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ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট 

 
৮.১ টভূস্টভ : 

১৯৭৬ াদরয ১৮আ অগি তাস্টযদে একটি প্রগদজট প্রনাটিস্টপদকদনয ভাধ্যদভ কভ মযত াংফাস্টদকদদয প্রাগত ভান 

উন্নয়দনয উদেদে তঁদদয জন্য আন-াস্টব ম েস্টক্ষদণয সুদমাগ সৃস্টিয রদক্ষে ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট 

(স্টঅআস্টফ) েস্টতস্টিত য়। 

েস্টতিায য প্রথদক েস্টক্ষণ ছাড়া স্টঅআস্টফ ংফাদত্র  ন্যান্য গণভাধ্যদভয ভস্যা স্টনদয় গদফলণা, স্টপচায  

েকানা কাম মক্রভ স্টযচারনা, ংফাদদত্রয কাদম মাদমাগী একটি গ্রন্থাগায, ডাটা ব্যাংক, স্টভস্টডয়াস্টবস্টিক 

আনপযদভন প্রন্টায, স্টনউজ প্রায অকমাআব গদড় প্রতারা এফং নুরূ উদেদে স্টযচাস্টরত অন্তজমাস্টতক 

েস্টতিানভদয দে প্রমাগাদমাদগয ভাধ্যদভ কভ মস্টযকল্পনা েণয়ন  কাম মক্রভ  

ফাস্তফায়ন কদয মাদে। এ আনস্টিটিউট স্টযচারনায জন্য যকায কর্তমক ভদনানীত একজন প্রচয়াযম্যাদনয প্রনর্তদে 

১৪ দদস্যয একটি স্টযচারনা প্রফাড ম যদয়দছ। ভাস্টযচারক এ েস্টতিাদনয স্টনফ মাী েধান এফং স্টযচারনা প্রফাদড ময 

দস্য-স্টচফ। স্টযচারনা প্রফাড ম স্টফস্টবন্ন াফ-কস্টভটি (প্রমভন : থ ম উদদিা কস্টভটি, স্টদরকন কস্টভটি, েস্টক্ষণ  

গদফলণা কস্টভটি, স্টনযীক্ষা  েকানা কস্টভটি এফং েস্টবদডন্ট পান্ড ট্রাস্টি কস্টভটি আতোস্টদ)-য ভাধ্যদভ কাজ 

স্টযচারনা কদয থাদক। 

স্টঅআস্টফ’য 
.
৪৯ একয স্টনজস্ব জস্টভদত দু’টি স্টফস্টিং অদছ। একটি ৬ি তরা এফং ন্যটি ৮তরা পাউদন্ডদন 

ফতমভাদন এক তরা। অদৄস্টনক মন্ত্রাস্টত ভদ্ধ (৩টি প্রফটাকভ স্টবস্টড কোদভযা) একটি স্টডস্টজটার এস্টডটিং 

প্যাদনর অদছ, মায ভাধ্যদভ স্টঅআস্টফ’য স্টনজস্ব প্রোগ্রাভ কোদভযায় ধাযণ  এস্টডট কদয স্টফস্টবন্ন টিস্টব চোদনদর 

েচাদযয জন্য প্রেযণ কযা য়। তাছাড়া ২৩৮ অনস্টফস্টি একটি সুযম্য স্টডটস্টযয়াভ এফং স্টডস্টজটার েস্টক্ষণ 

মন্ত্রাস্টত ভদ্ধ একটি প্রস্টভনায কক্ষ অদছ। তথ্য ভন্ত্রণারয় ধীনস্ত ংস্থা হ্রাকৃত বাড়ায় এ সুস্টফধা গ্রণ 

কযদত াদয। নরাআদন প্রম প্রকউ স্টঅআস্টফ’য স্টনজস্ব দয়ফাআট http:\\www.pib.gov.bd প্রথদক স্টফদেয 

প্রম প্রকান স্থান প্রথদক স্টঅআস্টফ ম্পদকম ম্যক ধাযণা রাব কযদত াদয। াংফাস্টদক  গণভাধ্যদভয কভীদদয জন্য 

স্টঅআস্টফ’য াআফায কন মাদয আন্টাযদনট সুস্টফধা উনু্ক্ত অদছ। স্টঅআস্টফ আ-প্রভআর : pib@bdonline.com 

এফং পোক্স : ৮৮০-২-৮৩১৭৪৫৮-এয ভাধ্যদভ প্রদ-স্টফদদদয াংফাস্টদক তথা গণভাধ্যদভয াদথ প্রমাগাদমাগ প্রতু 

গদড় উদঠদছ। 

৮.২  কাম মক্রভ : 

(K) কভ মযত াংফাস্টদক (গণভাধ্যভ/আদরকট্রস্টনক  স্টেন্ট স্টভস্টডয়াভুক্ত) এফং যকায থফা প্রম প্রকান স্থানীয় 

কর্তমদক্ষয ধীদন কভ মযত ংফাদ ংস্টিি কভীদদয েস্টক্ষণ সুস্টফধা েদান কযা; 

(L) জাতীয়  অন্তজমাস্টতক ম মাদয় ভধভী েস্টতিাদনয াদথ াংফাস্টদকতা ম্পস্টকমত েস্টক্ষণ  গদফলণা 

কাম মক্রভ গ্রণ এফং এআ ম্পস্টকমত উাি  তথ্য েকা কযা; 

৬৭ 

mailto:pib@bdonline.com
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(গ) জাস্টতংদেয স্টফস্টবন্ন ংস্থা  ন্যান্য দাতা ংস্থায থ মায়দন স্টফস্টবন্ন স্টফলদয় েস্টক্ষণ  গদফলণা 

কাম মক্রভ স্টযচাস্টরত কযা। 

(ে) প্রম প্রকান ংফাদত্র ফা ফাতমা ংস্থায় উদদক  যাভ মক প্রফা েদান কযা;  

(ঙ) এআ নুদেদদ উস্টিস্টেত কাম মক্রদভয ভধভী জাতীয়  অন্তজমাস্টতক উবয় ম মাদয়য ংস্থাভদয দে 

প্রমাগাদমাগ েস্টতিা কযা; 

(চ) ভাআদক্রাস্টপল্ম আউস্টনট একটি ভগ ম এফং একটি ংফাদত্র তথ্য প্রকন্দ্র গস্টড়য়া প্রতারা;  

(ছ) ংফাদত্র ংক্রান্ত প্রকান স্টফলদয় যকায ভতাভত চাস্টদর প্রআ স্টফলদয় যকাযদক যাভ ম েদান কযা;  

(জ) ফাংরাদদদ াংফাস্টদকতায ভান উন্নয়দন েদয়াজনীয় ন্যান্য কাম মক্রভ  উদযাগ গ্রণ কযা :  
(i)  স্টপচায কাম মক্রভ; েকানা {স্টনযীক্ষা (স্টত্রকা), াভস্টয়কী, ম্যানুয়ার, বুকদরট আতোস্টদ }; 
(ii)  ফআ েকা;  
(iii) স্টফস্টবন্ন েকদল্পয ধীদন াভস্টয়কবাদফ স্টফস্টবন্ন স্টফলদয় উন্নয়নভরক/ েচাযণাভরক/েস্টক্ষণ 

ংরা আতোস্টদ কাম মক্রভ অদয়াজন। 

(ঝ) জাতীয় স্টফেস্টফযারদয়য ধীদন াংফাস্টদকতায় স্দাতদকািয স্টডদলাভা (এক স্টক্ষাফল ম  প্রভয়াদী) 

স্টযচারনা কযা। 
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ভাস্টযচারদকয দপতয 

৮.৩  কভ মফণ্টন : 

ভাস্টযচারক 

ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট স্টযচারনায াস্টফ মক দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

ভাস্টযচারদকয একান্ত কাযী (স্ট.এ) 

শ্রুস্টত স্টরেন, টাআস্টং, নস্টথত্র ংযক্ষণ  স্টফস্টবন্ন েস্টতিাদনয দে প্রটস্টরদপাদন প্রমাগাদমাগ যক্ষায দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 

ড্রাআবায 

স্টপদয গাস্টড় চারাদনা এফং তায যক্ষণাদফক্ষদণয দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

এভএরএএ 

স্টফবাদগয স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

 

ধ্যয়ন  েস্টক্ষণ স্টফবাগ 

স্টযচারক  

ধ্যয়ন  েস্টক্ষণ স্টফবাদগয েধান। এ স্টফবাদগয মাফতীয় কাজ স্টযচারনা কযদফন  স্টফবাগীয় কাদজয জন্য 

ভাস্টযচারদকয স্টনকট দায়ী থাকদফন এফং ভাস্টযচারক কর্তমক স্ট মত ন্যান্য দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

স্টস্টনয়য েস্টক্ষক 

ফাস্টল মক েস্টক্ষণ স্টযকল্পনায় স্টফবাগীয় স্টযচারকদক দমাস্টগতা কযদফন। েস্টক্ষণ প্রকাদ ময স্টফলয়ফস্ত্ি ততস্টয, 

েস্টক্ষণ স্টযচারনা, প্রকা ম ভন্বয়কাযীয দাস্টয়ে, প্রকা ম প্রভদটস্টযয়ার স্টযকল্পনা  ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত 

ন্যান্য দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

েস্টক্ষক 

স্টফবাদগয ঊর্ধ্মতন কভ মকতমাদদয কাদজ াস্টফ মক দমাস্টগতা েদান কযদফন। এছাড়া বুস্টনয়াস্টদ েস্টক্ষণ প্রকা ম 

স্টযচারনা  স্টফস্টবন্ন প্রকাদ ময ভল্যায়ন তায য ঊর্ধ্তমন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 
কাযী েস্টক্ষক/কস্টনি েস্টক্ষক  

স্টফবাগীয় কাদজ াস্টফ মক দমাস্টগতা েদান, প্রকা ম ফাদজট ততস্টয, স্টতস্টথ েস্টক্ষকদদয দমাস্টগতা েদান, বুস্টনয়াস্টদ 

েস্টক্ষণ প্রকা ম স্টযচারনায় ংগ্রণ ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

েস্টতদফদক (েস্টক্ষণ)  

েস্টতিাদন স্টফলয়স্টবস্টিক েস্টক্ষদণয য ফা েস্টতিাদনয ফাআদয াংফাস্টদকতা প্রাস্টবস্টিক 

প্রস্টভনায/য়াকম/প্রকা ম-এয য স্টফদিলণধভী স্টযদাট ম েণয়ন, প্রে স্টফজ্ঞস্টি েণয়ন  ঊর্ধ্তমন কভ মকতমা কর্তমক 

