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  বফলয় ত্র নম্বয তাবযখ ষৃ্ঠা 

০১  ছবুট বফবধ    

 ০১ THE PRESCRIBED LEAVE RULES, 1959 RIIl/3L-33/62/370 
05-10-
1962 

 ১৮৬১ 

 ০২ Amendment in the Prescribed Leave Rules, 1959 MF/RII/Misd73(212), 
26-12-
1973 

১৮৬৬ 

 ০৩ Further amendment in the Bangladesh Service Rules, Part-I S.R.O.385-L/85 
05-09-
1985 

১৮৬৭ 

 ০৪ ভাতৃত্বেবনত ছুবট ংক্রান্ত। ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ছুবট- ১০/৮৪/১৮ 
12-02-
1989 

১৮৬৮ 

 ০৫ 

বফগদস্থ ফাংরাগদ বভগন বনগয়াবেত কভথকতথাগদয ক্ষাভরীব (Home 

Leave) প্রাযতা/ ভঞু্জবযয েন্য দায়গনয ক্ষভয়াগদয বফলগয় বযত্র 
োবযকযণ ংক্রান্ত। 

ভ/বফ/বফবধ- ৫/ভ/যাগে/ (এআিএর)-
১/৮৯/০৬ 

11-02-
2010 

১৮৭০ 

 ০৬ 
Bangladesh Service Rules (Part-1) এয rule 197 এয sub-rule 

(1)- এয ংগাধন 

০৫/নবথনং০৭.১৭৫. 
০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/অআন/২০১১। 

09-01-
2011 

১৮৭১ 

 ০৭ 
ভাতৃত্বকারীন ছুবটয ক্ষভয়াদ ূণথ ক্ষফতগন ৪ (িায) ভা গত ৬ (ছয়) ভাগ 
ঈন্নীতকযগণয সুবফধা কামথকযকযণ। 

০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১. ২০০০-
১২(২০০) 

18-01-
2011 

১৮৭২ 

 ০৮ Bangladesh Service Rules (Part-1) এয rule 197- এয ংগাধন 
০৪/নবথ ০৭.০০.০০০০. 
১৭১.০৮.০০.০০১.১২/অআন/২০১২। 

01-04-
2012 

১৮৭৩ 

০২  িবুক্তবববত্তক বনগয়াগ    

 ০১ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথিাযীগণগক ফাড়ী বাড়া বাতা প্রদান ংক্রান্ত 
ফযাখযা। 

ঃভঃ/বফবধ- ১/এআি,অয- ১/৭৮/৪৩ 05-03-
1979 

১৮৭৫ 

 ০২ 

িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীবদগগক থথ 
বফবাগগয ২১- ১- ৮৫আং তাবযগখয স্মাযগকয অতায় ছুবটয বযফগতথ নগদ 
থথ প্রদান প্রগে। 

ভ/বফ/প্রবফ- ২/ছুবট- ১৬/৮৪/(ং)/২০৫ 
30-10-
1985 

১৮৭৬ 

 ০৩ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা আতযাবদ 
বনধথাযণ প্রগে। 

ভ(বফবধ- ১)/১এ- ২৫/৮৫/৯৩ 
25-11-
1985 

১৮৭৭ 

 ০৪ 

িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীবদগগক থথ 
বফবাগগয ২১/১/৮৫আং তাবযগখয স্মাযগকয অতায় ছুবটয বযফগতথ নগদ 
থথ প্রদান প্রগে। 

ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ছুবট- ১৪/৮৫/১৪০ 
25-08-
1987 

১৮৭৯ 

 ০৫ িুবক্তবববত্তক বনগয়াগকৃত কভথিাযীগদয ভাঘথয বাতা প্রদান প্রগে। ভ(বফ)/প্রবফ- ২/ভবা- ২/৮৭/১৪৫ 
10-09-
1987 

১৮৮০ 

 ০৬ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা, ক্ষনন 
আতযাবদ বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ(প্রবফবধ- ১)- ১এ- ১/৯২- ৫ 
02-01-
1992 

১৮৮১ 

 ০৭ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা, ক্ষনন 
আতযাবদ বনধথাযণ/ ুনঃবনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ/বফবধ- ১/১এ- ১/৯৮/৯৭(১০০০) 10-08-
1998 

১৮৮৩ 

 ০৮ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা, ক্ষনন 
আতযাবদ বনধথাযণ/ ুনঃবনধথাযণ প্রগে। 

নংভ/বফ/প্রবফবধ- ২/১এ-
১/২০০৫/৮(১০০০) 

18-06-
2005 

১৮৮৫ 

 ০৯ 
ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা- কভথিাযী এফং ন্যান্যগদয িুবক্তবববত্তক 
বনগয়াগগয ক্ষক্ষগত্র ক্ষফতন, বাতা আতযাবদ বনধথাযণ/ ুনঃবনধথাযণ। 

ভ/বফ(প্রবফবধ- ২)/িুবক্ত- ১/২০০৮/২৪১ 
17-02-
2008 

১৮৮৭ 

 ১০ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথকতথা- কভথিাযীগদয ক্ষফতন, বাতা  ন্যান্য 
সুবফধাবদ বনধথাযণ প্রগে। 

ভ/বফ(প্রবফবধ- ২)/বফবধ- ২/িুবক্ত-
(১)২০১০/৩৮৩ 

22-02-
2010 

১৮৮৯ 

 ১১ 
ফাংরাগদ ক্ষযরগয়গত ক্ষরাকগভাবটব ভািায  ক্ষিন ভািায গদ 
িুবক্তবববত্তক বনগয়াবেত কভথিাযীগদয িুবক্তবববত্তক বনগয়াগ  বরব স্যারাবয 
সুবফধাবদ একগত্র প্রদান বফলগয় ভতাভত প্রদান প্রগে। 

০৭.০০.০০০০.১৭২.৩২.০০৯.১২- ১১০ 
04-06-
2012 

১৮৯১ 

০৩  ন্যান্য বফলয়    

 ০১ 
The President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) 

Ordinance, 2007 অআগন বযণতকযণ প্রগে। 
ভ/বফ/প্রবফবধ- ৩/ম্মানী- ৪/৯৪/২৪৪ 

09-02-
2009 

১৮৯৩ 

 ০২ ফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথিাযীগদয ক্ষনন বযগাধ প্রগে। ০৭.১৭১.০১৩.০৫.২৮.০২৮.২০১০-  
18-08-
2010 

 

 ০৩ 
The President’s (Remuneration and Privileges) Act, 1975-এয 7 

(1) ধাযায় ঈবল্লবখত যাষ্ট্রবতয ক্ষস্বচ্ছাধীন তবফগরয বযভাণ ফৃবদ্ধ। 
০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০. ০১৯- ২০১০- ৯৩ 

30-12-
2010 

১৮৯৪ 

 ০৪ 
বফগদবক প্রবক্ষণ ক্ষথগক প্রতযাফতথগনয য প্রবতগফদন দাবখর। (ছক ক্ষমাগ 
গফ) 

ভ/বফ/গেঊফয/প্রাঃ/ 
প্রবক্ষণ/বফবফধ/২০০৮/৩৩৪ 

03-11-
2008 

১৮৯৫ 
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 ০৫ োতীয় বনযাত্তা ক্ষগাগয়ন্দা বধদপ্তগযয কবতয় গদয দনাভ বযফতথন। ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৮ 31-05-
2012 

১৮৯৭ 
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ান্যান্য 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1860  

 

 

ছুবট বফবধ 
 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1861  

THE PRESCRIBED LEAVE RULES, 1959 

(As amended up-to-date.) 

1. Short title, commencement and application- (1) These rules may be called the prescribed leave 

rules, 1959. 

2) They shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on and from the 

first day of July 1959. 

3) They apply to all Government servants including those of non-asiatic domicile under the rule-

making control of the provincial Government who entered service on or after the 1st July 1959 

and to those who elect to be governed by them under rule 2, and when so applicable, shall be 

in substitution of the corresponding provisions of the East Pakistan Service Rules or of any 

other relevant rules. 

2. Option- (l) Government servants who entered service before the 1st July 1959 may elect to 

continue to be governed by the existing leave rules applicable to them or to accept these rules. 

2) The option given by sub-rule (I) shall be exercised within a period of six months from the date 

of publication of these rules in the official Gazette and communicated to the Accounts officer 

concerned in the case of gazetted officers and to the Heads of the offices in the case of non-

gazetted staff and once so exercised shall be final. 

3) Government servants who do not exercise the option within the aforesaid period shall be 

deemed to have finally opted for the existing rules. 

3. Leave on average pay and half-average pay- (1) Permanent Government Servants- 

a) Class IV Government servants- (i) Class IV Government servants in permanent employ 

shall earn leave at the rate of month of the period spent on duty and the maximum that 

may be accumulated shall be four months. Any period earned in excess of four months 

shall be credited to a separate item in the leave account from which leave may be allowed 

on average pay on medical certificate or for the purpose of pilgrimage outside Pakistan, 

Burma, Ceylon and India. 

ii) The amount of leave on average pay that my be taken at one time shall not exceed four 

months. This limit may be raised to six months when leave in excess of four months is 

taken on medical certificate or for the purpose of pilgrimage outside Pakistan, Burma, 

Ceylon and India. 

iii) Leave on half-average pay shall be earned at the rate of 1/ 22nd of the period spent on duty 

and accumulation of such leave shall also be without limit. Such leave shall not be 

allowed except on medical certificate. It shall be permissible to convert leave on half-

average pay into leave on average pay at the rate of one day of leave of average pay for 

two days of leave on half-average pay up to a maximum of six months on average pay. 

b) Government servants in superior Service- (i) Leave on average pay shall be earned at the 

rate of 1/ 11th of the period spent on duty and the maximum that may be accumulated 

shall be four months. Any period earned in excess of four months shall be credited to a 

separate item in the leave account from which leave may be allowed on average pay on 

medical certificate or for the purpose of pilgrimage, education or rest and recreation 

outside Pakistan, Burma, Ceylon and India. 

ii) The amount of leave on average pay that may be taken at one time shall not exceed four 

months. This limit may be raised to six months when in excess of four months is taken on 

medical certificate or for the purpose of pilgrimage, education or rest and recreation 

outside Pakistan, Burma, Ceylon and India. 

iii) Leave on half-average pay shall be earned at the rate of one-twelfth of the period spent on 

duty and accumulation of such leave shall be without limit. It shall be permissible to 

convert leave so allowed into leave on average pay on production of a medical certificate 

up to a maximum of 12 months on average pay. This conversion will be allowed at the 

rate of one day of leave on average pay for two days of leave on half-average pay. 

2) Temporary Government servants- a) A temporary Government servant who had rendered 

three years or longer continuous temporary service on the 30th June 1959, shall for the 

purpose of these rules excepting rule 5 be treated as a Government servant in permanent 
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employ and if he elects these, rules shall be subject to the provisions of these rules with 

effect from the 1st July 1959. 

b) A temporary Government servant who had not completed three years on the 30 June 

1959, or one who joined or may join Government service after that date shall governed by 

the leave terms applicable to such Government servants on that date, but with effect from 

the date on which he completed three years continuous temporary service or on which he 

is appointed substantively to a permanent post, which is earlier, he shall, for the purposes 

of leave except that admissible under rule 5 treated as a Government servant in permanent 

employ and his leave account at the same time shall be credited with the amount of leave 

which would have been admissible to him under these rules had he been in permanent 

employ from 1st July 1959 or if he joined service after that date from the date he joined 

service such credit being diminished by the amount of leave already taken. 

4. Carry forward of existing leave - a) In the case of a Government servant who elect these rules, 

leave on average pay or earned leave at his credit on the 1st July 1959, shall be carried 

forward and further accumulation shall be subject to limits mentioned in these rules. 

b) The leave account of the Government servant concerned shall be credited with leave on half-

average pay earned in terms of rule 3 (1) (a) (iii) or 3 (1) (b) (iii) as the case may be, from the 

date of appointment in Government service less the amount of leave already enjoyed on half-

average pay either with medical certificate or without medical certificate. 

5. Leave not due- l) Save in the case of leave preparatory to retirement, leave not due may be 

granted to a Government servant in permanent employ on half-average pay up to a maximum 

of twelve months during the whole service if it is on medical certificate or three months during 

the whole service if it is not on medical certificate. 

2) When a Government servant in permanent employ returns from leave which was not due, no 

leave shall become due to him until the expiration of a fresh period spent on duty sufficient to 

earn a credit of leave equal to the period of leave which he took before it was due. 

Note- Earning of leave referred to in clause (2) of this rule is the earning under rule 3 (1) (4) 

(iii) or 3 (1) (b) (iii) as the case may be and has no connection with the leave on average pay. 

6. Leave salary- l) Subject to the maximum laid down in rule 208 of the Bangladesh Service Rules, 

Part 1, leave salary during leave on average pay shall be calculated on the basis of the average pay 

drawn during the twelve complete months preceding the month in which the leave is taken, or the 

pay the Government servant was drawing before proceeding on leave whichever is more 

favourable. 

2) Leave salary during leave on half-average pay shall be equal to half-average pay calculated 

under sub-rule (1). 

3) Government servants shall draw their leave salary in Bangladesh currency In Bangladesh 

irrespective of the country where they spend their leave. 

Note- The-restriction imposed under sub-rule (3) shall not, however, apply in the case of study 

leave granted under Appendix No.5 of the Bangladesh Service Rules, Part 1, and also to 

Government servant who entered service before the 29th January 1959. 

7. Maximum leave permissible at a time- The maximum amount of leave that may be taken at one 

time shall be one year but supported by a medical certificate it may be extended to two years. 

8. Government Servants in Vacation Department- l) a) Leave on average pay shall not be 

permissible to a Government servant in permanent employ serving in a Vacation 

Department in respect of duty performed in any year in which he avails himself of the full 

vacation. 

b) Leave on average pay to such a Government servant in respect of any year in which he is 

prevented from availing himself of the full vacation shall be such proportion of thirty 

days if he is a Government servant in superior service of fifteen days if he is in class IV 

service, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation. 
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c) If in any year such a Government servant does not avail himself of the vacation, leave on 

average pay shall be permissible to him in a respect of that year as if he was in a non-

Vacation Department. 

d) Such Government servants shall be entitled to earn and avail themselves of leave on half-

average pay like other Government servants. 

