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ফাংরাদদ রগদজট
অজতজযক্ত ংখ্যা
কতৃড ক্ষ কতৃক
ড প্রকাজত
রাভফায, অদটাফয ২, ১৯৮৯
৮ভ খন্ড রফযকাযী ব্যজক্ত এফং কযদাদযন কতৃক
ড অদথ ডয জফজনভদে জাযীকৃত জফজ্ঞান  রনাটিমূ
ফাংরাদদ ফস্ত্র জল্প কদডাদযন এয কভডচাযী চাকুযী প্রজফধানভারা/৮৯
প্রজ্ঞান
নং এ, আয,  ২৯৩ আইন/৮৯, তাজযখ ৯ ই বাদ্র, ১৩৯৬/২৪ আগষ্ট, ১৯৮৯
Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) order, 1972(P.O. No. 27 of
1972) এয Article 25 এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর Bangladesh Textile Mills Corporation এয Board of
Directors, যকাদযয পূফ ড অনুভজতক্রদভ, জনম্নরু প্রজফধানভারা প্রণেন কজযদরন মথাাঃপ্রথভ অধ্যাে
সূচনা
১। ংজক্ষপ্ত জযনাভা  প্রদোগ- (১) এই প্রজফধানভারা ফাংরাদদ ফস্ত্র জল্প কদডাদযন এয কভডচাযী চাকুযী
প্রজফধানভারা, ১৯৮৯ নাদভ অজবজত ইদফ।
(২) এই প্রজফধানভারা ফাংরাদদ ফস্ত্র জল্প কদডাদযন এয কর াফ ডক্ষজণক কভডচাযীয প্রজত প্রদমাজয ইদফ, তদফ
যকায ফা স্থানীে কতৃড ক্ষ ইদত রপ্রলদণ জনদোজজত অথফা চুজক্তজবজত্তদত জনদোজজত কভডচাযীগদণয রক্ষদে, এই
প্রজফধানভারায জিতীে অধ্যাদেয জফধানাফরী ব্যতীত অন্যান্য জফধানাফরীয রকান জকছু প্রদমাজয ফজরো তাাদদয চাকুযীয
তড ফা রক্ষেভত চুজক্তদত স্পষ্টবাদফ উদেজখত না থাজকদর উক্ত অন্যান্য জফধানাফরী প্রদমাজয ইদফ না।
২। ংজ্ঞা- জফলে ফা প্রংদগয জযজি জকছু না থাজকদর, এই প্রজফধানভারাে,
(ক) ‘‘অদাচাযণ’’ ফজরদত চাকুযীয শংখরা ফা জনেদভয াজনকয, অথফা রকান কভডচাযী ফা বদ্রজদনয দক্ষ রাবনীে
নে এভন, আচযণদক বুঝাইদফ এফং জনম্নফজণ ডত আচযণমূ  ইায অন্তর্ভডক্ত ইদফ,
মথা:
(১) উধ্র্ধতন কভডকতডায আইনংগত আদদ অভান্যকযণ,
(২) কতডদব্য অফদরা,
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(৩) রকান আইনংগত কাযণ ব্যজতদযদক কযদাদযদনয রকান আদদ, জযে অথফা জনদদ ডদয
প্রজত অফজ্ঞা
প্রদডন, এফং
(৪) রকান কতৃড দক্ষয জনকট রকান কভডচাযীয জফরুদে জফচায জফদফচনাীণ, জফযজক্তকয, জভথ্যা ফা অায
অজবদমাগ ম্বজরত দযখাস্ত রকযণ।
(খ) ‘‘উমৄক্ত কতৃড ক্ষ’’ ফজরদত এ প্রজফধানভারায অধীন রকান জনজদ ডষ্ট কাম ড জনষ্পজত্তয জন্য উমৄক্ত কতৃড ক্ষ জাদফ
কদডাদযন কতৃক
ড ভদনানীত কতৃড ক্ষদক বুঝাইদফ;
(গ) ‘‘কতৃড ক্ষ’’ ফজরদত জনদোগকাযী কতৃড ক্ষ জকংফা কতৃড দক্ষয ক্ষভতা প্রদোগ কযায জন্য তৎকতৃক
ড ভদনানীত রকান
কভডকতডাদক বুঝাইদফ এফং জনদোগকাযী কতৃড দক্ষয উেডতন কতৃড ক্ষ ইায অন্তর্ভডক্ত ইদফ;
(ঘ) ‘‘কযদাদযন’’ ফজরদত
Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) order,
1972(P.O. No. 27 of 1972) এয অধীন প্রজতজিত Bangladesh Textile Mills Corporation রক
বুঝাইদফ;
(ঙ) ‘‘কভডকতডা’’ ফজরদত কযদাদযন এয রকান কভডকতডাদক বুঝাইদফ;
(চ) ‘‘কভডচাযী’’ ফজরদত কযদাদযন এয স্থােী ফা অস্থােী রম রকান কভডচাযীদক বুঝাইদফ, এফং রম রকান কভডকতডা
ইায অন্তর্ভডক্ত ইদফন;
(ছ) ‘‘তপজর’’ ফজরদত এই প্রজফধানভারায জত ংদমাজজত তপজরদক বুঝাইদফ;
ড
(জ) ‘‘জডজি’’ ফা ‘‘জডদলাভা’’ ফা ‘‘াটিজপদকট’’
ফজরদত রক্ষেভত স্বীকৃত জফশ্বজফদ্যারে, স্বীকৃত প্রজতিান, স্বীকৃত
ড
ইনজষ্টটিউট ফা স্বীকৃত রফাড ড কতৃক
বুঝাইদফ;
ড প্রদত্ত জডজি, জডদলাভা ফা জক্ষাগত রমাগ্যতা জনদদ ডক াটিজপদকটদক
(ঝ) ‘‘জনদোগকাযী কতৃড ক্ষ’’ ফজরদত কযদাদযনদক বুঝাইদফ এফং রকান জনজদ ডষ্ট দদ জনদোদগয জন্য কযদাদযন
কতৃক
ড ক্ষভতা প্রদত্ত রকান কভডকতডা ইায অন্তর্ভডক্ত ইদফন;
(ঞ) ‘‘দ’’ ফজরদত তপজদর উদেজখত রকান দদক বুঝাইদফ;
(ট) ‘‘দােন’’ ফজরদত জফনা অনুভজতদত চাকুযী ফা কভডস্থর তযাগ কযা, অথফা লাট জদন ফা তদূধ ড ভে মাফত কতডব্য
ইদত অনুজস্থত থাকা, অথফা অনুভজত কতডদব্য অনুজস্থজতয ধাযাফাজকতাে অনুদভাজদত রভোদদয য লাট জদন ফা
তদূধ ড ভে পুন: অনুভজত িণ ব্যজতদযদক অনুজস্থত থাকা, অথফা জফনা অনুভজতদত রদ তযাগ এফং জে জদন ফা তদূধ ড
ভে জফদদদ অফস্থান কযা, অথফা অনভজত রদ তযগ কযা জফনা অনুভজতদত অনুদভাজদত ভদেয য লাট জদন ফা
তদূধ ড ভে জফদদদ অফস্থান কযাদক বুঝাইদফ;
(ঠ) ‘‘প্রদোজনীে রমাগ্যতা’’ ফজরদত রকান দদয জফযীদত উদেজখত রমাগ্যতাদক বুঝাইদফ;
(ড) ‘‘ফাছাই কজভটি’’ ফজরদত প্রজফধান-৪ এয অধীন গঠিত রকান ফাছাই কজভটিদক বুঝাইদফ;
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(ঢ) ‘‘রফাড ড’’ ফজরদত কযদাদযদনয Board of Directors রক বুঝাইদফ;
(ণ) ‘‘স্বীকৃত ইনজষ্টটিউট’’ ফা ‘‘স্বীকৃত প্রজতিান’’ ফজরদত এই প্রজফধানভারায উদেশ্য পূযণকদল্প, কযদাদযন কতৃক
ড
স্বীকৃত রকান ইনজষ্টটিউট ফা প্রজতিানদক বুঝাইদফ;
(ত) ‘‘স্বীকৃত জফশ্বজফদ্যারে’’ ফজরদত আাততাঃ ফরফৎ রকান আইদনয িাযা ফা অধীন প্রজতজিত রকান জফশ্বজফদ্যারেদক
বুঝাইদফ এফং, এই প্রজফধানভারায উদেশ্য পূযণকদল্প, কযদাদযন কতৃক
ড স্বীকৃত ফজরো রঘাজলত অন্য রকান
জফশ্বজফদ্যারে ফা জক্ষা প্রজতিান ইায অন্তর্ভডক্ত ইদফ;
(ত) ‘‘স্বীকৃত রফাড ড’’ ফজরদত আাততাঃ ফরফৎ রকান আইদনয িাযা ফা অধীন প্রজতজিত রকান ভাধ্যজভক  উচ্চ ভাধ্যজভক
জক্ষা রফাড ডদক বুঝাইদফ এফং, এই প্রজফধানভারায উদেশ্য পূযণকদল্প, কযদাদযন কতৃক
ড স্বীকৃত ফজরো রঘাজলত অন্য
রকান জক্ষা রফাড ড ফা প্রজতিান ইায অন্তর্ভডক্ত ইদফ।
জিতীে অধ্যাে
জনদোগ
৩। জনদোগ েজত- (১) এই অধ্যাে এফং তপজদরয জফধানাফরী াদদক্ষ, রকান দদ জনম্নফজণ ডত েজতদত জনদোগদান
কযা মাইদফ, মথা:(ক) যাজয জনদোদগয ভাধ্যদভ,
(খ) দদান্নজতয ভাধ্যদভ,
(গ) রপ্রলদণ।
(২) রকান দদয জন্য অন্য ব্যজক্তয প্রদোজনীে রমাগ্যতা না থাজকদর এফং, যাজয জনদমাদগয রক্ষদে তাায ফে উক্ত
দদয জন্য তপজদর জনধ ডাজযত ফে-ীভয ভদধ্য না ইদর, তাাদক উক্ত দদ জনদোগ কযা ইদফ নাাঃ
তদফ তড থাদক রম, যকাদযয জনদদ ড অনুাদয রকফর জফদল রেণীয প্রাথীগদণয রক্ষদে উক্ত ফে-ীভা
জজথরদমাগ্য ইদফ।
৪। ফাছাই কজভটি- রকান দদ যাজয ফা দদান্নজতয ভাধ্যদভ জনদোগ দাদনয উদেদশ্য রফাড ড এক ফা একাজধক ফাছাই
কজভটি জনদোগ কজযদফ।
৫। যাজয জনদোগ- (১) রকান ব্যজক্ত রকান দদ যাজয জনদোগ রাদবয জন্য উমৄক্ত জফদফজচত ইদফ না, মজদ জতজন(ক) ফাংরাদদদয নাগজযক না ন, অথফা
(খ) ফাংরাদদদয নাগজযক নদন এইরূ রকান ব্যজক্তদক জফফা কজযো থাদকন ফা জফফা কজযফায জন্য প্রজতশ্রুজতফে
ইো থাদকন।
(২) রকান দদ যাজযবাদফ জনদোগ কযা মাইদফ না, রম ম ডন্ত না(ক) উক্ত দদ জনদোদগয জন্য জনফ ডাজচত ব্যজক্তদক কদডাদযন কতৃক
ড এতদুদেদশ্য জনমৄক্ত জচজকৎা- ল ডদ ফা জচজকৎা
কভডকতডা তাাদক স্বাস্থযগতবাদফ উক্ত দদয দাজেত্ব ারদনয উমৄক্ত ফজরো প্রতযােন কদযন;
(খ) এইরূ জনফ ডাজচত ব্যজক্ত পূফ ড কাম ডকরা মথাদমাগ্য এদজন্সীয ভাধ্যদভ প্রজতাজদত ে এফং রদখা মাে রম, কদডাদযন
এয চাকুযীদত জনদোগ রাদবয জন্য জতজন অনুমৄক্ত নদন।
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(৩) যাজয জনদোদগয রক্ষদে, কর দ উম্মুক্ত জফজ্ঞাদনয ভাধ্যদভ দযখাস্ত আফান কজযো পূযণ কযা ইদফ এইরূ
জনদোগদাদনয রক্ষদে, যকায কতৃক
ড ভে ভে জাযীকৃত রকাটা ম্পজকডত জনদদ ডাফরী অনুযণ কজযদত ইদফ।
(৪) যাজয জনদোদগয রক্ষদে, এতদুদেদশ্য কদডাদযন কতৃক
ড জনমৄক্ত ফাছাই কজভটিয সুাজযদয জবজত্তদত জনদোগ দান
কযা ইদফ। উক্ত ফাছাই কজভটিদত যকাযী নীজতয অনুযদণ প্রাজনক ভন্ত্রণারদেয প্রজতজনজধ থাজকদত ইদফ।
৬। জক্ষানজফজ- (১) যাজযবাদফ জনদোগপ্রাপ্ত ব্যজক্তগন ছে ভাদয জন্য জক্ষানজফ থাজকদফন তদফ তড থাদক রম,
জনদোগকাযী কতৃড ক্ষ, কাযন জরজফে কজযো রম রকান ব্যজি্থয রক্ষদে উক্ত রভোদ অনুধ ড ছে ভাদয জন্য বৃজে কজযদত
াজযদফ।
(২) রকান ব্যজক্তদক রকান দদ স্থােী কযা ইদফ না, মজদ না জতজন দন্তালজনকবাদফ জক্ষানজফজ রভোদ ভাপ্ত কজযো
থাদকন এফং কদডাদযন কতৃক
ড ভে ভে জনধ ডাজযত জফবাগীে যীক্ষাে (মজদ থাদক) া কদযন এফং জনধ ডাজযত
প্রজক্ষণ (মজদ থাদক) িণ কজযো থাদকন।
৭। দদান্নজতয ভাধ্যদভ জনদোগ- (১) প্রজফধান ১৬ এয জফধান াদদক্ষ, রকান দদ দদান্নজতয ভাধ্যদভ জনদোদগয রক্ষদে,
জনদোগকাযী কতৃড ক্ষ ংজিষ্ট ফাছাই কজভটি কতৃক
ড এতদুদেদশ্য ফাছাইকৃত প্রাথীদদয তাজরকা জফদফচনাক্রদভ জনদোগ দান
কজযদফ।
(২) রকান ব্যজক্তয চাকুযীয বৃত্তান্ত(াবড রযকড ড) দন্তালজনক না ইদর জতজন দদান্নজতয ভাধ্যদভ রকান দদ জনদোদগয
রমাগ্য ফজরো জফদফজচত ইদফ না।
৮। রপ্রলদণ জনদোগ- তপজদরয জফধানাফরী াদদক্ষ, রকান দদ রপ্রলদণ জনদোদগয রক্ষদে, জনদোগকাযী কতৃড ক্ষ যকায
ফা রকান স্থানীে কতৃড দক্ষয রকান উমৄক্ত কভডচাযীদক কদডাদযন এফং যকায ফা রক্ষেভত, ংজিষ্ট স্থানীে কতৃড দক্ষয
যষ্পদযয ভদধ্য জস্থযীকৃত তডাধীদন, জনদোগ কজযদত াজযদফ।
তৃতীে অধ্যাে
চাকুযীয াধাযণ তডাফরী
৯। রমাগদাদনয ভে- (১) রক চাকুযীস্থর ইদত অন্য চাকুযীস্থদর ফদরীয রক্ষদে একই দদ ফা রকান নতুন দদ
রমাগদাদনয জন্য রকান কভডচাযীদক জনম্নরূ ভে রদো ইদফ মথাাঃ(ক) প্রস্ত্ত্তজতয জন্য ছে জদন এফং
(খ) উমৄক্ত কতৃড ক্ষ কতৃক
ড অনুদভাজদত িাে ভ্রভদন প্রকৃতদক্ষ অজতফাজত ভে: তদফ তড থাদক রম, এই উপ্রজফধান অনুমােী রমাগদাদনয ভে গননায উদেদশ্য াধাযণ ছুটিয জদন গননা কযা ইদফ না।
(২) উ-প্রজফধান (১) এ মাা জকছু থাকুক না রকন, রম রক্ষদে ফদরীয পদর ফদরীকৃত কভডচাযীদক তাায নতুন কভডস্থদর
রমাগদাদনয উদেদশ্য ফাস্থান জযফতডন কজযদত ে না রদক্ষদে নতুন কভডস্থদর রমাগদাদনয জন্য এক জদদনয রফী ভে
রদো ইদফ না এফং এই উ-প্রজফধাদনয উদেশ্য পুযণকদল্প াধাযণ ছুটিয জদনদক উক্ত রমাগদাদনয ভদেয ভদধ্য
অন্তর্ভডক্ত কযা ইদফ।
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(৩) রকান জফদলদক্ষদে, উমৄক্ত কতৃড ক্ষ উ-প্রজফধান (১)  (২) এয অধীন প্রাপ্য রমাগদাদনয ভে হ্রা ফা বৃজে কজযদত
াজযদফ।
(৪) রকান কভডচাযী এক চাকুযীস্থর ইদত অন্যে ফদরী ইদর, অথফা চাকুযীস্থর জযফতডন কজযদত ে এভন রকান নতুন
দদ জনদোগপ্রাপ্ত ইদর, তাায পুযাতন চাকুযীস্থর ইদত, অথফা রম স্থাদন জতজন জনদোদগয ফা ফদরীয আদদ াইোদছন
রই স্থান ইদত, মাা উক্ত কভডচাযীয জন্য অজধকতয সুজফধাজনক ে, তাায রমাগদাদনয ভে গননা কযা ইদফ।
(৫) রকান কভডচাযী এক চাকুযীস্থর ইদত অন্য চাকুযীস্থদর, ফা এক দ ইদত অন্য দদ রমাগদাদনয অন্তফ ডতীকারীন
ড
ভদে, রভজডদকর াটিজপদকট
র না কজযো ছুটি িণ কজযদর তাায দাজেত্ববায স্তান্তয কজযফায য ইদত ছুটি িণ
ম ডন্ত রম ভে অজতফাজত ে তাা ছুটিয অন্তর্ভডক্ত ইদফ।
(৬) এক কভডস্থর ইদত অন্য কভডস্থদর ফদরীয ব্যাাদয রকান জফদল রক্ষদে এই প্রজফধাদনয জফধানাফরী অম ডাপ্ত
প্রজতেভান ইদর রই রক্ষদে যকাযী কভডচাযীদদয রফরাে প্রদমাজয জফজধ ফা আদদ প্রদোজনীে অজবদমাজন, প্রদমাজয
ইদফ।
১০। রফতন  বাতা- যকায জফজবন্ন ভদে রমরূ জনধ ডাযণ কজযদফ কভডচাযীদদয রফতন  বাতা ররূ ইদফ।
১১। প্রাযজিক রফতন- (১) রকান দদ কভডচাযীদক প্রথভ জনদোদগয ভদে উক্ত দদয জন্য জনধ ডাজযত রফতনক্রদভয ফ ডজনম্ন
স্তযই ইদফ তাায প্রাযজিক রফতন।
(২) রকান ব্যজক্তদক তাায জফদল রভধায স্বীকৃজতস্বরূ, ংজিষ্ট ফাছাই কজভটিয সুাজযদয জবজত্তদত, উচ্চতয প্রাযজিক
রফতন প্রদান কযা মাইদত াদয।
(৩) যকায ইায কভডচাযীদদয রফতন ংযক্ষদণয উদেদশ্য ভে ভে রম জনদদ ডাফরী জাজয কদয তদনুাদয
কযদাদযন এয কভডচাযীদদয রফতন ংযক্ষণ কযা মাইদত াদয।
১২। দদান্নজতয রক্ষদে রফতন- রকান কভডচাযীদক দদান্নজত প্রদান কযা ইদর, াধাযণত: রই দদয জন্য জনধ ডাজযত
রফতনক্রদভয ফ ডজনম্ন স্তদয তাায রফতন জনধ ডাজযত ইদফ, তদফ উক্ত ফ ডজনম্ন স্তয অদক্ষা তায পুযাতন দদ প্রাপ্ত মূর
রফতন উচ্চতয ইদর, উচ্চতয দদয জন্য জনধ ডাজযত রফতনক্রদভয রম
স্তযটি তাায পুযাতন দদয মূর রফতদনয অব্যফজত উদযয স্তয ে রই স্তদয তাায রফতন জনধ ডাজযত ইদফ।
১৩। রফতন ফধ ডন- (১) রফতন ফধ ডন স্থজগত না ইদর, াধাযণত: ভেভত জনধ ডাজযত াদয প্রদতযক কভডচাযীয রফতন ফজধ ডত
ইদফ।
(২) রফতন ফধ ডন স্থজগত যাখা ইদর, উা রম রভোদ ম ডন্ত স্থজগত যাখা ে স্থজগতকাযী কতৃড ক্ষ, ংজিষ্ট আদদদ, রই
রভোদ ইদেখ কজযদফন।
(৩) রকান জক্ষানজফ াপল্রজনকবাদফ জক্ষানজফজকার ভাপ্ত না কজযদর এফং চাকুযীদত স্থােী না ইদর, জতজন রফতন
ফধ ডদনয অজধকাযী ইদফ না।
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(৪) প্রংনীে ফা অাধাযণ কদভডয জন্য কযদাদযন রকান কভডচাযীদক এক ফা অনজধক দুইটি জফদল রফতন ফধ ডন ভঞ্জুয
কজযদত াজযদফ।
(৫) রম রক্ষদে রকান রফতনক্রদভ দক্ষতাীভা জনধ ডাজযত যজোদছ, র রক্ষদে রকান কভডচাযীয রফতন ফধ ডন স্থজগত কজযফায
জন্য ক্ষভতাম্পন্ন উমৄক্ত কতৃড দক্ষয সুজনজদ ডষ্ট ভঞ্জুযী ব্যতীত তাায দক্ষতাীভায অব্যফজত উদযয রফতন ফধ ডন
অনুদভাদন কযা মাইদফ না, এইরূ ভঞ্জুজযয রক্ষদে এই ভদভড প্রজতদফদনকাযী কভডকতডায সুাজয থাজকদত ইদফ রম,
ংজিষ্ট কভডচাযীয কাজকভড দক্ষতাীভা অজতক্রভ কযায জন্য উমৄক্ত জছর।
১৪। রজযিতা- (১) এই প্রজফধাদনয অন্যান্য জফধানাফরী াদদক্ষ, রকান দদ রকান কভডচাযীয রজযিতা রই দদ তাায
রমাগদাদনয তাজযখ ইদত গননা কযা ইদফ।
(২) একই ভদে একাজধক কভডচাযী জনদোগপ্রাপ্ত ইদর, জনদোগকাযী কতৃড ক্স ংজিষ্ট ফাছাই কজভটি কতৃক
ড প্রস্ত্ত্ততকৃত
রভধা তাজরকা জবজত্তক সুাজযদ উক্ত কভডচাযীদদয াযস্পাজযক রজযিতা জস্থয কজযদফ।
(৩)এই ফৎদয যাজয জনদোগপ্রাপ্ত  দদান্নজতপ্রাপ্ত ব্যজক্তগদনয ভদধ্য দদান্নজতপ্রাপ্ত ব্যজক্তগণ রজযি ইদফন।
(৪) একাজধক ব্যজক্তদক একই ভদে দদান্নজত রদো ইদর, রম দ ইদত দদান্নজত রদো ইোদছ, রই দদ
তাাদদয াযস্পাজযক রজযিতায জবজত্তদত উচ্চতয দদ তাাদদয াযস্পাজযক রজযিতা জস্থয কযা ইদফ।
(৫) কযদাদযন ইায কভডচাযীদদয রিডোযী রজযিতা তাজরকা যক্ষনাদফক্ষণ কজযদফ এফং ভে ভে তাাদদয
অফগজতয জন্য এইরূ তাজরকা প্রকা কজযদফ।
(৬) The Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এয জফধানমূ,
উাদত প্রদোজনীে অজবদমাজন কযদাদযন এয কভডচাযীদদয রক্ষদে প্রদমাজয ইদফ।
১৫। দদান্নজত- (১) তপজদরয জফধানাফরী াদদক্ষ, রকান কভডচাযীদক যফতী উচ্চতয দদ দদান্নজতয জন্য জফদফচনা
কযা মাইদত াদয।
(২) রকফরভাে রজযিতায কাযদণ রকান ব্যজক্ত অজধকায জাদফ তাায দদান্নজত দাফী কজযদত াজযদফন না।
(৩) রকান কভডচাযীয চাকুযীয বৃত্তান্ত দন্তালজনক না ইদর, জতজন দদান্নজতয ভাধ্যদভ রকান দদ জনদোগরাদবয রমাগ্য
ফজরো জফদফজচত ইদফন না।
(৪) ঠাকা ৩৭০০-৪৮২৫  তদুধ ড রফতনক্রদভয দমূ দদান্নজত রভধা-তথা-রজযিতায জবজত্তদত ইদফ।
(৫) রকান কভডচাযীদক, ব্যজতক্রভীদক্ষে জাদফ, তাায অাধাযণ কৃজতত্ব, কতডব্যজনিা এফং চাকুযীস্থদর উচ্চতয দদয
জন্য প্রদোজনীে রাগত যীক্ষাে উত্তীণ ড োয কাযদণ, ারা অজতক্রভকযতাঃ দদান্নজত রদো মাইদত াদয।
১৬। রপ্রলণ  পূফ ডস্বত্ব- (১) উ-প্রজফধান (২) এয জফধান াদদক্ষ, কযদাদযন মজদ ভদন কদয রম, উায রকান
কভডচাযীয াযদজডতা ফা তৎকতৃক
ড গৃীত জফদল প্রজক্ষণ অন্য রকান ংস্থা, অতাঃয ারাত িণকাযী ংস্থা ফজরো
উদেজখত, এয জন্য প্রদোজনীে, তাা ইদর কযদাদযন এফং ারাত িণকাযী ংস্থায যস্পদযয ভদধ্য ম্মত
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রভোদ  তডাধীদন ারাত িণকাযী ংস্থায রকান দদ রপ্রলদণ কভডযত থাজকফায জন্য উক্ত কভডচাযীদক জনদদ ড
রদো মাইদত াদয:
তদফ তড থাদক রম, রকান কভডচাযীদক তাায ম্মজত ব্যজতদযদক রপ্রলদণ কভডযত থাজকফায জনদদ ড রদো ইদফ না।
(২) ারাত িণকাযী ংস্থা কযদাদযন এয রকান কভডচাযীয চাকুযীয আফশ্যকতা যজোদছ ফজরো কযদাদযনদক
জানাইদর উক্ত কভডচাযীয ম্মজত রইো ারাত িণকাযী ংস্থা কতৃক
ড উদেজখত তডাফরীয জবজত্তদত তাায রপ্রলদণয
তডাফরী জনধ ডাযণ কজযদফ।
(৩) উ-প্রজফধান (২) রত মাা জকছুই থাকুক না রকন, রপ্রলদণয তডাফরীদত জনদম্নাক্ত জফলেমূ
মথাাঃ-

