpose hereinafter appearing ;
NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the
24 March, 1982 and in exercise of all powers enabling him in that behalf,
the President is pleased to make and promulgate the following
Ordinance :
th

1.

Short title and commencement : (1) This Ordinance may be
called the Press Council ( Amendment ) Ordinance, 1986.
(2) It shall be deemed to have come into force on the 14th day
of June, 1986.

2.

Amendment of section 4, Act XXV of 1974In the Press
Council Act, 1974 ( XXV of 1974 ), in section 4 (2) , after the
words and comma "who is," the words and comma "or has
been" shall be inserted.

DHAKA
The 6th July, 1986

HM ERSHAD, NDC, PAC
LIEUTENANT GENERAL,
President

MD. ABUL BASHAR BHUYAN
Deputy Secretary
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THE PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 1991
ধ্যাদদ নং ১৯, ১৯৯১

Press Council Act, 1974 এয ন্সধকতয ংদাধনকদে েণীত

ধ্যাদদ
প্রমদতু ন্সনম্নফন্সণ মত ঈদেে পূযণকদে Press Council Act, 1974 (XXV of 1974)
এয ন্সধকতয ংদাধন ভীচীন  েদিাজনীি;
এফং প্রমদতু ংদ বাংন্সগিা প্রদিা আিাদছ এফং স্থািী যাষ্ট্রন্সতয ন্সনকট আা
দন্তালজনকবাদফ েতীিভাণ আিাদছ প্রম, অশুব্যফস্থা গ্রদণয জে েদিাজনীি ন্সযন্সস্থন্সত
ন্সফদ্যভান যন্সিাদছ;
প্রদতু গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদদয ংন্সফধাদনয ৯৩(১) নুদেদদ েদি ক্ষভতাফদর স্থািী
যাষ্ট্রন্সত ন্সনম্নরূ ধ্যাদদ েণিন  জাযী কন্সযদরনঃ
১।

ংন্সক্ষপ্ত ন্সদযানাভা। এআ ধ্যাদদ
The Press
(Amendment) Ordinance, 1991 নাদভ ন্সবন্সত আদফ।

২।

Act XXV of 1974 এয ংদাধন ।Press Council Act, 1974
(XXV of 1974) এয section 4 এয sub-section (2) এ or is
qualified to be appointed ব্দগুন্সর  কভা ন্সফলুপ্ত আদফ।

২৫ প্র প্রপব্রুিাযী ১৯৯১আং
ঢাকাঃ ---------------------------- ন্সফচাযন্সত াাবুেীন অভদ
১২আ পারৃন ১৩৯৭ ফাং স্থািী
ভৄাম্মদ অবুর ফাায ভূআঁ িা
ঈ-ন্সচফ।

যাষ্ট্রন্সত।



১০.৫ THE PRESS COUNCIL RULES, 1980
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Council

1.

Short title :
These rules may be called the Press Council Rules, 1980.

2.

Definitions :
In this rules, unless there in anything repugnant in the subject or
contest,
(a) “Act” means the Press Council Act, 1974 (XXV or 1974);
(b) “Form” means a form append to these rules ;
(c) “Financial Year” means the Year commencing from the first
day of July and, ending or the 30th day of June; and
(d) “Section” means a section of the Act.

*3.

Allowances of the members :
A member of the Press Council shall
(a) receive a sum of “Taka 800/- (Taka eight hundred) only” for
attending a meeting of the Council.
(b) be entitled to draw travelling allowances for a journey
required for performing functions of the Council in the
following manner :
(i) actual fare of tourist class, if the journey is performed by air;
(ii) highest class fare, if the journey is performed by railway
or steamer; and
(iii) actual fare, if the journey is performed by bus ; and
(c) received daily allowance at the rate of Taka 100 (One
Hundred) only for each night hal in a place required to visit in
connection with the function of the Council.

4.

Budget of the Council :
(1) The Council shall at least three months prior to the
commencement of each financial year, prepare its budget and
forward two copies thereof to the Government for
consideration and sanction as required by section 16.
(2) The budget statement shall be prepared showing :
(a) estimated receipts from sources other than Government;
(b) estimated expenditure during the financial year;

* Revised vide Ministry of Information’s S.R.O No-235-Law/2004, dt. 28. 7. 04
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(c) actual expenditure incurred during the previous financial
year, that is, the year previous to the year to which the
budget relates;
(d) sums which are likely to be required from the Government
during the financial year; and
(e) detail estimated Head-wise expenditure of the total sums
of the proposed budget.
(3)

The matters at clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-rule (2)
shall be shown in Form “A” and the matters specified at
clause
(e) of that sub-rule shall be shown in Form “B”.

5. Annual report :
(1) The Council shall prepare once in every year an annual report
giving a summary of its activities during the previous year
and two copies thereof shall be forwarded to the Government
within four months from the expiry of the year to which it
relates.
(2) The Annual report prepared under sub-rule (I) shall contail
detail report of the activities discharged or functions
performed in accordance with, and as required by, different
provisions of the Act.
6. Maintenance of Accounts :
(1)

All sums of money received into, and spent from the fund
shall be entered into a register to be maintained for the
purpose and every entry in the register shall be initiated by
the Secretary of the Council or any officer out horezed in this
be half by the council.

(2) Records of all money received from the Government and all
grants and advances made to the Council by any authority or
person shall be maintained separately, indicating the sources
with necessary reference as to sanction, etc.
(3) Receipts and vouchers of all expenditure incurred shall be
preserved for audit purpose.
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FORM “A”
( Budget Statement for the year .................................................)
See rule (4)
Estimated
receipts from
sources other
than
Government
1

Estimated
expenditure
during the
financial year

Actual
expenditure in
the previous
year

Sums which are
likely to be
required from the
Government

2

3

4

FORM “B”
(Detail Head wise expenditure of the budget for the year.................
...............................)
Sl.
No.

Head of
expenditure

Estimated
expenditure

1

2

3

Expenditure incurred
from July to
September of the
current financial year
4

By order of the
President
ABDUS SOBHAN
Deputy Secretary.
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১০.৬ THE PRESS COUNCIL REGULATION, 1980
In exercise of the powers conferred by section 24 of Press Council
Act, 1974 (XXV of 1974), the Press Council is pleased to make the
following regulations.

CHAPTER-I
PRELIMINARY
1. The regulation may be called the Press Council Regulations, 1980
2. In these Regulations, unless there is anything repugnant in the
subject or contest :
(a) “Act” means the Press Council Act, 1974 (XXVof 1974);
(b) “Committee” means a Committee constituted under section 7
of the Act ;
(c) “Complainant” means the person, which includes an
institution who makes a complant to the Council regarding a
newspaper, news agency, editor or working journalists ;
(d) “News media” includes newspapers, periodicals, pamphlets or
other literature of this kind.

CHAPTER-II
MEETING OF THE COUNCIL
3:1

A meeting of the Council shall, subject to the provision of subregulation (2), be held, if the agenda so require, in the office of the
Council in the first week of every month on a date fixed by the
Chairman ;

3:2

If for any reason it is not possible to hold a meeting in the first
week of a particular month, the meeting may be held on such date
as the Chairman may fix.
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3:3

Notwithstanding the provisions of sub-regulation (1) the Chairman
may, if he is satisfied that the circumstances so require, convene a
meeting of the Council at anytime on forty eight hours notice.

3:4

The notice of a meeting of the Council under sub-regulation shall
be sent at least five clear days ahead of the meeting to the
addresses of the members furnished by them for the purpose.

3:5

The Secretary of the Council or such other employee of the
Council as the Chairman may direct stall keep record of the
proceedings of the meetings of the Council and prepare the
minutes thereof upon the signature of the Chairman,

3:6

The Secretary shall keep News media of the country posted about
the activities of the Council with particular reference to its
meetings.

3:7

The minutes of every meetings of the Council shall be preserved
property in securely bound register, duly typed or cyclostyled.
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CHAPTER-III
Method of Recruitment, Terms and Conditions of Services,
Office Discipline etc.
4:1 The Secretary and other employees of the council shall, in relation to
the general conditions of service, leave, pay and remuneration,
general conduct, discipline and appeal, procedure for departmental
inquiry, travelling allowance and other allied matters and pension,
and Provident Fund be Governed as early as possible, by such rules
and regulations as are applicable to Government servants or class of
Government servants of their rank, status and pay.
Provided that the Council reserves to itself the right to interpret or
modify any such rules or regulations in their application.
4:2 The Council may specify qualifications of candidates for jobs in the
Office of the Council.
4:3

Method of Recruitment :
(1)

4:4

Recruitment to the posts under the Council may be made by
any of the following methods, namely
(a)

by direct recruitment by advertising the post;

(b)

by promotion ; or

(c)

by deputation or transfer of persons employed in
Government offices or bodies whether incorporated or
not, wholly or substantially owned or controlled by
Government or newspaper or news agency,

Production of medical certificate and verification of character
and antecedents :
Recruitment to all posts under the Council shall normally be made
subject to the production of a medical certificate of physical fitness
in accordance with such standards as may be laid down for posts of
corresponding status under the Government, and after due
verification of the character of the persons concerned.

4:5

No appointment by direct recruitment shall, subject to Regulation
4:13, be made except upon the recommendation of the
Appointment Committee of the Council.
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4:6

Appoinment by direct recruitment :
No person shall be eligible for appoinment to a post by direct
recruitment, if he :
(a)

is not a citizen of Bangladesh, or a permanent resident of, or
domiciled in, Bangladesh ;

(b)

is married to, or has entered into a promise of marriage with,
a person who is not a citizen of Bangladesh.

4:7

Appoinment by promotion shall be made on the recommendation
of the Appointment Committee.

4:8

Probation :
(1)

Persons selected for appointment to a post against a
substantive vacancy shall be appointed on probation.
(a) in the case of direct recruitment, for a period of two
years from the date of substantive appointment; and
(b) in the case of promotion, for a period of one year from
the date of such appointment.

(2)

(3)

Where, during the period of probation of probationer, the
appointing authority is of opinion that his conduct and
work is unsatisfactory or that he is not likely to become
efficient, if may, before the expire of the period.
(a)

in the case of direct recruitment, terminate his service;
and

(b)

in the case of promotion, revert him to the post for
which he was promoted.

After the completion of the period of probation the
appointing authority
(a)

if it is satisfied that the conduct and work of the
probationer during his period of probation has been
satisfactory, shall, confirm him; and
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(b)

if it is of opinion that the conduct and work of the
probationer during that period was not satisfactory,
may
(i)

in the case of direct recruitment, terminate his
service; and

(ii)

in the case of promotion, revert him to the post
from which be was promoted.

4:9

The qualification of a superior post shall ordinarily be identical
with the posts of equal standard of the Government. The age limit
and the qualification of different category of the staff ordinarily be
identical with the posts of equal status of the Government,
provided that the Council may appoint anybody having lesser
qualification if he is otherwise found fit.

4:10

The Secretary shall be the punishing and the Chairman the
appellate authority in respect of the staff or the Council.

4:11

The Chairman may in his discretion detain anybody among the
staff beyond office hours in the interest of the Council and any
compensate the detention with commensurate leave termed as
Council’s depention leave.

4:12

No employee of the Council shall write to or contact the newsmedia in relation to anything connected with the council, except
with the previous written permission of the Chairman.

4:13

The Chairman shall be the head of the office and excrcise and
perform the executive powers and functions of the Council and for
this purpose he may make ad-hoc appointments for a period not
exceeding three months and may take initial disciplinary measures
in respect of the staff and the Secretary. The Chairman may
delegate his powers to the Secretary.

*4:13:1.During the absence of the driver, the Chairman may appoint a
substitute driver for the period of absence of the staff driver on a
remuneration at the rate of Tk. 75 per diem.
4:14

All correspondences on behalf on the Council, shall normally be
issued under the signature of the Secretary. All correspondences,
meant for the Council, shall be addressed to the Secretary.
*Amended by the Council on 13-7-1991 in its General Meeting.
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4:15

Record of Service :
A record of service shall be maintained by the Council in respect
of each employee of the Council in which the following particulars
shall be included :
(i)

Name :

(ii)

Father’s name :

(iii) Religion :
(iv) Date of birth :
(v)

Place of birth :

(vi) Name of District from which he hails :
(vii) Nationality/Domicile :
(viii) Academic qualification :
(ix) A record of all appointments in the Council showing :
(a)

Date of joining the first service :

(b)

Date of appointment in the Council :

(c)

Name of the post with scale of pay :

(d)

Basic pay

(e)

Allowances :

(x)

A record of increments earned with dates :

(xi)

A record of commendations, censures, punishments :

(xii)

A record of all leave availed, with the dates of their
commencement and ending :

(xiv)

Remarks on the quality of service :

(xiv)

The annual confidential report of the staff shall be written
by the Secretary and countersigned with his observation by
the Chairman and maintained in the safe custody of the
Chairman.
676

(xv)

The Annual confidential report of the secretary shall be
written by the Chairman and shall be kept in the safe
custody of the Chairman except in the event of his being a
Government servant, in which case the report shall be
forwarded to the Government.

(xvi)

An employee shall not have access to his confidential
report. He shall, however, be informed of adverse remarks
relating to remediable defects, if any, in order to give him
an opportunity to explain his position or to correct himself.

4:16

The Chairman shall have powers to appoint or assign to any
member of the staff of the Council to carry on duties of other post
or posts in addition to his own in the interest of the Council ;

4:17

The Chairman shall have powers to define the sphere of duty of
each employee ;

4:18

The Chairman shall have powers to grant honorarium or fees in
each case for special work done or Special service rendered in the
interest of the Council at such rate as the Council determines ;

4:19

The Chairman shall have to powers to grant additional pay not
exceeding 20% for first three months & for another three months
where charge of more than one independent post is held by an
officer ;

4:20

The Chairman shall have powers to grant different kinds of leave
to officers and employees of the Council, including detention
leave.

4:21

The Chairman shall have powers to take urgent decision as and
when necessary provided that such decisions shall have to be
referred to the next meeting of the Council for consideration and
confirmation ;

4:22

The Chairman shall have powers, subject to general as well as
specific directions of the Council, if any, to approve and execute
any contract for and on behalf of the Council ;

4:23:1 The Chairman shall have powers to declare stores surplus and
unserviceable subject to the approval of the finance committee.
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4:24:2 The Chairman shall have powers to write off losses of stores of all
kinds except on account negligence or fraud subject to the approval
or all of the finance committee.
4:25:3 The Chairman shall have powers to sanction loan and advances to
employees in accordance with the rules laid down by the
Government for such purpose subject to availability of fund and
subject to the approval of the Finance Committee.
4:26:4 The Chairman shall have powers to grant honorarium to the
members of the staff once a year equivalent to a maximum of one
month’s pay subject to availability of funds and approval of the
Finance Committee of the council provided that the officer or
official has fulfilled the following three conditions
(a) The work for which honorarium is recommended must have
been beyond the call of duty.
(b) If must have been laborious and arduous in stature.
(c) It must have been occasional in character.
**4:26:5. The Chairman will use the Council’s flag with his Car.
4:27

Power of Secretary:
(a) He shall be the drawing and disbursing officer and shall be
responsible to the Council for everything connected with
expenditure and accounting.
*(b) He shall have to sanction contingent expenditure not exceeding
Tk. 2000 (Two Thousand) only for any on item.
(c) He shall have such other powers including those of the
ministerial head relating to Judicial works of the Council and
the Chairman may, in writing, specify.

4:28. Duties of Secretary :
(a) Subject to the control of the Chairman, he shall be responsible
for the administration of the office and preservation of all that
belong to it.
(b) He shall ensure that the directions of the Council are property
implemented.
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(c) In addition to the duties imposed on him by regulation 3:5, 3:6,
4:14. 6:1 and 6:6 he shall perform those imposed by the
Council or the Chairman.
(d) During the absence of the Chairman, he shall have full
responsibility, excluding matter purely judicial, of the Council
with reference to its functions under the Act.

CHAPTER-III-A
PENSION, PROVIDENT FUND, GROUP INSURANCE AND
GRATUITY
4:A:1 Pension, Provident Fund, Group Insurance and Gratuity of the
officers and employees of the Bangladesh Press Council will be
governed by the Rules and Procedures applicable to the officers
and employees of the Government of the People’s Republic of
Bangladesh.

CHAPTER-IV
COMMITTEES
5:1

The Council shall appoint from among its Members, the following
standing Committees, that is to say :
(a)

An Appointment Committee,

(b)

A Discipline Committee,

(c)

A Finance Committee,

(d)

A Judicial Committee,

(e)

A Law Evaluation Committee,

(f)

A Rule Committee,

(g)

Such other standing Committees as the Council may from
time to time require.
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5:2
(a)

The Appointment Committee shall recommend candidates for
appointment to the Council and shall look into the staffing pattern.

(b)

The Discipline Committee shall recommend disciplinary measures
in respect of the officers of the Council if and when necessary.

(c)

The Finance Committee shall look after the receipts and
expenditure of the Council and shall act as the Tender Committee
whenever necessary and shall pass order in respect of expenditure
involving substantial sums and shall recommend measures for
augmenting the fund of the Council.

(d)

The Judicial Committee shall inquire into the complaint make to
the Council under Section 11 and 12 of the Act and prepare a draft
judgment for the Council’s consideration.

(e)

Other Committees shall perform such functions as are assigned to
them by the Council time to time.

(f)

Committees already constituted by the Council, shall be deemed to
have been duly appointed under regulation 5:1

5:3

In the Meeting of the Committees, the Chairman shall constitutes
the quorum.

CHAPTER–V
Accounting of the Council:
6:1

The Account of the Council shall be maintained by such person as
the Chairman may designate subject to the control of the Secretary.

6:2

The Account shall be maintained in the manner as the Government
in the Secretariat maintains, following rules of the Government.

6:3

The Account of the Council in the Bank shall be operated under
the signature of the Secretary and in his absence by such other
person as the Council may nominate.
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*6:4

No payment shall be made without the written order of the D. D. O
or that of such officer to whom he may delegate such power
wholly or partly in writing.

**6:5 A Permanent advance (imprest) Tk. 7,000 (Seven Thousand) only
may be kept with an officer of the Council duly authorized by the
Chairman.
6:6

The Secretary shall be wholly responsible for accounting the
receipt and expenditure of the Council.

6:7

The Chairman shall have powers to draw his own T. A. bills and
countersign such bills and other bills of members of the staff or the
Council.

6:7:1 Pending the framing and incorporating into the regulation Account
regulation Account rules of the Council, all expenditure of the
Council shall be subject to the overall financial rules prescribed by
the Government provided that the Chairman shall have the power
to effect local purchases by spot quotations. Upto an amount
considered reasonable by him, but not exceeding Tk. 10,000
(Ten Thousand).
6:8

The Chairman shall have powers to allow expenditure for making
payments to the staff of the period between the close of the
financial year and the passage of the Budget.

6:8:1 The Chairman shall have powers to sanction re-appropriation of
funds.

CHAPTER–VI
Office Management:
7:1

The office of the Council shall sit and close in such hours as the
Council may fix.

7:2

The staff of the Council shall enjoy such holidays as the offices in
the Secretariat of Bangladesh Government do. Provided that the
Chairman, subject to the approval of the Council, may declare any
other day as special holiday.

*
*

Amended by the Council on 13.7.91 in its General Meeting
Amended by the Council on 20.7.98 in its General Meeting
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CHAPTER-VII
Inquiry Procedure:
8:1

Contents of complaint : Where a person makes a complaint to the
Council, he shall :
(a)

Furnish the name and address of the newspaper, news
agency, editor or working journalist against which or whom
the complaint is preferred, a cutting of the matter or news
item complained of, in original and such other particulars as
relevant to the subject matter of the complaint ;

(b)

State in what manner the passage or news items complained
of is objectionable ;

(c)

State whether the complainant had drawn the attention of the
newspaper, news agency, editor or working journalist
concerned, to the matter in the newspaper which in the
opinion of the complainant is objectionable, and also whether
he has furnished the newspaper, news agency, editor or
working journalist, as the case may be, the grounds for
holding such opinion and if so enclose a copy of the reply, if
any, received by the complainant ;

(d)

Place all other relevant facts before the Council.

8:1:A The complainant shall ordinarily present before the Council his
petition of complaint in the manner provided by rule 19:3
8:2.

The Complainant while presenting the complaint shall at the foot
thereof make and subscribe to declaration to the effect :
(i)

That to the best of his knowledge and belief be has placed all
relevant facts before the Council and that no proceedings are
pending in any court of law in respect of any matter alleged in
the complaint ;

8:1:A He shall infrom the Council forthwith if during the tendency of the
inquiry before the Council any matter alleged in the complaint
becomes the subject-matter of any proceeding in a court of law.
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8:2:3 As many copies of the petition of complaint should be supplied by
the complaint as there are respondents.
9:1

Return of complaint : Where a complainant does not comply with
the requirements of regulation 8 the Chairman may return the
complaint with direction to the complainant to bring it in
conformity with such requirements and re-submit it within such
times as he may fix in that behalf.

9:2.

When a case is taken its cognizance by the Press Council, no party
of the case shall publish anything in any form regarding the
subject- matter. Any such publication if made shall be construed as
interference with the judicial procedure of the Council.

9:2:a. Where the complainant fails to bring the petition of complaint in
conformity with desired requirements under Regulation 9:1, the
complaint shall be deemed to have never been lodged with the
Council; in such event the complaint shall be dropped.
The failure of the parties to comply with the direction of the
Chairman will entail expert decision and the Chairman may, in
those events, pass such order as he thinks fit, subject to the
approval of the Judicial Committee.
9:2:b The Chairman shall have the power to grant time to any party of
the case on their prayer or soumotto.
9:2:c The Chairman is empowered to pass all necessary orders including
calling for additional document and particulars from the parties of
anybody else, granting adjournment, requisitioning documents
summoning witnesses and fixing date, from the commencement of
the case to make it ripe for hearing by the Judicial Committee.
10:1. Issue of Notice: As soon as possible and in any case not latter than
fifteen days from the date of receipt of a complaint, fulfilling, the
requirements of regulation 8, the Chairman shall send a copy
thereof as supplied by the complainant under regulation 8:2:3 to
the newspaper, news agency, editor or working journalist, against
which of whom the complaint has been made along with a notice
requiring the newspaper, news agency, editor or working
journalist, as the case may be, to show cause why action should not
be taken under section 12 of the Act.
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10:2

The notice issued under sub-regulation (1) shall be served by a
messenger of the Council or sent by registered post to the
newspaper, news agency, editor or working journalist concerned at
the address furnished in the complaint.

10:3

If the notice is returned unserved with an endorsement to the effect
that addresses has refused to accept the notice, the notice shall be
deemed to have been duly served.

11:1. Filing of written statement : The newspaper, news agency, editor
or working journalist against which or whom the complaint is
made may, within fourteen days from the date of service of the
copy of the complaint and notice under regulation 10 or within
such further time as may be granted by the Chairman in this behalf,
submit a written statement in reply to the complaint. The
newspaper, news agency, editor or working journalist, broadly
termed as opposite party, shall submit as many copies of written
statement as there are complainants.
12:1

Power to call for additional particulars, etc. : The Judicial
Committee may after considering the complaint and the written
statement if any, call for such additional particulars or documents,
relevant to the subject-matter or the case as if may consider
necessary from both the parties or either of them.

13:1. Rejection of complaint of the same nature previously inquired into:
Where at any time in the course of the inquiry into the complaint it
appears to the Judicial Committee that the subject-matter of the
complaint is substantially the same as, or has been covered by, any
former complaint dealt with by the Council under these
regulations, the Committee shall hear the complainant if he desires
to be hear and also the newspaper, news agency, editor working
journalist, as the case may be, if the Committee considers if
necessary, and if the Committee so holds recommend rejection of
the complaint and submit the case to the Council, and thereupon
the council may be order in writing either reject the complaint or
direct that the complaint may be inquired into.
13:2. The order of the Council in either case shall be communicated to
the parties.
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14:1. Provisions of the Code of Civil Procedure to be followed : The
Judicial Committee shall, as far as possible, follow the procedure
said down in the Code of Civil Procedure, 1908, in regard to the
following matters, namely :
(i) Summoning of witnesses ;
(ii) Recording of evidence; and
(iii) Maintenance of records.
14:2

Prior to the disposal of a case, the Chairman may, if he is satisfied
that the situation demands so, make an attempt at reconciliation of
the parties in respect of the case; and in so doing he may exercise
such powers as the Press Council can exercise in respect of
attendance of parties and their witnesses and production of
documents.