2) A Government servant in Vacation Department who is not in permanent employ shall 

continue to be governed by the leave terms applicable to such Government servants on the 

30th June 1959 but with effect from the date on which he completes 3 years continuous 

temporary service or on which he is appointed substantively to a permanent post, whichever is 

earlier, he shall for purposes of leave, except that admissible under rule 5, be treated as a 

Government servant in permanent employ, and his leave account at the same time shall be 

credited with the amount of leave which would have been admissible to him had he been in 

permanent employ in a vacation Department from the date he joined temporary service, such 

credit being diminished by the amount of leave already taken. 

9. Other provisions- l) The existing provisions for sick leave, maternity leave, hospital leave, 

quarantine leave, special disability leave and study leave shall be continued. 

2) Officers on contract shall continue to be governed in accordance with such terms for the grant 

of leave to Government servants engaged on contract as may be applicable to them. 

3) 1) Extraordinary leave for which on leave salary is admissible may be granted to any 

Government servant in special circumstances- 

a) When no other leave is by rule admissible, or 

b) When other leave is admissible but the Government servant concerned applies in 

writing for the grant of extraordinary leave. 

2) a) Except in the case of a Government servant in permanent employ, the duration of 

extraordinary leave shall not exceed three months on anyone occasion; 

Provided that this restriction shall not apply in the case of a Government servant not 

in permanent employ who is permitted to undergo training abroad after executing a 

bond to serve Government for a period of five years and also in the case of such a 

Government servant who has rendered continuous service for at least three years and 

who is permitted to undergo training or study within Pakistan after executing a 

similar bond; and 

Provided further that in case of absence on account of prolonged illness extraordinary 

leave may be granted to a. temporary Government servant up to a maximum period 

of six months on production of a medical certificate. 

b) Temporary Government servants who contract tuberculosis may be granted 

extraordinary leave up to maximum of twelve months on anyone occasion, provided- 

The post from which the Government servant proceeds on leave is likely to last till he 

returns to duty. 

The Extraordinary leave shall be granted on the production of a certificate specifying 

the period for which the leave is recommended, from the Medical officer-in-Charge 

of a sanatorium or from a T.B. Specialist or a Civil Surgeon. 

In recommending leave the Medical officer shall bear in mind the provision in rule 

(7) under Appendix No.8 of the East Pakistan Service Rules, Part 1. 

3) The authority empowered to grant leave may commute retrospectively periods of absence 

without leave into extraordinary leave. 

10. 1) Leave at the credit of a Government servant in this leave account shall lapse on the date on 

which he must compulsorily retire provided that if at least three months before the date of 

commencement of the leave he has-- 

a) Formally applied for leave and been refused it, or 

b) Ascertained in writing from the sanctioning authority that leave in applied for would not be 

granted, in either case the ground of refusal being the exigencies of the public service, then the 

Government servant may be granted after the date of retirement the whole or any portion of 
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the leave so refused subject to a maximum of four months by the authority empowered to 

grant it. 

2) A Government servant retained in service after the date of compulsory retirement shall earn 

leave on average pay at the rate of one-eleventh of the duty performed after that date and shall 

be allowed to add thereto any amount of leave which could have been granted to him under 

sub-rule (1) had he retired on that date. The total period which he may take on each occasion 

shall not exceed four months. 

When his duties finally cease, the Government servant may be granted leave preparatory to 

retirement, up to a maximum of four months as follows: 

i) the balance after deducting the amounts of leave, if any, taken during period of extension 

from the amount of leave which could have been granted to him under clause (1) had he 

retired on the date of compulsory retirement, plus 

ii) the amount of leave earned under this clause which is due to the Government servant and 

which he has, at least three months before the date of termination of the period of 

extension 

1) formally applied for and been refused, or 

2) ascertain in writing from the sanctioning authority, would not granted, if applied for in 

either case the ground of refusal being exigencies of the public service. 

Note I- This rule simply limits the amount of leave that may be granted to Government 

servants who have reached or are about to reach the date on which they are require to 

retire. The kind of leave and the salary are determined not by this rule, but by the generals 

rules in rules 3 and 7. 

Note 2- The proper test applying this rule is whether it would be more convenient on general 

administrative grounds for a Government servant to take leave before or after age of 

superannuation, and Government servants should be wanted that the rule is intended to 

apply only in case in which a Government servant with leave due to him has applied for 

leave, three months before the commencement of the leave and his application has been 

refused owing to the exigencies of the public service, and that is not intended to apply so 

as to enable a Government servant at his own option to take leave after, instead of before 

the date of retirement. 

Note 3- The period of four months mentioned in this rule includes any period of vacation with 

which leave is combined. 

Note 4- A deduction should be made under sub-rule (2) on account of vacation enjoined. 

Note 5- This rule does not operate in the case a clerical Government servant between the ages 

of 55 and 60 or in the case of a member of the lower subordinate service between the ages 

of 60 and 65, unless and order is passed requiring him to retire. 

Note 6- The leave earned by the period of duty intervening between the refusal of leave 

pending retirement and the date of compulsory retirement is merged in the common pool 

in the leave account and forms an indistinguishable part of the total leave at credit the 

whole of which, with the exception only of the net amount of leave refused, lapses under 

clause (1) of rule 10 on the date of compulsory retirement. The grant of any leave 

between the date from which the ‘refusal of leave’ took effect and the date of 

superannuation should therefore, be held to be a grant of leave against the amount 

originally refused. The amount of leave admissible under clause (1) after superannuation 

in such a case is, therefore, the amount of leave originally refused minus the amount of 

the ‘post-refusal’ leave enjoined and this difference is subject to a maximum of four 

months. The principle applies equally to leave available under clause (2) including that 

earned in respect of duty during a period of refused leave. 

11. Any kind of leave under these rules may be granted in combination with or in continuation of any 

other kind of leave under these rules. 

12. All other rules regulating the general conditions of granting leave as set out in section I and leave 

procedure in section VIII of chapter XV of the East Pakistan Service Rules, Part I, so far as they 

are not inconsistent with or repugnant to, these rules, will continue to apply in all cases. 
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Serial No.4. 

SUBJECT: Option for the Prescribed Leave Rules, 1959. 

Sir, 

I am directed to refer to your letter No. GAV/ GU692, dated 17th April, 1961 and to state that 

Government have been pleased to extend the time-limit for exercising option for the Prescribed Leave 

Rules, 1959 promulgated under Notification No. F/ LA/ 3L-96/ 59/ 212, dated 2nd October, 1959 for a 

further period up to 30th June, 1961. 

[Vide Finance (Audit) Department’s memo No. F/ LA/ 3L-29/ 60/ 168, dated the 6th May, 1961.] 

(Reference to serial No. 1.) 

Serial No.5. 

SUBJECT: Option for the Prescribed Leave Rules, 1959. 

In continuation of the Finance Department’s letter No. F/ LA/ 3L-29/ 60/ 168, dated the 6th May, 

1961, the undersigned is directed to state that Government have been pleased to extend the time-limit 

for exercising option for the Prescribed Leave Rules, 1959 for a further period up to the 31st December 

1962. 

2. All Departments/ Directorates/ Offices are requested to bring the above instruction to the 

notice of all concerned, specially to those who are still abroad on training or on long leave or under 

suspension. 

[Vide Service and General Administration (Regulation) Department’s memo No. RIIl/ 3L-33/ 62/ 

370, dated the 5th October, 1962.] 

(Reference to serial No.4.) 
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[To be published in the Bangladesh Gazette.] 

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

MINISTRY OF FINANCE 

(Regulation Wing) 

NOTIFICATION 

No.MF/RII/Misd73(212), dated the 26th December, 1973. 

 

In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 133 of constitution of the People’s 

Republic of Bangladesh, the President is pleased to make the following amendment in the Prescribed 

Leave Rules, 1959 published by the erstwhile Government of Pakistan, Ministry of Finance namely:- 

In the aforesaid Rules, in rule 3, in sub-rule 3, in sub-rule (i), 

(1) the sub-heading ‘(a) class IV Government Servants’ and clauses (i), (ii) and (iii) shall be 

omitted; and the sub-heading ‘(b) Government Servants in Superior service’ shall be omitted. 

This Notification shall take effect and shall be deemed to have taken effect on and from the 1st day 

of July 1973. 

 

By order of the President 

 

 

K. Mahmood 

Secretary 
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Government of The People’s Republic of Bangladesh 

Ministry of Finance 

Finance Division 

Regulation Branch 

Section– II 

 

N O T I F I C A T I O N 

S.R.O.385-L/85 Dated: 24/9/1985. 

 

 In pursuance of the proclamatin of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling 

him in that behalf, the President is pleased to make the following further amendment in the Bangladesh 

Service Rules, Part-I, namely:- 

 In the aforesaid Rules, in rule 197, in sub-rules (I), for the full-stop at the end a colon shall be 

substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:- 

 ‘Provided that such leave with pay and allowances shall not be admissible more than twice during 

the tenute of service of a female Government Servant’. 

 

By order of the President, 

 

 

Sd/- A.K.M. Rashid Uddin 

Deputy Secretary 

No.MF(FD)/R-II/Leave-10/84(Part-I)/174(1000) Dated: 5.9.85 

Copy forwarded for information and necessary action to:- 

 

 

M. A. Rahim Mian 

Section Officer 

Phone: 235111/ 3688 

Distribution: 

1. Principal Staff Officer to the chief Martial Law Administrator Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, 

Dhaka. 

2. Private Secretary to the President, Banga Bhaban, Dhaka. 

3. Private Secretary to Deputy Chief Martial Law Administrators. 

4. Private Secretary to all Minister/ Adviser/ State Minister/ Dy. Minister. 

5. All Ministries/ Divisions. 

6. Comptroller and Auditor-General, Bangladesh, Dhaka. 

7. Controller-General, Defence Finance, Bangladesh, Dhaka. 

8. All head of Departments/ Directorates. 

9. All Divisional Commissioners. 

10. Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka. 

11. Accountant General (Railway), Bangladesh, Chittagong. 

12. Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dhaka. 

13. Chief Accounts Officers of all Ministries. 

14. Accountant General (P.T&T), Bangladesh, Dhaka. 

15. All Deputy Commissioners. 

16. All District Accounts Officers. 

17. All Upazilla Accounts Officers. 

18. All Upazilla Nirbahi officers. 

19. Principal Information officer, Ministry of Information, Broad Casting, Bangladesh, Dhaka.  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-১০/৮৪/১৮ তাবযখ: ১২/২/৮৯ াআাং 
৩০/১০/৯৫ ফাাং 

 

‘াবপ স্মাযক’ 
বফলয়: ভাততৃ্বজবনত ছবুট াংক্রান্ত। 
 

 উগযাি বফলগয় তদাবনন্তন এ, এণ্ড, বজএ বিাটথগভগটটয ৬/১০/৭০ াআাং তাবযগখয াঅয-৩/৩এর-৪৪/৭০-৩১১নাং 
প্রজ্ঞান এফাং াথথ ভন্ত্রণারগয়য ২৪/৮/৮৫াআাং তাবযগখয ৩৮৫-এয/৮৫ এফাং ৫/৯/৮৫াআাং তাবযগখয এভএপ/ এপবি/ াঅয-

১০/৮৪ (১ভ াাং)/৪ (১০০০)নাং এ াঅযও এয ভাধযগভ ফাাংরাগদ চাকবয বফবধভারা (১ভ খটি) এয ১৯৭ নাং বফবধয 
াঅাংবক াংগাধন কযা াআয়াগছ। াংবিষ্ট কগরয াফগবতয জন্য ায ৃষ্ঠায় উা উদৃ্ধত কযা াআর। 

 

 

মভাাঃ বযাজুর াআরাভ 

বাঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-২) 
 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-১০/৮৪/১৮(৫০০) তাবযখ: ১২/২/৮৯ াআাং 
৩০/১০/৯৫ ফাাং 

ানুবরব জ্ঞাতাগথথ এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য মপ্রযণ কযা াআর- 

১। ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ঢাকা। 
২। বচফ, --------------------------------------------- ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
৩। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিট াউ, ভগফাজায, ঢাকা। 
৪। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৫। কম্পগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআনান্স, মগয ফাাংরা নগয, ঢাকা। 
৬। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (মযরথ), চট্টগ্রাভ। 
৭। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায ও মটবরগপান), ঢাকা। 
৮। বাফ বনযীক্ষা বযচারক (ূতথ), ঢাকা। 
৯। বযচারক, ফাবণজয বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১০। বযচারক, স্থানীয় ও যাজস্ব বনযীক্ষা ঢাকা। 
১১। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলয়ক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১২। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 

 

 

মভাাঃ বযাজুর াআরাভ 

বাঃ কাযী বচফ (প্রবফবধ-২) 
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BS.R (Part I) 

197. (1) The authority competent to fill her post substantively may grant to a female Government 

servant maternity leave which is not debited against the leave account on full pay at the rate she was 

drawing at the time of taking leave for a period which may extend upto the end of three moths from the 

date of its commencement or to the end of six weeks from the date of confinement, whichever is 

earlier. 

‘Provided that such leave with pay and allowance shall not be admissible more than twice 

during the tenure of service of a female Government Servant’. 

 (2) Leave of any other kind, including leave on average pay to the extent admissible under clause 

(b) of rule 184, may be granted in continuation of maternity leave if the request for its grant be 

supported by a medical certificate. 

 ‘Note-Maternity leave as admissible under sub-rule (1) may also be granted to a temporary female 

Government Servant provided that she has been in Government service for at loan nine months 

immediately presending the date of delivery’. 

(Upto-date copy after being amended by (1) Notification no. RIII/ 3L-44/ 70311 dated 6.10.70 of S & 

G. Department and (2) Notification No. S.R. O. No- 385-l/ 85 DATED 24.8.85 (MF/ FD/ RII/ Leave-

10/ 84 (Part-1)/ 174 (1000) dated 5.9.85 of M/ O Finance).  