স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
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পদটাগ্রাপায 

স্টঅআস্টফ’য স্টফস্টবন্ন নুিাদনয ছস্টফ প্রতারা এফং স্টুস্টড’য দে ংস্টিি স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

কস্টম্পউটায াদযটয 

কস্টম্পউটাদয ম্পাদনদমাগ্য স্ট মত কর কাজ মথামথবাদফ ম্পন্ন নস্টথত্র, উাি, তথ্য ংযক্ষণ কযদফন।  

ঁটস্টরস্টকায 

শ্রুস্টত স্টরেন, টাআস্টং  স্টফবাগীয় নস্টথ যক্ষণাদফক্ষণ, প্রটস্টরদপাদন প্রমাগাদমাগ কযা স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 

ভৄদ্রাক্ষস্টযক/কস্টম্পউটায াদযটয 

টাআদয কাজ কযা নস্টথত্র ংযক্ষণ  স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

স্টনম্নভান কাযী-কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

োন  ংস্থান স্টফবাদগয কর নস্টথত্র মদথাভেক্তবাদফ ংযক্ষণ, প্রনাট ততস্টয, টাআদয মাফতীয় কাজ 

স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

ডাকমরুভ কাযী 

পদটাগ্রাস্টপয কর েকায কাজ কযা মথা প্রনদগটিব প্রডদবর, প্রধৌতকযণ, ভৄদ্রদণয কাজ কযা এফং ডাকমরুভ 

যক্ষণাদফক্ষণ কাদজ পদটাগ্রাপাযদক ায়তা কযদফন এফং স্ট মত মাফতীয় দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

এভএরএএ 

স্টফবাদগয স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  
েকানা  স্টপচায স্টফবাগ 

দমাগী ম্পাদক  

েকানা  স্টপচায স্টফবাদগয েধান। এ স্টফবাদগয মাফতীয় কাজ স্টযচারনা কযদফন  স্টফবাগীয় কাদজয জন্য 

ভাস্টযচারদকয স্টনকট দায়ী থাকদফন এফং ভাস্টযচারক কর্তমক স্ট মত ন্যান্য দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

কাযী ম্পাদক (েকানা) 

স্টত্রকা, াভস্টয়কী, ফআ, ম্যানুয়ার  পুস্টস্তকায জন্য প্ররো মাচাআ, প্ররোয ভান উন্নয়ন  ম্পাদনা ঊর্ধ্মতন 

কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

কাযী ম্পাদক (অন্তজমাস্টতক স্টপচায)  

অন্তজমাস্টতক ংস্থায াদথ প্রমৌথ উদযাদগ নুফাদ অন্তজমাস্টতক ম মাদয় ব্যফাযদমাগ্য স্টপচায, স্টনফন্ধ প্ররোয জন্য 

ংস্টিি প্রক্ষদত্র স্টফস্টি াংফাস্টদক/প্ররেদকয দে প্রমাগাদমাগ স্থান, তঁদদয প্ররোয স্টফলয়ফস্ত্ি স্টনধ মাযণ, 

েদয়াজনীয় তথ্য যফযাদ ায়তা েদান, স্টনফ মাস্টচত স্টপচায ভৄদ্রণ, ংদাধন  স্টফস্টবন্ন অন্তজমাস্টতক ংফাদ 

প্রেযণ ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

কাযী ম্পাদক (জাতীয় স্টপচায)  

প্রদদয স্টফস্টবন্ন স্টফলদয় স্টপচায প্ররোয জন্য ংস্টিি প্রক্ষদত্রয স্টফস্টি াংফাস্টদক  প্ররেকদদয দে প্রমাগাদমাগ 

স্থান, প্ররেক-াংফাস্টদকদক স্টপচাদযয স্টফলয়ফস্ত্ি স্টনধ মাযণ, প্ররো ম্পাদনা, স্টনফ মাস্টচত স্টপচায ংদাধন, ভৄদ্রণ  

প্রদদয ংফাদদত্র প্রেযণ স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  
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-ম্পাদক 

েস্টতিাদনয েকানাদমাগ্য আংদযস্টজ স্টনফন্ধদনয নুফাদ, রূান্তয, বালান্তয  ম্পাদনায দাস্টয়ে ারন ঊর্ধ্মতন 

কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

ংকন স্টল্পী 

স্টডজাআন, প্রর-অউট  টাআদাগ্রাস্টপয কাজ ম্পাদনা ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 

েকানা কভ মকতমা  

েস্টতিাদনয েকাস্টত ফআ, ম্যানুয়ার, পুস্টস্তকা, স্টত্রকা, াভস্টয়কী ভৄদ্রণ  েকানায াস্টফ মক দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

এ ছাড়া ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
েস্টতদফদক (েকানা) 

েস্টতিাদনয স্টনধ মাস্টযত স্টত্রকা  াভস্টয়কীয জন্য স্টযদাট ম েণয়ন, াক্ষাৎকায গ্রণ, েস্টতিাদনয অদয়াস্টজত থফা 

েস্টতিাদনয ফাআদয াংফাস্টদকতা প্রাস্টবস্টিক প্রস্টভনায/য়াকমদয স্টযদাট ম েণয়ন ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক 

স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

ংদাধক 

স্টত্রকা, াভস্টয়কী, ফআ, ম্যানুয়ার, পুস্টস্তকা, স্টপচায েভৃস্টতয ভৄস্টদ্রত প্ররোয ভুর ফানান  ফাকে ংদাধদনয (প্রুপ 

স্টযস্টডং) মাফতীয় কাজ ম্পন্ন কযদফন। এছাড়া স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

কস্টম্পউটায াদযটয 

কস্টম্পউটাদয ম্পাদনদমাগ্য স্ট মত কর কাজ মথামথবাদফ ম্পন্ন নস্টথত্র, উাি, তথ্য ংযক্ষণ কযদফন।  

ঁটস্টরস্টকায 

শ্রুস্টত স্টরেন, টাআস্টং  স্টফবাগীয় নস্টথ যক্ষণাদফক্ষণ, প্রটস্টরদপাদন প্রমাগাদমাগ কযা স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 

ভৄদ্রাক্ষস্টযক/কস্টম্পউটায াদযটয 

টাআদয কাজ কযা নস্টথত্র ংযক্ষণ  স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

স্টনম্নভান কাযী-কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

োন  ংস্থান স্টফবাদগয কর নস্টথত্র মদথাভেক্তবাদফ ংযক্ষণ, প্রনাট ততস্টয, টাআদয মাফতীয় কাজ 

স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

এভএরএএ 

স্টফবাদগয স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

 

গদফলণা  তথ্য ংযক্ষণ স্টফবাগ 
স্টযচারক 
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গদফলণা  তথ্য ংযক্ষণ স্টফবাদগয েধান। কর গদফলণা কভ মসূচীয স্টযকল্পনা েণয়ন  ফাস্তফায়দনয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযদফন, স্টফবাদগয াস্টফ মক স্টযচারনায় ভাস্টযচারদকয স্টনকট দায়ী থাকদফন এফং ভাস্টযচারক কর্তমক 

স্ট মত ন্যান্য দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
স্টস্টনয়য স্টযাচ ম স্টপায  

স্বতন্ত্রবাদফ গদফলণাকভ ম ম্পাদন কযদফন। গদফলণা কভ মসূচী স্টযকল্পনা ততস্টয   

ফাস্তফায়দনয কাদজ স্টযচারকদক ায়তা কযদফন এফং ঊর্ধ্তমন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত ন্যান্য দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 

স্টযাচ ম স্টপায 

স্বতন্ত্রবাদফ গদফলণাকভ ম ম্পাদন কযদফন। গদফলণা কভ মসূচী ততস্টয, তথ্য নুন্ধান, তথ্য েস্টক্রয়াকযণ, তথ্য 

স্টফদিলণ  গদফলণায পর ততস্টয  েকানায কাদজ ঊর্ধ্মতন কভ মকতমাদদযদক দমাস্টগতা কযা ঊর্ধ্তমন 

কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

প্রজেি গদফলক 

স্বতন্ত্রবাদফ গদফলণাকভ ম ম্পাদন কযদফন। গদফলণা কভ মসূচী ততস্টয, তথ্য নুন্ধান, তথ্য েস্টক্রয়াকযণ, তথ্য স্টফদি-
লণ  গদফলণায পর ততস্টয  েকানায কাদজ ঊর্ধ্তমন কভ মকতমাদদযদক দমাস্টগতা কযা ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা 

কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

গদফলক 

স্বতন্ত্রবাদফ োথস্টভক স্তদযয গদফলণাকভ ম ম্পাদন এফং তথ্য ংযক্ষণ ংক্রান্ত কাজ কযদফন। গদফলণা কভ মসূচী 

ততস্টয, তথ্য নুন্ধান, তথ্য েস্টক্রয়াকযণ, তথ্য স্টফদিলণ  গদফলণা কদভ ময পর ততস্টয  েকানায কাজ ম্পাদন 

কযা ঊর্ধ্তমন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

রাআদেস্টযয়ান 

রাআদেযী ংযক্ষণ স্টফলয়ক কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। প্রদস্ট  স্টফদদস্ট রাআদেযীয ভদধ্য ংদমাগ স্থাদনয 

ভাধ্যদভ তথ্য অদান-েদাদনয ব্যফস্থা রাআদেযী  তথ্য ংযক্ষণ স্টফলদয় কর দাস্টয়ে ারন এফং ঊর্ধ্তমন 

কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত ন্যান্য দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

োস্টট্যান্ট রাআদেস্টযয়ান 

(ক)  ফআ  ত্র-স্টত্রকা প্ররনদদন  াঠকদদয তথ্য েদান কযদফন।  

(ে)  প্রযস্টজিায যক্ষণাদফক্ষণ, কোটারস্টগং  ফআ েদস্টং-এয কাজ তত্ত্বাফধান কযদফন।  

(গ)  রাআদেযী স্টযচারনা এফং রাআদেযী ংক্রান্ত োস্টনক কাদজ রাআদেস্টযয়ানদক 

ায়তা কযদফন এফং ঊর্ধ্তমন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 
কোটারগায 

গ্রন্থাগাদযয কর ফআদয়য কোটারস্টগং এফং বুক কাড ম (এস্টি কাড ম)  ফআ প্রেণীকযদণয কাজ ম্পাদন যা 