অন্তর্ভডক্ত থাজকদফ,

(ক) রপ্রলদণয ভেকার, ব্যজতক্রভী রক্ষে ছাড়া, জতন ফৎদযয অজধক ইদফ না,
(খ) কযদাদযন এয চাকুযীদত উক্ত কভডচাযীয পূফ ডস্বত থাজকদফ এফং রপ্রলদণয রভোদঅদন্ত, অথফা উক্ত রভোদদয পূদফ ড,
ইায অফান ঘটিদর, জতজন কযদাদযন এ প্রতযাফতডন কজযদফন,
(গ) ারাত িণকাযী ংস্থা তাায বজফষ্য তজফর  রনন, মজদ থাদক, ফাফদ প্রাপ্য অথ ড জযদাদধয জনশ্চেতা
জফধান কজযদফ।
(৪) রকান কভডচাযী রপ্রলদণ থাকাকাদর, জতজন কযদাদযদন দদান্নজতয জন্য জফদফচনাদমাগ্য ইদর, তাায দদান্নজতয
জফলেটি অন্যান্যদদয ংদগ একদে জফদফচনা কযা ইদফ এফং দদান্নজত কাম ডকয কজযফায জন্য তাাদক কযদাদযদন
প্রতডাফতডন কযাইদত ইদফ।
(৫) রকান কভডচাযী রপ্রলদণ থাকাকাদর তাায দদান্নজত কাম ডকয কযা উদেদশ্য কযদাদযন তাাদক রপযত চাজদর,
জতজন মজদ মথাভদে রপযত না আদন, তাা ইদর উ-প্রজফধান(৬) এয জফধান াদদক্ষ, দদান্নজত প্রদত্ত দদ তাায
রজযিতা উক্ত দদ তাায প্রকৃত রমাগদাদনয তাজযখ ইদত গননা কযা ইদফ।
(৬) মজদ রকান কভডচাযীদক ারাত িণকাযী ংস্থায স্বাদথ ড রপ্রলদণ থাজকফায অনুভজত রো ে তাা ইদর রপ্রলদণ
থাকাকাদর উক্ত কভডচাযীদক দদান্নজত রদো মাইদত াদয এফংএইরূ রক্ষদে রকান আজথ ডক সুজফধা ছাড়াই
next
below rule অনুমােী দদান্নজত প্রদত্ত দদ তাায রঝযিতা যক্ষা কযা ইদফ, তদফ এইরূ দদান্নজত প্রাপ্ত কভডচাযী
ারাত িণকাযী ংস্থাে রপ্রলদণ থাকাকাদর দদান্নজতজজনত রকান আজথ ডক সুজফধা াইদফন জকনা তাা কযদাদযন
 উক্ত ংস্থায যস্পদযয ম্মজতক্রদভ জস্থযকৃত ইদফ।
(৭) শংখরামূরক ব্যফস্থায ব্যাাদয ারাত িণকাযী ংস্থা রপ্রলদণ কভডযত কভডচাযীয জফরুদে শংখরামূরক কাম ডক্রভ
সূচনা কযায উদেদশ্য কতৃড দক্ষয ক্ষভতা প্রদোগ কজযদত াজযদফনাঃ
তদফ তড থাদক রম, রম অফস্থায জযদপ্রজক্ষদত শংখরামূরক কাম ডক্রভ সূচনা কযা ইোদছ, তাা ারাত িণকাযী ংস্থা
কযদাদযনদক অজফরদম্ব অফজত কজযদফ।
(৮) রপ্রলদণ কভডযত রকান কভডচাযীয জফরুদে সূজচত শংখরামূরক কাম ডধাযাে প্রাপ্ত তদথ্যয জবজত্তদত ারাত িণকাযী
ংস্থা মজদ এইরূ অজবভত রালন কদযন রম, তাায উয রকান দন্ড আদযা কযা আফশ্যক, তাা ইদর উক্ত ংস্থা
উায রযকড ডমূ কযদাদযন এয জনকট রপ্রযণ কজযদফ এফং অতাঃয কযদাদযন রমইরূ প্রদোজন ফজরো ভদন কদয
রইরূ আদদ প্রদান কজযদফ।
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চতুথ ড অধ্যাে
ছুটি ইতযাজদ
১৭। জফজবন্ন প্রকাদযয ছুটি- (১) কভডচাযীগন জনম্নফজণ ডত রম রকান ধযদনয ছুটি াইদফন, মথাাঃ(ক) পূণ ডদফতদন ছুটি,
(খ) অধ ডদফতদন ছুটি,
(গ) জফনাদফতদন অাধাযণ ছুটি,
(ঘ) জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি,
(ঙ) ংগদযাধ ছুটি,
(চ) প্রসূজত ছুটি,
(ছ) অধ্যেন ছুটি এফং
(জ) ননজভজত্তক ছুটি।
(২) উমৄক্ত কতৃড ক্ষ রকান কভডচাযীদক জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি  অধ্যেন ছুটি ব্যতীত অন্যজফধ ছুটি ভঞ্জুয কজযদত
াদয এফং ইা াধাযণ ফদেয জদদনয জত ংমৄক্ত কজযো প্রদান কযা মাইদত াদয।
(৩) কযদাদযন এয পূফ ড অনুদভাদন রইো উমৄক্ত কতৃড ক্ষ জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি  অধ্যেন ছুটি ভঞ্জুয কজযদত
াদয।
১৮। পূণ ড-রফতদন ছুটি- (১) প্রদতযক কভডচাযী তৎকতৃক
ড দাজেত্ব ারদন অজতফাজত কাম ডজদফদয ১/১১ াদয পূণ ড-রফতদন
ছুটি অজডন কজযদফন এফং পূণ ড-রফতদন প্রাপ্য এককারীন ছুটিয জযভাণ চায ভাদয অজধক ইদফ না।
(২) উ-প্রজফধান (১) এয অধীন অজজডত ছুটিয জভাণ চায ভাদয অজধক ইদর, তাা ংজিষ্ট কভডচাযীয ছুটিয জাদফ
ড
একটি পৃথক খাদত জভা রদখাদনা ইদফ, ডাক্তাযী াটিজপদকট
উস্থান াদদক্ষ, অথফা ফাংরাদদদয ফাজদয ধভীে
পয, অধ্যেন, ফা অফকা  জচত্ত জফদনাদদনয জন্য, উক্ত জভাকৃত ছুটি ইদত পূণ ড রফতদন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাইদত াদয।
১৯। অধ ড-রফতদন ছুটি- (১) প্রদতযক কভডচাযী তৎকতৃক
ড দাজেত্ব ারদন অজতফাজত কাম ডজদফদয ১/১২ াদয অধ ড-রফতদন
ছুটি অজডন কজযদফন এফং এইরূ জভা োয রকান ীভা থাজকদফ না।
ড
(২) ডাক্তাযী াটিজপদকট
দাজখর াদদক্ষ, অধ ড-রফতদন দুই জদদনয ছুটিয জযফদতড এক জদদনয পূণ ড রফতদনয ছুটিয াদয
অধ ড-রফতদনয ছুটিদক পূণ ড-রফতদন ছুটিদত রূান্তজযত কযা মাইদত াদয এফং এইরূ রূান্তজযত ছুটিয দফ ডাচ্চ জযভাণ
ইদফ গড় রফতদন ফায ভা।
ড
২০। প্রাপ্যতাজফীন ছুটি- (১) ডাক্তাযী াটিজপদকট
িাযা ভজথ ডত ইদর, রকান কভডচাযীদক তাায ভি চাকুযীয জীফদন
দফ ডাচ্চ ফায ভা ম ডন্ত, এফং অন্য রকান কাযদন ইদর, জতন ভা ম ডন্ত, অধ ড-রফতদন প্রাপ্যতাজফীন ছুটি ভঞ্জুয কযা
মাইদত াদয।
(২) রকান কভডচাযী তাায ছুটি ানা োয পূদফ ডই প্রাপ্যতাজফীন ছুটি রবাগ কজযো জপজযো আজদর, জতজন উক্ত
রবাগকৃত ছুটিয ভান ছুটি াইফায অজধকাযী না ো ম ডন্ত নূতনবাদফ উ-প্রজফধান (১) এয অধীদন রকান ছুটি াইফায
অজধকাযী ইদফন না।
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২১। জফনা রফতদন অাধাযণ ছুটি- (১) মখন রকান কভডচাযীয অন্য রকান ছুটি ানা না থাদক ফা অন্য প্রকায রকান ছুটি
ানা থাদক অথচ ংজিষ্ট কভডচাযী জরজখতবাদফ জফনাদফতদন অাধাযণ ছুটিয জন্য আদফদন কদযন, তখন তাাদক
জফনাদফতদন অাধাযণ ছুটি ভঞ্জুয কযা মাইদত াদয।
(২) জফনা রফতদন অাধাযণ ছুটিয রভোদ একফাদয জতন ভাদয অজধক ইদফ না, তদফ জনম্নফজণ ডত রক্ষদে ছুটিয রভোদ
ফজধ ডত কযা মাইদত াদয, মথাাঃ(ক) রম রক্ষদে ংজিষ্ট কভডচাযী এই দতড জফদদদ প্রজক্ষণ িদণয অনুভজত প্রাপ্ত ন, রম উক্ত প্রজক্ষণ িদণয য াঁচ
ফৎদযয জন্য জতজন কযদাদযদন চাকুযী কজযদফন, অথফা
(খ) রম রক্ষদে ংজিষ্ট কভডচাযী জচজকৎাধীদন থাদকন, অথফা
(গ) রম রক্ষদে উমৄক্ত কতৃড ক্ষ এই ভদভড ন্তুষ্ট ে রম, উক্ত কভডচাযী তাায জনেন্ত্রণ ফজর্ভডত কাযদন কতডদব্য রমাগদান
কজযদত অভথ ড।
(৩) উমৄক্ত কতৃড ক্ষ রকান কভডচাযীয জফনা ছুটিদত অনুজস্থজতয ভেদক র্ভতাদক্ষ কাম ডকাজযতা জফনা রফতদন
অাধাযণ ছুটিদত রূান্তজযত কজযদত াদযন।
২২। জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি- (১) রকান কভডচাযী তাায মথামথ কতডব্য ারনকাদর ফা উা ারদনয জযণজতদত
অথফা দদ অজধজিত থাজকফায কাযদন আঘাতপ্রাপ্ত ইো অক্ষভ ইদর উমৄক্ত কতৃড ক্ষ তাাদক জফদল অক্ষভতাজজনত
ছুটি ভঞ্জুয কজযদত াদয।
(২) রম অক্ষভতায কাযদন জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি চাো ে রই অক্ষভতা জতন ভাদয ভদধ্য প্রকা না াইদর,
এফং রম ব্যজক্ত অক্ষভ ন, রই ব্যজক্ত উক্ত অক্ষভতায কাযন অজফরদম্ব উমৄক্ত কতৃড ক্ষদক অফজত না কজযদর, জফদল
অক্ষভতাজজনত ছুটি ভঞ্জুয কযা ইদফ না।
(৩) রম রভোদদয জন্য জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি প্রদোজনীে ফজরো এতদুদেদশ্য জনমৄক্ত জচজকৎা কতৃড ক্ষ প্রতযােন
কজযদফ রই রভোদদয জন্য উক্ত ছুটি ভঞ্জুয কযা ইদফ, উক্ত জচজকৎা কতৃড দক্ষয প্রতযােন ব্যজতদযদক তাা ফজধ ডত কযা
ইদফ না, এফং এইরূ ছুটি রকানক্রদভই ২৪ ভাদয রফী ইদফ না।
(৪) জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি অন্য রম রকান ছুটিয ংদগ ংমৄক্ত কযা মাইদত াদয।
(৫) মজদ একই ধযদনয অফস্থাে যফতীকাদর রকান ভে অক্ষভতা বৃজে াে ফা উায পুনযাবৃজত্ত ঘদট, তাা ইদর
একাজধকফায জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি ভঞ্জুয কযা মাইদফ, তদফ এইরূ একাজধকফাদয ভঞ্জুযকৃত ছুটিয জযভান ২৪
ভাদয অজধক ইদফ না, এফং এইরূ ছুটি রম রকান একটি অক্ষভতায কাযদন ভঞ্জুয কযা মাইদফ।
(৬) শুদৄভাে আনুদতাজলদকয এফং রম রক্ষদে অফয বাতা প্রাপ্য ে রদক্ষদে, অফয বাতায ব্যাাদয চাকুযী জাফ
কজযফায ভে জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটি কতডব্য ারদনয ভে জাদফ গণনা কযা মাইদফ এফং ইা ছুটিয জাফ ইদত
জফদোজন কযা ইদফ না।
(৭) জফদল অক্ষভতাজজনত ছুটিকারীন রফতন ইদফ জনম্নরূ, মথাাঃ(ক) উ-প্রজফধান (৫) এয অধীদন ভঞ্জুযকৃত ছুটিয রভোদ রম রকান রভোদদয ছুটি প্রথভ চাজয ভাদয জন্য পূণ ড রফতন,
এফং
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(খ) এইরূ ছুটিয অফজষ্ট রভোদদয জন্য অধ ড-রফতন।
(৮) এই প্রজফধাদনয অন্যান্য জফধানমূদয প্রদমাজযতা এভন কভডচাযীয রক্ষদে ম্প্রাজযত কযা মাইদত াদয, জমজন
তাায মথামথ কতডব্য ারনকাদর, ফা উা ারদনয জযণজতদত, অথফা তাায দদয অজধজিত থাজকফায কাযদন,
দুঘ ডটনাফতাঃ আঘাতপ্রাপ্ত ইোদছন অথফা জমজন জনজদ ডষ্ট রকান কতডব্য ারনকাদর তাায দদয স্বাবাজফক ঝজুঁ ক ফজর্ভডত
অসুস্থতা ফা আঘাত ফাড়াইো রতারায িাফনা থাদক এইরূ অসুস্থতা ফা জখদভয দরুন অক্ষভ ইআদছন।
২৩। ংগদযাধ ছুটি- (১) রকান কভডচাযীয জযফাদয ফা গৃদ ংক্রাভক ব্যাজধ থাকায কাযদন মজদ আদদ িাযা তাাদক
অজপদ উজস্থত না োয জন্য জনদদ ড রদো ে, তদফ রম ভদেয জন্য উক্তরূ জনদদ ড কাম ডকয থাদক রই
ভেকার ইদফ ংগদযাধ ছুটি।