15:1. Inquiry by the Committee : In the inquiry before the Judicial
Committee the parties shall be entitled to adduce evidences oral or
documentary and make any oral submissions in support of their
contentions.
15:2. At the close of the inquiry, the Judicial Committee shall make a
report of its findings on the allegations contained in the complaint
together with its reasons and submit the record of the case to the
Council.
15:2: (a) The Judicial Committee shall follow summary procedure in all
hearing.
15:2:1 While making recommendations to the Council, the Judicial
Committee may suggest principles of rights, obligations, duties and
responsibilities of the newspapers, news agencies and journalists
with a view to ultimately building up a code of conduct for them
under section 11 of the Press Council Act.
The Council may accept the recommendations with or without
modification; once accepted, they will form part of the code of
conduct and will act as precedent.
16:1

Decision by the Council :
(i)

The Council shall, after perusing the record of the case and
the recommendation of the Judicial Committee pass final
orders, or the Council may remit the case to the Judicial
Committee for such further inquiry as the Council deems
necessary and on receipt of the further report of the Judicial
Committee, the Council shall pass final order disposing of
the case.
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৮৬

(ii)

(iii)

Every case shall be determined by a majority of votes of
the members of the Council present and voting, and where
there is an equality of votes, the Chairman shall have and
exercise a casting vote. The final order of the Council, on
the recommendation of the Judicial Committee shall
constitute the final judgment and decree or order of the
Council.
The order of the Council shall be communicated in writing
to the parties to the case, after it is authenticated by the
Chairman or any other member authorized by him.

16:2. After the conclusion of the case or during its hearing, the council
may ask any newspaper of the country to publish therein in such
manner as the Council directs anything including the final decision
relating to the case under inquiry.
17:1. Appearance of parties etc : In an inquiry under these regulations
the editor or working journalist or the newspaper of news agency
though its editor against which or whom a complaint has been
made, may appear in person or with the permission of the Judicial
Committee or the Council as the case may be, by a legal
practitioner or a duly authorized representative.
18:1. Restriction of power of member to discuss and vote in certain
cases :
No member of the Committee shall take part in the discussion and
no member of the Council shall vote in any complaint coming up
for consideration at a meeting of the Judicial Committee or the
Council, as the case may be if the case is one in which he has any
direct or indirect interest by himself or his partner or in which he
interested professionally on behalf of a client or as an agent for any
newspaper, news agency, editor or other working journalist, as the
case may be.
19:1. Procedure in matters not provided for in these regulations : The
Judicial Committee shall have the power to regulate its own
procedure in respect of any matter for which no provision is made
in these regulations and the further power of directing ministerial
arrangement for registration and up-keep of the files relating to
cases. But irregularities in the procedure shall not vitiate the
inquiry unless it causes prejudice to the parties of the case.
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19:2. When a case is taken into cognizance by the Press Council, no
party of the case shall publish anything in any form regarding the
subject-matter. Any such publication if made shall be construed as
interference with the Judicial Procedure of the Council.
19:3. The Petition of complaint may be handed over to the Secretary,
Press Council or may be sent to him, in which case if should be
accompanied by a note in the following form :

To the Secretary,
Press Council
প্রে কাঈন্সন্পদরয ন্সচফ ভীদ

A Petition of complaint is submitted herewith with a request that it
may be placed before the Council [ে ন্সবদমাদগয দযখাস্ত প্রেন্সযত আর। ঈা কাঈন্সন্পদর প্র
কন্সযদত অনাদক নুদযাধ কযা মাআদতদছ]

19:4. The notices etc. of the Council shall be as nearly as possible
similar to those under the Code of Civil Procedure. The Chairman
is authorized to prepare forms on behalf of the Council.
19:5. In matters not covered by the provisions above, the Code of Civil
Procedure, in so far as they are relevant and practicable, shall
apply in the inquiry procedure.

Chapter-VIII
Freedom of the Press :
20:1

The Council may keep under review any development in
Bangladesh likely to restrict the supply and dissemination of
information of public interest and importance.

20:2. Any person or institution may report to the Council or the Council
soumotto may take into cognizance any development likely to
restrict the supply and dissemination of information of public
interest and importance.
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20:3. Where a person or institution makes a report to the Council he shall :
(a) Further the name and address of the persons or institutions
responsible for the development ;
(b) Submit the details of the development and such other
particulars as are relevant to the subject, supported by
documents of papers, if any;
(c) State in what manner the development is likely to restrict the
supply and dissemination of information of public interest and
importance.
20:4. As soon as possible, the Chairman may send a copy of the report,
to be supplied by the reporter, to the or institution against whom or
which the report has been made along with a notice requiring the
person or the institution to explain his position to the Council.
20:5. The person or the institution may submit written statement about
the development alleged in the report.
20:6. The Council, after considering the report and the statement and
considering such other additional matters and further considering
evidence, if any may arrive at a decision regarding the alleged
development.
20:7. The Council may communicate its decision on the development to
the persons or institutions, reporting and reported against.
20:8. The decisions of the Council in this behalf shall for part of the
annual report of the Council.
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১০.৭ প্রে কাঈন্সন্পর (কভমকতমা  কভমচাযী) চাকুযী েন্সফধানভারা, ১৯৯৬
এঅয নং ১৩-অআন/৯৬Press

Council Act, 1974 (XXV of 1974) এয Section
24 এ েদি ক্ষভতাফদর Press Council ন্সনম্নরু েন্সফধানভারা েণিন কন্সযদরন, মথাঃ 

েথভ ধ্যাি
সূচনা
১।

ংন্সক্ষপ্ত ন্সদযানাভ  েদিাগঃ(১) এআ েন্সফধানভারা প্রে কাঈন্সন্পর (কভমকতমা 
কভমচাযী) চাকুযী েন্সফধানভারা, ১৯৯৬ নাদভ ন্সবন্সত আদফ।
(২) এআ েন্সফধানভারা কাঈন্সন্পর এয কর াফ মক্ষন্সণক কভমকতমা  কভমচাযীয েন্সত
েদমাজয আদফ, তদফ যকায ফা স্থানীি কর্তম ক্ষ আদত প্রেলদণ ন্সনদিান্সজত থফা
চুন্সি ফা খন্ডকারীন ন্সবন্সিদত ন্সনদিান্সজত কভমচাযীগদণয প্রক্ষদে, এআ েন্সফধানভারা
প্রকান ন্সকছু েদমাজয ফন্সরিা তাাদদয চাকুযী দতম স্পষ্টবাদফ ঈন্সিন্সখত না থান্সকদর,
আা েদমাজয আদফ না।
২। ংজ্ঞাঃন্সফলি ফা েদেয ন্সযন্থী ন্সকছু না থান্সকদর এআ েন্সফধানভারাি,
(ক)
‘‘দাচযণ’’ থ ম চাকুযীয শৃংখরা ফা ন্সনিদভয ান্সনকয, থফা প্রকান
কভমচাযী ফা বদ্রজদনয দক্ষ প্রাবনীি নি এভন, অচযণদক এফং ন্সনম্নফন্সণ মত
অচযণভ ন্তর্ভমি আদফ, মথাঃ
(A) উধ মতন কভমকতমায অআনংগত অদদ ভােকযণ ;
(অ) কতমদব্য গুরুতয ফদরা ;
(B) প্রকান অআনংগত কাযণ ব্যন্সতদযদক প্রম প্রকান অদদ, ন্সযে এফং
ন্সনদদ মাফরীয েন্সত ফজ্ঞা েদমন; এফং
(C) প্রকান কর্তম দক্ষয ন্সনকট প্রকান কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ ন্সফচায-ন্সফদফচনাধীন,
ন্সফযন্সিকয, ন্সভথ্যা  োি-ন্সবদমাগম্বন্সরত দযখাস্ত প্র কযা;
‘‘অআন থ’ম ’ Press Council Act, 1974 (XXV of 1974) ;
‘‘ঈভেি কর্তমক্ষ’’ থ ম ংন্সিষ্ট কাম মান্সদ ন্সনস্পন্সিয জে ঈভেি কর্তমক্ষ ন্সাদফ কাঈন্সন্পর কর্তমক
ভদনানীত কর্তমক্ষ;
‘‘কর্তমক্ষ’’ থ ম ন্সনদিাগকাযী কর্তমক্ষ ন্সকংফা কর্তমদক্ষয ক্ষভতা েদিাগ কযায জে তৎকর্তমক
ভদনানীত প্রকান কভমকতমা এফং ঈি কভমকতমায উধ মতন প্রকান প্রকান কভমকতমায আায ন্তর্ভমি আদফন ;
‘‘কাঈন্সন্পর’’ থ ম অআদনয ধাযা ৩ এয ধীন েন্সতন্সিত প্রে কাঈন্সন্পর ;
‘‘কভমকতমা’’ থ ম প্রে কাঈন্সন্পর এয প্রকান কভমকতমাদক বুঝাআদফ;
‘‘কভমচাযী’’ থ ম প্রে কাঈন্সন্পর এয প্রকান কভমচাযী এফং প্রম প্রকান কভমকতমা আায ন্তর্ভমি
আদফন;
‘‘প্রচিাযম্যান’’ থ ম কাঈন্সন্পর এয প্রচিাযম্যান;
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‘‘ন্সডগ্রী’’ ফা ‘‘ন্সডদলাভা’’ ফা ‘‘াটিন্সম পদকট’’ থ ম প্রক্ষেভত স্বীকৃত ন্সফশ্বন্সফদ্যারি, স্বীকৃত েন্সতিান,
স্বীকৃত আনন্সিটিঈট ফা স্বীকৃত প্রফাড ম কর্তমক েদি ‘‘ন্সডগ্রী’’, ‘‘ন্সডদলাভা’’ ফা ন্সক্ষাগতদমাগ্যতা
ন্সনদদ মক াটিন্সম পদকট এফং এআ ন্সফন্সধভারায ঈদেে পূযণকদে যকায কর্তমক স্বীকৃত ঈি ন্সডগ্রী,
ন্সডদলাভা ফা াটিন্সম পদকদটয ভভাদনয ন্সক্ষাগত প্রমাগ্যতা আায ন্তর্ভমি আদফ;
‘‘তপন্সর’’ থ ম এআ েন্সফধানভারায ন্সত ংদমান্সজত তপন্সর;
‘‘ন্সনদিাগকাযী কর্তমক্ষ’’ থ ম কাঈন্সন্পর এফং প্রকান ন্সনন্সদ মষ্ট দদ ন্সনদিাদগয জে কাঈন্সন্পর কর্তমক
ক্ষভতা েদি প্রকান কভমকতমা আায ন্তর্ভমি আদফ ;
‘‘দ’’ থ ম তপন্সদর ঈন্সিন্সখত প্রকান দ ;
‘‘রািন’’ থ ম ন্সফনা নুভন্সতদত চাকুযী ফা কভমস্থর তযাগ কযা, থফা লাট ন্সদন ফা তদুধ ম ভি
মাফত কতমব্য আদত নুন্সস্থত থাকা, থফা নুভন্সত কতমদব্য নুন্সস্থন্সতয ধাযাফান্সকতাি
নুদভান্সদত প্রভিাদদয য লাট ন্সদন ফা তদুধ ম ভি পুনঃনুভন্সত গ্রণ ব্যন্সতদযদক নুন্সস্থত থাকা,
থফা ন্সফনা নুভন্সতদত প্রদতযাগ কযা এফং ন্সে ন্সদন ফা তদুধ ম ভি ন্সফদদদ ফস্থান কযা, থফা
নুভন্সত প্রদতযাগ কন্সযিা ন্সফনা নুভন্সতদত নুদভান্সদত ভদিয য লাট ন্সদন ফা তদুধ ম ভি
ন্সফদদদ ফস্থান ;
‘‘ন্সফজ্ঞান’’ থ ম ব্যাক েচাদযয ঈদেদে ন্সেকা ফা োে গণভাধ্যদভ েকান্সত ন্সফজ্ঞান;
‘‘ফাছাআ কন্সভটি’’ থ ম ন্সফধান ৪ এয ধীদন গঠিত প্রকান ফাছাআ কন্সভটি;
‘‘ন্সক্ষানন্সফ’’ থ ম প্রকান স্থািী শূে দদয ন্সফযীদত ন্সক্ষানন্সফ ন্সাদফ ন্সনদিাগোপ্ত প্রকান
কভমচাযী ;
(থ) ‘‘ম্মানী’’ থ ম ভাদঝ ভাদঝ েদিাজন ি এআরূ ন্সফদল ফা কষ্টাধ্য কাদজয স্বীকৃতস্বরূ
নাফতমক ধযদনয নগদ পুযস্কায ;
(দ) ‘‘স্বীকৃত আনন্সিটিঈট’’ ফা ‘‘স্বীকৃত েন্সতিান’’ থ ম এআ েন্সফধানভারায ঈদেে পূযণকদে যকায
কর্তমক স্বীকৃত প্রকান আনন্সিটিঈট ফা েন্সতিান।

(a)

‘‘স্বীকৃত ন্সফশ্বন্সফদ্যারি’’ থ ম অাততঃ ফরফৎ প্রকান অআদনয দ্বাযা ফা ধীন েন্সতন্সিত প্রকান
ন্সফশ্বন্সফদ্যারি এফং এআ েন্সফধানভারায ঈদেে পূযণকদে, যকায কর্তমক স্বীকৃত ে প্রকান
ন্সফশ্বন্সফদ্যারি ফা ন্সক্ষা েন্সতিান এআ ংজ্ঞায ন্তর্ভমি আদফ; এফং

(b)

‘‘স্বীকৃত প্রফাড’ম ’ থ ম অাততঃ ফরফৎ প্রকান অআদনয দ্বাযা ফা ধীন েন্সতন্সিত প্রকান ভাধ্যন্সভক 
ঈচ্চ ভাধ্যন্সভক ন্সক্ষা প্রফাড ম এফং এআ েন্সফধানভারায ঈদেে পূযণকদে যকায কর্তমক স্বীকৃত ে
প্রকান ন্সক্ষা প্রফাড ম ফা েন্সতিান এআ ংজ্ঞায ন্তর্ভমি আদফ।

ন্সদ্বতীি ধ্যাি
ন্সনদিাগ দ্ধন্সত
৩। এআ ধ্যাি তপন্সর এফং ংন্সফধাদনয ১২৯ নুদেদদয ন্সফধান নুাদয যকায কর্তমক ন্সনধ মান্সযত প্রকাঠা ংক্রান্ত
ন্সফধানাফরী াদদক্ষ, প্রকান দদ ন্সনম্নফন্সণ মত দ্ধন্সতদত ন্সনদিাগদান কযা মাআদফ, মথাঃ 

(K)

যান্সয ন্সনদিাদগয ভাধ্যদভ; এফং
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(L)
৪।

দদান্নন্সতয ভাধ্যদভ।

ফাছাআ কন্সভটিঃ
যান্সয ফা দদান্নন্সতয ভাধ্যদভ ন্সনদিাগদাদন সুান্সয েদাদনয ঈদেদে কাঈন্সন্পর এক ফা একান্সধক ফাছাআ
কন্সভটি ন্সনদিাগ কন্সযদফ এফং ফাছাআ কন্সভটিয সুান্সয ব্যন্সতদযদক প্রকান ব্যন্সিদক প্রকান দদ ন্সনদিাগ কযা
মাআদফ না।

৫।

যান্সয ন্সনদিাগঃ
(১) প্রকান ব্যন্সি প্রকান দদ যান্সযবাদফ ন্সনদিাগরাদবয জে ঈভেি ন্সফদফন্সচত আদফন না, মন্সদ
ন্সতন্সন

(K)

ফাংরাদদদয নাগন্সযক না ন, থফা

(L)

ফাংরাদদদয নাগন্সযক নদন এআরূ প্রকান ব্যন্সিদক ন্সফফা কন্সযিা থাদকন ফা ন্সফফা
কন্সযফায জে েন্সতশ্রুন্সতফদ্ধ আিা থাদকন।

(2)

প্রকান ব্যন্সি প্রকান দদ যান্সযবাদফ ন্সনভেি আদফন না, মন্সদ তাায েদিাজনীি প্রমাগ্যতা না থাদক
এফং তাায ফিীভা তপন্সদর ফন্সণ মত ফিীভায ভদধ্য না ি।

(3)

প্রকান দদআ যান্সযবাদফ ন্সনদিাগ কযা মাআদফ না, প্রম ম মন্ত না 

(K)

ঈি দদ ন্সনদিাদগয জে ন্সনফ মান্সচত ব্যন্সিদক কাঈন্সন্পর কর্তমক এতদুদেদে ন্সনভেি ন্সচন্সকৎা
ম মন্ত ফা ন্সচন্সকৎা কভমকতমা তাাদক স্বাস্থযগতবাদফ ঈভেি ফন্সরিা েতযিন কদযন;

(L)

এআরূ ন্সনফ মান্সচত ব্যন্সিয পূফ মকাম মকরা মথাদমাগ্য এদজন্পীয ভাধ্যদভ েন্সতান্সদত ি এফং
প্রদখা মাি প্রম,
কাঈন্সন্পর এয চাকুযীদত ন্সনদিাগরাদবয জে ন্সতন্সন নুভেি নদন।

(4)
৬।

যান্সয ন্সনদিাদগয প্রক্ষদে প্রদদয যাজধানী আদত েকান্সত ন্ততঃ দুআটি বদন্সনক ন্সেকাি ন্সফজ্ঞাদনয
ভাধ্যদভ দযখাস্ত অফান কন্সযদত আদফ।

দদান্নন্সতয ভাধ্যদভ ন্সনদিাগঃ
(১) এআ েন্সফধানভারায োে ন্সফধান এফং তপন্সদরয ন্সফধানাফরী াদদক্ষ, প্রকান কভমচাযীদক যফতী
ঈচ্চতয দদ দদান্নন্সতয জে ন্সফদফচনা কযা মাআদফ।
(২) প্রকফরভাে প্রজযিতায কাযদণ প্রকান ব্যন্সি ন্সধকায ন্সাদফ তাায দদান্নন্সত দাফী কন্সযদত ান্সযদফন না ;
(৩) প্রজযিতা তথা প্রভধায ন্সবন্সিদত দদান্নন্সতয ভাধ্যদভ ন্সনদিাগ কযা আদফ, তদফ চাকুযীয বৃিান্ত দন্তালজনক
না আদর প্রকান ব্যন্সিদক দদান্নন্সতয জে ফাছাআ কন্সভটি সুান্সয কন্সযদফ না।

(4)

প্রকান কভমকতমা ফা কভমচাযী তাায দদ স্থািী না আদর তাাদক দদান্নন্সত প্রদিা আদফ না।

৭। ন্সক্ষাণন্সফঃ
(১) যান্সযবাদফ ন্সনদিাগোপ্ত  দদান্নন্সতোপ্ত ব্যন্সিগণ ছি ভাদয জে ন্সক্ষানন্সফ থান্সকদফনঃ
তদফ তম থাদক প্রম, ন্সনদিাগকাযী কর্তমক্ষ কাযণ ন্সরন্সফদ্ধ কন্সযিা প্রম প্রকান ব্যন্সিয প্রক্ষদে ঈি প্রভিাদ
নন্সধক ছি ভাদয জে বৃন্সদ্ধ কন্সযদত ান্সযদফ।

(2)

ন্সক্ষানন্সফ প্রভিাদ ভাপ্ত আফায য ন্সনদিাগকাযী কর্তমক্ষ মন্সদ 
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(K)

এআ ভদভম ন্তুষ্ট ি প্রম, ঈি প্রভিাদদ তাায কাজ-কভম এফং অচযণ
দন্তালজনক ন্সছর
তাা আদর তাাদক, ঈ েন্সফধান (৩) এয ন্সফধান াদদক্ষ স্থািী কন্সযদফ; থফা
(খ) ভদন কদয প্রম, ঈি প্রভিাদদ তাায কাজকভম ফা অচযণ দন্তালজনক ন্সছর না ফা তাায দক্ষ
িায ম্ভাফনা নাআ, তাা আদর 
() যান্সয ন্সনদিাগোপ্ত ন্সক্ষানন্সফদয প্রক্ষদে েন্সফধান
৫৫ নুাদয তাায চাকুযীয ফান ঘটাআদত ান্সযদফ; এফং
(অ) দদান্নন্সতোপ্ত ন্সক্ষানন্সফদয প্রক্ষদে, প্রম দ আদত তাাদক দদান্নন্সত প্রদিা আিান্সছর
প্রআ দদ তাাদক েতযাফতমন কযাআদত ান্সযদফ।
(৩) প্রকান ব্যন্সিদক প্রকান দদ স্থািী কযা আদফ না, মন্সদ ন্সতন্সন দন্তালজনকবাদফ ন্সক্ষানন্সফ প্রভিাদ
ভাপ্ত না কন্সযিা থাদকন এফং ন্সফন্সবন্ন ভদি ন্সনদিাগকাযী কর্তমক্ষ ন্সনধ মান্সযত ন্সফবাগীি যীক্ষাি া
না কদযন এফং ন্সনধ মান্সযত েন্সক্ষদণ ংগ্রণ কন্সযিা াপদেয ন্সত ঈা ভাপ্ত না কদযন।
(৪) দদান্নন্সত ফা যান্সয ন্সনদিাগোপ্ত প্রকান ব্যন্সিয স্থািীকযণ তাায স্থািীকযদণ অদদদে ঈদিন্সখত
তান্সযখ আদত কাম মকয আদফ।

র্ততীি ধ্যাি
চাকুযীয াধাযণ তমাফরী
৮।

প্রমাগদাদনয ভিঃ
(১) ে চাকুযীস্থদর ফদরীয প্রক্ষদে ফা প্রকান নতুন দদ প্রমাগদাদনয জে প্রকান কভমচাযীদক ন্সনম্নরূ ভি
প্রদিা আদফ, মথাঃ
(K) েস্ত্িন্সতয জে ছি ন্সদন; এফং
(L) ভ্রভদণ ন্সতফান্সত েদিাজনীি ভি।