ঊর্ধ্তমন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

ভাআদক্রাস্টপল্ম াদযটয 

ভাআদক্রাস্টপল্ম কযায ভাধ্যদভ ভাআদক্রাস্টপল্ম আউস্টনদট তথ্য ংযক্ষণ-এয কাজ ম্পাদন এফং স্টযদোগ্রাস্টপক কাদজ 

ায়তা েদান স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
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কস্টম্পউটায াদযটয 

কস্টম্পউটাদয ম্পাদনদমাগ্য স্ট মত কর কাজ মথামথবাদফ ম্পন্ন  নস্টথত্র, উাি, তথ্য ংযক্ষণ কযদফন।  

রাআদেযী কাযী 

রাআদেস্টযয়াদনয দপতদযয স্টফস্টবন্ন কাদজ দমাস্টগতা েদান স্ট মত কর দাস্টয়ে 

ারন কযদফন। 

স্টনম্নভান কাযী-কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

োন  ংস্থান স্টফবাদগয কর নস্টথত্র মদথাভেক্তবাদফ ংযক্ষণ, প্রনাট েড়া ততস্টয, টাআদয মাফতীয় 

কাজ স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

স্টিস্টং প্রিায 

স্টফলয়স্টবস্টিক স্টিস্টং  প্রস্টিং-এয মাফতীয় কাজ ম্পাদন কযদফন এফং স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

বুক ট মায 

রাআদেস্টযয পুস্তক, াভস্টয়কী  প্রযপাদযন্প পাআর ংযক্ষণ, যক্ষণাদফক্ষণ  কোটারস্টগং 

স্টযদোগ্রাস্টপং-এয কাদজ াায্য কযদফন এফং স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

ফাআন্ডায-কাভ-বুক ট মায 

ফআ-পুস্তক, াভস্টয়কী  নস্টথত্র ফঁধাআদয়য কাজ কযা স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

এভএরএএ 

স্টফবাদগয স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
োন স্টফবাগ 

স্টযচারক 

োন স্টফবাদগয েধান। োন  ংস্থাদনয কর কাজ ফাস্তফায়দনয দাস্টয়ে ারন, স্টযচারনা প্রফাড ম  কর 

কস্টভটিয াস্টচস্টফক দাস্টয়ে ারদন ভাস্টযচারকদক ায়তা কযদফন, স্টফবাদগয কাদজয জন্য ভাস্টযচারদকয 

স্টনকট দায়ী থাকদফন এফং ভাস্টযচারক কর্তমক স্ট মত ন্যান্য দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

উ-স্টযচারক  

োন  ংস্থাদনয কাজ ফাস্তফায়দন স্টযচারকদক দমাস্টগতা েদান, েকল্প েণয়ন, স্টাফ স্টফবাগ  

মানফান যক্ষণাদফক্ষদণয তত্ত্বাফধান এফং স্ট মত ন্যান্য দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

স্টনফ মাী কভ মকতমা 

স্টঅআস্টফ কভ মচাযী, স্টপ স্টযচারনা, েকল্প েণয়ন এফং োস্টনক কাদজ উ-স্টযচারক  স্টযচারকদক 

ায়তা েদান ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

 প্রভনদটন্যান্প আস্টিস্টনয়ায 

পদটাকস্টয়ায  ভাআদক্রাস্টপল্ম কর স্টড-স্টবজুয়ার মন্ত্রাস্টতয ব্যফায, ংযক্ষণ  প্রভযাভদতয কাজ 

কযদফন। এছাড়া ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
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স্টাফ স্টপায 

ফাদজট ততস্টয  উন্নয়ন েকদল্পয স্টাফ, েস্টবদডন্ট পান্ড, গ্রু আনসুেদযন্প এফং ব্যাংদকয দে প্ররন-প্রদন, প্রদস্ট-

স্টফদদস্ট নুদাদনয স্টাফ-স্টনকা ততস্টয  স্টঅআস্টফ’য স্টাফ স্টফবাদগয াস্টফ মক দাস্টয়ে ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা 

কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

েদটাকর স্টপায 

স্টপদয দে ফাআদযয স্টফস্টবন্ন ংস্থা, ব্যস্টক্তস্টফদদলয দে প্রমাগাদমাগ যক্ষায দাস্টয়ে ারন ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা 

কর্তমক েদি কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

প্রটকস্টনকোর সুাযবাআজায 

স্টঅআস্টফদত ভাআদক্রাস্টপল্ম আউস্টনট, বাযদড েদজক্টয, পদটাকস্টয়ায, প্রগদিটনায প্রভস্টন, টিস্টব, স্টবস্টঅয  

কর েকায স্টড-স্টবজুয়ার মন্ত্রাস্টত স্টযচারনা  যক্ষণাদফক্ষণ স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  
স্টাফযক্ষক 

স্টাফ যক্ষণাদফক্ষদণয কাজ ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

প্রিাযস্টকায 

প্রিাদযয জন্য ক্রয়কৃত ভারাভার মথামথবাদফ ংযক্ষণ  স্টফতযদণয কাজ  স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

কস্টম্পউটায াদযটয 

কস্টম্পউটাদয ম্পাদনদমাগ্য স্ট মত কর কাজ মথামথবাদফ ম্পন্ন নস্টথত্র, উাি, তথ্য ংযক্ষণ কযদফন।  

কাযী স্টাফযক্ষক 

স্টাফ স্টপায  স্টাফযক্ষদকয কাদজয ায়তা েদান এফং ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে 

ারন কযদফন। 

স্টাফ কাযী-কাভ-কোস্টয়ায 

বুকস্টকস্টং, নগদান ফস্ট, প্ররজায বুক  এতদংক্রান্ত মাফতীয় স্টাফ যক্ষণাদফক্ষণ এফং ব্যাংদকয দে মাফতীয় 

প্ররনদদন স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

ঁটস্টরস্টকায 

শ্রুস্টত স্টরেন, টাআস্টং  স্টফবাগীয় নস্টথ যক্ষণাদফক্ষণ, প্রটস্টরদপাদন প্রমাগাদমাগ কযা স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 

ঁট-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

শ্রুস্টত স্টরেন   টাআদয কাজ, নস্টথত্র গ্রণ, েদান, প্রেযণ এফং ংযক্ষণ ঊর্ধ্মতন কভ মকতমা কর্তমক স্ট মত 

কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

স্টপ কাযী 

োন  ংস্থান স্টফবাদগয কর নস্টথত্র মদথাভেক্তবাদফ ংযক্ষণ, প্রনাট ততস্টয কযা ঊর্ধ্মতন কভ মকতমাদদয 

কর্তমক স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

প্রটস্টরদপান াদযটয 

৬৮ 
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স্টএস্টফএক্স-এয ভাধ্যদভ প্রমাগাদমাগ যক্ষায কাজ ম্পাদন স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
বেথ মনাকাযী 

প্রটস্টরদপান াদযটিং-এয কাজ এফং বোগতদদয েদয়াজন নুমায়ী যাভ ম েদান-  স্ট মত কর দাস্টয়ে 

ারন কযদফন। 

ভৄদ্রাক্ষস্টযক/কস্টম্পউটায াদযটয 

টাআদয কাজ কযা নস্টথত্র ংযক্ষণ  স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

স্টনম্নভান কাযী-কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

োন  ংস্থান স্টফবাদগয কর নস্টথত্র মদথাভেক্তবাদফ ংযক্ষণ, প্রনাট ততস্টয, টাআদয মাফতীয় কাজ 

স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

স্টাফ কাযী 

স্টাফ ংক্রান্ত মাফতীয় কাদজয ায়তা কযদফন এফং নস্টথত্র মদথাভেক্তবাদফ যক্ষণাদফক্ষণ, টাআদয মাফতীয় 

কাজ স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

ড্রাআবায 

স্টপদয গাস্টড় চারাদনা এফং যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য স্ট মত মাফতীয় দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

প্রডাচ যাআডায 

স্টচঠিত্র স্টফস্টরফণ্টন স্ট মত মাফতীয় দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

আদরকস্টট্রস্টয়ান 

স্টপদয স্টফদুেদতয যফযা, যক্ষণাদফক্ষণ  প্রভযাভদতয মাফতীয় কাজ কযা স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 

লাম্বায 

স্টপদয াস্টন যফযা/সুয়াদযজ ংক্রান্ত যক্ষণাদফক্ষণ  প্রভযাভদতয কাজ স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন 

কযদফন। 

স্টরপটম্যান 

স্টপদয স্টরপট চারনায কাজ স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  

এভএরএএ 

স্টফবাদগয স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
স্টনযািা েযী 

স্টদদন  যাদত স্টপ োেদণয স্টনযািায দাস্টয়ে স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

পযা 

স্টপদয দযজা, জানারা, অফাফত্র স্টযষ্কায-স্টযেন্ন যাোয কাজ স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 
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ভারী 

ফাগাদনয স্টযচম মায কাজ স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন। 

সুআায 

স্টপ  স্টপ োেণ স্টযষ্কায-স্টযেন্ন যাো স্ট মত কর দাস্টয়ে ারন কযদফন।  
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ভাস্টযচারদকয 

দপতয 
কভী ংখ্যা 

ভ

: 
ফ: 

৫ ৫ 

১. ভাস্টযচারক ১ ১ 

২. স্ট. এ ১ ১ 

৩

. 
ড্রাআবায ১ ১ 

৪. এভ এর এ 

এ 
২ ২ 

 

কাম মাফরী (Functions) : 

(ক) কভ মযত াংফাস্টদক এফং যকায থফা প্রম প্রকান স্থানীয় কর্তমদক্ষয ধীদন কভ মযত ংফাদ 

ংস্টিি কভীদদয কভ মকারীন েস্টক্ষণ সুস্টফধা েদান কযা; 

(ে) জাতীয়  অন্তজমাস্টতক ম মাদয় াংফাস্টদকতা ম্পস্টকমত গদফলণা কাম মক্রভ গ্রণ এফং এআ ম্পস্টকমত 

উাি  তথ্য েকা কযা; 

(গ) প্রম প্রকান ংফাদত্র ফা ফাতমা ংস্থায় উদদক  যাভ মক প্রফা েদান কযা;  

(ে) এআ নুদেদদ উদিস্টেত কাম মক্রদভয ভধভী জাতীয়  অন্তজমাস্টতক উবয় ম মাদয়য ংস্থাভদয 

দে প্রমাগাদমাগ েস্টতিা কযা; 

 

কাম মাফরী (Functions) : 

(ঙ

) 
ভাআদক্রাস্টপল্ম আউস্টনট একটি ভগ ম এফং একটি ংফাদত্র তথ্য 

প্রকন্দ্র গস্টড়য়া প্রতারা; 