ড
(২) অজপ প্রধান, রকান জচজকৎা কভডকতডা ফা জনস্বাস্থয কভডকতডায াটিজপদকদটয
জবজত্তদত অনুধ ড ২১ জদন অথফা
অস্বাবাজফক অফস্থাে অনুধ ড ৩০ জদদনয জন্য ংগদযাধ ছুটি ভঞ্জুয কজযদত াদয।
(৩) ংগদযাধ এয জন্য উ-প্রজফধান (২) এয উদেজখত রভোদদয অজতজযক্ত ছুটি প্রদমাজয ইদর, উা উমৄক্ত কতৃড দক্ষয
জোন্ত অনুাদয এই প্রজফধানভারায অধীন অন্য রকান প্রকায ছুটি জাদফ গন্য ইদফ।
(৪) ংগদযাধ ছুটি অন্য রম রকান ছুটিয ংদগ ংমৄক্ত কজযো ভঞ্জুয কযা মাইদত াদয;
(৫) ংগদযাধ ছুটিদত থাকাকারীন রকান কভডচাযীদক তাায দাজেত্ব ারদন অনুজস্থত ফজরো গন্য কযা ইদফ না, এফং
মখন রকান কভডচাযী জনদজই ংক্রাভক ব্যজধদত অক্রান্ত ন, তখন তাাদক এইরূ রকান ছুটি রদো মাইদফ না।
২৪। প্রসূজত ছুটি- (১) রকান কভডচাযীদক পূণ ড রফতদন ফ ডাজধক জতন ভা ম ডন্ত প্রসূজত ছুটি ভঞ্জুয কযা মাইদত াদয এফং
উা তাায ানা ছুটিয জাফ ইদত ফাদ রদো মাইদফ না।
(২) প্রসূজত ছুটি ভঞ্জুযীয অনুদযাধ রকান জনফজেত জচজকৎক কতৃক
ড ভজথ ডত ইদর, উমৄক্ত কতৃড দক্ষয জফদফচনাভদত
কভডচাযীয প্রাপ্য অন্য রম রকান ছুটিয জত একদে ফা উা ম্প্রাজযত কজযো ভঞ্জুয কযা মাইদত াদয।
(৩) কযদাদযন এ রকান কভডচাযীয ম্পূণ ড চাকুযী জীফদন তাাদক দুইফাদযয অজধক প্রসূজত ছুটি ভঞ্জুয কযা মাইদফ না।
২৫। অফয প্রস্ত্ত্তজত ছুটি- (১) রকান কভডচাযী ছে ভা ম ডন্ত পূণ ড রফতন এফং আয ছে ভা অধ ড রফতদন অফয প্রস্ত্ত্তজত
ছুটি াইদফন এফং এইরূ ছুটিয রভোদ তাায অফয িদণয তাজযখ অজতক্রভ কযায দয ম্প্রাজযত কযা মাইদত
াদয। জকন্তু আটান্ন ফৎয ফেীভা অজতক্রদভয য উা ম্প্রাযণ কযা মাইদফ না।
(২) রকান কভডচাযী তাায অফয িদণয তাজযদখয কভদক্ষ এক ভা পূদফ ড অফয প্রস্ত্ত্তজত ছুটিয জন্য আদফদন না
কজযদর তাায ানা ছুটি অফয িদণয তাজযদখয য তাভাজদ ইো মাইদফ।
(৩) রকান কভডচাযী তাায অফয িদণয তাজযদখয কভদক্ষ একজদন পূদফ ড অফয প্রস্ত্ত্তজত ছুটিদত মাইদফন।
২৬। অধ্যেন ছুটি- (১) কযদাদযন এ তাায চাকুযীয জন্য ােক ইদত াদয এইরূ নফজ্ঞাজনক, কাজযগযী ফা অনুরূ
ভস্যাজদ অধ্যেন অথফা জফদল প্রজক্ষণ রকাদ ডয অংিদণয জন্য রকান কভডচাযীদক উমৄক্ত কতৃড ক্ষ অধ ড রফতদন
অনজধক ফায ভা অধ্যেন ছুটি ভঞ্জুয কজযদত াদয, এফং এইরূ ছুটি তাায ছুটিয জাফ ইদত ফাদ রদো ইদফ না।
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(২) রম রক্ষদে রকান কভডচাযীদক জনজদ ডষ্ট ভদেয জন্য রকান অধ্যেন ছুটি ভঞ্জুয কযা ে এফং জতজন যফতীকাদর রদজখদত
ান রম, ভঞ্জুযীকৃত ছুটিয রভোদ তাায অধ্যেন ফা প্রজক্ষণ যীক্ষায জন্য প্রদোজনীে রভোদ অদক্ষা কভ, রদক্ষদে
ভদেয স্বল্পতা পূযণকদল্প উমৄক্ত কতৃড ক্ষ অনজধক এক ফৎদযয জন্য উক্ত অধ্যেন ছুটিয রভোদ ফজধ ডত কজযদত াদয।
(৩) পূণ ড রফতদন ফা অধ ড রফতদন ছুটি ফা জফনাদফতদন অাধাযণ ছুটিয জত একদে অধ্যেন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাইদত াদয,
তদফ এইরূ ভঞ্জুযকৃত ছুটি রকান ক্রদভই একদে রভা দুই ফৎদযয অজধক ইদফ না।
২৭। ননজভজত্তক ছুটি- যকায ভদে ভদে উায কভডচাযীদদয জন্য প্রজত জিকা ফৎদয রভাট মতজদন ছুটি জনধ ডাযণ
কজযদফ কভডচাযীগণ রভাট ততজদন ননজভজত্তক ছুটি াইদফন।
২৮। ছুটিয েজত- (১) প্রদতযক কভডচাযীয ছুটিয জাফ কযদাদযন কতৃক
ড জনধ ডাজযত জনেভ  েজতদত যক্ষণাদফক্ষণ
কযা ইদফ।
(২) ছুটিয জন্য কর আদফদন কযদাদযন কতৃক
ড জনধ ডাজযত পযদভ  উমৄক্ত কতৃড দক্ষয জনকট দাজখর কজযদত ইদফ।
(৩) আদফদনকাযী রম কভডকতডায অধীদন কভডযত আদছন তাায সুাজযক্রদভ উমৄক্ত কতৃড ক্ষ ছুটি ভঞ্জুয কজযদত াদয।
(৪) জফদল জযজস্থজতদত, রকান কভডকতডা মজদ এই ভদভড ন্তষ্ট ন রম, তাায অধীদন কভডযত রকান কভডচাযীয ছুটি ানা
যজোদছন, তদফ জতজন, আনুিাজনক ভঞ্জুযী আদদ াদদক্ষ উক্ত কভডচাযীদক অনুধ ড ১৫ জদদনয জন্য ছুটিদত মাইফায
অনুভজত জদদত াদযন।
২৯। ছুটিকারীন রফতন- (১) রকান কভডচাযীয পূণ ড রফতন ছুটিদত থাকাকাদর উক্ত ছুটি আযদিয পূদফ ড জতজন ফ ডদল রম
রফতন াইোদছন রই রফতদনয ভান াদয ছুটিকারীন রফতন াইফায অজধকাযী ইদফন।
(২) রকান কভডচাযী অধ ড রফতদন ছুটিদত থাকাকাদর উক্ত ছুটি আযদিয পূদফ ড জতজন ফ ডদল রম রফতন াইোদছন রই
রফতদনয অধ ড াদয ছুটিকারীন রফতন াইফায অজধকাযী ইদফন।
৩০। ছুটি ইদত প্রতযাফতডন কযাদনা- ছুটি রবাগযত রকান কভডচাযীদক ছুটিয রভোদ রল ইফায পূদফ ড দাজেত্ব ারদনয
জন্য তরফ কযা মাইদত াদয এফং তাাদক অনুরূবাদফ তরফ কযা ইদর, জতজন রম কভডস্থদর জপজযো আজফায জন্য
জনদদ ডজত ইোদছন, উায উদেদশ্য যোনা োয য ইদত তাাদক কভডযত ফজরো গণ্য কযা ইদফ এফং
এতদুদেদশ্য ভ্রভদনয জন্য প্রজফধান ৩০ অনুাদয জতজন ভ্রভন-বাতা  অন্যান্য বাতা াইফায অজধকাযী ইদফ।
৩১। ছুটিয নগদােন- (১) রম কভডচাযী অফযবাতা, াধাযণ বজফষ্য তজফর  অফযজজনত সুজফধাজদ জযকল্প চালু
ো দত্ব উক্ত জযকদল্পয সুজফধা িদণয জন্য প্রজফধান ৫৩ এয অধীদন ইচ্ছা প্রকা কদযন নাই। জতজন তাায ম্পূণ ড
চাকুযীকাদর প্রজত ফৎয প্রতযাখ্যত ফা অদবাগকৃত ৫০% বাগ নগদ টাকাে রূান্তজযত কযায জন্য অনুভজত াইদত
াদযন, তদফ এইরূ রূান্তজযত টাকাে রভাট জযভাণ তাায ফায ভাদয রফতন অদক্ষা রফী ো চজরদফ না।
(২) ফ ডদল মূর রফতদনয জবজত্তদত উ-প্রজফধান (১) এ উদেজখত ছুটি নগদ টাকাে রূান্তজযত কযা মাইদফ।
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ঞ্চভ অধ্যাে
ভ্রভণ-বাতা, ইতযাজদ
৩২। ভ্রভণ-বাতা - কযদাদযন এয রকান কভডচাযী তাায দাজেত্ব ারনাথ ড ফা ফদরী উরদক্ষ ভ্রভণ কাদর রম ভ্রভণ
বাতা  নদজনক বাতা াইদফন উায জযভাণ  ংজিষ্ট জফলদে এতদুদেদশ্য প্রণীতব্য প্রজফধান িাযা জনধ ডাজযত ইদফ।
৩৩। ম্মানী, ইতযাজদ- (১) কযদাদযন উায রকান কভডচাযীদক াভজেক প্রকৃজতয রকান কভড ম্পাদদনয জন্য অথফা
জফদল রভধায প্রদোজন ে এভন নফ প্রফতডনমূরক ফা গদফলণা ফা উন্নেনমূরক কভড ম্পাদদনয জন্য নগদ অথ ড আকাদয
ফা অন্যজফধবাদফ ম্মানী ফা পুযস্কায প্রদান কজযদত াজযদফ।
(২) এতদুদেদশ্য গঠিত কজভটি কতৃক
ড সুাজযকৃত না ইদর উ-প্রজফধান (১) এয অধীন রকান ম্মনী ফা পুযস্কায ভঞ্জুয
কযা ইদফ না।
৩৪। দাজেত্ব-বাতা- রকান কভডচাযী উমৄক্ত কতৃড দক্ষয আদদক্রদভ কভদক্ষ ২১ জদদনয জন্য তাায জনজ দাজেদত্বয
অজতজযক্ত দাজেত্ব জাদফ উচ্চতয রকান দদয দাজেত্ব ারন কজযদর, তাায মূর রফতদনয ২০ বাগ াদয দাজেত্ব-বাতা
প্রদান কযা ইদফ।
৩৫। উৎফ বাতা  রফানা- যকায কতৃক
ড এতদুদেদশ্য ভদে ভদে জাযীকৃত যকাযী আদদ রভাতাদফক
কযদাদযন এয কভডচাযীগণদক উৎফ বাতা  রফানা প্রদান কযা মাইদত াদয।
লি অধ্যাে
চাকুযীয বৃত্তান্ত
৩৬। চাকুযীয বৃত্তান্ত - (১) প্রদতযক কভডচাযীয চাকুযীয বৃত্তান্ত পৃথক পৃথকবাদফ যক্ষণাদফক্ষণ কযা ইদফ এফং উক্ত বৃত্তান্ত
কযদাদযন কতৃক
ড জনধ ডাজযত চাকুযী ফজদত ংযজক্ষত থাজকদফ।
(২) রকান কভডচাযী এতদুদেদশ্য কতৃত্ব
ড প্রাপ্ত কভডকতডায উজস্থজতদত প্রজত ফৎদয এফায চাকুযী ফজ রদজখদত াজযদফন
এফং এইরূ রদজখফায য উাদত জরজফে জফলোজদ ঠিক  ম্পূণ ড ফজরো উদেখপূফ ডক তাজযখ স্বাক্ষয কজযদফন।
(৩) মজদ রকান কভডচাযী তাায চাকুযী ফজ রদজখফায ভে উাদত রকান জফলে ক্রটিপূণ ডবাদফ জরজফে ইোদছ ফা ফাদ
জড়োদছ ফজরো ভদন কদযন, তাা ইদর জতজন উা ংদাধদনয জন্য দনয জদদনয ভদধ্য জফলেটি জরজখতবাদফ
কতৃত্ব
ড প্রাপ্ত কভডকতডায দৃজষ্টদগাচয কজযদফন, এফং উক্ত কভডকতডা চাকুযী ফজদত প্রদোজনীে ংদাধন কজযদফন।
৩৭। ফাজল ডক প্রজতদফদন- (১) কযদাদযন ইায কভডচাযীগণ কতৃক
ড ম্পাজদত কাম ড এফং তাাদদয আচযণ ম্পাজদত
ফাজল ডক প্রজতদফদন প্রণেন েজত প্রস্ত্ত্তত কজযদফ এফং উক্ত প্রজতদফদন ফাজল ডক রগানীে প্রজতদফদন নাদভ অজবজত ইদফ,
এফং জফদল রক্ষদে প্রদোজনদফাদধ কযদাদযন ইায
রকান জনজদ ডষ্ট কভডচাযীয জফদল রগানীে প্রজতদফদন প্রজতদফদনকাযী কভডকতডায জনকট ইদত চাজদত াজযদফন।
(২) রকান কভডচাযী তাায রগানীে প্রজতদফদন রদজখদত াজযদফন না, জকন্তু উাদত রকান জফরু ভন্তব্য থাজকদর উায
নকজপেত প্রদান জকংফা তাায জনদজদক ংদাধদনয সুদমাগ রদো ইদফ।
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প্তভ অধ্যাে
াধাযণ আচযণ  শংখরা
৩৮। আচযণ  শংখরা- (১) প্রদতযক কভডচাযী(ক) এই প্রজফধানভারা ভাজনো চজরদফন।
(খ) রম ব্যজক্ত ফা ব্যজক্তফদগযড এখজতোয, তত্বাফধান  জনেন্ত্রদণ আততাঃ কদভড জনদোজজত যজোদছন তাায ফা
তাাদদয িাযা ভদে ভদে প্রদত্ত কর আদদ  জনদদ ড ারন কজযদফন এফং ভাজনো চজরদফন, এফং
(গ) ততা, জনিা  অধ্যফাদেয জত কযদাদযন এয চাকুযী কজযদফন।
(২) রকান কভডচাযী(ক) রকান যাজননজতক আদদারদন অংিণ কজযদফন না, উায াায্যাদথ ড চাঁদা দান ফা অণ্য রকান উাদে
ােতা কজযদফন না এফং কযদাদযন এয স্বাদথ ডয জযজি রকান কাম ডকরাদ জনদজদক জজড়ত কজযদফন না;
(খ) তাায অব্যফজত উধ ডতন কভডকতডায পূফ ড অনুভজত ব্যজতদযদক দাজেদত্ব অনুজস্থত থাজকদফন না জকংফা
চাকুযীস্থর তযাগ কজযদফন না;
(গ) কযদাদযন এয জত ররনদদন যজোদছ জকংফা ররনদদন থাকায িাফনা যজোদছ এভন ব্যজক্ত ফা
প্রজতিাদনয জনকট ইদত রকান দান ফা উায িণ কজযদফন না;
(ঘ) রকান ফীভা রকাম্পানীয এদজন্ট জাদফ কাজ কজযদফন না;
(ঙ) রকান ব্যফাদেয কাদজ জনদোজজত ইদফ না জকংফা জনদজ ফা অন্য রকান ব্যজক্তয প্রজতজনজধ জাদফ অনুরূ
রকান ব্যফাদে জযচারনা কজযদফন না;
(চ) উমৄক্ত কতৃড দক্ষয পূফ ড অনুদভাদন ব্যজতদযদক, ফাজদযয রকান অনফতজনক ফা নফতজনক চাকুযী িণ কজযদফন
না; এফং
(ছ) যকায ফা উমৄক্ত কতৃড দক্ষয অনুদযাধ ব্যজতত রকান খন্ডকারীন কাদেয দাজেত্ব িণ কজযদফন না।
(৩) রকান কভডচাযী রচোযম্যাদনয জনকট ফা উায রকান ডাইদযটদযয জনকট রকান ব্যজক্তগত জনদফদন র কজযদত
াজযদফন না, রকান জনদফদন থাজকদর, তাা কভডচাযীয অব্যফজত উধ ডতন কভডকতডায ভাধ্যদভ র কজযদত ইদফ।
(৪) রকান কভডচাযী তাায চাকুযী ম্পজকডত রকান দাফীয ভথ ডদন কযদাদযন ফা উায রকান কভডকতডায উয
যাজননজতক ফা অন্যজফধ প্রবাফ জফস্তায কজযদফন না অথফা জফস্তাদযয রচষ্টা কজযদফন না।
(৫) রকান কভডচাযী তাায রকান জফলদে স্তদক্ষ কযায জন্য যাজয রকান ভন্ত্রী ফা ংদ দস্য ফা অন্য রকান
রফযকাযী ফা যকাযী ব্যজক্তয স্বযণান্ন ইদফন না।
(৬) রকান কভডচাযী কযদাদযন এয জফলোজদ ম্পদকড উমৄক্ত কতৃড দক্ষয পূফ ড অনুভজত ব্যতীত ংফাদে ফা অন্য রকান
গণভাধ্যদভয জত রকান রমাগাদমাগ স্থান কজযদফন না।
(৭) প্রদতযক কভডচাযী অবযাগত ঋণিস্ততা জযায কজযদফন।
৩৯। দদন্ডয জবজত্ত- কতৃড দক্ষয ভদত মজদ রকান কভডচাযী- 13 -