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1870  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৫ 

নাং-াভ/াবফ/বফবধ-৫/ভ/যাগজ/(এাআচএর)-১/৮৯/০৬ তাবযখ: ১১/০২/২০১০ বরাঃ 

 

বফলয়: বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন বনগয়াবজত কভথকতথাগদয মাভরীব (Home Leave) প্রাযতা/ ভঞ্জবুযয জন্য 
দায়গনয মভয়াগদয বফলগয় বযত্র জাবযকযণ াংক্রান্ত। 

ূত্র: এবি-বএটিও-০০১/৭৮৮, তাাং- ২৫/১১/০৯ বরাঃ 

 

 বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন বনগয়াবজত কভথকতথাগদয মাভরীব (Home Leave) প্রাযতা/ ভঞ্জুবযয জন্য াংবিষ্ট 
কভথকতথাগদয দায়গনয মভয়াগদয বফলগয় ভাননীয় াথথভন্ত্রীয দয় বনগদথনা মভাতাগফক গৃীত বদ্ধান্ত ানুমায়ী বনগে (ক)- 
(খ)-মত ফবণথত তথাফরী ান্তবুথি কগয একবট বযত্র জাবয কযায জন্য বনগদথক্রগভ যাযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়গক ানুগযাধ কযা 
’র: 

ক) বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন দাবয়ত কভথকতথাগণ একনাগাগয ২৪ ভা চাকবয ূবতথয য মাভরীব প্রায 
গফন। তগফ মকান কভথকতথা ১ দায়ন মভয়াগদ একফাগযয মফব মাভরীব প্রায গফন না। 

খ) াংস্থান ভন্ত্রণারগয়য ০৪/০৪/৯০ তাবযগখয ১১৫ নাং বযত্র বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন দায়গনয কর 
মক্ষগত্র মথামথবাগফ প্রবতারন বনবিত কযগত গফ। মাভরীব মবাগ মগল াংবিষ্ট কভথকতথাগক াধাযণবাগফ 
বফগদগয কভথস্থগর বপগয বগগয় নূযনগক্ষ এক ফছয াফস্থান কযগত গফ। 

গ) বফগদস্থ ফাাংরাগদ বভগন একাবধক কভথস্থগর মভাট দায়গনয মভয়াদ ২৪ ভা গরও মাভরীব প্রগমাজয 
গফ। এরূ মক্ষগত্র মাভরীব মবাগ মগল াংবিষ্ট কভথকতথাগক বফগদগয কভথস্থগর বপগয মমগত গফ এফাং 
মাভরীব মগল াধাযণবাগফ কভথস্থগর নূযনগক্ষ এক ফছয াফস্থান কগযত গফ। 

ঘ) চুবিবববিক কভথকতথাগদয মক্ষগত্র চুবিয তথানুমায়ী মাভরীব প্রগমাজয গফ। চুবিয মভয়াদ ৩ ফছগযয কভ গর 
মাভরীব প্রগদয় গফ না। এ বফলগয় চুবিগত্র সুষ্পষ্ট উগেখ থাকগত গফ। 

ঙ) মকান কভথকতথা মবদ মাভরীব মবাগ মগল মস্বচ্ছায় বফগদগয কভথস্থগর বপগয না মান মগক্ষগত্র মাভরীগবয জন্য 
প্রাপ্ত াঅবথথক সুবফধাবদ তাাঁগক মপযত প্রদান কযগত গফ। বকন্তু রৃঘথটনা, ভৃতুযজবনত কাযগণ বকাংফা কতৃথগক্ষয 
বনগদথগ (াথথাৎ মাভরীব মবাগকাযী কভথকতথা বনজস্ব াঅওতা/ বনয়ন্ত্রণ ফববূথত কাযগণ) মাভরীব মবাগ মগল 
বফগদগ কভথস্থগর বপগয মাওয়া ম্ভফ না গর ম মক্ষগত্র মাভরীগবয জন্য প্রাপ্ত াঅবথথক সুবফধাবদ মপযত প্রদান 
কগযত গফ না। 

০২। এগত ভাননীয় াথথভন্ত্রীয ানুগভাদন যগয়গছ। 
 

 

মভাাঃ বদউো 

উ-বচফ 

মপান: ৯৫৫৬৩০১ 

বচফ 

যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1871  

ফাাংরাগদ  মগগজট 

 
াবতবযি াংখযা 

কতৃথক্ষ কতৃথক প্রকাবত 

 

মাভফায, জানুয়াবয ১০, ২০১১ 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-৫ 

প্রজ্ঞান 

 

তাবযখ: ২৬ মৌল, ১৪১৭ফঙ্গাব্দ/ ৯ জানুয়াযী, ২০১১ বরস্টাব্দ 

 

এ.াঅয.ও নাং–০৫/নবথ নাং ০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/াঅাআন/২০১১।–গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয 
াংবফধাগনয ১৩৩ ানুগচ্ছগদয তথাাংগ প্রদি ক্ষভতাফগর ভাভান্য যাষ্ট্রবত, ফাাংরাগদ যকাবয কভথ কবভন এয বত 
যাভথক্রগভ, Bangladesh Service Rules (Part-1) এয rule 197 এয sub-rule (1) বনেরূগ াবধকতয াংগাধন 
কবযগরন, মথা:- 

 

উবয-উি Rules এয rule 197 এয sub-rule (1) এয বযফগতথ বনেরূ sub-rule (1) প্রবতস্থাবত াআগফ, মথা:- 
‘(1) Where a female Government servant applies for maternity leave, the authority mentioned 

in rule 149 or, rule 150, as the case may be, shall grant such leave for a period of six months 

from the date of commencement of the leave or her confinement for the purpose of delivery, 

whichever is earlier.’। 
 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ, 

 

 

মভাাঃ াআভদারৃর ক 

াবতবযি বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ৫ 

নাং-০৭.১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০-১২(২০০) তাবযখ: ১৮/০১/২০১১ বরস্টাব্দ 

০৫/১০/১৪১৭ ফঙ্গাব্দ 

 

বযত্র 
 

বফলয়: ভাততৃ্বকারীন ছবুটয মভয়াদ ণূথ মফতগন ৪ (চায) ভা গত ৬ (ছয়) ভাগ উন্নীতকযগণয সুবফধা কামথকযকযণ। 

 

 যকায ২৬ মৌল ১৪১৭ ফঙ্গাব্দ/ ০৯ জানুয়াবয ২০১১ বরষ্টাব্দ তাবযগখয এ.াঅয.ও নাং-০৫/ নবথ নাং- 
০৭.০১৭৫.০০৮.০৮.০০.০০১.২০০০/ াঅাআন/ ২০১১।–এয ভাধযগভ ভাতৃত্বকারীন ছুবটয মভয়াদ ূণথ মফতন ৪ (চায) 
ভা গত ৬ (ছয়) ভাগ উন্নীত কগযগছ। 

২। উি প্রজ্ঞান ০৯ জানুয়াবয ২০১১ তাবযগখ কামথকয গয়গছ বফধায়, মাযা এাআ প্রজ্ঞান জাবযয ূফথ মথগকাআ ূফথফতথী 
বফধান ানুমায়ী ভাতৃত্বকারীন ছুবট মবাগযত াঅগছন, তাগদয মক্ষগত্র ৬ (ছয় ভা ভাতৃত্বকারীন ছুবটয সুবফধা প্রগমাজয গফ 
না। 

 

 

তন কুভায কভথকায 

মুগ্ম বচফ (প্রবফবধ) 
বফতযণ (গজযষ্ঠতায ক্রভানুাগয নয়): 

১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ 
বফন, মতগাও, ঢাকা। 

২। ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, াবিট বফন, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। 

৩। বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ-----------------------------------------------------------------(ভন্ত্রণারয়/ বফবগ) (তায 
াধীনস্ত কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৪। বচফ, ফাাংরাগদ যকাবয কভথকবভন বচফারয়, ুযাতন বফভান ফন্দয বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 

৫। বাফ ভা-বনয়ন্ত্রক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৬। কগটরারায মজনাগযর বিগপন্স পাাআন্যান্স (ববজবিএপ), মগুনফাবগচা, ঢাকা। 

৭। বফবাগীয় কবভনায, -------------------------- (কর বফবাগ)। 

৮। মজরা প্রাক ----------------------------(কর) (তায াধীনস্ত কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা)। 

৯। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা-------------------------- ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ (কর)। 

১০। মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা---------------------------- (তায াধীনস্ত কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা)। 
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ফাাংরাগদ  মগগজট 

াবতবযি াংখযা 
কতৃথক্ষ কতৃথক প্রকাবত 

যবফফায, এবপ্রর ১, ২০১২ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

প্রজ্ঞান 
 

তাবযখ: ১৮ চচত্র ১৪১৮ ফঙ্গাব্দ/ ১ এবপ্রর ২০১২ বরস্টাব্দ 

 

এ.াঅয.ও নাং–০৪/নবথ নাং-০৭.০০.০০০০.১৭১.০৮.০০.০০১.১২/াঅাআন/২০১২।–গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদগয 
াংবফধাগনয ১৩৩ ানুগচ্ছগদয তথাাংগ প্রদি ক্ষভতাফগর ভাভান্য যাষ্ট্রবত, ফাাংরাগদ যকাবয কভথ কবভন এয বত 
যাভথক্রগভ, Bangladesh Service Rules (Part-1) এয rule 197 এয ‘Note’ এতদদ্বাযা বফরুপ্ত কবযগরন। 

 

যাষ্ট্রবতয াঅগদক্রগভ, 

 

মভাাঃ াআভদারৃর ক 

াবতবযি বচফ 
 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1874  

 

চুবিবববিক বনগয়াগ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয় 
বফবধ াখা নাং- ১। 

স্মাযক নাং- াাঃভাঃ/বফবধ- ১/এাআচ,াঅয- ১/৭৮/৪৩  তাবযখ: ৫াআ ভাচথ, ১৯৭৯াআাং 
 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথচাযীগণগক ফাড়ী বাড়া বাতা প্রদান াংক্রান্ত ফযাখযা। 
 

াথথ বফবাগগয বফবধ াখায ২৬- ৭- ১৯৭৮াআাং তাবযগখয স্মাযক নাং াাঃভাঃ (বফবধ- ১) এাআচ াঅয১/৭৮/৯৯ দ্বাযা 
চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথচাযীগণগক ফাস্তফায়ন বফবাগগয ২০- ১২- ১৯৭৭াআাং তাবযগখয যকাবয াঅগদ নাং MF(ID)-1-

3/77/850 এয ১৭ ানুগচ্ছগদ মম ফাড়ী বাড়া প্রদান কযা াআয়াগছ, ানুরূ ফাড়ী বাড়া বাতা ১- ৭- ১৯৭৭াআাং তাবযখ 
াআগত প্রদান কযা য়। এাআ াঅগদগয ফগর চুবিত্রভূ মথামথ াংগাবধত াআর ফবরয়া ধবযয়া রাআগত াআগফ। 

 

ফতথভাগন প্রশ্ন উত্থান কযা াআয়াগছ মম, Services (Re- organisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII 

of 1975) এয Section-5 ানুমায়ী The Services (Grade, Pay and Allowances) Order, 1977 ফাস্তফায়ন বফবাগ 
কতৃথক জাবয কযা াআয়াগছ এফাং এাআ ািথাগযয ১৭নাং ানুগচ্ছগদ উগেখ যবয়াগছ মম, ফাড়ী বাড়া বাতা চুবিবববিক 
বনগয়াবজত কভথচাযীয মফরায় প্রগমাজয নয়। 

 

বফলয়বট বফদবাগফ যীক্ষা- বনযীক্ষা কযা াআয়াগছ। চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথচাযীয তথাফরী াথথ বফবাগ, 
াংস্থান বফবাগ ও াঅাআন ভন্ত্রণারগয়য যাভথক্রগভ বনধথাবযত য়। ফাস্তফায়ন বফবাগগয বত যাভগথয মকান প্রগয়াজন 
য় না। চুবিবববিক বনগয়াজত কভথচাযী চুবিয তথানুমায়ী াঅবথথক সুবফধাপ্রাপ্ত ন। চুবি ানুমায়ী তাাযা ান্যান্য 
বনয়বভত কভথচাযীগদয ানুরূ াঅবথথক সুবফধাবদ াাআফায াবধকাযী। এাআ াঅবথথক সুবফধা প্রদাগন াথথ বফবাগ ক্ষভতাফান। 
াঅাআন ভন্ত্রণারগয়য বত এ বফলগয় াঅভাগদয াঅগদ জাবযয ূগফথাআ ভতাভত গ্রণ কযা াআয়াগছ। ফতথভাগনও াঅাআন 
ভন্ত্রণারয় এাআ াববভত প্রকা কবযয়াগছন মম, াথথ বফবাগ কতৃথক জাবযকৃত ২৬- ৭- ১৯৭৮াআাং তাবযগখয মভগভা নাং াাঃভাঃ 
(বফবধ- ১) এাআচ, াঅয- ১- ৭৮- ৯৯ াঅাআনম্মত াআয়াগছ। 

 

 

ভাফফু াঅরী খান 
উ- বচফ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

বফবধ াখা-২ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফ-২/ছুবট-১৬/৮৪/(াাং)/২০৫ তাবযখ: ৩০-১০-৮৫ 

াবপ াঅগদ 
 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীবদগগক াথথ বফবাগগয ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয 
স্মাযগকয াঅওতায় ছবুটয বযফগতথ নগদ াথথ প্রদান প্রগঙ্গ। 

 াঅবদষ্ট াআয়া জানান মাাআগতগছ মম, াথথ বফবাগ কতৃথক ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখ জাবযকৃত স্মাযক নম্বয াভ/ াবফ/ প্রবফ-

২/ ছুবট-১৬/৮৪/৯ াঅাংবক াংগাধনূফথক যকায চুবিবববিক বনগয়াবজত াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ 
কভথচাযীবদগগক উবেবখত াথথ বফবাগগয ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযগকয াঅওতায়, াওনা াগগক্ষ, ছুবটয বযফগতথ 
নগদ াথথ প্রদান প্রগঙ্গ বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন: 

ক) ২-৬-৮৩ াআগত ১-৬-৮৪াআাং তাবযখ মথন্ত াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগযত াঅফস্থায় চুবিবববিক বনগয়াবজত যকাবয 
কভথকতথা/ কভথচাযী মাৎাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত না াআগর ১-৬-৮৪াআাং তাবযখ াফযপ্রস্তুবত ছুবটগত থাবকগতন 
তাাঁাবদগগক উবেবখত ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযগকয াঅওতায় ছুবটয ফদগর (প্রাযতা াগগক্ষ) নগদ াথথ প্রদান 
কযা মাাআগত াগয। 

খ) ১রা মগেম্বয ১৯৮৫ তাবযখ াথফা উায ূগফথ মাাযা াফয গ্রণূফথক চুবিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন 
রৄধুভাত্র তাাঁাযাাআ উবেবখত ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযগক প্রদি সুবফধা াাআগফন। 