(চ

) 
ংফাদত্র ংক্রান্ত প্রকান স্টফলদয় যকায ভতাভত চাস্টদর প্রআ 

স্টফলদয় যকাযদক যাভ ম েদান কযা; 

(ছ

) 
ফাংরাদদদ াংফাস্টদকতায ভান উন্নয়দন েদয়াজনীয় ন্যান্য 

কাম মক্রভ  উদযাগ গ্রণ কযা। 

 

ধ্যয়ন  েস্টক্ষণ 

স্টফবাগ 
কভী ংখ্যা 

ভ: ফ: 
১৯ ১৬ 

১. স্টযচারক ১ ১ 
২. স্টস্টনয়য েস্টক্ষক ৩ ১ 
৩. েস্টক্ষক ৩ ৩ 
৪. কাযী েস্টক্ষক ২ ১ 
৫. কস্টনি েস্টক্ষক ১ ১ 
৬. েস্টতদফদক ১ ১ 
৭. পদটাগ্রাপায ১ ১ 
৮. কস্টম্পউটায 

াদযটয 
১ ১ 

৯. ঁটস্টরস্টকায ১ ১ 
১

০. 
স্টনম্নভান কাযী-

কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 
১ ১ 

১১

. 
ডাকমরুভ কাযী ১ ১ 

১

২. 
এভ এর এ এ ৩ ৩ুুু ু

 

ুুেকানা  স্টপচায স্টফবাগ 

কভী ংখ্যা 

ভ: ফ: 

১৯ ১৭ 

1.  দমাগী ম্পাদক ১ ১ 

2.  কাযী ম্পাদক 

(েকানা) 

১ ১ 

3.  কাযী ম্পাদক 

(স্টপচায) 

২ ১ 

4.  - ম্পাদক 

(প্রুুুুুুুুুুুুুুুুুুুকা

না) 

১ ১ 

5.  ংকণ স্টল্পী ১ ১ 
6.  েকানা কভ মকতমা ১ ১ 

7.  েস্টতদফদক (স্টপচায  

েকানা) 

১ ১ 

8.  ংদাধক (েকানা  

স্টপচায) 

২ ২ 

9.  কস্টম্পউটায াদযটয ১ ১ 

10.  ঁটস্টরস্টকায ১ ১ 

11.  ভৄদ্রাক্ষস্টযক/কস্টম্পউটায 

াদযটয 

১ ১ 

12.  স্টনম্নভান কাযী-কাভ-

ভৄদ্রাক্ষস্টযক 
২ ১ 

13.  এভ এর এ এ ৪ ৪ 

 

োন স্টফবাগ 

কভী ংখ্যা 

ভ: ফ: 

৫

৪ 
৪

৯ 
1.  স্টযচারক ১ ১ 
2.  উ-স্টযচারক ১ ১ 
3.  স্টনফ মাী স্টপায ১ ১ 
4.  ম্যাদন্টন্যান্প 

আস্টিস্টনয়ায 
১ ০ 

5.  স্টাফ স্টপায ১ ১ 
6.  েদটাকর স্টপায ১ ১ 
7.  প্রটকস্টনকোর 

সুাযবাআজায 
১ ১ 

8.  স্টাফযক্ষক ১ ১ 
9.  প্রিাযকীায ১ ০ 
10.  কস্টম্পউটায 

াদযটয 
৩ ৩ 

11.  কাযী স্টাফযক্ষক ১ ১ 
12.  স্টাফ কাযী কাভ 

কোস্টয়ায 
১ ১ 

13.  ঁটস্টরস্টকায ১ ১ 
14.  ঁট-ভৄদ্রাক্ষস্টযক ২ ২ 
15.  স্টপ কাযী ২ ২ 
16.  প্রটস্টরদপান াদযটয ১ ০ 
17.  বেথ মনাকাযী 

(ভস্টরা) 
২ ২ 

18.  ভৄদ্রাক্ষস্টযক/কস্টম্পউটা

য াদযটয 
২ ২ 

19.  স্টনম্নভান কাযী-কাভ-

ভৄদ্রাক্ষস্টযক 
৫ ৫ 

20.  স্টাফ কাযী ১ ১ 
21.  ড্রাআবায ৪ ৪ 
22.  আদরকস্টট্রস্টয়ান ১ ১ 
23.  প্রডাচ যাআডায ৩ ৩ 
24.  লাম্বায ১ ০ 
25.  স্টরপট্ম্োন ১ ১ 
26.  এভ এর এ এ ৪ ৪ 
27.  স্টনযািা েযী ৪ ৪ 
28.  পযা ২ ২ 
29.  ভারী ১ ১ 
30.  সুআায ৩ ২ 

 

গদফলণা তথ্য ংযক্ষণ 

স্টফবাগ 
কভী ংখ্যা 

ভ: ফ: 

২

৮ 
২

৭ 

1.  স্টযচারক ১ ১ 

2.  স্টস্টনয়য স্টযাচ ম 

স্টপায 
১ ১ 

3.  স্টযাচ ম স্টপায ২ ২ 

4.  প্রজেি গদফলক ১ ১ 

5.  গদফলক ৬ ৬ 

6.  রাআদেযীয়ান ১ ১ 

7.  এোস্টদটন্ট 

রাআদেযীয়ান 
১ ১ 

8.  
কোটারগায ১ ১ 

9.  ভাআদক্রাস্টপল্ম 

াদযটয 
১ ১ 

10.  কস্টম্পউটায 

াদযটয 
২ ২ 

11.  রাআদেযী কাযী ১ ১ 

12.  স্টনম্নভান কাযী-

কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

২ ২ 

13.  স্টিস্টং প্রিায ১ ১ 

14.  বুক ট মায  ১ ১ 

15.  ফাআন্ডারুকাভ-

বুকট মায 
১ ১ 

16.  এভ এর এ এ ৫ ৪ 
 

ভঞ্জুযকৃত দ এফং ফতমভান দদয ংখ্যা 

প্রেণী ভঞ্জুযকৃত 

দ 

ফতমভাদন 

কভ মযত দ 

শূণ্য দ 

েথভ ৩৯টি ৩৪টি ৫টি 

স্টিতী

য় 

৮টি ৭টি ১টি 

র্ততী

য় 

৪২টি ৪০টি ২টি 

চতুথ ম ৩৬টি ৩৩টি ৩টি 

প্রভাট ১২৫টি ১১৪টি ১১টি 
 

* আদতাভদধ  টি দ স্টফজ্ঞাস্টত দয়দছ এফং স্টনদয়াগ 

েস্টক্রয়াধীন যদয়দছ। 

ভ. - ভঞ্জুযকৃত দদয ংখ্যা 

ফ. - ফতমভাদন কভ মযত দদয ংখ্যা 
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গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 
ংস্থান ভন্ত্রণারয় 

ফাংরাবালা ফাস্তফায়ন প্রকাল 

নং-ভ/ফাফাদকা/৪৭/৯৫-৩ তাস্টযেঃ 
২০ প্রৌল, ১৪০৭ 

০৩ জানুয়াস্টয, ২০০০ 

  
স্টফলয়ঃ আংদযজী পযভ/স্টফস্টধস্টফধান এয ফংগানুফাদ যীক্ষা স্টনযীক্ষা েংদগ।  
 

সূত্রঃ  স্মাযক নং তভ/োন-২/স্ট-৪/৯৮/২৫৭৯ তাং ২২/৮/৯৯  

উদযাক্ত স্টফলয়  সূদত্রয ফযাদত স্টনদদ মক্রদভ জানাদনা মাআদতদছ প্রম, ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদট ব্যফহৃত এফং 

তৎকর্তমক ফংগানুফাদকৃত The Bangladesh Gazette, Extraordinary (20-8-76) 'Resolution' 

এফং 'Rules of Business' এয কস্টগুদরায ফংগানুফাদ ত্র প্রকাল কর্তমক যীক্ষা স্টনযীক্ষাপূফ মক নুদভাদন কযা 

আয়াদছ। 

নুদভাস্টদত কস্টগুদরা যফতী কাম মক্রভ গ্রদণয জন্য এতদংদগ প্রপযত প্রদয়া আর। 
 

 
 স্বাক্ষস্টযত  
ংভেস্টক্তঃ ফণ মনাভদত। (স্টযীনা প্রাদন) 
 স্টঃ এাআনদভন্ট স্টপায  
 প্রপানঃ ৮৬৯৪৮৯৬, ২২৬৭  
 

স্টচফ 
তথ্য ভন্ত্রণারয়। 
(দৃঃ অঃ স্টঃ ঃ স্টচফ (োন-২)। 
 

নং-ভ/ফাফাদকা/৪৭/৯৫-৩/১ তাস্টযেঃ  
২০ প্রৌল, ১৪০৭ 

০৩ জানুয়াস্টয, ২০০০ 

দয় জ্ঞাতাদথ ম নুস্টরস্ট প্রেযণ কযা আরঃ 
 

১। ভাস্টযচারক  
 ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট  
 ৩, াস্টকমট াউ প্রযাড, ঢাকা।  
 (দৃঃ অঃ জনাফ নূয প্রভাাম্মদ, স্টযচারক (োন)।  
  

 স্বাক্ষস্টযত  
 (স্টযীনা প্রাদন) 
 তাস্টযেঃ ০৩-০১-২০০১ 

                                                                স্টঃ এাআনদভন্ট স্টপায।
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[প্রযস্টজিাড ম নং স্টডএ-১, ফাংরাদদ প্রগদজট, এক্সট্রা স্টড মনাস্টয কর্তমক্ষ কর্তমক েকাস্টত, শুক্রফায, ২০ অগি, ১৯৭৬]  

৮.৫  গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

তথ্য  প্রফতায ভন্ত্রণারয় 

প্রকন-২ 

স্টদ্ধান্ত-েস্তাফ 

ঢাকা, ১৮ অগি, ১৯৭৬ 

নং অআএনএপ/৪আ-২৯/৭৬ (ং)/১৩৩০০ প্রমদতু প্রাগত ভান উন্নয়দনয ং স্টাদফ াংফাস্টদকদদয 

কভ মকারীন েস্টক্ষণ ব্যফস্থা কস্টযফায জন্য ঢাকায় একটি প্রে আনস্টিটিউট েস্টতিা কযা ভেস্টক্তংগত; তাআ  

স্টনম্নফস্টণ মত রক্ষে  কাম মক্রভ ম্পাদদনয উদেদে ঢাকায় প্রে আনস্টিটিউট েস্টতিায স্টদ্ধান্ত গৃীত আরঃ 

