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৭.১  ভূমভকাঃ  

ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা (ফা)-এয সৃমিয আমতা শুরু ১৯৪৭ াদর। বাযত 

মফবমিয য ১ সদেম্বয ১৯৪৯ াদর তদামনন্তন মনঈজ ট্রাস্ট ফ ামকস্তান 

এফং যয়টা স মরঃ এয ভদে চুমি স্বাক্ষদযয ভােদভ ামকস্তাদনয বযন্তদয 

মনঈজ ামব স মযচারনায জন্য যয়টাদ সয স্বত্ত এফং ব্যফস্থানা মনঈজ ট্রাস্ট ফ 

ামকস্তাদনয মনকট স্তান্তয কযা য়। তঃয মদ এদামদয়দটড সে ফ 

আমিয়ায ামকস্তান ভূখদিয ংদয সয়ায বযন্তযীণ ংস্থা থ সাৎ 

এদামদয়দটড সে ফ ামকস্তাদনয সয়ায মদ মনঈজ ট্রাস্ট ফ ামকস্তাদনয 

মনকট স্থানান্তমযত য়।  এবাদফআ মদ এদামদয়দটড সে ফ ামকস্তাদনয মাত্রা 

শুরু য়। যফতীদত ১৯১৩ াদরয সকাম্পানী অআদনয ধীদন ২৮ সভ ১৯৬০ 

াদর মদ এদামদয়দটড সে ফ ামকস্তান মরঃ নাদভ মনফমিত য়। দয 

তদামনন্তন  ামকস্তাদনয সকন্দ্রীয় যকায ১৫ জুন ১৯৬১ াদর মদ এদামদয়দটড 

সে ফ ামকস্তান (মধগ্রণ) োদদ (১৯৬১ াদরয ২০ নম্বয োদদ) 

জাযীয ভােদভ মদ এদামদয়দটড সে ফ ামকস্তান (এমম) মধগ্রণ কদয। 

ফাংরাদদ স্বাধীনতা রাদবয য মদ এদামদয়দটড সে ফ ামকস্তাদনয ঢাকা অঞ্চমরক কাম সারয়দক 

গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয তথ্য  ম্প্রচায ভন্ত্রণারয় ১/৭২-মচফ সনাটিমপদকন জাযীয ভােদভ 

তদামনন্তন এমম-সক ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা নাদভ েফমতসত কযা য় মায ংমক্ষপ্ত নাভ ফা যাখা য়। 

এবাদফআ স্বাধীন ফাংরাদদদ অন্তজসামতক ভাদনয জাতীয় ফাতসা ংস্থায মাত্রা শুরু য়। তঃয ফাংরাদদ 

ংফাদ ংস্থা োদদ ’১৯৭৯ থ সাৎ ১৯৭৯ াদরয ২০ নং োদদ জাযীয ভােদভ ফাংরাদদদ ফাতসা 

ংস্থায ামব স মযচারনা   দদনমিন অন্তসজামতক ফাতসা ংস্থায ামব স ংগ্র, জাতীয় ংফাদ এফং এয াদথ 

ম্পমকসত থফা ংমিি মফলয়গুদরা জনগদণয কাদছ সৌদছ সদয়ায রদক্ষয একটি জাতীয় ংফাদ ংস্থা মদদফ 

ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা একটি মফমধফদ্ধ (ফমড কদ সাদযট) ংস্থায় রূদান কযা য়। এদত ংস্থাটিয ব্যফস্থানা 

এফং োন যকায কর্তসক গঠিত ১১ দদেয একটি সফাদড সয ঈয ন্যস্ত কদয যকাদযয মফমধয াদথ 

ঙ্গমতীন নয় এভন মফমধভারা ফা অআন-কানুন েণয়দনয ক্ষভতা েদান কযা য়। ঈি ধাযায অতায় ফা 

কভ সচাযী চাকুযী মফমধভারা-১৯৯৫ েণীত য় এফং তা সগদজট অকাদয েকামত য়।  
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১৯৭৯ াদরয ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা মড সন্যান্স নুমায়ী ংস্থায 

কাম সেণারী  মনদে ঈদরখ কযা দরাঃ 

 (ক) সদ-মফদদ সথদক ংফাদ ংগ্র কদয াধাযণবাদফ গণভােদভয ভােদভ 

ফাংরাদদদয জনগদণয ভদে তা ছমিদয় সদয়া এফং ফাআদয জাতীয় 

ংফাদ ম্প্রচাদযয অদয়াজদন জাতীয় ফাতসা ংস্থায দাময়ত্ব ম্পাদন 

কযা; 

(খ) অন্তজসামতক ফাতসা ংস্থাগদরা সথদক ািা মফদেয যাজননমতক, 

কূটননমতক, অমথ সক, থ সননমতক এফং ফামণমজযক, াংস্কৃমতক  ক্রীিা 

ংফাদ ংগ্র এফং ন্যান্য সদদয জাতীয় ফাতসা ংস্থাগুদরায দঙ্গ 

ংফাদ মফমনভয়; 

(গ) ফাংরাদদদয সবতদযয এফং ফাআদযয কর গণভােভ  ফাতসা 

ংস্থামূদয কাদছ কর ধযদনয ংফাদ, াধাযণ, থ সননমতক, 

ফামণমজযক, মপচায  ছমফ মফক্রয়; 

(ঘ) ংফাদ ংগ্র  মফতযণ এফং এয সুদমাগ-সুমফধায জন্য অন্তজসামতক 

ফাতসা ংস্থা, তাদদয  সদদয জাতীয় ফাতসা ংস্থায দঙ্গ চুমি স্বাক্ষয 

কযা; 

(ঙ) ফাতসা ংস্থায ব্যফায জন্য মনয়মভত কভ সসূচীয অদয়াজন; এফং  

(চ) ংস্থায কাম সাফরী মযচারনায দঙ্গ ংমৄি থফা োমঙ্গক দত াদয 

এভন ধযদনয ন্যান্য কভ স  মফলয় ম্পাদন কযা।  

ফা তায কাম সক্রভ ফাস্তফায়দন ফমমফ সদেয মফমবন্ন সদদয জাতীয়  অন্তসজামতক 

ফাতসা ংস্থা সথদক এফং সদদয জাতীয়  েতযন্ত ঞ্চর সথদক ংগৃীত গুরুত্বপূণ স 

ংফাদ েমতমনয়ত েধান ভন্ত্রীয কাম সারয়, মঅআমড, মফটিমব  সফতায কর 

েথভ সেণীয ংফাদত্র, সফযকাযী আদরক্ট্রমনক্স মভমডয়া এফং ন্যান্য গণভােদভ 

মযদফন কযদছ। একআাদথ ফা তায কভ সকাি সদদয বযন্তয সথদক 

মটিঅআ, অনতাযা, ফান সাভা, এমম, মবদয়তনাভ, অযএএ, কাফায এদজমন্স, 

মমএ, য়ানা, ট্রান্সডাটা, অআঅযএনএনঅআ, কাতায মনঈজ এদজমন্স, থাআল্যাি 

মনঈজ এদজমন্স, ভাগদযফ অযফ সে, যয়টা স, এএপম এফং মনহুয়ায ভােদভ 

ফমমফ সদে ছমিদয় মদদে। সাগত দাময়ত্ব এফং জাতীয় ভম সাদায ভন্বয় ঘটিদয় 

ফাদয সম স্বাবামফক ম্প্রাযণ ঘটদছ কভ সধাযা এফং ন্যান্য কাম সক্রদভ, এযআ 

েমতপরন ঘদছছ মফমবন্ন সক্ষদত্র। 
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৭.২  ফা-এয জনফর কাঠাদভাঃ 

যকায ১৯৮৩ াদর তৎকারীন ভাভান্য যাষ্ট্রমত  েধান াভমযক অআন োক কর্তসক 

গঠিত ‘‘এনাভ কমভটি’’ ফাংরাদদ ব্যাী কর যকাময, অধা যকাময, ায়ত্ত্বোমত/অধা 

স্বায়ত্ত্বামত ংস্থামূদ এফং ংমিি েমতষ্ঠাদনয জনফর কাঠাদভা মনধ সাযণ  নুদভাদন 

কদয। ঈদরমখত ভদয় ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা (ফা)-এয নুদভামদত ১৪৯ জদনয জনফর 

কাঠাদভা ংদাধন কদয মফদ্যভান ১২৭ জদনয জনফর কাঠাদভা নুদভামদত য়। পদর ফাদয 

দনক তযাফশ্যকীয় মফবাগ/াখা এফং তৎংমিি দ-দফী সৃজদনয েদয়াজনীয়তা সথদকআ 

মায়। মা ভদয়য চামদায াদথ মযফতসন/মযফধ সন/ংদাধন কযা মছর মযাম স।  

ফা’য এআ ক্রভফধ সভান কভ সকাি মযচারনায জন্য সম ধযদনয জনফর কাঠাদভা 

েদয়াজন তা ংস্থায েমতষ্ঠাকারীন ভয় সথদক দ্যাফমধ েতুর। মায সেমক্ষদত 

১৯৯৩ াদর ১৮১ জনফর কাঠাদভা নুদভাদদনয জন্য ভন্ত্রণারদয় েস্তাফ মদদর 

২০০৩ াদর ংস্থান ভন্ত্রণারয় ৩০ টি দদয নুদভাদন এফং তস াদদক্ষ 

অদযা ৯টি সভাট ৩৯টি দদয নুদভাদন সদয়। মকন্তু ফা’য েদয়াজনীয়  

তযাফশ্যকীয় জনফর কাঠাদভা নুদভামদত না য়ায় এফং কাম সক্রভ 

মযচারনায় ব্যতযয় ঘটায় সফাড স ২০০৫ াদর ২৪২ জন জনফর কাঠাদভা 

নুদভাদন কদয। ফা এখন অয শুধুভাত্র জাতীয় েমতষ্ঠানআ নয় ফযং একটি 

অন্তসজামতক ভাদনয ভম সাদাম্পন্ন েমতষ্ঠান মদদফ কভ সকাি মযচারনা কযদছ।  

সআ অদরাদক ংস্থায আংদযজী ফাতসা ামব সদয াাাম ফাংরা ফাতসা মফবাগ 

েমতষ্ঠা োন মফবাগ, পূণ সাঙ্গ মাফ মফবাগ, অআটি মফবাগ, মযকল্পনা াখা 

এফং চট্টগ্রাভ ব্যযদযা ব্যতীত মফমবন্ন মফবাগ  সজরায় ৭টি অঞ্চমরক কাম সারয় 

স্থান কযা য় মথাঃ যাজাী, খুরনা, ফমযার, মদরট, ফগুিা, যংপুয এফং 

যাঙাভাটি। 

৬০ 
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                                                                   াংগঠমনক কাঠাদভা  
 

ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা  
 

ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা (ফা) মযচারনা সফাদড স ১১২তভ বায় নুদভামদত জনফর কাঠাদভা 
 

 

    সফাড স ফ ডাআদযক্টয 

 

 
 

                                                     ম্যাদনমজং ডাআদযক্টয                     ২৪২ 

                এি                               ংখ্যা: ৬               

         চীপ এমডটয                           ১  ম্যাদনমজং ডাআদযক্টয           

                                                          ৩    ম..    

                                    ২    ময়ন 
 

                                                                     ম্যাদনমজং এমডটয                       ২৩৬           

                           ংখ্যা : ২              

                                            ১   ম্যাদনমজং এমডটয 

                                       ১   মপ এমিযান্ট/ম.এ. 

 
 

১  চীপ মনঈজ এমডটয  (ফাংরা)-    ৪১                            ১  চীপ মনঈজ এমডটয  (আংদযজী)-    ১০০ 

 

 

মনঈজ সডস্ক  (ফাংরা)-    ২১                         মযদাটি সং সডস্ক  -     ৩৯   ন্যানার সডস্ক - ২৩   এডমভমনদেন সকন - ৩৮                            

৩   মনঈজ এমডটয   ১  চীপ মযদাট সায   ৩   সডপুটি চীপ মনঈজ এমডটয               ১  চীপ ফ এডমভমনদেন/মজ.এভ. 

৯   মমনয়য াফ-এমডটয  ৫  মমনয়য সোর কদযদিন্ট  ৫   মনঈজ এমডটয  ১  এডমভমনদেটিব মপায 

৯   াফ-এমডটয   ১৪  সোর কদযদিন্ট                  ৬   মমনয়য াফ-এমডটয                  ২  মমনয়য এডমভমনদেটিব 

এমিযান্ট 

    ১  সডপুটি চীপ মযদাট সায                  ৯   াফ-এমডটয  ২  মমনয়য সটমরদপান াদযটয 

    ১০  মমনয়য স্টাপ মযদাট সায                       ১  সকয়ায-সটকায 

    ৮  স্টাপ মযদাট সায      ১   সস্টায কীায 

১  এমিযান্ট সডাচায 

     ৪  জুমনয়য সটমরদপান াদযটয 

মযদাটি সং সডস্ক  -    ১৬    বাযম ব্যযদযা - ১   আন্টা ন্যানার সডস্ক - ৪  ১  এমিযান্ট এডমভমনদেটয/মপ সুায  

১  সডপুটি চীপ মযদাট সায                 ১  সোর কদযদিন্ট                   ২  মনঈজ এমডটয  ৪  ড্রাআবায 

                  

২  সোর কদযদিন্ট                          (মনঈ মদল্লী)   ১  মমনয়য াফ-এমডটয                 ১  এমিযান্ট 

সকয়ায-সটকায 

৭  মমনয়য স্টাপ মযদাট সায                          ১  াফ-এমডটয                    ১৩  ময়ন 

৬  স্টাপ মযদাট সায    পদটা সডস্ক - ২                       ৩  সুআায 

  ২  মমনয়য স্টাপ পদটাগ্রাপায                      ১  সস্টায এমিযান্ট  

      আদকাদনামভক সডস্ক - ৪                     ২   মযদমনি 

                             ১  মনঈজ এমডটয    

মপচায সডস্ক - ৩                                                                                    ১  মমনয়য াফ-এমডটয   

১  চীপ ফ মপচায (সোর কদয.)                  চট্টগ্রাভ ব্যযদযা -  ৫   ১  মমনয়য স্টাপ মযদাট সায   

২ মপচায যাআটায (াফ-এমডটয)      ১  স্টাপ মযদাট সায  াদযটিং সকন - ২৩ 

   ১  ব্যযদযা চীপ                      ১  চীপ টিম/কমম্পঈটায াদযটয  

  ১  মমনয়য স্টাপ মযদাট সায                     ৯  মমনয়য টিম/কমম্পঈটায াদযটয  

     ১  স্টাপ মযদাট সায                     ৫  জুমনয়য টিম/কমম্পঈটায াদযটয 

 ২  ময়ন                      ৪  মমনয়য সযমড/কমম্পঈটায াদযটয 

      মডমেক্ট সডস্ক - ৫                              ২  সডপুটি চীপ কমম্পঈটায াদযটয  

৫৫ সজরা ংফাদদাতা (াট স-টাআভ)                          ২  মমনয়য সযমড/কমম্পঈটায 

াদযটয 

 ২  মনঈজ এমডটয   

৬ জন াট স-টাআভ কদযনদিন্ট  খুরনা মপ - ২   ১  মমনয়য াফ-এমডটয 

(আঈমনবাযমটি), ২ সভমডকযার)  ১  মমনয়য স্টাপ মযদাট সায                  ২  াফ-এমডটয  কদ সাদযট সকন - ১ 

   

  ১  স্টাপ মযদাট সায      ১  প্ল্যামনং মপায 

সুেীভ সকাট স, াআদকাট স এফং                 যাজাী মপ  - ২   সোট সস্ সডস্ক - ৪ 

ন্যান্য সজরা সকাট স ১জন                   ১   মমনয়য স্টাপ মযদাট সায                  ১  মনঈজ এমডটয 

 সটকমনকযার সকন - ১৭ 

াট স-টাআভ কদযদিন্ট   ১   স্টাপ মযদাট সায   ১  াফ-এমডটয  ১   ম্যাদনজায/আমিমনয়ায 

      ১  মমনয়য স্টাপ মযদাট সায                  ২   মদস্টভ এডমভমনদষ্ট্রটয 

   যাঙ্গাভাটি মপ -  ১  ১  স্টাপ মযদাট সায  ১   এমিযান্ট আমিমনয়ায 

    ১  স্টাপ মযদাট সায      ১  মদস্টভ আমিমনয়ায  

      সযপাদযন্স সডস্ক - ৫  ১  জুমনয়য মদস্টভ আমিমনয়ায 

    ফমযার মপ - ১   ১  মনঈজ এমডটয  ১   মদস্টভ সুাযবাআজায  
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    ১  স্টাপ মযদাট সায   ২  মমনয়য সযকড স কীায                  ১   মমনয়য আদরকমট্রময়ান 

        ১  এমিযান্ট সযকড স কীায                  ১  আদরকমট্রময়ান এমিযান্ট 

    যংপুয মপ - ১   ১  সযপাদযন্স এমিযান্ট  ৫   সভকামনকযার সুাযবাআজায 

    ১  স্টাপ মযদাট সায       ২   মমনয়য সভকামনক 

           ১   জুমনয়য সভকামনক 

    মদরট মপ - ২     

    ১  মমনয়য স্টাপ মযদাট সায                      একাঈন্টস্ সকন - ১১ 

১  স্টাপ মযদাট সায        ১  চীপ একাঈন্টযান্ট 

    ১  সডপুটি চীপ একাঈন্টযান্ট 

    ফগুিা মপ - ১      ৩  মমনয়য একাঈন্টযান্ট  

    মমনয়য স্টাপ মযদাট সায      ১  মফর কাদরক্টয 

      ৩  এমিযান্ট একাঈন্টযান্ট 

                             ১  একাঈন্টস্ এমিযান্ট-কাভ-টাআমি 

     ১   একাঈন্টস্ এমিযান্ট  

     
       

       

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 477 

৭.৩ ংস্থায় কভ সযত াংফামদক, কভ সকতসা/কভ সচাযীদদয কভ সফন্টনঃ 
 

 ংস্থায় কভ সযত াংফামদকদদয কভ সফন্টনঃ 
 

ক্রমভক দফী দাময়ত্বাফরী 

১. ব্যফস্থানা মযচারক  

 েধান ম্পাদক 

১. ংস্থায াফ সক্ষমণক কভ সকতসা, েধান োমনক কভ সকতসা 

এফং েধান ম্পাদদকয দাময়ত্ব ারন।  

২. ংস্থায মফলয়মূ এফং তমফর মনয়ন্ত্রণ এফং ংস্থায 

কাদজয তত্ত্বাফধান  মনয়ন্ত্রণ এফং াধাযণ  কামযগময 

কভ সকতসাগণ  কভ সচাযীবৃি মাযা ংস্থায কাজ ম্পাদদনয 

ঈদেদশ্য মনদয়ামজত এফং সফাড স কর্তসক থফা সকান মদ্ধাদন্তয 

দ্বাযা সফাড স কর্তসক মনদয়ামজত তাযা সফাড স থফা ন্যবাদফ 

মনধ সামযত দাময়ত্ব ারন।  

৩. ংস্থায মথাথ স কভ সম্পাদন এফং শৃঙ্খরা ফজায় যাখায 

দাময়ত্ব ারন। 

৪. ংস্থায ভাঠ ম সাদয়য কভীদদয মনফ সাী  মযচারনা 

মনদদ সনা েদান এফং তাদদয কাদজয তদাযমক।  

৫. মফমধগত দ্ধমত মযারদন ংস্থায ১ভ, ২য়, ৩য় এফং  

৪থ স সেণীয কভ সচাযী মনদয়াগ। 

৬. স্থায়ী অদদদয ভােদভ মধনস্ত কভ সকতসাদদয ক্ষভতা  

দাময়ত্ব ফন্টন।  

৭. ংস্থায েমতমনমধত্বকযণ এফং সমফ সক্ষদত্র ব্যমিগতবাদফ 

েমতমনমধত্ব কযা ম্ভফ নয় সফ সক্ষদত্র তায দক্ষ েমতমনমধ 

মনফ সাচন। 

৮. ধীনস্ত কর কভ সকতসা/কভ সচাযীদদয মজসত ছুটি আতযামদ 

নুদভাদন। 

৯. কভ সকতসাদদয কভ সন্থা মখন সমভন েদয়াজন মনধ সাযণ।  

১০. সমবাদফ েদমাজয সবাদফ ংস্থায যাজস্ব অয় মনমিত- 

কযণ এফং তায মনয়ন্ত্রণাধীন ংস্থায কর ম্পদদয মনযাত্তা 

মফধান।  

১১. ংস্থায েদয়াজনীয় মনযাত্তা মফধাদন দদক্ষ গ্রণ। 

২. ব্যফস্থানা 

ম্পাদক 
১. ংস্থায ব্যফস্থানা মযচারক  েধান ম্পাদদকয 

ব্যফস্থানা এফং ম্পাদকীয় দাময়ত্ব ারদন 

দমামগতা েদান।  
২. ধীনস্ত কভ সকতসা/কভ সচাযীদদয মজসত ছুটি, আতযামদ 

নুদভাদন তায ম সত ক্ষভতা ফদর।  
৩. মযদাটি সং এফং ম্পাদকীয় কাদজয ভন্বয়। 
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ক্রমভক দফী দাময়ত্বাফরী 