গ) ১রা মগেম্বয ১৯৮৫ তাবযগখয গয াফয গ্রগণয ১ (এক) ফৎগযয ভগধয মাাঁাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত 
াআগফন, তাাঁাযা উেবখত ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয স্মাযগক প্রদি সুবফধা াাআগফন না। মকউ াআগতাভগধয এাআরূ 
এককারীন নগদ াথথ গ্রণ কবযয়া থাবকগর উা মপযত বদগত াআগফ। 

ঘ) াফয গ্রগণয এক াআগত রৃাআ ফৎগযয ভগধয চুবিবববিক বনগয়াবজত াআগর উবেবখত ২১-১-৮৫াআাং তাবযগখয 
স্মাযগক প্রদি সুবফধায াগধথক াথথাৎ ৬ (ছয়) ভাগয ভূর মফতগনয ভবযভাণ এককারীন নগদ াথথ গ্রণ কবযত 
াবযগফন না। 

 

এ, মক, এভ, যবদ উবিন 

উ-বচফ 

মপান: ৪১৪৫২১ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফ-২/ছুবট-১৬/৮৪/(াাং)/২০৫(১৫০০) তাবযখ: ৩০-১০-৮৫ 

াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রযণ কযা াআর: 
 

এভ, এ, যবভ বভয়া 
াখা প্রধান 

মপান: ৩৬৮৮ 

ফটটন: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবন্সার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত/ উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক/ ভন্ত্রী/ উগদষ্টা/ উভন্ত্রী/ প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয ফযবিগত বচফ। 
৩। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ 

৪। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। কগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআনান্স, ঢাকা। 
৬। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
৭। কর বফবাগীয় কবভনায। 
৮। ভা বাফ বনযীক্ষক (গযরওগয়), চট্টগ্রাভ। 
৯। ভা বাফ বনযীক্ষক (ওয়থাক এণ্ড ওয়াদা), ঢাকা। 
১০। ভা বাফ বনযীক্ষক (ব, বট এণ্ডবট), ঢাকা। 
১১। কর ভন্ত্রণারগয়য চীপ একাউটট াবপায। 
১২। কর মজরা প্রাক। 
১৩। কর মজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
১৪। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
১৫। কর উগজরা একাউটট াবপায। 
১৬। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
১৭। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ-১ াখা 

াবপ স্মাযক 

নাং-াভ(বফবধ-১)/১এ-২৫/৮৫/৯৩ তাবযখ ঢাকা, ২৫ম নগবম্বয, ১৯৮৫। 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ প্রগঙ্গ। 

১। াঅবদষ্ট াআয়া জানান মাাআগতগছ মম, ফবযাগত াভবযক, মফাভবযক, স্বায়ত্ত্বাবত/ াঅধা-স্বায়ত্ত্বাবত াংস্থা, 
কগথাগযন, মরাকার াথবযবট, পাাআনানবয়ার াআনবস্টবটউন াআতযাবদ াংস্থাভূগয কবতয় াফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযী বফববন্ন যকাবয দপ্তয, স্বায়িাবত/ াঅধা-স্বায়িাবত াংস্থা, কগথাগযন, মরাকার াথবযবট, 

পাাআনানবয়ার াআনবস্টবটউন াআতযাবদ াংস্থাভূগয মফাভবযক গদ ফতথভাগন চুবিবববিক বনগয়াবজত াঅগছন এফাং 
ববফষ্যগতও বনগয়াবজত াআগত াগযন। উবেবখত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা ুনাঃবনধথাযণ/বনধথাযগণয প্রশ্নবট 
বকছুকার মাফৎ যকাগযয বক্রয় বফগফচনাধীন বছর। ুঙ্খানুুঙ্খরূগ বফচায বফগফচনাূফথক যকায ফবযাগতগণ 
ছাড়া ান্যান্যগদয জন্য বনগে ফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন: 

ক) ১-৬-১৯৮৫ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাগদয চুবিয মভয়াদ ১-৬-১৯৮৫ ফা 
উায য মথন্ত াফযাত াঅগছ, তাাগদয মফতন (pay) ১-৬-১৯৮৫ তাবযখ াআগত চুবিবববিক বনগয়াবজত 
গদয উি তাবযগখ প্রচবরত মফতন মকেলগরয প্রাযবম্ভক স্তয াথফা াফয গ্রগণয াফযাফবত ূগফথ াঅবযত মল 
মফতন এাআ রৃাআ-এয ভগধয মাা াবধক াআগফ উা াআগত গ্র মনন াাংক/ভবযভাণ াাংক ফাদ মাাআগফ। 

খ) ১-৬-১৯৮৫ ফা উায য মাাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা াআগফন, তাাগদয মফতন(pay) 

চুবিবববিক গদয প্রচবরত মফতন মকেলগর বনগেফবণথত নীবতভারা ানুযগণ ধামথ াআগফ:— 

১) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন (pay) মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন 
মকেলগরয ফথবনে ধাগয চাাআগত কভ য়- তাা াআগর উি মকেলগরয ফথবনে ধাগ মফতন বনধথাবযত াআগফ 
এফাং বনধথাবযত মফতগন াআগত গ্র মনন াঙ্ক/ ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাাআগফ। 

২) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতগন (pay) মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন 
মকেলগরয ফথবনে াথফা গফথাচ্চ ধাগয ভান াথফা উায ভাঝাভাবঝ মম মকান স্থাগন য় তাা াআগর 
াঅবযত মল মফতন (pay) উি মকেলগরয মকান ধাগয ভান াআগর, উি ধাগাআ মফতন বনধথাবযত াআগফ 
এফাং ধাগ না বভবরগর াফযফবত বনেতয ধাগ মফতন বনধথাবযত াআগফ। উবয় মক্ষগত্রাআ বনধথাবযত মফতন 
াআগত গ্র মনন াঙ্ক/ ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাাআগফ। 

৩) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন (pay) মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন 
মকেলগরয গফথাচ্চ ধাগয মফী য় তাা াআগর মল াঅবযত মফতনাআ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয 
মফতন(Pay) বাগফ বনধথাবযত াআগফ এফাং উি বনধথাবযত মফতন াআগত গ্র মনন াাংক/ভবযভাণ 
াাংক ফাদ মাাআগফ। 

গ) উগযাি ‘ক’ ও ‘খ’ উ-ানুগচ্ছদ মভাতাগফক ধামথকৃত মফতন ছাড়াও চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয বত 
াংমুি প্রায ভাবক াগয প্রচবরত বাতাবদ (ভাঘথ বাতা ছাড়া) প্রায াআগফ, তগফ তথ এাআ মম মননগবাগী 
ও চুবিবববিক কভথকতথা/ কভথচাযী বাগফ প্রায াআগফ–উবয় মক্ষত্র াআগত নগ। চুবি-বববিক কভথচাযী এাআ 
উবয় মক্ষগত্রাআ প্রায াআগফ- উবয় মক্ষত্র াআগত নগ। চুবিবববিক গদয বত এাআরূ বাতাবদ গ্রগণয মক্ষগত্র 
াংবিষ্ট মফতন বফগর এাআ ভগভথ প্রতযয়ন কবযগত াআগফ মম, মননগবাগী বাগফ উি বাতা/বাতাবদ গ্রণ কযা 
য় নাাআ এফাং াআগফ না। 

ঘ) যকাবয, স্বায়িাবত/ াঅধা-স্বয়িাবত াংস্থা, কগথাগযন, মরাকার াথবযবট, পাাআন্যবন্সয়ার াআনবস্টবটউন 
াআতযাবদ মক্ষগত্র মাাযা মনন বকেলগভয াঅওতাবিু নগন তাাযা মবদ যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযী াআগতন, 

তাা াআগর তাাগদয চাকবযয চদঘথযতা ও াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতগনয বববিগত মম 
গ্র মনন প্রায াআগতন উায ভবযভাণ াাংক চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয বনধথাবযত মফতন াআগত ফাদ 
মাাআগফ। 

ঙ) াত্র াঅগদ জাবযয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগণগক, ম্পাবদত চুবিয তথাফরী 
মভাতাগফক মফতন ও বাতা (ভাঘথ বাতা) গ্রগণয গক্ষ াথফা চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয ১-৬-১৯৮৫ 
তাবযখ াআগত প্রচবরত মফতন মকেলগর উগযাবেবখত নীবতভারা ানুযগণ মফতন (pay) বনধথাযণ এফাং বাতাবদ 
গ্রগণয গক্ষ াংবিষ্ট াবিট াবপগ option মপ্রযণ কবযগত াআগফ এফাং প্রদি option চূড়ান্ত ফবরয়া গণয 
াআগফ। ৩১-১২-১৯৮৫াআাং তাবযগখয ভগধয option প্রদান না কবযগর াত্র াঅগদানুমায়ী মফতন, বাতাবদ 
গ্রগণয গক্ষ option প্রদান কযা াআয়াগছ ফবরয়া গণয াআগফ। াত্র াঅগদানুমায়ী মফতন, বাতা, াআতযাবদ গ্রণ 
মক্ষগত্র ূফথ াঅবযত াংবিষ্ট মফতন, বাতা াআতযাবদ ভন্বয় কবযগত াআগফ। 
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চ) চুবিবববিক বনগয়াগকারীন চাকবযয জন্য মকান ফবধথত মনন ফা াআনবক্রগভটট প্রায াআগফ না। 

২। মফতন, বাতা, াআতযাবদ ম্বগে াত্র াঅগদগ মাা উগেখ কযা াআয়াগছ তাা গত্ত্বও চুবি মভাতাগফক মদয় মফতন, 

বাতা, াআতযাবদয মক্ষগত্র যকায কতৃথক জাবযকৃত মম মকান াঅগদ প্রগমাজয াআগফ। 

৩। ফবযাগতগগণয চুবিবববিক বনগয়াগগয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ াংক্রান্ত তথাফরী মথাযীবত প্রবত মক্ষগত্র গুনাগুণ 
বফগফচনা কবযয়া াংস্থান ভন্ত্রণারয় ও াথথ বফবাগগয ভগধয াঅগরাচনাক্রগভ বস্থয কযা াআগফ এফাং তদানুমায়ী যকাবয 
াঅগদ জাবয কযা াআগফ। 

৪। াত্র াঅগদ ১-৬-১৯৮৫ াআাং তাবযখ াআগত কামথকয ফবরয়া গণয াআগফ। 

৫। াত্র াঅগদগয বযন্থী ূফথফতথী কর াঅগদ/বনগদথাফরীয াংবিষ্ট ধাযাভূ ফাবতর ফবরয়া গণয াআগফ। 

ফযাখযা: 

১) মফাভবযক কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মক্ষগত্র মফতন (pay) ফবরগত ভূর মফতন ফুঝাাআগফ। 

২) াভবযক কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মক্ষগত্র মফতন (pay) ফবরগত মযাংক ম, কভাটি/ স্টাপ/ চাজথ/ াআনস্ট্রাকনার 
ম, মকায়াবরবপগকন ম এফাং বিস্টাগফথন্স ম ফঝুাাআগফ। তগফ তথ এাআ মম, মযাংক ম ছাড়া ান্যান্য ম াফয 
গ্রণ/ বযবরজ/ ছুবট/ াফয প্রস্তুবত ছুবটয ূগফথ বতন ফা বতগনয াবধক ফৎয বফযবতীনবাগফ াঅযণ কবযগত 
াআগফ। 

৩) ‘গ্র মনন’ (Gross Pension) ফবরগত কভুগটন এফাং/ াথফা ভথণূফথ মনন (Pension before 

Commutation and/or surrender) ফঝুাাআগফ। উগেখয মম, বফগল াবতবযি মননও (মবদ থাগক) উা গ্র 
মনগনয ান্তবুথি াআগফ। 

৪) াত্র াঅগদগয ১ভ ানুগচ্ছগদয ‘ক’ ও ‘খ’ উ-ানুগচ্ছগদ উবেবখত ‘ভবযভাণ াাংক’ ফঝুাাআগত উি 
ানুগচ্ছগদয উ-ানুগচ্ছদ ‘ঘ’-মত উবেবখত ‘ভবযভাণ াাংক’ ফঝুাাআগফ। 

 

 

এ, মক, এভ, যবদ উবিন 

উ-বচফ (বফবধ)। 

নাং-াভ(বফবধ-১)/১এ-২৫/৮৫/৯৩(১৫০০) তাবযখ ঢাকা, ২৫ম নগবম্বয, ১৯৮৫ াআাং 

াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রযণ কযা াআর। 

 

এভ,এ, যবভ বভঞা 
াখা প্রধান। 

ফটটন: 
১। প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক ভগাদগয়য বপ্রবন্সার স্টাপ াবপায, ুযাতন াংদ বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবত/ উ-প্রধান াভবযক াঅাআন প্রাক/ ভন্ত্রী/ উগদষ্টা/ উভন্ত্রী/ প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয ফযবিগত বচফ। 
৩। কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ 

৪। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৫। কগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআনান্স, ঢাকা। 

৬। ভা বাফযক্ষক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
৭। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
৮। কর বফবাগীয় কবভনায। 
৯। ভা বাফ যক্ষক (গযরওগয়), চট্টগ্রাভ। 
১০। ভা বাফ যক্ষক (ওয়থাক এণ্ড ওয়াদা), ঢাকা। 
১১। ভা বাফ যক্ষক (ব, বট এণ্ডবট), ঢাকা। 
১২। কর ভন্ত্রণারগয়য চীপ একাউটট াবপায। 
১৩। কর মজরা প্রাক। 
১৪। কর মজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
১৫। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
১৬। কর উগজরা একাউটট াবপায। 
১৭। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
১৮। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-১৪/৮৫/১৪০ তাবযখ: ৮/৫/৯৪ ফাাং 
২৫/৮/৮৭ াআাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযীবদগগক াথথ বফবাগগয ২১/১/৮৫াআাং তাবযগখয 
স্মাযগকয াঅওতায় ছবুটয বযফগতথ নগদ াথথ প্রদান প্রগঙ্গ। 

 াঅবদষ্ট াআয়া জানান মাাআগতগচ, াথথ বফবাগ কতৃথক ৩০/১০/৮৫াআাং তাবযগক জাবযকৃত াবপ াঅগদ নম্বয াভ/ াবফ/ 
প্রবফ-২/ ছুবট-১৬/৮৪৯াাং)/২০৫ াঅাংবক াংগাধনূফথক যকায চুবিবববিক বনগয়াবজত াফযপ্রাপ্ত যকাবয 
কভথকতথা/ কভথচাযীবদগগক াথথ বফবাগগয ২১/১/৮৫াআাং তাবযগখ জাবযকৃত াভ/ াবফ/ প্রবফ-২/ ছুবট-১৬/৮৪/৯ নম্বয 
স্মাযগকয াঅওতায় াওনা াগগক্ষ, ছুবটয বযফগতথ নগদ াথথ প্রদান প্রগঙ্গ বনগেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন। 