(ক) তাায দাজেত্ব ারদন অফদরায দাদে রদালী ন, অথফা
(খ) অদাচযদণয দাদে রদালী ন, অথফা
(গ) রােদনয দাদে রদালী ন, অথফা
(ঘ) অদক্ষ ন, অথফা দক্ষতা াযাইো রপদরন, অথফা
(ঙ) জনম্নফজণ ডত কাযদন দুনীজতযােন ন ফা মৄজক্তংগতবাদফ দুনীজতযােন ফজরো জফদফজচত ন, মথা- (অ) জতজন ফা
তাায রকান রাষ্য ফা তাায ভাধ্যদভ ফা তাায দক্ষ অন্য রকান ব্যজক্ত তাায প্রকাশ্য আদেয উৎদয জত
অংগজতপূণ ড অথ ড ম্পদ ফা ম্পজত্ত দখদর যাদখন মাা অজডদনয রমৌজক্তকতা রদখাইদত জতজন ব্যথ ড ন, অথফা
(আ) তাায প্রকাশ্য আদেয ংদগ ংগজত যক্ষা না কজযো জীন মান কদযন, অথফা
(চ) চুজয, আত্মাৎ, তজফর তরূ ফা প্রতাযণায দাদে রদালী ন, অথফা
(ছ) কযদাদযন ফা জাতীে জনযাত্তায াজনকয ফা নাকতামূরক কাদম ড জরপ্ত ন, ফা অনুরূ কাদম ড জরপ্ত যজোদছন
ফজরো দদ কযায মৄজক্তংগত কাযন থাদক, অথফা এইরূ অন্যান্য ব্যজক্তদদয জত ম্পকড যজোদছ ফজরো দদ
কযায মৄজক্তংগত কাযন থাদক রম, উক্ত ব্যজক্তগন কযদাদযন ফা জাতীে জনযাত্তা ফা নাকতামূরক কাদম ড জরপ্ত
যজোদছন এফং রই কাযদন তাায চাকুযীদত যাখা ভীচীন নদ ফজরো জফদফজচত ে,
তাা ইদর কতৃড ক্ষ উক্ত কভডচাযীয উয এক ফা একাজধক দন্ড আদযা কজযদত াদয।
৪০। দন্ডমূ- (১) এই প্রজফধাদনয অধীদন জনম্নরূ দন্ডমূ আদযাদমাগ্য ইদফ, মথাাঃ(ক) জনম্নরূ রঘু দন্ড, মথা(অ) জতযস্কায,
(আ) জনজদ ডষ্ট রভোদদয জন্য দদান্নজত ফা রফতন ফধ ডন স্থজগত যাখা,
(ই) াত জদদনয মূর রফতদনয ভ জযভাণ অথ ড দন্ড।
(খ) জনম্নরূ গুরু দন্ড, মথা(অ) জনম্নদদ ফা জনম্নতয রফতনক্রদভ ফা রফতনক্রদভয জনম্নস্তদয অফনতকযণ,
(আ) কভডচাযী কতৃক
ড ংঘটিত কযদাদযন এয আজথ ডক ক্ষজতয অংজফদল ফা ম্পূণ ড তাায রফতন ফা অন্য
রকান খাদতয ানা ইদত আদােকযণ,
(ই) চাকুযী ইদত অাযণ, এফং
(ঈ) চাকুযী ইদত ফযখাস্ত।
(২) রকান কভডচাযী চাকুযী ইদত অাজযত োয রক্ষদে নদ ফযং চাকুযী ইদত ফযখাস্ত োয রক্ষদে, বজফষ্যদত
কযদাদযন এয চাকুযীদত জনমৄক্ত োয অদমাগ্য ফজরো গণ্য ইদফ।
৪১। ধ্বংাত্মক কাম ডকরাদয রক্ষদে তদদন্তয েজত- (১) প্রজফধান ৪০(ছ) এয অধীদন রকান কভডচাযীয জফরুদে কাম ডধাযা
সূচনা কযায রক্ষদে, কতৃড ক্ষাঃ
(ক) ংজিষ্ট কভডচাযীদক জরজখত আদদ িাযা উক্ত আদদদয উদেজখত তাজযখ ইদত তাায প্রাপ্য রকান প্রকায ছুটিদত
মাইফায জন্য জনদদ ড জদদত াদযন;
(খ) জরজখত আদদ িাযা তাায ব্যাাদয রম ব্যফস্থা িদণয প্রস্তাফ কদয রনই ব্যফস্থ এফং রই ব্যফস্থ িদণয জবজত্তমূ
ম্পদকড তাাদক অফজত কজযদফন; এফং
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(গ) উ-প্রজফধান (২) এয অধীদন গঠিত তদন্ত কজভটিয জনকট উক্ত কভডচাযীয জফরুদে প্রস্তাজফত ব্যফস্থায জফদক্ষ কাযণ
দডাইফায জন্য তাাদক মৄজক্তংগত সুদমাগ প্রদান কজযদফনাঃ
তদফ তড থাদক রম, রম রক্ষদে কতৃড ক্ষ এই ভদভড ন্তষ্ট ে রম, কযদাদযন ফা জাতীে জনযাত্তায স্বাদথ ড তাাদক অনুরূ
সুদমাগ প্রদান ভীচীন নদ, রদক্ষদে তাাদক অনুরূ রকান সুদমাগ প্রদান কযা ইদফ না।
(২) এই প্রজফধাদনয অধীন রকান কাম ড ধাযাে তদন্ত ম্পন্ন কজযফায জন্য কতৃড ক্ষ অজবমৄক্ত কভডচাযীয দভম ডাদায জনদম্ন
নদন এভন জতনজন কভডচাযীয ভন্বদে একটি তদন্ত কজভটি গঠন কজযদফ।
(৩) উ-প্রজফধান (২) এয অধীদন গঠিত তদন্ত কজভটি অজবদমাদগয তদন্ত কজযো কতৃড দক্ষয জনকট তদদন্তয পরাপর
প্রজতদফদন আকাদয র কজযদফ এফং কতৃড ক্ষ উক্ত প্রজতদফদদনয উয রমরূ উমৄক্ত ফজরো ভদন কজযদফ রইরূ
আদদ প্রদান কজযদফ।
৪২। রঘু দদন্ডয রক্ষদে তদন্ত েজত - (১) এই প্রজফধানভারায অধীদন রকান কভডচাযীয জফরুদে কাম ডধাযা সূচনা কযায
রক্ষদে কতৃড ক্ষ মজদ এইরূ অজবভত রালণ কদয রম, তাায জফরুদে অজবদমাগ প্রভাজনত ইদর তাাদক জতযস্কায
অদক্ষা গুরুতয দন্ড প্রদান কযা ইদফ, তাা ইদর কতৃড ক্ষ
(ক) অজবমৄক্ত ব্যজক্তয জফরুদে আনীত অজবদমাগমূ তাাদক জরজখতবাদফ জানাইদফ, এফং অজবমৄক্ত ব্যজক্ত কতৃক
ড
অজবদমাগনাভা প্রাজপ্তয াতটি কাম ডজদফদয ভদধ্য তাায আচযদণয নকজপেৎ রদোয জন্য এফং জতজন ব্যজক্তগতবাদফ
শুনানীদয ইচ্ছা রালন কদযন জকনা তাা জানাইফায জন্য তাাদক জনদদ ড প্রদান কজযদফ, এফং
(খ) জনধ ডাজযত ভদেয ভদধ্য অজবমৄক্ত ব্যজক্ত কতৃক
ড রকৃত নকজপেত, মজদ জকছু থাদক, জফদফচনা কজযদফ এফং জতজন মজদ
ব্যজক্তগতবাদফ শুনানীয ইচ্ছা রালন কজযো থাদকন, তদফ তাাদক ব্যজক্তগতবাদফ শুনানীয সুদমাগ রদোয য অথফা,
জনধ ডাজযত ভদেয ভদধ্য মজদ জতজন নকজপেত র না কজযো থাদকন, তদফ এইরূ ভদেয ভদধ্য তাাদক রঘু দন্ড প্রদান
কজযদত াদয মাাদত অজবমৄক্ত ব্যজক্তদক জরজখতবাদফ অজবদমাগ ম্পদকড অফজত কযায তাজযখ ইদত জেটি
কাম ডজদফদয ভদধ্য ভি কাম ডক্রভ ভাপ্ত োঃ
তদফ তড থাদক রম, জনজদ ডষ্ট ভে অজতফাজত োয পূদফ ড অজবমৄক্ত ব্যজক্ত মজদ অজতজযক্ত ভদেয জন্য আদফদন কদযন,
তদফ কতৃড ক্ষ, মথামথ ভদন কজযদর, নকজপেত র কযায জন্য দটি কাম ডজদফ ম ডন্ত ভে বৃজেয অনুভজত প্রদান
কজযদত াজযদফনাঃ
আয তড থাদক রম, কতৃড ক্ষ প্রদোজনদফাদধ অজবমৄক্ত ব্যজক্তয দভম ডাদায জনদচ নদন এভন একজন তদন্ত কভডকতডা
জনদোগ কজযদত াজযদফ,এফং এইরূ জনদোদগয রক্ষদে এই প্রজফধাদনয অধীন অনুদভাদনদমাগ্য ভদেয ভদধ্য তদন্ত ম্পন্ন
কযায জন্য উক্ত কভডকতডাদক জনদদ ড জদদফ জকন্তু তদন্তকাযী কভডকতডা মজদ জনধ ডঅজযত ভদেয ভদধ্য তদন্ত ম্পন্ন কজযদত
না াদযন, তদফ জতজন তদদন্তয আদদদানকাযী কতৃড দক্ষয জনকট জরজখতবাদফ ভে বৃজেয জন্য অনুদযাধ কজযদফন এফং
আদদদানকাযী কতৃড অনুদযাধটি জফদফচনায য মথামথ ভদন কজযদর, অজতজযক্ত দনযটি কাম ডজদফদয জন্য উক্ত ভে
বৃজে ভঞ্জুয কজযদত াজযদফ।
(২) তদন্তকাযী কভডকতডায প্রজতদফদন াইফায দনযটি কাম ডজদফদয ভদধ্য কতৃড ক্ষ তৎম্পদকড চুড়ান্ত জোন্ত িণ
কজযদফন, অথফা প্রদোজন ভদন কজযদর, অজধকতয তদদন্তয জন্য আদদ জদদত াদযন এফং এইরূ আদদ প্রদান কযা
ইদর, তদন্তকাযী কভডকতডা উক্ত আদদদয তাজযখ ইদত দনযটি কাম ডজদফদয ভদধ্য এইরূ তদন্ত ভাপ্ত কজযদফন।
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(৩) অজধকতয তদদন্তয প্রজতদফদন প্রাজপ্তয জফটি কাম ডজদফদয ভদধ্য কতৃড ক্ষ চুড়ান্ত জোন্ত িণ কজযদফন।
(৪) অজবমৄক্ত ব্যজক্তয জফরুদে আনীত অজবদমাগ ম্পদকড তাাদক এই প্রজফধাদনয অধীন অফজত কযায তাজযখ ইদত
নফফইটি কাম ডজদফদয ভদধ্য কতৃড ক্ষ চুড়ান্ত জোন্ত িদণ ব্যথ ড ইদর অজবমৄক্ত ব্যজক্তয জফরুদে আনীত অজবদমাগ প্রতযাায
ইোদছ এফং তদনুাদয উক্ত কাম ডধাযা জনষ্পজত্ত ইোদছ ফজরো গন্য ইদফ এফং এইরূ ব্যথ ডতায জন্য দােী ফা ব্যজক্তগন
নকজপেত জদদত ফাধ্য থাজকদফন, এফং উক্ত নকজপেত দন্তলজনক না ইদর, তাায ফা তাাদদয জফরুদে অদক্ষতায দাদে
এই প্রজফধানভারায অধীদন কাম ডধাযা সূচনা কযা মাইদত াদয।
(৫) রম রক্ষদে প্রজফধান ৪০ এয দপা (ক), (খ) ফা (ঘ) এয অধীদন রকান কভডচাযীয জফরুদে রকান কাম ডধাযা সূচনা কজযদত
ে, এফং কতৃড ক্ষ এইরূ অজবভত রালন কদয রম, অজবদমাগ প্রভাজনত ইদর, জতযস্কায দন্ড প্রদান কযা মাইদত াদয,
রদক্ষদে কতৃড ক্ষ উক্ত কভডচাযীদক ব্যজক্তগতবাদফ শুনানীয সুদমাগদানকযত: দদন্ডয কাযন জরজফে কযায য, অজবমৄক্ত
ব্যজক্তয প্রজত উক্ত দন্ড আদযা কজযদত াদয, তদফ মজদ অজবমৄক্ত ব্যজক্ত অনুজস্থত না ন ফা উজস্থত ইদত অস্বীকায
কদযন, তাা ইদর অনরূ শুনানী ব্যজতদযদকই তাায উয উক্ত জতযস্কাদযয দন্ড আদযা কযা মাইদফ, অথফা উপ্রজফধান (১), (২), (৩)  (৪) এ ফজণ ডত েজত অনুযন কযায অজবদমাগ প্রভাজনত ইদর জতযস্কায অদক্ষা গুরুতয অন্য
রকান রঘু দন্ড আদযা কযা মাইদফ, মজদ অজবমৄক্ত ব্যজক্ত দাফী কদযন রম, তাাদক জরজখতবাদফ অজবদমাগ জানাইদত
ইদফ, তাা ইদর উ-প্রজফধান (১), (২), (৩)  (৪) এ ফজণ ডত েজত অনুযন কজযদত ইদফ, এফং অজবদমাগ প্রভাজণত
ইদর জতযস্কায অদক্ষা গুরুতয অন্য রকান রঘু দন্ড আদযা কজযদত ইদফ।

৪৩। গুরু দদন্ডয রক্ষদেতদদন্তয েজত- (১) রম রক্ষদে রকান কভডচাযীয জফরুদে এই প্রজফধানভারায অধীন রকান কাম ডধাযা
সূচনা কজযদত ইদফ এফং কতৃড ক্ষ এইরূ অজবভত রালন কদযন রম, অজবদমাগ প্রভাজনত ইদর গুরু দন্ড আদযা কযায
প্রদোজন ইদফ, রদক্ষদে কতৃড ক্ষ(ক) অজবদমাগনাভা প্রণেন কজযদফ এফং প্রস্তাজফত দদন্ডয জফলে উাদত ব্যক্ত কজযদফ, এফং রম কর অজবদমাগ এয
জবজত্তদত অজবদমাগনাভাটি প্রণীত ে উায জফফযণ এফং কতৃড ক্ষ আদদ প্রদাদনয ভে অন্য রম কর ঘটনা জফদফচনা
কযায ইচ্ছা রালন কদয তাা কভডচাযীদক অফজত কজযদফ,
(খ) অজবমৄক্ত ব্যজক্তদক অজবদমাগনাভা অফজত কযায য দটি কাম ডজদফদয ভদধ্য জতজন তাায আত্মক্ষ ভথ ডদন
জরজখত জফবৃজত র কজযদফন এফং প্রস্তাজফত দন্ড রকন তাায উয আদযা কযা ইদফ না তৎম্পদকড কাযন দডাইদফন
এফং জতজন ব্যজক্তগতবাদফ শুনানীয ইচ্ছা রালন কদযন জকনা তাা উক্ত জফবৃজতদত উদেখ কজযদফনাঃ
তদফ তড থাদক রম, উজেজখত রভোদ রল ইফায পূদফ ড অজবমৄক্ত ব্যজক্ত মজদ ভে বৃজেয জন্য আদফদন কদযন, তাা
ইদর কতৃড ক্ষ তাায জরজখত জফবৃজত র কযায জন্য দটি কাম ডজদফ ম ডন্ত ভে জদদত াদয।
(২) রম রক্ষদে অজবমৄক্ত ব্যজক্ত উ-প্রজফধান (১) (খ) রত উজেজখত ভদেয ভদধ্য তাায আত্মক্ষ ভথ ডদনয জন্য জফবৃজত
র কদযন রদক্ষদে কতৃড ক্ষ অজবদমাগ ংক্রান্ত কর জফলোজদ প্রভান তাায জরজখত জফবৃজত জফদফচনা কজযদফ এফং
অনুরূ জফদফচনায য কতৃড ক্ষ মজদ অজবভত রালণ কদযন রম,(ক) অজবমৄক্ত ব্যজক্তয জফরুদে সূজচত কাম ডধাযাটি অিয ইফায ম ডাপ্ত কাযন নাই, তাা ইদর উক্ত অজবদমাগ প্রতযাায
কজযদফ এফং তদনুাদয উক্ত কাম ডধাযা জনষ্পজত্ত ইদফ;
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(খ) অজবমৄক্ত ব্যজক্তয জফরুদে সূজচত কাম ডধাযাটি অিয ইফায ম ডাপ্ত কাযন আদছ, জকন্তু তাায জফরুদে আনীত অজবদমাগ
প্রভাজণত ইদর দন্ড প্রদাদনয প্রদোজন ইদফ, তাা ইদর অজবমৄক্ত ব্যজক্তদক ব্যজক্তগতবাদফ শুনানীয সুদমাগ দান কজযো
তাায আত্মক্ষ ভথ ডদনয জন্য জফবৃজত রদয তাজযখ ইদত জেটি কাম ডজদফদয ভদধ্য রম রকান একটি রঘু দন্ড প্রদান
কজযদত াজযদফ, অথফা রঘু দন্ড আদযাদয উদেদশ্য প্রজফধান (৪৩) এয অধীদন একজন তদন্ত কভডকতডা জনদোগ কজযো
উক্ত প্রজফধাদন ফজণ ডত কাম ডপ্রণাযী অনুযণ কজযদত াজযদফ;
(গ) উক্ত কাম ডধাযাে অজবমৄক্ত ব্যজক্তয উয গুরুদন্ড আদযাদয জন্য ম ডাপ্ত কাযন আদছ, তাা ইদর অজবদমাগ তদদন্তয
জন্য অজবমৄক্ত ব্যজক্তয দভম ডাদায জনদম্ন নদন এভন একজন তদন্ত কভডকতডা ফা একাজধক কভডকতডা ভন্বদে একটি তদন্ত
কজভটি জনদোগ কজযদফ।
(৩) রম রক্ষদে অজবমৄক্ত ব্যজক্ত উ-প্রজফধান (১) এ উজেজখত ফা ফজণ ডত ভদেয ভদধ্য তাায আত্মক্ষ ভথ ডদনয জন্য
জরজখত জফবৃজত র না কদযন, রদক্ষদে কতৃড ক্ষ জনধ ডাজযত ভেীভা ফা ফজধ ডত ভে রল োয তাজযখ ইদত দটি
কাম ডজদফদয ভদধ্য অজবদমাগনাভাে ফজণ ডত অজবদমাগ তদন্ত কযায জন্য অজবমৄক্ত ব্যজক্তয দভম ডাদায জনদম্ন নদন এভন
একজন তদন্ত কভডকতডায অনুরূ একাজধক কভডকতডা ভন্বদে একটি তদন্ত কজভটি জনদোগ কজযদফ।

(৪) তদন্তকাযী কভডকতডা ফা রক্ষে জফদদল, তদন্ত কজভটি তদদন্তয আদদদাদনয তাজযখ ইদত দটি কাম ডজদফদয ভদধ্য
তদদন্তয কাজ শুরু কজযদফন এফং প্রজফধান ৪৫ এ ফজণ ডত েজত অনুাদয তদন্ত জযচারনা কজযদফন, এফং তদন্তকাযী
কভডকতডা ফা তদন্ত কজভটি জনদোদগয তাজযখ ইদত জেটি কাম ডজদফদয ভদধ্য কতৃড দক্ষয জনকট তাায ফা উায তদন্ত
প্রজতদফদন র কজযদফাঃ
তদফ তড থাদক রম, তদন্তকাযী কভডকতডা ফা তদন্ত কজভটি জনধ ডাজযত ভেীভায ভদধ্য তদন্ত কাম ড ম্পন্ন কজযদত না
াজযদর, জরজখতবাদফ কাযন উদেখ কজযো তদদন্তয ভে বৃজেয জন্য তদদন্তয আদদদানকাযী কতৃড দক্ষয জনকট অনুদযাধ
জানাইদত াদযন, এফং আদদদানকাযী কতৃড ক্ষ ইক্ত অনুদযাধ জফদফচনা কজযো, প্রদোজন ভদন কজযদর, অনুেড জফটি
কাম ডজদফ ম ডন্ত উক্ত ভে বৃজে কজযদত াদয।
(৫) তদন্তকাযী কভডকতডা ফা তদন্ত কজভটিয তদন্ত প্রজতদফদন প্রাজপ্তয য কতৃড ক্ষ প্রজতদফদন জফদফচনা কজযদফ এফং
উক্তঅজবদমাদগয উয উায জোন্ত জরজফে কজযদফ, এফং অজবমৄক্ত ব্যজক্তদক উক্ত প্রজতদফদদনয কজ জোন্তটি
জানাইদফ।
(৬) কতৃড ক্ষ মজদ উ-প্রজফধান (৫) রভাতাদফক গুরুদন্ড আদযাদয জোন্ত িণ কদয, তদফ প্রস্তাজফত দন্ড অজবমৄক্ত ব্যজক্তয
প্রজত রকন আদযা কযা ইদফ না, তৎম্পদকড াতটি কাম ডজদফদয ভদধ্য কাযন দডাইফায জন্য তাাদক জনদদ ড জদদফ।
(৭) কতৃড ক্ষ, উ-প্রজফধান (৬) এ উজেজখত ভে অজতফাজত োয য দনযটি কাম ডজদফদয ভদধ্য, উক্ত কাম ডধাযায
উয চূড়ান্ত জোন্ত িণ কজযদফ এফং অজবমৄক্ত ব্যজক্তদক উা অফজত কজযদফ।
(৮) অজবমৄক্ত ব্যজক্তদক অজবদমাগ ম্পদকড অফজত কযায য একত আজটি কাম ডজদফদয ভদধ্য এই প্রজফধাদনয অধীদন
চুড়ান্ত জোন্ত িদণ কতৃড ক্ষ ব্যথ ড ইদর, অজবমৄক্ত ব্যজক্ত তাায জফরুদে আনীত অজবদমাগ ইদত আনা ইদতই
অব্যাজত াইোদছন ফজরো গন্য ইদফ, এফং রদক্ষদে রম ব্যজক্ত ফা ব্যজক্তফগ ড এইরূ ব্যথ ডতায জন্য দােী জতজন ফা
তাাযা ইায নকজপেত প্রদান কজযদত ফাধ্য থাজকদফন এফং মজদ উক্ত নকজপেত দন্তালজনক না ে, তদফ তাায ফা
তাাদদয জফরুদে অদক্ষতায দাদে ব্যফস্থা িণ কযা মাইদফ।
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(৯) এই প্রজফধাদনয অধীন তদন্ত কাম ডধাযাে ম ডাপ্ত াক্ষয প্রভাণ জরজফে থাজকদত ইদফ, এফং তদন্ত কভডকতডা ফা তদন্ত
কজভটিয প্রজতদফদন উক্ত াক্ষয প্রভাণ  মৄজক্তংগত কাযদনয জবজত্তদত প্রস্ত্ত্ততকৃত ইদত ইদফ।
(১০) এইরূ কর তদন্ত কাম ডধাযা রগানীে ফজরো গণ্য ইদফ।
৪৪। তদন্ত কভডকতডা কতৃক
ড অনুযণীে কাম ডপ্রণারী- (১) তদন্ত কভডকতডা প্রজতজদন ংজিষ্ট জফলদে শুনানী অনুিান
কজযদফন এফং, কাযন জরজফে না কজযো, উক্ত শুনানী মূরতফী যাজখদফন না।
(২) এই প্রজফধাদনয অধীদন জযচাজরত তদদন্তয রক্ষদে, অজবমৄক্ত ব্যজক্ত রম কর অজবদমাগ স্বীকায কদযনজন, রই কর
অজবদমাগ ম্পদকড রভৌজখক াক্ষয শুনানী জরজফে কযা ইদফ এফং উক্ত অজবদমাগমূদয ব্যাাদয প্রাংজগক ফা
গুরুত্বপূণ ড দজররী াক্ষয জফদফচনা কযা ইদফ। অজবমৄক্ত ব্যজক্ত তাায প্রজতদক্ষয াক্ষীগদনয রজযা কযায এফং জতজন
জনদজ াক্ষয প্রদান কযায এফং তাায ক্ষ
ভথ ডন কযায জন্য রকান াক্ষীদক তরফ কযায অজধকাযী ইদফন। অজবদমাগ  ংজিষ্ট কর জফলে উস্থানকাযী
ব্যজক্ত  অজবমৄক্ত ব্যজক্ত এফং তাায তরফকৃত াক্ষীগণদক রজযা কযায অজধকাযী ইদফন। অজবমৄক্ত ব্যজক্ত প্রাংজগক
নজথ দেয জন্য অনুদযাধ কজযদত াজযদফন, তদফ তাাদক নজথয রটাকায অং রকান প্রকাদযই রদজখদত রদো ইদফন
না। অজবমৄক্ত ব্যজক্তদক রম জরজখত জফবৃজত প্রদাদন জনদদ ড রদো ইদফ, জতজন তাা জরজখো স্বাক্ষয কজযদফন, এফং মজদ
অজবমৄক্ত ব্যজক্ত তাা স্বাক্ষয কজযদত অস্বীকায কদযন তাা ইদর তদন্তকাযী কভডকতডা ঐ জফলেটি জরজফে কজযো
যাজখদফন।
(৩) তদন্তকাযী কভডকতডা, কাযণ জরজফে কজযো, রকান জনজদ ডষ্ট াক্ষীদক তরফ কজযদত ফা রকান জনজদ ডষ্ট াক্ষয তরফ
কজযদত ফা উা িণ কজযদত অস্বীকায কজযদত াদযন।
(৪) কতৃড ক্ষ অজবদমাগ  উায ভথ ডদন অন্যান্য কর জফলে তদন্তকাযী কভডকতডায জনকট উস্থাদনয জন্য রম রকান
ব্যজক্তদক ভদনানীত কজযদত াদযন।
(৫) তদন্তকাযী কভডকতডা মজদ এই ভদভড ন্তষ্ট ন রম, অজবমৄক্ত ব্যজক্ত তদদন্তয অিগজতদত ফাধা প্রদান কজযদতদছন ফা
প্রদাদনয রচষ্টা কজযদতদছন তাা ইদর জতজন অজবমৄক্ত ব্যজক্তদক ঐ ব্যাাদয তকড কজযো জদদফন, এফং ইায য মজদ
রদজখদত ান রম, অজবমৄক্ত ব্যজক্ত তাা অভান্য কজযো কাজ কজযদতদছন, তাা ইদর জতজন রই ভদভড তাায জোন্ত
জরজফে কজযদফন এফং ন্যাে জফচাদযয জন্য জতজন রম েজত দফ ডাত্তভ ফজরো ভদন কদযন রই েজতদত তদন্ত ভাপ্ত
কজযদফন।
(৬) তদন্তকাযী কভডকতডা মজদ এই ভদভড ন্তষ্ট ন রম, অজবমৄক্ত ব্যজক্তয আচযণ উক্ত কভডকতডায কতৃদড ত্বয প্রজত
অফভাননাকয, তাা ইদর তৎম্পজকডত প্রাংজগক ঘটনাফরী  জযজস্থজত জরজফে কজযদফন এফং জফলেটি কতৃড ক্ষদক
অফজত কজযদফন। অতাঃয কতৃড ক্ষ উমৄক্ত জফদফচনা কজযদর প্রজফধান ৪০(খ) রভাতাদফক অজবমৄক্ত ব্যজক্তয জফরুদে
কাম ডধায সূচনা কজযদত াদয।
(৭) তদন্তকাযী কভডকতডা তদন্ত ভাজপ্তয য দটি কাম ডজদফদয ভদধ্য তাায তদদন্তয পরাপর প্রজতদফদন আকাদয
তদদন্তয আদদদানকার কতৃড দক্ষয জনকট র কজযদফন।
(৮) অজবমৄক্ত ব্যজক্ত রদালী ফা জনদদ ডাল জকনা তাা উদেখপূফ ডক তদন্তকাযী কভডকতডা তদন্ত প্রজতদফদদন প্রজতটি
অজবদমাদগয উয স্বীে জোন্ত জরজফে কজযদফন, তদফ জতজন াজস্ত ফা অন্য জকছু ম্পদকড রকান সুাজয কজযদফন না।
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(৯) কতৃড ক্ষ রকান জফলদে উমৄক্ত ফজরো ভদন কজযদর, এ প্রজফধানভারায অধীদন একজন তদন্তকাযী কভডকতডা জনদোগ
কযায জযফদতড একাজধক ব্যজক্তয ভন্বদে একটি তদন্ত কজভটি জনদোগ কজযদত াদযন, এফং রমদক্ষদে অনুরু রকান তদন্ত
কজভটিয জনদোগ কযা ে, রদক্ষদে এই প্রজফধাদন তদন্তকাযী কভডকতডায রক্ষদে উদেজখত জফলে তদন্ত কজভটিয রক্ষদে
উজেজখত জফলে ফজরো জফদফজচত ইদফ।
(১০) উ-প্রজফধান (৯) এয অধীদন জনমৄক্ত কজভটিয রকান দদস্যয অনুজস্থজতয কাযদণ উায রকান কাম ডক্রভ ফা জোন্ত
ফাজতর প্রজতন্ন ইদফ না জকংফা তৎম্পদকড রকান প্রশ্ন উত্থান কযা মাইদফ না।
৪৫। াভজেক ফযখাস্ত- (১) প্রজফধান ৪০  ৪১ এয অধীদন রকান কভডচাযীয জফরুদে রকান অজবদমাদগয দাদে গুরু দন্ড
প্রদাদনয িাফনা থাজকদর, কতৃড ক্ষ প্রদোজনীে ফা ভীচীন ভদন কজযেঅ তাাদক াভজেকবাদফ ফযখাস্ত কজযদত াদযাঃ
তদফ ড তড থাদক রম, কতডক্ষ অজধকতয ভীচীন ভদন কজযদর, এইরু কভডচাযীদক াভজেকবাদফ ফযখাস্ত কযায জযফদতড
জরজখত আদদ িাযা উক্ত আদদদ উদেজখত তাজযখ ইদত, তাায ছুটি প্রাপ্যতা াদদক্ষ, তাাদক ছুটিদত মাইফায জন্য
জনদদ ড জদদত াদযন।
(২) উ-প্রজফধান- (১) এয অধীদন প্রদত্ত াভজেক ফযখাদস্তয আদদ জেটি কাম ডজদফ অজতফাজত োয য ফাজতর
ইো মাইদফ, মজদ না উক্ত ভেীভা অজতক্রান্ত োয পূদফ ড প্রজফধান ৪৪ এয অধীদন তাায জফরুদে আনীত অজবদমাগ
তাাদক অফজত কযা ে।
(৩) রম রক্ষদে রকান কভডচাযীয প্রজত আদযাজত চাকুযী ইদত ফযখাস্ত ফা অাযদনয রকান আদারত ফা প্রাজনক
ট্রাইবুনাদরয জোদন্তয িাযা ফা উায পদর ফাজতর ফা অকাম ডকয ফজরো রঘাজলত ে এফং কতৃড ক্ষ জফলেটিয জযজস্থজতদত
জফদফচনায য মূরতাঃ রম অজবদমাদগয জবজত্তদত তাাদক ফযখাস্ত ফা অাযদণয দন্ড রদো ইোজছর রই ব্যাাদয
তাায জফরুদে অজধকতয তদন্তকাম ড চারাইফায জোন্ত িণ কদয, রদক্ষদে উক্ত ফযখাস্ত ফা অাযদণয দন্ড আদযাদয
মূর আদদদয তাজযখ ইদত উক্ত কভডচাযী াভজেকবাদফ ফযখাস্ত ইোদছন ফজরো গণ্য ইদফ এফং যফতী আদদ না
রদো ম ডন্ত জতজন াভজেকবাদফ ফযখাস্ত থাজকদফন।
(৪) রকান কভডচাযী াভজেকবাদফ ফযখাস্ত থাজকফায ভদে, অনুরু রক্ষদে যকাযী কভডচাযীগদণয প্রজত প্রদমাজয জফজধ ফা
জনদদ ড অনুমােী, উাদত প্রদোজনীে অজবদমাজন, রখাযাকী বাতা াইদফন।
(৫) ঋণ ফা রপৌজদাযী অযাদধয দাদে কাযাগাদয রাদ ড( কাযাগাদয রাদ ড অদথ ড রপাজদত (
custody) যজক্ষত
ব্যজক্তগণ অন্তর্ভডক্ত ফজরো গণ্য ইদফ) কভডচাযীদক রিপতাদযয তাজযখ ইদত াভজেকবাদফ ফযখাস্ত ফজরো গণ্য কজযদত
ইদফ এফং তাায জফরুদে এই প্রজফধানভারা অধীন সূজচত কাম ডধাযা জযভাপ্ত না ো ম ডন্ত জতজন মথাযীজত রখাযাকী
বাতা াইদফন।
৪৬। পূনফ ডার- (১) মজদ প্রজফধান ৪২(ক) রভাতাদফক ছুটিদত রপ্রজযত রকান কভডচাযীদক চাকুযী ইদত ফযখাস্ত ফা
অাজযত, ফা দাফনত কযা না ইো থাদক, তদফ তাাদক চাকুযীদত পুনফ ডার কযা ইদফ অথফা, রক্ষে জফদল,
তাাদক তাায দভম ডাদাে আীন ফা ভদভম ডাদা প্রদান কযা ইদফ এফং ঐ ছুটিকারীন ভদে জতজন পূণ ড রফতদন
কতডব্যযত জছদরন ফজরো গণ্য কযা ইদফ।
(২) াভজেকবাদফ ফযখাস্ত রকান কভডচাযীদক পুনফ ডাদরয জফলদে যকাযী কভডচাযীদদয রক্ষদে প্রদমাজয ফাংরাদদ চাকুযী
জফজধভারা (Bangladesh Sevice Rules) প্রদোজনীে অজবদমাজন প্রদমাজয ইদফ।
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৪৭। রপৌজদাযী ভাভরা, ইতযাজদদত আফশ্যক কভডচাযী (১) ঋন ফা রপৌজদাযী অযাদধয দাদে রকান কভডচাযী কাযাগাদয
রাদ ড োয কাযদণ কতডব্য ইদত অনুজস্থত থাজকদর, তাায জফরুদে ভাভরা জযভাজপ্ত না ো ম ডন্ত এউরু
অনুজস্থজতকাদরয জন্য জতজন রকান রফতন, ছুটিকারীন রফতন ফা উক্ত রাদ ড থাকাকারীন অন্যান্য বাতাজদ (রখাযাকী
বাতা ব্যতীত) াইদফন না। ভাভরায জযজস্থজত অনুাদয তাায রফতন  বাতাজদ, উক্ত ঋণ ফা অযাধ ংক্রান্ত ভাভরা
জনষ্পজত্তয য, ভন্বে কযা ইদফ। জতজন অজবদমাগ ইদত খারা াইদর, অথফা ঋদণয দাদে কাযাফযদণয রক্ষদে উক্ত
দাে তাায জনেন্ত্রণ ফজর্ভডত জযজস্থজতয কাযদণ উদ্ভফ ইোদছ ফজরো প্রভাজনত ইদর, তাায প্রাপ্য রফতন বাতাজদয
টাকা ম্ফূণ ডরুদ প্রদান কযা ইদফ। এইরুদ তাাদক ম্পূণ ড টাকা প্রদান কযা ইদর, উক্ত অনুজস্থজতকাদর জতজন
কতডব্যযত জছদরন ফজরো গণ্য ইদফ, এফং উক্তরুদ প্রাপ্য রফতন-বাতাজদ ফাফদ ম্পূণ ড টাকা অদক্ষা কভ টাকা প্রদান
কযা ইদর, উক্ত ভে কতডব্যকার ছুটি ফজরো গণ্য ইদফ। জকন্তু আদদদানকাযী কতৃড ক্ষ রই ভদভড জনদদ ড প্রদান না
কজযদর এইরু গণ্য কযা ইদফ না।
৪৮। আদদদয জফরুদে আীর-(১) রকান কভডচাযী কযদাদযন কতৃক
ড াধাযণ ফা জফদল আদদফদর জনধ ডাজযত
কতৃড দক্ষয জনকট অথফা রমদক্ষদে অনুরু রকান কতৃড ক্ষ জনধ ডাজযত নাই, রদক্ষদে রম আদদদানকাযী কতৃড দক্ষয
আদদদয জফরুদে আীদরয প্রস্তাফ কযা ে, রই কতৃড ক্ষ রম কতৃড দক্ষয অব্যফজত অধাঃস্তন তাায জনকট, অথফা
রমদক্ষদে জনদোগকাযী কতৃড দক্ষয অধাঃস্তন রকান কতৃড ক্ষ আদদদান কজযোদছ, রদক্ষদে জনদোগকাযী কতৃড দক্ষয
জনকট, আীর কজযদত াজযদফন।
(২) আীর কতৃড ক্ষ জনদম্নাক্ত জফলেমূ জফদফচনা কজযদফন, মথাাঃ(ক) এই প্রজফধানভারা, জনধ ডাজযত েজত ারন কযা ইোদছ জকনা, না ইো থাজকদর উায
ন্যাে জফচাদযয াজন ইোদছ জকনা;