১. প্রে আনস্টিটিউটটি ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট নাদভ স্টবস্টত আদফ এফং তঃয আাদক শুদৄ প্রে আনস্টিটিউট 

ফরা আদফ। 

২. 
প্রে আনস্টিটিউদটয কাম মক্রভ আদফঃ 

 (ক)

  
কভ মযত াংফাস্টদক এফং যকায থফা প্রম প্রকান স্থানীয় কর্তমদক্ষয ধীদন কভ মযত ংফাদ ংস্টিি 

কভীদদয কভ মকারীন েস্টক্ষণ সুস্টফধা েদান কযা; 

 (ে) জাতীয়  অন্তজমাস্টতক ম মাদয় াংফাস্টদকতা ম্পস্টকমত গদফলণা কাম মক্রভ গ্রণ, এফং এআ ম্পস্টকমত উাি 

 তথ্য েকা কযা; 

 (গ) প্রম প্রকান ংফাদত্র ফা ফাতমা ংস্থায় উদদক  যাভ মক প্রফা েদান কযা; 

 (ে) এআ নুদেদদ উস্টিস্টেত কাম মক্রদভয ভধভী জাতীয়  অন্তজমাস্টতক উবয় ম মাদয়য ংস্থাভদয দে 

প্রমাগাদমাগ েস্টতিা কযা; 

 (ঙ) ভাআদক্রাস্টপল্ম আউস্টনট  একটি ভগ ম এফং একটি ংফাদত্র তথ্য প্রকন্দ্র গস্টড়য়া প্রতারা;  

 (চ) ংফাদত্র ংক্রান্ত প্রকান স্টফলদয় যকায ভতাভত চাস্টদর প্রআ স্টফলদয় যকাযদক যাভ ম েদান কযা; 

 (ছ) ফাংরাদদদ াংফাস্টদকতায ভান উন্নয়দন েদয়াজনীয় ন্যান্য কাম মক্রভ  উদযাগ গ্রণ কযা। 

৩. (১) প্রে আনস্টিটিউদটয ব্যফস্থানাগত কর্তমে একটি প্রফাদড ময উয ন্যস্ত থাস্টকদফ মাা কর ক্ষভতা েদয়াগ 

কস্টযদত াস্টযদফ এফং প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক স্টযচাস্টরত ফা কৃত কর কাম মক্রভ  উদযাগ ফাস্তফায়ন 

কস্টযদত াস্টযদফ। 

 (২) 
স্টনম্নফস্টণ মত দস্যগদণয ভন্বদয় প্রফাড ম গঠিত আদফ, প্রমভনঃ 

  (ক) "a Chairman to be appointed by the Government from amongst 

the renowned journalists or educationists in concerned 

discipline." 

  (ে) ফাংরাদদ ংফাদত্র ম্পাদক স্টযলদ কর্তমক ভদনানীত দুআজন েস্টতস্টনস্টধ স্টযলদদয েস্টতস্টনস্টধে 

কস্টযদফন; 
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  (গ) ফাংরাদদ প্রপডাদযর াংফাস্টদক আউস্টনয়ন কর্তমক ভদনানীত দুআজন েস্টতস্টনস্টধ আউস্টনয়দনয 

েস্টতস্টনস্টধে কস্টযদফন; 

  (ে) ফাংরাদদ ংফাদত্র স্টযলদ কর্তমক ভদনানীত একজন স্টযলদদয েস্টতস্টনস্টধে কস্টযদফন; 

  (ঙ) ঢাকা স্টফেস্টফযারদয়য াংফাস্টদকতা স্টফবাদগয প্রচয়াযম্যান (দাস্টধকাযফদর); 

  (চ) তথ্য ভন্ত্রণারয়, যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়  স্টক্ষা স্টফবাগ আদত ংস্টিি ভন্ত্রণারয় কর্তমক ভদনানীত 

স্টতনজন কভ মকতমা (দভম মাদায় ভেগ্ম-স্টচদফয স্টনদচ নয়); 

  (ছ) যকায কর্তমক ভদনানীত স্টস্টনয়য াংফাস্টদক, স্টক্ষাস্টফদ এফং  

জন-েস্টতস্টনস্টধদদয ভধ্য আদত দুআজন েস্টতস্টনস্টধ; 

  (জ) তথ্য স্টধদপতদযয েধান তথ্য স্টপায (দাস্টধকাযফদর); 

  (ঝ) স্টফলুি; 

  (ঞ) প্রে আনস্টিটিউদটয ভাস্টযচারক (দাস্টধকাযফদর), স্টমস্টন প্রফাদড ময স্টচফ থাস্টকদফন। 

‘‘(৩) প্রমোদন উ-নুদেদ (২)-এয উধাযা (ে), (গ), (ে) থফা  

(চ)-প্রত ফস্টণ মত েস্টতিান প্রচয়াযম্যান কর্তমক অভস্টন্ত্রত য়া দত্ত্ব ভদনানয়ন প্রেযণ কস্টযদত যাগ 

ন থফা েস্টতিাদনয স্টস্তে াভস্টয়কবাদফ না থাস্টকফায কাযদণ ভদনানয়ন কযা না মায়, তাা 

আদর এআফ দস্য ব্যস্টতদযদকআ প্রফাড ম তফধবাদফ গঠিত আদফ। 

"3A. Abolishing the existing Board, a new Board will be re-

constitued and its tenure shall be of two years from its re-
constitution : 

Provided that any Board member absenting himself/ herself from 
three consecutive Board meetings, his/her membership shall be 
liable to be abolished; 

Provided further that the nominated members of the Board shall 
be liable to be terminated in case of losing their official 
capacity." 

৪. প্রে আনস্টিটিউদটয একজন ভাস্টযচারক থাস্টকদফন, স্টমস্টন যকায কর্তমক স্টনধ মাস্টযত তমাদদক্ষ স্টনভেক্ত আদফন।  

৫. প্রে আনস্টিটিউট আায কাম মক্রভ দক্ষবাদফ ম্পাদদনয জন্য েদয়াজন স্টফদফচনা কস্টযদর স্টনধ মাস্টযত তম নুমায়ী 

কভ মকতমা  ন্যান্য কভ মচাযী স্টনদয়াগ কস্টযদত াস্টযদফ। 

৬. (১) প্রে আনস্টিটিউদটয স্টনজস্ব তস্টফর থাস্টকদফ মাাদত ন্তভু মক্ত আদফ : 

  (ক) যকায কর্তমক েদি ভঞ্জুস্টয; 

  (ে) জনাধাযণ এফং জাতীয়  অন্তজমাস্টতক জনস্টতকয ংস্থায নুদান, তদফ  

অন্তজমাস্টতক ংস্থাভ আদত োি কর নুদাদনয প্রক্ষদত্র যকাদযয  

পূফ ম-নুদভাদন রআদত আদফ; 

  (গ) স্টপ এফং স্টনজস্ব উৎ আদত ন্যান্য অয়। 

 (২) প্রে আনস্টিটিউদটয তস্টফর আায কাম মক্রভ ংস্টিি ব্যয় স্টনফ মাদয জন্য ব্যফায কযা আদফ।  

৭. (১) যকাদযয দে যাভ মক্রদভ প্রে আনস্টিটিউট চাট মাড ম একাউন্টোন্ট স্টনদয়াগ কস্টযয়া স্টাফ স্টনযীক্ষণ কযাআদফ 
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এফং স্টডট স্টযদাট ম োস্টিয এক ভাদয ভদধ্য প্রে আনস্টিটিউট ভন্তব্য  েস্টতদফদন যকাদযয স্টনকট প্র 

কস্টযদফ। 

(২) উ-নুদেদ (১)-এ উস্টিস্টেত স্টনয়ভ মাাআ থাকুক না প্রকন যকায প্রম প্রকান কাযদণ ভাস্টযচারক, 

ফাস্টণস্টজেক স্টাফ স্টনযীক্ষণ কর্তমক প্রে আনস্টিটিউদটয স্টাফ স্টনযীক্ষণ কযাআদত াস্টযদফন এফং স্টতস্টন স্টডট 

স্টযদাট ম প্রে আনস্টিটিউদটয স্টনকট প্র কস্টযদফন, প্রে আনস্টিটিউট স্টযদাট ম োস্টিয এক ভাদয ভদধ্য ভন্তব্য উা 

যকাদযয স্টনকট প্র কস্টযদফ। 

৮. (১) যকায েদয়াজদন ভদয় ভদয় স্টফফযণ, েস্টতদফদন  স্টফবৃস্টত চাস্টদর প্রে আনস্টিটিউট উা প্র কস্টযদফ।  

 (২) েস্টত থ মফৎয প্রল আফায এক ভাদয ভদধ্য প্রে আনস্টিটিউট উায কাম মক্রদভয উয ফাস্টল মক েস্টতদফদন 

যকাদযয স্টনকট প্র কস্টযদফ। 

৯. প্রে আনস্টিটিউট যকাদযয পূফ ম-নুদভাদনক্রদভ এআ স্টদ্ধাদন্তয রক্ষেভ ফাস্তফায়দনয জন্য স্টফস্টধভারা েণয়ন 

কস্টযদত াস্টযদফ। 

১০. যকায ভদয় ভদয় প্রে আনস্টিটিউদটয কাম মক্রভ ম মাদরাচনা কস্টযদত াস্টযদফন। 

এআ স্টদ্ধান্ত যকাস্টয প্রগদজদট েকা কস্টযফায জন্য স্টনদদ ম প্রদয়া আর। 

 [নং অআএনএপ/৪আ-২৯/৭৬ (ং)/১৩৩০০, তাস্টযে,  ১৮-০৮-১৯৭৬] 

 

 যাষ্ট্রস্টতয অদদক্রদভ  

 এ. স্টফ. এভ প্রগারাভ প্রভাস্তপা 
 স্টচফ।  

গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 
তথ্য  প্রফতায ভন্ত্রণারয় 

 
 

নং Inf./2R-1/77/9267                                                 ঢাকা, 2-3-78 

 
 

Subject : Rules Of Business Of Press Institute Of Bangladesh, Dacca. 

 

Sir, 

I am directed to refer to your letter No. PIB/SRD/1/77/1031, dated 20-9-77 and 

to state that the Rules of Business of PIB have been approved with an 

amendment in para 22(b). The wordings in para 22(b) should be read as  

follows : 

"The Director General shall have powers to sanction contingencies 

expenditure of non-recurring nature upto Tk. 10,000/- with the approval 

of the Ministry and of recurring nature upto Tk. 500/-" 
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 Your obedient servant, 

 

 

 Sd/- 2.3.78 

 (Abdus Sobhan) 

 Deputy Secretary. 