১/৯/৮৫ তাবযগখয যফতথী ভগয় যকাবয কভথকতথা/ কভথচাযী মাাঁাযা চুিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা াআগফন 
তাাঁাযাও ছুবট নগদায়গনয সুবফধা প্রায াআফন। তগফ তাাঁাগদয মক্ষগত্র ছুবট নগদায়গনয উগিগে ছুবটয প্রাযতা বনণথগয়য 
ভয় াফযপ্রস্তুবতজবনত গফথাচ্চ ছুবটয ভবযভাণ কার ফাদ বদয়া াফবষ্ট াওনা ছুবটয ানূর্ধ্থ ১২ (ফায) ভা 
নগদায়গনয সুবফধা মদওয়া াআগফ। 

 

এভ, এভ, যভান 

উ-বচফ (বফবধ) 
মপান: ২৪১৬০৩। 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ছুবট-১৪/৮৫/১৪০ তাবযখ: ৮/৫/৯৪ ফাাং 
২৫/৮/৮৭ াআাং 

 াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রযণ কযা াআর: 
 

মক, এভ, কবযভ 

ববনয়য কাযী বচফ 

মপান নাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফটটন: 
১। যাষ্ট্রবতয ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয় (াগথাগনর বফবাগ), ফঙ্গ বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একান্ত বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
১০। বচফ, কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১২। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৩। কগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআনান্স, ঢাকা। 
১৪। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১৫। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায ও মটবরগপান), ঢাকা। 
১৬। ভা বাফ বনযীক্ষাঅ বযচারক (ূতথ), ঢাকা। 
১৭। কর ভন্ত্রণারগয়য প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। 
১৮। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
১৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
২০। কর মজরা প্রাক। 
২১। কর মজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২২। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২৩। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৪। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২৫। াথথ বফবাগগয কর াবপায। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ২ 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ভবা-২/৮৭/১৪৫ তাবযখ: ২৪/৫/৯৪ ফাাং 
১০/৯/৮৭ াআাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াগকৃত কভথচাযীগদয ভাঘথয বাতা প্রদান প্রগঙ্গ। 
 

 বনেস্বাক্ষযকাযী এাআ ভগভথ জানাাআগত াঅবদষ্ট াআয়াগছন মম, চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা ও কভথচাযী মাাগদয 
মফতন াংগাবধত নুতন মকেলগর/ নুতন জাতীয় মকেলগর বনধথাযণ কযা াআয়াগছ, তাাঁাযা াথথ বফবাগগয ১০/৪/৯৪ ফাাং/ 
২৭/৭/৮৭াআাং তাবযগখয াভ (াবফ)/ প্রবফ-২/ ভবা-২/ ৮৭/ ১২৪ নম্বয স্মাযগকয াঅওতায় মনন মবাগী বাগফ প্রায 
ভাঘথয বাতা বকাংফা াত্র স্মাযগকয াঅওতায় চুবিবববিক কভথকতথা ও কভথচাযী বাগফ প্রায ভাঘথয বাতা-এাআ ভাঘথয 
বাতা দ্বগয়য মম মকান একবট প্রায াআগফন। 

 

 

এভ, এভ, যভান 

উ-বচফ (বফবধ) 

নাং-াভ(াবফ)/প্রবফ-২/ভবা-২/৮৭/১৪৫(২০০০) তাবযখ: ২৪/৫/৯৪ ফাাং 
১০/৯/৮৭ াআাং 

 াফগবত এফাং প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রবযণ কযা াআর: 
 

এভ, এ, যবভ বভয়া 
ববনয়য কাযী বচফ 

মপান নাং-২৩৫১১১/৩৬৮৮ 

ফটটন: 
১। যাষ্ট্রবতয ভুখয বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ফঙ্গ বফন, ঢাকা। 
২। যাষ্ট্রবতয একান্ত বচফ, যাষ্ট্রবতয বচফারয়, ুযাতন াংদ বফন, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
৩। উ-যাষ্ট্রবতয বচফ, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৪। প্রধানভন্ত্রী ভগাদগয়য একান্ত বচফ। 
৫। উ-প্রধানভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৬। ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৭। উগদষ্টা ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৮। প্রবতভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
৯। উ-ভন্ত্রী ভগাদয়গগণয একান্ত বচফ। 
১০। বচফ, কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ। 
১১। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, ঢাকা। 
১২। ভা বাফ বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৩। কগটরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স, ঢাকা। 
১৪। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (গযরথ), চট্টগ্রাভ। 
১৫। ভা বাফ বনযীক্ষা বযচারক (িাক, তায ও মটবরগপান), ঢাকা। 
১৬। ভা বাফ বনযীক্ষাঅ বযচারক (ূতথ), ঢাকা। 
১৭। কর ভন্ত্রণারগয়য প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা। 
১৮। কর বফবাগ/ বযদপ্তয প্রধান। 
১৯। কর বফবাগীয় কবভনায। 
২০। কর মজরা প্রাক। 
২১। কর মজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২২। কর উগজরা বনফথাী াবপায। 
২৩। কর উগজরা বাফযক্ষণ াবপায। 
২৪। প্রধান তথয াবপায, তথয ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২৫। প্রান উাআাং াথথ বফবাগ। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয় 

াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ াখা- ১ 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-১)-১এ-১/৯২-৫ তাবযখ: ১৮-৯-১৩৯৮ ফাাং 
২-১-১৯৯২ বরাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা, মনন াআতযাবদ বনধথাযণ প্রগঙ্গ। 

 ১-৭-৯১াআাং তাবযখ াআগত যকায কতৃথক জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯১ প্রফতথন কযা াআয়াগছ। াআায পগর জনস্বাগথথ 
যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠাগন চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন/ মনন বনধথাযগণয প্রশ্নবট বকছুকার 
মাফত যকাগযয বক্রয় বফগফচনাধীন বছর। ুঙ্খানুুঙ্খরূগ বফচায বফগফচনাূফথক যকায এ ফযাাগয বনগে ফবণথত 
বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন: 

ক) াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগযত াফস্থায় জনস্বাগথথ যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠাগন চুবিবববিক বনগয়াগপ্রাপ্ত না 
াআগর, মম কর কভথকতথা/ কভথচাযী জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯১ প্রফতথগনয প্রাযম্ভ তাবযগখ াথথাৎ ১-৭-৯১াআাং 
তাবযগখ াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগ কবযগতন, তাাঁাগদয মফতন ও মনন বনগোিবাগফ ুনাঃবনধথাবযত াআগফ: 

১) াংবিষ্ট কভথকতথা/ কভথচাযী, জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯১ প্রফতথগনয ূগফথ, মমাআ ভূর দ াআগত াফয গ্রণ 
কবযয়াগছন, তাাঁায মফতন মাআ গদয ানুরূ (Corresponding) জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯১-মত চাকবয 
(গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ ১৯৯১-এয ানুগচ্ছদ ৬ (৪) ানুমায়ী বনধথাযণ কযা াআগফ। 

২) উ-ানুগচ্ছদ (১) ানুমায়ী বনধথাবযত মফতগনয বববিগত উবেবখত াঅগদগয ানুগচ্ছদ ৬ (৬) ানুমায়ী ১-

৭-৯১ াআাং তাবযগখ তাাঁায মনন (াঅনুগতাবলক) ুনাঃবনধথাবযত াআগফ। 

৩) ১-৭-৯১াআাং তাবযগখ ুনাঃবনধথাবযত মনন াঅনুগতাবলক াআগত ১-৭-৯১াআাং তাবযগখয ূগফথ বনধথাবযত ও 
গৃীত াঅনুগতাবলক াাংক এফাং ১-৭-৯১ াআাং তাবযখ ও উায য ূফথ বনধথাবযত ও গৃীত মনন াাংক, 

মবদ থাগক, ভন্বয় কবযগত াআগফ। 

৪) চুবিবববিক গদ বনধথাবযত তাাঁায ভাবক মফতন াআগত ুনাঃবনধথাবযত ‘গ্র মনন’ (কবভউগটন/ 
ভথণ কযায ূগফথয াাংক) এফাং বফগল াবতবযি মনন, মবদ থাগক, ফাদ বদগত াআগফ। 

খ) ১-৭-৯১ াআাং ফা উায য মাাযা াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগযত াফস্থায় চুবি-বববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা 
াআগফন এফাং এাআরূ বনগয়াবজত না াআগর াফযপ্রস্তুবত ছুবট ভগয় ফাৎবযক মফতন ফবৃদ্ধ প্রায াআগতন 
তাাঁাগদয মনন বনধথাযণ মক্ষগত্র উি মফতন ফৃবদ্ধও মফতগনয বত মুি াআগফ। 

গ) ১-৭-৯১াআাং তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাবয মাাগদয চুবিয মভয়াদ ১-৭-৯১াআাং ফা 
উায য মথন্ত াফযাত াঅগছ াথফা ১-৭-৯১াআাং তাবযখ ফা উায য মাাঁাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত 
াআয়াগছন ফা াআগফন তাাঁাগদয মফতন ১-৭-৯১াআাং তাবযগখয চুবিবববিক গদয প্রচবরত মফতন মকেলগর াথথ 
বফবাগগয ২৫-১১-৮৫াআাং তাবযগখয াভ(বফবধ-১) ১এ-২৫/ ৮৫/ ৯৩ াথথ বফবাগগয ২৫-১১-৮৫াআাং তাবযগখয 
াভ(বফবধ-১) ১এ-২৫/ ৮৫/ ৯০ নম্বয াবপ স্মাযগকয নীবতভারা ানুযগণ বনধথাযণ কবযগত াআগফ। উগেখয 
মম উি াবপ স্মাযগকয ান্যান্য বনগদথাফরী ফরফৎ থাবকগফ। 

২। াত্র াঅগদ ১-৭-৯১ াআাং তাবযখ াআগত কামথকয ফবরয়া গণয াআগফ। 
 

 

এাআচ, াঅয, দি 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তাঃ ও প্রবফবধ) 
বফতযণ: 
াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণাগথথ ানুবরব মপ্রযণ কযা াআর: 

১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 
২. ভুখয াথথ বচফ, াথথ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
৩. বচফ, প্রধানভন্ত্রীয দপ্তয, ঢাকা। 
৪. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত াবতবযি বচফ ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। তাাঁাগদয 

াঅওতাবিু কর াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ স্বায়িাবত াংস্থাভূগ াআায ানুবরব মপ্রযগণয ানুগযাধ কযা াআর। 
৫. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 
৬. ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ াবিট াউজ, ভগফাজায, ঢাকা। (তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায 

ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 
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৭. কম্পগরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স (প্রািন এভ, এ, বজ), তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব 
মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৮. বফবাগীয় কবভনায -------------------------------- বফবাগ। তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব মপ্রযণ 
কযায জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 

৯. বাফ ভাবনয়ন্ত্রক (গফাভবযক), ফাাংরাগদ, ঢাকা। তাাঁায াধীনস্থ কর াবপগ াআায ানুবরব মপ্রযণ কযায 
ানুগযাধ কযা াআর) 

১০. াথথ উগদষ্টা ও প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ মযরওগয় (ূফথ), ব.াঅয.বফ.বফন, চট্টগ্রাভ। 
১১. াথথ উগদষ্টা ও প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ মযরওগয় (বিভ), যাজাী। 
১২. বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন ও বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
১৩. বযচারক, ফাবণজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৪. বযচারক, মযরওগয় াবিট, ব.াঅয.বফ. বফন, চট্টগ্রাভ। 
১৫. বযচারক, স্থানীয় ও যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৬. বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, িাক, তায ও দূযারানী, ঢাকা। 
১৭. বযচারক, মফাভবযক বাফ বনযীক্ষা াবধদপ্তয, প্রািন এ.বজ, বফ (ব) বফন ৫ভ তরা, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৮. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, যযাষ্ট্র বফলয়ক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
১৯. াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা 

 

 

মভাাঃ বপগযাজ বকফবযয়া 
ববনয়য কাযী বচফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-১ 

নাং-াভ/াবফ/বফবধ-১/১এ-১/৯৮/৯৭(১০০০) তাবযখ: ২৬-০৪-১৪০৫ ফাঃ 
১০-০৮-১৯৯৮ াআাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা, মনন াআতযাবদ বনধথাযণ/ নুাঃবনধথাযণ প্রগঙ্গ। 
 

 ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ াআগত জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯৭ প্রফতথন কযা াআয়াগছ। াআায পগর যকাবয/ স্ব-

াবত প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রায়ি ফযাাংক ও াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান াআতযাবদ াংস্থাভূগয াফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাযা 
জনস্বাগথথ মফাভবযক গদ চুবিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা াআগফন তাাগদয মফতন/ মনন বনধথাযণ/ 
ুনাঃবনধথাযগণয বফলয়বট মথামথবাগফ বফগফচনাূফথক যকায বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কবযয়াগছন: 

১) ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাগদয চুবিয মভয়াদ ১রা 
জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ ফা উায য মথন্ত াফযাত াঅগছ, তাাগদয মফতন ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ াআগত 
চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয উি তাবযগখ প্রচবরত মফতন মকেলগর াথথ বফবাগগয ২৫ম নগবম্বয, ১৯৮৫ 
তাবযগখয াভ/ (বফবধ-১) ১এ-২৫/ ৮৫/ ৯৩ নম্বয াবপ স্মাযগকয নীবতভারা ানুযগণ বনধথাযণ কবযগত 
াআগফ। তগফ তাাযা ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ াআগত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ১৯৯৭ এয 
ানুগচ্ছদ ১ (৩) (ক) ানুমায়ী ফবধথত মফতগনয সুবফধা এফাং উি াঅগদগয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (খ) ানুযগণ স্ব-স্ব 
চুবিত্র ানুমায়ী তাাগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায াআগফন। 