কাযদণ

(খ) অজবদমাগমূদয উয প্রদত্ত জোন্ত ন্যাে ংগত জকনা;
(গ) আদযাজত দন্ড ভাোজতজযক্ত, ম ডাপ্ত ফা অম ডাপ্ত জকন।
(৩) উ-প্রজফধান- (২) এয উজেজখত জফলেমূ জফদফচনায য আীর কতৃড ক্ষ রম আদদ দান কযা উমৄক্ত ফজরো
জফদফচনা কদয, আীর দাদেদযয লাটটি কাম ডজদফদয ভদধ্য, রই আদদ প্রদান কজযদফ।
(৪) রম রক্ষদে কযদাদযন ফা উায রচোযম্যান কতৃড ক্ষ জাদফ দন্ড আদযা কদয, রই রক্ষদে কযদাদযন ফা
রক্ষেভত রচোযম্যান এয আদদদয জফরুদে রকান আীর দাদেয কযা চজরদফ না, তদয কযদাদযন ফা রক্ষেভত
রচোযম্যাদনয জনকট জফলেটি পুণজফ ডদফচনায জন্য আদফদন কযা মাইদফ এফং কযদাদযন ফা রক্ষেভত রচোম্যান উায
উয প্রদোজনীে আদদ প্রদান কজযদত াজযদফন।
(৫) আীর ফা পুণজফ ডদফচনায দযখাদস্ত উায কাযণ ংজক্ষপ্ত আকাদয জরজফে কজযো দযখাদস্তয জত প্রাংজগক
কাগজাজদ দাজখর কজযদত ইদফ।
৪৯। আীর ফা পুণজফ ডদফচনায দযখাস্ত দাজখদরয ভেীভা - রম আদদদয জফরুদে আীর ফা পুণজফ ডদফচনায দযখাস্ত
দাজখর কযা ইদফ ংজিষ্ট কভডচাযী/তৎম্পদকড অফজত োয জতন ভাদয ভদধ্য উায জফরুদে আীর ফা রক্ষেভত
পুণজফ ডদফচনায দযখাস্ত দাজখর না কজযদর উক্ত আীর ফা পুণজফ ডদফচনায দযখাস্ত িণদমাগ্য ইদফ নাাঃ
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তদফ তড থাদক রম, জফরদম্বয কাযণ ম্পদকড ন্তুষ্ট ইো মথামথ ভদন কজযদর আীর কতৃড ক্ষ ফা পুণজফ ডদফচনায রক্ষদে
পুণজফ ডদফচনাকাযী কতৃড ক্ষ রভোদ উক্ত জতন ভা অজতফাজত ো দত্ব যফতী জতন ভাদয ভদধ্য রকান আীর ফা
পুণজফ ডদফচনায দযখাস্ত জফদফচনায জন্য িণ কজযদত াদযন।
৫০। আদারদত জফচাযাীীন কাম ডধাযা - (১) রকান কভডচাযীয জফরুদে রকান আদারদত একই জফলদেয উয রকান
রপৌজদাযী ভাভরা ফা আইনগত কাম ডধাযা জফচাযাধীন থাজকদর, তাায জফরুদে জফবাগীে কাম ডধাযা ভাধাদনয ব্যাাদয
রকান ফাধা থাজকদফ না। জকন্তু মজদ কতৃড ক্ষ জফবাগীে কাম ডধাযাে উক্ত কভডচাযীয উয রকান দন্ড আদযা কযা জোন্ত
িণ কদয, তাা ইদর উক্ত আইনগত কাম ডধাযা জনষ্পজত্ত ফা ম্পন্ন না ো ম ডন্ত এইরু দন্ডাদযা স্থজগত থাজকদফ।
(২) রকান কভডচাযী Government Servants Special Provision Ordinace, 1979 এয
ফজণ ডত রকান
অযাধ ব্যতীত অন্য রকান অযাদধয দাদে রকান আদারত কতৃক
ড রদালী াব্যস্ত ইো াজাপ্রাপ্ত ইদর উক্ত কভডচাযীদক
এই জফজধভারায অধীদন াজস্ত প্রদান কযা ইদফ জকনা কতৃড ক্ষ তাা জস্থয কজযদফ।
(৩) এই জফজধয অধীদন রকান কভডচাযীদক াজস্ত প্রদাদনয জোন্ত িণ কজযদর কতৃড ক্ষ জফলেটিয জযজস্থজতদত রমরু
উমৄক্ত ফজরো জফদচনা কদয রইরু দন্ড প্রদান কজযদত াদয এফং এইরু দন্ড প্রদাদনয জন্য রকান কাম ডধাযা সূচনা
কযায প্রদোজন ইদফ না এফং প্রস্তাজফত দদন্ডয জফরুদে কাযণ দডাইফায জন্য ঐ কভডচাযীদক রকান সুদমাগ রদোয
প্রদোজন ইদফ না।
(৪) কতৃড ক্ষ উ-জফজধ (৩) এয অধীদন ংজিষ্ট কভডচাযীয উয রকান দন্ড আদযা না কযায জোন্ত িণ কজযদর,
তৎম্পদকড কতৃড ক্ষ কযদাদযন অথফা কযদাদযন জনদজই কতৃড ক্ষ ইদর, যকাদযয অনুদভাদন িণ কজযদফ।
অষ্টভ অধ্যাে
অফয িণ  অন্যান্য সুজফধা
৫১। বজফষ্য তজফর- (১) কযদাদযন উায কভডচাযীগদণয জন্য একটি তজফর গঠন কজযদফ, মাাদত প্রদতযক কভডচাযী
এফং কযদাদযন, যকায কতৃক
ড ভে ভে জনধ ডাজযত াদয চাঁদা প্রদান কজযদফ এফং উক্ত তজফর ংক্রান্ত মাফতীে
জফলে যকায কতৃক
ড প্রণীত Contributory Provident Fund Rules,1974 প্রদোজনীে অজবদমাজন প্রদমাজয
ইদফ।
(২) উ প্রজফধান (১) এয জফধান দত্ব, এই প্রজফধানভারা প্রফতডদনয অব্যফজত পূদফ ড জফদ্যভান অং প্রদােক বজফষ্য
তজফর, অতাঃয উক্ত তজফর ফজরো উজেজখত, এই প্রজফধাদনয অধীদন গঠিত ইোদছ ফজরো গণ্য ইদফ এফং উক্ত
তজফদর উক্তরু প্রফতডদনয পূদফ ড চাঁদা প্রদান  উা ইদত অজিভ প্রদান মাফতীে কাম ডক্রভ এই প্রজফধানভারায অধীদন
িীত ইোদছ ফজরো গন্য ইদফ।
৫২। আনুদতাজলক- (১) জনদম্নাক্ত রম রকান কভডচাযী আনুদতাজলক াইদফন, মথাাঃ(ক) জমজন কযদাদযন এ কভদক্ষ জতন ফৎয অব্যাতবাদফ চাকুযী কজযোদছন এফং াজস্তস্বরু চাকুযী ইদত ফযখাস্ত
ফা অাজযত ন নাই ফা মাায চাকুযীয অফান ঘটান ে নাই,
(খ) কভদক্ষ জতন ফৎয চাকুযী কজযফায
য জমজন কতৃড দক্ষয অনুভজত চাকুযী ইদত দতযাগ ফা চাকুযী তযাগ কজযোদছন।
(গ) জতন ফৎয পূণ ড োয পূদফ ড জনম্নরু কাযদণ রম কভডচাযীয চাকুযীয অফান ইোদছ, মথাাঃ(অ) জতজন রম দদ জনমৄক্ত যজোদছন রই দ জফলুপ্ত ইোদছ অথফা দ ংখ্যা হ্রাদয কাযদণ
জতজন চাকুযী
ইদত ছাটাই ইোদছন।
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(আ) ম্পূণ ড ফা আংজক অাভদথ্যয কাযদন তাাদক চাকুযী ইদত ফযখাস্ত ফা অাজযত কযা ইোদছ, অথফা
(ই) চাকুযীযত থাকাকাদর জতজন মৃতুযকযণ কজযোদছন।
(২) রকান কভডচাযীদক তাায চাকুযীয প্রদতযক পূণ ড ফৎয ফা আংজক ফৎদযয রক্ষদে একত জফটি কাম ডজদফদ ফা
তদুধ ড রকান ভদেয চাকুযীয জন্য এক ভাদয মূর রফতদনয াদয আনুদতাজলক প্রদান কযা ইদফ।
(৩) ফ ডদল িীত রফতন আনুদভাজলক গণনায মূর জবজত্ত ইদফ।
(৪) রকান কভডচাযীয মৃতুযয কাযদণ আনুদতাজলক প্রাপ্য ইদর মাাদত তাায ভদনানীত ব্যজক্ত ফা ব্যজক্তগন উা াইফায
অজধকাযী ন তজ্জন্য প্রদতযক কভডচাযী উমৄক্ত কতৃড ক্ষ কতৃক
ড জনধ ডাজযত পযদভ এক ফা একাজধক ব্যজক্তদক ভদনানেন
দান কজযদফন, এফং পযভটি উক্ত কতৃড ক্ষ কতৃক
ড জনদদ ডজত কতৃড দক্ষয জনকট জভা জদদফন।
(৫) রকান কভডচাযী উ-প্রজফধান (৪) অনুমােী একাজধক ব্যজক্তদক ভদনানেন দান কজযদর, ভদনানেন দে তাাজদগদক
প্রদদে অং এইরুদ উদেখ কজযদফন রমন আনুদতাজলক এয ম্পূণ ড টাকা উাদত অন্তর্ভডক্ত ে এফং মজদ এইরুদ উদেখ
কযা না ে তদফ টাকায জযভান ভান অংদ বাগ কযা ইদফ।
(৬) রকান কভডচাযী রম রকান ভদে জরজখত রনাটি িাযা উক্ত ভদনানেনে ফাজতর কজযদত াদযন এফং এইরু ফাজতর
কজযদর, জতজন উক্ত রনাটিদয জত উ-প্রজফধান(৪)  (৫) এয জফধান অনুাদয একটি নুতন ভদনানেন জভা জদদফন।
(৭) রকান কভডচাযী ভদনানেনে জভা না জদো মৃতুযফযণ কজযদর, তাায আনুদতাজলক এয টাকা উত্তযাজধকায
প্রভানদেয জবজত্তদত তাায নফধ োজয ফা োজযগণদক প্রদান কযা ইদফ।
৫৩। অফয বাতা  অফযজজনত সুজফধাজদ-(১) কযদাদযন, যকাদযয পূফ ড অনুদভাদনক্রদভ, জরজখত আদদ িাযা,
াধাযণ বজফষ্য তজফর, অফয বাতা  অফযজজনত সুজফধাজদ জযকল্প চালু কজযদত াজযদফ এফং এইরু জযকল্প
ংক্রান্ত মাফতীে জফলদে যকাযী কভডচাযীগদণয রক্ষদে প্রদমাজয জফজধভারা  যকায কতৃক
ড তৎম্পদকড ভে ভে
জাযীকৃত আদদ ফা জনদদ ড, প্রদোজনীে অজবদমাজন, প্রদমাজয ইদফ।
(২) উ-প্রজফধান (১) এ উজেজখত জকল্প চালু কযা ইদর, প্রদতৌক কভডচাযী, কযদাদযন কতৃক
ড এতদুদেদশ্য জনধ ডাজযত
তাজযদখয ভদধ্য, উক্ত জযকদল্পয আতাধীন ইফায ফা না ইফায ইচ্ছা জ্ঞান কজযো উমৄক্ত কতৃড ক্ষদক অফজত
কজযদফন।
(৩) উক্ত জযকদল্পয আতাধীন ইফায জন্য উ-প্রজফধান(২) এয অধীন ইচ্ছা প্রকাকাযী রকান কভডচাযী উক্তরু ইচ্ছা
প্রকাদয ভে অংপ্রদােক বজফষ্য তজফদর চাঁদা প্রদানকাযী কভডচাযী ইো থাজকদফ,
(ক) উক্ত তজফদর তাায প্রদত্ত চাঁদা উায উয অজজডত সুদ াধাযণ বজফষ্য তজফদর
স্থানান্তজযত ইদফ,
(খ) কযদাদযন কতৃক
ড প্রদত্ত চাঁদা  উায উয অজজডত সুদ কযদাদযন রপযত াইদফ এফং কযদাদযন
উক্ত চাঁদা  সুদ, উায জোন্ত রভাতাদফক অফয বাতা জযকদল্প ফা অন্য রকান খাদত ব্যফায কজযদত াজযদফ।
(গ) কযদাদযন এয জোন্ত াদদক্ষ, তাায পূফ ডতন চাকুযীকার অফয বাতা  অফযজজনত সুজফধাজদ
প্রাজপ্তয উদেদশ্য গণনাদমাগ্য চাকুযীকার জাদফ গণ্য কযা ইদফ।
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নফভ অধ্যাে
অফয িণ, চাকুযী অফান, ইতাজদ
৫৪। অফয িণ, ইতযাজদ জফলদে Act XII of 1974 এয প্রয় োয়ে অফয িণ এফং উায য পুজন ডদোদগয ব্যাাদয
Public Sevice Retirement Act, 1974(XII of 1974) এয
জফধানাফরী প্রদমাজয ইদফ।
৫৫। চাকুযীয অফান-(১) জনদোগকাযী কতৃড ক্ষ রকান কাযণ প্রদডন ব্যজতদযদকই, এক ভাদয জরজখত পূফ ড রনাটি প্রদান
কজযো অথফা উক্ত রনাটিদয জযফদতড এক ভাদয রফতন প্রদান কজযো, রকান জক্ষানজফদয চাকুযীয অফান ঘটাইদত
াজযদফ, এফং এইরুদ চাকুযী অফাদনয কাযদণ জক্ষানজফ রকান প্রকায ক্ষজতপূযণ াইদফন না।
(২) এই প্রজফধানভারাে জবন্নরু মাা জকছুই থাকুক না রকন কযদাদযন, রকান কাযণ প্রদডন ব্যজতদযদক জতন ভাদয
আগাভ রনাটি জদো অথফা তৎজযফদতড জতন ভাদয মূর রফতদনয ভজযভান অথ ড জযদাধ কজযো রম রকান কভডচাযীয
চাকুযী অফান ঘটাইদত াদয।
৫৬। ইস্তপাদান ইতযাজদ-(১) রকান কভডচাযী জনদোগকাযী কতৃড দক্ষয জনকট তাায অজবপ্রাে উদেখপূফ ডক জতন ভাদয
জরজখত পূফ ড রনাটি প্রদান না কজযো চাকুযী তযাগ কজযদত ফা চাকুযী ইদত জফযত থাজকদত াযদফন না, এফং এইরু
রনাটি প্রদাদন ব্যথ ডতায রক্ষদে, জতজন কযদাদযনদক তাায জতন ভাদয ভজযভান টাকা ক্ষজতপূযণ জাদফ প্রদান
কজযদত ফাধ্য থাজকদফন।
(২) রকান জক্ষানজফ তাায অজবপ্রাে উদেখূফ ডক এক ভাদয জরজখত পূফ ড রনাটি প্রদান না কজযো তাায চাকুযী তযাগ
কজযদত াজযদফন না, এফং, এইরু রনাটি প্রদাদন ব্যথ ডতায রক্ষদে, জতজন কযদাদযনদক তাায এক ভাদয ভ
জযভান টাকা ক্ষজতপূযণ জাদফ প্রদান কজযদত ফাধ্য থাজকদফন।
(৩) রম কভডচাযীয জফরুদে শংখরাজজনত ব্যফস্থা িণ শুরু ইোদছ জতজন কযদাদযন এয চাকুযীদত
কজযদত াদযফন নাাঃ