 

 

Director General 

Press Institute of Bangladesh 

3, Circuit House Road 

Dacca. 

৬৯ 
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৮.৬  কাম মস্টফস্টধভারা 
 
 

১৯৭৬ াদরয ১৮ অগি তথ্য  প্রফতায ভন্ত্রণারদয়য অআএনএপ/৪আ-২৯/৭৬ (ং) ১৩৩০০ নং স্টদ্ধান্ত 

েস্তাদফয ৩(১) নুদেদদ উস্টিস্টেত ক্ষভতাফদর, মাা ১৯৭৬ াদরয ২০ অগদি ফাংরাদদ প্রগদজট 

একস্ট্রাস্টড মনাস্টয-প্রত েকাস্টত, ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয ব্যফস্থানা প্রফাড ম স্টনম্নফস্টণ মত স্টফস্টধ েণয়দন ম্মত ন।  

ংস্টক্ষি স্টদযানাভ : 

১. স্টফস্টধগুস্টর ‘‘ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কাম মস্টফস্টধভারা’’ নাদভ স্টবস্টত আদফ। 

২. নুদভাদদনয তাস্টযে আদত উা কাম মকয আদফ। 

      ংজ্ঞা : 

স্টফলয় ফা েদে স্টযন্থী স্টকছু না থাস্টকদর, এআ স্টফস্টধভারায় 

ক) স্টঅআস্টফ ফস্টরদত অগি, ১৯৭৬ াদরয তথ্য  প্রফতায ভন্ত্রণারদয়য অআএনএপ/৪আ-২৯/৭৬ (ং) ১৩৩০০ নং 

স্টদ্ধান্ত েস্তাফ ফদর যকায কর্তমক েস্টতস্টিত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট বুঝাআদফ। 

ে) ‘‘প্রফাড ম’’ ফস্টরদত উক্ত স্টদ্ধান্ত েস্তাদফয ৩(১) নুদেদদয ধীদন গঠিত ব্যফস্থানা প্রফাড ম বুঝাআদফ। 

গ) ‘‘প্রচয়াযম্যান’’ ফস্টরদত ৫ নদবম্বয, ১৯৭৬ াদরয ফাংরাদদ প্রগদজট এক্সট্রাস্টড মনাস্টয-প্রত ংদাস্টধত ধাযা-৩, উ-

নুদেদ ২(এ)-য ধীদন ব্যফস্থানা প্রফাদড ময প্রচয়াযম্যান বুঝাআদফ। 

ে) ‘‘ভাস্টযচারক’’ ফস্টরদত ১৯৭৬ াদরয ৫ নদবম্বদযয ফাংরাদদ প্রগদজট এক্সট্রাস্টড মনাস্টয কর্তমক ংদাস্টধত উক্ত 

অদদদয ৩(জ) নুদেদদয ধীদন স্টনভেক্ত স্টঅআস্টফ’য ভাস্টযচারক বুঝাআদফ। 

ঙ) ‘‘কভ মচাযী’’ ফস্টরদত স্টযচারক, েস্টক্ষক, উ-স্টযচারক, কস্টনি েস্টক্ষক, গদফলক, গ্রন্থাগাস্টযক  স্টঅআস্টফ’য 

ন্যান্য কভ মচাযী বুঝাআদফ। 

চ) ‘‘স্টফস্টধ’’ ফস্টরদত উক্ত স্টদ্ধান্ত েস্তাদফয ৩(১) নুদেদদয অদরাদক েণীত স্টফস্টধ বুঝাআদফ। 

ছ) ‘‘প্রফতন’’ ফস্টরদত ধাযা ৯ (বস্টফষ্য তস্টফর) ব্যতীত, প্রফাড ম কর্তমক প্রফতন স্টাদফ প্রোস্টলত একজন কভ মচাযীয 

াস্টযদতাস্টলক  অনুদতাস্টলক স্টাদফ োপ্য কর স্টযদাধদমাগ্য থ ম বুঝাআদফ। 

জ) উ-স্টযচারক (োন) ফস্টরদত উভেক্ত কর্তমদক্ষয অদদক্রদভ স্টনস্টদ মি ভদয়য জন্য উ-স্টযচারক, োন, 

স্টঅআস্টফ, ঢাকা থফা তাায দাস্টয়ে ারনযত কভ মকতমাদক বুঝাআদফ। 

ঝ) ‘‘স্টঅআস্টফ তস্টফর’’ ফস্টরদত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয তস্টফর বুঝাআদফ।  

৩. স্টঅআস্টফ ব্যফস্থানা প্রফাদড ময বা েস্টত স্টতন ভাদ ন্তত একফায নুস্টিত আদফ। 

৪. প্রচয়াযম্যাদনয পূফ ম-নুদভাদনক্রদভ দস্য-স্টচফ বা অফান কস্টযদফন। 

৫. প্রফাদড ময ঁচ দদস্যয উস্টস্থস্টতদত প্রকাযাভ গঠিত আদফ। 

৬. েস্টত দস্য একটি কদয প্রবাদটয স্টধকাযী আদফন এফং কেন ক্ষ-স্টফক্ষ প্রবাট ভান-ভান আদর প্রচয়াযম্যান 

স্টনণ মায়ক প্রবাট েদান কস্টযদত াস্টযদফন। 

৭. প্রচয়াযম্যাদনয নুস্টস্থস্টতদত উস্টস্থত দস্যবৃন্দ তাাদদয ভদধ্য আদত বা স্টযচারনা কস্টযফায জন্য একজনদক 
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প্রচয়াযম্যান স্টনফ মাস্টচত কস্টযদত াস্টযদফন। 

৮. অদরাচেসূচী  বায প্রনাটি স্টনধ মাস্টযত তাস্টযদেয কভদক্ষ ঁচস্টদন পূদফ ম দস্যগদণয স্টনকট প্রেযণ কস্টযদত 

আদফ। ফে, প্রচয়াযম্যাদনয নুভস্টতক্রদভ ংস্টক্ষি প্রনাটিদয ভাধ্যদভ অদরাচেসূচীদত নতুন স্টফলয় ংদমাজন কযা 

মাআদফ। 

9.  জরুস্টয েদয়াজদন থফা স্টনফাম ম স্টযস্টস্থস্টতয কাযদণ প্রচয়াযম্যান তঁায ক্ষভতাফদর ১২ েন্টায প্রনাটিদ বা 

অফান কস্টযদত াস্টযদফন। 

10.  ব্যফস্থানা প্রফাড ম, েদয়াজন ভদন কস্টযদর আনস্টিটিউদটয স্টফদল প্রকান কাদজ স্টনফ মাী কস্টভটি থফা যাভ মক 

কস্টভটি গঠন, স্টনফ মাচন থফা ভদনানয়ন কস্টযদত াস্টযদফ। 

11.  দস্য-স্টচফ ব্যতীত প্রফাদড ময দস্যগণ প্রফাদড ময েদতেক াধাযণ বায় উস্টস্থস্টতয জন্য প্রফাড ম কর্তমক স্টনধ মাস্টযত স্টপ 

াআদফন। 

12.  স্টনফ মাী কস্টভটি মস্টদ থাদক, তাা আদর ঐ কস্টভটিয থফা ন্য প্রম প্রকান কস্টভটিয দস্য বায় উস্টস্থস্টতয জন্য 

প্রফাড ম কর্তমক স্টনধ মাস্টযত স্টপ াআদফন। 

13.  প্রনাটি েদান কযা য় নাআ থফা প্রকান দস্য প্রনাটি ান নাআ এআ জুাদত প্রফাড ম বায় কাম মস্টফফযণী 

কাম মকয আদফ না, মস্টদ প্রআ বায় প্রকাযাভ য়। 

14.  ব্যফস্থানা প্রফাদড ময েদতেকটি বায কাম মস্টফফযণী টাআ থফা াআদিািাআর কস্টযয়া একটি ফঁধাআ কযা স্টনফন্ধন 

ফস্টদত মথামথবাদফ ংযক্ষণ কস্টযদত আদফ এফং উা যফতী বায় উস্থান কস্টযদত আদফ। 

15.  প্রফাদড ময স্টচফ বায কাম মস্টফফযণী মথামথবাদফ স্টরস্টফদ্ধকযণ এফং দস্টররত্র ংযক্ষদণয জন্য দায়ী থাস্টকদফন। 

16.  স্টঅআস্টফ তস্টফর : 

 তথ্য  প্রফতায ভন্ত্রণারদয়য ২০ অগদিয প্রগদজট ৫ নদবম্বয, ১৯৭৬ াদরয ংদাধনীয তম নুমায়ী স্টঅআস্টফ’য 

তস্টফর একটি তপস্টস্টর ব্যাংদকয স্টাদফ যাো আদফ (আস্টতভদধ্য উা প্রানারী ব্যাংক, প্রগুনফাস্টগচা াোয় যাো 

আদতদছ)। 

টীকা : যফতীদত স্টঅআস্টফ’য কর েকায ব্যাংক স্টাফ প্রানারী ব্যাংক, স্টবকারুনস্টনা নূন স্কুর াো 

স্থানান্তস্টযত আয়াদছ। 

17.  স্টঅআস্টফ’য ব্যাংক স্টাফ ভাস্টযচারক  উ-স্টযচারক (োন)-এয ভেগ্ম স্বাক্ষদয স্টযচাস্টরত আদফ।  

18.  ভাস্টযচারক স্টকংফা ন্য প্রকান কভ মকতমাদক স্টতস্টন স্টরস্টেতবাদফ পূণ ম থফা অংস্টক ক্ষভতা েদান কস্টযদর 

তাায স্টরস্টেত অদদ ব্যস্টতদযদক প্রকান থ ম স্টযদাধ কযা মাআদফ না। 

19.  কর থ ম গ্রণ কস্টযফায দে-দে জভা স্টদদত আদফ এফং প্রকান ফস্থাদতআ জভা স্টদদত দুআ স্টদদনয প্রফস্ট 

স্টফরম্ব কযা মাআদফ না। 

20.  জভা-েযদচয স্টাফ উ-স্টযচারক (োন) েদতেক ভাদয প্রদল দপা নুমায়ী মাচাআপূফ মক ব্যাংদকয া 

ফস্টয দে স্টভরাআয়া প্রদস্টেদফন এফং প্রকান গযস্টভর আদর কো ফস্টয াদটীকায় উা স্টরস্টেদত আদফ। 

ভাস্টযচারক েস্টত ভাদয র্ততীয় িাদ থফা স্টতস্টন ছুটিদত ফা ফাস্টদয ফা সুস্থ থাস্টকদর র্ততীয় িাদ েথভ 
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কাম মস্টদফদ কো ফস্ট মাচাআ কস্টযদফন। 

21.  ভাস্টযচারক কর্তমক ক্ষভতাোি প্রকান কভ মকতমা তাৎক্ষস্টণক েযদচয জন্য স্থায়ী স্টগ্রভ (গ্রদি) স্টাদফ টা. 