২) াফযপ্রস্তুবত ছুবট মবাগযত াফস্থায় জনস্বাগথথ যকাবয স্বায়িাবত প্রবতষ্ঠান চুবিবববিক বনগয়াগপ্রাপ্ত না 
াআগর, মম কর কভথকতথা/ কভথচাযী জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯৭ প্রফতথগনয প্রাযম্ভ তাবযগখ াফযপ্রস্তুবত ছুবট 
মবাগ কবযগতন, তাাযা জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯৭ প্রফতথগনয ূগফথ মম ভূর দ াআগত াফয গ্রণ 
কবযয়াগছন, মাআ গদয ানুরূ (corresponding) জাতীয় মফতন মকেলর, ১৯৯৭-মত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) 
াঅগদ, ১৯৯৭ এয ানুগচ্ছদ ৬ (৫) এফাং ৬ (৭) ানুমায়ী ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখ তাাগদয মফতন ও 
মনন (াঅনুগতাবলক) ুনাঃবনধথাযণ কবযগত াআগফ এফাং ুনাঃবনধথাবযত মনন ও াঅনুগতাবলক াআগত ১রা 
জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখয ূগফথ বনধথাবযত ও গৃীত মনন এফাং াঅনুগতাবলক-এয াাংক াথথ বফবাগগয ২যা 
জানুয়াযী, ১৯৯২ তাবযগখয াভ/ াবফ (প্রবফবধ-১)১এ-১/৯২-৫ নম্বয াবপ স্মাযগকয নীবতভারা ানুযগণ 
ভন্বয় কবযগত াআগফ। তগফ তাাঁাযা ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযখ াআগত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, 

১৯৯৭ এয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (ক) ানুমায়ী ফবধথত মফতগনয সুবফধা প্রায াআগফন এফাং উি ানুগচ্ছগদয বফধান 
ানুমায়ী বনধথাবযত মফতন াআগত ুনাঃবনধথাবযত গ্র মনন (কভুগটন/ ভথণ কযায ূগফথয াাংক) এফাং 
বফগল াবতবযি মনন, মবদ থাগক, ফাদ মাাআগফ। এতদ্বযতীত, তাাযা চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, 

১৯৯৭ এয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (খ) ানুযগণ স্ব-স্ব চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁাগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায 
াআগফন। 

৩) ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখ ফা উায য মাাযা চুবিবববিক বনগয়াবজত াআয়াগছন ফা াআগফন তাাগদয 
চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন, চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ১৯৯৭ এয ানুগচ্ছগদ ১ (৩) (ক) 
ানুমায়ী বনধথাবযত াআগফ এফাং উি বনধথাবযত মফতন াআগত গ্র মনন াাংক/ ভবযভাণ াাংক ফাদ মাাআগফ। 
এতদ্বযতীত, তাাযা চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ১৯৯৭ এয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (খ) ানুমায়ী স্ব-স্ব 
চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁাগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায াআগফন। 

২। াথথ বফবাগগয ২৫ম নগবম্বয, ১৯৮৫ তাবযগখয াভ (বফবধ-১)/১এ-২৫/৮৫/৯৩ এফাং ২যা জানুয়াযী, ১৯৯২ 
তাবযগখয াভ/ াবফ (প্রবফবধ-১)১এ-১/৯২-৫ নম্বয াবপ স্মাযকভূগয ান্যান্য বনগদথাফরী ফরফৎ থাবকগফ। 

৩। এাআ াঅগদ ১রা জুরাাআ, ১৯৯৭ তাবযগখ কামথকয াআয়াগছ ফবরয়া গণয াআগফ। 
 

 

মভাাঃ াঅফরৃর রবতপ ভটির 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ) 
মপান-৮৬৯৫০৭ 

বফতযণ: 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা। 
২। ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়। 
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৩। বচফ, যাষ্ট্রবতয কামথারয়, ফঙ্গবফন, ঢাকা। 
৪। চবফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ----------------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। তাাগদয াঅওতাবুি কর 

াবধদপ্তয/ বযদপ্তয/ বাফ াখাভূগ াআায ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৫। ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, ফাাংরাগদ ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, াবিট াউজ,১৮৯, ীদ 

চয়দ নজরুর াআরাভ যণী, ঢাকা-১০০০। 
 তাায াধীন কর াবপগ াআায ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৬। কগটরারায মজনাগযর বিগপন্স পাাআন্যান্স (প্রািন এভ, এ, বজ), মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাায াধীন কর াবপগ 

াআায ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৭। বাফ ভাবনয়ন্ত্রক (গফাভবযক) ফাাংরাগদ, ঢাকা। 

তাায াধীন াবপভূগ াআায ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা াআর। 
৮। বফবাগীয় কবভনায -------------------------- বফবাগ। 
৯। মজরা প্রাক (কর মজরা)। 
১০। াথথ উগদষ্টা ও প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ মযরওগয় (ূফথ) ব, াঅয, বফ বফন, চট্টগ্রাভ। 
১১। াথথ উগদষ্টা ও প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ফাাংরাগদ মযরওগয় (বিভ), যাজাী। 
১২। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, ূতথ, াবন ও বফজরী, কাকযাাআর, ঢাকা। 
১৩। বযচারক, ফাবণবজযক বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৪। বযচারক, মযরওগয় াবিট ব, াঅয, বফ, বফন, চট্টগ্রাভ। 
১৫। বযচারক, স্থানীয় ও যাজস্ব বাফ বনযীক্ষা, ঢাকা। 
১৬। বযচারক, বাফ বনযীক্ষা, িাক, তায ও দূযারানী, ঢাকা। 
১৭। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, ----------------------- (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ) 
১৮। মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর মজরা)। 
১৯। গািথ/ নবথ/ াংকরন। 
২০। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াখা-২। 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-২/১এ-১/২০০৫/৮(১০০০) তাবযখ: 
৪-৩-১৪১২ ফাাং 

১৮-৬-২০০৫ াআাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন, বাতা, মনন াআতযাবদ বনধথাযণ/ নুাঃবনধথাযণ প্রগঙ্গ। 

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, এ.াঅয.ও নাং-১১৯-াঅাআন/২০০৫/াভ/াবফ/(ফাস্তাঃ-১) জাাঃ মফাঃ মকেলর-

১/২০০৫/৭৩ মভাতাগফক ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযখ গত জাতীয় মফতন মকেলর, ২০০৫ প্রফতথন কযা গয়গছ। ম 
াঅগরাগক যকাবয/স্ব-াবত প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রায়ি ফযাাংক ও াথথরগ্নী প্রবতষ্ঠান াআতযাবদ াংস্থাভূগয াফযপ্রাপ্ত কভথকতথা/ 
কভথচাযী মাাঁযা জনস্বাগথথ মফাভবযক গদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন তাাঁগদয মফতন/ মনন বনধথাযণ/ 
ুনাঃবনধথাযগণয বফলয়বট মথামথবাগফ বফগফচনাূফথক যকায বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ: 

১। ক) ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাঁগদয চুবিয মভয়াদ ১ জানুয়াবয 
২০০৫ তাবযখ ফা তাযয মথন্ত াফযাত াঅগছ তাাঁগদয মফতন ১ জানুয়াবয ২০০৫ তাবযখ গত চুবিবববিক 
বনগয়াবজত গদয উি তাবযগখ প্রচবরত মফতনগকেলগরয বববিগত বনধথাযণ কযগত গফ। তগফ তাাঁযা ১ জানুয়াবয, 

২০০৫ তাবযখ গত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছদ ১(৩) (ক) ানুমায়ী ফবধথত 
মফতগনয সুবফধা এফাং উি াঅগদগয ানুগচ্ছদ ১(৩) (গ) ানুযগণ স্ব-স্ব চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁগদয মক্ষগত্র 
প্রগমাজয বাতাবদ প্রায গফন। 

খ) চুবিবববিক বনগয়াবজত না গর ১-১-২০০৫ তাবযগখ াফয প্রস্তুবত ছুবটগত থাকগতন এ ধযগনয কভথকতথা/ 
কভথচাযীগদয মক্ষগত্র চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছদ ৬(৬) ও ৬(৮) এ ফবণথত বফধান 
(১-১-২০০৫ তাবযগখ মাাঁযা ছুবটগত/াফয প্রস্তুবত ছুবটগত বছগরন তাাঁগদয মফতন/ মনন বনধথাযণ াংক্রান্ত) 
ানুযণ কযগত গফ। বকন্তু াফয প্রস্তুবত ছুবট ফাবতর কগয মম কর কভথকতথা/ কভথচাযীগক ১-১-২০০৫ তাবযখ 
াথফা তাযয চুবিবববিক বনগয়াবজত কযা গয়বছর তাাঁযা নতুন মফতনগকেলগর মফতন ুনাঃবনধথাযণ এফাং 
তদনুমায়ী মনন এফাং াঅনুগতাবলক সুবফধা প্রাপ্ত গফন। চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয 
ানুগচ্ছদ ৬(৯) ানুমায়ী ১-১-২০০৫ গত ৩০-৬-২০০৫ মথন্ত ভগয় মাাঁযা াফগয মাগফন তাাঁযা নতুন 
মফতনগকেলগরয ূণথ সুবফধা প্রাপ্ত গফন। তগফ ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযখ গত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) 
াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছদ ১ (৩) (ক) ানুমায়ী ফবধথত মফতগনয সুবফধা প্রায গফন। উি ানুগচ্ছগদয 
বফধান ানুমায়ী বনধথাবযত মফতন গত বনধথাবযত গ্র মনন (কভুযগটন/ভথণ কযায ূগফথয াঙ্ক) এফাং 
বফগল াবতবযি মনন মবদ থাগক, ফাদ মাগফ। এতদ্বযতীত, তাাঁযা চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ 
এয ানুগচ্ছদ ১(৩) (গ) ানুযগণ স্ব-স্ব চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায গফন। 

গ) ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযগখ ফা তাযয মাাঁযা চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন তাগদয চুবিবববিক 
বনগয়াবজত গদয মফতন, চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছগদ ১ (৩) (ক) ানুমায়ী 
বনধথাবযত গফ এফাং উি বনধথাবযত মফতন গত গ্র মনন াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। এতদ্বযতীত, তাাঁযা 
চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৫ এয ানুগচ্ছদ ১(৩) (গ) ানুমায়ী স্ব-স্ব চুবিত্র ানুমায়ী তাাঁগদয 
মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায গফন। 

 

২। উমুথি ানুগচ্ছদ ১(ক) (খ) ও (গ) এ ফবণথত বফলয়গুবর ফাস্তফায়গনয মক্ষগত্র বনেফবণথত তথাফরী ানুযণ কযগত 
গফ: 

ক) ১-১-২০০৫ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযী মাাঁগদয চুবিয মভয়াদ ১-১-২০০৫ ফা 
তাযয মথন্ত াফযাত াঅগছ, তাাঁগদয মফতন ১-১-২০০৫ তাবযখ গত চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয উি 
তাবযগখ প্রচবরত মফতনগকেলগরয প্রাযবম্ভক স্তয াথফা াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন, এ 
রৃাআ এয ভগধয মা াবধক গফ তা গত গ্র মনন াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। 

খ) ১-১-২০০৫ ফা তাযয মাাঁযা চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন, তাাঁগদয মফতন চুবিবববিক গদয 
প্রচবরত মফতনগকেলগরয বনেফবণথত বনগদথনা ানুযগণ ধামথ গফ:- 

১) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন (Pay) মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয 
মফতনগকেলগরয ফথবনে ধাগয মথগক কভ য়, তা গর উি মকেলগরয ফথবনে ধাগ মফতন বনধথাবযত গফ 
এফাং বনধথাবযত মফতন গত গ্র মনন াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। 
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২) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতনগকেলগরয 
ফথবনে াথফা গফথাচ্চ ধাগয ভান াথফা তায ভাঝাভাবঝ মম মকান স্থাগন য়, তা গর াঅবযত মল 
মফতন উি মকেলগরয মকান ধাগয ভান গর, উি ধাগাআ মফতন বনধথাবযত গফ এফাং ধাগ না বভরগর 
যফতথী উচ্চতয ধাগ মফতন বনধথাবযত গফ। উবয় মক্ষগত্রাআ বনধথাবযত মফতন গত গ্র মনন 
াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। 

৩) াফয গ্রগণয াফযফবত ূগফথ াঅবযত মল মফতন মবদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতনগকেলগরয 

গফথাচ্চ ধাগয মফব য় তা গর মল াঅবযত মফতনাআ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ 

বনধথাবযত গফ এফাং উি বনধথাবযত মফতন গত গ্র মনন াঙ্ক/ভবযভাণ াঙ্ক ফাদ মাগফ। 

৩। চুবিবববিক বনগয়াগকারীন চাকবযয জন্য মকান ফবধথত মনন ফা াআনবক্রগভটট প্রায গফ না। 

৪। মফতন, বাতা াআতযাবদ ম্বগে এ াঅগদগ মা উগেখ কযা গয়গছ তা গত্ত্বও চুবি মভাতাগফক মদয় মফতন, বাতা 
াআতযাবদয মক্ষগত্র যকায কতৃথক জাবযকৃত মম মকান াঅগদ প্রগমাজয গফ। 

৫। ফবযাগতগগণয চুবিবববিক বনগয়াগগয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ াংক্রান্ত তথাফরী মথাযীবত প্রবত মক্ষগত্র গুণাগুণ 
বফগফচনা কগয াংস্থান ভন্ত্রণারয় ও াথথ বফবাগগয ভগধয াঅগরাচনাক্রগভ বস্থয কযা গফ এফাং তদনুমায়ী যকাবয 
াঅগদ জাবয কযা গফ। 

৬। এ াঅগদগয বযন্থী ূফথফতথী কর াঅগদ/স্মাযক বনগদথাফরীয াংবিষ্ট াাংভূ ফাবতর ফগর গণয গফ, তগফ এ 
স্মাযগকয াগথ ঙ্গবত াগগক্ষ, চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা/ কভথচাযীগদয মফতন বনধথাযগণয বফলগয় াথথ 
বফবাগগয ২৫-১১-১৯৮৫ তাবযগখয াভ(বফবধ-১)/ ১এ-২৫/৮৫/৯৩, ০২-০১-১৯৯২ তাবযগখয াভ/াবফ (প্রবফবধ-

১)-১এ-১/৯২-৫ এফাং ১০-০৮-১৯৯৮ তাবযগখয াভ/াবফ/প্রবফবধ-১/১ এ-১/৯৮/৯৭/(১০০০) নম্বয াবপ 
স্মাযকভূগ ফবণথত তথাফরী ানুযণগমাগয গফ। 