  ৪. ম্পাদকীয় কাদজয মযদাট স কযদফন এফং 

ব্যফস্থানা মযচারদকয মনকট নমথ স কযদফন। 

৫. েধান ফাতসা ম্পাদক এফং েধান েমতদফদকদদয 

েতযামক মযদাট স ব্যফস্থানা মযচারদকয মনকট 

ঈস্থান। 

৩. চীপ মনঈজ এমডটয ১.েধান ফাতসা ম্পাদক ংস্থায ামফ সক ফাতসা ংগ্র 

এফং যফযাদয াভমগ্রক দাময়ত্ব ারন।  

২. ংস্থায মফমবন্ন সডস্ক  ংফাদ ংমিি াখায 

কাদজয ভন্বয় াধন ছািা পুদযা ংস্থায মনঈজ 

ামব স মযচারনা  তদাযমক।  

৩. ংস্থায কর ংফাদ সেযণ কযা। ভপঃস্বদর 

কভ সযত কর াংফাদদাতায এফং ভপঃস্বর সডদস্কয 

কাজ তদাযমক  মযচারনা।  

৪. ংস্থায অআটি  েদকৌর মফবাদগয ংফাদ সেযণ 

ংমিি কভ সকাদিয তদাযকী  এফং ঈদল্লমখত মফবাগ 

মূদ  অন্তজসামতক ংফাদ ংস্থায ংফাদ গ্রণ  

কর ংফাদ সেযদণয কভ সকাি মযচারনা  

তদাযমক।  

৫. ব্যফস্থানা ম্পাদক-এয ভােদভ ব্যফস্থানা 

মযচারক  েধান ম্পাদক-এয  মনকট জফাফমদম। 

৪. চীপ মনঈজ এমডটয 

(ফাংরা) 
১. েধান ফাতসা ম্পাদক (ফাংরা) ংফাদ ংস্থায 

ফাংরা ামব সদয ফাতসা ংগ্র এফং যফযাদয 

াভমগ্রক দাময়ত্ব ারন।  

২. ংস্থায ফাংরা ামব সদয মফমবন্ন সডস্ক  াখায 

কাদজয ভন্বয় াধন ছািা ংস্থায ফাংরা মনঈজ 

ামব সদয মযচারনা  তদাযমক। 

 ৩. েধান ফাতসা ম্পাদক-এয যাভ স গ্রণ কদয তায 

ঈয ন্যস্ত দাময়ত্ব ারন।  

৪. ব্যফস্থানা ম্পাদক-এয  মনকট জফাফমদম। 

৫. সোর 

কদযদিন্ট 

১. মফদল ংফাদদাতা একজন মফদল দাময়ত্বোপ্ত 

াংফামদক মদদফ যাজননমতক, থ সননমতক  মফদল 
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গুরুত্বপূণ স কর েকায জাতীয়  অন্তজসামতক ংফাদদয 

ব্যাখ্যা-মফদলণ েমতদফদন যচনা।  

২. মতমন এ দাময়ত্ব তায জন্য মনধ সামযত কভ সস্থর  সথদক 

ম্পাদন। 

৩. মতমন যাময ব্যফস্থানা ম্পাদক-এয ভােদভ 

ব্যফস্থানা মযচারক  েধান ম্পাদক-এয  মনকট 

জফাফমদম। 

ক্রমভক দফী দাময়ত্বাফরী 

৬. সডপুটি চীপ মনঈজ 

এমডটয    
১. ংফাদ ংস্থায ঈ-েধান ফাতসা ম্পাদকগণ 

ংস্থায েধান দপ্তদয মফমবন্ন সডস্ক/াখায দাময়দত্ব 

মনদয়ামজত সথদক এয েধান কাম সারয় ফা ব্যযদযা মপ 

ফা সকান াখা মপদয মনঈজ ামব সদয তদাযমক  

মযচারনা।  

২. এছািা তাযা মনজস্ব েমতদফদক  ংফাদদাতাদদয 

কাছ সথদক োপ্ত ংফাদ েদয়াজদন ম্পাদনা কযদফন 

এফং েদয়াজনদফাদধ পুনমর সখন।  

৩. এছািা থ সনীমত, ক্রীিা, অন্তজসামতক সডদস্কয 

তত্ত্বাফধান।  

৭. মনঈজ এমডটয ১. ংফাদ ংস্থায ফাতসা ম্পাদকগণ ংস্থায সকন্দ্রীয় 

দপ্তদয মফমবন্ন সডস্ক/াখায দাময়দত্ব মনদয়ামজত সথদক 

এয েধান কাম সারয় ফা ব্যযদযা মপ ফা সকান াখা 

মপদয মনঈজ ামব সদয তদাযমক  মযচারনা।  

২. এছািা তাযা মনজস্ব েমতদফদক  ংফাদদাতাদদয 

কাছ সথদক োপ্ত ংফাদ ম্পাদনা কযদফন এফং 

েদয়াজনদফাদধ পুনমর সখন।  

৩. তাছািা থ সনীমত, ক্রীিা, অন্তজসামতক সডদস্কয 

তত্ত্বাফধান।  

৪. ংস্থায োতযমক মফার মনঈজ বমরঈদভয েথভ 

সচক-দয়ন্ট এআ ফাতসা ম্পাদকগণ। েমতটি কাজ 

তাদদযদক মনমদ সি  স্বল্পভদয়য ভদে ম্পাদন।  

৮. মমনয়য াফ-

এমডটয 
১. মমনয়য াফ-এমডটয, ংস্থায ফাতসা সডস্কমূদ 

মনদজ ংফাদ ম্পাদনা  নুফাদ।  

২. মফমবন্ন সূত্র দত োপ্ত ংফাদ মনফ সাচন কদয -

ম্পাদকদদয ভদে মফতযণ এফং তাদদয কাদজয 

তদাযমক।  

৩. মতমন েমতদফদকদদয কাছ সথদক োপ্ত ংফাদ 
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ম্পাদনা  েদয়াজদন পুনমর সখন। 

৯. াফ-এমডটয ১. জুমনয়য াফ-এমডটয মফমবন্ন অন্তজসামতক ংফাদ 

ংস্থা এফং েমতদফদক  ংফাদদাতাদদয কাছ সথদক 

োপ্ত ংফাদ মনফ সাচন  ম্পাদনা। 

১০. চীপ মযদাট সায ১. চীপ মযদাট সায ংস্থায কর েমতদফদকদদয 

মযচারনায দাময়দত্ব সথদক তাদদয ভদে কাজ ফন্টন 

এফং কাজ-এয তদাযকী।  

২. মতমন মনদজ গুরুত্বপূণ স ংফাদ ংগ্রদয  

েমতদফদন েস্ত্ত্তদতয কাদজ মনদয়ামজত।  

৩. মতমন মযদাটিং মফবাদগয দাময়দত্ব মনদয়ামজত। 

১১. সডপুটি চীপ 

মযদাট সায 
১. ঈ-েধান েমতদফদক ংফাদ ংস্থায েধান 

েমতদফদদকয ধীদন সথদক এফং  েধান েমতদফদদকয 

নুমস্থমতদত কর েমতদফদকদদয মযচারনায 

দাময়দত্ব সথদক তাদদয ভদে কাজ ফন্টন এফং কাজ-এয 

তদাযকী। 

ক্রমভক দফী দাময়ত্বাফরী 

  ২. মতমন মনদজ গুরুত্বপূণ স ংফাদ ংগ্রদয  

েমতদফদদনয কাদজ মনদয়ামজত থাকদফন। 

১২. ব্যযদযা চীপ ১.ব্যযদযা েধান মনজস্ব েমতদফদক, -ম্পাদক ফা 

ফাতসা ম্পাদক মাদফ তঁয স্বাবামফক দাময়ত্ব ছািা 

ফাতসা ংস্থায ব্যযদযা ফা াখা মপদয ামফ সক দাময়ত্ব 

ারন। 

১৩. মমনয়য মযদাট সায ১. মমনয়য মযদ সাটায ংফাদ ংস্থায দয দপ্তদয ফা 

সকান ব্যযদযা মপদ মনমৄি সথদক ংফাদ ংগ্র  

ঈস্থান।  

২. েদয়াজদন নুফাদ কদয ংফাদ ঈস্থান। 

১৪. সডপুটি চীপ 

মযদাট সায (ফাংরা) 

১. ঈ-েধান েমতদফদক ংফাদ ংস্থায েধান 

েমতদফদদকয ধীদন সথদক এফং  েধান েমতদফদদকয 

নুমস্থমতদত কর েমতদফদক মযচারনায দাময়দত্ব 

সথদক তাদদয ভদে কাজ ফন্টন এফং কাজ-এয 

তদাযকী।  

২. মতমন মনদজ গুরুত্বপূণ স ংফাদ ংগ্রদয  

েমতদফদদনয কাদজ মনদয়ামজত থাকদফন। 
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১৫. স্টাপ মযদাট সায ১. স্টাপ মযদাট সায ংফাদ ংস্থায দয দপ্তদয ফা 

সকান ব্যযদযা মপদ মনমৄি সথদক ংফাদ ংগ্র  

ঈস্থান।  

২. েদয়াজদন নুফাদ কদয ংফাদ ঈস্থান।  

১৬. মমনয়য 

পদটাগ্রাপায 

১. মমনয়য পদটাগ্রাপায ংস্থায জন্য মফমবন্ন ঘটনা  

জনগুরুত্বপূণ স মফলদয়য অদরাকমচত্র তুদর তায দাময়ত্ব 

ারন।  

 

ংস্থায় কভ সযত োমনক কভ সকতসাদদয কভ সফন্টনঃ 

ক্রমভ

ক 

দফী দাময়ত্বাফরী 

১.  ভাব্যফস্থাক ১. ংস্থায মাফতীয় োমনক  ংস্থাদনয কাদজ 

ব্যফস্থানা মযচারকদক াায্য কযা।  

২.ব্যফস্থানা মযচারক কর্তসক ম সত কভ সম্পাদন।  

৩. ংস্থায কর কভ সকতসা/কভ সচাযীদদয মজসত 

ছুটি কর ছুটি নুদভাদন এফং ংস্থায অমথ সক 

ব্যফস্থানা ম সদফক্ষণ  মযচারনা ম সত 

ক্ষভতাফদর।  

৪. তথ্য ভন্ত্রণারয়, থ স ভন্ত্রণারয়, ফামণমজযক মডট 

মধদপ্তয ন্যান্য ংস্থায মত সমাগাদমাগ যক্ষা 

 েদয়াজনীয় কাম সামদ ম্পাদন।  

ক্রমভ

ক 
দফী দাময়ত্বাফরী 

  ৫. ংস্থায ঈন্নয়ন মফলয়ক কাম সামদয দাময়ত্ব ারন। 

৬. ংস্থায োন  মাফ মফবাগ ন্যান্য 

াখায কাজ তদাযকী।  

৭. কর মফবাদগয াদথ ভন্বয় াধন। 

৮. ব্যফস্থানা মযচারক  েধান ম্পাদক-এয 

মনকট নমথ স। 

২. চীপ একাঈন্টযান্ট ১. মথামথবাদফ ংস্থায মাফ মফবাদগয কাজ মযচারনা  
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তদাযকী। 

২. ংস্থায মাফ যক্ষণাদফক্ষণ।   

৩. ফামল সক/াভময়ক মাফ, অমথ সক মফফযণ এফং 

ফাদজট আতযামদ দতযীয দাময়ত্ব ারন।  

৪. ংস্থায কর কভ সকতসা/কভ সচাযীয ভামক সফতন 

মফর েস্ত্ত্ততকযণ। 

৫. মখন সমভন েদয়াজন সবাদফ ম সত দাময়ত্ব 

ারন। 

৬. ভাব্যস্থাক-এয ভােদভ ব্যফস্থানা মযচারক 

 েধান ম্পাদক-এয মনকট নমথ স। 

৩. মযকল্পনা 

কভ সকতসা 

১. ংস্থায দাপ্তমযক কাদজ ভাব্যফস্থাকদক াায্য কযা। 

ংস্থায ঈন্নয়ন মফলয়ক কাম সামদয দাময়ত্ব ারন।  

২. মফমবন্ন যকাযী দপ্তয  ন্যান্য ংস্থায মত 

সমাগাদমাগ যক্ষা কযা, ংস্থায োমনক কাদজ াায্য 

কযা।  

৩. ব্যফস্থানা মযচারক, ব্যফস্থানা ম্পাদক, 

ভাব্যফস্থাক কর্তসক ম সত ন্যান্য দাময়ত্ব ারন। 

৪. কাযী োক/ 

মপ সুায 

১. মতমন ভাব্যফস্থাক  োমনক কভ সকতসায 

কাদজয াদথ ভন্বয় কদয ংস্থায োন মফবাদগয 

কাজ ম্পাদদন ম্পৃি থাকদফন।  

২. ংস্থায অবযন্তযীণ মফলয়ামদ ংস্থায 

ফকাঠাদভাগত ঈন্নয়ন কভ সম্পাদন তদাযকী 

কযদফন।  

৩. মতমন ংস্থায সকয়াযদটকাযদদয কাদজয 

তদাযকী কযদফন। 

৪. এছািা ব্যফস্থানা মযচারক, ব্যফস্থানা 

ম্পাদক, ভাব্যফস্থাক কর্তসক ম সত ন্যান্য 

দাময়ত্ব ারন কযদফন।  

৫. োমনক 

কভ সকতসা 

১. ংস্থায কর াংফামদক কভ সকতসা/ কভ সচাযীয 

ব্যমিগত  োমনক নমথ ংযক্ষণ  ভানফ 

ম্পদ ঈন্নয়দন ব্যফস্থানাদক দমামগতা কযা।  

২. োন কাযীগদণয কাদজয তদাযকী। 

ক্রমভ

ক 

দফী দাময়ত্বাফরী 

  ৩. ংস্থায োমনক কাদজ ভাব্যফস্থাকদক 

াায্য কযা।  
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৪. ংস্থায কর কভ সকতসা/কভ সচাযীয ছুটিয মাফ 

ংযক্ষণ।  

৫. ব্যফস্থানা কর্তসক ম সত ন্যান্য দাময়ত্ব ারন। 

৬. ম্যাদনজায/আমিমন

য়ায 

১. কমম্পঈটায সনটয়াকস আনস্টদরন, ট্রাফরশূটিং, 

সভআনদটদনন্স, মডজাআমনং এফং প্যামনং অআটি 

মফবাদগয কর কাদজয তত্ত্বাফধান।  

২. দয়ফাআট সডবরদভন্ট  সভআনদটআন। 

৩. ংস্থায য়াআড এমযয়া সনটয়াকস (য়ান)-দতযী 

 সভআনদটআন। 

৪. ফ্টয়যায দতযী  ংযক্ষণ এফং মথামথ 

মযচারনা কযা এফং ফ্টয়যাদয জটিরতা মনযন। 

৫. ংস্থায সরাকার এমযয়া সনটয়াকস (ল্যান) স্থান 

এফং সভআনদটআন।  

৬. ংফাদ গ্রাকদদয সনটয়াদকস সকান েকায 

জটিরতা মনযন। 

৭. কমম্পঈটায  মেন্টাদযয জটিরতা মনযন। 

৮. েদকৌর মফবাদগয মাফতীয় কাজ ম্পাদন।  

৯. মতমন ভাব্যফস্থাক-এয ভােদভ নমথ ঈস্থান। 
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৭.৪ THE BANGLADESH SANGBAD SANGSTHA ORDINANCE, 1979 
 

No. 193-PubThe following Ordinance made by the President of the 

People's Republic of Bangladesh, on the 30
th
 March, 1979, is hereby 

published for general information : 

THE BANGLADESH SANGBAD SANGSTHA ORDINANCE, 1979 

Ordinance No. XX of 1979 AN ORDINANCE 

to provide for the establishment of the Bangladesh Sangbad Sangstha. 

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment of the 

Bangladesh Sangbad Sangstha as a national news agency for undertaking 

and promoting news agency service in Bangladesh, obtaining international 

news agency service, mobilisation of national news, and for matters 

connected therewith or incidental thereto; 

Now, THEREFORE, in pursuance of the proclamations of the 20
th
 August, 

1975, and the 8
th
 November, 1975, and in exercise of all powers enabling 

him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the 

following Ordinance : 

1. Short title.This Ordinance may be called the Bangladesh Sangbad 

Sangstha Ordinance, 1979. 

2. Definitions.In this Ordinance, unless context otherwise requires, 

(a) "Board" means the Board of Directors of the Sangstha Constituted 

under section 7; 

(b) "Chairman" means the Chairman of the Board; 

(c) "Director" means a Director of the Board; 

(d) "Managing Director" means the Managing Director of the Board; 

(e) "prescribed" means prescribed by rules or regulations made under 

this Ordinance; 

(f) "Sangstha" means the Bangladesh Sangbad Sangstha established 

under section 3.   

৬১ 
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3. Establishment and Incorporation of the Sangstha.(1) There shall be 

a Sangstha to be called the Bangladesh Sangbad Sangstha for carrying out the 

purposes of this Ordinance. 

(2) The Sangstha shall be a body corporate having perpetual succession and 

a common seal, with power, subject to the provisions of this Ordinance to 

acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and shall by 

the said name sue and be sued. 

4.  Head Office of the Sangstha.-(1) The Head of the Sangstha shall be at 

Dacca. 

(2) The Sangstha may establish its branches at such other places as the 

Board may decide. 

5.  Functions of the Sangstha. The functions of the Sangstha shall be 

 (a) to carry out the responsibility of national news agency of 

Bangladesh by securing news from home and abroad, disseminating 

the same to the people of Bangladesh in general through mass-

media and  organising transmission of national news abroad; 

(b) to secure world-widenews political, diplomatic, financial, economic 

and commercial, cultural and sports from international news 

agencies and exchange news with national news agencies of other 

countries; 

(c) to sell all kinds of news, general, economic and commercial features 

and photo to all mass-media and news agencies within and outside 

Bangladesh; 

(d) to sign agreements with international news agencies, national news 

agencies of other countries for securing and disseminating  news 

and facilities for the same; 

(e) to organise systematic programme for news agency business; and 

(f) to do such other acts and things as may be connected with or 

incidental to the carrying out of the functions of the Sangstha. 

6. Management of the Sangstha.(1) Subject to the rules and regulations 

made under the Ordinance, the general direction, management and administration 

of the affairs of the Sangstha shall vest in a Board which may exercise all powers 

and do all acts and things which may be exercised or done by the Sangstha. 
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(2) The Board in discharging its functions shall, as far as practicable, act 

having due regard to public interest generally and be guided by such general or 

special instruction as may be given to it from time to time by the Government. 

7.   Constitution of the Board.The Board shall consist of 

(a) a Chairman who shall be appointed by the Government; 

(b) the Managing Director, ex officio; 

(c) three Directors to be appointed by the Government, from amongst 

the officers not below the status of Joint Secretary, one each from 

the Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Finance 

and the Posts, Telegraph and Telephone Division; 

(d) five Directors to be appointed by the Government from the editors 

of newspapers who subscribe news from the Sangstha, of whom at 

least three must be from Dacca; and 

(e) one person to be appointed by the Government from amongst the 

employees of the Sangstha.  

8. Terms of office of the Chairman and other Directors.(1) Save as 

otherwise provided, the Chairman and other Directors shall hold office during 

pleasure of the Government for a period not exceeding three years from the date 

of appointment but are removable by the Government for permanent incapacity 

or other cause; and a retiring Chairman or Director shall be eligible for 

reappointment for another term only. 

(2) When a person appointed as Director, cease to represent the particular 

interest which he was appointed to represent shall also cease to be the Director, 

and his seat shall be deemed to have been vacated and a person shall thereupon 

be appointed to fill the vacancy. 

(3) Any vacancy in the office of a Director shall be filled in by fresh 

appointment and a Director so appointed shall hold office for the remaining 

period for which the Director in whose place he is appointed would have held 

office. 

(4) The Chairman and other Directors shall serve without remuneration but 

may be paid such travelling and other expenses when engaged on business of the 

Board as may be prescribed. 
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9. Vacating the office, disqualifications, etc.(1) No person shall be or 

shall continue to be the Chairman or a Director who 

 (a) is a salaried official of the Sangstha other than the Managing 
Director and an employee appointed as Director; 

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

(c) stands declared by a competent Court to be of unsound mind; or 

(d) is a person who is subject to a disqualification imposed by or under 
any law for the time being in force to hold any public office; or 

(e) is or, any time, has been adjudicated an insolvent; or 

(f) absents himself from three consecutive meetings of the Board 
without leave of absence granted by the Chairman or, in case of the 
Chairman, by the Government. 

(2)   If the Chairman or any other Director, by reason of illness or other 

incapacity or absence from Dacca, is unable, at any time, to perform the duties 

of his position, or if the position of the Chairman or any other Director is, at any 

times, vacant, the Government may make a temporary appointment of any 

person to act in his place or in such position upon such terms and conditions and 

for such time as the Government may determine. 

10.  Meetings of the Board.(1) Meeting of the Board shall be held at such 

times and places as may be prescribed:  

Provided that the meeting of the Board may otherwise be convened by the 
Managing Director in consultation with the Chairman. 

(2) Seven Directors including the Chairman shall form the quorum at a 
meeting of the Board. 

(3) Meeting of the Board shall be presided over by the Chairman and, in his 
absence, by a person elected for the purpose by the Directors present from 
amongst themselves. 

(4) All matters of the meeting of the Board shall be decided by the votes of 
the majority of the Directors present and voting. 

(5) At a meeting of the Board each Director shall have one vote, but in the 
event of equality of votes, the person presiding shall have a second or casting 
vote. 
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11. Validity of the proceeding .(1) No act or proceeding of the Board shall 

be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in, or any defect 

in the constitution of, the Board; and a vacancy in the Board or a temporary 

absence of a Director for any reason shall not impair the right of the remaining 

Directors to act. 

(2) All acts done by the person acting in good faith as the Chairman or a 

Director shall be valid, notwithstanding that it may afterwards be discovered that 

his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or had 

terminated by virtue of any provision contained in any law for the time being in 

force : 

Provided that nothing in this section shall be deemed to give validity to any 

act of the Chairman or a Director after his appointment has been shown to be 

invalid or to have been terminated. 

12. Managing Director.(1) The Managing Director shall be appointed by 

the Government from amongst the journalists having not less than fifteen years 

experience in journalism on such terms and conditions as may be determined by 

the Government and he shall also be the Chief Editor of the Sangstha. 