তদফ তম থাদক প্রম, ঈন্সযঈি ভদিয ভদধ্য াধাযণ ছুটিয ন্সদন ন্তভূমি আদফ না।
(২) ঈ-েন্সফধান (১) এ মাা ন্সকছুআ থাকুন না প্রকন, প্রম প্রক্ষদে ফদরীয পদর ফদরীকৃত কভমচাযীদক তাায
নতুন কভমস্থদর প্রমাগদাদনয ঈদেদে ফাস্থান ন্সযফতমন কন্সযদত ি না, প্র প্রক্ষদে নতুন কভমস্থদর
প্রমাগদাদনয জে এক ন্সদদনয প্রফী ভি প্রদিা আদফ না, এফং এআ ঈ-েন্সফধাদনয ঈদেে
পূযণকদে াপ্তান্সক ফা াধাযণ ছুটিয ন্সদনদক ঈি প্রমাগদাদনয ভদিয ভদধ্য ন্তর্ভমি কযা আদফ।
(৩) প্রকান ন্সফদল প্রক্ষদে ঈভেি কর্তমক্ষ ঈ-েন্সফধান (১)  (২) এয ধীদন োপ্য প্রমাগদাদনয ভি হ্রা
ফা বৃন্সদ্ধ কন্সযদত ান্সযদফ।
(৪) প্রকান কভমচাযী এক চাকুযীস্থর আদত েে ফদরী আদর থফা চাকুযীস্থর ন্সযফতমন কন্সযদত ি
এভন প্রকান নতুন দদ ন্সনদিাগোপ্ত আদর ; তাায পুযাতন চাকুযীস্থর আদত থফা প্রম স্থাদন ন্সতন্সন
ন্সনদিাদগয ফা ফদরীয অদদ াআিাদছন প্রআ স্থান আদত, মাা কভমচাযীয জে ন্সধকতয
সুন্সফধাজনক ি, তাায প্রমাগদাদনয ভি গণনা কযা আদফ।
(৫) প্রকান কভমচাযী এক চাকুযীস্থর আদত ে চাকুযীস্থদর ফা এক দ আদত ে দদ প্রমাগদাদনয
ন্তফ মতীকারীন ভদি প্রভন্সডকযার াটিন্সম পদকট প্র না কন্সযিা ছুটি গ্রণ কন্সযদর তাায দান্সিত্ববায
স্তান্তয কন্সফফায য আদত ছুটি গ্রণ ম মন্ত প্রম ভি ন্সতফান্সত ি তাা ছুটিয ন্তর্ভমি আদফ।
(৬) এক কভমস্থর আদত ে কভমস্থদর ফদরীয ব্যাাদয প্রকান ন্সফদল প্রক্ষদে এআ েন্সফধানভারায ন্সফধান
ম মাপ্ত েতীিভান আদর প্র প্রক্ষদে যকাযী কভমচাযীদদয প্রফরাি েদমাজয ন্সফন্সধ ফা অদদ,
েদিাজনীি ন্সবদমাজন েদমাজয আদফ।
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৯।

প্রফতন  বাতাঃ
যকায ফা যকাদযয ন্সনদদ মদয অদরাদক কাঈন্সন্পর ন্সফন্সবন্ন ভদি প্রমরূ ন্সনধ মাযণ কন্সযদফ কভমচাযীদদয প্রফতন
 বাতা প্রআরূ আদফ।

১০। োযন্সম্ভক প্রফতনঃ
৮৭

(১) প্রকান দদ প্রকান কভমচাযীদক েথভ ন্সনদিাদগয ভি ঈি দদয জে ন্সনধ মান্সযত প্রফতনক্রদভয ফ মন্সনম্ন
স্তযআ আদফ তাায োযন্সম্ভক প্রফতন।
(২) প্রকান ব্যন্সিদক তাায ন্সফদল প্রভধায স্বীকৃন্সতস্বরূ ংন্সিষ্ট ফাছাআ কন্সভটিয সুান্সযদয ন্সবন্সিদত
ঈচ্চতয োযন্সম্ভক প্রফতন েদান কযা মাআদত াদয।
(৩) যকায আায কভমচাযীদদয প্রফতন ংযক্ষদণয ঈদেদে ভি ভি প্রম ন্সনদদ মাফরী জাযী কদয
তদনুাদয কাঈন্সন্পদরয কর কভমকতমা  কভমচাযীদদয প্রফতন ংযক্ষণ কযা মাআদত াদয।

১১। দদান্নন্সতয প্রক্ষদে প্রফতনঃ
প্রকান কভমচাযীয দদান্নন্সতয প্রক্ষদে প্রম দদ তাাদক দদান্নন্সত েদান কযা ি াধাযণতঃ প্রআ দদয জে
ন্সনধ মান্সযত প্রফতনক্রদভয ফ মন্সনম্ন স্তদয তাায প্রফতন ন্সনধ মান্সযত আদফ এফং ঈি ফ মন্সনম্ন প্রফতন দক্ষা তাায
পুযাতন দদ োপ্ত প্রস্কদরয প্রফতন ঈচ্চতয আদর, ঈচ্চতয দদয জে োপ্য প্রফতনক্রদভ তাায পুযাতন দদয ভর
প্রফতদনয ব্যফন্সত ঈদযয স্তদয তাায প্রফতন ন্সনধ মান্সযত আদফ।

১২। প্রফতন ফধ মনঃ
(১) প্রকান কাযদণ প্রফতন ফধ মন স্থন্সগত যাখা না আদর াধাযণতঃ ভিভত ন্সনধ মান্সযত াদয েদতযক
কভমচাযীয প্রফতন ফন্সধ মত আদফ।
(২) প্রফতন ফধ মন স্থন্সগত যাখা আদর, ঈায প্রম প্রভিাদ ম মন্ত স্থন্সগত যাখা ি স্থন্সগতকাযী কর্তমক্ষ ংন্সিষ্ট
অদদদ প্রআ প্রভিাদ ঈদিখ কন্সযদফন।
(৩) প্রকান ন্সক্ষানন্সফ াপেজনকবাদফ ন্সক্ষানন্সফকার ভাপ্ত না কন্সযদর ন্সতন্সন প্রফতন ফধ মদনয ন্সধকাযী
আদফন না।
(৪) েংনীি ফা াধাযণ কদভময জে ন্সনদিাগকাযী কর্তমক্ষ প্রকান কভমচাযীদক এক ংদগ দুআটি ন্সফদল
প্রফতন ফধ মন ভঞ্জুয কন্সযদত ান্সযদফ।
(৫) প্রম প্রক্ষদে প্রকান প্রফতনক্রদভ দক্ষতাীভা ন্সনধ মান্সযত যন্সিাদছ, প্র প্রক্ষদে প্রকান কভমচাযীয প্রফতন ফধ মন
স্থন্সগত কন্সযফায জে ঈভেি কর্তমদক্ষয সুন্সনন্সদ মষ্ট ভঞ্জুযী ব্যতীত তাায দক্ষতাীভা ন্সতক্রভ ফা
যফতী প্রফতন ফধ মন নুদভাদন কযা মাআদফ না।
১৩।

প্রজযিতাঃ
(১) এআ েন্সফধাদনয োে ন্সফধানাফরী াদদক্ষ, প্রকান দদ প্রকান কভমচাযীয প্রজযিতা প্রআ দদ তাায
প্রমাগদাদনয তান্সযখ আদত গণনা কযা আদফ।
(২) একআ ভদি একান্সধক কভমচাযী ন্সনদিাগোপ্ত আদর, ন্সনদিাগকাযী কর্তমক্ষ ংন্সিষ্ট ফাছাআ কন্সভটি
কর্তমক েস্ত্িতকৃত প্রভধা তান্সরকান্সবন্সিক সুান্সয নুাদয ঈি কভমচাযীদদয াযস্পন্সযক প্রজযিতা
ন্সস্থয কন্সযদফ।
(৩) একআ তান্সযদখ যান্সয ন্সনদিাগোপ্ত  দদান্নন্সতোপ্ত ব্যন্সিগদণয ভদধ্য দদান্নন্সতোপ্ত ব্যন্সিগণ প্রজযি
আদফন।
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(৪) একান্সধক ব্যন্সিদক একআ ভদি দদান্নন্সত প্রদিা আদর প্রম দ আদত দদান্নন্সত প্রদিা আিাদছ প্রআ
দদ তাাদদয াযস্পন্সযক প্রজযিতায ন্সবন্সিদত ঈচ্চতয দদ তাাদদয াযস্পন্সযক প্রজযিতা ন্সস্থয কযা
আদফ।

(৫) ঈভেি কর্তমক্ষ ভ-প্রফতনর্ভি কভমচাযীদদয প্রজযিতা তান্সরকা যক্ষণাদফক্ষণ কন্সযদফ এফং
ভি ভি তাাদদয ফগন্সতয জে এআরূ তান্সরকা েকা কন্সযদফ।
(৬) Government Servants (Seniority of Freedom Fighter) Rules, 1979 এয
ন্সফধানভ, ঈাদত েদিাজনীি ন্সবদমাজন ফা ংদাধন, কভমচাযীদদয প্রক্ষদে েদমাজয আদফ।

১৪। দদান্নন্সতয প্রক্ষদে প্রফতনঃ
প্রকান কভমচাযীয দদান্নন্সতয প্রক্ষদে প্রম দদ তাাদক দদান্নন্সত েদান কযা ি াধাযণত
প্রআ দদয জে ন্সনধ মান্সযত প্রফতনক্রদভয ফ মন্সনম্ন স্তদয তাায প্রফতন ন্সনধ মান্সযত আদফ
এফং ঈি ফ মন্সনম্ন প্রফতন দক্ষা তাায পুযাতন দদ োপ্ত প্রস্কদরয প্রফতন ঈচ্চতয
আদর, ঈচ্চতয দদয জে োপ্য প্রফতনক্রভ তাায পুযাতন দদয ভর প্রফতদনয
ব্যফন্সত ঈদযয স্তদয তাায প্রফতন ন্সনধ মান্সযত আদফ।
১৫। প্রেলদণ  পূফ মস্বত্বঃ
(১) ঈ-েন্সফধান, (২) এয ন্সফধান াদদক্ষ, কাঈন্সন্পর মন্সদ ভদন কদয প্রম, ঈায প্রকান
কভমচাযীয াযদন্সতম া ফা তৎকর্তক
ম গৃীত ন্সফদল েন্সক্ষণ ে প্রকান ংস্থা,
তঃয ারাত গ্রণকাযী ংস্থা ফন্সরিা ঈন্সিন্সখত, এয জে েদিাজনীি তাা
আদর কাঈন্সন্পর এফং ারাত গ্রণকাযী ংস্থায ভদধ্য াযস্পন্সযকবাদফ ম্মত
প্রভিাদদ  তমাধীদন ঈি ংস্থায নুরূ ফা ভভাদনয দদ প্রেলদণ কভমযত
থান্সকফায জে ঈভেি কর্তম ক্ষ ঈি কভমচাযীদক ন্সনদদ ম ন্সদদত াদযঃ
তদফ তম থাদক প্রম, প্রকান কভমচাযীদক তাায ম্মন্সত ব্যন্সতদযদক প্রেলদণ কভমযত
থান্সকফায ন্সনদদ ম প্রদিা আদফ না।
(২) ারাত গ্রণকাযী ংস্থা কাঈন্সন্পদরয প্রকান কভমচাযী চাকুযীয অফেকতা
জ্ঞান কন্সযিা নুদযাধ কন্সযদর কাঈন্সন্পর ঈি কভমচাযীয ম্মন্সত রআিা ারাত
গ্রণকাযী ংস্থা কর্তক
ম ঈন্সিন্সখত তমাফরীয ন্সবন্সিদত তাায প্রেলদণয তমাফরী
ন্সনধ মাযণ কন্সযদফ।
(৩) ঈ-েন্সফধান (২)-প্রত মাা ন্সকছুআ থাকুক না প্রকন প্রেলদণয তমাফরীদত
ন্সনদম্নাি ন্সফলিভ ন্তর্ভমি থান্সকদফ, মথাঃ
(ক) প্রেলদণয ভিকার, মাা ব্যন্সতক্রভী প্রক্ষে ছাড়া ন্সতন ফৎদযয ন্সধক
আদফ না;
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(খ) কাঈন্সন্পদরয চাকুযীদত ঈি কভমচাযীয পূফ মস্বত্ব ংযন্সক্ষত থান্সকদফ এফং
প্রেলদণয প্রভিাদাদন্ত থফা ঈি প্রভিাদদয পূদফ ম আায ফান ঘটিদর,
ন্সতন্সন কাঈন্সন্পদরয চাকুযীদত েতযাফতমন কন্সযদফন;
(গ) ারাত গ্রণকাযী ংস্থা তাায বন্সফষ্য তন্সফর  প্রনন, মন্সদ
থাদক, ফাফদ োপ্য থ ম ন্সযদাদধয ন্সনিিতা ন্সফধান কন্সযদফ;
(৪) প্রকান কভমচাযী প্রেলদণ থাকাকাদর ন্সতন্সন কাঈন্সন্পদরয দদান্নন্সতয জে ন্সফদফচনাদমাগ্য আদর, তাায
দদান্নন্সতয ন্সফলিটি োেদদয দে একদে ন্সফদফচনা কযা আদফ এফং দদান্নন্সত কাম মকয কন্সযফায জে
তাাদক কাঈন্সন্পদর েতযাফতমন কযাআদত আদফ।
(৫) প্রকান কভমকতমা প্রেলদণ থাকাকাদর তাায দদান্নন্সত কাম মকয কযায ঈদেদে কাঈন্সন্পর তাাদক প্রপযত
চান্সদর, ন্সতন্সন মথাভদি প্রপযত না অদন, তাা আদর দদান্নন্সত েদি দদ তাায প্রজযিতা ঈি দদ
তাায েকৃত প্রমাগদাদনয তান্সযখ আদত গণনা কযা আদফ।
(৬) মন্সদ প্রকান কভমচাযীদক ারাত গ্রণকাযী ংস্থায স্বাদথ ম প্রেলদণ থান্সকফায নুভন্সত প্রদিা ি, তাা
আদর প্রেলদণ থাকাকাদর ঈি কভমচাযীদক দদান্নন্সত প্রদিা মাআদত াদয; এফং এআরূ প্রক্ষদে অন্সথ মক
সুন্সফধা ছাড়াআ যকাযী কভমচাযীদদয প্রক্ষদে েদমাজয “Next below rule” নুমািী েদি দদ
তাায প্রজযিতা যক্ষা কযা আদফ।
(৭) শৃংখরাভরক ব্যফস্থায ব্যাাদয ারাত গ্রণকাযী ংস্থা প্রেলদণ কভমযত কভমচাযীদদয ন্সফরুদদ্ধ
শৃংখরাভরক কাম মক্রভ সূচনা কযায ঈদেদে কর্তমদক্ষয ক্ষভতা েদিাগ কন্সযদত ান্সযদফনঃ
তদফ তম থাদক প্রম, প্রম ফস্থায ন্সযদেন্সক্ষদত শৃংখরাভরক কাম মক্রভ সূচনা কযা আিাদছ তাা ারাত
গ্রণকাযী ংস্থা কাঈন্সন্পরদক ন্সফরদম্ব ফন্সত কন্সযদফ।
(৮) প্রেলদণ কভমযত প্রকান কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ সূন্সচত শৃংখরাভরক কাম মধাযায োপ্ত তদথ্যয ন্সবন্সিদত ারাত
গ্রণকাযী ংস্থা মন্সদ এআরূ ভত প্রালণ কদয প্রম, তাায ঈয প্রকান দন্ড অদযা কযা অফেক, তাা
আদর ঈি ংস্থা ঈায প্রযকডম ভ কাঈন্সন্পদরয ন্সনকট প্রেযণ কন্সযদফ এফং তঃয কাঈন্সন্পর প্রমআরূ
েদিাজন ফন্সরিা ভদন কন্সযদফ প্রআরূ অদদ েদান কন্সযদফ।