৭। এ.াঅয.ও নাং-১১৯-াঅাআন/২০০৫/াভ/াবফ/(ফাস্তাঃ-১) জাাঃ মফাঃ মকেলর-১/২০০৫/৭৩ মভাতাগফক এ স্মাযক ১ 
জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযগখ কামথকয গয়গছ ফগর গণয গফ। 

 

মভাাম্মদ াঅরী খান 

মুগ্ম-বচফ (ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ) 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয়। 

বফতযণ: 
১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 
২. ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয 

জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৩. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 
৪. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 

এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৫. বফবাগীয় কবভনায -------------------------------- (কর বফবাগ)। 

৬. বাফ ভাবনয়ন্ত্রক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
গরা। 

৭. কম্পগরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৮. াবতবযি ভাবযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ মযরওগয়, মযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৯. মজরা প্রাক --------------------------------------------------- (কর মজরা)। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

১০. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ---------------------------------------------------। 

১১. উগজরা বনফথাী াবপায --------------------------------------------------- (কর উগজরা)। 

১২. বফবাগীয় বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর বফবাগ)। 

১৩. মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর মজরা)। 

১৪. উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর উগজরা)। 

১৫. াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফায়ন ও প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াবধাখা-২ 

নাং-াভ/ াবফ (প্রবফবধ-২)/ চুবি-১/২০০৮/২৪১ তাবযখ: 
১৭/০২/২০০৮ বরাঃ 

০৫/১১/১৪১৪ ফাাং 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা-কভথচাযী এফাং ান্যান্যগদয চবুিবববিক বনগয়াগগয মক্ষগত্র মফতন, বাতা াআতযাবদ 
বনধথাযণ/ নুাঃবনধথাযণ। 

 

 বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, এ.াঅয.ও নাং- ১১৯-াঅাআন/২০০৫/ াভ/ াবফ/ (ফাস্তাঃ-১)/ জাাঃগফাঃগকেলর-২০০৫/ 
৭৩ মভাতাগফক ১ জানুয়াবয, ২০০৫ তাবযখ গত জাতীয় মফতন মকেলর, ২০০৫ প্রফতথন কযা গয়গছ। ম াঅগরাগক 
যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠান, ফযাাংক ও াথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠান াআতযাবদ াংস্থাভূগয াফয প্রাপ্ত কভথকতথা-কভথচাযী মাযা 
জনস্বাগথথ মফাভবযক গদ চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন তাাঁগদয মফতন/ মনন বনধথাযণ/ ুনাঃবনধথাযগণয 
বফলয়বট মথামথবাগফ বফগফচনাূফথক চুবিয তথাফরী বনধথাযগণয মক্ষগত্র যকায বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ। 

০১। াফয গ্রগণয াফযফবতয ূগফথ াঅবযত মল মফতন (Last Pay) চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ 
বনধথাবযত গফ। বফগল মক্ষগত্র যকায কতৃথক বনধথাবযত াথফা উবয় গক্ষয ম্মবতগত যকাগযয াগথ চুবি ানুমায়ী 
বনধথাবযত মফতনাআ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ বনধথাবযত গফ। 

০২। বনধথাবযত মফতন গত বনধথাবযত গ্র মনন (কভুযগটন/ ভথণ কযায ূগফথয াাংক) এফাং বফগল াবতবযি 
মনন, মবদ থাগক, ফাদ মাগফ না। 

০৩। চুবিবববিক বনগয়াগকারীন চাকবযয জন্য মকান ফবধথত মনন ফা াআনবক্রগভটট প্রায গফ না। 

০৪। মফতন, বাতা াআতযাবদ ম্বগে এ াঅগদগ মা উগেখ কযা গয়গছ তা গত্ত্ব চুবি মভাতাগফক মদয় মফতন, বাতা 
াআতযাবদয মক্ষগত্র যকায কতৃথক জাবযকৃত মম মকান াঅগদ প্রগমাজয গফ। 

০৫। াফযপ্রাপ্ত যকাবয কভথকতথা-কভথচাযী ফযতীত ান্যান্যগদয চুবিবববিক বনগয়াগগয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ 
াংক্রান্ত তথাফরী মথাযীবত প্রবত মক্ষগত্র গুণাগুণ বফগফচনা কগয াংস্থান ভন্ত্রণারয় ও াথথ বফবাগগয ভগধয াঅগরাচনাক্রগভ 
বস্থয কযা গফ এফাং তদনুমায়ী যকাবয চুবিত্র ম্পাবদত গফ। 

০৬। এ াঅগদগয বযন্থী ূফথফতথী কর াঅগদ/ স্মাযক বনগদথাফরীয াংবিষ্ট াাং ফাবতর ফগর গণয গফ, তগফ এ 
স্মাযগকয াগথ ঙ্গবত াগগক্ষ, চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা-কভথচাযীগদয মফতন বনধথাযগণয বফলগয় াথথ বফবাগগয 
২৫/১১/১৯৮৫ তাবযগখয াভ (বফবধ-১)/১এ-২৫/৮৫/৯৩, ০২/০১/১৯৯২ তাবযগখয াভ/ াবফ/ (প্রবফবধ-১)-১এ-

১/৯২-৫, ১০/০৮/১৯৯৮ তাবযগখয াভ/ াবফ/ প্রবফবধ-১/১এ-১/৯৮/৯৭/ (১০০০) এফাং ১৮/০৬/২০০৫ তাবযগখয াভ/ 
াবফ/ প্রবফবধ-২/১এ-১/২০০৫/৮ (১০০০), নম্বয াবপ স্মাযকভূগ ফবণথত তথাফরী ানুযণগমাগয গফ। 

০৭। জাবযয তাবযখ মথগক এ াঅগদ কামথকয গফ। 
 

 

মভাাঃ নাবরুজ্জাভান 

উ-বচফ 

াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 

বফতযণ: 
১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ুযাতন াংদ বফন, ঢাকা। 
২. ফাাংরাগদগয ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, ৭৭/৭, কাকযাাআর, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 

ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৩. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 
৪. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ 

এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৫. বফবাগীয় কবভনায -------------------------------- (কর বফবাগ)। 

৬. বাফ ভাবনয়ন্ত্রক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা 
গরা। 
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৭. কম্পগরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স মগুনফাবগচা, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব মপ্রযণ 
কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৮. াবতবযি ভাবযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ মযরওগয়, মযরবফন, ঢাকা। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয ানুবরব 
মপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

৯. মজরা প্রাক --------------------------------------------------- (কর মজরা)। তাাঁয াধীনস্থ কর াবপগ এয 
ানুবরব মপ্রযণ কযায জন্য ানুগযাধ কযা গরা। 

১০। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা ---------------------------------------------------। 

১১। উগজরা বনফথাী াবপায --------------------------------------------------- (কর উগজরা)। 

১২। বফবাগীয় বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর বফবাগ)। 

১৩। মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর মজরা)। 

১৪। উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- (কর উগজরা)। 

১৫। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ-২ াবধাখা 
www.mof.gov.bd 

নাং-াভ/াবফ(প্রবফবধ-২)/বফবধ-২/চুবি-(১)২০১০/৩৮৩ তাবযখ: 
১০-১১-১৪১৬ ফাঃ 

২২-০২-২০১০ বরাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা-কভথচাযীগদয মফতন, বাতা ও ান্যান্য সুবফধাবদ বনধথাযণ প্রগঙ্গ। 
 

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, এ.াঅয.ও নাং-২৫৫-াঅাআন/২০০৯/ াভ/ াবফ/ (ফাস্তাঃ-১)/ জাাঃগফাঃগকেলর-

১/২০০৯/২৩২ ফযাগত ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযখ গত জাতীয় মফতন মকেলর, ২০০৯ কামথকয কযা গয়গছ। ম াঅগরাগক 
যকাবয/ স্ব-াবত প্রবতষ্ঠান, যাষ্ট্রায়ি ফযাাংক ও াথথ রগ্নী প্রবতষ্ঠান াআতযাবদ াংস্থাভূগ জনস্বাগথথ মফাভবযক গদ মাাঁযা 
চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন ফা গফন তাাঁগদয মফতন, বাতা এফাং ান্যান্য সুবফধাবদ বনধথাযগণয বফলগয় যকায 
বনেফবণথত বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ: 

১। ক) ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযগখয ূগফথ চুবিবববিক বনগয়াবজত কভথকতথা-কভথচাযী, মাাঁগদয চুবিয মভয়াদ ১ জুরাাআ, 

২০০৯ তাবযখ ফা তাযয মথন্ত াফযাত াঅগছ তাাঁগদয মফতন ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযখ গত চুবিবববিক 
বনগয়াবজত গদয উি তাবযগখ প্রচবরত মফতন মকেলগরয বববিগত বনধথাযণ কযগত গফ। তগফ তাাঁযা ১ জুরাাআ, 

২০০৯ তাবযখ গত চাকবয (গফতন ও বাতাবদ) াঅগদ, ২০০৯ এয ানুগচ্ছদ ১(৩)(ক) ানুমায়ী ফবধথত 
মফতগনয সুবফধা এফাং যকাগযয াগথ ম্পাবদত চুবি ানুমায়ী তাাঁগদয মক্ষগত্র প্রগমাজয বাতাবদ প্রায গফন। 

খ) ১ জুরাাআ, ২০০৯ তাবযখ ফা তৎযফতথীগত মাাঁযা চুবিবববিক বনগয়াবজত গয়গছন তাাঁগদয মফতন-বাতায 
মক্ষগত্রও াত্র াবপ স্মাযগকয ১(ক) দপায বফধান প্রগমাজয গফ। 

২। এ াবপ স্মাযক জাবযয বদন ফা তৎযফতথীগত মাাঁযা চুবিবববিক গদ বনগয়াবজত গফন তাাঁগদয মক্ষগত্র াফয 
গ্রগণয াফযাবতয ূগফথ াঅবযত মল মফতন (Last pay) চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ বনধথাবযত 
গফ। বফগল মক্ষগত্র যকায কতৃথক বনধথাবযত াথফা উবয় গক্ষয ম্মবতগত যকাগযয াগথ ম্পাবদত চুবি 
ানুমায়ী বনধথাবযত মফতনাআ চুবিবববিক বনগয়াবজত গদয মফতন বগগফ বনধথাবযত গফ। 

৩। বনধথাবযত মফতন (চুবিবববিক) গত বনধথাবযত গ্র মনন (কভুযগটন/ভথণ কযায ূগফথয াাংক) এফাং বফগল 
াবতবযি মনন, মবদ থাগক, ফাদ মাগফ না। 

৪। চুবিবববিক বনগয়াগকারীন চাকবযয জন্য মকান াআনবক্রগভটট, ানুগতাবলক, ফবধথত মনন প্রগদয় গফ না। 

৫। মফতন, বাতা াআতযাবদ ম্পগকথ এ াঅগদগ মা উগেখ কযা গয়গছ তা গত্ত্বও চুবি মভাতাগফক মদয় মফতন, বাতা 
াআতযাবদয মক্ষগত্র যকায কতৃথক যফতথীগত বফববন্ন ভয় জাবযকৃত াঅগদ প্রগমাজয গফ। 

৬। ফবযাগতগগণয চুবিবববিক বনগয়াগগয মফতন, বাতা াআতযাবদ বনধথাযণ াংক্রান্ত তথাফরী মথাযীবত প্রবত মক্ষগত্র গুণাগুণ 
বফগফচনা কগয াংস্থান ভন্ত্রণারয় ও াথথ বফবাগগয ভগধয াঅগরাচনাক্রগভ বনধথাযণ কযা গফ এফাং তদানুমায়ী যকাবয 
াঅগদ জাবয কযা গফ। 

৭। এ স্মাযগকয বযন্থী ূফথফতথী কর াবপ স্মাযক/বযত্র/াকুথরায এয াংবিষ্ট াাংভূ ফাবতর ফগর গণয গফ 
এফাং এ স্মাযগকয াগথ ঙ্গবতণূথ ূগফথয জাবযকৃত কর স্মাযক ফরফত থাকগফ। 

৮। এ.াঅয.ও নাং-২৫৫- াঅাআন/ ২০০৯/ াভ/ াবফ/ (ফাস্তাঃ-১)/ জাাঃগফাঃগকেলর-১/২০০৯/২৩২ মভাতাগফক এ স্মাযক ১ 
জুরাাআ, ২০০৯ তাবযগখ কামথকয গয়গছ ফগর গণয গফ। 

 

 

াাফুবিন াঅভদ 

মুগ্ম-বচফ (প্রবফবধ) 
বফতযণ: 
১. ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ, ঢাকা/ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, ঢাকা। 
২. ভাবাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক াফ ফাাংরাগদ, কামথারয়, কাকযাাআর, ঢাকা। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব 

মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৩. গবনথয, ফাাংরাগদ ফযাাংক, ঢাকা। 
৪. বচফ/ বাযপ্রাপ্ত বচফ ------------------------------------ (কর ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ)। (তাাঁয াধীনস্থ করগক 

ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৫. বফবাগীয় কবভনায -------------------------------- (কর বফবাগ)। 
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৬. বাফ ভাবনয়ন্ত্রক, মগুনফাবগচা, ঢাকা। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৭. কম্পগরারায মজনাগযর, বিগপন্স পাাআন্যান্স মগুনফাবগচা, ঢাকা। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব মপ্রযগণয জন্য 
ানুগযাধ কযা গরা)। 

৮. াবতবযি ভাবযচারক, াথথ, ফাাংরাগদ মযরওগয়, মযরবফন, ঢাকা। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব মপ্রযগণয 
জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

৯. মজরা প্রাক (কর)। (তাাঁয াধীনস্থ করগক ানুবরব মপ্রযগণয জন্য ানুগযাধ কযা গরা)। 

১০. প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা --------------------------------------------------- 
১১. উগজরা বনফথাী াবপায (কর উগজরা) --------------------------------------------------- 
১২. বফবাগীয় বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর বফবাগ) --------------------------------------------------- 
১৩. মজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর মজরা) --------------------------------------------------- 
১৪. উগজরা বাফযক্ষণ কভথকতথা (কর উগজরা)। --------------------------------------------------- 
১৫. াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা --------------------------------------------------- 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ- ২ াবধাখা 
www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৭২.৩২.০০৯.১২- ১১০ তাবযখ: 
২১ চজযষ্ঠ, ১৪১৯ ফঙ্গাব্দ 