(2) The Managing Director shall be a whole time officer and the Chief 

Administrative Officer of the Sangstha and, subject to the provisions of this 

Ordinance, he shall administer and manage the affairs and fund of the Sangstha, 

and shall have supervision over and direction of the work of the Sangstha and of 

the officers and employees, technical or otherwise, employed for the purpose of 

carrying out the work of the Sangstha, and shall also discharge such duties as 

may be assigned to him by the Board or as may be prescribed. 

13. Appointment of officers, etc.(1) The Sangstha may, subject to such 

general or special orders as the Government may give from time to time and 

subject to such terms and conditions as the Government may determine, appoint 

such officers and other employees as it considers necessary for the efficient 

performance of its affairs. 

(2) The Board, subject to approval of the Government and in accordance 

with the general and specific standing orders of the Government, shall prescribe 

the procedure for appointment of its officers and employees and for taking 

disciplinary action against them.  
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14. Delegation of Powers.The Board may, by general or special order in 

writing, direct that such of its powers shall, in such circumstances and under such 

conditions, if any, as may be specified in the order by exercisable also by the 

Chairman, or by such director or officer of the Sangstha as may be so specified. 

15. Indemnity, etc.The Chairman, Director and every officer and employee 

of the Sangstha shall be indemnified by the Sangstha against all losses and 

expenses incurred by him in or in relation to the discharge of his duties, except 

such as have been caused by his willful act or default.  

16. Funds of the Sangstha.(1) The Sangstha shall have its own fund which 

shall be utilised by it to meet charges in connection with the affairs of the 

Sangstha. 

(2)  The fund of the Sangstha shall consist of 

(a) Grants made by the Government; 

(b) loans obtained from the Government; 

(c) fees from the subscribers of the news; 

(d) gifts and endowments; 

(e) sale proceeds and royalties of news items, features, photos and 

such other allied matters; 

(f) grants and contributions from agencies, foundations and 

organisations; and 

(g) other sources. 

(3)  All money of the fund of the Sangstha shall be kept in any bank or banks 

approved by the Board. 

17. Budget.The Sangstha shall, by such date before the commencement of 

every financial year as the Government may direct, submit to the Government for 

approval a budget, in such form as the Government may specify, for each 

financial year showing the estimated receipts and expenditure and the sums 

which are likely to be required from the Government during that financial year. 

18. Accounts.The Sangstha shall maintain its accounts in such manner and 

form as the Government may direct. 
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19. Audit.(1) The accounts of the Sangstha shall be audited every year by 

the Comptroller and Auditor-General of Bangladesh, hereinafter referred to as 

the Auditor-General, in such manner as may be prescribed : 

Provided that the Auditor-General may in addition to the yearly audit either 

of his own motion or upon a request received in this behalf from the Government 

undertake such audit of the accounts of the Sangstha at such time as may be 

considered necessary. 

 (2)  For the purpose of audit, the Auditor-General or any person authorised 

by him shall have access to all records, books, documents, account cash and other 

properties of the Sangstha and may examine, the Chairman, any Director or any 

officer or other employee of the Sangstha and the Sangstha shall at the time of 

such audit, produce the account books and connected documents and furnish such 

explanations and information as the Auditor-General or an officer authorised by 

him in this behalf may ask for.  

(3) The Auditor-General shall submit an audit report to the Government, 

with a copy to the Sangstha, in which he shall state whether, in his opinion, 

accounts of the Sangstha are properly drawn up and, if he has called for any 

explanation or information from the Sangstha whether it has been given and 

whether it is satisfactory.  

(4) The Sangstha, shall comply with any directive issued by the Government 

for the modification of the matters objected to in audit. 

20. Reports, etc.(1) The Sangstha shall furnish to the Government such 

returns, reports and statements as the Government from time to time require. 

(2)  The Sangstha shall, as soon as possible after the end of every financial 

year, furnish to the Government, a statement of accounts audited by the Auditor-

General together with an annual report giving therein a true and faithful account 

of its activity during that year and its proposal for the next financial year. 

(3)  The copies of the audited accounts and annual report received by the 

Government under sub-section (2) shall be published in the official Gazette and 

shall be laid before Parliament. 

21. Winding up of the Sangstha.No provision of law relating to the 

winding up of companies or corporations shall apply to the Sangstha and the 

Sangstha shall not be wound up save by an order of the Government and in such 

manner as the Government may direct.  
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22.  Power to make rules and regulations.(1) The Government may make 

rules for the purpose of giving effect of the provisions of the Ordinance. 

(2)  The Sangstha may, with the previous approval of the Government, make 

regulations, not inconsistent with the provisions of the Ordinance and the rules 

made by Government, to provide for all matters for which provision is necessary 

or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Ordinance. 

(3)  All rules and regulations made under this section shall be published in 

the Official Gazette and shall come into force on such publications. 

23. Transfer of assets, etc.Notwithstanding anything contained in any 

other law for the time being in force or in any contract or agreement or in any 

other instrument or notification or order, on the commencement of this 

Ordinance, 

 (a) all assets, rights, powers, authorities and privileges and all 

properties, movable and immovable, cash and bank balances, 

grants and funds of the erstwhile Associated Press in Bangladesh 

and vested in the Government under the Bangladesh (Vesting of 

Property and Assets) Order, 1972 (P.O. No. 29 of 1972), and all 

other rights and interests in, or arising out of, such properties and 

all books of accounts, register, records and all other documents of 

whatever nature relating thereto shall stand transferred to, and 

vested in the Sangstha; 

(b) all debts, liabilities and obligation of whatever kind of the 

erstwhile Associated Press in, and in relation to, Bangladesh shall, 

unless the Government otherwise directs, be the debts, liabilities 

and obligations of the Sangstha; 

(c) every officer or other employee of the erstwhile Associated Press 

serving in Bangladesh immediately before the commencement of 

the Ordinance shall stand transferred to the Sangstha and continue 

to be in the service of the Sangstha on the same terms and 

conditions as were applicable to them immediately before the 

commencement of the Ordinance: 
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Provided that if an officer or other employee is considered by the Sangstha  

as surplus of requirement, his employment shall be terminated by the Sangstha 

with due notice and with such compensation as may be prescribed: 

Provided further that, notwithstanding anything contained in any terms and 

conditions of service or in any award, settlement or agreement for the time being 

in force, the Government or the Sangstha, with the prior approval of the 

Government, may alter the remuneration, whether by way of reduction or 

otherwise, and other terms and conditions of service of any officer or other 

employee. 

 

[NOTIFICATION No. 193-Pub,  Dated, 31-03-2007] 

 
 

৬২ 
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৭.৫ ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা কভ সচাযী চাকুযী মফমধভারা, ১৯৯৫ 

[এআ মফমধভারা ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থায় মনদয়ামজত কর াংফামদক ,  

কভ সকতসা  কভ সচাযীদদয সক্ষদত্র েদমাজয] 

এ অয  নং ১১৯-অআন/৯৫তভ/সে-১/৪আ-৫/৯২Bangladesh Sangbad Sangstha 

Ordinance, 1979 (XX of 1979) এয section 22(1)-এ েদত্ত ক্ষভতাফদর গণেজাতন্ত্রী 

ফাংরাদদ যকায মনেরূ মফমধভারা েণয়ন কমযর, মথাঃ  

 
েথভ োয় 

সূচনা 
 

১। ংমক্ষপ্ত মদযানাভ  েদয়াগঃ  

১। এআ মফমধভারা ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা কভ সচাযী চাকুযী মফমধভারা, ১৯৯৫আং নাদভ 

মবমত আদফ। 

২। এআ মফমধভারা ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা, তঃয ফা ফমরয়া ঈমরমখত এয কর 

াফ সক্ষমণক কভ সচাযীয সক্ষদত্র েদমাজয আদফ, তদফ যকায ফা স্থানীয় কর্তসক্ষ আদত 

সেলদণ মনদয়ামজত থফা চুমি ফা স্থানীয় খিকারীন মবমত্তদত মনদয়ামজত 

কভ সচাযীগদণয সক্ষদত্র এআ মফমধভারা সকান মকছু েদমাজয ফমরয়া তাাদদয চাকুযীয 

দতস েিবাদফ ঈমল্লমখত না থামকদর আা েদমাজয আদফ না। 
২। ংজ্ঞাঃ    

 মফলয় ফা েংদগয মযন্থী মকছু না থামকদর, এআ মফমধভারায়   

 (ক) ‘‘দাচযণ’’ থ স চাকুযীয শৃংখরা ফা মনয়দভয ামনকয অচযণ, এফং সকান কভ সচাযী 

ফা বদ্রজদনয দক্ষ সাবনীয় নয় এভন অচযণ এফং মনেফমণ সত অচযণমূ আায 

ন্তর্ভ সি আদফ, মথাঃ 

() ঈর্ধ্সতন কভ সকতসায অআনংগত অদদ ভান্য;  

(অ) কতসদব্য গুরুতয ফদরা;  

(আ) অআনংগত কাযণ ব্যমতদযদক ঈযস্থ কভ সকতসায সকান অদদ থফা 

মনদদ সদয েমত ফজ্ঞা েদ সন; এফং 

(ই) কর্তসদক্ষয মনকট সকান কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ মফচায মফদফচনাধীন মফযমিকয, 

মভথ্যা  ায মবদমাগম্বমরত দযখাস্ত স কযা; 

 (খ) ‘‘ঈমৄি কর্তসক্ষ’’ থ স ংমি কাম সামদ মনষ্পমত্তয জন্য ঈমৄি কর্তসক্ষ মাদফ 

সফাড স কর্তসক ভদনানীত সকান কর্তসক্ষ; 

(গ) ‘‘কর্তসক্ষ’’ থ স মনদয়াগকাযী কর্তসক্ষ মকংফা ঈি কর্তসদক্ষয ক্ষভতা েদয়াগ কযায জন্য তৎকর্তসক 

ভদনানীত সকান কভ সকতসা এফং ঈি কভ সকতসায ঈর্ধ্সতন সকান কভ সকতসা আায ন্তর্ভ সি আদফন; 
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(ঘ) ‘‘কভ সকতসা’’ থ স ফা এয সকান কভ সকতসা;  

(ঙ) ‘‘কভ সচাযী’’ থ স ফা এয সকান কভ সচাযী এফং সম সকান কভ সকতসা আায  

ন্তর্ভ সি আদফন; 

(চ) ‘‘মডগ্রী’’ ‘‘মডদাভা’’ ফা ‘‘াটি সমপদকট’’ থ স সক্ষত্রভত, সকান স্বীকৃত মফেমফদ্যারয়, 

স্বীকৃত সফাড স ফা স্বীকৃত েমতষ্ঠান কর্তসক েদত্ত মডগ্রী, মডদাভা ফা মক্ষাগত সমাগ্যতা 

মনদদ সক াটি সমপদকট; 

(ছ) ‘‘তপমর’’ থ স এআ মফমধয মত ংদমামজত তপমর;  

(জ) ‘‘মনদয়াগকাযী কর্তসক্ষ’’ থ স সফাড স এফং সকান দদ মনদয়াদগয জন্য সফাড স কর্তসক 

ক্ষভতা েদত্ত সকান কভ সকতসা আায ন্তর্ভ সি আদফন; 

(ঝ) ‘‘দ’’ থ স তপমদর ঈমরমখত সকান দ;  

(ঞ) ‘‘রায়ন’’ থ স মফনা নুভমতদত চাকুযী ফা কতসব্যস্থর তযাগ, থফা ৬০ (লাট) মদন ফা 

তদুধ স ভয় মাফত কতসব্য আদত নুমস্থত, থফা নুভমত কতসদব্য নুমস্থমতয 

ধাযাফামকতা নুদভামদত সভয়াদদয য ৬০ (লাট) মদন ফা তদুধ স ভয় পুনঃনুভমত 

গ্রণ ব্যমতদযদক নুমস্থত, থফা মফনা নুভমতদত সদ তযাগ এফং ৩০ (মত্র) মদন 

ফা তদুধ স ভয় ফস্থান, থফা নুভমত সদ তযাগ কমযয়া মফনা নুভমতদত 

নুদভামদত ভদয়য য ৬০ (লাট) মদন ফা তদুধ স ভয় মফদদদ ফস্থান; 

(ট) ‘‘েদয়াজনীয় সমাগ্যতা’’ থ স সকান দদয জন্য তপমদর ঈমরমখত সমাগ্যতা;  

(ঠ) ‘‘সফাড স’’ থ স ফা এয সফাড স ফ ডাআদযক্টয;  

(ড) ‘‘মক্ষানমফ’’ থ স সকান শূন্য দদয মফযীদত মক্ষানমফ মাদফ মনদয়াগোপ্ত সকান 

কভ সচাযী; 

(ঢ) ‘‘স্বীকৃত মফেমফদ্যারয়’’, ‘‘স্বীকৃত সফাড স’’ ফা ‘‘স্বীকৃত েমতষ্ঠান’’ থ স অাততঃ 

ফরফৎ সকান অআদনয দ্বাযা ফা ধীদন েমতমষ্ঠত সকান মফেমফদ্যারয়, সফাড স ফা েমতষ্ঠান 

এফং এআ মফমধয ঈদেশ্য পূযণকদল্প সফাড স কর্তসক স্বীকৃত ন্য সকান মফেমফদ্যারয়, সফাড স 

ফা েমতষ্ঠান আায ন্তর্ভ সি আদফ। 
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মদ্বতীয় োয় 

মনদয়াগ দ্ধমত আতযামদ 
৩। মনদয়াগ দ্ধমতঃ   

এআ োয়, তপমর এফং ংমফধাদনয ১২৯ নুদেদদয মফধান নুাদয যকায কর্তসক 

মনধ সামযত সকাটা ংক্রান্ত মফধানাফরী াদদক্ষ, সকান দদ মনেফমণ সত দ্ধমতদত মনদয়াগদান কযা 

মাআদফ, মথাঃ 
(ক) যাময মনদয়াদগয ভােদভ;  

(খ) দদান্নমতয ভােদভ।  

৪। ফাছাআ কমভটিঃ   
যাময ফা দদান্নমতয ভােদভ মনদয়াগদাদন সুাময েদাদনয ঈদেদশ্য সফাড স ফা একামধক 

ফাছাআ কমভটি মনদয়াগ কমযদফ এফং ফাছাআ কমভটিয সুাময ব্যমতদযদক সকান ব্যমিদক সকান 

দদ মনদয়াগ কযা মাআদফ না। 

৫। যাময মনদয়াগঃ  

(১) সকান ব্যমি সকান দদ যাময মনদয়াগরাদবয জন্য ঈমৄি মফদফমচত আদফন না, মমদ 

মতমন 
(ক) ফাংরাদদদয নাগমযক না ন; থফা  

(খ) ফাংরাদদদয নাগমযক নদন এআরূ সকান ব্যমিদক মফফা কমযয়া থাদকন ফা 

মফফা কমযফায জন্য েমতশ্রুমতফদ্ধ আয়া থাদকন। 

(২) সকান ব্যমি সকান দদ যামযবাদফ মনমৄি আদফন না মমদ তাায েদয়াজনীয় 

সমাগ্যতা না থাদক এফং তাায ফয়ীভা তপমদর ঈমল্লমখত ফয়ীভায ভদে না য়ঃ  

 তদফ তস থাদক সম, ফা এয কদভ স মনমৄি অদছন এভন সকান োথীয সক্ষদত্র ফয়ীভা 

মমথরদমাগ্য আদফ। 

(৩) সকান দদ যামযবাদফ মনদয়াগ কযা মাআদফ না, সম ম সন্ত না 

(ক) ঈি দদ মনদয়াদগয জন্য মনফ সামচত ব্যমিদক সফাড স কর্তসক এতদুদেদশ্য মনমৄি 

মচমকৎা ম সদ ফা মচমকৎা কভ সকতসা স্বাস্থযগতবাদফ ঈমৄি ফমরয়া েতযায়ন 

কদযন; 

(খ) এআরূ মনফ সামচত ব্যমিয পূফ সকাম সকরা মথাদমাগ্য এদজন্সীয ভােদভ েমতামদত 

য় এফং সদখা মায় সম, ফা এয চাকুযীদত মনদয়াগ রাদবয জন্য মতমন 

নুমৄি নদন; 

(৪) যাময মনদয়াদগয সক্ষদত্র, সদদয যাজধানী আদত েকামত ন্ততঃ দুআটি দদমনক 

মত্রকায় মফজ্ঞাদনয ভােদভ দযখাস্ত অফান কমযত আদফ; 
৬।  দদান্নমতয ভােদভ মনদয়াগঃ  
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(১)  এআ মফমধয ন্যান্য মফধান এফং তপমদরয মফধানাফরী াদদক্ষ সকান কভ সচাযীদক 

যফতী ঈচ্চতয দদ দদান্নমতয জন্য মফদফচনা কযা মাআদফ।  

(২) সকান কভ সচাযীয চাকুযীয বৃত্তান্ত (ামব স সযকড স) দন্তালজনক না আদর মতমন 

দদান্নমতয ভােদভ সকান দদ মনদয়াদগয জন্য মফদফমচত আদফন না। 

(৩) সকফরভাত্র সজযষ্ঠতায কাযদণ সকান কভ সচাযী মধকায মাদফ তাায দদান্নমত দাফী 

কমযত ামযদফন না। 

৭। মক্ষানমফঃ   

(১) সকান স্থায়ী শূন্য দদয মফযীদত মনদয়াদগয জন্য ফাছাআকৃত ব্যমিদক 

(ক) যাময মনদয়াদগয সক্ষদত্র, সমাগদাদনয তামযখ তআদত এক ফৎদযয জন্য; এফং  

(খ) দদান্নমতয সক্ষদত্র, ঈি তামযখ আদত ছয় ভাদয জন্য মক্ষানমফ মাদফ 

মনদয়াগ কযা আদফঃ 

তদফ তস থাদক সম, মনদয়াগকাযী কর্তসক্ষ, কাযণ মরমফদ্ধ কমযয়া সকান মক্ষানমফদয 

মক্ষানমফ সভয়াদ নমধক ছয় ভাদয জন্য বৃমদ্ধ কমযদত াদয। 

(২) সম সক্ষদত্র সকান মক্ষনমফদয মক্ষানমফ সভয়াদ চরাকাদর মনদয়াগকাযী কর্তসক্ষ ভদন 

কদয সম, তাায অচযণ  কভ স দন্তালজনক নদ ফা তাায কভ সদক্ষ য়ায ম্ভাফনা 

নাআ সআ সক্ষদত্র কর্তসক্ষ 

(ক) যাময মনদয়াদগয সক্ষদত্র, মক্ষানমফদয চাকুযীয ফান ঘটাআদত ামযদফ; 

এফং 

(খ) দদান্নমতয সক্ষদত্র, তাাদক সম দ আদত দদান্নমত সদয়া আয়ামছর সআ দদ 

েতযাফতসন কযাআদত ামযদফ। 

(৩) মক্ষানমফ সভয়াদ, ফমধ সত সভয়াদ থামকদর তাা, ম্পুণ স য়ায য মনদয়াগকাযী 

কর্তসক্ষ 

(ক) মমদ এআ ভদভ স ন্তুি য় সম, মক্ষানমফ সভয়াদ চরাকাদর সকান মক্ষানমফদয 

অচযণ  কভ স দন্তালজনক মছর তাা আদর ঈমফমধ  

(৪) এয মফধান াদদক্ষ তাাদক চাকুযীদত স্থায়ী কমযদফ; এফং 
(খ) মমদ ভদন কদয সম, ঈি সভয়াদ চরাকাদর মক্ষানমফদয অচযণ  কভ স  

দন্তালজনক মছর না, তাা আদর ঈি কর্তসক্ষ 

()  যাময মনদয়াদগয সক্ষদত্র, তাায চাকুযীয ফান ঘটাআদত ামযদফ; 

এফং 



 497 

(অ) দদান্নমতয সক্ষদত্র, তাাদক সম দ আদত দদান্নমত সদয়া আয়ামছর 

সআ দদ েতযাফতসন কযাআদত ামযদফ। 
(৪) সকান মক্ষানমফদক সকান দদ স্থায়ী কযা আদফ না মমদ মতমন ঈি দদ স্থায়ী য়ায 

জন্য সকান যীক্ষা ফা েমক্ষণ মনধ সামযত থামকদর ঈি যীক্ষায় া না কদযন  ফা 

পরতায মত েমক্ষণ ম্পন্ন না কদযন। 

 

র্ততীয় োয় 

চাকুযীয াধাযণ তসাফরী 

৮।  সমাগদাদনয ভয়ঃ  

(১) ন্য চাকুযীস্থদর ফদরীয সক্ষদত্র ফা নতুন দদ সমাগদাদনয জন্য সকান  কভ সচাযীদক 

মনেরূ ভয় সদয়া আদফ, মথাঃ 

(ক) েস্ত্ত্তমতয জন্য ৬ (ছয়) মদন; এফং  

(খ) ভ্রভদণ মতফামত েদয়াজনীয় ভয়।  

তদফ তস থাদক সম, ঈময-ঈি ভদয়য ভদে াধাযণ ছুটিয মদন ন্তর্ভ সি আদফ না।  

(২) ঈ-মফমধ (১) এ মাা মকছু থাকুক না সকন, সমদক্ষদত্র ফদরীয পদর ফদমরকৃত 

কভ সচাযীদক তাায নূতন কভ সস্থদর সমাগদাদনয ঈদেদশ্য ফাস্থান মযফতসন কমযদত য় 

না, স সক্ষদত্র নূতন কভ সস্থদর সমাগদাদনয জন্য একমদদনয সফী ভয় সদয়া আদফ না, 

এফং এআ ঈ-েমফধাদনয ঈদেশ্য পূযণকদল্প াধাযণ ছুটিয মদনদক ঈি সমাগদাদনয 

ভদয়য ভদে ন্তর্ভ সি কযা আদফ। 

(৩) সকান মফদল সক্ষদত্র, ঈমৄি কর্তসক্ষ ঈ-মফমধ (১)  (২) এয ধীদন                    

োপ্য সমাগদান ভয়  হ্রা ফা বৃমদ্ধ কমযদত ামযদফ।  

(৪) সকান কভ সচাযী এক চাকুযীস্থর আদত ন্যত্র ফদরী আদর, থফা চাকুযীস্থর মযফতসন 

কমযদত য় এভন সকান নূতন দদ মনদয়াগোপ্ত আদর, তাায পুযাতন চাকুযীস্থর, থফা 

সম স্থাদন মতমন মনদয়াদগয ফা ফদরীয অদদ াআয়াদছন, এআ দুআদয়য ভদে সম স্থাদন 

কভ সচাযীয জন্য মধকতয সুমফধাজনক য় স স্থান আদত তাায সমাগদাদনয ভয় 

গণনা কযা আদফ। 
(৫) সকান কভ সচাযী এক চাকুযীস্থর আদত ন্য চাকুযীস্থদর, ফা এক দ আদত ন্য দদ 