৩,০০০ (স্টতন াজায টাকা) ভাত্র যাস্টেদত াস্টযদফন। 

22.  ভাস্টযচারদকয ক্ষভতা : 

 (ক) 

 

 

 

 

ভাস্টযচারক আনস্টিটিউদটয স্টনফ মাী েধান আদফন এফং প্রফাদড ময স্টদ্ধান্ত  

ফাস্তফায়ন, আনস্টিটিউদটয কাম মক্রভ  োন স্টযচারনায জন্য দায়ী থাস্টকদফন এফং োযস্টিক টাকা 

৩১০.০০ ভাত্র (জাতীয় প্রফতন প্রেদরয ৭ভ প্রগ্রড) প্রফতদনয দাস্টধকাযীদদয স্টনদয়াগকাযী কর্তমক্ষ আদফন 

এফং টাকা ৩১০.০০ ভাত্র প্রফতদনয  ঊদর্ধ্ম োস্টনক/ম্পাদকীয় দদ নূর্ধ্ম ছয় ভাদয জন্য স্থায়ী 

স্টবস্টিদত স্টনদয়াদগয ক্ষভতাোি আদফন, তদফ দয উা স্টযচারনা প্রফাদড ময প্রফাড ম কর্তমক নুদভাস্টদত আদত 

আদফ;  

 (ে) ভাস্টযচারদকয অস্টথ মক ক্ষভতা : 

  (i)  নাফতমক োদত ৬০ (লাট) াজায টাকা; 

  (ii)  অফতমক োদত ৫০ (ঞ্চা) াজায টাকা। 

  স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাদড ময অস্টথ মক ক্ষভতা : 

  (i) ৩ (স্টতন) রক্ষ টাকা। 

[তথ্য ভন্ত্রণারদয়য গত ১৬-৪-৯৫আং তাস্টযদেয তভ/ভ-৫/১-১/৯৫/২৬৮ নং স্টপ অদদ   গত ১০-৮-২০০৬ 

তাস্টযদেয তভ/প্রে-২/১-১/৯৫/২৮০ নং স্টপ অদদ] 

 (গ) তস্টফর পুনঃউদমাজন ভঞ্জুস্টযয ক্ষভতা ভাস্টযচারদকয থাস্টকদফ; 

 (ে) স্টযচারনা প্রফাদড ময নুদভাদনক্রদভ গঠিত াফ-কস্টভটিয সুাস্টযদয স্টবস্টিদত ভাস্টযচারক গুদাদভয ভার 

যিাভ স্টতস্টযক্ত থফা নুদমাগী প্রোলণা কস্টযয়া উায মথাস্টনষ্পস্টি কস্টযফায ক্ষভতা যাদেন; 

 (ঙ) ভাস্টযচারক কতমদব্য ফদরা  দুনীস্টতয দায় ছাড়া ন্য কর প্রক্ষদত্র নুর্ধ্ম এক াজায টাকায ক্ষস্টত 

ফদরান কস্টযদত াস্টযদফন; 

 (চ) ভাস্টযচারক তস্টফদরয োপ্যতা াদদক্ষ যকাস্টয/স্বায়িাস্টত ংস্থায স্টফস্টধ নুমায়ী কভ মচাযীদদয ঋণ 

 স্টগ্রভ ভঞ্জুয কস্টযফায ক্ষভতাোি আদফন; 

 (ছ) ভাস্টযচারক তঁায স্টনদজয ভ্রভণ বাতা স্টফর উদিারন কস্টযদফন এফং এ জাতীয়  ন্য কর স্টফর 

েস্টতস্বাক্ষয কস্টযফায ক্ষভতাোি আদফন; 
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 (জ) ভাস্টযচারক থ ম ফৎদযয ভাস্টি আদত ফাদজট া য়া ম মন্ত ভদয়য ভদধ্য আনস্টিটিউদটয িাপ 

এফং াধাযণ কভ মচাযীদদয প্রফতন বাতা  স্টনয়ভভাস্টপক অনুলস্টেক ব্যয় নুদভাদদনয জন্য ক্ষভতাোি 

আদফন; 

 (ঝ) ভাস্টযচারক আনস্টিটিউদটয স্বাদথ ম আনস্টিটিউদটয প্রম প্রকান দস্যদক স্টনজ দাস্টয়দেয স্টতস্টযক্ত ন্য 

প্রকান দ ফা দভদয দাস্টয়ে ারদনয জন্য স্টনদয়াস্টজত থফা দাস্টয়ে েদাদনয  ক্ষভতাোি আদফন; 

 (ঞ) ভাস্টযচারক েদতেক কভ মচাযীয দাস্টয়ে স্টনধ মাযদণয জন্য ক্ষভতাোি আদফন; 

 (ট) ভাস্টযচারক আনস্টিটিউদটয স্বাদথ ম প্রম প্রকান কাদজয জন্য ফছদয এক াজায টাকা ম মন্ত ম্মানী থফা 

স্টপ েদাদনয জন্য ক্ষভতাোি আদফন; 

 (ঠ) ভাস্টযচারক প্রকান কভ মকতমা স্টনজ দদয স্টতস্টযক্ত দাস্টয়ে ারদনয জন্য েদতেক স্বতন্ত্র দদয প্রক্ষদত্র 

েথভ স্টতন ভাদয নূর্ধ্ম ২০% এফং যফতী স্টতন ভাদয জন্য ১০% স্টতস্টযক্ত প্রফতন স্টাদফ ভঞ্জুস্টয 

েদাদনয ক্ষভতাোি আদফন; 

 (ড) ভাস্টযচারক আনস্টিটিউদটয কভ মকতমা/কভ মচাযীদদয স্টফস্টবন্ন েকায ছুটি ভঞ্জুস্টযয ক্ষভতাোি আদফন; 

 (ঢ) ভাস্টযচারক েদয়াজন ভদন কস্টযদর তঁায ক্ষভতা ফস্টভূ মত প্রকান জরুস্টয স্টদ্ধান্ত গ্রণ কস্টযদত াস্টযদফন 

এফং প্রফাদড ময যফতী বায় নুদভাদদনয জন্য উা উস্থান কস্টযদফন; 

 (ণ) ভাস্টযচারক তঁায াভস্টয়ক নুস্টস্থস্টতকাদর প্রফাদড ময প্রচয়াযম্যাদনয পূফ ম-নুদভাদনক্রদভ একজন 

স্টস্টনয়য স্টপাযদক তাায দাস্টয়ে ারদনয জন্য স্টরস্টেতবাদফ ভদনানয়ন প্রদয়ায ক্ষভতাোি আদফন;  

 (ত) প্রফাদড ময জন্য ফা উায দক্ষ ভাস্টযচারক াধাযণ  সুস্টনস্টদ মি স্টনদদ ম াদদক্ষ, মস্টদ থাদক প্রম প্রকান চুস্টক্ত 

নুদভাদন  কাম মকয কযফায জন্য ক্ষভতাোি আদফন। 

 (থ) স্টযচারক (োন) ভাস্টযচারদকয তদাযস্টকদত স্টঅআস্টফ’য োন াোয েধান আদফন। 

উ-স্টযচারক (োন)-এয ক্ষভতা : 

(ক) অযণ  ব্যয়ন কভ মকতমা আদফন এফং স্টাফযক্ষক  স্টপ কাযী   ধঃস্তন কভ মচাযীগদণয দিয 

েধান আদফন। 

(ে) প্রম প্রকান এক দপায় অনুলস্টেক ব্যয় স্টনফ মাদয জন্য নূর্ধ্ম টা. ৫০০/- ভঞ্জুদযয েদাদনয ক্ষভতাোি 

আদফন। 

াস্টব ম প্রযকড ম : 
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মথামথ কর্তমক্ষ কর্তমক স্টনম্নস্টরস্টেত স্টফফযণ ম্বস্টরত স্টঅআস্টফ’য েদতেক কভ মচাযীয াস্টব ম প্রযকড ম ংযক্ষণ 

কস্টযদত আদফ 

1.  নাভ : 

2.  স্টতায নাভ : 

3.  ধভ ম : 

4.  জন্ তাস্টযে : 

5.  জন্স্থান : 

6.  স্টনজ প্রজরায নাভ : 

7.  জাতীয়তা/স্টনফাী : 

8.  স্টক্ষাগত প্রমাগ্যতা : 

9.  স্টনম্নফস্টণ মত স্টফফযণ ম্বস্টরত স্টঅআস্টফ-য কর স্টনদয়াদগয প্রযকড ম থাস্টকদফ : 

 (ক) েথভ চাকস্টযদত প্রমাগদাদনয তাস্টযে 

 (ে) স্টঅআস্টফ-প্রত স্টনদয়াদগয তাস্টযে 

 (গ) প্রফতন-প্রের  দদয নাভ 

 (ে) ভর প্রফতন 

 (ঙ) বাতাস্টদ 

10.  তাস্টযে  প্রবাগকৃত কর ছুটিয প্রযকড ম 

11.  তাস্টযে  আনস্টক্রদভন্ট োস্টিয প্রযকড ম 

12.  েংা, স্টতযোয  াস্টস্তয প্রযকড ম 

13.  কাদজয ভান ম্পদকম ভন্তব্য 

14.  প্রকান কভ মচাযী তঁায প্রগানীয় নুদফদন প্রদস্টেদত াস্টযদফন না। তদফ, তাায ম্পদকম মস্টদ ংদাধনদমাগ্য 
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প্রকান স্টফরূ ভন্তব্য থাদক প্রদক্ষদত্র তাায ফস্থান ব্যাখ্যা থফা ংদাধদনয সুদমাগ েদাদনয জন্য তাাদক 

ফস্টত কস্টযদত আদফ। 
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গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 
ঢাকা। 

 
নং এভঅআ/স্ট-২(৪)/৮৭/১৩৬৩          তাস্টযেঃ ১৯-১০-৮৮আ/০৩-০৭-৯৫ফাং  
 

 

 
স্টফলয়ঃ স্ব-াস্টত েস্টতিানভদয জন্য একরূ চাকুযীস্টফস্টধ েণয়ন।  
 

সূত্রঃ স্টঅআস্টফ/এঅযস্টড/১/৮৮-১৮০১৭, তাস্টযেঃ ০৯-০৭-৮৮আং  

 