০৪ জুন, ২০১২ বরস্টাব্দ 
 

বফলয়: ফাাংরাগদ মযরওগয়গত মরাকগভাবটব ভাস্টায ও মস্টন ভাস্টায গদ চবুিবববিক বনগয়াবজত কভথচাযীগদয 
চবুিবববিক বনগয়াগ ও বরব স্যারাবয সুবফধাবদ একগত্র প্রদান বফলগয় ভতাভত প্রদান প্রগঙ্গ। 

 

তূ্র: জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য স্মাযক নাং- ০৫.১৩২.০৩৫.০১.০০.০৫০.২০১১- ৩৭৪, তাবযখাঃ ০৮.০৪.২০১২ বরস্টাব্দ। 
 

উমুথি বফলয় ও ূগত্রয বযগপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, বফদযভান বফবধ- বফধান ানুমায়ী াফয উিয 
ছুবট )বাঅযএর( মবাগযত াফস্থায় চুবিবববিক বনগয়াগ প্রাপ্ত ’মর বাঅযএর ভথণ কযগত য়। াথথাৎ বরব স্যারাবয 
এফাং চুবিবববিক মফতন একাগথ াওয়ায মকান সুগমাগ মনাআ। 
 

০২। এভতাফস্থায়, ফাাংরাগদ মযরওগয়য মরাগকাগভাবটব ভাস্টায ও মস্টন ভাস্টাযগণ বাঅযএর মবাগযত থাকাকাগর 
চুবিবববিক বনগয়াবজত ’মর বরব স্যারাবয এফাং চুবিবববিক মফতন উবয় সুবফধা একাগথ াগফন না ভগভথ াথথ বফবাগ 
ভগন কগয। 

 

 

নাবযন সুরতানা 
উবচফ )প্রবফবধ- ২ াবধাখা( 

মপান: ৯৫৬১১৩১ 
e-mail : nsultana@finance.gov.bd 

ববনয়য বচফ 
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় 
ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

 

http://www.mof.gov.bd/
mailto:nsultana@finance.gov.bd
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ান্যান্য বফলয়
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াবধাখা-৩ 

নাং-াভ/াবফ/প্রবফবধ-৩/ম্মানী-৪/৯৪/২৪৪ তাবযখ: ০৯/০২/২০০৯ াআাং। 

 

বফলয়: The President’s (Remuneration and Privileges) (Amendment) Ordinance, 2007 াঅাআগন 
বযণতকযণ প্রগঙ্গ। 

 

ূত্র: ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয স্মাযক নাং-ভবফ-১৭/১/২০০৯-বফবধ/২৪, তাবযখ: ০৮-০২-২০০৯ বরাঃ 

 

উমুথি বফলয় ও ূগত্রয মপ্রবক্ষগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, ভাভান্য যাষ্ট্রবতয মস্বচ্ছাধীন তবফগরয বযভাণ 
ফাবলথক ৫০,০০,০০০/- (ঞ্চা রক্ষ) টাকা গত ১,০০,০০,০০০/- (এক মকাবট) টাকা ফবৃদ্ধয বফলগয় The President’s 

(Remuneration and Privileges) (Amendment) Ordinance, 2007 াধযাগদবট াঅাআগন বযণত কযায বফলগয় াথথ 
বফবাগ একভত মালণ কগয। 

 

 

মভাাঃ াঅফরৃর ভান্নান 
উ-বচফ 

মপান: ৭১৭০১৭৪ 

 

ভবন্ত্রবযলদ বচফ 
ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
(দৃাঃ াঅাঃ জনাফ ভাপুজা াঅখতায, বাঃ কাযী বচফ) 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 
াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

প্রবফবধ ানুবফবাগ 

প্রবফবধ াবধাখা-৩ 

www.mof.gov.bd 

নাং-০৭.১৭৩.০৩১.০৩.০০.০১৯-২০১০.৯৩ তাবযখ: ৩০/১২/২০১০ বরাঃ। 

 
বফলয়: The President’s (Remuneration and Privileges) Act, 1975-এয 7 (1) ধাযায় উবেবখত যাষ্ট্রবতয 

মস্বচ্ছাধীন তবফগরয বযভাণ ফবৃদ্ধ। 
 

ূত্র: ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয স্মাযক নাং-০৪.৪২৩.০২২.০১.০০১.২০১০-১৩৪, তাবযখ: ২৮/১০/২০১০ 
 

 উমুথি বফলয় ও ূগত্রয ফযাগত বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগগয সুাবয বফগফচনায় এগন 
ভাভান্য যাষ্ট্রবতয মস্বচ্ছাধীন তবফগরয বযভাণ ১.৫০ মকাবট (এক মকাবট ঞ্চা রক্ষ) টাকায় উন্নীতকযগণ াথথ 
বফবাগগয ম্মবত জ্ঞান কযা ’র। উগেখয, এ ফযাাগয The President’s (Remuneration and Privileges) Act, 

1975-এয 7 (1) ধাযা াংগাধন প্রগয়াজন গফ। 
 

 

এ.এপ. াঅবভন মচৌধুযী 
উ-বচফ 

মপান-৭১৭০১৭৪ 

e-mail: aminc@finance.gov.bd 

ভবন্ত্রবযলদ বচফ 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ 

ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

 

mailto:aminc@finance.gov.bd
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকায 

াথথ ভন্ত্রণারয়, াথথ বফবাগ 

মরজাবয ও ঋণ ফযফস্ানা ানুবফবাগ 

প্রবক্ষণ াখা 

নাং-াভ/াবফ/গরঋফযা/প্রাাঃ/প্রবক্ষণ/বফবফধ/২০০৮/৩৩৪ তাবযখ: ০৩.১১.২০০৮ 

 

বযত্র 
 

বফলয়: চফগদবক প্রবক্ষণ মথগক প্রতযাফতথগনয য প্রবতগফদন দাবখর। 
 

 বফশ্বায়গনয পগর াঅবথথক ফযফস্থানা বফগলাবয়ত ান্যান্য মক্ষগত্র ধাযণাভূ দ্রুত বযফবতথত গচ্ছ। ধযান-ধাযণায 
ক্রভ বফফতথভান ধাযায াগথ ভাবনগয় মনয়ায জন্য বফববন্ন ন্থায় স্ব-স্ব াবধগক্ষত্র প্রবক্ষণ গ্রণ প্রবক্ষণ, মবভনায, 
কভথারা, বক্ষাপয, বা-গম্মরন একবট চরভান প্রবক্রয়া। প্রবক্ষণ জ্ঞান ও কভথদক্ষতা ফবৃদ্ধ কগয এফাং দৃবষ্টববঙ্গগত 
াআবতফাচক বযফতথন াঅনগত গুরুত্বূণথ ববূভকা যাগখ। প্রবক্ষণরব্ধ জ্ঞাগনয গফথািভ ফযফায বনবিত কযায রগক্ষয বফগদগ 
প্রবক্ষণ, মবভনায, কভথারা, বক্ষাপয বা-গম্মরন এফাং ান্যান্য দ্ধবতগত াঅবযত াববজ্ঞতায মথামথ প্রগয়াগ 
জরুযী। 

০২। াথথ বফবাগ াথথননবতক নীবত-দ্ধবত প্রণগয়য মকন্দ্রবফন্দু। মুগগাগমাগী নীবত-দ্ধবতয ানুযণ ক্রভবযফতথনীর 
বফগশ্বয াগথ ফাাংরাগদগয উন্নয়ন প্রবক্রয়াগক াভঞ্জস্যূণথ যগত গুরুত্বণূথ বভূা ারন কগয। বফববন্ন বফলগয় এ বফবাগগয 
কভথকতথাগদয গৃীত প্রবক্ষগণয াববজ্ঞতা বফবনভয় এফাং এয পর প্রগয়াগগয উয মদগয উন্নয়ন কভথকাগটিয াআবতফাচক 
গবতধাযা ফহুরাাংগ বনবথযীর। 

০৩। এ বফগফচনায় াথথ বফবাগগয কর মথাগয়য কভথকতথাগদয বফগদগ প্রবক্ষণ মথগক প্রতযাফতথগনয ০৫ (াাঁচ) 
কভথবদফগয ভগধয াংমুি পযগভ একবট প্রবতগফদন (বচফ, ানুবফবাগ প্রধান এফাং প্রবক্ষণ াখায় এক প্রস্থ কগয) দাবখর 
বনবিত কযায জন্য ানুগযাধ কযা মাগচ্ছ। প্রবতগফদন দাবখগরয াাাব এখন মথগক প্রতযাফতথনকাযী কভথকতথাযা 
াপ্তাবক মবভনাগয Presentation এয ভাধযগভ াববজ্ঞতা বফবনভয় কযগফন। ১রা াগটাফয, ২০০৮ ফা তায যফতথী 
ভগয় বফগদগ প্রবক্ষগণ গভন ফা প্রতযাফতথনকাযী কভথকতথাগদযও াংমুি ছগক প্রবতগফদন দাবখর কযগত গফ। 

াংমুি: Feed back Form 

 

 

ি. মভাাম্মদ তাগযক 

বচফ 

বফতযণ: 
০১। াথথ বফবাগগয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 

০২। ভবনটবযাং মগরয কর কভথকতথা, াথথ বফবাগ। 

০৩। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, বাফ ভা বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 

০৪। াথথ ও বযকল্পনা উগদষ্টা ভগাদগয়য একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

 



 াথথ বফবাগগয াআ-ফকু | াধযায়-১০  1896  

Government of the People's Republic of Bangladesh  

Finance Division 

Training Section  

 

FEEDBACK FORM 
 

Report to be submitted by officers participating Training/ Seminar/ Workshop/  

Conference/ Study tour and other official visits abroad within 5 working days of  

return to the Secretary, concerned Wing Chief and to the Training Section 

(use tick   where applicable) 

l. Type of the Event:  Seminar  Training    Study Tour 

      Workshop  Conference  Others (please Specify)----------------------------------  

 
2. Date:  From ..................... to .....................   3. Duration: ..................... day(s) /week(s)/ Month(s)  

 
 4. Country/(ies) Visited: ................................  5. Sponsored/ Funded by  ....................................................... .  

 6. Title of the Event: .................................................................................................................................. .  

7. Major issues discussed/ delivered in the event: 

 

 ---------------------------------------   --------------------------------------- 

 ---------------------------------------   --------------------------------------- 

 ---------------------------------------   --------------------------------------- 
 

8. Please specify the issues that are critical in the context of the economic development of  

Bangladesh:  

 ---------------------------------------   --------------------------------------- 

 ---------------------------------------   --------------------------------------- 

 ---------------------------------------   --------------------------------------- 
 
9. Please write your opinion on how Finance Division/ Government of Bangladesh can use your  

learning in addressing the issues mentioned in para 7 and 8:  

 

 

 

 

10. Any other relevant comments/ suggestions/ opinions  

 

 

 

 

 
Date:  Signature and Seal: -----------------------------------------------  

 
[Please do not write below the line. Soft copy of the form can be obtained from the Training Section (Room-2J3, Building-7) 

or by email from nahidr@finance.gov.bd.Contain the report within three A4 size pages] 

Instruction by the Secretary  
 

 Please arrange a seminar by the participating officer/(s)  

 Please File  
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াথথ বফবাগ, াথথ ভন্ত্রণারয় 
ফাস্তফায়ন ানুবফবাগ 

ফাস্তফায়ন াবধাখা- ২ 

www.mof.gov.bd 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৮ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বরাঃ 

াবপ স্মাযক 

বফলয়: জাতীয় বনযািা মগাগয়ন্দা াবধদপ্তগযয কবতয় গদয দনাভ বযফতথন। 
 

বনগদথক্রগভ জানাগনা মাগচ্ছ মম, যকায জাতীয় বনযািা মগাগয়ন্দা াবধদপ্তগযয কবতয় গদয দনাভ 
বনেরূবাগফ বযফতথগনয বদ্ধান্ত গ্রণ কগযগছ: 
 

ক্রাঃ নাং বফদযভান দনাভ বযফবতথত দনাভ 

১ ২ ৩ 

১। উ- কাযী বযচারক কাযী বযচারক 

২। কাযী বযচারক উ- বযচারক 

৩। উ- বযচারক মুগ্ম- বযচারক 

 

২। উগযাবেবখত বদ্ধান্ত ফাস্তফায়গনয মক্ষগত্র প্রাবনক ভন্ত্রণারয় কতৃথক প্রচবরত বনয়ভানুমায়ী জনপ্রান ভন্ত্রণারগয়য 
াঅনুষ্ঠাবনক (formal) ম্মবত গ্রণ ান্যান্য ানুষ্ঠাবনকতা বযারন কগয ৃথকবাগফ দনাভ বযফতথগনয াঅগদ 
জাবয কযগত গফ এফাং প্রাবনক ভন্ত্রণারয় কতৃথক াঅগদ জাবযয তাবযখ মথগক তা কামথকয গফ। 

 

 

ভভতাজ াঅরা াকুয াঅগভদ 

মুগ্ম- বচফ (ফাস্তফায়ন) 
বফতযণ (গজযষ্ঠতায ক্রভানুাগয নয়): 
১। ভবন্ত্রবযলদ বচফ, ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ/ ভুখয বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, মতজগাাঁও, ঢাকা। 

২। ফাাংরাগদগয ভা বাফ বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক, াবিট াউজ, ৭৭/৭ কাকযাাআর ড়ক, ঢাকা। 
৩। ববনয়য বচফ, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, মতজগাাঁও, ঢাকা। 
৪। ববনয়য বচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

৫। বাফ ভা বনয়ন্ত্রক, বাফ ভা বনয়ন্ত্রগকয কামথারয়, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 
৬। প্রধান বাফযক্ষণ কভথকতথা, প্রধানভন্ত্রীয কামথারয়, মগুনফাবগচা, ঢাকা। 

নাং- ০৭.০০.০০০০.১৬২.০৩.০১৭.১২- ১২৮ তাবযখ: ৩১/০৫/২০১২ বরাঃ 

াফগবত ও প্রগয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রগণয জন্য ানুবরব:-  

১। াথথভন্ত্রীয একান্ত বচফ, াথথ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 
২। ফাস্তফায়ন ানুবফবাগগয কর কভথকতথা। 

৩। ববনয়য বচগফয একান্ত বচফ, াথথ বফবাগ। 

৪। গািথ নবথ/াংবিষ্ট নবথ। 
 

 

বজনাত াঅযা 
উ বচফ 

মপান: ৭১৬২৯৭৬ 
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