সমাগদাদনয ন্তফতীকসারীন ভদয় সভমডকযার াটি সমপদকট স না কমযয়া ছুটি গ্রণ 

কমযদর, তাায দাময়ত্ববায স্তান্তয কমযফায য আদত ছুটি গ্রণ ম সন্ত সম ভয় 

মতফামত য় তাা ছুটিয ন্তর্ভ সি আদফ। 

 (৬) এক কভ সস্থর আদত ন্য কভ সস্থদর ফদমরয ব্যাাদয এআ েমফধাদনয মফধানাফরী ম সাপ্ত 

ফমরয়া মফদফমচত আদর যকাযী কভ সচাযীদদয সফরায় েদমাজয মফমধ ফা অদদ, 

েদয়াজনীয় মবদমাজন, েদমাজয আদফ। 
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৯। সফতন  বাতাঃ   

যকায ফা যকাদযয মনদদ সদয অদরাদক সফাড স মফমবন্ন ভদয় সমরূ মনধ সাযণ কমযদফ 

কভ সচাযীদদয সফতন  বাতা সআরূ আদফ। 

১০। োযমম্ভক সফতনঃ  

(১) েথভ মনদয়াদগয ভদয় ংমি দদয জন্য মনধ সামযত সফতনক্রদভয ফ সমনে সফতনআ 

আদফ সকান কভ সচাযীয োযমম্বক সফতন।  

(২) সকান ব্যমিয মফদল সভধায স্বীকৃমতস্বরূ ংমি ফাছাআ কমভটিয সুামযদয মবমত্তদত 

তাাদক ঈচ্চতয োযমম্ভক সফতন েদান কযা মাআদত াদয।  

(৩) যকায ঈায কভ সচাযীদদয সফতন ংযক্ষদণয (স-েদটকন) ঈদেদশ্য ভয় ভয় সম 

মনদদ সাফরী জাময কদয তদানুাদয ফা এয কভ সচাযীদদয সফতন ংযক্ষণ কযা আদফ।  

১১। দদান্নমতয সক্ষদত্র সফতনঃ   

 সকান কভ সচাযীয দদান্নমতয সক্ষদত্র সম দদ তাাদক দদান্নমত েদান কযা য় াধাযণতঃ সআ 

দদয জন্য মনধ সামযত সফতনক্রদভয ফ সমনে স্তদয তাায সফতন মনধ সামযত আদফ এফং ঈি 

ফ সমনে সফতন দক্ষা তাায পুযাতন দদ োপ্ত সস্কদরয সফতন সফী আদর, ঈচ্চতয দদয 

জন্য সফতনক্রদভ তাায পুযাতন দদযয মূর সফতদনয ব্যফমত ঈদয স্তদয তাায সফতন 

মনধ সামযত আদফ। 

১২। সফতন ফধ সনঃ  

(১) সফতন বৃমদ্ধ স্থমগত যাখা আদর, াধাযণতঃ ভয়ভত মনধ সামযত াদয েদতযক কভ সচাযীয 

সফতন ফধ সন ভঞ্জুয কযা আদফ। 

(২) মমদ সফতন বৃমদ্ধ স্থমগত যাখা য়, তাা আদর ঈা সম সভয়াদ ম সন্ত স্থমগত যাখা য়, 

স্থমগতকাযী কর্তসক্ষ ংমি অদদদ সআ সভয়াদ ঈদরখ কমযদফ। 

(৩) সকান মক্ষানমফ াপল্যজনকবাদফ মক্ষানমফকার ভাপ্ত না কমযদর, মতমন সফতন 

ফধ সদনয মধকাযী আদফন না। 

(৪) েংনীয় ফা াধাযণ কদভ সয জন্য কর্তসক্ষ সকান কভ সচাযীদক একংদগ নমধক ২ 

(দুআ) টি মফদল সফতন ফধ সন ভঞ্জুয কমযদত ামযদফ।  

(৫) সম সক্ষদত্র সকান সফতনক্রদভ দক্ষতা ীভা মনধ সামযত যময়াদছ, সদক্ষদত্র কর্তসদক্ষয 

সুমনমদ সি নুদভাদন ব্যতীত তাায দক্ষতাীভা মতক্রভ ফা যফতী সফতন ফধ সন 

নুদভাদন কযা মাআদফ না। 
১৩। সজযষ্ঠতাঃ 

(১) এআ েমফধাদনয ন্যান্য মফধানাফরী াদক্ষ, সকান দদ সকান কভ সচাযীয সজযষ্ঠতা সআ 

দদ তাায সমাগদাদনয তামযখ আদত গণনা কযা মাআদফ। 

(২) একআ ভদয় একামধক কভ সচাযী মনদয়াগোপ্ত আদর মনদয়াগকাযী কর্তসক্ষ ংমি 

ফাছাআ কমভটি কর্তসক েস্ত্ত্ততকৃত সভধা তামরকামবমত্তক সুাময নুাদয ঈি 

কভ সচাযীদদয াযেমযক সজযষ্ঠতা মস্থয কমযদফ। 
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(৩) একআ পুমিকাফদল স যাময মনদয়াগোপ্ত এফং দদান্নমতোপ্ত ব্যমিগদণয ভদে 

দদান্নমতোপ্ত ব্যমিগণ সজযষ্ঠ আদফন।  

(৪) সমদক্ষদত্র একামধক ব্যমিদক একআ ভদয় দদান্নমত সদয়া ম সদক্ষদত্র, সম দ 

আদত দদান্নমত সদয়া আয়াদছ সআ দদ সজযষ্ঠতায মবমত্তদত ঈচ্চতয দদ তাাদদয 

াযেমযক সজযষ্ঠতা মস্থয কযা আদফ। 

(৫) ফা আায কভ সচাযীদদয সগ্রডয়াযী সজযষ্ঠতা তামরকা যক্ষণাদফক্ষণ কমযদফ এফং 

ভয় ভয় তাাদদয ফগমতয জন্য ঈা েকা কমযদফ। 

১৪। সেলণ  পূফ সস্বত্বঃ 

(১) ঈ-মফমধ (২) এয মফধান াদদক্ষ, ফা মমদ ভদন কদয সম, ঈায সকান কভ সকতসায 

াযদম সতা ফা তৎকর্তসক গৃীত মফদল েমক্ষণ ন্য সকান ংমফমধব্ধ ংস্থা, তঃয 

ারাত গ্রণকাযী ংস্থা ফমরয়া ঈমরমখত, এয জন্য েদয়াজনীয়, তাা আদর ফা 

ারাত গৃীতা ংস্থায ভদে াযেমযকবাদফ ম্মত সভয়াদ  তসাধীদন ারাত 

গ্রণকাযী ংস্থায নুরূ ফা াদৃশ্য দদ কভ সযত থামকফায জন্য ঈি কভ সচাযীদক 

মনদদ স মদদত াদযঃ 

তদফ তস থাদক সম, সকান কভ সকতসাদক তাায ম্মমত ব্যমতদযদক ারাত গ্রীত 

ংস্থায কভ সযত থামকফায মনদদ স সদয়া মাআদফ না। 

(২) ারাত গৃণকাযী ংস্থা ফা এয সকান কভ সকতসায চাকুযীয অফশ্যকতা যময়াদছ 

ফমরয়া সফাধ কমযদর নুরূ অফশ্যকতায কাযণ ফণ সনা কমযয়া নুদযাধ জানাআদফ 

এফং নুদযাধ োমপ্তয য ফা ঈি কভ সকতসায ম্মমত রআয়া ারাত গ্রণকাযী 

ংস্থা কর্তসক ঈমরমখত তসাফরীয মবমত্তদত তাায সেলদণয তসাফরী মনধ সাযণ কমযদফ।  

(৩) ঈ-মফমধ (২) এ মাা ফরা আয়াদছ তাা দত্ত্ব, সেলদণয তসাফরীদত মনদোি 

মফলয়মূ ন্তর্ভ সি থামকদফ, মথাঃ 

(ক) সেলদণয ভয়কার, ব্যমতক্রভী সক্ষত্র ছািা ৩ (মতন) ফৎদযয মধক 

আদফ না; 
(খ) ফা এয চাকুযীদত কভ সকতসায পূফ সস্বত্ব ংযমক্ষত থামকদফ এফং সেলদণয 

ভয়কার সল আফায  য থফা তৎপূদফ সআ আায ফান ঘটিদর মতমন ফা 

এ েতযাফতসন কমযদফন; 

(গ) ারাত গ্রীতা ংস্থা কভ সকতসায বমফষ্যৎ তমফর  সনন তমফর, মমদ 

থাদক, ফাফদ োপ্য থ স মযদাদধয মনিয়তা মফধান কমযদফ।  

(৪) সকান কভ সকতসা সেলদণ থাকাকাদর মতমন ফা এ দদান্নমতয জন্য মফদফচনাদমাগ্য 

আদর তাায দদান্নমতয মফলয় ন্যান্যদদয ংদগ একদত্র মফদফচনা কযা দফ এফং 

দদান্নমত কাম সকয কমযফায জন্য তাাদক ফা এ েতযাফতসন কযাআদত আদফ।  
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(৫) সকান কভ সকতসা সেলদণ থাকাকদর তাায দদান্নমত কাম সকয কযায ঈদেদশ্য ফা 

তাাদক সপযত চামদর, মতমন মমদ মথাভদয় সপযত না অদন, তদফ দদান্নমত েদত্ত 

দদ, তাায সজযষ্ঠতা তাায েকৃত সমাগদাদনয তামযখ আদত গণনা কযা আদফ।  

(৬) মমদ সকান কভ সকতসাদক ারাত গ্রীতা ংস্থায স্বাদথ স সেলদণ থামকফায নুভমত 

সদয়া য়, তা আদর সেলদণ থাকাকাদর ঈি কভ সকতসাদক দদান্নমত সদয়া মাআদত 

াদয, এফং এরূ সক্ষদত্র সকান অমথ সক সুমফধা ছািাআ যকাযী কভ সচাযীদদয সক্ষদত্র 

েদমাজয মনয়ভ নুমায়ী দদান্নমত েদত্ত দদ তাায সজযষ্ঠতা যক্ষা কযা আদফ।  

  

(৭) শৃংখরামূরক ব্যফস্থায ব্যাাদয ারাত গৃীতা ংস্থা সেলদণ কভ সযত কভ সকতসায 

মফরুদদ্ধ শৃংখরামূরক কাম সক্রভ সূচনা কযায ঈদেদশ্য ফা এয ক্ষভতা েদয়াগ কমযত 

ামযদফঃ 

তদফ তস থাদক সম, সম ফস্থায মযদেমক্ষদত শৃংখরামূরক কাম সক্রভ সূচনা কযা 

আয়াদছ, তাা ারাত গ্রণকাযী ংস্থা ফাদক মফরদম্ব ফমত কমযদফ। 

 (৮) সেলদণ কভ সযত সকান কভ সকতসায মফরুদদ্ধ সূচীত শৃংখরামূরক কাম সধাযায় োপ্ত তদথ্যয 

মবমত্তদত ারাত গ্রণকাযী ংস্থা মমদ এআরূ ভত সালণ কদয সম, তাায ঈয 

সকান দি অদযা কযা অফশ্যক, তাা আদর ঈি ংস্থা সযকড সমূ ফা-এয 

মনকট সেযণ কদযফ এফং তঃয ফা সমআরূ েদয়াজন ফমরয়া ভদন কদয সআরূ 

অদদ েদান কমযদফ। 
চতুথ স োয় 

ছুটি, আতযামদ 

১৫। ছুটিঃ 

(১)  সকান কভ সচাযীদক মনেফমণ সত সম সকান ধযদনয ছুটি েদান কযা মাআদত াদয, মথা  

(ক) পূণ স সফতদন ছুটি;  

(খ) ধ স সফতদন ছুটি;  

(গ) মফনা সফতদন াধাযণ ছুটি;  

(ঘ) মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটি;  

(ঙ) ংগদযাধ ছুটি;  

(চ) েসূমত ছুটি;  

(ছ) েয়ন ছুটি;  

(জ) দনমভমত্তক ছুটি; এফং  

৬৩ 
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(ঝ) ফয েস্ত্ত্তমত ছুটি।  

(২) ঈমৄি কর্তসক্ষ সকান কভ সচাযীদক মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটি  েয়ন ছুটি ব্যতীত 

ন্যমফধ ছুটি ভঞ্জুয কমযদত াদয এফং আা াধাযণ ছুটিয মদদনয মত ংমৄি 

কমযয়া েদান কযা মাআদফ। 

(৩) সফাদড সয পূফ সানুদভাদন রআয়া ঈমৄি কর্তসক্ষ মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটি  েয়ন 

ছুটি ভঞ্জুয কমযদত াদয। 

১৬। পূণ স সফতদন ছুটিঃ 

(১)  েদতযক কভ সচাযী তৎকর্তসক দাময়ত্ব ারদন মতফামত কাম সমদফদয  

১ঃঃ ১১ াদয পূণ স সফতদন ছুটি জসন কমযদফন এফং পূণ স সফতদন োপ্য এককারীন 

ছুটিয মযভাণ ৪ (চায) ভাদয মধক আদফ না। 

(২) ঈ-মফমধ (১) এয ধীন মজসত ছুটিয মযভাণ ৪ (চায ভাদয) মধক আদর তাা 

ংমি কভ সচাযীয মাদফ ন্য খাদত জভা সদখাদনা আদফ এফং ঈা আদত ডািাযী 

াটি সমপদকট ঈস্থান াদদক্ষ থফা ফাংরাদদদয ফামদয ধভীয় পয, েয়ন, 

ফকা ফা মচত্তমফদনাদদনয জন্য পূণ স সফতদন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।  

১৭। ধ স সফতদন ছুটিঃ 

(১) েদতযক কভ সচাযী তৎকর্তসক দাময়ত্ব ারদন মতফামত কাম সমদফদয  

১ঃঃ ১১ াদয ধ স সফতদন ছুটি জসন কমযদফন এফং এআরূ ছুটি জভা য়ায সকান 

ীভা থামকদফ না। 
(২) ধ স সফতদন ২(দুআ) মদদনয ছুটিয মযফদতস, ডািাযী াটি সমপদকট দামখর াদদক্ষ 

১(এক) মদদনয পূণ স সফতদনয ছুটিদত রূান্তমযত কযা মাআদত াদয এফং এআরূ ছুটি 

দফ সাচ্চ ১২(ফায) ভা আদত াদয। 

১৮। োপ্যতামফীন ছুটিঃ 

(১) ডািাযী াটি সমপদকট দ্বাযা ভমথ সত আদর, সকান কভ সচাযীদক তাায ভগ্র চাকুযী 

জীফদন দফ সাচ্চ ১২(ফায) ভা ম সন্ত এফং ন্য সকান কাযদণ আদর,  

৩(মতন) ভা ম সন্ত, ধ স সফতদন োপ্যতামফীন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।  

(২) সকান কভ সচাযী তাায ছুটি ানা য়ায পূদফ সআ োপ্যতামফীন ছুটি সবাগ কমযয়া 

মপমযয়া অমদর, মতমন ঈি সবাগকৃত ছুটিয ভান ছুটি াআফায মধকাযী না য়া 

ম সন্ত নূতনবাদফ ঈ-মফমধ (১) এয ধীন সকান ছুটি াআফায মধকাযী আদফ না।  

১৯। মফনা সফতদন াধাণ ছুটিঃ 

(১) মখন সকান কভ সচাযীয সকান ছুটি ানা না থাদক, থচ ংমিি কভ সচাযী মরমখতবাদফ 

মফনা সফতদন াধাযণ ছুটিয জন্য অদফদন কদযন, তখন তাাদক মফনা সফতদন 

াধাযণ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয। 

(২) মফনা সফতদন াধাযণ ছুটিয সভয়াদ একফাদয ৩(মতন) ভাদয মধক আদফ না, তদফ 

মনেফমণ সত সক্ষদত্র ঈি ছুটিয সভয়াদ ফমধ সত কযা মাআদত াদয, মথাঃ 
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(ক) সম সক্ষদত্র ংমি কভ সচাযী এআ দতস মফদদদ েমক্ষণ গ্রদণয নুভমত- োপ্ত ন 

সম, ঈি েমক্ষণ গ্রদণয দয ৫(ঁচ) ফৎদযয জন্য মতমন ফা এ চাকুযী 

কমযদফন; থফা 
(খ) সমদক্ষদত্র ংমি কভ সচাযী মচমকৎাধীন থাদকন; থফা  
(গ) সমদক্ষদত্র ঈমৄি কর্তসক্ষ এআ ভদভ স ন্তুি য় সম, কভ সচাযী তাায মনয়ন্ত্রণ 

ফমভূ সত কাযদণ কতসদব্য সমাগদান কমযদত ভথ স।  

(৩) ঈমৄি কর্তসক্ষ সকান কভ সচাযীয মফনা ছুটিদত নুমস্থমতয ভয়দক ভূতাদক্ষ 

কাম সকামযতা মফনা সফতদন াধাযণ ছুটিদত রূান্তমযত কমযদত াদয।  

২০। মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটিঃ 

(১) সকান কভ সচাযী তাায মথামথ কতসব্য ারনকাদর ফা ঈা ারদনয মযণমতদত থফা 

তাায দদ মধমষ্ঠত থামকফায কাযদণ অঘাতোপ্ত আয়া ক্ষভ আদর, ঈমৄি 

কর্তসক্ষ তাাদক মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটি ভঞ্জুয কমযদত াদয।  

(২) সম ক্ষভতায কাযদণ ক্ষভতাজমনত ছুটি চায়া আর সআ ক্ষভতা  

৩(মতন) ভাদয ভদে েকা না াআদর এফং সম ব্যমি ক্ষভ ন, সআ ব্যমি নুরূ 

ক্ষভতায কাযণ মফরদম্ব ঈমৄি কর্তসক্ষদক ফমত না কমযদর, মফদল 

ক্ষভতাজমনত ছুটি ভঞ্জুয কযা আদফ না। 
(৩) সম সভয়াদদয জন্য মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটি েদয়াজনীয় ফমরয়া এতদ্ঈদেদশ্য সফাড স 

কর্তসক ভদনানীত মচমকৎক েতযায়ন কমযদফ সআ সভয়াদদয জন্য ঈি ছুটি ভঞ্জুয কযা 

আদফ, এফং ঈি মচমকৎদকয েতযায়ন ব্যমতদযদক তাা ফমধ সত কযা আদফ না এফং 

ঈি ছুটি সকানক্রদভআ ২৪(চমফফ) ভাদয মধক আদফ না। 

(৪) মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটি ন্য সম সকান ছুটিয দঙ্গ ংমৄি কযা মাআদত াদয।  

(৫) মমদ একআ ধযদনয ফস্থায় যফতীকাদর সকান ভয় ক্ষভতা বৃমদ্ধ ায় ফা ঈায 

পুনযাবৃমত্ত ঘদট, তাা আদর একামধকফায মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটি ভঞ্জুয কযা 

মাআদফ, তদফ নুরূ ছুটিয মযভাণ ২৪(চমফফ) ভাদয মধক আদফ না এফং তাা 

সম সকান একটি ক্ষভতায কাযদণ ভঞ্জুয কযা মাআদফ।  

(৬) শুধুভাত্র অনুদতামলদকয এফং সম সক্ষদত্র ফযবাতা োপ্য য় স সক্ষদত্র ফয 

বাতায ব্যাাদয চাকুযী মাফ কমযফায ভয় মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটি কতসব্য 

ারদনয ভয় মাদফ গণনা কযা আদফ এফং ঈা ছুটিয মাফ আদত মফদয়াজন কযা 

আদফ না। 

(৭) মফদল ক্ষভতাজমনত ছুটিকারীন সফতন আদফ মনেরূ, মথাঃ  

(ক) ঈ-মফমধ (৫)-এয ধীদন ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয সভয়াদ সম সকান সভয়াদদয ছুটিয 

৪ (চায) ভাদয জন্য পূণ স সফতন; এফং 

(খ) এআরূ সকান ছুটিয ফমি সভয়াদদয জন্য ধ স সফতন।  
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(৮) এআ েমফধাদনয ন্যান্য মফধানমূদয েদমাজযতা এভন কভ সচাযীয সক্ষদত্র 