ইস্তপাদান

তদফ ড তড থাদক রম, কযদাদযন রকান জফদল রক্ষদে রমইরু উমৄক্ত ফজরো জফদফচনা কজযদফ রইরু দতড রকান
কভডচাযীদক ইস্তপাদাদনয অনুভজত জদদত াদয।
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দভ অধ্যাে
জফজফধ
৫৭। অসুজফধা দূযীকযণ-রম রক্ষদে এই প্রজফধানভারায রকান জফলদে যকাযী কভডচাযীদদয রক্ষদে প্রদমাজয রকান জফজধভারা
ফা আদদ ফা জনদদ ড প্রদোগ ফা অনুযদণয জফধান আদছ, জকন্তু উা প্রদোদগ ফা অনুযদণ অসুজফধা রদখা রদে, রদক্ষদে
কযদাদযন যকাদযয রকান াধাযণ ফা জফদল জনদদ ড াদদক্ষ জরজখত আদদ িাযা উক্ত জফলদে প্রদমাজয ফা
অনুযণীে েজত জনধ ডাযণ কজযদত াজযদফ এফং এই ব্যাাদয কযদাদযন এয জোন্তই চূড়ান্ত ইদফ।
৫৮। যজতকযণ  রপাত-(১) এতিাযা জনম্নফজণ ডত Regulations  Deed of Trust যজত কযা ইর, মথাাঃ(ক) The Bangladesh Textile Mils Corporation(Service) Regulations,
1981.
(খ) Bangladesh Textile Industries
Employees Provident Fund.

Corporation

Officers

&

(গ) Deed of Trust.
(২) এই প্রজফধানভারা প্রফতডদনয অব্যফজত পূদফ ড যজত Regulations  Deed of Trust এয অধীদন রকান জফলে
জনষ্পন্নাধীন থাজকদর উা মতদূয িফ এই প্রজফধানভারা জফধানাফরী অনুাদয জনষ্পন্ন কযা ইদফ।

জযচারক ল ডদদয আদদক্রদভ
এভ,আই, রচৌদৄযী
জচফ।
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তপজর
(প্রজফধান ২ ছ দ্রষ্টব্য)
ক্রজভক
নং

দদয নাভ

১
১

২
জচফ

২

৩

৪

যাজয
জনদোদগয জন্য
ফে-ীভা
৩
অনূধ ড ৪৫ ফৎয

ভাব্যফস্থাক(জভর প্রধান)
এফং অধ্যক্ষ,রটক্সটাইর
ইন্ডাজি রডবরদভন্ট
রন্টায/রড অফ অাদযন
রটক্সটাইর ইন্ডাজি
রডদবরদভন্ট রন্টায।

ঐ

ভাব্যফস্থাক(কভডচাযী
ংদমাগ)

ঐ

চীপ,রকাম্পানী এদপো ড

ঐ

জনদোদগয েজত

যাজয জনদোদগয রক্ষদে রমাগ্যতা

৪
(ক) দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং
(খ) যকায কতৃক
ড
রপ্রলদণ ফদরীয ভাধ্যদভ
দদান্নজতয ভাধ্যদভ
এফং দদান্নজতয জন্য
রমাগ্য প্রাথী না াো
রগদর যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।

৫

ঐ

ঐ
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স্দাদতাদকাত্তয জডিী/রটক্সটাইর
রটকদনারজীদত স্দাতক/রটক্সটাইর
রটকদনারজীদত জডদলাভা
ড
াটিজপদকট
জফজ্ঞাদন স্দাতক
জডিী/ ইজিজনোজযংএ স্দাতক জডিী
এফং ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ২০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী/আইদন স্দাতক জডিী,
কভী ব্যফস্থানা অথফা জল্প
ব্যফস্থানাে জডদলাভা প্রাপ্ত প্রাথীদদয
অিাজধকায রদো ইদফ।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয
জডিী/আইদন স্দাতক জডিী অথফা ২০
ফৎদযয অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।

দদান্নজতয জন্য রমাগ্যতা

৬
মৄগ্ম-জচফ দদ কভদক্ষ ৩(জতন)
ফৎদযয চাকুযী।
উ-ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ

৩(জতন) ফৎদযয চাকুযী।

উ-ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ

৩(জতন) ফৎদযয চাকুযী।

এজডনার চীপ, রকাম্পানী এদপো ড
অথফা ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ

৩(জতন) ফৎদযয চাকুযী।

১
৫

২
চীপ, াফজরক জযদরন

৬

চীপ, লাজনং এফং
ইবালুদেন

৭

৮

৯

চীপ, ইনদকাোযী রর

ভাব্যফস্থাক(ক্রে)

ভাব্যফস্থাক(জজং
অজপ)

৩
৪
অনূধ ড ৪৫ ফৎয দদান্নজতয ভাধ্যদভ এফং
দদান্নজতয জন্য রমাগ্য
প্রাথী না াো রগদর
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
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৫
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা াংফাজদকতা/ভা
কজভউজনদকন/ভাজ জফজ্ঞাদনয
রম রকান জফলদে স্দাদতাদকাত্তয
জডিী অথফা ২০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ২০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ২০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা
অথ ডনীজতদত/ফাজণদজয ফা ব্যফা
প্রাদন স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ২০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয
জডিী/ ২০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী।

৬
উ-ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ
৩(জতন) ফৎদযয চাকুযী।

এজডনার চীপ, লাজনং এফং
ইবালুদেন অথফা উ-ভাব্যফস্থাক
দদ কভদক্ষ ৩(জতন) ফৎদযয

চাকুযী।
এজডনার চীপ, ইনদকাোযী অথফা
উ-ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ

৩(জতন) ফৎদযয চাকুযী।
উ-ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ

৩(জতন) ফৎদযয অজবজ্ঞতা।

উ-ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ

৩(জতন) ফৎদযয চাকুযী।

১
১০

১১

প্রধান জাফ যক্ষক/ প্রধান
জাফ যক্ষক(জযব্যে)

ঐ

৪
দদান্নজতয ভাধ্যদভ
এফং দদান্নজতয জন্য
রমাগ্য প্রাথী না াো
রগদর যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।
ঐ

১২

প্রধান জনযীক্ষক/প্রধান অথ ড
কভডকতডা

ঐ

ঐ

১৩

ভাব্যফস্থাক(উৎাদন)

ঐ

ঐ

১৪

২
ভাব্যফস্থাক(জফক্রে)/
ভাব্যফস্থাক(জফক্রে 
প্রদডনী)

প্রধান প্রদকৌরী(পুয)/ প্রধান
প্রদকৌরী (যক্ষনাদফক্ষন)

৩
অনূধ ড ৪৫
ফৎয

ঐ

ঐ
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৫
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা
২০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা স্দাতক
জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
চাট ডাড ড একাউনদটন্ট/ইনজষ্টটিউট অফ
কষ্ট এন্ড ম্যাদনজদভন্ট একাউন্টদন্ট
অথফা ১৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ফাজণদজয ফা ব্যফা প্রাদন
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা ২০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা ফাজণদজয স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
চাট ডাড ড একাউনদটন্ট/ইনজষ্টটিউট অফ
কষ্ট এন্ড ম্যাদনজদভন্ট একাউন্টদন্ট
অথফা ১৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ফাজণদজয ফা ব্যফা প্রাদন
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা ২০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা ফাজণদজয স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা রটক্সটাইর রটকদনারজীদত
স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা প্রদকৌরী(পুয)রত ফা
প্রদকৌরী(মাজন্ত্রক) এ স্দাতক জডিী।

৬
উ-ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ ৩(জতন)

ফৎদযয চাকুযী।

অজতজযক্ত প্রধান জাফ যক্ষক/
অজতজযক্ত প্রধান জনযীক্ষক (জযব্যে)
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

অজতজযক্ত প্রধান জনযীক্ষক/ অজতজযক্ত
প্রধান অথ ড কভডকতডা দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

উ-ভাব্যফস্থাক দদ কভদক্ষ ৩(জতন)

ফৎদযয চাকুযী।
অজতজযক্ত প্রধান প্রদকৌরী (পুয)/
অজতজযক্ত প্রধান প্রদকৌরী
(যক্ষণাদফক্ষণ) দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

১
১৫

২
প্রধান জচজকৎা কভডকতডা

৩
অনূধ ড ৪৫
ফৎয

১৬

উ-ভাব্যফস্থাক/ জভর
প্রধান/জজনেয কাউজন্সরয,
রটক্সটাইর ইন্ডাজি
রডদবরদভন্ট রন্টায

অনুধ ড ৪০
ফৎয

১৭

মৄগ্ম-জচফ

ঐ

ঐ

১৮

রজযি উ-প্রধান
(জযকল্পনা)/রজযি উন্নেন
কভডকতডা (জযকল্পনা)
উ-প্রধান (ইনদকাোযী)

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

উ-ভাব্যফস্থাক (ক্রে)
/উ-ভাব্যফস্থাক
(জফক্রে)/ উ-ভাব্যফস্থাক
(জফক্রে  প্রদডনী)

ঐ

ঐ

১৯

২০

৪
দদান্নজতয ভাধ্যদভ
এফং দদান্নজতয জন্য
রমাগ্য প্রাথী না াো
রগদর যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।
ঐ
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৫
ংজিষ্ট রক্ষদে ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা এভ,জফ,জফ,এ।

৬
অজতজযক্ত জচজকৎা কভডকতডা দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা ভাজ জফজ্ঞাদনয রম
রকান জফলদে স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ১৭ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী।
ঐ

ব্যফস্থাক/কাউজন্সরয দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা অথ ডনীজতদত
স্দাদতাদকাত্তয জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ১৭ ফৎদযয অজবজ্ঞাতা
স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা অথ ডনীজতদত/ফাজণদজয
ফা ব্যফা প্রাদন স্দাদতাদকাত্তয
জডিী অথফা ১৭ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।

উ-জচফ দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।
উ-প্রধান (জযকল্পনা)/ উন্নেন কভডকতডা
(জযকল্পনা) দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।
-প্রধান (ইনদকাোযী) দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।
ব্যফস্থাক (ক্রে)/ব্যফস্থাক (জফক্রে 
প্রদডনী) দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

১
২১

২২

২
অজতজযক্ত প্রধান জাফ
যক্ষক(জাফ) /জজনেয
কাউজন্সরয(রটক্সটাইর ইন্ডাজি
রডদবরদভন্ট রন্টায)/উভাব্যফস্থাক (ম্যাদনজদভন্ট
ইনপযদভন জদষ্টভ)/ অজতজযক্ত
প্রধান জাফ যক্ষক(জযব্যে)/
অজতজযক্ত প্রধান অথ ড কভডকতডা/
অজতজযক্ত প্রধান জনযীক্ষক।
উ-ভাব্যফস্থাক (উৎাদন)/
জজনেয কাউজন্সরয(রটক্সটাইর
ইন্ডাজি রডদবরদভন্ট রন্টায)/
উ-ভাব্যফস্থাক (ভানজনেন্ত্রণ)।

৩
অনূধ ড ৪০
ফৎয

৪
দদান্নজতয ভাধ্যদভ
এফং দদান্নজতয জন্য
রমাগ্য প্রাথী না াো
রগদর যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।

৫
ংজিষ্ট রক্ষদে ৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা চাট ডাড ড
একাউদন্টন্ট/ইনজষ্টটিউট অফ কষ্ট
এন্ড ম্যাদনজদভন্ট একাউনদন্ট
অথফা ১২ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ফাজণদজয ফা ব্যফা প্রাদন
স্দাদতাদকাত্তয জডিী।

৬
উ- প্রধান জাফ যক্ষক
(জাফ)/কাউজন্সরয (রটক্সটাইর ইন্ডাজি
রডদবরদভন্ট রন্টায)/ ব্যফস্থাক
(ম্যাদনজদভন্ট ইনপযদভন জদষ্টভ)/
উ-প্রধান জাফ যক্ষক(জযব্যে)/ উপ্রধান অথ ড কভডকতডা/ উ- প্রধান
জনযীক্ষক দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

ঐ

ঐ

ংজিষ্ট রক্ষদে ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা রটক্সটাইর
রটকদনারজীদত স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা কৃজলদত স্দাদতাদকাত্তয
জডিী অথফা ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা কৃজলদত স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা প্রদকৌরী(পুয) রত
স্দাতক জডিী/ প্রদকৌরী(মাজন্ত্রক) এ
স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা এভ,জফ,জফ,এ।

ব্যফস্থাক (উৎাদন)/
জকাউজন্সরয(রটক্সটাইর ইন্ডাজি
রডদবরদভন্ট রন্টায)/ ব্যফস্থাক
(ভানজনেন্ত্রণ) দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।
উ-প্রধান তুরা উন্নেন কভডকতডা দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

২৩

অজতজযক্ত প্রধান তুরা উন্নেন
কভডকতডা।

ঐ

ঐ

২৪

অজতজযক্ত প্রধান প্রদকৌরী(পুয)/
অজতজযক্ত প্রধান
প্রদকৌরী(মাজন্ত্রক)।

ঐ

ঐ

২৫

অজতজযক্ত প্রধান জচজকৎা
কভডকতডা

ঐ

ঐ
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উ-প্রধান প্রদকৌরী(পুয)/ উ- প্রধান
প্রদকৌরী (মাজন্ত্রক) দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।
উ-প্রধান জচজকৎা কভডকতডা দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

১
২৬

২
ব্যফস্থাক(জভর প্রধান)/উজচফ/ ব্যফস্থাক(কভডচাযী
ংদমাগ)/ব্যফস্থাক
(প্রান)/কাউজন্সরয (রটক্সটাইর
ইন্ডাজি রডদবরদভন্ট রন্টায)।

৩
৪
অনূধ ড ৩৫ দদান্নজতয ভাধ্যদভ
ফৎয এফং দদান্নজতয জন্য
রমাগ্য প্রাথী না াো
রগদর যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।

২৭

উ-প্রধান (জযকল্পনা)

ঐ

ঐ

২৮

উ-প্রধান (ইনদকাোযী)

ঐ

ঐ

২৯

আইন কভডকতডা

ঐ

ঐ

৩০

ব্যফস্থাক(ফাজণজয)/ ব্যফস্থাক
(ক্রে)/ ব্যফস্থাক(জফক্রে)/
ব্যফস্থাক (জফক্রে  প্রদডনী)

ঐ

ঐ
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৫
ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ভাজ জফজ্ঞাদনয রম রকান জফলদে
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা ১৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী। জডদল্মা ইন
াদ ডাদনর ম্যাদনজদভন্ট/ জডদল্মা ইন
ইন্ডাজিোর ম্যাদনজদভন্ট/ আইদন স্দাতক
জডিী প্রাথীদদয অিাজধকায রদো ইদফ।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
অথ ডনীজতদত স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা ১৫
ফৎদযয অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ভাজ জফজ্ঞাদন স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা
১৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাদতাদকাত্তয জডিী/আইদন স্দাদতাদকাত্তয
জডিী অথফা ১৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
অথ ডনীজতদত/ফাজণদজয/ব্যফা প্রাদন
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।

৬
কাযী ব্যফস্থা রজযি কাযী
জচফ/কাযী জচফ (কভডচাযী
ংদমাগ) দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

কাযী প্রধান (জযকল্পনা) দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।
কাযী প্রধান (ইনদকাোযী)
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

কাযী ব্যফস্থাক (ফাজণজয)/
কাযী ব্যফস্থাক (ক্রে)/
কাযী ব্যফস্থাক (জফক্রে)/
কাযী ব্যফস্থাক (জফক্রে 
প্রদডনী) দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

১
৩১

৩২

২
উ-প্রধান জাফ যক্ষক/
কাউজন্সরয (রটক্সটাইর ইন্ডাজি
রডদবরদভন্ট রন্টায)/ব্যফস্থাক
(ম্যাদনজদভন্ট ইনপযদভন
জদষ্টভ) /উ-প্রধান জাফ
যক্ষক(জযব্যে)/উ- প্রধান
জনযীক্ষক/ উ- প্রধান অথ ড
কভডকতডা/ উ-প্রধান ফীভা
কভডকতডা।
ব্যফস্থাক(কাজযগযী)/ব্যফস্থাক
(উৎাদন)/ ব্যফস্থাক (ডাইং,
জপজনজং)/ব্যফস্থাক
(ভানজেন্ত্রণ)/ কাউজন্সরয
(রটক্সটাইর ইন্ডাজি রডদবরদভন্ট
রন্টায)।

৩
অনূধ ড ৩৫
ফৎয

৪
দদান্নজতয ভাধ্যদভ এফং
দদান্নজতয জন্য রমাগ্য
প্রাথী না াো রগদর
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।

ঐ

ঐ

৫
ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ অজবজ্ঞতা
চাট ডাড একাউদন্টন্ট/কষ্ট এন্ড
ম্যদনজদভন্ট একাউনদটন্ট/
ফাজণদজয স্দাদতাদকাত্তয অথফা ১২
ফৎদযয অজবজ্ঞতা স্দাতক
জডিী।

৬
কাযী প্রধান জাফ যক্ষক/
ব্যফস্থাক (ম্যাদনজদভন্ট
ইনপযদভন জদষ্টভ) / কাযী
প্রধান জাফ যক্ষক (জযব্যে)/
কাযী প্রধান জনযীক্ষক/কাযী
প্রধান অথ ড কভডকতডা/ কাযী প্রধান
ফীভা কভডকতডা দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা রটক্সটাইর

কাযী ব্যফস্থাক(কাজযগযী)/
কাযী ব্যফস্থাক
(উৎাদন)/কাযী ব্যফস্থাক
(ডাইং, জপজনজং)/ কাযী
ব্যফস্থাক (ভানজেন্ত্রণ) দদ ৩
ফৎদযয চাকুযী।
কাযী প্রধান তূরা উন্নেন দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

রটকদনারজীদত জডিী অথফা ১২
ফৎদযয অজবজ্ঞতা রটক্সটাইর
রটকদনারজীদত জডদলাভা
ড
াটিজপদকট।

৩৩

উ-প্রধান, তূরা উন্নেন।

ঐ

ঐ

৩৪

উ-প্রধান প্রদকৌরী (পুয)/
উ-প্রধান প্রদকৌরী(মাজন্ত্রক)/
উ-প্রধান প্রদকৌরী(জফদুযৎ)।

ঐ

ঐ

ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা কৃজলদত স্দাদতাদকাত্তয
জডিী অথফা ১২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা কৃজলদত স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা প্রদকৌরী(পুয)/
প্রদকৌরী(মাজন্ত্রক)/প্রদকৌরী
(জফদুযৎ) এ স্দাতক জডিী।

কাযী প্রধান প্রদকৌরী (পুয)/
কাযী প্রধান প্রদকৌরী
(মাজন্ত্রক)/কাযী প্রধান প্রদকৌরী
(জফদুযৎ) দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয

চাকুযী।
৩৫

উ-প্রধান জচজকৎা কভডকতডা।

ঐ

ঐ
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ংজিষ্ট রক্ষদে ৬ ফৎদযয

কাযী প্রধান জচজকৎা কভডকতডা দদ

অজবজ্ঞতা এভ,জফ,জফ,এ।

কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

১

২

৩৬

রজযি কাযী জচফ/ কাযী
ব্যফস্থাক (কভডচাযী ংদমাগ)/রজযি
ভন্বে কভডকতডা/রজযি জনফ ডাী
কভডকতডা/কাযী ব্যফস্থাক
(প্রান)/ কাযী ব্যফস্থাক
(ররফায)/কাযী প্রধান(জযকল্পনা)
রজযি জনযাত্তা কভডকতডা