চতুথ ম ধ্যাি
ছুটি আতযান্সদ
১৬। ছুটিঃ
(
১) কর প্রেণীয কভমচাযীদক ন্সনম্নফন্সণ মত প্রম প্রকান ধযদণয ছুটি েদান কযা মাআদত
াদয, মথাঃ
(K) পূণ ম প্রফতদন ছুটি
(L) ধ ম প্রফতদন ছুটি
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(M) ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটি
(N) ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটি
(O) ংগদযাধ ছুটি
(P) েসূন্সত ছুটি
(Q) ধ্যিন ছুটি
(R) বনন্সভন্সিক ছুটি
(S) ফয েস্ত্িন্সত ছুটি
(২) ঈভেি কর্তম ক্ষ প্রকান কভমচাযীদক ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটি  ধ্যিন ছুটি
ব্যতীত েন্সফধ ছুটি ভঞ্জুয কন্সযদত াদয এফং আা াধাযণ ছুটিয াদথ ংভেি
কন্সযিা ছুটি েদান কযা মাআদত াদয।
(৩) কাঈন্সন্পদরয পূফ মানুদভাদন রআিা ঈভেি কর্তম ক্ষ ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছটি 
ধ্যিন ছুটি ভঞ্জুয কন্সযদত াদয।
১৭। পূণ ম প্রফতদন ছুটিঃ
(১) েদতযক কভমচাযী তৎকর্তক
ম দান্সিত্ব ারদন ন্সতফান্সত কাম মন্সদফদয ১/১১ াদয
পূণ ম প্রফতদন ছুটি জমন কন্সযদফন এফং পূণ ম প্রফতদন োপ্য এককারীন ছুটিয
ন্সযভাণ ৪ (চায) ভাদয ন্সধক আদফ না।
(২) ঈ-েন্সফধান (১) এয ধীন ন্সজমত ছুটিয ন্সযভাণ চায ভাদয ন্সধক আদর তাা
ংন্সিষ্ট কভমচাযীয ছুটিয ন্সাদফ একটি পৃথক খাদত জভা প্রদখাদনা আদফ।
ডািাযী াটিন্সম পদকট ঈস্থান াদদক্ষ থফা ফাংরাদদদয ফান্সদয ধভীি
পয, ধ্যিন ফা ফকা  ন্সচি-ন্সফদনাদদনয জে ঈি জভাকৃত ছুটি আদত
পূণ ম প্রফতদন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।
ম
১৮। ধ প্রফতদন ছুটিঃ
(১) েদতযক কভমচাযী তৎকর্তক
ম দান্সিত্ব ারদন ন্সতফান্সত কাম মন্সদফদয ১/১২ াদয
ধ ম প্রফতদন ছুটি জমন কন্সযদফন এফং এআরূ ছুটি জভা িায প্রকান ীভা
থান্সকদফ না।
(২) ধ ম প্রফতদনয দুআ ন্সদদনয ছুটিয ন্সযফদতম ডািাযী াটিন্সম পদকট দান্সখর াদদক্ষ,
এক ন্সদদনয পূণ ম প্রফতদনয ছুটিয াদয গড় প্রফতদন এআরূ ছুটিদত দফ মাচ্চ ফায ভা
ম মন্ত পূণ ম প্রফতদনয ছুটিদত রূান্তন্সযত কযা মাআদত াদয।
১৯। োপ্যতান্সফীন ছুটিঃ
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(১) ডািাযী াটিন্সম পদকট দ্বাযা ভন্সথ মত আদর প্রকান কভমচাযীদক তাায ভগ্র চাকুযী
জীফদন দফ মাচ্চ ফায ভা ম মন্ত এফং ে প্রকান কাযণ আদর ন্সতন ভা ম মন্ত থ ম
প্রফতদন োপ্যতান্সফীন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।
(২) প্রকান কভমচাযী তাায ছুটি ানা িায পূদফ মআ োপ্যতান্সফীন ছুটি প্রবাগ কন্সযিা
ন্সপন্সযিা অন্সদর, ন্সতন্সন ঈি প্রবাগকৃত ছুটিয ভান ছুটি াআফায ন্সধকাযী না
িা ম মন্ত নতুনবাদফ ঈ-েন্সফধান (১) এয ধীন প্রকান ছুটি াআফায ন্সধকাযী
আদফন না।
২০। ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটি ঃঃ
(১) মখন প্রকান কভমচাযীয ে প্রকান ছুটি ানা থাদক না থফা ে প্রকান েকাযছুটি
ানা থাদক থচ ংন্সিষ্ট কভমচাযী ন্সরন্সখতবাদফ ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটিয
জে অদফদন কদযন, তখন তাাদক ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটি ভঞ্জুয কযা
মাআদত াদয।
(২) ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটিয প্রভিাদ একাধাদয ন্সতন ভাদয ন্সধক আদফ না,
তদফ ন্সনম্নফন্সণ মত প্রক্ষদে ঈি প্রভিাদ ফন্সধ মত কযা মাআদত াদয, মথাঃ 
(K) প্রম প্রক্ষদে ংন্সিষ্ট কভমচাযী এআ দতম ন্সফদদদ েন্সক্ষণ গ্রদণয
নুভন্সতোপ্ত ন প্রম, ঈি েন্সক্ষণ গ্রদণয য ঁচ ফৎদযয জে
ন্সতন্সন কাঈন্সন্পদরয চাকুযী কন্সযদফন, থফা
(L) প্রম প্রক্ষদে ংন্সিষ্ট কভমচাযী ন্সচন্সকৎাধীন থাদকন, থফা
(M) প্রম প্রক্ষদে ঈভেি কর্তম ক্ষ এআভদভম ন্তুষ্ট ন প্রম, ঈি কভমচাযী
তাায ন্সনিন্ত্রণ ফন্সভূত কাযদণ কতমদব্য প্রমাগদান কন্সযদত ভথ ম।
(৩) ঈভেি কর্তম ক্ষ প্রকান কভমচাযী ন্সফনা ছুটিদত নুন্সস্থন্সতয ভিদক
ভূতাদক্ষ
কাম মকান্সযতা ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটিদত রূান্তন্সযত কন্সযদত াদয।
২১। ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটিঃ
(১) প্রকান কভমচাযী তাায মথামথ কতমব্য ারনকাদর ফা ঈা ারদনয ন্সযণন্সতদত,
থফা তাায দদ ন্সধন্সিত থান্সকফায কাযদণ অঘাতোপ্ত আিা ক্ষভ আদর,
ঈভেি কর্তম ক্ষ তাাদক ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটি ভঞ্জুয কন্সযদত াদয।
(২) প্রম ক্ষভতায কাযদণ ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটি চািা ি প্রআ ক্ষভতা ন্সতন
ভাদয ভদধ্য েকা না াআদর এফং প্রম ব্যন্সি ক্ষভ ন প্রআ ব্যন্সি ঈি
ক্ষভতায কাযণ ন্সফরদম্ব ঈভেি কর্তম ক্ষদক ফন্সত না কন্সযদর, ন্সফদল
ক্ষভতাজন্সনত ছুটি ভঞ্জুয কযা আদফ না।
(৩) প্রম প্রভিাদদয জে ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটি েদিাজনীি ফন্সরিা এতদুদেদে
কর্তম ক্ষ কর্তক
ম ভদনানীত ন্সচন্সকৎক েতযিন কন্সযদফ প্রআ প্রভিাদদয জে ঈি
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ছুটি ভঞ্জুয কযা আদফ, ঈি ন্সচন্সকৎদকয েতযিণ ব্যন্সতদযদক তাা ঈভেি
কর্তম ক্ষ ফন্সধ মত কন্সযদফ না এফং এআরূ ছুটি প্রকানক্রদভ ২৪ ভাদয ন্সধক আদফ
না।
(৪) ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটি ে প্রম প্রকান ছুটিয ংদগ ংভেি কযা মাআদত
াদয।
(৫) মন্সদ একআ ধযদনয ফস্থাি যফতীকাদর প্রকান ভদি ক্ষভতা বৃন্সদ্ধ াি ফা ঈায
পুনযাবৃন্সি ঘদট, তাা আদর একান্সধকফায ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটি ভঞ্জুয কযা
মাআদফ, তদফ এআরূ একান্সধকফায ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয ন্সযভাণ
২৪ ভাদয ন্সধক আদফ না এফং এআরূ ছুটি প্রম প্রকান একটি ক্ষভতায
কাযদণ ভঞ্জুয কযা মাআদফ।
(৬) শুদৄভাে অনুদতান্সলদকয এফং প্রম প্রক্ষদে ফয বাতাোপ্ত ি প্রআ প্রক্ষদে ফয
বাতায ব্যাাদয চাকুযী ন্সাফ কন্সযফায ভি ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটি কতমব্য
ারদনয ভি ন্সাদফ গণনা কযা আদফ এফং আা ছুটিয ন্সাফ আদত ন্সফদিাজন
কযা আদফ না।
(৭) ন্সফদল ক্ষভতাজন্সনত ছুটিকারীন প্রফতন আদফ ন্সনম্নরূ, মথাঃ
(K) ঈ-েন্সফধান (৫) এয ধীদন ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয প্রভিাদ প্রম প্রকান
প্রভিাদদয ছুটি েথভ চায ভাদয জে পূণ ম প্রফতন; এফং
(L) এআরূ ছুটিয ফন্সষ্ট প্রভিাদদয জে ধ ম প্রফতন।
(৮) এআ েন্সফধাদনয োে ন্সফধানভদয েদমাজযতা এভন কভমচাযীয প্রক্ষদে
ম্প্রান্সযত কযা মাআদত াদয ন্সমন্সন তাায মথামথ কতমব্য ারনকাদর, ফা ঈা
ারদনয ন্সযণন্সতদত, থফা তাায দদ ন্সধন্সিত থান্সকফায কাযদণ,
দুঘ মটনাফতঃ অঘাতোপ্ত আিাদছন থফা ন্সমন্সন ন্সনন্সদ মষ্ট প্রকান কতমব্য
ারনকাদর তাায দদয স্বাবান্সফক ঝুন্সঁ ক ফন্সভূমত সুস্থতা ফা মখভ ফাড়াআিা
প্রতারায ম্ভাফনা থাদক এআরূ সুস্থতা ফা মখদভয দরুণ ক্ষভ আিাদছন।
২২। ংগদযাধ ছুটিঃ
(১) প্রকান কভমচাযীয গৃদ ফা ন্সযফাদয ংক্রাভক ব্যান্সধ থাকায কাযদণ মন্সদ ঈভেি
কর্তম দক্ষয অদদ দ্বাযা তাাদক ন্সপদ ঈন্সস্থত না িায জে ন্সনদদ ম
প্রদিা ি, তদফ প্রমআ ভদিয জে ঈদযাি ন্সনদদ ম কাম মকয থাদক প্রআ
ভিকার আদফ ংগদযাধ ছুটি।
(২) ন্সপ েধান প্রকান ন্সচন্সকৎা কভমকতমা ফা জনস্বাস্থয কভমকতমায াটিন্সম পদকট এয
ন্সবন্সিদত নূধ ম ২১ ন্সদন থফা স্বাবান্সফক ফস্থাি নূধ ম ৩০ ন্সদদনয জে
ংগদযাধ ছুটি ভঞ্জুয কন্সযদত াদযন।
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(৩) ংগদযাদধয জে ঈ-েন্সফধান (২) এ ঈন্সিন্সখত প্রভিাদদয ন্সতন্সযি ছুটি
েদিাজন আদর ঈা ঈভেি কর্তম দক্ষয ন্সদ্ধান্ত নুাদয এআ েন্সফধানভারায
ধীদন ে প্রকান েকায ছুটি ন্সাদফ গণ্য আদফ।
(৪) এআ েন্সফধানভারা নুমািী োপ্য ফ মান্সধক ছুটি াদদক্ষ, েদিাজন আদর
েন্সফধ ছুটিয ন্সত ংগদযাধ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।
(৫) ংগদযাধ ছুটিদত থাকাকাদর প্রকান কভমচাযীদক তাায দান্সিত্ব ারদন নুন্সস্থত
ফন্সরিা গণ্য কযা আদফ না, এফং মখন প্রকান কভমচাযী ন্সনদজআ ংক্রাভক ব্যান্সধদত
অক্রান্ত ন তখন তাাদক এআরূ ছুটি প্রদিা মাআদফ না।
২৩। েসূন্সত ছুটিঃ
(১) প্রকান কভমচাযীদক পূণ ম প্রফতদন ফ মান্সধক ন্সতন ভা ম মন্ত েসূন্সত ছুটি ভঞ্জুয কযা
মাআদত াদয এফং ঈা তাায ানা ছুটিয ন্সাফ আদত ফাদ প্রদিা মাআদফ না।
(২) েসূন্সত ছুটিয ভঞ্জুযীয নুদযাধ প্রকান ন্সনধ মান্সযত ন্সচন্সকৎক কর্তক
ম ভন্সথ মত আদর,
ঈভেি কর্তম দক্ষয ন্সফদফচনা ভদত কভমচাযীয োপ্য ে প্রম প্রকান ছুটিয ন্সত
একদে ফা ঈা োন্সযত কন্সযিা ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।
(৩) কাঈন্সন্পদরয প্রকান কভমচাযীয ম্পূণ ম চাকুযী জীফদন তাাদক দুআ ফাদযয ন্সধক
েসূন্সত ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদফ না।
২৪। ফয েস্ত্িন্সত ছুটিঃ
(১) ফয গ্রদণয জে েস্ত্িন্সতভরক ছুটি ন্সাদফ প্রকান কভমচাযী এক ফৎয ছুটি
প্রবাগ কন্সযদত াদযন।
(২) ঈ-েন্সফধান (১) এয ধীন ছুটি প্রবাগ কযাকাদর প্রকান কভমচাযী তাায ফ মদল
প্রফতদনয ন্সাদফ ছি ভাদয পূণ ম প্রফতন এফং ফাকী ছি ভা ঈি ফ মদল
প্রফতদনয দধ মক প্রফতন াআদফন।
(৩) ঈ-েন্সফধান (২) এয ধীদন ফয েস্ত্িন্সত ছুটি ভঞ্জুযীয য প্রকান কভমচাযীয
ন্সজমত ছুটি োপ্য থান্সকদর ন্সতন্সন ন্সজমত ছুটিয নন্সধক ফায ভা ম মন্ত নগদািন
গ্রণ কন্সযদত ান্সযদফন।
(৪) প্রকান কভমচাযী তাায ফয গ্রদণয তান্সযদখয কভদক্ষ একভা পূদফ ম ফয
েস্ত্িন্সত ছুটিয জে অদফদন কন্সযদফন।
(৫) প্রকান কভমচাযী তাায ফয গ্রদণয তান্সযদখয কভদক্ষ একন্সদন পূদফ ম ফয
েস্ত্িন্সত ছুটিদত মাআদফন।
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২৫। ধ্যিন ছুটিঃ
(১) কাঈন্সন্পদরয চাকুযীয জে াি আদত াদয এআরূ বফজ্ঞান্সনক, কান্সযগযী ফা
নুরূ ন্সফলিান্সদ ধ্যিন থফা ন্সফদল েন্সক্ষণ প্রকাদ ম ংগ্রদণয জে প্রকান
কভমচাযীদক ঈভেি কর্তম ক্ষ ধ ম প্রফতদন নন্সধক ফায ভা ধ্যিন ছুটি ভঞ্জুয
কন্সযদত াদয এফং এআরূ ছুটি তাায ছুটিয ন্সাফ আদত ফাদ প্রদিা মাআদফ না।
(২) প্রম প্রক্ষদে প্রকান কভমচাযীদক ন্সনন্সদ মষ্ট ভদিয জে প্রকান ধ্যিন ছুটি ভঞ্জুয কযা
ি এফং ন্সতন্সন যফতীকাদর প্রদন্সখদত ান প্রম, ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয প্রভিাদ তাায
ধ্যিন ফা েন্সক্ষণ  যীক্ষায জে েদিাজনীি প্রভিাদ দক্ষা কভ প্র প্রক্ষদে
তাায অদফদনক্রদভ ভদিয স্বেতা পূযণকদে, ঈভেি কর্তম ক্ষ নন্সধক এক
ফৎদযয জে ঈি ধ্যিন ছুটিয প্রভিাদ ফন্সধ মত কন্সযদত ান্সযদফ।
(৩) পূণ ম প্রফতদন ফা ধ ম প্রফতদন ছুটি ফা ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটিয ন্সত একদে
ধ্যিন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয, তদফ এআরূ ভঞ্জুযীকৃত ছুটি প্রকানক্রদভআ
একদে প্রভাট দুআ ফৎদযয ন্সধক আদফ না।
২৬। বনন্সভন্সিক ছুটিঃ
(১) যকায ভদি ভদি তাায কভমচাযীদদয জে েন্সত ন্সঞ্জকা ফৎদয প্রভাট
মতন্সদন বনন্সভন্সিক ছুটি ন্সনধ মাযণ কন্সযদফ ততন্সদন কভমচাযীগণ প্রভাট বনন্সভন্সিক ছুটি
াআদফন।
(২) প্রকান কভমচাযীদক একংদগ দ ন্সদদনয প্রফী বনন্সভন্সিক ছুটি প্রদিা মাআদফ না।
(৩) বনন্সভন্সিক ছুটি ভঞ্জুয কন্সযফায জে প্রকান অনুিান্সনক অদদ ফা ন্সফজ্ঞন্সপ্ত জাযী
কন্সযফায থফা ছুটি চাকুযীয বৃিান্ত ফন্সদত ন্সরন্সফদ্ধ কন্সযফায প্রকান েদিাজন আদফ
না।
(৪) বনন্সভন্সিক ছুটি েন্সতটি ন্সঞ্জকা ফৎদযয ভদধ্যআ গ্রণীি আদফ। প্রকান ন্সঞ্জকা ফৎদয
ধ্যন্সিত বনন্সভন্সিক ছুটি এ ফৎদযয ৩১প্র ন্সডদম্বয তান্সযদখ তাভান্সদ আিা মাআদফ।
(৫) বনন্সভন্সিক ছুটি াপ্তান্সক ফা াধাযণ ছুটিয ন্সদন ধাযাফান্সকতা যক্ষা কন্সযিা গ্রণ
কযা মাআদত াদয। তদফ বনন্সভন্সিক ছুটিয ভধ্যফতী ভি াপ্তান্সক ন্সদন ফা
৮৮
াধাযণ ছুটিয ন্সদন আদর ভগ্র ভিটি (াপ্তান্সক ফা াধাযণ ছুটি) বনন্সভন্সিক
ছুটি ন্সাদফ গণ্য আদফ মন্সদ ঈায ন্সযভাণ ফ মান্সধক োপ্য বনন্সভন্সিক ছুটিয
ন্সযভাণ দক্ষা প্রফী না ি এফং প্রফী আদর ঈি ম্পূণ ম ভিকার, োপ্যতা
াদদক্ষ, পূণ ম ফা ধ ম প্রফতদন ন্সজমত ছুটিদত ন্সযণত আদফ, অয এআরূ ছুটি
ানা না থান্সকদর ঈা ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটিদত ন্সযণত আদফ।
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(৬) বনন্সভন্সিক ছুটি ে প্রকান ছুটিয ন্সত ভেি কযা মাআদফ না। বনন্সভন্সিক ছুটিয
প্রভিাদ ফন্সধ মত কযা আদর মন্সদ ভগ্র ভিটি (েথদভ ভঞ্জুযীকৃত বনন্সভন্সিক ছুটিয
ভি) ানা এফং একফাদয গ্রণীি বনন্সভন্সিক ছুটিয ন্সযভাণ দক্ষা প্রফী
ি তাা আদর ঈা ঈ-েন্সফধান (৫) নুাদয ন্সজমত ছুটিদত ন্সযণত আদফ
এফং ে প্রকান েকায ছুটি ানা না থান্সকদর, ন্সফনা প্রফতদন াধাযণ ছুটিদত
ন্সযণত আদফ।
(৭) প্রমাগদাদনয ন্সদদনয ংদগ ভেি কন্সযিা বনন্সভন্সিক ছুটি গ্রণ কযা মাআদফ না।
(৮) এক দপায গৃীত বনন্সভন্সিক ছুটি এক ন্সঞ্জকা ফৎয আদত যফতী ন্সঞ্জকা ফৎয
ম্প্রান্সযত আদত ান্সযদফঃ
তদফ তম থাদক প্রম, ঈি ছুটিয দফ মাচ্চ ন্সযভাণ একফাদয গ্রণীি বনন্সভন্সিক ছুটিয
ন্সযভাণ দক্ষা প্রফী আদফ না এফং ঐ ছুটিয প্রম কিন্সদন ন্সডদম্বয ভাদ ন্সড়দফ
প্রআ কিন্সদদনয বনন্সভন্সিক ছুটি ংন্সিষ্ট ফৎদয ানা থান্সকদত আদফ এফং ঈি
ছুটিয ফাকী ং যফতী ফৎদযয বনন্সভন্সিক ন্সাদফ ব্যন্সিত ছুটি রূদ গণ্য আদফ।
২৭। ছুটি দ্ধন্সতঃ
(১) েদতযক কভমচাযীয ছুটিয ন্সাফ কাঈন্সন্পর কর্তক
ম ন্সনধ মান্সযত ন্সনিভ, ছক 
দ্ধন্সতদত যক্ষণাদফক্ষণ কযা আদফ।
(২) ছুটিয জে কর অদফদন কাঈন্সন্পর কর্তক
ম ন্সনধ মান্সযত পযদভ েথাি াদা
কাগদজ ঈভেি কর্তম দক্ষয ন্সনকট দান্সখর কন্সযদত আদফ।
(৩) অদফদনকাযী প্রম কভমকতমায ধীদন কভমযত অদছন তাায সুান্সযক্রদভ ঈভেি
কর্তম ক্ষ ছুটি ভঞ্জুয কন্সযদত াদযন।
(৪) ন্সফদল ন্সযন্সস্থন্সতদত প্রকান কভমকতমা মন্সদ এআ ভদভম ন্তুষ্ট ন প্রম, তাায ধীদন
কভমযত প্রকান কভমচাযীয ছুটি ানা যন্সিাদছ তদফ েন্সফধান ২৬ এয ন্সফধান
অনুিান্সনক ভঞ্জুযী অদদ াদদক্ষ ঈি কভমচাযীদক একফাদয নূধ ম ১৫ ন্সদদনয
ছুটিদত মাআফায নুভন্সত ন্সদদত াদযন।
(৫) স্বাস্থযগত কাযদণ প্রকান কভমচাযীদক ছুটি ভঞ্জুয কন্সযফায ফা ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয প্রভিাদ
ফাড়াআফায পূদফ ম ঈভেি কর্তম ক্ষ আো কন্সযদর কাঈন্সন্পর কর্তক
ম ন্সনদদ মন্সত প্রকান
ন্সচন্সকৎা কর্তম দক্ষয েতযিনে ংগ্র কন্সযফায ন্সনদদ ম প্রদিা মাআদত াদয।
(৬) প্রকান কভমচাযী সুস্থতায ব্যাাদয কাঈন্সন্পদরয প্রভন্সডদকর ন্সপায থফা
কাঈন্সন্পর কর্তক
ম ন্সনদদ মন্সত ন্সচন্সকৎা কর্তম দক্ষয ভতাভত চািা আদর
প্রভন্সডদকর াটিন্সম পদকদটয ন্সবন্সিদত ছুটিয অদফদন ফা ছুটিয প্রভিাদ বৃন্সদ্ধয
অদফদন ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।
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(৭) কাঈন্সন্পদরয প্রভন্সডদকর ন্সপায থফা কর্তম ক্ষ কর্তক
ম ন্সনদদ মন্সত ন্সচন্সকৎা
ম
কর্তম দক্ষয ন্সনকট গৃীত প্রভন্সডদকর াটিন্সপদকট প্র কযা ভােআ ছুটি োন্সপ্তয
ন্সধকায ন্সজমত আদফ না। ছুটি ভঞ্জুযকাযী কর্তম দক্ষয ন্সনকট প্রভন্সডদকর
াটিন্সম পদকট প্র কন্সযিা ঈা কর্তম দক্ষয ন্সনদদ মদয দক্ষাি থান্সকদত আদফ।
(৮) ফাংরাদদদয ফান্সদয ছুটিদত ফস্থানকাযী প্রকান কভমচাযী ন্সচন্সকৎাগত কাযদণ
ছুটিয প্রভিাদ বৃন্সদ্ধয অদফদদনয ংদগ ংন্সিষ্ট ন্সচন্সকৎদকয েতযিনে ভেি
কন্সযদত আদফ এফং ঈি কভমচাযী ন্সচন্সকৎদকয স্বাক্ষয তযান্সিত কন্সযদফ না
েতযিনদে সুস্থতায েকৃন্সত সুস্থ কভমচাযীয ান্সযযীক ফস্থা ম্পদকম
ন্সফস্তান্সযত ন্সফফযণ থান্সকদত আদফ।
২৮। ছুটিকারীন প্রফতনঃ
(১) প্রকান কভমচাযী পূণ ম প্রফতদন ছুটিদত থাকাকাদর ঈি ছুটি অযদম্ভয পূদফ ম ন্সতন্সন
ফ মদল প্রম প্রফতন াআিাদছন প্রআ প্রফতদনয ভান াদয ছুটিকারীন প্রফতন
াআফায ন্সধকাযী আদফন।
(২) প্রকান কভমচাযী ধ ম প্রফতদন ছুটিদত থাকাকাদর ঈি ছুটি অযদম্ভয পূদফ ম ন্সতন্সন
ফ মদল প্রম প্রফতন াআিাদছন প্রআ প্রফতদনয ধ ম াদয ছুটিকারীন প্রফতন াআফায
ন্সধকাযী আদফন।
(৩) ছুটি প্রম প্রদদআ কাটাদনা ঈক, ছুটিয প্রফতন ফাংরাদদী টাকাি ফাংরাদদদ োপ্ত
আদফঃ
তদফ তম থাদক প্রম, ব্যন্সতক্রভী প্রক্ষদে ফাংরাদদদয ফান্সদয ছুটি কাটাআফায
প্রফরাি প্রকান কভমচাযীদক, কাঈন্সন্পদরয সুান্সযক্রদভ যকায কর্তক
ম অদযান্সত
তম নুমািী, মন্সদ থাদক, ছুটিয প্রফতন ফা ঈায ংন্সফদল বফদদন্সক ভদ্রাি
েদান কন্সযফায ন্সদ্ধান্ত ঈভেি কর্তম ক্ষ গ্রণ কন্সযদত াদয।
২৯। ছুটি আদত েতযাফতন ম কযাদনাঃ
ছুটি প্রবাগযত প্রকান কভমচাযীদক ছুটিয প্রভিাদ প্রল আফায পূদফ ম দান্সিত্ব ারদনয জে
তরফ কযা মাআদত াদয এফং তাাদক নুরূবাদফ তরফ কযা আদর, ন্সতন্সন প্রম
কভমস্থদর ন্সপন্সযিা অন্সফায জে ন্সনদদ মন্সত আিাদছন, ঈায ঈদেদে যিানা িায
তান্সযখ আদত তাাদক কভমযত ফন্সরিা গণ্য কযা আদফ এফং এতদুদেদে ভ্রভদণয জে
ন্সতন্সন ভ্রভণ বাতা  োে বাতা াআফায ন্সধকাযী আদফন।
৩০। ছুটি নগদািনঃ
(১) প্রম কভমচাযী ফয বাতা, াধাযণ বন্সফষ্য তন্সফর  ফযজন্সনত সুন্সফধান্সদ
ন্সযকে চালু িা দে ঈি ন্সযকদেয সুন্সফধা গ্রদণয জে েন্সফধান এয
ধীদন আো েকা কদযন নাআ, ন্সতন্সন তাায ম্পূণ ম চাকুযীকাদর েন্সত ফৎয
েতযাখাত ফা দবাগকৃত ছুটিয ৫০ তাং নগদ টাকাি রূান্তন্সযত কযায জে
নুভন্সত াআদত াদযন তদফ এআরূ রূান্তন্সযত টাকা প্রভাট ন্সযভাণ প্রভাট ফায
ভাদয প্রফতন দক্ষা প্রফী িা চন্সরদফ না।
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(২) ফ মদল ভর প্রফতদনয ন্সবন্সিদত ঈ-েন্সফধান (১) এ ঈন্সিন্সখত ছুটি নগদ টাকাি
রূান্তন্সযত কযা মাআদফ।
(৩) ফয বাতায জে আো েকাকাযী প্রকান কভমচাযী চাকুযীচূযত ফস্থাি
ভতুযফযণকাদর ভতুযফযদণয তান্সযদখ, তাায ফয গ্রণ গণ্য কন্সযিা তাায ছুটি
ানা াদদক্ষ ছুটিয ফদদর তাায োপ্য নগদ থ ম তাায ন্সযফাযদক েদান
কযা আদফ।
ব্যাখ্যাঃ ‘‘ন্সযফায’’ ফন্সরদত ান্সযফান্সযক ফয বাতা েদান ন্সনন্সভদি েদমাজয ন্সফন্সধদত
ন্সযফাযদক প্রম দথ ম প্রফাঝাদনা আিাদছ তাা বুঝাআদফ।
ঞ্চভ ধ্যাি
বাতা আতযান্সদ

৩১। ভ্রভণ বাতাঃ
প্রকান কভমচাযী ফাংরাদদদয বযন্তদয তাায দান্সিত্ব ারনাদথ ম ভ্রভণকাদর ফা ফদরী ঈরদক্ষ ভ্রভণকাদর যকায
 যকাদযয ন্সনদদ মাফরীয অদরাদক ঈভেি কর্তমক্ষ কর্তমক ভদি ভদি ন্সনধ মান্সযত ার  তমাফরী নুমািী
ভ্রভণ বাতা  বদন্সনক বাতায ন্সধকাযী আদফন।

৩২। ম্মানীঃ
(১) ঈভেি কর্তমক্ষ প্রকান কভমচাযীদক াভন্সিক েকৃন্সতয এফং েভাধ্য
কাম মম্পাদদনয জে থফা ন্সফদল প্রভধায েদিাজন ি এভন নফেফতমনভরক ফা গদফলণা 
ঈন্নিনভরক কভমম্পাদদনয জে ম্মানী ন্সাদফ নগদ থ ম ফা ে প্রকান পুযস্কায েদাদনয প্রমৌন্সিকতা
থান্সকদর ঈি ম্মানী েদান কন্সযদত ান্সযদফ।
(২) ঈ-েন্সফধান (১) এয ধীদন প্রকান ম্মানী ভঞ্জুয কযা আদফ না, মন্সদ এতদুদেদে গঠিত কন্সভটি কর্তমক তাা
সুান্সয কযা না ি।

৩৩।

দান্সিত্ব বাতাঃ
প্রকান কভমচাযী ঈভেি কর্তমদক্ষয অদদক্রদভ কভদক্ষ ২১ ন্সদদনয জে তাায ন্সনজ দান্সিদত্বয ন্সতন্সযি
দান্সিত্ব ন্সাদফ ভভাদনয থফা ঈচ্চতয প্রকান দদয দান্সিত্ব ারন কন্সযদর তাাদক ভর প্রফতদনয তকযা ২০
বাগ াদয দান্সিত্ব বাতা েদান কযা আদফ, তদফ এতদংক্রান্ত যকাযী নীন্সতভারা াদদক্ষ এআ েন্সফধান
নুযণ কযা আদফ।

৩৪।

ঈৎফ বাতা  প্রফানাঃ
যকাযী ন্সনদদ মদয অদরাদক কাঈন্সন্পর কর্তমক এতদুদেদে ভি ভি জাযীকৃত অদদ প্রভাতাদফক
কাঈন্সন্পদরয কভমকতমা  কভমচাযীগণদক ঈৎফ বাতা  প্রফানা েদান কযা মাআদত াদয।

লি ধ্যাি
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চাকুযীয বৃিান্ত
৩৫। চাকুযীয বৃিান্তঃ
(১) েদতযক কভমচাযীয চাকুযীয বৃিান্ত পৃথকবাদফ যক্ষণাদফক্ষণ কযা আদফ এফং ঈি বৃিান্ত কাঈন্সন্পর কর্তমক
ন্সনন্সদ মষ্ট ছক নুমািী একটি চাকুযী ফন্সদত ংযন্সক্ষত থান্সকদফ।
(২) প্রকান কভমচাযী এতদুদেদে কর্তমত্বোপ্ত কভমকতমায ঈন্সস্থন্সতদত েন্সত ফৎদয একফায তাায চাকুযী ফন্স
প্রদন্সখদত ান্সযদফন এফং এআরূ প্রদন্সখফায য ঈাদত ন্সরন্সফদ্ধ ন্সফলিান্সদ ঠিক  ম্পূণ ম ফন্সরিা
ঈদিখপূফ মক তান্সযখ স্বাক্ষয কন্সযদফন।
(৩) মন্সদ প্রকান কভমচাযী তাায চাকুযী ফন্স প্রদন্সখফায ভি ঈাদত প্রকান ন্সফলি ত্রুটিপূণ মবাদফ ন্সরন্সফদ্ধ আিাদছ ফা
ফাদ ন্সড়িাদছ ফন্সরিা ভদন কদযন, তাা আদর ন্সতন্সন ঈা ংদাধদনয জে দনয ন্সদদনয ভদধ্য ন্সফলিটি
ন্সরন্সখতবাদফ কর্তমত্বোপ্ত কভমকতমায দৃন্সষ্টদগাচয কন্সযদফন এফং ঈি কভমকতমা চাকুযী ফন্সদত েদিাজনীি
ংদাধন কন্সযদফন।