ম্প্রামযত কযা মাআদত াদয, মমমন তাায মথামথ কতসব্য ারনকাদর, ফা ঈা 

ারদনয মযণমতদত থফা তাায দদ মধমষ্ঠত থামকফায কাযদণ, দুঘ সটনাফতঃ 

অঘাতোপ্ত আয়াদছন থফা মমমন মনমদ সি সকান কতসব্য ারনকাদর তঁায দদয 

স্বাবামফক ঝুমঁক ফমভূ সত সুস্থতা ফা জখভ ফািাআয়া সতারায ম্ভাফনা থাদক, এআরূ 

সুস্থতা ফা জখদভয দরুণ ক্ষভ আয়াদছন। 

২১। ঙ্গদযাধ ছুটি (Quarantine Leave)t  

(১) সকান কভ সচাযীয মযফাদয ফা গৃদ ংক্রাভক ব্যামধ থাকায কাযদণ মমদ অদদ দ্বাযা 

তাাদক মপদ ঈমস্থত না য়ায জন্য মনদদ স সদয়া য়, তদফ সম ভদয়য জন্য 

ঈিরূ মনদদ স কাম সকয থাদক, সআ ভয়কার আদফ ঙ্গদযাধ ছুটি। 

(২) মপেধান, সকান মচমকৎক কভ সকতসা ফা জনস্বাস্থয কভ সকতসায াটি সমপদকদটয 

মবমত্তদত নুধ স ২১(একু) মদন থফা স্বাবামফক ফস্থায ৩০ (মত্র) মদদনয জন্য 

ঙ্গদযাধ ছুটি ভঞ্জুয কমযদত াদযন। 
(৩) ঙ্গদযাদধয জন্য ঈ-মফমধ (২)-এ ঈমরমখত সভয়াদদয মতমযি ছুটি েদয়াজন আদর, 

ঈা ঈমৄি কর্তসদক্ষয মদ্ধান্ত নুাদয এআ মফমধভারায ধীন ন্য সকান েকায ছুটি 

মাদফ গণ্য আদফ। 

(৪) এআ মফমধভারা নুমায়ী োপ্য ছুটি াদদক্ষ, েদয়াজন আদর ন্যমফধ ছুটিয মত 

ঙ্গদযাধ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয। 

(৫) ঙ্গদযাধ ছুটিদত থাকাকাদর সকান কভ সচাযীদক তাায দাময়ত্ব ারদন নুমস্থত 

ফমরয়া গণ্য কযা আদফ না এফং মখন সকান কভ সচাযী মনদজআ ংক্রাভক ব্যামধদত 

অক্রান্ত ন, তখন তাাদক এআরূ ছুটি সদয়া মাআদফ না। 

২২। েসূমত ছুটিঃ  

(১) সকান কভ সচাযীদক পূণ স সফতদন ফ সামধক ৩(মতন) ভা ম সন্ত েসূমত ছুটি ভঞ্জুয কযা 

মাআদত াদয এফং ঈা তাায ানা ছুটিয মাফ আদত ফাদ সদয়া মাআদফ না।  

(২) েসূমত ছুটি ভঞ্জুযীয নুদযাধ সকান মনফমিত মচমকৎক কর্তসক ভমথ সত আদর, ঈমৄি 

কর্তসদক্ষয মফদফচনা ভদত কভ সচাযীয োপ্য ন্য সম সকান ছুটিয মত একদত্র ফা 

ম্প্রামযত কমযয়া ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয। 

(৩) ফা এ চাকুযী জীফদন সকান কভ সচাযীদক ২(দুআ) ফাদযয মধক েসূমত ছুটি ভঞ্জুয কযা 

মাআদফ না। 

২৩। ফয েস্ত্ত্তমত ছুটিঃ 

(১) ফয গ্রদণয জন্য েস্ত্ত্তমতমূরক ছুটি মাদফ সকান কভ সচাযী ১(এক) ফৎয ছুটি 

সবাগ কমযদত াদযন। 
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(২)  ঈ-মফমধ (১) এয ধীদন ছুটি সবাগ কযাকাদর সকান কভ সচাযী তাায ফ সদল 

সফতদনয মাদফ ৬(ছয়) ভাদয পূণ স সফতন এফং ফাকী ৬(ছয়) ভা ঈি ফ সদল 

সফতদনয দধ সক সফতন াআদফন। 

(৩)  ঈ-মফমধ (২) এয ধীদন ফয েস্ত্ত্তমত ছুটি ভঞ্জুযীয য সকান কভ সচাযীয মজসত 

ছুটি াপ্য থামকদর মতমন মজসত ছুটিয নমধক ১২(ফায) ভা ম সন্ত নগদায়ণ গ্রণ 

কমযদত ামযদফন। 

(৪)  সকান কভ সচাযী তাায ফয গ্রদণয তামযদখয কভদক্ষ ১(এক) ভা পূদফ স ফয 

েস্ত্ত্তমত ছুটিয জন্য অদফদন কমযদফন। 

(৫)  সকান কভ সচাযী তাায ফয গ্রদণয তামযদখয কভদক্ষ ১(এক) মদন পূদফ স ফয 

েস্ত্ত্তমত ছুটিদত মাআদফন। 

তদফ তস থাদক সম, সনন েথা চালু দর ফয েস্ত্ত্তমত ছুটিয মফধান েদমাজয দফ।  

২৪। েয়ন ছুটিঃ  

(১) ফা-এ চাকুযীয জন্য ায়ক আদত াদয এআরূ মফলয়ামদ েমতষ্ঠামনকবাদফ 

েয়ন থফা মফদল েমক্ষণ সকাদ স ংগ্রদণয জন্য সকান কভ সচাযীদক ফা এয 

ব্যফস্থানা সফাড স ধ স সফতদন নমধক ১২(ফায) ভা েয়ন ছুটি ভঞ্জুয কমযদত াদয 

এফং এআরূ ছুটি তাায ছুটিয মাফ আদত ফাদ সদয়া আদফ না। 

(২)  সম সক্ষদত্র সকান কভ সচাযীদক মনমদ সি ভদয়য জন্য সকান েয়ন ছুটি ভঞ্জুয কযা য় 

এফং মতমন যফতীকাদর সদমখদত ান সম, ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয সভয়াদ েয়ন ফা 

েমক্ষণ ফা যীক্ষায জন্য েদয়াজনীয় সভয়াদ দক্ষা কভ, সদক্ষদত্র ভদয়য স্বল্পতা 

পূযণকদল্প ঈি কর্তসক্ষ তাাদক নমধক ১(এক) ফৎদযয জন্য ঈি েয়ন ছুটিয 

সভয়াদ ফমধ সত কমযদত ামযদফ। 

(৩)  পূণ স সফতদন ফা ধ স সফতদন ছুটি ফা মফনা সফতদন াধাযণ ছুটিয মত একদত্র েয়ন 

ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয, তদফ এআরূ ভঞ্জুযীকৃত ছুটি সকানক্রদভআ একদত্র সভাট 

২(দুআ) ফৎদযয মধক আদফ না। 

২৫। দনমভমত্তক ছুটিঃ  

(১) যকায ভদয় ভদয় ঈায কভ সচাযীদদয জন্য েমত মিকা ফৎদয সভাট মতমদন 

দনমভমত্তক ছুটি মনধ সাযণ কমযদফ কভ সচাযীগণ সভাট ততমদন দনমভমত্তক ছুটি াআদফন।  
(২) সকান কভ সচাযীদক এক দঙ্গ ১০(দ) মদদনয সফম দনমভমত্তক ছুটি সদয়া মাআদফ না।  

(৩) দনমভমত্তক ছুটি ভঞ্জুয কমযফায জন্য সকান অনুষ্ঠামনক অদদ ফা মফজ্ঞমপ্ত জাযী কমযফায 

থফা এআ ছুটি চাকুযীয বৃত্তান্ত ফমদত মরমফদ্ধ কমযফায েদয়াজন আদফ না।  

(৪) দনমভমত্তক ছুটি েমতটি মিকা ফৎদযয ভদেআ গ্রণীয় আদফ এফং সকান মিকা 

ফৎদযয ব্যময়ত দনমভমত্তক ছুটি ঐ ফৎদযয ৩১ স মডদম্বয তামযদখ তাভামদ আয়া 

মাআদফ। 
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(৫) দনমভমত্তক ছুটি াপ্তামক ফা াধাযণ ছুটিয মদন ধাযাফামকতা যক্ষা কমযয়া গ্রণ 

কযা মাআদত াদয, তদফ দনমভমত্তক ছুটিয ভেফতী ভয় াপ্তামক ছুটিয মদন ফা 

াধাযণ ছুটিয মদন আদর, ভগ্র ভয়টি (াপ্তামক ফা াধাযণ ছুটি) দনমভমত্তক ছুটি 

মাদফ গণ্য আদফ, মমদ ঈায মযভাণ ফ সামধক োপ্য দনমভমত্তক ছুটিয মযভাণ 

দক্ষা সফী না য় এফং সফী আদর ঈি ম্পূণ স ভয়কার, োপ্যতা াদদক্ষ, পূণ স 

ফা ধ স সফতদন মজসত ছুটিদত মযণত আদফ, অয ঐরূ ছুটি ানা না থামকদর ঈা 

মফনা সফতদন াধাযণ ছুটিদত মযণত আদফ। 
(৬)  দনমভমত্তক ছুটি ন্য সকান ছুটিয মত মৄি কযা মাআদফ না এফং দনমভমত্তক ছুটিয 

সভয়াদ ফমধ সত কযা আদর মমদ ভগ্র ভয়টি (েথদভ ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয ভয় ানা 

এফং একফাদয গ্রণীয় দনমভমত্তক ছুটিয মযভাণ দক্ষা সফী য়, তাা আদর ঈা 

ঈ-মফমধ (৫) নুাদয মজসত ছুটিদত মযণত আদফ এফং ন্য সকান েকায ছুটি 

ানা না থামকদর, মফনা সফতদন াধাযণ ছুটিদত মযণত আদফ।  

(৭) সমাগদাদনয মদদনয দঙ্গ মৄি কমযয়া দনমভমত্তক ছুটি গ্রণ কযা মাআদফ না।  

(৮)  এক দপায় গৃীত দনমভমত্তক ছুটি এক মিকা ফৎয আদত যফতী মিকা ফৎদয 

ম্প্রামযত আদত ামযদফঃ 

তদফ তস থাদক সম, ঈি ছুটিয দফ সাচ্চ মযভাণ একফাদয গ্রণীয় দনমভমত্তক ছুটিয মযভাণ 

দক্ষা সফী আদফ না এফং ঐ ছুটিয সম কয়মদন মডদম্বয ভাদ মিদফ সআ কয়মদদনয 

দনমভমত্তক ছুটি ংমিি ফৎদয ানা থামকদত আদফ এফং ঈি ছুটিয ফাকী ং যফতী 

ফৎদযয দনমভমত্তক মাদফ গণ্য আদফ। 

২৬। ছুটিয দ্ধমতঃ 

 (১) েদতযক কভ সচাযীয ছুটিয মাফ সফাড স কর্তসক মনধ সামযত মনয়ভ  দ্ধমতদত যক্ষণাদফক্ষণ 

কযা আদফ। 

 (২) ছুটিয জন্য কর অদফদন সফাড স কর্তসক মনধ সামযত পযদভ থফা াদা কাগদজ ঈমৄি 

কর্তসদক্ষয মনকট দামখর কমযদত আদফ। 

 (৩) অদফদনকাযী কভ সচাযী সম কভ সকতসায ধীদন কভ সযত অদছন তাায সুামযক্রদভ 

ঈমৄি কর্তসক্ষ ছুটি ভঞ্জুয কমযদত াদয। 

 (৪) মফদল মযমস্থমতদত সকান কভ সকতসা মমদ এআ ভদভ স ন্তুি ন সম তাায ধীদন কভ সযত 

সকান কভ সচাযীয ছুটি ানা যময়াদছ, তদফ মতমন অনুষ্ঠামনক ভঞ্জুযী অদদ াদদক্ষ, 

তাাদক নুধ স ১৫(দনয) মদদনয জন্য ছুটিদত মাআফায নুভমত মদদত াদযন। 

 (৫)  স্বাস্থযগত কাযদণ সকান কভ সচাযীদক ছুটি ভঞ্জুয কমযফায থফা ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয সভয়াদ 

ফািাআফায পূদফ স ঈমৄি কর্তসক্ষ আো কমযদর কর্তসক্ষ মনদদ সমত সকান মচমকৎা 

কর্তসদক্ষয েতযায়নত্র ংগ্র কমযফায মনদদ স মদদত াদয। 
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 (৬)  সকান কভ সচাযীয সুস্থতায ব্যাাদয কর্তসক্ষ কর্তসক মনদদ সমত মচমকৎা কর্তসদক্ষয 

ভতাভত চায়া আদর সভমডদকর াটি সমপদকদটয মবমত্তদত ছুটিয অদফদন ফা ছুটিয 

সভয়াদ বৃমদ্ধয অদফদন ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয। 
 (৭)  কর্তসক্ষ কর্তসক মনদদ সমত মচমকৎা কর্তসদক্ষয মনকট আদত গৃীত সভমডকযার 

াটি সমপদকট স কযা ভাত্রআ ছুটি োমপ্তয মধকায মজসত আদফ না এফং ছুটি 

ভঞ্জুযকাযী কর্তসদক্ষয মনকট সভমডকযার াটি সমপদকট স কমযয়া ঈি কর্তসদক্ষয 

মনদদ সদয দক্ষায় থামকদত আদফ। 

 (৮)  ফাংরাদদদয ফামদয ছুটিদত ফস্থানকাযী সকান কভ সচাযীয মচমকৎাযত থাকায 

কাযদণ ছুটিয সভয়াদ বৃমদ্ধয অদফদদনয দঙ্গ ংমিি মচমকৎদকয েতযয়নত্র মৄি 

কমযদত আদফ এফং ঈি কভ সচাযী মচমকৎদকয স্বাক্ষয তযাময়ত কমযদফন এফং 

েতযয়নদত্র সুস্থতায েকৃমত এফং সুস্থ কভ সচাযীয াযীমযক ফস্থা ম্পদকস 

মফস্তামযত মফফযণ থামকদত আদফ। 

২৭। ছুটিকারীন সফতনঃ 

 (১) সকান কভ সচাযী পূণ স সফতদন ছুটিদত থাকাকাদর ঈি ছুটি অযদম্ভয পূদফ স মতমন ফ সদল 

সম সফতন াআয়াদছন সআ সফতদনয ভান াদয ছুটিকারীন সফতন াআফায মধকাযী 

আদফন। 

 (২)  সকান কভ সচাযী ধ স সফতদন ছুটিদত থাকাকাদর ঈি ছুটি অযদম্ভয পূদফ স মতমন ফ সদল 

সম সফতন াআয়াদছন সআ সফতদনয ধ স াদয ছুটিকারীন সফতন াআফায মধকাযী 

আদফন। 

 (৩)  ছুটি সম সদদআ কাটাদনা ঈক, ছুটিয সফতন ফাংরাদদী টাকায় ফাংরাদদদ োপ্ত 

আদফঃ 

তদফ তস থাদক সম, ব্যমতক্রভী সক্ষদত্র ফাংরাদদদয ফামদয ছুটি কাটাআফায সফরায় 

সকান কভ সচাযীদক কর্তসদক্ষয সুামযক্রদভ, যকায কর্তসক অদযামত তস নুমায়ী 

মমদ থাদক, ছুটিয সফতন ফা ঈায ংমফদল দফদদমক মুদ্রায় েদান কমযফায মদ্ধান্ত 

কর্তসক্ষ গ্রণ কমযদত াদয। 

২৮। ছুটি আদত েতযাফতসন কযাদনাঃ 

 ছুটি সবাগযত সকান কভ সচাযীদক ছুটিয সভয়াদ সল আফায পূদফ স দাময়ত্ব ারদনয জন্য তরফ 

কযা মাআদত াদয এফং তাাদক নুরূবাদফ তরফ কযা আদর, মতমন সম কভ সস্থদর মপমযয়া 

অমফায জন্য মনদদ সমত আয়াদছন, ঈায ঈদেদশ্য যয়ানা য়ায তামযখ আদত তাাদক 
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কভ সযত ফমরয়া গণ্য কযা আদফ এফং এতদুদেদশ্য ভ্রভদণয জন্য মতমন ভ্রভণ বাতা াআফায 

মধকাযী আদফন। 
২৯। ছুটিয নগদায়নঃ  

(১) সম কভ সচাযী ফয বাতা ফা বমফষ্য তমফদরয সুমফধা গ্রদণয জন্য মদ্ধান্ত গ্রণ 

কদযন নাআ, মতমন তাায ম্পূণ স চাকুযীকাদরয জন্য ফ সামধক ১২(ফায) ভা ম সন্ত েমত 

ফৎদয েতযাখ্যাত ছুটিয ৫০% নগদ টাকায় রূান্তমযত কযায জন্য নুভমত াআদত 

াদযন। 

(২)  ফ সদল মূর সফতদনয মবমত্তদত ঈ-মফমধ (১)এ ঈমরমখত ছুটি নগদ টাকায় রূান্তমযত 

কযা মাআদফ। 

 

ঞ্চভ োয় 

বাতা, আতযামদ 
৩০। ভ্রভণ বাতা, আতযামদঃ  

 সকান কভ সচাযী ফাংরাদদদয বযন্তযীণ তাায দাময়ত্ব ারনাদথ স ভ্রভণকাদর, ফা ফদরী ঈরদক্ষ 

ভ্রভণকাদর, যকাদযয মনদদ সাফরীয অদরাদক কর্তসক্ষ কর্তসক ভদয় ভদয় মনধ সামযত ায  

তসাফরী নুমায়ী, ভ্রভণ বাতা  দদমনক বাতা াআফায মধকাযী আদফন।  

৩১। ম্মানী, আতযামদঃ 

 (১) ফা ঈায সকান কভ সচাযীদক াভময়ক েকৃমতয  েভ াে সকান কভ সম্পাদন এফং 

মফদল সভধায েদয়াজন য় এভন নফেফতসনমূরক ফা গদফলণা  ঈন্নয়নমূরক 

কভ সম্পাদদনয জন্য ম্মানী মাদফ নগদ থ স ফা ন্য সকান পুযস্কায েদান কমযদত 

ামযদফ। 

 (২) ঈ-মফমধ (১) এয ধীদন সকান ম্মানী ফা নগদ থ স পুযস্কায ভঞ্জুয কযা আদফ না, মমদ 

এতদুদেদশ্য গঠিত কমভটি কর্তসক তাা সুাময না কযা য়। 

৩২। দাময়ত্ব বাতাঃ  

 সকান কভ সচাযী ঈমৄি কর্তসদক্ষয অদদক্রদভ কভদক্ষ ২১(একু) মদদনয জন্য তাায মনজ 

দাময়দত্বয মতমযি দাময়ত্ব মাদফ ভভাদনয ফা ঈচ্চতয সকান দদয দাময়ত্ব ারন কমযদর 

তাাদক মূর সফতদনয তকযা ২০ বাগ াদয দাময়ত্ব বাতা েদান কযা আদফঃ  

তদফ তস থাদক সম, এতদুদেদশ্য জাযীকৃত যকাযী নীমতভারায মযন্থীবাদফ ঈি বাতা গ্রণ 

কযা মাআদফ না। 
৩৩। ঈৎফ বাতাঃ 

৬৪ 
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যকায কর্তসক এতদুদেশ্য ভদয় ভদয় জাযীকৃত যকাযী অদদ সভাতাদফক ফা এয 

কভ সচাযীগণদক ঈৎফ বাতা  সফানা েদান কযা আদফ। 

৩৪। গৃমনভ সাণ সুমফধামদঃ  

ফা ঈায কভ সকতসা  কভ সচাযীদদয গৃমনভ সাণ কযা, কায  সভাটয াআদকর ক্রয় কযায জন্য 

যকায কর্তসক মনধ সামযত সুদদ ঊদণয সুমফধামদ েদান কমযদত ামযদফ। তদফ তস থাদক সম, 

গৃমনভ সাণ ঊণ োমপ্ত ফাফদ তমফর যকায েদত্ত নুদান ফমভূ সত দফ এফং ঈা ফাদয 

মনজস্ব অয় সথদক ংস্থান কযদত দফ। আা ভঞ্জুয কযায সক্ষদত্র যকাযী মপদ েদমাজয 

তসামদ পূযণ কযদত দফ। 

 

লষ্ঠ োয় 

চাকুযীয বৃত্তান্ত 
৩৫। চাকুযীয বৃত্তান্তঃ 

(১) পৃথক পৃথকবাদফ েদতযক কভ সচাযীয জন্য চাকুযীয বৃত্তান্ত যক্ষণাদফক্ষণ কযা আদফ 

এফং ফা-এয ংমিি মফবাগ কর্তসক মনমদ সি চাকুযী ফম ংযমক্ষত আদফ। 

(২)  সকান কভ সচাযী কর্তসত্বোপ্ত কভ সকতসায ঈমস্থমতদত েমত ফৎদয একফায তাায চাকুযী 

ফম সদমখদত ামযদফন এফং এআরূ সদমখফায য মতমন ঈাদত মরমফদ্ধ মফলয়ামদ 

ঠিক  ম্পূণ স ফমরয়া ঈদরখপূফ সক তামযখ স্বাক্ষয কমযদফন। 

(৩)  মমদ সকান কভ সচাযী তাায চাকুযী ফম মযদ সনকাদর ঈাদত সকান র্ভর ফা মফলুমপ্ত 

সদমখদত ান, তাা আদর মতমন ঈা ংদাধদনয জন্য ১৫(দনয) মদদনয ভদে 

মফলয়টি মরমখতবাদফ কর্তসত্বোপ্ত কভ সকতসায দৃমিদগাচয কমযদফন এফং ঈি কভ সকতসা 

চাকুযী ফমদত েদয়াজনীয় ংদাধন কমযদফন। 

৩৬।  ফামল সক েমতদফদনঃ  

(১) কভ সচাযীগণ কর্তসক ম্পামদত কাম স এফং তাাদদয অচযণ ম্পমকসত ফামল সক 

েমতদফদন েণয়ন দ্ধমত ঈমৄি কর্তসক্ষ েস্ত্ত্তত কমযদফ এফং ঈি েমতদফদন ফামল সক 

সগানীয় েমতদফদন নাদভ মবমত আদফ; এফং মফদল সক্ষদত্র, েদয়াজনদফাদধ, 

ঈমৄি কর্তসক্ষ সকান মনমদ সি কভ সচাযীয মফদল সগানীয় েমতদফদন েমতদফদনকাযী 

কভ সকতসায মনকট চামদত ামযদফন। 

(২)  সকান কভ সচাযী তাায সগানীয় েমতদফদন সদমখদত ামযদফন না, মকন্তু ঈাদত সকান 

মফরূ ভন্তব্য থামকদর, ঈায দকমপয়ত েদাদনয মকংফা তাায মনদজদক ংদাধদনয 

সুদমাগ সদয়া আদফ। 
প্তভ োয় 

াধাযণ অচযণ  শৃঙ্খরা 

৩৭। াধাযণ অচযণ  শৃঙ্খরাঃ  
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(১)  েদতযক কভ সচাযী  