৩৭
৩৮

৩৯

৪০

৩
৪
অনূধ ড ৩৫ ফৎয দদান্নজতয ভাধ্যদভ এফং
দদান্নজতয জন্য রমাগ্য
প্রাথী না াো রগদর
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।
ঐ

কাযী ব্যফস্থাক (ফাজণজয)/
কাযী ব্যফস্থাক(ক্রে)/কাযী
ব্যফস্থাক(জফক্রে)/ কাযী
ব্যফস্থাক (জফক্রে  প্রদডনী)।
কাযী প্রধান জাফ যক্ষক/
কাযী প্রধান জাফ যক্ষক
(জযব্যে)/ কাযী প্রধান অথ ড
কভডকতডা/কাযী প্রধান ফীভা
কভডকতডা।

ঐ

কাযী ব্যফস্থাক (উৎাদন)/
কাযী ব্যফস্থাক(জস্পজনং)/
কাযী ব্যফস্থাক(উইজবং)
কাযী ব্যফস্থাক(ডাইং এন্ড
জপজনজং)/কাযী ব্যফস্থাক
(যক্ষনাদফক্ষন)/কাযী ব্যফস্থাক
(ভানজনেন্ত্রন)

ঐ

ঐ
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
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৫
৭ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাদতাদকাত্তয জডিী/জডদলাভা ইন
াযদনর ম্যাদনজদভন্ট/ জডদলাভা
ইন ইন্ডাজিোর ম্যাদনজদভন্ট/
আইদন স্দাতক জডিীধাযী প্রাথীদদয
অিাজধকায রদো ইদফ।
ংজিষ্ট রক্ষদে স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ৭ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ৭ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয
জডিী/ব্যফা প্রাদন
স্দাদতাদকাত্তয জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ৭ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা ফাজণদজয
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা ১০
ফৎদযয অজবজ্ঞতা ফাজণদজয
স্দাতক জডিী। চাট ডাড ড একাউনদটন্ট
ইন্টাযদভজডদেট জডিীধাযী
প্রাথীদদয অিাজধকায রদো
ইদফ।
ংজিষ্ট রক্ষদে ৭ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা রটক্সটাইর
রটকদনারজীদত স্দাতক জডিী।

৬
কাযী জচফ/ ভন্বে কভডকতডা/
জনফ ডাী কভডকতডা দদ কভদক্ষ ৩

ফৎদযয চাকুযী।

জনযাত্তা কভডকতডা দদ কভদক্ষ ৩

ফৎদযয চাকুযী।
ফাজণজজযক কভডকতডা দদ কভদক্ষ

৩ ফৎদযয চাকুযী।
জাফ যক্ষণ কভডকতডা দদ

কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

জস্পজনং ভাষ্টায, উইজবং ভাষ্টায
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

১
৪১

২
রজযি তূরা উন্নেন কভডকতডা

৪২

কাযী প্রধান প্রদকৌরী (পুয)/
কাযী প্রধান প্রদকৌরী(জফদুযৎ)/
কাযী প্রধান প্রদকৌরী(মাজন্ত্রক)

৩

৪

অনূধ ড ৩৫ ফৎয দদান্নজতয ভাধ্যদভ এফং
দদান্নজতয জন্য রমাগ্য
প্রাথী না াো রগদর
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।
ঐ

ঐ

৪৩

কাযী প্রধান জচজকৎা কভডকতডা

ঐ

ঐ

৪৪

-জচফ/ভন্বে কভডকতডা/েভ
কল্যাণ কভডকতডা/জনফ ডাী কভডকতডা/
কভডচাযী ংদমাগ কভডকতডা/
ইনদকাোযী অজপায।

অনূধ ড ৩০ ফৎয

ংজিষ্ট রক্ষদে ৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা প্রদকৌরী(পুয) রত
স্দাতক জডিী/মাজন্ত্রক/ জফদুযৎ রত
স্দাতক জডিী।

ংজিষ্ট রক্ষদে ৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা এভ,জফ,জফ,এ।
৫০% দদান্নজতয ভাধ্যদভ ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয জডিী/
এফং ৫০% যাজয
অথফা ৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
জনদোদগয ভাধ্যদভ;
স্দাতক জডিী এফং জডদলাভা ইন
দদান্নজতয জন্য রমাগ্য
াদ ডাদনর ম্যাদনজদভন্ট/জডদলাভা
প্রাথী না াো রগদর
ডাজযত ইন ইন্ডাজিোর ম্যাদনজদভন্ট।

দদান্নজতয জন্য জনধ
রকাটা যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ পূযণ কযা
মাইদফ।
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৫
৬
ংজিষ্ট রক্ষদে ৭ ফৎদযয
তূরা উন্নেন কভডকতডা দদ
অজবজ্ঞতা কৃজলদত স্দাতক জডিী। কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

কাযী প্রদকৌরী (পুয)/ কাযী
প্রদকৌরী(জফদুযৎ)/ কাযী
প্রদকৌরী(মাজন্ত্রক)/ কাযী
প্রদকৌরী (যক্ষণাদফক্ষণ) দদ

কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।
কাযী জচজকৎা কভডকতডা দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।
: ভন্বে কভডকতডা/: েভ
কল্যাণ কভডকতডা দদ কভদক্ষ ৩

ফৎদযয চাকুযী।

১
৪৫

২
প্রধান জক্ষক

৩
অনূধ ড ৪৫ ফৎয

৪৬

বান্ডায কভডকতডা

অনূধ ড ৩০ ফৎয

৪৭

গদফলনা কভডকতডা
(জযকল্পনা)/
পাইনানজোর
এনাজরষ্ট)

অনূধ ড ৩০ফৎয

৪৮

তথ্য কভডকতডা/
রাইদেযীোন

ঐ

৪৯

জনযাত্তা কভডকতডা

ঐ

৪
৫০% দদান্নজতয ভাধ্যদভ এফং
৫০% যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ; দদান্নজতয জন্য রমাগ্য
প্রাথী না াো রগদর দদান্নজতয
জন্য জনধ ডাজযত রকাটা যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ পূযণ কযা
মাইদফ।
ঐ

ঐ

ঐ
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৫
ভাষ্টায অফ এডুদকন/ব্যাদচরয অফ
এডুদকন  স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ংজিষ্ট রক্ষদে ১০ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী তৎ
ভাষ্টায অফ এডুদকন/ ব্যাদচরায অফ
এডুদকন।

৬
কাযী প্রধান জক্ষক দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে ৫ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ৮ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা অথ ডনীজতদত ফা ব্যফা
প্রাদন স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা
ংজিষ্ট রক্ষদে ৬ ফৎদযয অজবজ্ঞা
স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাদতাদকাত্তয জডিী
অথফা ৬ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী। াংফাজদকতাে
ড
জডিী/জডদলাভা াটিজপদকট
প্রাপ্ত
প্রাথীদদয অিাজধকায রদো ইদফ।
৬ ফৎদযয অজবজ্ঞতা স্দাতক
জডিী।

কাযী বান্ডায কভডকতডা দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।
কাযী গদফলনা কভডকতডা
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।
কাযী তথ্য কভডকতডা/
কাযী রাইদেযীোন দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

কাযী জনযাত্তা কভডকতডা
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

১
৫০

২
ফাজণজজযক কভডকতডা/ ক্রে কভডকতডা/জফক্রে
কভডকতডা/ জফক্রে  প্রদডনী কভডকতডা/
জজং কভডকতডা

৫১

জাফ কভডকতডা/অথ ড কভডকতডা/ জাফ
কভডকতডা (জযব্যে)/ ফীভা কভডকতডা/
জনযীক্ষা কভডকতডা

৫২

৫৩

জস্পজনং ভাষ্টায/উইজবং ভাষ্টায/
ডাইং,জপ্রজন্টং এন্ড জপজনজং ভাষ্টায/
এনদিজবং ভাষ্টায/ জস্পজনং ভাষ্টায
(রভইনদটদনন্স)/ উইজবং ভাষ্টায
(রভইনদটদনন্স)/ডাইং জপ্রজন্টং এফং
জপজনজং ভাষ্টায (রভইনদটদনন্স)/
ভানজনেন্ত্রন কভডকতডা/ইন্সট্রাটয, রটক্সটাইর
ইন্ডাজি রডদবরদভন্ট রন্টায ।
উৎাদন কভডকতডা।

৫৪

জডজাইনায

৩
৪
অনূধ ড ৩০ ৫০% দদান্নজতয ভাধ্যদভ
ফৎয এফং ৫০% যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ;
দদান্নজতয জন্য রমাগ্য
প্রাথী না াো রগদর
দদান্নজতয জন্য জনধ ডাজযত
রকাটা যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ পূযণ কযা
মাইদফ।
ঐ
ঐ

অনূধ ড ৩০
ফৎয

ঐ

ঐ

১০০% যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ
৫০% দদান্নজতয ভাধ্যদভ
এফং ৫০% যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ

ঐ
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৫
৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ফাজণদজয ফা ব্যফা
প্রাদন স্দাদতাদকাত্তয
জডিী অথফা ংজিষ্ট রক্ষদে
৬ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী।

৬
কাযী ফাজণজজযক কভডকতডা/
কাযী ক্রে কভডকতডা/ কাযী
জফক্রে কভডকতডা/ কাযী জফক্রে 
প্রদডনী কভডকতডা/ কাযী জজং
কভডকতডা দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ফাজণদজয ফা ব্যফা
প্রাদন স্দাদতাদকাত্তয
জডিী অথফা ংজিষ্ট রক্ষদে
৬ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ফাজণদজয স্দাতক জডিী।
ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা রটক্সটাইর
রটকদনারজীদত স্দাতক
জডিী।

কাযী জাফ কভডকতডা/ কাযী
অথ ড কভডকতডা/ কাযী জাফ
কভডকতডা (জযব্যে)/ কাযী ফীভা
কভডকতডা/ কাযী জনযীক্ষা কভডকতডা
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।
কাযী জস্পজনং ভাষ্টায/ কাযী
উইজবং ভাষ্টায/ কাযী ডাইং ভাষ্টায
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

রটক্সটাইর রটকদনারজীদত
স্দাতক জডিী।
৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা কাযী জডজাইনায দদ পাইন
পাইন আট ড এ জডিীধাযী। আট ড এ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী
পাইন আট ড এ স্দাতক জডিী থাজকদত
ইদফ।

১
৫৫

২
তুরা উন্নেন কভডকতডা

৫৬

কাযী প্রদকৌরী(পুয)/ কাযী
প্রদকৌরী (মাজন্ত্রক)/যক্ষনাদফক্ষন)

৫৭

র্ভজভ দখর কভডকতডা

৫৮

কাযী জচজকৎা কভডকতডা

৫৯

-ভন্বে কভডকতডা/কাযী প্রাজনক
কভডকতডা/কাযী কভডচাযী ংদমাগ
কভডকতডা/ কাযী েভ
কভডকতডা/কাযী েভ কল্যাণ
কভডকতডা/কাযী বান্ডায
কভডকতডা/কাযী গদফলনা কভডকতডা/
কাযী পাইনানজোর এনাজরষ্ট/
কাযী তথ্য কভডকতডা/ কাযী
রাইদেজযোন/ কাযী একজজজকউটিব
কভডকতডা।

৩
অনূধ ড ৩০
ফৎয
ঐ

৪
৫০% দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং ৫০%
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ
ঐ

অনূধ ড ৩০
ফৎয

ঐ

ঐ

শুদৄভাে যাজয

১৮ ইদত ২৭
ফৎয
(৩ ফৎয
জজথরদমাগ্য)
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৭০% দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং ৩০%
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ। দদান্নজতয
জন্য রমাগ্য প্রাথী না
াো রগদর রকাটা
জযফতডন কজযো
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ দটি পূযণ
কযা মাইদফ।

৫
স্দাতক(কৃজল) জডিী।
অজবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীদদয
অিাজধকায রদো ইদফ।

৬
কাযী তুীূরা উন্নেন কভডকতডা দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী এফং
স্দাতক(কৃজল) জডিী।

ংজিষ্ট জফবাদগ
ইজিজনোজযং এ স্দাতক
জডিী।

উ-কাযী প্রদকৌরী দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী এফং
ইজজ্ঞজনোজযং এ স্দাতক জডিী
থাজকদত ইদফ।

৪ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা
জযী কাদজ প্রজক্ষণ 
কাননদগা এফং জজয কাদজ
৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী।
এভ,জফ,জফ,এ (ইন্টাযনীী
)
ংজিষ্ট রক্ষদে অজবজ্ঞতা
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা
ংজিষ্ট রক্ষদে ৪ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।
জল্প ব্যফস্থানাে ফা
াদ ডাদনর রভদনজদভন্ট এ
জডদলাভা প্রাপ্ত প্রাথীজদগদক
অিাজধকায রদো ইদফ।

কাযী র্ভজভ দখর কভডকতডা দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী এফং
স্দাদতাদকাত্তয জডিী/ স্দাতক জডিী
থাজকদত ইদফ।

দপ্তয কাযী দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

১
৬০

২
কাযী জনযাত্তা কভডকতডা

৩
১৮ ইদত ২৭
ফৎয
(৩ ফৎয
জজথরদমাগ্য)

৬১

কাযী ফাজণজজযক কভডকতডা/ কাযী
ক্রে কভডকতডা/কাযী জফক্রে
কভডকতডা/কাযী জফক্রে  প্রদডনী
কভডকতডা/কাযী জজং কভডকতডা।

ঐ

৪
৭০% দদান্নজতয ভাধ্যদভ
এফং ৩০% যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।
দদান্নজতয জন্য রমাগ্য প্রাথী
না াো রগদর রকাটা
জযফতডন কজযো যাজয
জনদোদগয ভাধ্যদভ দটি
পূযণ কযা মাইদফ।
ঐ

৬২

কাযী জাফ কভডকতডা/ কাযী
জাফ কভডকতডা (জযব্যে)/কাযী
জনযীক্ষা কভডকতডা/কাযী ফীভা
কভডকতডা।

ঐ

ঐ

৬৩

কাযী জস্পজনং ভাষ্টায/ কাযী
উইজবং ভাষ্টায/ কাযী ডাইং,জপ্রজন্টং
এফং জপজনজং ভাষ্টায/কাযী
এনদিজবং ভাষ্টায/কাযী জনটিং
ভাষ্টায/কাযী জস্পজনং
ভাষ্টায(রভইনদটদনন্স)/কাযী
ডাইং,জপ্রজন্টং এফং জপজনজং
ভাষ্টায(রভইনদটদনন্স)/কাযী
ভানজনেন্ত্রন কভডকতডা।

ঐ

ঐ
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৫
ংজিষ্ট রক্ষদে অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী। মুজক্তদমাো/
অফযপ্রাপ্ত াভজযক
ফাজনীয দস্যদদয রক্ষদে
জক্ষাগত রমাগ্যতা
এইচ,এ,জ ম ডন্ত
জজথরদমাগ্য।

৬
জনযাত্তা জযদডক জাদফ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

ফাজণজজযক জফবাদগ
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা
ংজিষ্ট রক্ষদে ৬ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা ফাজণদজয
স্দাতক জডিী।
ফাজণজজযক জফবাদগ
স্দাদতাদকাত্তয জডিী অথফা
ংজিষ্ট রক্ষদে ৬ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা ফাজণদজয
স্দাতক জডিী।
৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
রটক্সটাইর রটকদনারজীদত
জডদলাভা।

ংজিষ্ট জফবাদগয দপ্তয কাযী
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।
ংজিষ্ট জফবাদগয দপ্তয কাযী
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

জপট ইনচাজড দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

১
৬৪

২
৩
উ-কাযী প্রদকৌরী(পুয)/
উ- ১৮ ইদত ২৭
ফৎয
কাযী প্রদকৌরী (জফদুযৎ)/ উ(৩ ফৎয
কাযী প্রদকৌরী(মাজন্ত্রক/অদটা)।
জজথরদমাগ্য)

৬৫

দপ্তয কাযী

ঐ

৬৬

অথ ড কাযী

ঐ

৬৭

জনযীক্ষা কাযী

ঐ
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৪
৭০% দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং ৩০%
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ। দদান্নজতয
জন্য রমাগ্য প্রাথী না
াো রগদর রকাটা
জযফতডন কজযো
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ দটি পূযণ
কযা মাইদফ।
৫০% দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং ৫০%
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।
ঐ

ঐ

৫
ংজিষ্ট রক্ষদে প্রদকৌরীদত
জডদলাভা। ংজিষ্ট রক্ষদে ২
ফৎদযয অজবজ্ঞতাম্পন্ন
প্রাথীদদয অিাজধকায রদো
ইদফ।

৬
রপাযম্যান/সুাযবাইজায দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

রকান প্রজতিাদন প্রান
এফং াদ ডাদনর রভটায এ
৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
স্দাতক জডিী।
এর,জ রভটায ইভদাট ড
এক্সদাট ড এফং
জযকনজজরদেন অফ ব্যাক
রষ্টটদভন্ট ইতযাজদদত
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী।
রকান ফড় জল্প প্রজতিাদন
জনযীক্ষা এফং জাফ এয
উয কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
কাদজয অজবজ্ঞতা
ফাজণজয জফবাদগ স্দাতক
জডিী।

রজযি কযজনক দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

১
৬৮

২
জাফ কাযী/
জযব্যে কাযী

৩
১৮ ইদত ২৭
ফৎয (৩ ফৎয
জজথরদমাগ্য)

৪
৫০% দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং ৫০%
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।

৬৯

কযাজোয

ঐ

ঐ

৭০

বান্ডায
কাযী/রষ্টায
জকায।

ঐ

ঐ

৭১

রজযি ল্যাফদযটযী
কাযী

ঐ

ঐ
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৫
রকান যকাযী প্রজতিাদন অথফা রম রকান ফড়
জল্প প্রজতিাদন অথফা ফাজণজজযক প্রজতিাদন ফা
রটয কযদাদযদন ৩ ফৎদযয কাদজয
অজবজ্ঞতা কভদক্ষ ফাজণজয জফবাদগ স্দাতক
জডিী।
যকাযী আধাযকাযী/ স্বােত্বাজত
ংস্থা/রটয কযদাদযন অথফা রম রকান ফড়
জল্প/ফাজণজজযক প্রজতিাদন কযা জযচারনা,
কযা স্ক্রদর ইতযাজদদত ২ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী। জনদোদগয জন্য
জনফ ডাজচত প্রাথীদক একজজজকউট জপদডজরটি ফন্ড,
জজকউজযটি ফন্ড, ইন্সুদযন্স গ্যাযাজন্ট এফং ভে
ভে ংস্থা কতৃক
ড প্রদত্ত অন্যান্য প্রদোজনীে
জনেভ কানুন জনফ ডাজত কজযদত ইদফ।
রকান রটয কযদাদযন/ ফড় জল্প অথফা
ফাজণজজযক প্রজতিাদন/যকাযী ংস্থাে রষ্টায
জযচারনায উয ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
কভদক্ষ ফাজণজয জফবাদগ স্দাতক জডিী।
রটক্সটাইর রটকদনারজীদত জডদলাভা অথফা
রকান রটক্সটাইর জভদর রটজষ্টং অফ
পাইফায,ইোণ ড/ রপজেক্স/ডাইজ এফং
কযাজভদকর ভানজনেন্ত্রণ এয উয ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা জফজ্ঞান জফবাদগ স্দাতক জডিী।
জযংখ্যাদন প্রজক্ষন/ জ্ঞানম্পন্নদদয
অিাজধকায রদো ইদফ।

৬
ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।
ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।
ল্যাফদযটযী কাযী দদ
কভদক্ষ ৩ ফৎদযয চাকুযী।

১
৭২

২
ল্যাফদযটযী
কাযী

৩
১৮ ইদত ২৭
ফৎয (৩ ফৎয
জজথরদমাগ্য)

৪
৫০% দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং ৫০%
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।

৭৩

জনযাত্তা
জযদডক

ঐ

ঐ

৭৪

রকোয রটকায

ঐ

ঐ

৭৫

রজটি
সুাযবাইজায

ঐ

ঐ

৭৬

জপট ইনচাজড

ঐ

ঐ
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৫
রটক্সটাইর রটকদনারজীদত জডদলাভা অথফা
কযাজভজি জফজ্ঞান জফবাদগ স্দাতক জডিী। রকান
রটক্সটাইর জভদর রটজষ্টং অফ পাইফায,ইোণ ড/
রপজেক্স/ডাই এফং কযাজভদকর অথফা
রকাোজরটি কদরার জফবাদগ অজবজ্ঞতাম্পন্নদদয
অিাজধকায রদো ইদফ।
জনযাত্তা রাইদন ৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা উচ্চ
ড
ভাধ্যজভক াটিজপদকট
এফং পাোয পাইটিং 
আদেোন্ত্র ব্যফাদযয প্রদোজনীে জ্ঞান থাজকদত
ইদফ। অফযপ্রাপ্ত াভজযক ফাজনীয ব্যজক্তদদয
রফরাে জক্ষাগত রমাগ্যতা ভাধ্যজভক স্কুর
ড
াটিজপদকট
ম ডন্ত জজথরদমাগ্য।
রকান ফড় জল্প প্রজতিাদন রষ্টট/প্রাযটি
রভদন্টইজনং এফং সুাযবাইজজং এ ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী। রযকড ডজকজং জনেভ
এফং প্রজজডউয অফ জজকউজযটি রভজায
ম্পদকড জ্ঞান থাজকদত ইদফ।
রজটি/রাট ড/কাষ্টভ এফং এক্সাইজ এ ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা স্দাতক জডিী অথফা ৫ ফৎদযয
ড
অজবজ্ঞতা উচ্চ ভাধ্যজভক াটিজপদকট।
ড
২ে জফবাদগ ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
 ফস্ত্র
ভন্ত্রণারদেয ফস্ত্র দপ্তদযয অজধনস্ত রটক্সটাইর
ড
ইনজষ্টটিউট ইদত ২ে জফবাদগ রট্রড াটিজপদকট
ইন রটক্সটাইর ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা।