৩৬। ফান্সল মক েন্সতদফদনঃ
(১) কাঈন্সন্পর আায কর প্রেণীয কভমচাযী কর্তমক ম্পান্সদত কাম ম এফং তাাদদয অচযণ ম্পন্সকমত ফান্সল মক
েন্সতদফদন েণিন কন্সযদফন এফং ঈি েন্সতদফদন ফান্সল মক প্রগানীি েন্সতদফদন নাদভ ন্সবন্সত আদফ।
ন্সফদল প্রক্ষদে েদিাজনদফাদধ কাঈন্সন্পর ঈায প্রকান ন্সনন্সদ মষ্ট কভমচাযীয ন্সফদল প্রগানীি েন্সতদফদনকাযী
কভমকতমায ন্সনকট আদত চান্সদত ান্সযদফ।
(২)
ংন্সিষ্ট ফৎদযয ফান্সল মক প্রগানীি েন্সতদফদন যফতী ন্সঞ্জকা ফদল ময েথভ ভাদয ভদধ্য ংন্সিষ্ট কভমকতমা ন্সরখন
 প্রেযণ ম্পন্ন কন্সযদফন ; মন্সদ ঈি কভমকতমা ভেন্সিংগত কাযণ ব্যন্সতদযদক তাা না কদযন, তদফ ঈি ব্যথ মতা
দাচযণ ফন্সরিা গণ্য আদফ।
(৩) প্রকান কভমচাযী তাায প্রগানীি েন্সতদফদন প্রদন্সখদত ান্সযদফন না, ন্সকন্তু ঈাদত প্রকান ন্সফরূ ভন্তব্য থান্সকদর,
ঈায বকন্সপিত েদান ন্সকংফা তাায ন্সনদজদক ংদাধদনয সুদমাগ প্রদিায জে তাাদক তৎম্পদকম
ফন্সত কন্সযদত আদফ।

প্তভ ধ্যাি
াধাযণ অচযণ  শৃংখরা
৩৭।

অচযণ  শৃংখরাঃ
(১) েদতযক কভমচাযী
(ক) এআ েন্সফধানভারা নুমািী কাজ কন্সযদফন এফং আা ভান্সনিা চন্সরদফন।
(খ) প্রম ব্যন্সি ফা ব্যন্সিফদগযম এখন্সতিায, তোফধান  ন্সনিন্ত্রদণ অাততঃ কদভম ন্সনদিান্সজত যন্সিাদছন তাায
ফা তাাদদয দ্বাযা ভদি ভদি েদি কর অআনানুগ অদদ  ন্সনদদ ম ারন কন্সযদফন এফং ভান্সনিা
চন্সরদফন ; এফং
(গ) ন্সফশ্বস্ততা, ততা  ধ্যফাদিয ন্সত কাঈন্সন্পদরয চাকুযী কন্সযদফন।
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(২) প্রকান কভমচাযী
(ক) প্রকান যাজবনন্সতক অদন্দারদন ংগ্রণ কন্সযদফন না, ঈায াায্যাদথ ম
চঁদা দান ফা ে প্রকান ঈাদি ঈায ািতা কন্সযদফন না এফং কাঈন্সন্পদরয স্বাদথ ময ন্সযন্থী প্রকান
কাম মকরাদ ন্সনদজদক জন্সড়ত কন্সযদফন না ;
(খ) তাায ব্যফন্সত উধ মতন কভমকতমায পূফ মানুভন্সত ব্যন্সতদযদক দান্সিদত্ব নুন্সস্থত থান্সকদফন না ন্সকংফা
চাকুযীস্থর তযাগ কন্সযদফন না ;
(গ) কাঈন্সন্পদরয ন্সত প্ররনদদন যন্সিাদছ ন্সকংফা প্ররনদদন থাকায ম্ভাফনা যন্সিাদছ এভন ব্যন্সি ফা
েন্সতিাদনয ন্সনকট আদত এভন প্রকান ঈায ফা দান গ্রণ কন্সযদফন না মাা তাায দান্সিত্ব
মথামথবাদফ ারদনয প্রক্ষদে তাাদক প্রকানবাদফ েবান্সফত কন্সযদত াদয।
(ঘ) প্রকান প্রকাম্পানীয এদজন্ট ন্সদদফ কাজ কন্সযদফন না ;
(ঙ) প্রকান ব্যফাদিয কাদজ ন্সনদিান্সজত আদফন না, ন্সকংফা ন্সনদজ প্রকান ব্যন্সিয েন্সতন্সনন্সধ ন্সাদফ নুরূ
প্রকান ব্যফা ন্সযকেনা কন্সযদফন না ;
(চ) ঈভেি কর্তমদক্ষয পূফ মানুদভাদন ব্যন্সতদযদক, ফান্সদযয প্রকান বফতন্সনক ফা বফতন্সনক চাকুযী গ্রণ কন্সযদফন
না ; এফং
(ছ) ঈভেি কর্তমদক্ষয নুদভাদন ব্যতীত প্রকান খন্ডকারীন কাদম ময দান্সিত্ব গ্রণ কন্সযদফন না।
(৩) প্রকান কভমচাযী কাঈন্সন্পদরয প্রচিাযম্যান এয ন্সনকট ফা ঈায প্রকান দদস্যয ন্সনকট প্রকান ব্যন্সিগত
ন্সনদফদন প্র কন্সযদত ান্সযদফন না, প্রকান ন্সনদফদন থান্সকদর তাা কভমচাযীয ব্যফন্সত উধ মতন কভমকতমায
ভাধ্যদভ প্র কন্সযদত আদফ।
(৪) প্রকান কভমচাযী তাায চাকুযী ম্পন্সকমত প্রকান দাফীয ভথ মদন কাঈন্সন্পর ফা ঈায প্রকান কভমকতমায ঈয
যাজবনন্সতক ফা ফান্সদযয প্রকান েবাফ ন্সফস্তায কন্সযদফন না থফা ন্সফস্তাদযয প্রচষ্টা কন্সযদফন না।
(৫) প্রকান কভমচাযী তাায চাকুযীয প্রকান ন্সফলদি স্তদক্ষ কযায জে যান্সয প্রকান ভন্ত্রী ফা ংদ দস্য ফা
ে প্রকান প্রফযকাযী ফা যকাযী ব্যন্সিয যণান্ন আদফন না।
(৬) প্রকান কভমচাযী কাঈন্সন্পদরয ন্সফলিান্সদ ম্পদকম ংফাদে ফা প্রকান গণভাধ্যদভয ন্সত যান্সয প্রকান
প্রমাগাদমাগ স্থান কন্সযদফন না, এআরূ প্রমাগাদমাদগয েদিাজন আদর ঈভেি কর্তমদক্ষয নুভন্সত রআদত
আদফ।
(৭) েদতযক কভমচাযী বযাগতবাদফ ঊণগ্রস্ততা ন্সযায কন্সযদফন।
৩৮। দদন্ডয ন্সবন্সিঃ
কর্তমদক্ষয ভদত মন্সদ প্রকান কভমচাযী
(ক) তাায দান্সিত্ব ারদন ফদরায দাদি প্রদালী ন ; থফা
(খ) দাচযদণয দাদি প্রদালী ন ; থফা
(গ) রািদনয দাদি প্রদালী ন ; থফা
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(ঘ) দক্ষ ন, থফা দক্ষতা াযাআিা প্রপদরন ; থফা
(ঙ) ন্সনম্নফন্সণ মত কাযদণ দুনীন্সতযািণ ন ফা ভেন্সিংগতবাদফ দুনীন্সতযািণ ফন্সরিা ন্সফদফন্সচত ন ; মথাঃ 
() ন্সতন্সন ফা তাায প্রকান প্রাষ্য ফা তাায ভাধ্যদভ ফা তাায দক্ষ ে প্রকান ব্যন্সি তাায েকাে
অদিয ঈৎদয ন্সত ংগন্সতপূণ ম এআরূ থ ম ম্পদ ফা ম্পন্সি দখদর যাদখন এফং তাা
জমদনয প্রমৌন্সিকতা প্রদখাআদত ন্সতন্সন ব্যথ ম ন ; থফা
(অ) তাায েকাে অদিয ংদগ ংগন্সত যক্ষা না কন্সযিা জীফনমান কদযন ;
থফা,
(চ) চুন্সয, অত্মাৎ, তন্সফর তছরূ ফা েতাযণায দাদি প্রদালী ন, থফা
(ছ) কাঈন্সন্পদরয ফা যাদষ্ট্রয ন্সফরুদদ্ধ নাকতাভরক ফা ক্ষন্সতকয কাদম ম ন্সরপ্ত ন, ফা নুরূ কাদম ম ন্সরপ্ত যন্সিাদছ
ফন্সরিা দন্দ কযায ভেন্সিংগত কাযণ থাদক, থফা এআরূ োে ব্যন্সিয ন্সত ংন্সিষ্ট যন্সিাদছন
ফন্সরিা দন্দ কযায ভেন্সিংগত কাযণ থাদক প্রম, ঈি োে ব্যন্সি যাষ্ট্র ফা কাঈন্সন্পদরয ন্সফরুদদ্ধ
নাকতাভরক ফা ক্ষন্সতকয কাদম ম ন্সরপ্ত যন্সিাদছ এফং প্রআ কাযদণ তাাদক চাকুযীদত যাখা কাঈন্সন্পর ফা
জাতীি ন্সনযািায জে ক্ষন্সতকয ফন্সরিা ন্সফদফন্সচত ি তাা আদর কর্তমক্ষ ঈি কভমচাযীয ঈয এক ফা
একান্সধক দন্ডাদযা কন্সযদত াদযন।

৩৯। দন্ডভঃ
(১) এআ েন্সফধাদনয ধীদন ন্সনদম্নাি দন্ডভ অদযাদমাগ্য আদফ, মথাঃ





(ক) ন্সনদম্নাি রঘুদন্ডঃ
() ন্সতযস্কায;

(অ) ন্সনন্সদ মষ্ট প্রভমাদদয জে দদান্নন্সত ফা প্রফতন ফধ মন স্থন্সগত যাখা;
(আ) ৭ (াত) ন্সদদনয ভর প্রফতদনয ভন্সযভাণ টাকা কতমন।
(খ) ন্সনদম্নাি গুরুদন্ডঃ



() ন্সনম্নদদ ফা ন্সনম্নতয প্রফতনক্রদভ ফা প্রফতনক্রদভয ন্সনম্নস্তদয ফনতকযণ ;
(অ) কভমচাযী কর্তমক ংঘটিত শৃংখরাজন্সনত যাদধয অন্সথ মক ক্ষন্সতয ংন্সফদল ফা
ম্পূণ ম তাায প্রফতন ফা ে প্রকান খাদতয ািা ফা তাায ম্পন্সি আদত অদাি
;

(B)

ফাধ্যতাভরক ফয েদান ;

(C) চাকুযী আদত াযণ;
(D) চাকুযী আদত ফযখাস্ত।
(২) চাকুযী আদত াযদণয প্রক্ষদে নদ, ফযং চাকুযী আদত ফযখাদস্তয প্রক্ষদে প্রকান কভমচাযী বন্সফষ্যদত
কাঈন্সন্পদর চাকুযী োন্সপ্তয দমাগ্য ফন্সরিা েন্সতন্ন আদফন।

৪০।

নাকতাভরক আতযান্সদ কাম মকরাদয প্রক্ষদে তদদন্তয দ্ধন্সতঃ
706

(১) েন্সফধান ৩৮(ছ) নুাদয প্রকান কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ কাম মধাযায সূচনা কযায প্রক্ষে, কর্তমক্ষ

(K)
(L)



ংন্সিষ্ট কভমচাযীদক ন্সরন্সখত অদদ দ্বাযা ঈি অদদদ ঈদিন্সখত তান্সযখ আদত তাায োপ্য
ছুটিদত মাআফায জে ন্সনদদ ম ন্সদদত ান্সযদফ ;
ঈি কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ প্রম ব্যফস্থা গ্রদণয েস্তাফ কন্সযদফ, প্রআ ব্যফস্থা এফং প্রআ ব্যফস্থা গ্রদণয
ন্সবন্সিভ ম্পদকম তাাদক ন্সরন্সখত অদদ দ্বাযা ফন্সত কন্সযদফ; এফং

(M) ঈ-েন্সফধান (২) এয ধীদন ন্সবদমাগ তদদন্তয জে গঠিত তদন্ত কন্সভটিয ন্সনকট েস্তান্সফত
ব্যফস্থায ন্সফদক্ষ কাযণ দমাআফায জে তাাদক ভেন্সিংগত সুদমাগ েদান কন্সযদফঃ
তদফ তম থাদক প্রম, প্রম প্রক্ষদে কর্তমক্ষ এআ ভদভম ন্তুষ্ট ি প্রম, ফাংরাদদদয ন্সনযািায স্বাদথ ম নুরূ সুন্সফধা
েদান ভীচীন নদ, প্র প্রক্ষদে তাাদক নুরূ সুন্সফধা েদান কযা আদফ না।
(২) প্রম প্রক্ষদে ঈ-েন্সফধান (১) নুাদয তদন্ত কন্সভটি গঠদনয েদিাজন ি, প্র প্রক্ষদে কর্তমক্ষ ন্সবভেি
কভমচাযীয দভম মাদায ন্সনদম্ন নদন এভন ন্সতনজন কভমচাযী ভন্বদি তদন্ত কন্সভটি গঠন কন্সযদফ।
(৩) ঈ-েন্সফধান (২) এয ধীদন গঠিত তদন্ত কন্সভটি ন্সবদমাদগয তদন্ত কন্সযদফ এফং কর্তমদক্ষয ন্সনকট
তদদন্তয পরাপর েন্সতদফদন অকাদয প্র কন্সযদফ এফং কর্তমক্ষ ঈি েন্সতদফদদনয ঈয ন্সফদফচনাি
মথামথ অদদ েদান কন্সযদফ।
৪১।

রঘুদদন্ডয প্রক্ষদে তদদন্তয দ্ধন্সতঃ
(১) এআ েন্সফধানভারায ধীদন প্রকান কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ কাম মধাযা সূচনা কযায প্রক্ষদে কর্তমক্ষ মন্সদ
ন্সবভত প্রালণ কদয প্রম, তাায ন্সফরুদদ্ধ ন্সবদমাগ েভান্সণত আদর তাাদক ন্সতযস্কায দক্ষা গুরুতয
প্রকান ান্সস্ত েদান কযা মাআদত াদয, তাা আদর কর্তমক্ষ 

(K)

ন্সবভেি ব্যন্সিয ন্সফরুদদ্ধ অনীত ন্সবদমাগভ তাাদক ন্সরন্সখতবাদফ জানাআদফ এফং এআরূ
ন্সবদমাগনাভা োন্সপ্তয াত কাম মন্সদফদয ভদধ্য তাায অচযণ এয বকন্সপিত প্রদিায জে
এফং ন্সতন্সন ব্যন্সিগতবাদফ শুনানীয আো প্রালণ কদযন ন্সক-না তাা জানাআফায জে ন্সনদদ ম
েদান কন্সযদফ; এফং

(L)

ন্সবভেি ব্যন্সি কর্তমক ন্সনধ মান্সযত ভদিয ভদধ্য প্রকৃত বকন্সপিত, মন্সদ ন্সকছু থাদক, ন্সফদফচনা
কন্সযদফ এফং ন্সবভেি ব্যন্সি মন্সদ ব্যন্সিগতবাদফ শুনানীয আো প্রালণ কন্সযিা থাদকন, তদফ
তাাদক ব্যন্সিগতবাদফ শুনানীয সুদমাগ প্রদিায য, থফা ন্সনধ মান্সযত ভদি ন্সতন্সন বকন্সপিত

প্র না কন্সযিা থাদকন তদফ ন্সনধ মান্সযত ভদিয য, তাাদক রঘুদন্ড েদান কন্সযদত ান্সযদফঃ
তদফ তম থাদক প্রম, কর্তমক্ষ েদিাজন ভদন কন্সযদর, ন্সবভেি ব্যন্সিদক ব্যন্সিগত শুনানী প্রদিায য
তাায দভম মাদায নীদচ নদন এভন একজন তদন্ত কভমকতমা ন্সনদিাগ কন্সযিা েন্সতদফদন দান্সখর কযায
ন্সনদদ ম ন্সদদত ান্সযদফ।

(2)
৮৯

তদন্তকাযী কভমকতমায েন্সতদফদন াআফায য, কর্তমক্ষ তৎম্পদকম ন্সদ্ধান্ত গ্রণ কন্সযদফ থফা
েদিাজন ভদন কন্সযদর, ন্সধকতয তদদন্তয জে অদদ ন্সদদত ান্সযদফ।

707

(3)

ন্সধকতয তদদন্তয অদদ প্রদিা আদর, ঈায েন্সতদফদন োন্সপ্তয য কর্তমক্ষ চূড়ান্ত ন্সদ্ধান্ত গ্রণ
কন্সযদফ।

(4)

প্রম প্রক্ষদে েন্সফধান ৩৮ এয দপা (ক) ফা (খ) এয ধীদন প্রকান কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ প্রকান কাম মধাযা
সূচনা কন্সযদত ি এফং কর্তমক্ষ মন্সদ এআ ন্সবভত প্রালণ কদযন প্রম, ন্সবদমাগ েভান্সণত আদর
ন্সবভেিদক ন্সতযস্কায দন্ড েদান কযা মাআদত াদয, প্রদক্ষদে; 

(K)

কর্তমক্ষ ন্সবভেি ব্যন্সিদক ব্যন্সিগত শুনানীয সুদমাগ েদানকযতঃ ঈি দন্ড অদযা কন্সযদত
াদয ; থফা

(L)

ন্সবভেি ব্যন্সি ব্যন্সিগতবাদফ ঈন্সস্থত না আদর ফা ঈন্সস্থত আদত স্বীকায কন্সযদর
কর্তমক্ষ

(A)

শুনানী ব্যন্সতদযদক ন্সবভেি ব্যন্সিয ঈয দন্ডাদযা কন্সযদত ান্সযদফ ; থফা

(অ) ঈ-েন্সফধান (১), (২)  (৩) এ ফন্সণ মত দ্ধন্সত নুযণ কযায য ন্সবদমাগ েভান্সণত
আদর ন্সবভেি ব্যন্সিদক েন্সফধান ৩৯(১) (ক) এ ফন্সণ মত প্রম প্রকান রঘুদন্ড অদযা
কন্সযদফ।

(M)

৪২।

ন্সরন্সখতবাদফ ন্সবদমাগ জানাআফায জে ন্সবভেি ব্যন্সি দাফী কন্সযদর, কর্তমক্ষ ঈ-েন্সফধান
(১) আদত (৩) এ ফন্সণ মত দ্ধন্সত নুযণ কন্সযদফ এফং ন্সবদমাগ েভান্সণত আদর েন্সফধান
৩৯(১) (ক)-প্রত ফন্সণ মত প্রম প্রকান দন্ড েদান কন্সযদফ।

গুরুতয দদন্ডয প্রক্ষদে তদদন্তয দ্ধন্সতঃ
(১) প্রম প্রক্ষদে প্রকান কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ এআ েন্সফধানভারায ধীন প্রকান কাম মধাযা সূচনা কন্সযদত ি এফং
কর্তমক্ষ ন্সবভত প্রালণ কদযন প্রম ন্সবদমাগ েভান্সণত আদর প্রকান গুরুতয দন্ডাদযা েদিাজন আদত
াদয প্র প্রক্ষদে কর্তমক্ষ

(K)

(L)

ন্সবদমাগনাভা েণিন কন্সযদফ এফং েস্তান্সফত দদন্ডয ন্সফলি ঈাদত ঈদিখ কন্সযদফ এফং প্রম
কর ন্সবদমাদগয ন্সবন্সিদত ন্সবদমাগনাভাটি েণীত আিাদছ ঈায ন্সফফযণ এফং কর্তমক্ষ
অদদ েদাদনয ভদি ে প্রকান ঘটনা ন্সফদফচনা কযায আো প্রালণ কদয তাা
কভমচাযীদক ফন্সত কন্সযদফ ;
ন্সবদমাগনাভা োন্সপ্তয য ন্সবভেি ব্যন্সি ১০ (দ)টি কাম মন্সদফদয ভদধ্য অত্মক্ষ ভথ মন
কন্সযিা ন্সরন্সখত ন্সফবৃন্সত প্র কন্সযদফন এফং
েস্তান্সফত দন্ড প্রকন তাায ঈয অদযা
কযা আদফ না তৎম্পদকম কাযণ দমাআদফন এফং ন্সতন্সন ব্যন্সিগতবাদফ শুনানীয আো প্রালণ
কদযন ন্সক-না তাা ঈদিখ কন্সযদফনঃ

তদফ তম থাদক প্রম, ন্সনধ মান্সযত প্রভিাদ প্রল আফায পূদফ মআ ন্সবভেি ব্যন্সি মন্সদ ভিীভা বৃন্সদ্ধয জে
অদফদন কদযন, তাা আদর কর্তমক্ষ তাাদক তাায ন্সরন্সখত ন্সফবৃন্সত প্র কযায জে দটি কাম মন্সদফ
ম মন্ত ভি ন্সদদত ান্সযদফ।
(২) প্রম প্রক্ষদে ন্সবভেি ব্যন্সি ন্সনধ মান্সযত ফা ফন্সধ মত ভদিয ভদধ্য অত্মক্ষ ভথ মন কন্সযিা ন্সফবৃন্সত প্র
কন্সযদফন, প্র প্রক্ষদে কর্তমক্ষ ন্সবদমাগ ংক্রান্ত োে ন্সফলিান্সদ াক্ষয েভাণ তাায ন্সফবৃন্সত
ন্সফদফচনা কন্সযদফ এফং নুরূ ন্সফদফচনায য কর্তমক্ষ মন্সদ ন্সবভত প্রালণ কদযন, প্রম 
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(3)
(4)

(5)

৪৩।

(K)

ন্সবভেি ব্যন্সিয ন্সফরুদদ্ধ সূন্সচত কাম মধাযাটি গ্রয আফায ম মাপ্ত কাযণ নাআ তাা আদর
ঈি ন্সবদমাগ েতযাায কন্সযদফ এফং তদনুাদয ঈি কাম মধাযা ন্সনস্পন্সি আদফ ;

(L)

ন্সবভেি ব্যন্সিয ন্সফরুদদ্ধ সূন্সচত কাম মধাযাটি গ্রয আফায ম মাপ্ত কাযণ অদছ এফং
ন্সবদমাগ েভান্সণত আদর রঘুদন্ড েদাদনয েদিাজন আদফ, তাা আদর ন্সবভেি
ব্যন্সিদক ব্যন্সিগতবাদফ শুনানীয সুদমাগদান কন্সযিা প্রম প্রকান একটি রঘুদন্ড েদান কন্সযদত
ান্সযদফ থফা রঘুদন্ড অদযাদয ঈদেদে েন্সফধান ৪১ এয ধীন একজন তদন্ত কভমকতমা
ন্সনদিাগ কন্সযিা ঈি েন্সফধাদন ফন্সণ মত কাম মেণারী নুযণ কন্সযদত ান্সযদফ এফং তদনুাদয
ন্সদ্ধান্ত গ্রণ কন্সযদফ ;

(M)