(ক)  এআ মফমধভারা ভামনয়া চমরদফন;  

(খ)  সম ব্যমি ফা ব্যমিফদগ সয এখমতয়ায, তত্ত্বাফধান  মনয়ন্ত্রদণ অাততঃ 

মনদয়ামজত যময়াদছন, তাায ফা তাাদদয দ্বাযা ভদয় ভদয় েদত্ত কর 

অদদ ারন এফং ভামনয়া চমরদফন; এফং 

(গ) ততা, মনষ্ঠা  েফাদয়য মত ফা এয চাকুযী কমযদফন।  

(২) সকান কভ সচাযী 

(ক)  সকান যাজননমতক অদিারদন ংগ্রণ কমযদফন না, ঈায াায্যাদথ স 

চঁদাদান ফা ন্য সকান ঈাদয় ঈায ায়তা কমযদফন না এফং ফা এয 

স্বাদথ সয মযন্থী সকান কাম সকরাদ মনদজদক জমিত কমযদফন না; 

(খ)  তাায ব্যফমত উর্ধ্সতন কভ সকতসায পূফ সানুভমতয ব্যমতদযদক দাময়দত্ব 

নুমস্থত থামকদফন না মকংফা চাকুযীস্থর তযাগ কমযদফন না; 

(গ)  ফা এয মত সরনদদন যময়াদছ মকংফা সরনদদন থাকায ম্ভাফনা 

যময়াদছ এভন ব্যমিদদয মনকট সকান দান গ্রণ কমযদফন না; 

(ঘ)  সকান ফীভা সকাম্পানীয এদজন্ট মাদফ কাজ কমযদফন না;  

(ঙ)  সকান ব্যফাদয়য কাদজ মনদয়ামজত আদফন না মকংফা মনদজ ফা ন্য সকান 

ব্যমিয েমতমনমধ মাদফ নুরূ সকান ব্যফা মযচারনা কমযদফন না;  

(চ)  ঈমৄি কর্তসদক্ষয পূফ সনুদভাদন ব্যমতদযদক, ফামদযয সকান নফতমনক ফা 

দফতমনক চাকুযী গ্রণ কমযদফন না; এফং 

(ছ)  যকায ফা ঈমৄি কর্তসদক্ষয নুদভাদন ব্যমতদযদক ফামদযয সকান 

নফতমনক ফা দফতমনক চাকুযী গ্রণ কমযদফন না; এফং 

(৩)  সকান কভ সচাযী সফাড স এয মনকট ফা ঈায সকান দদেয মনকট যাময সকান 

ব্যমিগত মনদফদন স কমযদত ামযদফন না, এফং সকান মনদফদন থামকদর তাা 

কভ সচাযীয ব্যফমত ঈর্ধ্সতন কভ সকতসায ভােদভ স কমযদত আদফ। 
(৪)  সকান কভ সচাযী তাায চাকুযী ম্পমকসত সকান দাফীয ভথ সন ঈমৄি কর্তসক্ষ ফা 

ঈায সকান কভ সকতসায ঈয যাজননমতক ফা ফামদযয সকান েবাফ মফস্তায কমযদফন 

না থফা মফস্তাদয সচিা কমযদফন না। 

(৫) সকান কভ সচাযী তাায সকান মফলদয় স্তদক্ষ কাযা জন্য যাময সকান ভন্ত্রীয 

যণান্ন আদফন না। 

(৬)  সকান কভ সচাযী ফা এয মফলয়ামদ রআয়া ংফাদত্র ফা ন্য সকান গণভােদভয 

ামত যাময সকান সমাগাদমাগ স্থান কমযদফন না।  
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(৭) েদতযক কভ সচাযী বযাগতবাদফ ঊণগ্রস্ততা মযায কমযদফন। 

৩৮।  দদিয মবমত্তঃ 

  কর্তসদক্ষয ভদত মমদ সকান কভ সচাযী 

(ক) তাায দাময়ত্ব ারদন ফদরায দাদয় সদালী ন; থফা  

(খ) দাচযদণয দাদয় সদালী ন; থফা  

(গ) রায়দনয দাদয় সদালী ন; থফা  

(ঘ) দক্ষ ন, থফা দক্ষতা াযাআয়া সপদরন; থফা  

(ঙ) মনেফমণ সত কাযদণ দুনীমতযায়ণ ন ফা মৄমিংগতবাদফ দুনীমতযায়ণ ফমরয়া 

মফদফমচত ন, মথাঃ 

() মতমন ফা তাায সকান সাষ্য ফা তাায ভােদভ ফা তাায দক্ষ ন্য সকান 

ব্যমি তাায েকাশ্য অদয়য ঈৎদয মত ংগমতপূণ স য় এরূ থ স 

ম্পদ ফা ম্পমত্ত দখদর যাদখন এফং তাা জসদনয সমৌমিকতা সদখাআদত 

মতমন ব্যথ স ন; 

(অ) তাায েকাশ্য অদয়য ংদগ ংগমত যক্ষা না কমযয়া জীফনমান কদযন; 

থফা 

(চ) চুময, অত্মাৎ তমফর তরূ ফা েতাযণায দাদয় সদালী ন; থফা  

(ছ) ফা ফা যাদষ্ট্রয মফরুদদ্ধ নাকতামূরক ফা ক্ষমতকয কাদম স মরপ্ত ন, ফা নুরূ কাদম স 

মরপ্ত ন, ফা নুরূ কাদম স মরপ্ত যময়াদছন ফমরয়া দি কযায মৄমিংগত কাযণ 

থাদক, এফং স কাযদণ তাাদক চাকুযীদত যাখা ফা ফা জাতীয় মনযাত্তায জন্য 

ক্ষমতকয ফমরয়া মফদফমচত য়, 

তাা আদর কর্তসক্ষ ঈি কভ সচাযীয ঈয এক ফা একামধক দি অদযা কমযদত াদয।  
৩৯। দিমূঃ  

(১) এআ মফমধভারায ধীদন মনদোি দিমূ অদযাদমাগ্য আদফ, মথাঃ 

(ক) রঘুদিঃ 

() মতযস্কায;  

(অ) মনমদ সি সভয়াদদয জন্য দদান্নমত ফা সফতন ফধ সন স্থমগত যাখা;  

(আ) ৭ (াত) মদদনয মূর সফতদনয ভমযভাণ টাকা কতসন।  

(খ) গুরুদিঃ 

() মনেদদ ফা মনেতয সফতনক্রদভ ফা সফতনক্রদভয মনেস্তদয ফনতকযণ; 
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(অ) কভ সচাযী কর্তসক ংঘটিত  েভামণত যাধ এয অমথ সক ক্ষমতয 

ংমফদল ফা ম্পূণ স তাায সফতন ফা ন্য সকান খাদতয ানা আদত 

অদায়কযণ; 

(আ) চাকুযী আদত াযণ; এফং  
(ই) চাকুযী আদত ফযখাস্ত।  

(২) চাকুযী আদত াযদণয সক্ষদত্র নদ, ফযং চাকুযী আদত, ফযখাদস্তয সক্ষদত্র সকান 

কভ সচাযী বমফষ্যদত ফা এয চাকুযী োমপ্তয দমাগ্য ফমরয়া েমতন্ন আদফন।  

৪০। নাকতামূরক, আতযামদ কাম সকরাদয সক্ষদত্র তদদন্তয দ্ধমতঃ 

 (১)  মফমধ ৩৮ (ছ)-সত ঈমরমখত কাম সকরাদয জন্য সকান কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ কাম সধাযা সূচনা 

কযায সক্ষদত্র কর্তসক্ষ 

(ক) ংমিি কভ সচাযীদক মরমখত অদদ দ্বাযা ঈি অদদদ ঈদল্লমখত তামযখ আদত 

তাায োপ্য ছুটিদত মাআফায জন্য মনদদ স মদদত াদয; 

(খ) ঈি কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ সম ব্যফস্থা গ্রদণয েস্তাফ কমযদফ, সআ ব্যফস্থা এফং সআ 

ব্যফস্থা গ্রদণয মবমত্তমূ ম্পদকস তাাদক মরমখতবাদফ ফমত কমযদফ; এফং 

(গ) ঈ-মফমধ (২) এয ধীদন মবদমাগ তদদন্তয জন্য গঠিত তদন্ত কমভটিয মনকট 

েস্তামফত ব্যফস্থায মফদক্ষ কাযণ দ সাআফায জন্য তাাদক মৄমিংগত সুদমাগ 

েদান কমযফঃ 

তদফ তস থাদক সম, সমদক্ষদত্র ঈমৄি কর্তসক্ষ এআ ভদভ স ন্তুি য় সম, ফাংরাদদদয 

মনযাত্তায স্বাদথ স তাাদক নুরূ সুদমাগ েদান ভীচীন নদ, সদক্ষদত্র তাাদক নুরূ 

সুদমাগ েদান কযা আদফ না। 
(২) সমদক্ষদত্র ঈ-মফমধ (১) (গ) নুাদয তদন্ত কমভটিয গঠদনয েদয়াজন য়, সদক্ষদত্র 

কর্তসক্ষ মবমৄি কভ সচাযীয দভম সাদায মনদে নদন এভন ৩ (মতন) জন কভ সচাযীয 

ভন্বদয় একটি তদন্ত কমভটি গঠন কমযদফন। 

(৩) ঈ-মফমধ (২) এয ধীদন গঠিত তদন্ত কমভটি মবদমাদগয তদন্ত কমযয়া কর্তসদক্ষয 

মনকট তদদন্তয পরাপর েমতদফদন অকাদয স কমযদফ এফং কর্তসক্ষ ঈি 

েমতদফদদনয ঈয সমআরূ ঈমৄি ফমরয়া ভদন কমযদফ, সআরূ অদদ েদান কমযদফ।  

৪১। রঘুদদিয সক্ষদত্র তদদন্তয দ্ধমতঃ 

 (১) এআ মফমধভারায ধীদন সকান কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ কাম সধাযা সূচনা কযায সক্ষদত্র কর্তসক্ষ 

মমদ মবভত সালণ কদয সম, তাায মফরুদদ্ধ মবদমাগ েভামণত আদর তাাদক 

মতযস্কায দক্ষা কদঠাযতয সকান দি েদান কযা আদফ, তাা তআদর কর্তসক্ষ 

(ক) মবমৄি ব্যমিয মফরুদদ্ধ অনীত মবদমাগমূ তাাদক মরমখতবাদফ জানাআদফ 

এফং মবমৄি ব্যমি কর্তসক মবদমাগনাভা োমপ্তয ৭(াত)টি কাম সমদফদয ভদে 
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তাায অচযদণয দকমপয়ত সদয়ায জন্য এফং মতমন ব্যমিগতবাদফ শুনানীয 

আো সালণ কদযন মক-না জানাআফায জন্য মনদদ স েদান কমযদফ; এফং  

(খ) মনধ সামযত ভদয়য ভদে মবমৄি ব্যমি কর্তসক সকৃত দকমপয়ত, মমদ মকছু 

থাদক, মফদফচনা কমযদফ, এফং মতমন মমদ ব্যমিগতবাদফ শুনানীয আো সালণ 

কমযয়া থাদকন, তদফ তাাদক ব্যমিগত শুনানীয সুদমাগ সদয়ায য থফা 

মনধ সামযত ভদয়য ভদে মমদ মতমন দকমপয়ত স না কমযয়া থাদকন, তদফ 

এআরূ ভদয়য ভদে তাাদক রঘুদি েদান কমযদত াদযঃ 

তদফ তস থাদক সম, কর্তসক্ষ েদয়াজন ভদন কমযদর, মবমৄি ব্যমিদক ব্যমিগত শুনানী 

সদয়ায য তাায দভম সাদায মনদে নদন এভন একজন তদন্ত কভ সকতসা মনদয়াগ কমযয়া 

েমতদফদন দামখর কযায জন্য ঈি কভ সকতসাদক মনদদ স মদদত ামযদফ।  

(২) তদন্তকাযী কভ সকতসায েমতদফদন াআফায য কর্তসক্ষ তৎম্পদকস মদ্ধান্ত গ্রণ কমযদফ 

থফা েদয়াজন ভদন কমযদর, মধকতয তদদন্তয জন্য অদদ মদদত ামযদফ। 

(৩) মধকতয তদদন্তয অদদ সদয়া আদর ঈায েমতদফদন োমপ্তয য কর্তসক্ষ চূিান্ত 

মদ্ধান্ত গ্রণ কমযদফ। 
(৪) সমদক্ষদত্র মফমধ ৩৮ এয দপা (ক) ফা (খ)-সত ঈমল্লমখত কাম সকরাদয জন্য সকান 

কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ সকান কাম সধাযা সূচনা কমযদত য় এফং কর্তসক্ষ মমদ এআ মবভত 

সালণ কদয, সম মবদমাগ েভামণত আদর, মবমৄিদক মতযস্কায দি েদান কযা 

মাআদত াদয, স সক্ষদত্র 

(ক) কর্তসক্ষ মবমৄি ব্যমিগত শুনানীয সুদমাগ দানকযতঃ ঈি দি অদযা 

কমযদত াদয; থফা 

(খ) মবমৄি ব্যমি ব্যমিগতবাদফ ঈমস্থত না আদর ফা ঈমস্থত আদত স্বীকায 

কমযদর, কর্তসক্ষ 

() শুনানী ব্যমতদযদকআ মবমৄি ব্যমিয ঈয দিাদযা কমযদত ামযদফ; 

থফা 

(অ) ঈ-মফমধ (১)  (২) এ ফমণ সত দ্ধমত নুযণ কযায য মবদমাগ 

েভামণত আদর, মবমৄি ব্যমিদক মফমধ ৩৯(১)  

(ক)-সত ফমণ সত সম সকান রঘুদি অদযা কমযদফ; 

(গ) মরমখতবাদফ মবদমাগ জানাআফায জন্য মবমৄি ব্যমি দাফী কমযদর, কর্তসক্ষ 

ঈ-মফমধ (১) আদত (৩)-এ ফমণ সত দ্ধমত নুযণ কমযদফ, এফং মবদমাগ 

েভামণত আদর মফমধ ৩৯(১) (ক)-সত ফমণ সত সম সকান দি েদান কমযদফ।  

৪২।  গুরুদদিয সক্ষদত্র তদদন্তয দ্ধমতঃ 
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(১)  সমদক্ষদত্র কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ এআ মফমধভারায ধীদন সকান কাম সধাযা সূচনা কমযদত য় 

এফং কর্তসক্ষ মবভত সালণ কদয সম, মবদমাগ েভামণত আদর সকান গুরুদি 

অদযা কযা েদয়াজন আদত াদয, স সক্ষদত্র কর্তসক্ষ 

(ক) মবদমাগনাভা েণয়ন কমযদফ এফং েস্তামফত দদিয মফলয় ঈাদত ঈদল্লখ 

কমযদফ এফং সম কর মবদমাদগয মবমত্তদত মবদমাগনাভাটি েণীত আয়াদছ 

ঈায মফফযণ এফং কর্তসক্ষ অদদ েদাদনয ভদয় ন্য সম কর ঘটনা 

মফদফচনা কযায আো সালণ কদয তাা কভ সচাযীদক ফমত কমযদফ; 

(খ) মবদমাগনাভা োমপ্তয য মবমৄি ব্যমি ১০(দ)-টি কাম সমদফদয ভদে 

অত্মক্ষ ভথ সন কমযয়া মরমখত মফবৃমত স কমযদফন এফং  

েস্তামফত দি সকন তাায ঈয  অদযা কযা আদফ না তৎম্পদকস ঈি 

মফবৃমতদত কাযণ দ সাআদফন এফং মতমন ব্যমিগতবাদফ শুনানীয আো সালণ 

কদযন মক-না তাা ঈদরখ কমযদফনঃ 

তদফ তস থাদক সম, মনধ সামযত সভয়াদ সল আফায পূদফ সআ মবমৄি ব্যমি মমদ ভয় বৃমদ্ধয 

জন্য অদফদন কদযন, তাা আদর কর্তসক্ষ তাাদক তাায মরমখত মফবৃমত স কযায জন্য 

মধকতয ১০(দ)-টি কাম সমদফ ম সন্ত ভয় মদদত ামযদফ। 

(২) সমদক্ষদত্র মবমৄি ব্যমি মনধ সামযত ফা ফমধ সত ভদয়য ভদে অত্মক্ষ ভথ সন কমযয়া 

মফবৃমত্ত স কমযদফন, সদক্ষদত্র কর্তসক্ষ মবদমাগ ংক্রান্ত ন্যান্য মফলয়ামদয াক্ষয-

েভাণ তাায মফবৃমত্ত মফদফচনা কমযদফ এফং নুরূ মফদফচনায য কর্তসক্ষ মমদ 

মবভত সালণ কদয সম, 

(ক)  মবমৄি ব্যমিয মফরুদদ্ধ সূমচত কাম সধাযাটি গ্রয আফায ম সাপ্ত কাযণ নাআ, 

তাা দআদর ঈি মবদমাগ েতযাায কমযদফ এফং তদানুাদয ঈি কাম সধাযা 

মনষ্পমত্ত আদফ; 

(খ)  মবমৄি ব্যমিয মফরুদদ্ধ সূমচত কাম সধাযাটি গ্রয আফায ম সাপ্ত কাযণ অদছ 

এফং মবদমাগ েভামণত আদর রঘুদি েদাদনয েদয়াজন আদফ, তাা আদর 

মবমৄি ব্যমিদক ব্যমিগতবাদফ শুনামনয সুদমাগ দান কমযয়া সম সকান একটি 

রঘুদি েদান কমযদত ামযদফ থফা রঘুদি অদযাদয ঈদেদশ্য মফমধ ৪১(১) 

(খ) এয ধীন একজন তদন্ত কভ সকতসা মনদয়াগ কমযয়া ঈি েমফধাদন ফমণ সত 

কাম সেণারী নুযণ কমযদফ; এফং 

(গ)  ঈি কাম সধাযায় মবমৄি ব্যমিয ঈয গুরুদি অদযাদয জন্য ম সাপ্ত কাযণ 

অদছ, তাা আদর মবদমাগ তদদন্তয জন্য মবমৄি ব্যমিয দভম সাদায মনদে 

নদন এভন একজন তদন্ত কভ সকতসা মনদয়াগ কমযদফ থফা নুরূ ৩(মতন) 

জন কভ সকতসা ভন্বদয় একটি তদন্ত কমভটি গঠন কমযদফ। 
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(৩)  সমদক্ষদত্র মবমৄি ব্যমি মনধ সামযত ফা ফমধ সত ভদয়য ভদে অত্মক্ষ ভথ সন কমযয়া 

সকান মরমখত মফবৃমত স না কদযন, সদক্ষদত্র কর্তসক্ষ মবমৄি ব্যমিয 

দভম সাদায মনদে নদন এভন একজন কভ সকতসা মনদয়াগ কমযদফ ফা সক্ষত্র মফদল 

তদন্ত কমভটি গঠন কমযদফ। 

(৪)  তদন্তকাযী কভ সকতসা ফা সক্ষত্র মফদল, কমভটি তদদন্তয অদদদাদনয তামযখ আদত 

১০(দ)-টি কাম সমদফদয ভদে তদদন্তয কাজ শুরু কমযদফন এফং কর্তসক্ষ কর্তসক 

মনধ সামযত ভদয়য ভদে তদন্ত েমতদফদন স কমযদফন। 

(৫)  তদন্তকাযী কভ সকতসায তদন্ত েমতদফদন োমপ্তয য, কর্তসক্ষ েমতদফদনটি মফদফচনা 

কমযদফ এফং ঈি মবদমাগ এয ঈয কর্তসদক্ষয মদ্ধান্ত মরমফদ্ধ কমযদফ এফং 

মবমৄি ব্যমি েমতদফদদনয কম মদ্ধান্তটি জানাআদফ। 
(৬)  কর্তসক্ষ মমদ ঈ-মফমধ (৫) সভাতাদফক গুরুদি অদযাদয মদ্ধান্ত গ্রণ কদয, তাা  