৬
ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।

ংজিষ্ট রক্ষদে রজযি কযজনক
দদ কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
চাকুযী।
সুাযবাইজায দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

১
৭৭।

২
এজষ্টদভটয/
ড্রাপটম্যান

৩
১৮ ইদত ২৭
ফৎয (৩ ফৎয
জজথরদমাগ্য)

৪
৫০% দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং ৫০%
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।

৭৮

সুাযবাইজায

ঐ

ঐ

৭৯

রষ্টদনািাপায(ইংদযজী
 ফাংরা)

ঐ

ঐ

৮০

রষ্টদনা-টাইজষ্ট

ঐ

ঐ
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৫
ংজিষ্ট রক্ষদে ৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ড
াফ বাযজোয া াটিজপদকট
এফং
ড
ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
া অথফা রম
রকান জরদটকজনক ইনজষ্টটিউট ইদত
ড
জডদলাভা ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট।
ড
২ে জফবাদগ ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
ফস্ত্র ভন্ত্রণারদেয ফস্ত্র দপ্তদযয অজধনস্ত
রটক্সটাইর ইনজষ্টটিউট ইদত ২ে জফবাদগ
ড
রট্রড াটিজপদকট
ইন রটক্সটাইর।
ইংদযজী  ফাংরা াঁটজরজদত প্রজত
জভজনদট মথাক্রদভ ১০০  ৮০টি ব্দ
জরখদনয ক্ষভতা এফং ইংদযজী  ফাংরা
টাইদ প্রজত জভজনদট মথাক্রদভ ৪৫  ৩০টি
ব্দ টাইদয ক্ষভতাম্পন্ন কভদক্ষ উচ্চ
ড
ভাধ্যজভক াটিজপদকট।
ইংদযজী  ফাংরা াঁটজরজদত প্রজত
জভজনদট মথাক্রদভ ৮০  ৬০টি ব্দ
জরখদনয ক্ষভতাম্পন্ন এফং ইংদযজী 
ফাংরা টাইদ প্রজত জভজনদট মথাক্রদভ ৪০
 ২৫টি ব্দ টাইদয ক্ষভতা উচ্চ
ড
ভাধ্যজভক াটিজপদকট।

৬

ড
ংজিষ্ট রক্ষদে রট্রড াটিজপদকট
৩
ফৎদযয অজবজ্ঞতাম্পন্ন রজযি
কযজনক।
রষ্টদনা টাইজষ্ট দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী ইংদযজী  ফাংরা
াঁটজরজদত প্রজত জভজনদট মথাক্রদভ
১০০  ৮০টি ব্দ জরখন এফং
ইংদযজী  ফাংরা টাইদ প্রজত
জভজনদট মথাক্রদভ ৪৫  ৩০টি ব্দ
টাইদয ক্ষভতাম্পন্ন।
এরজডএ-কাভ-টাইজষ্ট দদ কভদক্ষ
৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা ইংদযজী 
ফাংরা াঁটজরজদত প্রজত জভজনদট
মথাক্রদভ ৮০  ৬০টি ব্দ জরখদনয
ক্ষভতাম্পন্ন এফং ইংদযজী  ফাংরা
টাইদ প্রজত জভজনদট মথাক্রদভ ৪০ 
২৫ ব্দ টাইদয ক্ষভতাম্পন্ন।

১
৮১

২
রজযি কযজণক/রজযি
জাফ কযজনক

৮২

পাভডাজষ্ট

৮৩

কজনি কযজনক

ঐ

৮৪

এরজডএ-কাভ-টাইজষ্ট
(ইংদযজী  ফাংরা)

ঐ

২০% দদান্নজতয
ভাধ্যদভ এফং ৮০%
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।
ঐ

৮৫

রট্রায

ঐ

ঐ

৮৬

কভাউন্ডায

ঐ

ঐ

৮৭

রভর না ড/জপদভর না ড

ঐ

ঐ

ঐ

ঐ

৮৮। জভড োইপ

৩
৪
১৮ ইদত ২৭ ৮০% দদান্নজতয
ফৎয (৩ ফৎয ভাধ্যদভ এফং ২০%
জজথরদমাগ্য
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।
ঐ
ঐ
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৫
রকান জল্প প্রজতিাদন কভদক্ষ ৩ ফৎদযয
ড
অজবজ্ঞতা উচ্চ ভাধ্যজভক াটিজপদকট।

৬
জনম্নভান কযজণক দদ কভদক্ষ ৩
ফৎদযয চাকুযী।

১ ফৎদযয অজবজ্ঞতা পাভডাজদত
ড
জডদলাভা (ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
াদয য ২ ফৎদযয রকা ড)। অথফা
কভাউন্ডাযী জডদলাভা ভাধ্যজভক
ড
স্কুর াটিজপদকট।
কভদক্ষ ২ে জফবাগ  ভাধ্যজভক স্কুর
ড
াটিজপদকট
া। অজবজ্ঞতাম্পন্ন
প্রাথীদদযদক অিাজধকায রদো ইদফ।

ড
ংজিষ্ট রক্ষদে রট্রড াটিজপদকট
৩
ফৎদযয অজবজ্ঞতাম্পন্ন রজযি
কযজনক।

ইংদযজী  ফাংরা টাইদ প্রজত জভজনদট
মথাক্রদভ ৩৫  ২৫ ব্দ  কভদক্ষ
ড
ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট।
ংজিষ্ট রক্ষদে ১ ফৎদযয অজবজ্ঞতা
ড
উচ্চ ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট।
রকান স্বীকৃত প্রজতিান ইদত
ড
কভাউন্ডাযী া াটিজপদকট
ড
ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট।
অজবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীদদয অিাজধকায
রদো ইদফ।
ড
ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট,
রট্রজনং ইন
নাজং এফং জট্রটম্যাদন্ট রুভ রটকজনক।
ড
ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
রকান
প্রজতিান ইদত জভড োইপাযী রট্রজনং।

চতুথ ড রেণীয কভডচাযীগন চাকুযীযত
ড
অফস্থাে ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
া এফং ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা অজডন কজযদর।
ঐ

ঐ
ঐ

ঐ
ঐ

১
২
৮৯। ইভাভ

৩
৪
অনূধ ড ৪০ ফৎয যাজয ১০০%
জনদোদগয ভাধ্যদভ।
অনূধ ড ১৮ ইদত যাজয ১০০%
২৭ ফৎয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।
ঐ
ঐ

৯০

কাড ড ট ডায

৯১

রটজরদপান
অাদযটয

৯২

অবযথ ডনাকাযী

ঐ

৯৩

গাড়ী চারক

ঐ

৯৪

রযকড ড জকায

ঐ

৯৫

জজকউজযটি
জভাদায/
াজফরদায/রড
জজকউজযটি গাড ড

ঐ

৫
জাভাত-ই-উরা/কাযী।

রকান ফড় জভর/প্রজতিাদন কাড ড ট ডাদয ১ ফৎদযয
ড
অজবজ্ঞতা কভ দক্ষ ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট।
রকান প্রজতিাদন জজফএক্স/ জএজফএক্স/ এটিজড রাইন্স
জযচারনাে ৩ ফৎদযয ফাস্তফ অজবজ্ঞতা ভাধ্যজভক
ড
স্কুর াটিজপদকট।
ংজিষ্ট রক্ষদে প্রজক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথীদদয
অিাজধকায রদো ইদফ।
ড
ঐ
উচ্চ ভাধ্যজভক াটিজপদকট
া। অফশ্যই ইংদযজী 
ফাংরাে অনগরড কথা ফজরদত ক্ষভ  সুদয ব্যফায
ম্পন্ন ইদত ইদফ। উচ্চতয জক্ষাগত রমাগ্যতা 
অজবজ্ঞাতা ম্পন্ন প্রাথীদদয অিাজধকায রদো ইদফ।
ঐ
ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা এফং বাযী
মানফান এয ড্রাইজবং রাইদন্স ৮ভ রেণী া।
মানফাদনয মন্ত্রাংদয যক্ষনা-রফক্ষন জ্ঞান থাজকদত
ইদফ।
ড
২০% দদান্নজতয
ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
অথফা রকান দপ্তদয জযজব
ভাধ্যদভ এফং ৮০% এফং রডচা কাজ, রযকড ড এফং পাইর ম্যাদন্টদনন্স এ
যাজয জনদোদগয কভদক্ষ ৫ ফৎদযয অজবজ্ঞতা ১০ভ রেণী ম ডন্ত
ভাধ্যদভ।
ড়াশুনা।
ঐ
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৬

ংজিষ্ট রক্ষদে কভদক্ষ ১০ ফৎদযয অজবজ্ঞতা ৮ভ
রেণী া। সুঠাভ রদদয অজধকাযী, পাোয পাইটিং 
পাোয আভড চারনাে অজবজ্ঞতা। অফযপ্রাপ্ত
নজনকদদয অিাজধকায রদো ইদফ।

চতুথ ড রেণীয কভডচাযীগন
চাকুযীযত অফস্থাে ভাধ্যজভক
ড
স্কুর াটিজপদকট
া এফং
ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা অজডন কজযদর।
জজকউজযটি গাড ড দদ কভদক্ষ
৩ ফৎদযয চাকুযী।

১
৯৬

২
রগদযজ রভকাজনক

৩
অনূধ ড ১৮ ইদত
২৭ ফৎয

৯৭

টাইযাইটায
রভকাজনক

ঐ

৯৮

ারম্বায

ঐ

৯৯

ইদরকজট্রজোন

ঐ

১০০ কাযদনটায

ঐ

১০১

রগদষ্টটনায
অাদযটয

ঐ

১০২

পদটাষ্টযাট রভজন
অাদযটয

ঐ

৪
৫
যাজয ১০০% ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা ৯ভ রেণী
জনদোদগয ভাধ্যদভ। া। অদটাদভাফাইর রভকাজনক এ ৩ ফৎদযয
ড
অজবজ্ঞতা ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
প্রাপ্তদদয
অিাজধকায রদো ইদফ।
ড
ঐ
৯ভ রেণী া এফং রট্রড াটিজপদকট
 ংজিষ্ট
রক্ষদে ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা। ভাধ্যজভক স্কুর
ড
াটিজপদকট
া ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতাম্পন রট্রড
ড
াটিজপদকটধাযী প্রাথীদদয অিাজধকায রদো ইদফ।
ড
ঐ
৯ভ রেণী া এফং রট্রড াটিজপদকট
 ংজিষ্ট
রক্ষদে ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা। ভাধ্যজভক স্কুর
ড
াটিজপদকট
া ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতাম্পন্ন রট্রড
ড
াটিজপদকটধাযী
প্রাথীদদয অিাজধকায রদো ইদফ।
ড
ঐ
৯ভ রেণী া এফং রট্রড াটিজপদকট
ংজিষ্ট রক্ষদে
ড
৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা। ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
া এফং ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতাম্পন রট্রড
ড
াটিজপদকট
ধাযী প্রাথীদদয অিাজধকায রদো ইদফ।
ঐ
৯ভ রেণী া এফং ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
ড
অজবজ্ঞতা রট্রড াটিজপদকট।
ঐ
ডুজলদকটিং রভজন জযচারনাে ৩ ফৎদযয ফাস্তফ
অজবজ্ঞতা ৯ভ রেণী া এফং রভজন রযকড ড
যক্ষনা-রফক্ষন এ জ্ঞান।
ঐ
পদটাষ্টযাট রভজন জযচারনাে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা ৯ভ রেণী া। রভজন যক্ষনা-রফক্ষন 
রযকদড ড
ফাস্তফ জ্ঞান।
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৬

১
২
১০৩ রটজরজপ্রন্টায
অাদযটয
১০৪

রডা যাইডায

৩
৪
অনূধ ড ১৮ ইদত যাজয ১০০%
২৭ ফৎয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।
ঐ

৫
রকান প্রজতিাদন রটজরজপ্রন্টায রভজন জযচারনাে ৩
ফৎদযয অজবজ্ঞতা ৯ভ রেণী া। রভজন এফং
রযকড ড যক্ষনাদফক্ষদণ জ্ঞান।
ঐ
রভাটয াইদকর  ফাই-াইদকর চারনাে ভথ ড এফং
৯ভ রেণী া। ংজিষ্ট রক্ষদে কভদক্ষ ২ ফৎদযয
ফাস্তফ অজবজ্ঞতা রভাটয াইদকর চারনাে
রাইদন্সপ্রাপ্ত।
ঐ
৬ি রেণী া। ইংদযজী এফং ফাংরা রদী খাফায
প্রস্ত্ত্তজতয ২ ফৎদযয অজবজ্ঞতা।
ড
৫০% দদান্নজতয
ভাধ্যজভক স্কুর াটিজপদকট
অথফা রডা কাদজ ৩
ভাধ্যদভ এফং ৫০% ফৎদযয অজবজ্ঞতা ১০ভ রেণী ম ডন্ত ড়াশুনা।
যাজয জনদোদগয
ভাধ্যদভ।

১০৫ কুক

ঐ

১০৬ রডাায

ঐ

১০৭

ঐ

যাজয ১০০%
জনদোদগয ভাধ্যদভ।

১০৮ রভকাজনক
ররায

ঐ

ঐ

১০৯ জিনায

ঐ

ঐ

জনযাত্তা প্রযী
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ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয অজবজ্ঞতা ৮ভ রেণী
া। পাোয পাইটিং এফং পাোয আযভ চারনাে
অজবজ্ঞতা। অফযপ্রাপ্ত নজনকদদয অিাজধকায রদো
ইদফ।
ফড় অদটাদভাফাইর োকডদ রবজকযার
রভকাজনকযাদর ১ ফৎদযয অজবজ্ঞতা ৬ি রেণী
া।
৫ভ রেণী া। জিজনং োদকড অজবজ্ঞতাম্পন্নদদয
অিাজধকায রদো ইদফ।

৬

চতুথ ড রেণীয কভডচাযীগন
চাকুযীযত অফস্থাে ভাধ্যজভক
ড
স্কুর াটিজপদকট
া এফং
ংজিষ্ট রক্ষদে ৩ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা অজডন কজযদর।

১
১১০
১১১

২
এভ,এর,এ,এ/
রস্পার রভদিায
কুক ররায

১১২

রফোযায

১১৩ সুইায/ভারী

৩
৪
অনূধ ড ১৮ ইদত যাজয ১০০%
২৭ ফৎয
জনদোদগয ভাধ্যদভ।
ঐ
ঐ
ঐ

ঐ

ঐ

ঐ
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৫
রস্পার ফাই-াইদকর চারনাে ভথ ড ৮ভ
রেণী া।
কুদকয াায্যকাযী জাদফ ১ ফৎদযয
অজবজ্ঞতা।
৮ভ রেণী া  ংজিষ্ট কাদজ অজবজ্ঞতা।
৮ভ রেণী া। সুইজং  গাদড ডজনং এ
অজবজ্ঞতা ম্পন্নদদয অিাজধকায রদো
ইদফ। সুইায দদয রক্ষদে রাদান সুইায
ম্প্রদাদেয দস্যদদয রক্ষদে জক্ষাগত
রমাগ্যতা জজথরদমাগ্য।

৬

রযজজষ্টাড ড নং জড এ-১
ফাংরাদদ রগদজট
অজতজযক্ত ংখ্যা
কতৃড ক্ষ কতৃক
ড প্রকাজত
যজফফায, নদবম্বয ২৯, ১৯৯২
৮ভ খন্ড রফযকাযী ব্যজক্ত এফং কযদাদযন কতৃক
ড অদথ ডয জফজনভদে জাযীকৃত জফজ্ঞান  রনাটিমূ
ফাংরাদদ ফস্ত্র জল্প কদডাদযন
ফস্ত্র বফন
৭-৯, কাযান ফাজায, ঢাকা।
প্রজ্ঞান
তাজযখাঃ ২৬ র কাজতডক, ১৩৯৯/১০ ই নদবম্বয, ১৯৯২
এ, আয, 
নং২৩৮
আইন/৯২Bangladesh
Industrial Enterprises
(Nationalisation) order, 1972(P.O. No. 27 of 1972) এয Article 25 এ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর
Bangladesh Textile Mills Corporation এয Board of Directors, যকাদযয পূফ ডানুদভাদনক্রদভ,
ফাংরাদদ ফস্ত্র জল্প কদডাদযন এয কভডচাযী চাকুযী প্রজফধানভারা, ১৯৮৯ এয জনম্নরু ংদাধন কজযর, মথাাঃউজয উক্ত প্রজফধানভারায(১) প্রজফধান ১৬ এয উ-প্রজফধান (৫) এ ‘‘কভডকতডা’’ ব্দটিয জযফদতড ‘‘কভডচাযী’’ ব্দটি

প্রজতস্থাজত ইদফ;

(২) প্রজফধান ৪২ এয(ক) উ-প্রজফধান (১) এয দপা (খ) এয জযফদতড জনম্নরু দপা (খ) প্রজতস্থাজত ইদফ, মথা- ‘‘(খ) জনধ ডাজযত ভদেয
ভদধ্য অজবমৄক্ত ব্যজক্ত কতৃক
ড রকৃত নকজপেত, মজদ থাদক, জফদফচনা কজযদফ এফং জতজন মজদ ব্যজক্তগতবাদফ শুনানীয
ইচ্ছা রালন কজযো থাদকন, তদফ তাাদক ব্যজক্তগতবাদফ শুনানীয সুদমাগ রদোয য অথফা, জনধ ডাজযত ভদেয ভদধ্য
মজদ জতজন নকজপেত র না কজযো থাদকন, তাা ইদর তাাদক রম রকান প্রকায রঘুদন্ড প্রদান কজযদত াদযাঃ
তদফ তড থাদক রম, কতৃড ক্ষ প্রদোজনদফাদধ অজবমৄক্ত ব্যজক্তয দভম ডাদায নীদচ নদন এভন একজন তদন্তকাযী কভডকতডা
জনদোগ কজযদত াজযদফ এফং তদন্তকাযী কভডকতডা কতৃড ক্ষ ফযাফদয তদদন্তয প্রজতদফদন দাজখর কজযদফ।’’;
(খ) উ-প্রজফধান (২) এয জযফদতড জনম্নরু উ-প্রজফধান (২) প্রজতস্থাজত ইদফ, মথাাঃ-
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‘‘ (২) তদন্তকাযী কভডকতডায প্রজতদফদন প্রাজপ্তয য কতৃড ক্ষ তৎম্পদকড চুড়ান্ত জোন্ত িণ কজযদফ অথফা প্রদোজন ভদন
কজযদর, অজধকতয তদদন্তয জন্য আদদ জদদত াজযদফ।’’;
(গ) উ-প্রজফধান (৩) এয জযফদতড জনম্নরূ উ-প্রজফধান (৩) প্রজতস্থাজত ইদফ, মথাাঃ‘‘ (৩) অজধকতয তদদন্তয প্রজতদফদন প্রাজপ্তয য কতৃড ক্ষ চুড়ান্ত জোন্ত িণ কজযদফ।’’;
(ঘ) উ-প্রজফধান (৪) জফলুপ্ত ইদফ;
(ঙ) উ-প্রজফধান (৫) এয জযফদতড জনম্নরূ উ-প্রজফধান (৫) প্রজতস্থাজত ইদফ, মথাাঃ‘‘ (৫) রম রক্ষদে প্রজফধান ৩৯ এয দপা (ক) ফা (খ) এয অধীদন রকান কভডচাযীয জফরুদে রকান কাম ডধাযা সূচনা কজযদত ে
এফং কতৃড ক্ষ অজবভত রালন কদয রম, অজবদমাগ প্রভাজনত ইদর জতযস্কাদযয দন্ড প্রদান কযা মাইদত াদয, রইদক্ষদে
কতৃড ক্ষ ব্যজক্তগতবাদফ তায শুনানী িণ কযত: দদন্ডয কাযন জরজফে কযায য অজবমৄক্ত ব্যজক্ত উজস্থত না ন ফা
উজস্থত ইদত অস্বীকায কদযন, তাা ইদর শুনানী ব্যজতদযদকই তাায উয উক্ত দন্ড আদযা কযা মাইদফ, অথফা উপ্রজফধান (১) (খ)  (৩) এ ফজণ ডত েজত অনুযন কযায দয অজবদমাগ প্রভাজনত ইদর জতযস্কায অদক্ষা গুরুতয অন্য
রকান রঘু দন্ড আদযা কযা মাইদফ।’’;
(৩) প্রজফধান ৪৩ এয
(ক) উ-প্রজফধান (৪) এয জযফদতড জনম্নরূ উ-প্রজফধান (৪) প্রজতস্থাজত ইদফ, মথাাঃ‘‘ (৪) তদন্তকাযী কভডকতডা ফা রক্ষে জফদদল, তদন্ত কজভটি তদদন্তয আদদ দাদনয তাজযখ ইদত দটি কাম ডজদফদয ভদধ্য
তদদন্তয কাজ শুরু কজযদফ এফং প্রজফধান ৪৪ এয ফজণ ডত েজত অনুাদয তদন্ত জযচারনা কজযদফ, এফং তদন্তকাযী
কভডকতডা ফা তদন্ত কজভটি কতৃড দক্ষয জনকট তাায ফা উায তদন্ত প্রজতদফদন দাজখর কজযদফ।’’;
(খ) উ-প্রজফধান (৫) এয উদরজখত ‘‘প্রজতদফদন প্রাজপ্তয তাজযখ ইদত জফটি কাম ডজদফদয ভদধ্য’’ ব্দগুজর জফলুপ্ত ইদফ;
(গ) উ-প্রজফধান (৮) জফলুপ্ত ইদফ; এফং
(৪) প্রজফধান ৪৫ এয উ-প্রজফধান (২) জফলুপ্ত ইদফ।
রফাড ড অফ ডাইদযটযস্ এয আদদক্রদভ
জুরজপকায ােদায রচৌদৄযী
জচফ।
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