ঈি কাম মধাযাি ন্সবভেি ব্যন্সিয ঈয গুরুদন্ড অদযাদয জে ম মাপ্ত কাযণ অদছ, তাা
আদর ন্সবদমাগ তদদন্তয জে ন্সবভেি ব্যন্সিয দভম মাদায ন্সনদম্ন নদন এভন একজন
তদন্ত কভমকতমা ন্সনদিাগ কন্সযদফ থফা নুরূ ন্সতনজন কভমকতমা ভন্বদি একটি তদন্ত
কন্সভটি গঠন কন্সযদফ।

প্রম প্রক্ষদে ন্সবভেি ব্যন্সি ন্সনধ মান্সযত ফা ফন্সণ মত ভদিয ভদধ্য অত্মক্ষ ভথ মন কন্সযিা প্রকান ন্সরন্সখত
ন্সফবৃন্সত প্র না কদযন প্র প্রক্ষদে কর্তমক্ষ ন্সবভেি ব্যন্সিয দভম মাদায ন্সনদম্ন নদন এভন একজন
তদন্ত কভমকতমা ন্সনদিাগ কন্সযদফন ফা প্রক্ষে ন্সফদদল তদন্ত কন্সভটি গঠন কন্সযদফ।
তদন্ত কভমকতমা ফা প্রক্ষে ন্সফদল তদন্ত কন্সভটি তদদন্তয অদদদাদনয তান্সযখ আদত দটি কভমন্সদফদয
ভদধ্য তদদন্তয কাজ শুরু কন্সযদফন এফং েন্সফধান ৪৩-এ ফন্সণ মত দ্ধন্সত নুাদয তদন্ত ন্সযচারনা
কন্সযদফন, তদন্তকাযী কভমকতমা ফা তদন্ত কন্সভটি কর্তমদক্ষয ন্সনকট কর্তমক্ষ কর্তমক ন্সনধ মান্সযত ভদিয
ভদধ্য তদন্ত েন্সতদফদন প্র কন্সযদফ।
তদন্তকাযী কভমকতমায তদন্ত েন্সতদফদন োন্সপ্তয য কর্তমক্ষ েন্সতদফদনটি ন্সফদফচনা কন্সযদফন এফং ঈি
ন্সবদমাদগয ঈয কর্তমদক্ষয ন্সদ্ধান্ত ন্সরন্সফদ্ধ কন্সযদফ এফং ন্সবভেি ব্যন্সিদক েন্সতদফদদনয কন্স
ন্সদ্ধান্তটি জানাআদফন।

(6)

কর্তমক্ষ মন্সদ ঈ-েন্সফধান (৫) প্রভাতাদফক গুরুদন্ড অদযাদয ন্সদ্ধান্ত গ্রণ কদয তাা আদর েস্তান্সফত
দন্ড ন্সবভেি ব্যন্সিয েন্সত প্রকন অদযা কযা আদফ না তৎম্পদকম াতটি কভমন্সদফদয ভদধ্য তাাদক
কাযণ দমাআফায ন্সনদদ ম ন্সদদফ।

(7)

ঈ-েন্সফধান (৬) নুাদয কাযণ দমাদনা আদর ঈি কাযণ এফং াভন্সগ্রক ন্সযন্সস্থন্সত ন্সফদফচনাদন্ত
কর্তমক্ষ ঈি কাম মধাযায ঈয চূড়ান্ত ন্সদ্ধান্ত গ্রণ কন্সযদফ এফং ন্সবভেি ব্যন্সিদক ঈা ফন্সত
কন্সযদফ।

(8)

এআ েন্সফধাদনয ধীদন তদন্ত কাম মধাযায ম মাপ্ত াক্ষয-েভাণ ন্সরন্সফদ্ধ থান্সকদত আদফ এফং প্রম প্রক্ষদে
তদন্ত কভমকতমা ফা তদন্ত কন্সভটি ন্সনভেি কযা ি প্র প্রক্ষদে ঈি কভমকতমা ফা কন্সভটিয তদদন্তয
েন্সতদফদদন তদদন্তয পরাপদরয ভথ মদন ভেন্সিেত কাযণ ন্সরন্সফদ্ধ থান্সকদত আদফ।

(9)

এআরূ কর তদন্ত কাম মধাযা প্রগানীি ফন্সরিা গণ্য আদফ।

তদন্তকাযী কভমকতমা কর্তক
ম নুযণীি কাম মেণারীঃ
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(১)

তদন্ত কভমকতমা ভাভরায শুনানী শুরুয ন্সদন আদত প্রল না িা ম মন্ত েন্সতন্সদন
শুনানী নুিান কন্সযদফন এফং কাযণ ন্সরন্সফদ্ধ না কন্সযিা ঈি শুনানী ভরতফী
যাখা মাআদফ না।

(২)

তদন্তকাযী কভমকতমা কর্তক
ম ন্সযচান্সরত তদদন্ত
(ক) ন্সবভেি প্রমআ কর ন্সবদমাগ স্বীকায কদযন প্রআ কর ন্সবদমাগ ম্পদকম প্রভৌন্সখক াক্ষয
গ্রণ  ন্সরন্সফদ্ধ কযা আদফ এফং ন্সবদমাগ ম্পন্সকমত োংন্সগক ফা গুরুত্বপূণ ম দান্সরন্সরক
াক্ষয ঈস্থাদনয ভেন্সিংগত সুদমাগ ঈবিক্ষদক েদান  ন্সফদফচনা কন্সযদত আদফ ;
(খ) ন্সবভেি ব্যন্সি েন্সতদক্ষয াক্ষীগণদক প্রজযা কযায ব্যন্সিগতবাদফ াক্ষয েদান কযায এফং
তাায ক্ষ ভথ মনকাযী প্রকান ব্যন্সিদক াক্ষী ন্সাদফ ঈস্থান কযায ন্সধকাযী আদফন ;
(গ) ন্সবদমাদগয ভথ মদন ভাভরা ঈস্থানকাযী ব্যন্সি ন্সবভেি ব্যন্সিদক এফং তাায াক্ষীগণদক
প্রজযা কযায ন্সধকাযী আদফন;

(ঘ) ন্সবভেি ব্যন্সি োংন্সগক নন্সথদেয জে নুদযাধ কন্সযদত ান্সযদফন, তদফ তাাদক নন্সথয
প্রটাকায ং প্রকান েকাদযআ প্রদন্সখদত প্রদিা আদফ না।
(৩) তদন্তকাযী কভমকতমা কাযণ ন্সরন্সফদ্ধ কন্সযিা প্রকান ন্সনন্সদ মষ্ট াক্ষীদক ফা প্রকান ন্সনন্সদ মষ্ট াক্ষয তরফ
কন্সযদত ফা গ্রণ কন্সযদত স্বীকায কন্সযদত ান্সযদফন।
(৪) তদন্তকাযী কভমকতমায ন্সনকট ন্সবদমাদগয ভথ মদন ন্সফলিটি ঈস্থাদনয জে কর্তমক্ষ প্রম প্রকান
ব্যন্সিদক ভদনানীত কন্সযদত ান্সযদফন।
(৫) তদন্তকাযী কভমকতমা মন্সদ এআ ভদভম ন্তুষ্ট ন প্রম, ন্সবভেি ব্যন্সি তদদন্তয গ্রগন্সতদত ফাধা েদান ফা
ফাধা েদাদনয প্রচষ্টা কন্সযদতদছন, তাা আদর ন্সবভেি ব্যন্সিদক তকম কন্সযিা ন্সদদফন এফং ঈি তকম
কন্সযফায য মন্সদ প্রদন্সখদত ান প্রম, ন্সবভেি ব্যন্সি ঈা ভাে কন্সযিা কাজ কন্সযদতদছন, তাা
আদর ন্সতন্সন ঈি ন্সফলদি একটি ন্সদ্ধান্ত ন্সরন্সফদ্ধ কন্সযদফন এফং োি ন্সফচাদযয জে ন্সতন্সন প্রম দ্ধন্সত
দফ মািভ ফন্সরিা ভদন কন্সযদফন প্রআ দ্ধন্সতদত ঈি তদন্ত ভাপ্ত কন্সযদফন।
(৬) তদন্তকাযী কভমকতমা মন্সদ এআ ভদভম ন্তুষ্ট ন প্রম, ন্সবভেি ব্যন্সিয তদদন্তয অচযণ তদদন্তয ব্যাাদয
তদন্তকাযী কভমকতমায ন্সপ ফা দান্সিদত্বয জে ফভাননাকয, তাা আদর ন্সতন্সন তৎম্পন্সকমত
োংন্সগক ঘটনাফরী  ন্সযন্সস্থন্সত ন্সরন্সফদ্ধ কন্সযদফন এফং ন্সফলিটি কর্তমক্ষদক ফন্সত কন্সযদফন।
তঃয কর্তমক্ষ ঈভেি ন্সফদফচনা কন্সযদর েন্সফধান ৩৮(খ) প্রভাতাদফক ন্সবভেি ব্যন্সিয ন্সফরুদদ্ধ
পৃথকবাদফ কাম মধাযা সূচনা কন্সযদত ান্সযদফন।
(৭) তদন্তকাযী কভমকতমা তদন্ত ভান্সপ্তয য দটি কাম মন্সদফদয ভদধ্য তাায তদদন্তয পরাপর েন্সতদফদন
অকাদয কর্তমদক্ষয ন্সনকট প্র কন্সযদফন।
(৮) ন্সবভেি ব্যন্সি প্রদালী ফা ন্সনদদ মাল ন্সক-না তাা ঈদিখপূফ মক তদন্তকাযী কভমকতমা েন্সতটি ন্সবদমাদগয
ঈয স্বীি ন্সদ্ধান্ত েদান কন্সযদফন, তদফ ান্সস্ত ফা ে ন্সকছু ম্পদকম প্রকান সুান্সয কন্সযদফন না
(৯) কর্তমক্ষ এআ ধ্যাদিয ধীদন একজন তদন্তকাযী কভমকতমা ন্সনদিাগ কযায ন্সযফদতম একটি তদন্ত
কন্সভটি ন্সনদিাগ কন্সযদর, তদন্তকাযী কভমকতমায প্রক্ষদে এআ েন্সফধান মতর্টকু েদমাজয তদন্ত কন্সভটিয
প্রক্ষদে ততর্টকু েদমাজয ফন্সরিা গণ্য আদফ।
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(১০) ঈ-েন্সফধান (৯) এ ঈদিন্সখত তদন্ত কন্সভটিয প্রকান বফঠদক প্রকান একজন দদস্যয নুন্সস্থন্সতয
কাযদণ ঈি কন্সভটিয প্রকান কাম মক্রভ ফা ন্সদ্ধান্ত ফান্সতর েন্সতন্ন আদফ না ন্সকংফা তৎম্পদকম প্রকান
েশ্ন ঈত্থান কযা মাআদফ না।

৪৪।

াভন্সিক ফযখান্তঃ
(১) েন্সফধান ৩৭ এ ধীদন প্রম প্রকান ন্সবদমাদগয দাদি প্রকান কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ গুরুদন্ড অদযাদয
ম্ভাফনা থান্সকদর এফং কর্তমক্ষ েদিাজনীি ফা ভীচীন ভদন কন্সযদর, ঈি কভমচাযীদক াভন্সিকবাদফ
ফযখাস্ত কন্সযদত ান্সযদফঃ

(2)

তদফ তম থাদক প্রম, কর্তমক্ষ ন্সধকতয ভীচীন ভদন কন্সযদর, ঈি কভমচাযীদক াভন্সিকবাদফ ফযখাস্ত
কযায ন্সযফদতম ন্সরন্সখত অদদ দ্বাযা ঈি অদদদ ঈদিন্সখত তান্সযখ আদত, তাায ছুটিয োপ্যতা
াদদক্ষ, তাাদক ছুটিদত মাআফায জে ন্সনদদ ম ন্সদদত ান্সযদফ।
প্রম প্রক্ষদে প্রকান কভমচাযীদক চাকুযী আদত ফযখাস্ত ফা াযদণয অদযান্সত দন্ড প্রকান অদারত ফা
োন্সনক ট্রাআবুনাদরয ন্সদ্ধান্ত দ্বাযা থফা ঈি ন্সদ্ধাদন্তয পদর ফান্সতর ফা কাম মকয ফন্সরিা প্রঘান্সলত
ফা েন্সতন্ন ি এফং ঈি ভাভরায ন্সযন্সস্থন্সত ন্সফদফচনাক্রদভ এআ ন্সদ্ধান্ত গ্রণ কদয প্রম, ঈি
কভমচাযীদক প্রম ন্সবদমাদগয ন্সবন্সিদত ফযখাস্ত ফা াযদণয দন্ড অদযা কযা আিান্সছর প্রআ
ন্সবদমাদগয ন্সবন্সিদত তাায ন্সফরুদদ্ধ ন্সধকতয তদন্ত কযা আদফ প্রদক্ষদে ঈি ফযখাস্ত ফা াযণ
ম্পন্সকমত ভর অদদদয তান্সযখ আদত ঈি কভমচাযী াভন্সিকবাদফ ফযখাস্ত ফন্সরিা গণ্য আদফন এফং
পুনযাদদ না প্রদিা ম মন্ত ন্সতন্সন াভন্সিকবাদফ ফযখাস্ত থান্সকদফন।

(৩) প্রকান কভমচাযী াভন্সিকবাদফ ফযখাস্ত থান্সকফায ভদি যকাযী ন্সফন্সধ  অদদ নুমািী প্রখাযাকী
বাতা াআদফন।
(৪) ঊণ ফা প্রপৌজদাযী যাদধয দাদি কাযাগাদয প্রাদ ম (কাযাগাদয প্রাদ ম দথ ম অদারদতয প্রপাজদত
যন্সক্ষত ব্যন্সিগণ ন্তর্ভমি ফন্সরিা গণ্য আদফন) কভমচাযীদক প্রগ্রপতাদযয তান্সযখ আদত াভন্সিকবাদফ
ফযখাস্ত ফন্সরিা গণ্য কন্সযদত আদফ এফং তাায ন্সফরুদদ্ধ এআ েন্সফধানভারায ধীন সূন্সচত কাম মধাযা
ন্সযভাপ্ত না িা ম মন্ত ন্সতন্সন মথাযীন্সত প্রখাযাকী বাতা াআদফন।

৪৫।

পুনফ মারঃ
(১) মন্সদ েন্সফধান ৪৪(১) প্রভাতাদফক াভন্সিকবাদফ ফযখাস্তকৃত ফা প্রক্ষে ন্সফদদল ছুটিদত প্রেন্সযত প্রকান
কভমচাযীদক ফযখাস্ত, চাকুযী আদত াযণ ফা দাফনত কযা না আিা থাদক, তদফ তাাদক
চাকুযীদত পুনফ মার কযা আদফ থফা প্রক্ষে ন্সফদদল তাাদক তাায দভম মাদাি অীন ফা
ভদভম মাদায প্রকান দদ ফার কযা আদফ এফং ঐ ছুটিকারীন ভদি ন্সতন্সন পূণ ম প্রফতদন কতমব্যযত
ন্সছদরন ফন্সরিা গণ্য কযা আদফ।
(২) াভন্সিকবাদফ ফযখাদস্তয য পুনফ মাদরয ন্সফলদি যকাযী কভমচাযীদদয প্রক্ষদে েদমাজয ফাংরাদদ চাকুযী
ন্সফন্সধভারা (Bangladesh Service Rules) এয ন্সফধান নুাদয মথাম্ভফ ন্সনিন্সন্ত্রত আদফ।

৪৬। প্রপৌজদাযী ভাভরা, আতযান্সদদত অফেক কভমচাযীঃ
েন্সফধান ৪৪(৪) এয ন্সফধান াদদক্ষ ঊণ ফা প্রপৌজদাযী যাদধয দাদি প্রকান কভমচাযী কাযাগাদয প্রাদ ম িায
কাযদণ কতমব্য আদত নুন্সস্থত থাকদর, তাায ন্সফরুদদ্ধ অনীত ঈি ভাভরায ন্সযভান্সপ্ত না িা ম মন্ত এআরূ
নুন্সস্থন্সতকাদরয জে ন্সতন্সন প্রকান প্রফতন, ছুটিকারীন প্রফতন এফং প্রখাযাকী বাতা ব্যতীত ে প্রকান বাতা
াআদফন না। তাায োপ্য প্রফতন  োে বাতান্সদ ভাভরা ন্সনস্পন্সিয য ভন্বি াধন কযা আদফ। ন্সতন্সন
যাধ আদত খারা াআদর থফা ঊদণয দাদি কাযাফযদণয প্রক্ষদে, ঈি দাি তাায ন্সনিন্ত্রণ ফন্সভূমত
ন্সযন্সস্থন্সতয কাযদণ ঈদ্ভফ আিাদছ ফন্সরিা েভান্সণত আদর, াধাযণতঃ তাায োপ্য প্রফতন বাতান্সদ টাকা
ম্পূণ মরূদ েদান কযা আদফ। এআরূ ম্পূণ ম টাকা েদান কযা আদর, ঈভেি কর্তমক্ষ ন্সবন্নরূ অদদ না ন্সদদর
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ঈি নুন্সস্থন্সতকাদর ন্সতন্সন কতমব্যযত ন্সছদরন ফন্সরিা গণ্য আদফ, এফং কর্তমক্ষ কর্তমক ন্সরন্সফদ্ধ প্রকান কাযদণ ঈি
োপ্য প্রফতন, বাতান্সদ ফাফদ ম্পূণ ম টাকা দক্ষা কভ টাকা েদান কযা আদর ঈি ভি কতমব্যকার ফা ছুটি
ফন্সরিা গণ্য আদফ ন্সকন্তু অদদদানকাযী কর্তমক্ষ তদনুমািী ন্সনদদ ম েদান না কন্সযদর এআরূ গণ্য কযা আদফ না।

৪৭। ে প্রকান েন্সতিাদন প্রেলদণ কভমযত কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ তদদন্তয দ্ধন্সতঃ
(১) কাঈন্সন্পদরয প্রকান কভমচাযী প্রেলদণ ে প্রকান েন্সতিাদন তঃয ঈি েন্সতিান ফন্সরিা কভমযত
থান্সকদর তাায ন্সফরুদদ্ধ ন্সবদমাগ দাদিয, তাাদক াভন্সিক ফযখাস্ত এফং ন্সবদমাদগয ব্যাাদয তদন্ত
কন্সযফায ক্ষভতা ঈি েন্সতিাদনয থান্সকদফ এফং প্রেলদণয দতম ন্সবন্ন ন্সফধান না থান্সকদর এআ ব্যাাদয
ঈি েন্সতিাদনয প্রক্ষদে েদমাজয দ্ধন্সত নুযণ কযা মাআদফ,
তদফ তম থাদক প্রম, প্রম ন্সযন্সস্থন্সতদত তাায ন্সফরুদদ্ধ ন্সবদমাগ দাদিয কযা আিাদছ থফা তাাদক
াভন্সিক ফযখাস্ত কযা আিাদছ তাা ঈি েন্সতিান কাঈন্সন্পরদক ফন্সত কন্সযদফ।
(২) ঈ-েন্সফধান (১) এয ন্সফধানভদত তাায ন্সফরুদদ্ধ ন্সযচান্সরত তদদন্তয পরাপদরয অদরাদক মন্সদ ঈি
েন্সতিান ভদন কদয প্রম, এআ েন্সফধানভারাি ফন্সণ মত প্রকান দন্ড তাায ঈয অদযান্সত িা ঈন্সচত,
তাা আদর ঈি েন্সতিান ন্সবদমাগ  তদদন্তয কাম মন্সফফযণী কাঈন্সন্পদরয ন্সনকট াঠাআদফ এফং প্র
নুাদয কাঈন্সন্পদরয ঈভেি কর্তমক্ষ ঈায ন্সফদফচনা ভদত েদিাজনীি দন্ড অদযা ফা েন্সফধ
মথামথ অদদ েদান কন্সযদফ।
(৩) কাঈন্সন্পদরয ঈভেি কর্তমক্ষ এআ েন্সফধাদনয ধীদন ঈি েন্সতিান কর্তমক প্রেন্সযত তদদন্তয
প্রযকডম ভদয ন্সবন্সিদত প্রম প্রকান অদদ েদান কন্সযদত ান্সযদফ থফা েদিাজন ভদন কন্সযদর প্রকান
সুন্সনন্সদ মষ্ট ন্সফলদি পুনঃতদন্ত কন্সযফায জে ঈি েন্সতিানদক নুদযাধ কন্সযদত ফা প্রকান দন্ড অদযা
কন্সযদত ফা অদদ ন্সফরদম্ব ঈি েন্সতিানদক ফন্সত কন্সযদফ।
৪৮।

অদদদয ন্সফরুদদ্ধ অীরঃ
(১) প্রকান কভমচাযী ঈভেি কর্তমক্ষ কর্তমক াধাযণ ফা ন্সফদল অদদফদর ন্সনধ মান্সযত কর্তমদক্ষয ন্সনকট
থফা প্রম প্রক্ষদে নুরূ প্রকান কর্তমক্ষ ন্সনধ মান্সযত নাআ, প্রদক্ষদে প্রম অদদদানকাযী কর্তমদক্ষয
অদদদয ন্সফরুদদ্ধ অীদরয েস্তাফ কযা আদফ, ন্সতন্সন প্রম কর্তমদক্ষয ব্যফন্সত ধঃস্তন তাায ন্সনকট,
থফা প্রম প্রক্ষদে ন্সনদিাগকাযী কর্তমদক্ষয ধঃস্তন প্রকান কর্তমক্ষ অদদদান কন্সযিাদছন, প্রদক্ষদে
ন্সনদিাগকাযী কর্তমদক্ষয ন্সনকট অীর কন্সযদত ান্সযদফন।
(২) অীর কর্তমক্ষ ন্সনদম্নাি ন্সফলিভ ন্সফদফচনা কন্সযদফ, মথাঃ

(ক) এআ েন্সফধানভারাি ন্সনধ মান্সযত দ্ধন্সত ারন কযা আিাদছ ন্সক-না, না আিা থান্সকদর ঈায
কাযদণ োি ন্সফচাদযয ান্সন আিাদছ ন্সক-না ;
(খ) ন্সবদমাগভদয ঈয েদি ন্সদ্ধান্ত ঠিক  োি ংগত ন্সক-না ;
(গ) অদযান্সত দন্ড ভাোন্সতন্সযি, ম মাপ্ত ফা ম মাপ্ত ন্সক-না ;

(3)
অীর কর্তমক্ষ প্রমরূ ঈভেি ফন্সরিা ন্সফদফচনা কন্সযদফ প্ররূ অদদ েদান কন্সযদফ।
৪৯। পুনযীক্ষণ (Review) t
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(১) কাঈন্সন্পদরয প্রকান কভমচাযী প্রচিাযম্যান ফা কাঈন্সন্পর কর্তমক েদি প্রকান অদদ দ্বাযা ংক্ষুব্ধ
(Aggreved) আদর ন্সতন্সন ঐ অদদ পুনঃফীক্ষদণয (Review) জে কাঈন্সন্পদরয ন্সনকট
অদফদন কন্সযদত ান্সযফদন।
(২) অদফদনকাযী প্রম অদদ দ্বাযা ংক্ষুব্ধ আিাদছন প্রআ অদদ তাাদক ফন্সত কন্সযফায তান্সযখ আদত
ন্সতন ভাদয ভদধ্য পুনযীক্ষদণয অদফদন প্র না কন্সযদর ঈা গ্রণ কযা আদফ নাঃ
তদফ তম থাদক প্রম, অদফদনকাযী কর্তমক ভিভত অদফদন প্র কন্সযদত না ান্সযফায দক্ষ মদথি
কাযণ ন্সছর ভদভম কাঈন্সন্পর ন্সনঃদন্দ আদর ঈা ঈদিন্সখত ভিীভা ঈিীণ ম আফায ন্সতন ভাদয ভদধ্য
পুনযীক্ষদণয অদফদন গ্রণ কন্সযদত ান্সযদফ।
(৩) পূনঃযীক্ষদণয অদফদন াআফায য কাঈন্সন্পর প্রমআরূ ঈভেি ন্সফদফচনা কন্সযদফ প্রআরূ অদদ
কন্সযদত ান্সযদফ।