আদর েস্তামফত দি মবমৄি ব্যমিয েমত সকন অদযা কযা আদফ না, তৎম্পদকস 

৭(াত)-টি কাম সমদফদয ভদে তাাদক কাযণ দ সাআফায মনদদ স মদদফ। 

(৭)  ঈ-মফমধ (৬) নুাদয কাযণ দ সাদনা আদর ঈি কাযণ এফং াভমগ্রক মযমস্থমত 

মফদফচনাদন্ত কর্তসক্ষ ঈি কাম সধাযায ঈয চূিান্ত মদ্ধান্ত গ্রণ কমযদফ এফং মবমৄি 

ব্যমিদক আা ফমত কমযদফ। 

(৮)  এআ মফমধভারায ধীন তদন্ত কাম সধাযায ম সাপ্ত াক্ষয-েভাণ মরমফদ্ধ থামকদত আদফ, 

এফং সম সক্ষদত্র তদন্ত কভ সকতসা ফা তদন্ত কমভটি মনমৄি কযা য়, সদক্ষদত্র ঈি 

কভ সকতসা ফা কমভটিয তদদন্তয েমতদফদদন তদদন্তয পরাপদরয ভথ সদন মৄমিংগত 

কাযণ মরমফদ্ধ থামকদত আদফ। 

(৯)  এআরূ কর তদন্ত কাম সধাযা সগানীয় ফমরয়া গণ্য আদফ।  

৪৩।    তদন্ত কভ সকতসা কর্তসক নুযণীয় কাম সেণারীঃ   

(১) তদন্ত কভ সকতসা ভাভরায শুনানী শুরুয মদন আদত সল না য়া ম সন্ত েমতমদন 

শুনানী নুষ্ঠান কমযদফন এফং কাযণ মরমফদ্ধ না কমযয়া ঈি শুনামন মূরতফী 

কমযদফন না। 

(২)  তদন্তকাযী কভ সকতসা কর্তসক মযচামরত তদদন্ত  

(ক)  মবমৄি ব্যমি সমআ কর মবদমাগ স্বীকায কদযন সআ কর 

মবদমাগ ম্পদকস সভৌমখক াক্ষয গ্রণ  মরমফদ্ধ কযা আদফ এফং 

মবদমাগ ম্পমকসত োংমগক ফা গুরুত্বপূণ স দামরমরক স্বাক্ষয ঈস্থাদনয 

মৄমিংগত সুদমাগ ঈবয়ক্ষদক েদান  মফদফচনা কমযদত আদফ; 



 515 

(খ)  মবমৄি ব্যমি েমতদক্ষয াক্ষীগণদক সজযা কযায, মতমন ব্যমিগতবাদফ 

াক্ষয েদান কযায এফং তাায ক্ষ ভথ সনকাযী সকান ব্যমিদক াক্ষী 

মাদফ ঈস্থান কযায মধকাযী আদফন; 

(গ)  মবদমাদগয ভথ সদন ভাভরা ঈস্থানকাযী ব্যমি মবমৄি ব্যমিদক এফং 

তায াক্ষযগণদক সজযা কযায মধকাযী আদফন; 

(ঘ)  মবমৄি ব্যমি োংমগক নমথদত্রয জন্য নুদযাধ কমযদত ামযদফন, 

তদফ তাাদক নমথয সটাকায ং সকান েকাদযআ সদমখদত সদয়া আদফ 

না। 
(৩)  তদন্তকাযী কভ সকতসা কাযণ মরমফদ্ধ কমযয়া সকান মনমদ সি স্বাক্ষীদক ফা সকান মনমদ সি 

স্বাক্ষয তরফ কমযদত ফা গ্রণ কমযদত স্বীকায কমযদত ামযদফন।  

(৪)  তদন্তকাযী কভ সকতসায মনকট মবদমাদগয ভথ সদন মফলয়টিয ঈস্থাদনয জন্য 

কর্তসক্ষ সম সকান ব্যমিদক ভদনানীত কমযদত ামযদফন। 

(৫)  তদন্তকাযী কভ সকতসা মমদ এআ ভদভ স ন্তুি ন সম, মবমৄি ব্যমি তদদন্তয গ্রগমতদত 

ফাধা েদান ফা ফাধা েদাদনয সচিা কমযদতদছন, তাা আদর মবমৄি ব্যমিদক 

তকস কমযয়া মদদফন এফং ঈিরূ তকস কমযফায য মমদ সদমখদত ান সম, 

মবমৄি ব্যমি ঈা ভান্য কমযয়া কাজ কমযদতদছন, তাা আদর মতমন ঈি 

মফলদয় একটি মদ্ধান্ত মরমফদ্ধ কমযদফন এফং ন্যায় মফচাদযয জন্য মতমন সম দ্ধমত 

দফ সাত্তভ ফমরয়া ভদন কমযদফন সআ দ্ধমতদত ঈি তদন্ত ভাপ্ত কমযদফন।  

(৬)  তদন্তকাযী কভ সকতসা মমদ এআ ভদভ স ন্তুি ন সম, মবমৄি ব্যমিয অচযণ তদদন্তয 

ব্যাাদয তদন্তকাযী কভ সকতসায মপ ফা দাময়দত্বয জন্য ফভাননাকয, তাা আদর 

মতমন তৎম্পমকসত োংমগক ঘটনাফরী  মযমস্থমত মরমফদ্ধ কমযদফন এফং 

মফলয়টি কর্তসক্ষদক ফমত কমযদফন, তয কর্তসক্ষ ঈমৄি মফদফচনা কমযদর 

মফমধ ৩৮(খ) সভাতাদফক মবমৄি ব্যমিয মফরুদদ্ধ পৃথকবাদফ কাম সধাযা সূচনা 

কমযদত ামযদফ। 

(৭)  তদন্তকাযী কভ সকতসা তদন্ত ভামপ্তয য ১০(দ)-টি কাম সমদফদয ভদে তাায 

তদদন্তয পরাপর েমতদফদন অকাদয কর্তসদক্ষয মনকট স কমযদফন। 

(৮)  মবমৄি ব্যমি সদালী ফা মনদদ সাল মক-না তাা ঈদল্লখপূফ সক তদন্তকাযী কভ সকতসা 

েমতটি মবদমাদগয ঈয স্বীয় মদ্ধান্ত েদান কমযদফন, তদফ ামস্ত ফা ন্য মকছু 

ম্পদকস সকান সুাময কমযদফন না। 

(৯)  কর্তসক্ষ এআ োদয়য ধীদন একজন তদন্তকাযী কভ সকতসা মনদয়াগ কযায মযফদতস 

একটি তদন্ত কমভটি মনদয়াগ কমযদর, তদন্তকাযী কভ সকতসায সক্ষদত্র এআ মফমধ মতটুকু 

েদমাজয, তদন্ত কমভটিয সক্ষদত্র ততটুকু েদয়াজয ফমরয়া গণ্য আদফ। 

৬৫ 
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(১০)  ঈ-মফমধ (৯) এ ঈদল্লমখত তদন্ত কমভটিয সকান দফঠদক সকান একজন দদেয 

নুমস্থমতয কাযদণ ঈি কমভটিয সকান কাম সক্রভ ফা মদ্ধান্ত ফামতর েমতন্ন আদফ 

না মকংফা তৎম্পদকস সকান েশ্ন ঈত্থান কযা মাআদফ না।  
৪৪।  াভময়ক ফযখাস্তঃ   

(১)  মফমধ ৩৯ এয ধীদন সম সকান মবদমাদগয দাদয় সকান কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ গুরুদি 

অদযাদয ম্ভাফনা থামকদর এফং েদয়াজনীয় ফা ভীচীন ভদন কমযদর কর্তসক্ষ ঈি 

কভ সচাযীদক াভময়কবাদফ ফযখাস্ত কমযদত ামযদফঃ 

তদফ তস থাদক সম, কর্তসক্ষ মধকতয ভীচীন ভদন কমযদর, ঈি কভ সচাযীদক 

াভময়কবাদফ ফযখাস্ত কযায মযফদতস মরমখত অদদ দ্বাযা ঈি অদদদ ঈদল্লমখত 

তামযখ আদত, তাায ছুটিয োপ্যতা াদদক্ষ, তাাদক ছুটিদত মাআফায জন্য মনদদ স 

মদদত ামযদফ। 

(২)  সমদক্ষদত্র সকান কভ সচাযীদক চাকুযী আদত ফযখাস্ত ফা াযদণয অদযামত দি 

সকান অদারত ফা ট্রাআব্যযনাদরয মদ্ধান্ত দ্বাযা থফা ঈি মদ্ধাদন্তয পদর ফামতর ফা 

কাম সকয ফমরয়া সঘামলত ফা েমতন্ন য় এফং কর্তসক্ষ ঈি ভাভরায মযমস্থমত 

মফদফচনাক্রদভ এআ মদ্ধান্ত গ্রণ কদয সম, ঈি কভ সচাযীদক সম মবদমাদগয মবমত্তদত 

ফযখাস্ত ফা াযদণয দি অদযা কযা আয়ামছর সআ মবদমাদগয মবমত্তদত তাায 

মফরুদদ্ধ মধকতদয তদন্ত কযা আদফ, সদক্ষদত্র ঈি ফযখাস্তকযণ ফা াযণ 

ম্পমকসত মূর অদদদয তামযখ আদত ঈি কভ সচাযী াভময়কবাদফ ফযখাস্ত ফমরয়া 

গণ্য আদফন এফং পুনযাদদ না সদয়া ম সন্ত মতমন াভময়কবাদফ ফযখাস্ত থামকদফন।  

(৩)  সকান কভ সচাযী াভময়কবাদফ ফযখাস্ত থামকফায ভদয় যকাযী কভ সচাযীদদয সক্ষদত্র 

েদমাগ্য মফমধ  অদদানুমায়ী সখাযাকী বাতা াআদফন। 

(৪)  ঊণ ফা সপৌজদাযী যাদধয দাদয় কাযাগাদয সাদ স (কাযাগাদয সাদ স দথ স 

অদারদতয সপাজদত যমক্ষত ব্যমিগণ ন্তর্ভ সি ফমরয়া গণ্য আদফন) কভ সচাযীদক 

সগ্রপতাদযয তামযখ আদত াভময়কবাদফ ফযখাস্ত ফমরয়া গণ্য কমযদত আদফ এফং 

তাায মফরুদদ্ধ এআ মফমধভারায ধীদন সূমচত কাম সধাযা মযভাপ্ত না য়া ম সন্ত 

মতমন মথাযীমত সখাযাকী বাতা াআদফন। 

৪৫।  পুনফ সারঃ  

মমদ মফমধ ৪৪(১) সভাতাদফক াভময়কবাদফ ফযখাস্ত, ফা সক্ষত্র মফদদল, ছুটিদত সেমযত সকান 

কভ সচাযীদক ফযখাস্ত, চাকুযী আদত াযণ ফা দাফনত কযা না আয়া থাদক, তাা আদর 

তাাদক চাকুযীদত পুনফ সার কযা আদফ এফং াভময়ক ফযখাদস্তয ফা ছুটিয ভয়কাদর মতমন 

ম্পূণ স সফতদন কতসব্যযত মছদরন ফমরয়া গণ্য কযা আদফ। 

৪৬।  সপৌজদাযী ভাভরা আতযামদদত অফশ্যক কভ সচাযীঃ   

(১) ঊণ ফা সপৌজদাযী যাদধয দাদয় সকান কভ সচাযী কাযাগাদয সাদ স য়ায কাযদণ 

কতসব্য আদত নুমস্থত থামকদর, তাায মফরুদদ্ধ অনীত ঈি ভাভরায মযভামপ্ত না 

য়া ম সন্ত এআরূ নুমস্থমতকাদরয জন্য মতমন সকান সফতন, ছুটিকারীন সফতন ফা 

সকান বাতা (সখাযাকী বাতা ব্যতীত) াআদফন না এফং তাায োপ্য সফতন  ন্যান্য 

বাতামদ ভাভরা মনষ্পমত্তয য ভন্বয় াধন কযা আদফ। 
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(২)  ঈিরূ যাদধয দাদয় যাধী কভ সচাযী যাধ আদত খারা াআদর থফা 

ঊদণয দাদয় কাযাফযদণয সক্ষদত্র, ঈি দায় তাায মনয়ন্ত্রণ ফমভূত মযমস্থমতয কাযদণ 

ঈদ্ভফ আয়াদছ ফমরয়া েভামণত আদর, াধাযণত তাায োপ্য সফতন বাতামদয টাকা 

ম্পূণ সরূদ েদান কযা আদফ এফং তাায নুমস্থমতকাদর মতমন কতসব্যযত মছদরন 

ফমরয়া গণ্য আদফ। 

৪৭।  অদদদয মফরুদদ্ধ অীরঃ  

(১) সকান কভ সচাযী ঈমৄি কর্তসক্ষ কর্তসক াধাযণ ফা মফদল অদদফদর মনধ সামযত 

কর্তসদক্ষয মনকট থফা, সমদক্ষদত্র নুরূ সকান কর্তসক্ষ মনধ সামযত সনআ, সদক্ষদত্র সম 

অদদদানকাযী কর্তসদক্ষয অদদদয মফরুদদ্ধ অীদরয েস্তাফ কযা আদফ, মতমন সম 

কর্তসদক্ষয ব্যফমত ধস্তন তাায মনকট, থফা সমদক্ষদত্র মনদয়াগকাযী কর্তসদক্ষয 

ধস্তন সকান কর্তসক্ষ অদদদান কমযয়াদছন সদক্ষদত্র মনদয়াগকাযী কর্তসদক্ষয মনকট  

অীর কমযদত ামযদফন। 

(২)  অীর কর্তসক্ষ মনদোি মফলয়মূ মফদফচনা কমযদফ, মথাঃ  

(ক)  এআ মফমধভারায মনধ সামযত দ্ধমত ারন কযা আয়াদছ মক না, না আয়া থামকদর 

ঈায কাযদণ ন্যায় মফচাদযয ামন আয়াদছ মক না; 

(খ)  মবদমাগমূদয ঈয েদত্ত মদ্ধান্ত ঠিক  ন্যায়ংগত মক না;  

(গ)  অদযামত দি ভাত্রামতমযি, ম সাপ্ত ফা ম সাপ্ত মক না।  

(৩)  অীর কর্তসক্ষ সমরূ ঈমৄি ফমরয়া মফদফমচত কমযদফ সআ অদদ েদান কমযদফ।  

৪৮।  পুনযীক্ষণ (Review) ঃঃ  

(১) সকান কভ সচাযী এআ মফমধভারায ধীন েদত্ত সকান অদদ দ্বাযা ংক্ষুব্দ ( aggrieved)  

আদর মতমন ঐ অদদ পুণযীক্ষদণয (Review) জন্য ংমি কভ সকতসা ফা কর্তসদক্ষয 

মনকট অদফদন কমযদত ামযদফন। 

(২)  অদফদনকাযী সম অদদ দ্বাযা ংক্ষুব্দ আয়াদছন সআ অদদ তাাদক ফমত 

কমযফায তামযখ আদত ৩ (মতন) ভাদয ভদে পুনযীক্ষদণয অদফদন স না কমযদর 

ঈা গ্রণ কযা আদফ নাঃ 

তদফ তস থাদক সম, অদফদনকাযী কর্তসক ভয়ভত অদফদন স কমযদত না ামযফায 

দক্ষ মদথি কাযণ মছর ভদভ স কর্তসক্ষ মনঃদি আদর ঈমল্লমখত ভয়ীভা ঈত্তীণ স 

আফায ৩(মতন) ভাদয ভদে কর্তসক্ষ পুনযীক্ষদণয অদফদন গ্রণ কমযদত ামযদফ।  

(৩) পুনযীক্ষদণয অদফদন াআফায য ংমিি কভ সকতসা  ফা কর্তসদক্ষয সমআরূ ঈমৄি 

মফদফচনা কমযদফ সআরূ অদদ েদান কমযদত ামযদফ। 
৪৯। অদারদত মফচাযীধীন কাম সধাযাঃ  

(১) সকান কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ সকান অদারদত একআ মফলদয়য ঈয সকান সপৌজদাযী ভাভরা 

ফা অআনগত কাম সধাযা মফচাযাধীন থামকদর, তাায মফরুদদ্ধ মফবাগীয় কাম সধাযা 

ভাদনয ব্যাাদয সকান ফাধা থামকদফ না। মকন্তু মমদ কর্তসক্ষ কাম সধাযায ঈি 
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কভ সচাযীয ঈয সকান দিাদযা কযায মদ্ধান্ত গ্রণ কদয, তাা আদর ঈি ভাভরা ফা 

অআনগত কাম সধাযা মনষ্পমত্ত ফা ম্পন্ন না য়া ম সন্ত এআ দিাদযা স্থমগত থামকদফ।  

(২) সকান কভ সচাযী Public Servants (Dismissal on conviction) Ordinance, 

1985 (V of 1985) এ ফমণ সত সকান যাধ ব্যমতত ন্য সকান যাদধয দাদয় 

সকান অদারত কর্তসক সদালী াব্যস্ত  াজা েদত্ত আদর, এআরূ াজাোপ্ত 

কভ সচাযীদক এআ মফমধভারায ধীদন ামস্ত েদান কযা আদফ মক না কর্তসক্ষ তাা মস্থয 

কমযদফ। 

(৩) কর্তসক্ষ ঈ-মফমধ (২) এয ধীদন তাাদক ামস্ত েদাদনয মদ্ধান্ত গ্রণ কমযদর সম 

মযমস্থমতদত সমরূ ঈমৄি ফমরয়া মফদফমচত য় কর্তসক্ষ সআরূ দি েদান কমযদত 

াদয এফং এআরূ দি েদাদনয জন্য সকান কাম সধাযা সূচনা কযায েদয়াজনী আদফ না।  

(৪) কর্তসক্ষ ঈ-মফমধ (৩) এয ধীদন ঈি কভ সচাযীয ঈয সকান দিাদযা না কযায 

মদ্ধান্ত গ্রণ কমযদর, সমদক্ষদত্র তাাদক চাকুযীদত পুনফ সার ফা ফার যাখায মদ্ধান্ত 

গৃীত য় সদক্ষদত্র সফাদড সয নুদভাদন গ্রণ কমযদত আদফ। 

 
 

িভ োয় 
ফয গ্রণ  ন্যান্য সুমফধা 

৫০। বমফষ্য তমফরঃ  

 বমফষ্য তমফদরয চঁদা েদাদনয ব্যাাদয, সকান কভ সচাযী/কভ সচাযীদদয সক্ষদত্র েদমাজয কর 

মফমধ ফা মফধান দ্বাযা মযচামরত আদফন। 

৫১। অনুদতামলকঃ  

 (১)  মনদোি সম সকান কভ সচাযী অনুদতামলক াআদফন, মথাঃ 

(ক) মমমন ফা এ কভদক্ষ ৩ (মতন) ফৎয ব্যাতবাদফ চাকুযী কমযয়াদছন 

এফং ামস্তস্বরূ চাকুযী আদত ফযখাস্ত, দচুযত ফা ামযত ন নাআ; 

(খ) ফা এ ৩ (মতন) ফৎয চাকুযী কযায য মমমন সফাদড সয নুভমত ব্যমতদযদক 

চাকুযী আদত দতযাগ ফা চাকুযী তযাগ কদযন নাআ; 

(গ) ৩ (মতন) ফৎয পূণ স য়ায পূদফ স মনেরূ কাযদণ সম কভ সচাযীয চাকুযীয 

ফান আয়াদছ, মথাঃ 

() মতমন সম দদ মনমৄি যময়াদছন সআ দ মফলুপ্ত আয়াদছ থফা 

দংখ্যা  হ্রাদয কাযদণ মতমন চাকুযী আদত ছঁটাআ আয়াদছন; 

(অ) ম্পূণ স ফা অংমক াভদথ সয কাযদণ চাকুযীচুযত আয়াদছন; থফা  

(আ) চাকুযীদত থাকাকাদর মতমন মৃতুযফযণ কমযয়াদছন।  
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(২) সকান কভ সচাযীদক তাায েদতযক পূণ স ফৎয ফা অংমক ফৎদযয সক্ষদত্র  

১২০(একত মফ)-টি কাম সমদফদ ফা তদুধ স সকান ভদয়য চাকুযীয জন্য ২(দুআ) 

ভাদয মূর সফতদনয াদয অনুদতামলক েদান কযা আদফ। 

(৩) ফ সদল গৃীত মূর সফতন অনুদতামলক গণনায মবমত্ত আদফ। 

(৪) সকান কভ সচাযীয মৃতুযয কাযদণ অনুদতামলক োপ্য আদর তাায ভদনানীত ব্যমি ফা 

ব্যমিগণ মাাদত ঈা াআফায মধকাযী ন, তজ্জন্য েদতযক কভ সচাযী সফাড স কর্তসক 

মনধ সামযত পযদভ এক ফা একামধক ব্যমিদক ভদনানয়ন দান কমযদফন। 

(৫) সকান কভ সচাযী ঈ-মফমধ (৪) নুমায়ী একামধক ব্যমিদক ভদনানয়ন দান কমযদর, 

তাায ভদনানয়নদত্র তাামদগদক েদদয় ং এআরূদ ঈদল্লখ কমযদফন সমন 

অনুদতামলদকয ম্পূণ স টাকা ঈাদত ন্তর্ভ সি য় এফং মমদ এআরূদ ঈদরখ কযা না য় 

তদফ টাকায মযভাণ ভদনানীত ব্যমিগণদক ভানবাদফ বাগ কমযয়া সদয়া আদফ। 

(৬) সকান কভ সচাযী সম সকান ভদয় মরমখত সনাটি দ্বাযা ঈি ভদনানয়নত্র ফামতর 

কমযদত ামযদফন এফং এআরূদ ফামতর কমযদর, মতমন ঈি সনাটিদয মত ঈ-মফমধ 

(৪)  (৫) এয মফধান নুাদয একটি নতুন ভদনানয়নত্র জভা মদদফন। 

(৭)  সকান কভ সচাযী ভদনানয়নত্র জভা না মদয়া মৃতুযফযণ কমযদর, তাায অনুদতামলদকয 

টাকা ঈত্তযামধকায েভাণদত্রয মবমত্তদত, দফধ য়াময ফা য়ামযগণদক েদান কযা 

আদফ। 

৫২।  ফয বাতা  ফযজমনত সুমফধামদঃ  

(১) ফা যকাদযয পূফ সানুদভাদনক্রদভ মরমখত অদদ দ্বাযা াধাযণ বমফষ্য তমফর, 

ফয বাতা  ফযজমনত সুমফধামদ মযকল্প চালু কমযদত ামযদফ এফং এআরূ 

মযকল্প ংক্রান্ত মাফতীয় মফলদয় যকাযী কভ সচাযীগদণয সক্ষদত্র েদমাজয মফমধভারা  

যকায কর্তসক তৎম্পদকস ভদয়-ভদয় জাযীকৃত অদদ ফা মনদদ স, েদয়াজনীয় 

মবদমাজন, েদমাজয আদফ। 
(২)  ঈ-মফমধ (১) এ ঈমরমখত মযকল্প চালু কযা আদর, েদতযক কভ সচাযী সফাড স কর্তসক 

এতদুদেদশ্য মনধ সামযত তামযদখয ভদে ঈি মযকদল্পয অতাধীন আফায ফা না 

আফায আো জ্ঞান কমযয়া ঈমৄি কর্তসক্ষদক ফমত কমযদফন। 

(৩) ঈি মযকদল্পয অতাধীন আফায জন্য ঈ-মফমধ (২) এয ধীদন আো েকাকাযী 

সকান কভ সচাযী ঈিরূ আো েকাদয ভয় ং েদায়দক (Contributory) বমফষ্য 

তমফদর চঁদা েদানকাযী কভ সচাযী আয়া থামকদর 

(ক) ঈি তমফদর তাায েদত্ত  ঈায মজসত সুদ াধাযণ বমফষ্য তমফদর 

স্থানান্তমযত আদফ; 

(খ) ফা কর্তসক েদত্ত চঁদা  ঈায ঈয মজসত সুদ ফা সপযত াআদফ 

এফং ফা ঈি চঁদা  সুদ ঈায মদ্ধান্ত সভাতাদফক ফয বাতা 

মযকদল্প ফা ন্য সকান খাদত ব্যফায কমযদত ামযদফ। 
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নফভ োয় 

ফয গ্রণ, আতযামদ 
৫৩। ফয গ্রণঃ  

(১) াফমরক কদ সাদযন (ম্যাদনজম্যান্ট সকামড সদনন) মড সন্যান্স, ১৯৮৬ (XLVIII of 

1986) (ঈায ংদাধনী-১৯৯৪ দনয ১৭নং অআন) এয সেমক্ষদত যকাযী কভ সচাযী 

(ফয গ্রণ) অআন, ১৯৭৪ (XX ফ ১৯৭৪) এয ংমিি ধাযায় ৫৭ ফৎদযয 

মযফদতস ফাদয সক্ষদত্র ৬০ফৎয ঈত্তীণ সক্রদভ ফয গ্রদণয মফধান েদমাজয দফ।  

(২)   ঈ-মফমধ (১) এ মাা মকছুআ থাকুক না সকন, এআ মফমধভারা কাম সকয য়ায তামযদখ 

সম কর কভ সচাযী ৬০ ফৎয ঈত্তীণ স য়ায য ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থায 

চাকুযীদত মনদয়ামজত মছদরন সআ কর কভ সচাযীয ফয গ্রদণয চাকুযীকার গণনায 

সক্ষদত্র ঈি তামযদখ ৬০ ফৎদযয মতমযি ভদয়য চাকুযীকার মনয়মভত চাকুযী 

মাদফ গণ্য আদফ।’’ 

৫৪। চাকুযী ফানঃ 

(১) মনদয়াগকাযী কর্তসক্ষ সকান কাযণ েদ সন ব্যমতদযদকআ ১(এক) ভাদয মরমখত পূফ স 

সনাটি েদান কমযয়া থফা ঈি সনাটিদয মযফদতস ১(এক) ভাদয সফতন েদান 

কমযয়া, সকান মক্ষানমফদয চাকুযীয ফান ঘটাআদত ামযদফ এফং এআরূ চাকুযী 

ফাদনয কাযদণ ঈি মক্ষানমফ সকান েকায ক্ষমতপূযণ াআদফন না।  
(২) এআ মফমধভারায় মবন্নরূ মাা মকছুআ থাকুক না সকন, কর্তসক্ষ সকান কাযণ েদ সন 

ব্যমতদযদক ৩(মতন) ভাদয অগাভ সনাটি মদয়া থফা তৎমযফদতস ৩(মতন) ভাদয 

মূর সফতদনয ভমযভাণ থ স মযদাধ কমযয়া সম সকান কভ সচাযীয চাকুযীয ফান 

ঘটাআদত ামযদফ। 

৫৫। আস্তপাদান, আতযামদঃ  

(১) সকান কভ সচাযী মনদয়াগকাযী কর্তসদক্ষয মনকট তাায মবোয় ঈদল্লখপূফ সক  

৩(মতন) ভাদয মরমখত পূফ স সনাটি েদান না কমযয়া চাকুযী তযাগ কমযদত ফা চাকুযী 

আদত মফযত থামকদত ামযদফন না এফং এআরূ সনাটি েদাদনয ব্যথ সতায সক্ষদত্র মতমন 

মনদয়াগকাযী কর্তসক্ষদক তাায ৩(মতন) ভাদয সফতদনয ভমযভাণ টাকা ক্ষমতপূযণ 

মাদফ েদান কমযদত ফাে থামকদফন। 

(২)  সম কভ সচাযীয মফরুদদ্ধ শৃঙ্খরাজমনত ব্যফস্থা গ্রণ শুরু আয়াদছ মতমন চাকুযীদত 

আস্তপাদান কমযদত ামযদফন নাঃ 

তদফ তস থাদক সম, মনদয়াগকাযী কর্তসক্ষ সকান মফদল সক্ষদত্র সমআরূ মথামথ ফমরয়া 

মফদফচনা কমযদফ সআরূ দতস সকান কভ সচাযীদক আস্তপাদান এয নুভমত মদদত 

ামযদফন। 

৫৬। মফদল মফধান  সপাজতঃ  
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 এআ মফমধভারায় মাা মকছুআ থাকুক না সকন  

(ক)  এআ মফমধভারা েফতসদনয পূদফ স মনমৄি কর কভ সকতসা  কভ সচাযী এআ মফমধভারায 

ধীন মনমৄি আয়াদছন ফমরয়া গণ্য আদফন। 

(খ)  এআ মফমধভারা েফতসদনয য সকান কভ সকতসা ফা কভ সচাযী এডকমবমত্তদত মনদয়ামজত 

আয়া থামকদর, ঈিরূ মনমৄি থাকায ভয়কার, ংমিি দদয ফয়ীভায সক্ষদত্র 

মমথর কযা আদফ। 

৫৭। মফমফধঃ  

 এআ মফমধভারায় ঈদল্লখ কযা য় নাআ এআরূ মফলদয় যকাযী কভ সচাযীদদয সক্ষদত্র েদমাজয 

মফধান নুসৃত আদফ। 
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তপমর 

[মফমধ ২ (ছ) দ্রষ্ট্রব্য] 
 

ক্রমভক 

নং 
দদয নাভ যাময 

মনদয়াদগয  

ফয়ীভা 

মনদয়াগ দ্ধমত  সমাগ্যতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। ব্যফস্থানা ম্পাদক ৫০ ফৎয েধান ফাতসা ম্পাদক, মফদল 

ংফাদদাতা, ব্যযদযা েধান, 

েধান েমতদফদক ফা ফামণমজযক 

ম্পাদক দ আদত সজযষ্ঠতা 

এফং সভধায মবমত্তদত 

দদান্নমতয ভােদভ। দদান্নমতয 

জন্য মমদ সকান সমাগ্য োথী না 

থাদক তাা আদর যাময 

মনদয়াদগয ভােদভ। 

দদান্নমতঃ মপডায দ ফা 

দমূদ ৫ ফৎদযয 

চাকুযী যাময মনদয়াগঃ 

সকান স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত স্দাতক মডগ্রী 

াংফামদকতায় ১৫ 

ফৎদযয মবজ্ঞতা। 

২। েধান ফাতসা ম্পাদক ৫০ ফৎয মফদল ংফাদদাতা, ফাতসা 

ম্পাদক, েধান েমতদফদক ফা 

ব্যযদযা েধান দ আদত সজযষ্ঠতা 

এফং সভধায মবমত্তদত 

দদান্নমতয ভােদভ। দদান্নমতয 

জন্য মমদ সকান সমাগ্য োথী না 

থাক তাা আদর যাময 

মনদয়াদগয ভােদভ। 

দদান্নমতঃ মপডায দ ফা 

দমূদয ৩ ফৎদযয 

চাকুযী 

যাময মনদয়াগঃ সকান 

স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত স্দাতক মডগ্রী 

াংফামদকতায় ১৫ 

ফৎদযয মবজ্ঞতা। 

৩। মফদল 

ংফাদদাতা/ 

েধান েমতদফদক/ 

ব্যযদযা েধান/ফাতসা 

ম্পাদক 

৪৫ ফৎয মমনয়য মযদাট সায ফা মমনয়য 

াফ-এমডটয দ আদত 

সজযষ্ঠতা এফং সভধায মবমত্তদত 

দদান্নমতয ভােদভ। দদান্নমতয 

জন্য মমদ সকান োথী না থাক 

তাা আদর যাময মনদয়াদগয 

ভােদভ। 

দদান্নমতঃ মপডায দ 

ফা দমূদয ৩ 

ফৎদযয চাকুযী। 

যাময মনদয়াগঃ সকান 

স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত স্দাতক মডগ্রী 

াংফামদকতায় ১২ 

ফৎদযয মবজ্ঞতা। 

৪। ফামণমজযক 

ম্পাদক 
৪৫ ফৎয মমনয়য াফ-এমডটয ফা 

মমনয়য মযদাট সায দ  আদত 

সজযষ্ঠতা এফং সভধায মবমত্তদত 

দদান্নমতয ভােদভ। দদান্নমতয 

জন্য মমদ সকান সমাগ্য োথী না 

থাদক, তাা আদর যাময 

মনদয়াদগয ভােদভ। 

দদান্নমতঃ মপডায দ 

ফা দমূদয ৩ 

ফৎদযয চাকুযী 

যাময মনদয়াগঃ সকান 

স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত থ সনীমতদত 

স্দাতক মডগ্রী 

ফামণজযক 

৬৬ 
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াংফামদকতায় ১০ 

ফৎদযয মবজ্ঞতা। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫। মমনয়য 

মযদাট সায/ 

মমনয়য াফ-

এমডটয 

৪০ ফৎয জুমনয়য মযদাট সায ফা জুমনয়য  

াফ-এমডটয দ  আদত 

সজযষ্ঠতা এফং সভধায মবমত্তদত 

দদান্নমতয ভােদভ। দদান্নমতয 

জন্য মমদ সকান সমাগ্য োথী না 

থাদক তাা আদর যাময 

মনদয়াদগয ভােদভ। 

দদান্নমতঃ মপডায দ 

ফা দমূদয ২ 

ফৎদযয চাকুযী 

যাময মনদয়াগঃ সকান 

স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত স্দাতক মডগ্রী 

াংফামদকতায় ৫ 

ফৎদযয মবজ্ঞতা। 

৬। জুমনয়য 

মযদাট সায/ 

জুমনয়য াফ-

এমডটয 

৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ সকান স্বীকৃত 

মফেমফদ্যারয় আদত 

স্দাতক মডগ্রী। 

াংফামদকতায় 

মবজ্ঞতা ম্পন্নদদয 

গ্রামধকায সদয়া 

আদফ। 

৭। েধান মাফ 

যক্ষক 

৫০ ফৎয মমনয়য মাফযক্ষক  দ  

আদত সজযষ্ঠতা  সভধায 

মবমত্তদত দদান্নমতয ভােদভ। 

দদান্নমতয জন্য মমদ সকান 

সমাগ্য োথী না থাদক, তাা 

আদর যাময মনদয়াদগয 

ভােদভ। থফা সেলদণ 

মনদয়াদগয ভােদভ। 

দদান্নমতঃ মপডায দদ 

৫ ফৎদযয চাকুযী 

যাময মনদয়াগঃ সকান 

স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত মাফ াদে স্দাতক 

মডগ্রী মাফ ংক্রান্ত 

কাদজ ১২ ফৎদযয 

মবজ্ঞতা। 

ম এ  থফা ভভাদনয 

মক্ষাগত সমাগ্যতাদক 

গ্রামধকায সদয়া আদফ। 

৮। মমনয়য মাফ 

যক্ষক 

 কাযী মাফ যক্ষকদদয ভে 

আদত সজযষ্ঠতা  সভধায 

মবমত্তদত দদান্নমতয ভােদভ। 

মপডায দদ ৫ 

ফৎদযয চাকুযী। 

৯. কাযী মাফ 

যক্ষক 

৩০ ফৎয মমনয়য ফামণমজযক কাযীদদয 

ভে আদত সজযষ্ঠতা  সভধায 

মবমত্তদত দদান্নমতয ভােদভ 

দদান্নমতয জন্য মমদ সকান 

দদান্নমতঃ মপডায 

দদ ৩ ফৎদযয 

চাকুযী। 
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সমাগ্য োথী না থাদক, তাা 

আদর যাময মনদয়াদগয 

ভােদভ। 

যাময মনদয়াগঃ সকান 

স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত ফামণমজযক 

মফবাদগ স্দাতক মডগ্রী। 

মাফ মফলদয় 

পূফ সমবজ্ঞতা ম্পন্নদদয 

গ্রামধকায সদয়া 

আদফ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১০. মমনয়য 

ফামণমজযক 

কাযী 

৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ 

 

সকান স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত থ সনীমত করা 

মফবাগ থফা ফামণমজযক 

মফবাদগ মদ্বতীয় সেণীয 

স্দাতক মডগ্রী। অন্তজসামতক 

মুদ্রা মফলদয় মবজ্ঞতা 

এফং টাআ (আংদযজী) 

জানা োথীদক গ্রামধকায 

সদয়া আদফ। 

১১. সিদনাগ্রাপায/

ম.এ টু এভ.মড 
৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ সকান স্বীকৃত সফাড স 

আদত ঈচ্চ ভােমভক 

যীক্ষায় া 

ঁটমরমদত েমত 

মভমনদট ফাংরায় ৭০ 

এফং আংদযজীদত ১০০ 

দব্দয গমত এফং 

টাআমং-এ েমত মভমনদট 

ফাংরায় ৩০ ব্দ  

আংদযজীদত ৩৫ দব্দয 

গমত। 

১২. সকয়াযদটকায ৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ সকান স্বীকৃত সফাড স 

আদত  ভােমভক 

যীক্ষায় া। ংমি 

কাদজ পূফ স মবজ্ঞতা 

ম্পন্ন োথীদদয 

গ্রামধকায সদয়া আদফ। 

১৩. সডাচায ৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ সকান স্বীকৃত সফাড স 

আদত  ভােমভক 

যীক্ষায় া সডাচায 

মদদফ পূফ স- মবজ্ঞতা। 

১৪. সযকড স কীায ৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ সকান স্বীকৃত সফাড স 

আদত  ভােমভক 

যীক্ষায় া। সযকড স 
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কীায দদ কাদজয 

মবজ্ঞতা থামকদর 

গ্রামধকায সদয়া 

আদফ। 

১৫. ড্রাআবায ৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ িভ সেণী া। রাআট 

সবমকযার ড্রাআমবং 

রাআদন্সোপ্ত আদত 

আদফ। গািী চারনায় ৫ 

ফছদযয মবজ্ঞতা। 

১৬. এভ.এর.এ.এ ৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ ৮ভ সেণী া। 

এভ.এর.এ.এ দদ 

পূফ স মবজ্ঞতাদক 

গ্রামধকায সদয়া 

আদফ। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৭. দন গাড স ৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ ৮ভ সেণী া। 

দাদযায়ান দদ কাদজয 

মবজ্ঞতা থামকদর 

গ্রামধকায সদয়া 

আদফ। 

১৮. েদকৌরী ৪০ ফৎয কাযী েদকৌরীদদয ভে 

আদত সজযষ্ঠতা  সভধায 

মবমত্তদত দদান্নমতয ভােদভ। 

মপডায দদ ৫ 

ফৎদযয চাকুযী। 

 

১৯. কাযী 

েদকৌরী 
৩৫ ফৎয সভকামনকযার 

সুাযবাআজাযদদয ভে আদত 

সজযষ্ঠতা  সভধায মবমত্তদত 

দদান্নমতয ভােদভ থফা 

যাময মনদয়াদগয ভােদভ। 

দদান্নমতঃ 

সটমরদমাগাদমাগ, 

কমম্পঈটায ফা তমিৎ 

েদকৌদর মডদাভা 

মপডায দদ ৫ ফৎদযয 

চাকুযী। 

যাময মনদয়াগঃ সকান 

স্বীকৃত মফেমফদ্যারয় 

আদত সটমরদমাগাদমাগ, 

কমম্পঈটায ফা তমিৎ 

েদকৌদর স্দাতক মডগ্রী। 

২০. সভকামনকযার 

সুাযবাআজায 
৪০ ফৎয মমনয়য সভকামনকদদয ভে 

আদত সভধা  সজযষ্ঠতায 

মবমত্তদত দদান্নমতয ভােদভ। 

মমনয়য সভকামনক 

মাদফ ৫ ফৎদযয 

চাকুযী। 

 

২১. মমনয়য 

সভকামনক 
৩৫ ফৎয জুমনয়য সভকামনকদদয ভে 

আদত সভধা  সজযষ্ঠতায 

মপডায দদ ৫ 

ফৎদযয চাকুযী। 
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মবমত্তদত দদান্নমতয ভােদভ। 

২২. জুমনয়য 

সভকামনক 
৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ সকান স্বীকৃত েমতষ্ঠান 

আদত তমিৎ েদকৌদর  

সট্রড সকা স িভ 

সেণী া। সটমরমেন্টায 

সভমদনয জন্য সায 

সযার দতযীয সভমন 

াদযটিং এ 

মবজ্ঞতা। 

২৩. অদভ সচায 

য়াআিায 
৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ সকান স্বীকৃত েমতষ্ঠান 

আদত তমিৎ েদকৌদর  

সট্রড সকা স িভ 

সেণী া। সটমরমেন্টায 

সভমদনয ভটয 

য়াআমিং এ মবজ্ঞতা। 

আদরকমট্রক কাদজ 

যকাযী রাআদন্স 

োপ্তদদয গ্রামধকায 

সদয়া আদফ। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৪.  সায কাটায ৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ িভ সেণী া। 

সটমরমেন্টায সভমদনয 

জন্য সায সযার 

দতযীয সভমন 

াদযটিং-এ 

মবজ্ঞতা। 

২৫. েধান সটমরমেন্টায 

াদযটয 

৪০ ফৎয মমনয়য সটমরমেন্টায 

াদযটযদদয ভে আদত সভধা 

 সজযষ্ঠতায মবমত্তদত দদান্নমতয 

ভােদভ। 

মমনয়য সটমরমেন্টায 

াদযটয   মাদফ  

৫ ফৎদযয চাকুযী। 

২৬. মমনয়য 

সটমরমেন্টায 

াদযটয 

৩৫ ফৎয জুমনয়য সটমরমেন্টায 

াদযটযদদয ভে আদত সভধা 

 সজযষ্ঠতায মবমত্তদত 

দদান্নমতয ভােদভ। 

জুমনয়য সটমরমেন্টায 

াদযটয মাদফ  

৫ ফৎদযয চাকুযী। 

২৭. জুমনয়য 

সটমরমেন্টায 

াদযটয 

৩০ ফৎয যাময মনদয়াদগয ভােদভ সকান স্বীকৃত সফাড স 

আদত  ভােমভক 

যীক্ষায় া 

সটমরমেন্টায সভমদন 

টাআ কযায মবজ্ঞতা। 
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মফঃ দ্রঃগণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয তথ্য ভন্ত্রণারদয়য সে-১ াখা কর্তসক েজ্ঞান 

অকাদয ৬আ সপব্রুয়াযী ২০০৩ তামযদখ ফাংরাদদ সগদজট মদদফ েকামত এ.অয. নং ৩৯-

অআন/০৩ দ্বাযা েদত্ত ক্ষভতাফদর যকায, ফাংরাদদ ংফাদ ংস্থা কভ সচাযী চাকুযী মফমধভারা, 

১৯৯৫ এয মনেরূ ংদাধন কযা আয়াদছ, মথাঃ 

 ঈময-ঈি মফমধভারায  

(ক) েস্তাফনা এফং েমফধান ১ এয ংমক্ষপ্ত মদযানাভ ফ সত্র ‘‘েমফধানভারা’’, 

‘‘েমফধান’’, ‘‘েমফধানভারায’’, ‘‘েমফধাদনয’’ এফং ‘‘ঈ-েমফধান’’ ব্দ, 

সমখাদনআ ঈমল্লমখত ঈক না সকন, এয মযফদতস, মথাক্রদভ, ‘‘মফমধভারা’’, 

‘‘মফমধ’’, ‘‘মফমধয’’, ‘‘েমফধাদনয’’ এফং ‘‘ঈ-মফমধ’’ ব্দ েমতস্থামত কযা 

আয়াদছ। 

(খ) দপা (ক) দ্বাযা ংদামধত মফমধ ৫৩ এয মফদ্যভান মফধান ঈ-মফমধ  

(১) মাদফ ংখ্যাময়ত কযা আয়াদছ এফং তঃয ঈিরূদ ংখ্যাময়ত ঈ-মফমধ 

(১) এয য মনেরূ ঈ-মফমধ (২) ংদমামজত কযা আয়াদছ, মথাঃ 

 ‘‘(২) ঈ-মফমধ (১) এ মাা মকছুআ থাকুক না সকন, এআ েমফধানভারা কাম সকয 

য়ায তামযদখ সম কর কভ সচাযী ৬০ ফৎয ঈত্তীণ স য়ায য ফাংরাদদ 

ংফাদ ংস্থায চাকুযীদত মনদয়ামজত মছদরন সআ কর কভ সচাযীয ফয গ্রদণয 

চাকুযীকার গণনায সক্ষদত্র ঈি তামযদখ ৬০ ফৎদযয মতমযি ভদয়য চাকুযীকার 

মনয়মভত চাকুযী মাদফ গণ্য আদফ।’’  