৫০। অদারদত ন্সফচাযাধীন কাম মধাযাঃ
(১) প্রকান কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ প্রকান অদারদত একআ ন্সফলদিয ঈয প্রকান প্রপৌজদাযী ভাভরা ফা অআনগত
কাম মধাযা ন্সফচাযাধীন থান্সকদর তাায ন্সফরুদদ্ধ ন্সফবাগীি কাম মধাযা ভাদনয ব্যাাদয প্রকান ফাধা
থান্সকদফ না, ন্সকন্তু মন্সদ ন্সফবাগীি কর্তমক্ষ কাম মধাযাি ঈি কভমচাযীয ঈয প্রকান দন্ডাদযা কন্সযফায
ন্সদ্ধান্ত গ্রণ কদয তাা আদর ঈি ভাভরা ফা অআনগত কাম মধাযা ন্সনষ্পন্সি ফা ম্পন্ন না িা ম মন্ত
এআ দন্ডাদযা স্থন্সগত থান্সকদফ।
(২) প্রকান কভমচাযী

Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance,
1985 (V of 1985) এ ফন্সণ মত প্রকান যাধ ব্যতীত প্রকান যাদধয দাদি প্রকান অদারত
কর্তমক প্রদালী াব্যস্ত  াজা েদি আদর এআরূ াজাোপ্ত কভমচাযীদক এআ েন্সফধানভারায ধীদন
ান্সস্ত েদান কযা আদফ ন্সক-না কর্তমক্ষ তাা ন্সস্থয কন্সযদফ।

(৩) কর্তমক্ষ ঈ-েন্সফধান (২) এয ধীদন তাাদক ান্সস্ত েদাদনয ন্সদ্ধান্ত গ্রণ কন্সযদর ন্সফলিটি
ন্সযন্সস্থন্সতদত প্রমরূ ঈভেি ফন্সরিা ন্সফদফচনা কদয প্ররূ দন্ড েদান কন্সযদত াদয এফং এআরূ দন্ড
েদাদনয জে প্রকান কাম মধাযা সূচনা কযায েদিাজন আদফ না এফং েস্তান্সফত দদন্ডয ন্সফরুদদ্ধ কাযণ
দমাআফায জে ঐ কভমচাযীদক প্রকান সুদমাগ প্রদিায েদিাজন আদফ না।
(৪) কর্তমক্ষ ঈ-েন্সফধান (৩) এয ধীন ঈি কভমচাযীয ঈয প্রকান দন্ডাদযা না কযায ন্সদ্ধান্ত গ্রণ
কন্সযদর, প্রম প্রক্ষদে তাাদক চাকুযীদত পুনফ মার ফা ফার যাখায ন্সদ্ধান্ত গৃীত ি প্র প্রক্ষদে ঈভেি
কর্তমদক্ষয নুদভাদন গ্রণ কন্সযদত আদফ।

ষ্টভ ধ্যাি
ফয গ্রণ  োে সুন্সফধা
৫১। বন্সফষ্য তন্সফরঃ
ফয বাতা স্কীদভ থাকায আো েকাকাযী কভমকতমা ফা কভমচাযীদদয াধাযণ বন্সফষ্য তন্সফদর চঁদা েদান 
োংন্সগক ন্সফলদি যকাযী কভমচাযীদদয প্রক্ষদে েদমাজয কর ন্সফন্সধ ফা ন্সফধান দ্বাযা ন্সযচান্সরত আদফ, এফং
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মাাযা ফয বাতা স্কীদভ থাকায আো েকা কদযন নাআ তাাদদয েদািক (কন্সিন্সফঈটযী) বন্সফষ্য তন্সফর
Contributory Provident Fund Rules, 1979 নুমািী ন্সযচান্সরত আদফঃ
৫২।

অনুদতান্সলক।
(১) েন্সফধান ৫৩ এয ন্সফধান াদদক্ষ, ন্সনদম্নাি প্রম-প্রকান কভমচাযী নুদতান্সলক াআদফন, মথাঃ 

(K)

ন্সমন্সন কাঈন্সন্পদর কভদক্ষ ন্সতন ফৎয ব্যাতবাদফ চাকুযী কন্সযিাদছন এফং ান্সস্তস্বরূঃু
চাকুযী আদত ফযখাস্ত, দূচুযত ফা ান্সযত ন নাআ ;

(L)

ন্সমন্সন কর্তমদক্ষয নুভন্সত ব্যন্সতদযদক চাকুযী আদত দতযাগ ফা চাকুযী তযাগ কদযন নাআ ;

(M) ন্সতন ফৎয পূণ ম িায পূদফ ম ন্সনম্নরূ কাযদণ প্রম কভমচাযীয চাকুযীয ফান আিাদছন,
মথাঃ

(A)

ন্সতন্সন প্রম দদ ন্সনভেি যন্সিাদছন প্রআ দ ন্সফলুপ্ত আিাদছ থফা দ ংখ্যা
হ্রাদয কাযদণ ন্সতন্সন চাকুযী আদত ছঁটাআ আিাদছ ;

(অ) ম্পূণ ম ফা অংন্সক াভদথ্যময কাযদণ চাকুযীচূযত আিাদছন; থফা

(B)

চাকুযীদত থাকাকাদর ন্সতন্সন ভতুযফযণ কন্সযিাদছন।

(২) প্রকান কভমচাযীদক তাায চাকুযীয েদতযক পূণ ম ফৎয ফা অংন্সক ফৎদযয প্রক্ষদে এক ন্সফটি
কাম মন্সদফ ফা তদূর্ধ্ম প্রকান ভদিয চাকুযীয জে দুআ ভাদয ভর প্রফতদনয াদয অনুদতান্সলক েদান
কযা আদফ।
(৩) ফ মদল গৃীত ভর প্রফতন অনুদতান্সলক গণনায ন্সবন্সি আদফ।
(৪) প্রকান কভমচাযীয ভতুযয কাযদণ অনুদতান্সলক োপ্য আদর তাায ভদনানীত ব্যন্সি ফা ব্যন্সিগণ মাাদত
ঈা াআফায ন্সধকাযী ন, তজ্জে েদতযক কভমচাযী কাঈন্সন্পর কর্তমক ন্সনধ মান্সযত পযদভ এক ফা

৯০

একান্সধক ব্যন্সিদক ভদনানিন দান কন্সযদফন।
(৫) প্রকান কভমচাযী ঈ-েন্সফধান (৪) নুমািী একান্সধক ব্যন্সিদক ভদনানিন দান কন্সযদর তাায
ভদনানিনদে তাান্সদগদক েদদি ং এআরূদ ঈদিখ কন্সযদফন প্রমন অনুদতান্সলদকয ম্পূণ ম টাকা
ঈাদত ন্তর্ভমি ি এফং মন্সদ এআরূদ ঈদিখ কযা না ি তদফ টাকায ন্সযভাণ ভদনানীত ব্যন্সিগণদক
ভানবাদগ বাগ কন্সযিা প্রদিা আদফ।
(৬) প্রকান কভমচাযী প্রম প্রকান ন্সরন্সখত প্রনাটি দ্বাযা ঈি ভদনানিনে ফান্সতর কন্সযদত ান্সযদফন এফং
এআরূ ফান্সতর কন্সযদর, ন্সতন্সন ঈি প্রনাটিদয ন্সত ঈ-েন্সফধান (৪)  (৫) এয ন্সফধান নুাদয
একটি নতুন ভদনানিনে জভা ন্সদদফন।
(৭) প্রকান কভমচাযী ভদনানিনে জভা না ন্সদিা ভতুযফযণ কন্সযদর, তাায অনুদতান্সলদকয টাকা ঈিযান্সধকায
েভাণদেয ন্সবন্সিদত বফধ িান্সয ফা িান্সযগণদক েদান কযা আদফ।

৫৩। ফয বাতা স্কীভ আতযান্সদঃ
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(১) এআ েন্সফধানভারা েফতমদনয য ন্সফরদম্ব একটি অদদ দ্বাযা কাঈন্সন্পদরয ফয বাতা  ফয
গ্রণ সুন্সফধা স্কীভ েফতমন কন্সযদফ এফং তাা কযা আদর ঈা েফতমদনয ভি কভমযত প্রম প্রকান
কভমচাযী ঈি স্কীদভয ধীদন ফয বাতা  ফয সুন্সফধা গ্রদণয আো েকা কন্সযদত ান্সযদফন।
ম আফায তান্সযখ আদত ছি ভাদয ভদধ্য কন্সিন্সফঈটযী বন্সফষ্য তন্সফর
কভমচাযীগণ ঈি স্কীভ েফন্সতত
ব্যফস্থা েন্সফধান ৫২ নুমািী অনুদতান্সলক ব্যফস্থা, থফা াধাযণ বন্সফষ্য তন্সফর ফয বাতা
এফং ভতুয  ফয সুন্সফধা স্কীভ এআ দুআটিয ভদধ্য প্রম প্রকান একটিয সুন্সফধা গ্রণ কন্সযদত আো েকা
কন্সযিা তাাদদয ন্সদ্ধান্ত ঈভেি কর্তমক্ষদক জানাআদত ান্সযদফন।
ম আফায তান্সযদখ ফা ঈায য ন্সনদিাগোপ্ত কভমচাযীবৃন্দ াধাযণ বন্সফষ্য
(২) এআ েন্সফধানভারা েফন্সতত
তন্সফর (নন-কন্সিন্সফঈটযী), ফয বাতা এফং ভতুয  ফয সুন্সফধা স্কীদভয দস্য আিাদছন ফন্সরিা
গণ্য আদফ এফং তাাদদয প্রক্ষদে ঈ-েন্সফধান (১) নুাদয ন্সদ্ধান্ত েকাদয েদিাজন আদফ না।
(৩) ঈ-েন্সফধান (১) নুমািী প্রকান কভমচাযী মন্সদ াধাযণ বন্সফষ্য তন্সফর, ফয বাতা এফং ভতুয 
ফয সুন্সফধায স্কীদভয দক্ষ তাায ন্সদ্ধান্ত ব্যি কদযন, তাা আদর তাায বন্সফষ্য তন্সফদর পূদফ ম
ম সুদ, মাা তাায বন্সফষ্য তন্সফর ন্সাদফ ন্সছর,
কাঈন্সন্পর কর্তমক েদি থ ম  ঈা আদত ন্সজত
স্বতঃআ কাঈন্সন্পদরয ন্সনকট ভন্সতম আিাদছ ফন্সরিা গণ্য আদফ এফং ঈি কভমচাযী ঈি তন্সফদর প্রম
থ ম েদান কন্সযিান্সছদরন প্রআ থ ম সুদ াধাযণ বন্সফষ্য তন্সফদর তাায ন্সাদফ জভা আদফ।
(৪) েদতযক কভমচাযী কাঈন্সন্পর কর্তমক ন্সনধ মান্সযত ছদক এক ফা একান্সধক ব্যন্সিদক ভদনানিন দান কন্সযদত
ান্সযদফন ন্সমন্সন ফা মাাযা তাায ভতুয ঘটিদর তাায বন্সফষ্য তন্সফদর থ ম গ্রণ কন্সযফায ন্সধকায
রাব কন্সযদফন।
৫৪।

ফয গ্রণ, আতযান্সদ ন্সফলদি Act XII of 1974 এয েদিাগঃ
কভমচাযীয ফয গ্রণ এফং তাাদদয পুনঃ ন্সনদিাদগয ব্যাাদয

Public Servants

(Retirement) Act, 1974 (XII of 1974) এয ন্সফধানাফরী েদমাজয আদফ।
৫৫।

চাকুযীয ফানঃ
(১) ন্সনদিাগকাযী কর্তমক্ষ প্রকান কাযণ েদমন ব্যন্সতদযদকআ এক ফা ভাদয ন্সরন্সখত পূফ মদনাটি েদান
কন্সযিা থফা ঈি প্রনাটিদয ন্সযফদতম এক ভাদয প্রফতন েদান কন্সযিা প্রকান ন্সক্ষানন্সফদয চাকুযীয
ফান ঘটাআদত ান্সযদফ এফং এআরূ চাকুযী ফাদনয কাযদণ ন্সক্ষানন্সফ প্রকান েকায ক্ষন্সতপূযণ
াআদফন না।
(২) এআ েন্সফধানভারাি ন্সবন্নরূ মাা ন্সকছুআ থাকুক না প্রকন, কর্তমক্ষ প্রকান কাযণ েদমন ব্যন্সতদযদক ন্সতন
ভাদয অগাভ প্রনাটি ন্সদিা থফা ন্সতন ভাদয ভর প্রফতদনয ভন্সযভাণ থ ম ন্সযদাধ কন্সযিা প্রম
প্রকান কভমচাযীয চাকুযীয ফান ঘটাআদত ান্সযদফ।

৫৬।

আস্তপাদান আতযান্সদঃ
(১) প্রকান কভমচাযী ন্সনদিাগকাযী কর্তমদক্ষয ন্সনকট তাায ন্সবোি ঈদিখপূফ মক ন্সতন ভাদয ন্সরন্সখত পূফ ম
প্রনাটি েদান না কন্সযিা চাকুযী তযাগ কন্সযদত ফা চাকুযী আদত ন্সফযত থান্সকদত ান্সযদফন না এফং
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এআরূ প্রনাটি েদাদনয ব্যথ মতায প্রক্ষদে ন্সতন্সন কাঈন্সন্পরদক তাায ন্সতন ভাদয প্রফতদনয ভন্সযভাণ
টাকা ক্ষন্সতপূযণ ন্সাদফ েদান কন্সযদত ফাধ্য থান্সকদফন।
(২) প্রকান ন্সক্ষানন্সফ তাায ন্সবোি ঈদিখপূফ মক এক ভাদয ন্সরন্সখত োক- প্রনাটি েদান না কন্সযিা
তাায চাকুযী তযাগ কন্সযদত ান্সযদফন না এফং এআরূ প্রনাটি েদাদনয ব্যথ মতায প্রক্ষদে ন্সতন্সন
কাঈন্সন্পরদক তাায এক ভাদয প্রফতদনয ভন্সযভাণ টাকা ক্ষন্সতপূযণ ন্সাদফ েদান কন্সযদত ফাধ্য
থান্সকদফন।
(৩) প্রম কভমচাযীয ন্সফরুদদ্ধ শৃংখরাজন্সনত ব্যফস্থা গ্রণ শুরু আিাদছ ন্সতন্সন কাঈন্সন্পদরয চাকুযীদত আস্তপাদান
কন্সযদত ান্সযদফন নাঃ
তদফ তম থাদক প্রম, ঈভেি কর্তমক্ষ প্রকান ন্সফদল প্রক্ষদে মথামথ প্রমআরূ ফন্সরিা ন্সফদফচনা কন্সযদফ প্রআরূ দতম
প্রকান কভমচাযীদক আস্তপাদান এয নুভন্সত ন্সদদত ান্সযদফ।
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তপন্সর
[েন্সফধান ২(চ) দ্রষ্টব্য]
ক্রন্সভক
নং

দদয নাভ
২

যান্সয
ন্সনদিাদগয জে
দফ মাচ্চ
ফিীভা
৩
৩০ ফৎয

১
১।

ন্সচফ

২।

ঈচ্চভান কাযী

৩০ ফৎয

৩।

ঁটন্সরন্সকায

৩০ ফৎয

ন্সনদিাগ দ্ধন্সত
৪
(ক) যান্সয ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ; থফা
(খ) প্রেলদণ ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ।
(ক) ন্সনম্নভান কাযীকাভ-ভৄদ্রাক্ষন্সযদকয ভধ্য
আদত দদান্নন্সতয ভাধ্যদভ
(ক) ন্সনম্নভান-কাযীকাভ-ভৄদ্রাক্ষন্সযকদদয ভধ্য
আদত দদান্নন্সতয
ভাধ্যদভ।
(খ) দদান্নন্সতয প্রমাগ্য
োথী ািা না প্রগদর
যান্সয ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ।
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প্রমাগ্যতা
৫
যান্সয ন্সনদিাদগয
প্রক্ষদে ন্সদ্বতীি প্রেণীয
স্দাতদকািয ন্সডগ্রী
ন্সপডায দদ ৫ ফৎদযয
চাকুযী
(ক) দদান্নন্সতয প্রক্ষদে:
ন্সপডায দদ ৫ ফৎদযয
চাকুযী ঁটন্সরন্সদত
েন্সত ন্সভন্সনদট আংদযজী
 ফাংরাি মথাক্রদভ
৮০ (অন্স)  ৫০
(ঞ্চা) দব্দয গন্সত
এফং টাআন্সং-এ েন্সত
ন্সভন্সনদট আংদযজী 
ফাংরাি মথাক্রদভ ৩০
(ন্সে)  ২৫ (পঁন্সচ)
দব্দয গন্সত।
(খ) যান্সয ন্সনদিাদগয
প্রক্ষদে : ঈচ্চ ভাধ্যন্সভক
াটিন্সম পদকট ফা
ন্সডদলাভা-আন-কভা ম
ঁটন্সরন্সদত েন্সত
ন্সভন্সনদট আংদযজী 
ফাংরাি মথাক্রদভ ৮০
(অন্স)  ৫০ (ঞ্চা)
দব্দয গন্সত এফং
টাআন্সং-এ েন্সত ন্সভন্সনদট
আংদযজী  ফাংরাি
মথাক্রদভ ৩০ (ন্সে) 
২৫ (পঁন্সচ) দব্দয
গন্সত।

১

২

৩

৪

৫

৪।

প্রকায

৩০ ফৎয

যান্সয ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ

ঈচ্চ ভাধ্যন্সভক
াটিন্সম পদকট

৫।

ন্সনম্নভান-কাযীকাভ-ভৄদ্রাক্ষন্সযক

৩০ ফৎয

যান্সয ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ

ঈচ্চ ভাধ্যন্সভক
াটিন্সম পদকট
টাআন্সং-এ েন্সত ন্সভন্সনদট
আংদযজী  ফাংরাি
মথাক্রদভ ৩০ (ন্সে) 
২৫ (পঁন্সচ) দব্দয
গন্সত।

৬।

ড্রাআবায

৩০ ফৎয

যান্সয ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ

৮ভ প্রেণী া এফং
ড্রাআন্সবং রাআদন্প
ংন্সিষ্ট প্রাি
৩ ফৎদযয ন্সবজ্ঞতা।

৭।

এভ, এর, এ, এ

৩০ ফৎয

যান্সয ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ

৮ভ প্রেণী া।

৮।

দাদযািান

৩০ ফৎয

যান্সয ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ

৮ভ প্রেণী া।

৯।

ঝাড়ুদায

৩০ ফৎয

যান্সয ন্সনদিাদগয
ভাধ্যদভ

৮ভ প্রেণী া।

[এ অয  নং ১৩-অআন/৯৬, তান্সযখ : ২৪-০১-১৯৯৬]

প্রে কাঈন্সন্পদরয অদদক্রদভ
ন্সফচাযন্সত সুরতান প্রাদন খান
প্রচিাযম্যান।
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১০.৮ ফাংরাদদদয ংফাদে, ংফাদ ংস্থা এফং াংফান্সদদকয জে নুযণীি
অচযণন্সফন্সধ, ১৯৯৩ (২০০২ ার ংদান্সধত)
প্রে কাঈন্সন্পর এযাক্ট, ১৯৭৪ এয ১১ঃঃ (ন্সফ) ধাযা নুমািী েণীত ংফাদে, ংফাদ ংস্থা
এফং াংফান্সদদকয জে নুযণীি অচযণ ন্সফন্সধঃ
১। জান্সতিা ন্সফনাী এফং প্রদদয স্বাধীনতা, াফ মদবৌভত্ব, যাষ্ট্রীি খন্ডতা  ংন্সফধান
ন্সফদযাধী ফা ন্সযন্থী প্রকান ংফাদ থফা বাষ্য েকা না কযা ;
২।

ভৄন্সিভেদ্ধ, ভৄন্সিভেদদ্ধয অদম  জমনদক ভৄন্নত যাখা এফং এয ন্সফরুদদ্ধ েচাযণা প্রথদক
ন্সফযত থাকা ;

৩। জনগণদক অকল মণ কদয থফা তঁদদয ঈয েবাফ প্রপদর এভন ন্সফলদি জনগণদক
ফন্সত যাখা একজন াংফান্সদদকয দান্সিত্ব। জনগদণয তথা ংফাদদেয াঠকগদণয
ব্যন্সিগত ন্সধকায  ংদফদনীরতায েন্সত পূণ ম ম্মানদফাধ ংফাদ 
ংফাদবাষ্য যচনা  েকা কযা ;
৪। ংফাদে  াংফান্সদদকয োপ্ত তথ্যাফরীয তযতা  ন্সনর্ভমরতা ন্সনন্সিত কযা ;
৫। ন্সফশ্বাদমাগ্য সূে প্রথদক োপ্ত তথ্য প্রকানরূ ান্সস্তয ঝুন্সঁ ক ছাড়াআ জনস্বাদথ ম েকা
কযা। এ ধযদনয জনস্বাদথ ম েকান্সত ংফাদ মন্সদ ৎ ঈদেেেদণান্সদত দি থাদক
এফং োপ্ত তথ্য প্রমৌন্সিকবাদফ ন্সফশ্বাদমাগ্য ন্সফদফন্সচত ি, তদফ এ ধযদনয েকান্সত
ংফাদ প্রথদক ঈদ্ভূত েন্সতকূর ন্সযণন্সত প্রথদক াংফান্সদকদক প্রযাআ প্রদিা ;
৬। গুজফ  ভন্সথ মত েন্সতদফদন েকাদয পূদফ ম প্রগুদরাদক ন্সচন্সিত কযা এফং মন্সদ এফ
েকা কযা নুন্সচৎ ন্সফদফন্সচত ি তদফ প্রগুন্সর েকা কযা প্রথদক ন্সফযত থাকা ;
৭। প্রম কর ংফাদদয ন্সফলিফস্ত্ি াদৄ এফং ন্সবন্সিীন থফা প্রমগুদরায েকানাি
ন্সফশ্বা বংদগয অংকা অদছ প্র কর ংফাদ েকা না কযা ;
৮। ংফাদে  াংফান্সদক ন্সফতন্সকমত ন্সফলদি ন্সনজস্ব ভতাভত প্রজাযাদরাবাদফ ব্যি
কযায ন্সধকায যাদখন, ন্সকন্তু এরূ কযদত ন্সগদিঃ
(K) তয ঘটনা এফং ভতাভতদক ন্সযেন্নবাদফ েকা কযা ;
(খ) াঠকদক েবান্সফত কযায ঈদেদে প্রকান ঘটনাদক ন্সফকৃত না কযা ;
(গ) ভরবাদষ্য থফা ন্সদযানাদভ প্রকান ংফাদদক ন্সফকৃত না কযা ফা াদৄবাদফ
ন্সচন্সিত না কযা ;
(ঘ) ভর ংফাদদয ঈয ভতাভত ন্সযেন্নবাদফ তুদর ধযা।
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৯। কুৎাভরক ফা জনস্বাথ ম ন্সযন্থী না দর, ফাযত ব্যন্সি ন্সফদদলয স্বাথ মন্সফদযাধী দর
মথামথ কর্তম ক্ষ স্বাক্ষন্সযত প্রম প্রকান ন্সফজ্ঞান ংফাদদে েকাদয ন্সধকায
ম্পাদদকয অদছ। ন্সকন্ত এরূ ন্সফজ্ঞাদনয েন্সতফাদ কযা দর ম্পাদকদক তা ন্সফনা
খযদচ ভৄদ্রদণয ব্যফস্থা কযা ;
১০। ব্যন্সি থফা ম্প্রদাি ন্সফদল ম্পদকম তাদদয ফণ ম, প্রগাে, জাতীিতা, ধভম থফা
প্রদগত ন্সফলি ন্সনদি ফজ্ঞা ফা ভম মাদা ান্সনকয ন্সফলি েকা না কযা। জাতীি ঐকয
ভৄন্নত যাখায রদক্ষয াম্প্রদান্সিকতাদক কদঠাযবাদফ ন্সনরুৎান্সত কযা ;
১১। ব্যন্সি ন্সফদল, ংস্থা, েন্সতিান থফা প্রকান জনদগািী ফা ন্সফদল প্রেণীয ভানুল
ম্পদকম তাদদয স্বাথ ম  সুনাদভয ক্ষন্সতকয প্রকান ন্সকছু মন্সদ ংফাদে েকা কদয
তদফ ক্ষাতীনতা  ততায াদথ ংফাদে ফা াংফান্সদদকয ঈন্সচত ক্ষন্সতকয
ব্যন্সি ফা েন্সতিান/ংস্থাদক দ্রুত এফং ংগত ভদিয ভদধ্য েন্সতফাদ ফা ঈিয প্রদিায
সুদমাগ েদান ;
১২। েকান্সত ংফাদ মন্সদ ক্ষন্সতকয ি ফা ফস্ত্িন্সনি না ি তদফ তা ন্সফরদম্ব েতযাায,
ংদাধন ফা ব্যাখ্যা কযা এফং প্রক্ষে ন্সফদদল ক্ষভা োথ মনা কযা ;
১৩। জনগণদক অকল মণ কদয থচ জনস্বাথ ম ন্সযন্থী চাঞ্চেকয ভৄখদযাচক কান্সনীয
ভাধ্যদভ ন্সেকা কাটন্সতয স্বাদথ ম রুন্সচীন  ারীন ংফাদ  নুরূ ছন্সফ ন্সযদফন
না কযা ;
১৪। যাধ  দুনীন্সত েন্সতদযাদধয রদক্ষয ংফাদদেয ভেন্সিেত ন্থা ফরম্বন কযা ;
১৫। োে গণভাধ্যদভয তুরনাি ংফাদদেয েবাদফয ব্যান্সপ্ত  স্থান্সিত্ব
তুরনাভরকবাদফ প্রফী। এ কাযদণ প্রম াংফান্সদক ংফাদদেয জে ন্সরখদফন তায
সূদেয ন্সফশ্বাদমাগ্যতা  ংফাদদয তযতা ম্পদকম ন্সফদলবাদফ াফধান থাকা এফং
ঝুন্সঁ ক এড়াদনায জে সূেভ ংযক্ষণ কযা ;
১৬। প্রকান যাদধয ঘটনা ন্সফচাযাধীন থাকাকারীন ফ ম মাদি তায খফয ছাাদনা এফং
ভাভরা ন্সফলিক েকৃত ন্সচে ঈদঘাটদনয জে অদারদতয চূড়ান্ত যাি েকা কযা
ংফাদদেয দান্সিদত্বয ভদধ্য দড়। তদফ ন্সফচাযাধীন ভাভরায যািদক েবান্সফত
কযদত াদয, এভন প্রকান ভন্তব্য ফা ভতাভত েকা প্রথদক চূড়ান্ত প্রঘালণায অগ ম মন্ত
াংফান্সদকদক ন্সফযত থাকা ;
১৭। ংফাদদে েকান্সত েন্সতদফদদনয াদথ েতযক্ষবাদফ ম্পন্সকমত ক্ষ ফা ক্ষভদয
েন্সতফাদ ংফাদেটিদত ভগুরুত্ব ন্সদদি দ্রুত ছাাদনা এফং ম্পাদক েন্সতফাদন্সরন্সয
ম্পাদনাকাদর এয চন্সযে ন্সযফতমন না কযা ;
১৮। ম্পাদকীদিয প্রকান র্ভর তদথ্যয দ্বাযা ক্ষন্সতগ্রস্ত ক্ষ মন্সদ েন্সতফাদ কদয, তদফ
ম্পাদদকয বনন্সতক দান্সিত্ব দে একআ াতাি র্ভর ংদাধন কদয দুঃখ েকা
কযা ;
720

১৯। ন্সফদদ্বলপূণ ম খফয েকা না কযা ;
২০। ম্পাদক কর্তক
ম ংফাদদেয কর েকানায ন্সযপূণ ম দান্সিত্ব স্বীকায কযা ;
২১। প্রকান দুনীন্সত ফা প্রকান ব্যন্সিয ন্সফরুদদ্ধ অন্সথ মক ফা ে প্রকান ন্সবদমাগ ংক্রান্ত
েন্সতদফদন বতযী কযায প্রক্ষদে েন্সতদফদদকয ঈন্সচৎ ঘটনায তযতা ম্পদকম াধ্যভত
ন্সনন্সিত িা এফং েন্সতদফদকদক ফেআ খফদযয োয্যতা েন্সতন্ন কযায ভত
মদথষ্ট তথ্য প্রমাগাড় কযা ;
২২। েন্সতফাদ িন্সন এভন দান্সিত্বীন েকানা খফদযয ঈৎ দত াদয, তদফ পুনঃভৄদ্রণ
কযা দিদছ ন্সনছক এআ জুাদত প্রকান াংফান্সদক প্রকান াংফান্সদদকয প্রকান খফয
ম্পদকম দান্সিত্ব না এড়াদনা;
২৩। ভাদজয বনন্সতক ভেদফাদধয ধঃতন তুদর ধযা াংফান্সদদকয দান্সিত্ব, তদফ নাযীপুরুলঘটিত থফা প্রকান নাযী ংক্রান্ত েন্সতদফদন/ছন্সফ েকাদয প্রক্ষদে একজন
াংফান্সদদকয ন্সতন্সযি াফধানতা ফরম্বন কযা ;
২৪। প্রকান ব্যন্সি ংফাদে, গণভাধ্যভ, েন্সতিাদন াংফান্সদকরূদ চাকুযী গ্রণকাদর
অচযণন্সফন্সধয ন্সযন্সদষ্ট ঈদিন্সখত থনাভা ‘ক’ ম্পাদদকয াভদন াঠ  স্বাক্ষয
দান কযদত ফাধ্য থাকা ;
২৫। প্রে কাঈন্সন্পর এযাক্ট, ১৯৭৪ এয ১১(ন্সফ) ধাযা নুমািী ংফাদে েকাক
অচযণন্সফন্সধয ন্সযন্সদষ্ট ঈদিন্সখত থনাভা ‘খ’ াঠ  স্বাক্ষয কযদত ফাধ্য থাকা।

ন্সযন্সষ্ট-‘ক’
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াংফান্সদদকয থনাভা
অন্সভ................................................ন্সতা..................................................
পূণ ম ঠিকানাঃ...............................................................................................
বদন্সনক/াপ্তান্সক/ান্সক্ষক/ভান্সক.........................................ন্সেকায......................
দদ ন্সনভেি দি থ কযন্সছ প্রম,
১। অন্সভ ন্সদ্বধাীন ততায ংদগ ংফাদ-এয েন্সতদফদন, বাষ্য  ন্সফদিলণ েণিন কযদফা ;
২। অন্সভ প্রস্বোি প্রকান গুরুত্বপূণ ম তথ্য প্রগান কযদফা না এফং তযদক ন্সফকৃত কযদফা না ;
৩। অন্সভ ফ মাফস্থাি ংফাদ ঈৎদয প্রগানীিতা ংযক্ষণ কযদফা ;
৪। অন্সভ ফ মাফস্থাি ন্সনদজয প্রাগত ভন্সভতম া  প্রৌভ্রার্তত্ব যক্ষা কযদফা ;
৫। অন্সভ কখন কায কাছ প্রথদক বফধ সুন্সফধা গ্রণ কযদফা না থফা ন্সফচায ন্সফদফচনাদক েবান্সফত কযদত াদয
এরূ ব্যন্সিগত স্বাথ ম ংন্সিষ্ট ন্সফলিদক েেি প্রদফ না ;
৬। অন্সভ ংফাদ, ংফাদন্সচে এফং দন্সররান্সদ ংগ্রদ ফ মদক্ষদে ততা ফরম্বন কযদফা ;
৭। অন্সভ জনভদক্ষ েকাদয জে প্রকান াক্ষাৎকায গ্রদণয পূদফ ম াংফান্সদক ন্সাদফ অত্মন্সযচি েদান কযদফা ;
৮। অন্সভ দান্সিত্ব ারনকাদর প্রাগত বনন্সতকতা, ততা  ম্মানদফাদধয েন্সত ব্রতী থাকফ;
৯। অন্সভ াংফান্সদকদদয অচযণন্সফন্সধ প্রভদন চরদত ফাধ্য থাকফ।

তান্সযখঃ

াংফান্সদদকয স্বাক্ষয
ম্পাদদকয স্বাক্ষয

ন্সযন্সষ্ট-‘খ’
ন্সেকায েকাকদদয থনাভা
৯১
অন্সভ..................................................... ন্সতা............................................
পূণ ম ঠিকানা.................................................................................................
বদন্সনক/াপ্তান্সক/ান্সক্ষক/ভান্সক........................................................................
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............................................................. ন্সেকায েকাক।

অন্সভ প্রে কাঈন্সন্পর কর্তমক েণীত ংফাদে  ংফাদ ংস্থাভদয জে নুযণীি অচযণন্সফন্সধ প্রভদন চরফ
এফং অভায েন্সতিাদন প্রমন তা কদরআ প্রভদন চদর তায ন্সনিিতা ন্সফধান কযদফা।

তান্সযখঃ

েকাদকয স্বাক্ষয
ম্পাদদকয স্বাক্ষয

Code of Conduct 1993 (2002 as Amended) for the Newspapers,
News Agencies and Journalists of Bangladesh.
1. Not to publish any news or publication detrimental to National
Integrity, Independence, sovereignty, Oneness of State and
Constitution of Bangladesh.
2. The War of Liberation and its spirit and ideals must be sustained
and upheld, and any publication repugnant to it to be stopped.
3. It is the responsibility of a journalist to keep people informed of
issues which influence or attract them. News and commentaries
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are to be prepared and published showing full respect to the
sensitivity and individual rights of newspaper readers as well as the
people.
4. Truth and accuracy of information available are to be ensured as
far as possible.
5. Information received from reliable sources may be published in the
public interest induced by honest intention and if facts presented
therein are considered trustworthy by logical consideration, then a
journalist is to be absolved from any adverse consequence for
publication of such news.
6. Unconfirmed reports or reports based on rumours shall be verified
before publication and if found unreasonable on verification, be
withheld from publication.
7. News items whose contents are distorted and baseless or whose
publication hinges on breach of trust not to be published.
8. Newspapers and journalists having the right to express their views
on controversial issues and in doing so :
a.

All events should be truthfully reported and views be clearly
expressed.

b.

No report of an event be distorted to influence the readers.

c.

No news shall be distorted or slanted maliciously either in the
main commentary or in the headline.

d.
9.

10.

Views on main news shall be presented clearly and fairly.
The editor having the right to publish any advertisement signed
by proper authorities in his/her newspaper even if it is apparently
against any individual interest should not be slanderous or
prejudicial to public interest. If protest is made with regard to
such an advertisement, the editor shall print and publish it
without any cost.
Newspapers shall refrain from publishing news which is
contemptuous or disrespectful to caste, creed, nationality and
religion of any individual or the community or the country. For
upholding national unity, communal prejudices and feelings of
hatred and malice be discouraged.
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11.

If a newspaper publishes any news which prejudices the
interest and good name of an individual, agency, institution or
group of people or any special category of people, then the
newspaper concerned should provide opportunity to the
aggrieved persons or institutions to publish their protest or state
their point of view on the matter within a reasonable period of
time.

12.

If the published news is damaging or improper, then withdrawal,
corrigendum or explanation be made and in special cases,
apology should be tendered.

13.

For the increase of circulation of newspaper no vulgar,
derogatory, ghastly news and picture though attractive to the
people, be published.

14.

Newspapers should adopt reasonable measures with a view to
resisting crime and corruption.

15.

As extent and durability of the influence of newspapers is greater
than that of other media, a journalist writing for newspaper shall
particularly be cautious about the credibility and truthfulness of
sources and shall also preserve his source material in order to
avoid risks.

16.

It is the responsibility of the newspapers to publish news relating
to case under trial and to publish the final judgment of the court
to reveal the actual picture of issues relating to trial. But a
journalist shall refrain from publishing such comment or opinion
as is likely to influence an under-trial case, until the final verdict
is announced.
Rejoinder of the aggrieved party or parties directly involved with
a news published in a newspaper shall be quickly published in
the same newspaper on such page as would easily draw the
attention of the readers. The editor, while editing the rejoinder
shall not change its basic character.

17.

18.

If an aggrieved party sends a rejoinder for the damage done to
him by an editorial, it shall be the obligation of the editor to
publish the corrigendum on the same page and also express
regrets.
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19.

Malicious news should not be published.

20.

The editor is to accept full responsibility for all publications in
the newspaper.

21.

A reporter while reporting a case of financial or other kind of
irregularity shall, to the best of his ability, verify the facts in his
report and shall incorporate adequate material to prove the truth
of the matter reported.

22.

Any irresponsible publication to which no objection was taken
cannot be source of news but a journalist cannot shirk his
responsibility on the ground of reprinting the same.

23.

It is a responsibility of a journalist to highlight any news which
projects degeneration of moral values in the society but it is also
the moral responsibility of a journalist to maintain strict
precaution in publishing news/photo involving man-woman
relationship or any report relating to woman.

24.

Any person who will join in a service of newspaper or news
agency or any media of news shall be bound to take oath and
sign in presence of the editor as per form “Ka” as attached with
this Code of Conduct.

25.

Any publisher of a newspaper shall take oath and sign under
section 11(2)(b) of the Press Council Act, as per form “Kha” as
attached with this Code of Conduct.
Form “Ka’’

Form of Oath for the Journalist
I …………………………………….................. ... s/o……......…………….........
Full Address…………………………....... …… ……………................................
appointed as
………………………………………………………………...........................in
Daily/Weekly…………….............................Newspaper/news agency do hereby
take the
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oath that :
1. I shall report and interpret news with unfaltering honesty.
2. I shall not suppress any important fact or distort any truth either through error
or intentional lapses.
3. In all circumstances, I shall maintain secrecy of the source of news.
4. In all circumstances I shall uphold professional sanctity and protect the
honour of fraternity and never take unfair advantage of fellow members.
5. I shall never accept any undue favour nor allow personal interest to influence
my sense of judgement.
6. I shall maintain honesty in all spheres to gather news, pictures and
documents.
7. I shall disclose my identity as representative of Press before obtaining any
interview for publication.
8. I shall always make efforts to enjoy full public confidence through my
conduct in the interest of integrity and dignity of my profession.
9. I shall abide by the code of conduct prescribed for newspapers, news
agencies and journalists.

Date :

Signature of Journalist
Signature of Editor

Form “Kha’’

Form of Oath for the Publisher of Newspapers
I ……………………………………................s/o ..............…………………
Full Address………………………….…… …………………….......................
Daily/Weekly/Fortnightly/Monthly………………………….…………….:........
………………………………………..............................................Publisher.
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I hereby solemnly affirm that I shall abide by the Code of Conduct
formulated by the Bangladesh Press Council for newspapers, news
agencies and journalists and I shall ensure compliance of the same by
everyone employed in my organization.

Date :

Signature of Publisher

Signature of Editor
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১০.৯ প্রে কাঈন্সন্পদর ন্সবদমাগ দাদিয কযায ন্সনিভাফরী
প্রে কাঈন্সন্পর প্রযগুদরদনয ন্সনম্নফন্সণ মত ন্সফন্সধ নুমািী প্রম প্রকান ংফাদে, ংফাদ ংস্থা, ম্পাদক থফা কভমযত
াংফান্সদদকয ন্সফরূদদ্ধ াদা কাগদজ ন্সচফ, প্রে কাঈন্সন্পরদক দম্বাধন কদয ন্সবদমাগ দাদিয কযা মািঃ
৮ঃঃ ১ঃঃ এ প্রম ংফাদে, ংফাদ ংস্থা, ম্পাদক থফা কভমযত াংফান্সদদকয ন্সফরূদদ্ধ ন্সবদমাগ অনা দফ তায ফা
তাাদদয নাভ  ঠিকানা ন্সদদত দফ। ন্সবভেি ংফাদ ফা ন্সনফন্ধ ফা ম্পাদকীি ফা েন্সতদফদদনয ভর
প্রায এফং ন্সবদমাদগয ভথ মদন মথাম্ভফ ংন্সিষ্ট দন্সররে ন্সদদত দফ।
৮ঃঃ ১ঃঃ ন্সফ ন্সবভেি ংফাদ েভৃন্সত ন্সকবাদফ অন্সিজনক ফদর পন্সযিাদী ন্সফদফচনা কদযন তায ফণ মনা ন্সদদত দফ।
৮ঃঃ ১ঃঃ ন্স পন্সযিাদীয ন্সফদফচনাি েকান্সত অন্সিজনক খফয েভৃন্সত ম্পদকম ংফাদে, ংফাদ ংস্থা, ম্পাদক
এফং কভমযত াংফান্সদকদক প্রকান েন্সতফাদ াঠাদনা দিদছ ন্সক-না, প্রআ েন্সতফাদ েকান্সত দিদছ ন্সক-না,
তা দযখাদস্ত ন্সরখদত দফ। েন্সতফাদ াঠাদনা না দর প্রকন াঠাদনা িন্সন তায ব্যাখ্যা ন্সদদত দফ।
৮ঃঃ ২ ন্সবদমাগ দাদিয কযায ভি অদফদনদেয াদটীকাি ন্সনম্নন্সরন্সখত প্রঘালণাগুদরা থাকদত দফ ;
(২) পন্সযিাদী তায জানা এফং ন্সফশ্বাভদত কাঈন্সন্পর ভীদ ংন্সিষ্ট ফ মেকায তয ঘটনা প্র
কদযদছন এফং ন্সবদমাদগয ফন্সণ মত প্রকান ন্সফলদি ে প্রকান অদারদত প্রকান েকায ভাভরা চালু
প্রনআ।
(৩) কাঈন্সন্পদর তদন্ত চরাকারীন ভদি ন্সবদমাদগয প্রকান ন্সফলদি ে প্রকান অদারদতয ন্সফলিফস্ত্িদত
ন্সযণত দর কারদক্ষ না কদয পন্সযিাদী তা কাঈন্সন্পরদক ফন্সত কযদফন।
৮ঃঃ ২ঃঃ ৩ কাঈন্সন্পদর ন্সবদমাগ দাদিয কযায ভি পন্সযিাদীদক ন্সফফাদীয ভংখ্যক ন্সবদমাগদেয ন্সতন্সযি
নুন্সরন্স ন্সদদত দফ।
প্রে কাঈন্সন্পর একটি প্রকািান্সছ জুন্সডন্সিার েন্সতিান। ে কাঈদক দম্বাধন কদয ন্সরন্সখত
অদফদনে/ন্সচঠি/ন্সবদমাগ আতযান্সদয নুন্সরন্স কাঈন্সন্পদরয ন্সফজ্ঞ প্রচিাযম্যান ভীদ প্রেযণ কদয প্রে কাঈন্সন্পদর
ভাভরা দাদিয কযা মাি না।
ন্সতন্সযি তথ্য জানায জে েদিাজনদফাদধ ন্সপ চরাকারীন ভদি ন্সচদফয দে প্রমাগাদমাগ স্থান কযা প্রমদত
াদয।

ফাংরাদদ প্রে কাঈন্সন্পর প্রচিাযম্যান ভীদ
(ক) নাভঃ -------------------------------------------------------ন্সতায নাভঃ ------------------------------------------------ফতমভান ঠিকানাঃ ---------------------------------------------পন্সযিাদী
ফনাভ
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(খ) ম্পাদদকয নাভঃ ---------------------------------------------ংফাদদেয নাভঃ --------------------------------------------ঠিকানাঃ -----------------------------------------------------েন্সতক্ষ
{
ন্সফলি ঃঃ ভান্সক/ান্সক্ষক/াপ্তান্সক/বদন্সনক -------------------------- ন্সেকায/ ংফাদদেযঃ ---------------------------------------- তান্সযদখ ংখ্যা ‘‘---------------------------------------------------’’ ন্সদযানাদভয
ংফাদ/ম্পাদকীি/ন্সনফন্ধ/ েন্সতদফদন/ ন্সফজ্ঞান/ ন্সবভত-এয ভাধ্যদভ অন্সিজনক/তয /কােন্সনক/ ফাদনািাট তথ্য
েকা কযায ন্সফরূদদ্ধ ন্সফচায োথ মনা।
১। --------------------------- প্রথদক েকান্সত ভান্সক/ান্সক্ষক/াপ্তান্সক/বদন্সনক --------------------ন্সেকাি/ংফাদদে ঈদযাি ন্সদযানাদভয ংফাদ/ম্পাদকীি ন্সনফন্ধ/েন্সতদফদন/ ন্সফজ্ঞান/ন্সবভত েকাদয ভাধ্যদভ
অভাদক জনভদক্ষ াভান্সজক/যাজবনন্সতক/ধভীিবাদফ প্রিেন্সতন্ন/ব্ল্যাকদভর কযায দচষ্টা কযা দিদছ। ন্সবভেি
ংফাদ/ম্পাদকীি ন্সনফন্ধ/েন্সতদফদন/ন্সফজ্ঞান/ন্সবভত-এয ভর প্রায এফং ন্সবদমাদগয ভথ মদন েদিাজনীি দন্সররে
এআ দে ংভেি কযা প্রগর। এআ ন্সফলদি অভায/অভাদদয ফিব্য ন্সনম্নরূঃ
(ক) (খ) (গ)
২। অভায ফিদব্যয প্রেন্সক্ষদত অন্সভ ন্সনদফদন কন্সয প্রম, েকান্সত ংফাদ/ম্পাদকীি ন্সনফন্ধ/
েন্সতদফদন/ন্সফজ্ঞান/ন্সবভত অভায বাফভন্সত ম নষ্ট কদযদছ। ন্সফদলবাদফ ন্সনম্নফন্সণ মত ংভ অভাদক অঘাত কদযদছঃ
৩। এ অন্সিজনক ংফাদ/ম্পাদকীি/ন্সনফন্ধ/েন্সতদফদন/ন্সফজ্ঞান/ন্সবভত ছাাদনায ন্সফরুদদ্ধ ংন্সিষ্ট
ংফাদে/ংফাদ ংস্থায ম্পাদক ভদাদদিয কাদছ অন্সভ (ক) েন্সতফাদ াঠিদিন্সছ। ম্পাদক অভায েন্সতফাদ প্রভাদট
ছাদন্সন/অংন্সক/ন্সফকৃত অকাদয/অদযা নতুন ন্সকছু প্রমাগ কদয প্রছদদছন। তাদত ন্সবদমাদগয কাযণ েন্সভত না দি ফযং
েবান্সফত দিদছ। (খ) প্রকান েন্সতফাদ এআজে াঠাআন্সন প্রম, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------।
৪। অন্সভ ----------------------------------- পন্সযিাদী, েীকায কযন্সছ প্রমঃ
(ক) অভায জ্ঞান, ন্সফশ্বা  ফগন্সতদত কাঈন্সন্পর ভীদ ংন্সিষ্ট ফ মেকায তয ঘটনা প্র কযন্সছ এফং ন্সবদমাদগ
ফন্সণ মত প্রকান ন্সফলদি ে অদারদত প্রকান েকায ভাভরা চালু প্রনআ।
(খ) কাঈন্সন্পদর তদন্ত চরাকারীন ভদি ন্সবদমাদগয প্রকান ন্সফলি ে প্রকান অদারদতয ন্সফলিফস্ত্িদত ন্সযণত দর
কারদক্ষন না কদয অন্সভ তা কাঈন্সন্পরদক ফন্সত কযফ।
৫। এ ভাভরায েন্সতদক্ষয ভংখ্যক ন্সবদমাগদেয ন্সতন্সযি নুন্সরন্স এ দে ংভেি কদয ন্সদরাভ।

৯২

730