উদযাক্ত স্টফলয় এফং সূদত্রয ফযাদত অদদক্রদভ জানাদনা মাদে প্রম, স্টঅআস্টফ েণীত েড়া চাকুযীস্টফস্টধটি ত্র 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক নুদভাস্টদত দয়দছ। 

২। ফগস্টত এফং েদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য এতদ্দে নুদভাস্টদত চাকুযীস্টফস্টধটি প্রেযণ কযা দরা।  

 

 

 
 স্বাক্ষস্টযত/তাস্টযেঃ ২২-১০-১৯৮৮  

 (অব্দুয যউপ তালুকদায)  
 কাযী স্টচফ।  

 
ংদমাজন : ২৮টি পৃিা 

 

 
স্টঅআস্টফ 
ঢাকা। 
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৮.৭  চাকুস্টযস্টফস্টধ 
 

১৯৭৬ াদরয ২০প্র অগি ফাংরাদদ প্রগদজদটয স্টতস্টযক্ত ংখ্যায় েকাস্টত গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয 

তথ্য  প্রফতায ভন্ত্রণারদয়য ১৯৭৬ াদরয ১৮আ অগি তাস্টযদেয তথ্য/৪আ-২৯/৭৬ (ং)-১৩৩০০ নম্বয 

স্টদ্ধাদন্তয ৫ ধাযায স্টত ঠিত ৯ ধাযায় েদি ক্ষভতাফদর ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয ব্যফস্থানা প্রফাড ম 

যকাদযয পূফ ম নুভস্টত রআয়া এফং ১৯৭৮ াদরয ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কভ মচাযী চাকুস্টযস্টফস্টধ এফং ংস্টিি 

ন্যান্য কর স্টফস্টধ, স্টফধান  স্টফজ্ঞস্টি ফাস্টতর কস্টযয়া স্টনম্নস্টরস্টেত েস্টফধান েণয়ন কস্টযদরন :  
েথভ ধ্যায় 

সূচনা 

১. ংস্টক্ষি স্টদযানাভ  েদয়াগ :  

 (১)  এআ েস্টফধানভারা ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট চাকুস্টয েস্টফধানভারা, ১৯৮৮ নাদভ স্টবস্টত আদফ।  

 (২) এআ েস্টফধানভারা ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয কর াফ মক্ষস্টণক কভ মচাযীয েস্টত েদমাজে আদফ, তদফ 

যকায ফা স্থানীয় কর্তমক্ষ আদত প্রেলদণ (প্রডপুদটদন) স্টনদয়াস্টজত থফা চুস্টক্ত ফা েন্ডকারীন স্টবস্টিদত 

স্টনদয়াস্টজত কভ মচাযীগদণয প্রক্ষদত্র, এআ েস্টফধানভারায প্রকান স্টকছু েদমাজে ফস্টরয়া তাাদদয চাকুযী দতম 

স্পিবাদফ উস্টিস্টেত না থাস্টকদর, আা েদমাজে আদফ না। 

২. 
ংজ্ঞা : স্টফলয় ফা েংদগয স্টযন্থী স্টকছু না থাস্টকদর এআ েস্টফধানভারায় 

 (ক)  ‘‘দাচযণ’’ ফস্টরদত চাকুস্টযয শৃংেরা ফা স্টনয়দভয াস্টনকয, থফা প্রকান কভ মচাযী ফা বদ্রজদনয দক্ষ 

প্রাবনীয় নয় এভন অচযণ বুঝাআদফ, এফং স্টনম্নফস্টণ মত অচযণ-ভ আায ন্তভূ মক্ত আদফ, মথাঃ 

  ১. ঊর্ধ্মতন কভ মকতমায অআন ংগত অদদ ভান্যকযণ; 

  ২. কতমদব্য গুরুতয ফদরা; 

  ৩. প্রকান অআনেত কাযণ ব্যস্টতদযদক ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয প্রকান অদদ, স্টযত্র এফং 

স্টনদদ মাফরীয েস্টত ফজ্ঞা েদ মন; এফং 

  ৪. প্রকান কর্তমদক্ষয স্টনকট প্রকান কভ মচাযীয স্টফরুদদ্ধ স্টফচায স্টফদফচনাীন, স্টফযস্টক্তকয, স্টভথ্যা  ায 

স্টবদমাগ ম্বস্টরত দযোস্ত প্র কযা; 

 (ে) ‘‘উভেক্ত কর্তমক্ষ’’ ফস্টরদত ংস্টিি কাম মাস্টদ স্টনষ্পস্টিয জন্য উভেক্ত কর্তমক্ষ স্টদদফ ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউট কর্তমক ভদনানীত কর্তমক্ষদক বুঝাআদফ; 

 (গ) ‘‘কর্তমক্ষ’’ ফস্টরদত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট বুঝাআদফ; 

 (ে) ‘‘কভ মকতমা’’ ফস্টরদত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয প্রকান কভ মকতমাদক বুঝাআদফ; 

 (ঙ) ‘‘কভ মচাযী’’ ফস্টরদত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয প্রম প্রকান কভ মচাযীদক, স্থায়ী ফা স্থায়ী মাাআ 

উক বুঝাআদফ, এফং প্রম প্রকান কভ মকতমা আায  

ন্তভু মক্ত আদফ; 

 (চ) ‘‘তপস্টর’’ ফস্টরদত এআ েস্টফধানভারায স্টত ংদমাস্টজত তপস্টরদক বুঝাআদফ;  

 (ছ) 
‘‘স্টনদয়াগকাযী কর্তমক্ষ’’ ফস্টরদত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট স্টযচারনা প্রফাড ম বুঝাআদফ এফং প্রকান 

৭০ 
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স্টনস্টদ মি দদ স্টনদয়াদগয জন্য উক্ত প্রফাড ম কর্তমক ক্ষভতা েদি প্রকান কভ মকতমা  আায ন্তভু মক্ত আদফ। 

তদফ স্টযচারক দদয প্রক্ষদত্র ংস্টিি স্টনদয়াদগ ফাংরাদদ যকাদযয পূফ ম নুদভাদনক্রদভ উক্ত প্রফাড ম 

বুঝাআদফ; 

 (জ) ‘‘দ’’ ফস্টরদত তপস্টদর উস্টিস্টেত প্রকান দদক বুঝাআদফ; 

 (ঝ) ‘‘রায়ন’’ (প্রডজাযন) ফস্টরদত স্টফনা নুভস্টতদত চাকুযী ফা কতমব্যস্থর তোগ কযা, থফা লাট স্টদন ফা 

তদূর্ধ্ম ভয় মাফৎ কতমব্য আদত নুস্টস্থত থাকা থফা নুভস্টত কতমদব্য নুস্টস্থস্টতয 

ধাযাফাস্টকতায় নুদভাস্টদত প্রভয়াদদয য লাট স্টদন ফা তদূর্ধ্ম ভয় পুনঃনুভস্টত গ্রণ ব্যস্টতদযদক 

নুস্টস্থত থাকা, থফা স্টফনা নুভস্টতদত প্রদতোগ কযা এফং স্টত্র স্টদন ফা তদূর্ধ্ম ভয় স্টফদদদ 

ফস্থান কযা, থফা নুভস্টত প্রদ তোগ কস্টযয়া স্টফনা নুভস্টতদত নুদভাস্টদত ভদয়য য লাট স্টদন 

ফা তদূর্ধ্ম ভয় স্টফদদদ ফস্থান কযা বুঝাআদফ। 

 (ঞ) ‘‘ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট’’ ফস্টরদত উায স্টযচারনা প্রফাড ম বুঝাআদফ; 

 (ট) ‘‘প্রফাড ম’’ ফস্টরদত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয স্টযচারনা প্রফাড ম বুঝাআদফ; 

 (ঠ) ‘‘স্টফজ্ঞান’’ ফস্টরদত ব্যাক েচাদযয উদেদে স্টত্রকা ফা ন্যান্য গণভাধ্যদভ েকাস্টত/েচাস্টযত 

স্টফজ্ঞান বুঝাআদফ; 

 (ড) ‘‘স্টক্ষানস্টফ’’ ফস্টরদত প্রকান স্থায়ী শূন্য দদয স্টফযীদত স্টক্ষানস্টফ স্টাদফ স্টনদয়াগোি প্রকান কভ মচাযী 

বুঝাআদফ; এফং 

 (ঢ) ‘‘ম্মানী’’ ফস্টরদত ভাদঝ ভাদঝ েদয়াজন য় এআরূ স্টফদল ফা কিাধ্য কাদজয স্বীকৃস্টতস্বরূ 

নাফতমক ধযদনয নগদ পুযোয বুঝাআদফ। 
স্টিতীয় ধ্যায় 

যাস্টয স্টনদয়াগ 

৩. যাস্টয স্টনদয়াগ : 

 (১)  
প্রকান ব্যস্টক্ত প্রকান দদ যাস্টযবাদফ স্টনদয়াগ রাদবয জন্য উভেক্ত স্টফদফস্টচত আদফ না, মস্টদ স্টতস্টন 

  ক. ফাংরাদদদয নাগস্টযক না ন, থফা 

  ে. ফাংরাদদদয নাগস্টযক নদন এআরূ প্রকান ব্যস্টক্তদক স্টফফা কস্টযয়া থাদকন ফা স্টফফা কস্টযফায 

জন্য েস্টতশ্রুস্টতফদ্ধ আয়া থাদকন। 

 (২)  প্রকান ব্যস্টক্ত প্রকান দদ যাস্টযবাদফ স্টনভেক্ত আদফন না, মস্টদ তাায েদয়াজনীয় প্রমাগ্যতা না থাদক 

এফং তাায ফয়ঃীভা তপস্টদর ফস্টণ মত ফয়ঃীভায ভদধ্য না য়। 

 (৩) 
প্রকান দদআ যাস্টযবাদফ স্টনদয়াগ কযা মাআদফ না, প্রম ম মন্ত না 

  ক. উক্ত দদ স্টনদয়াদগয জন্য স্টনফ মাস্টচত ব্যস্টক্তদক ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক এতদুদেদে 

স্টনভেক্ত স্টচস্টকৎা কভ মকতমা তাাদক স্বাস্থেগতবাদফ উভেক্ত ফস্টরয়া েতেয়ন কদযন, এফং  
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  ে. এআরূ স্টনফ মাস্টচত ব্যস্টক্তয তনস্টতক-স্টফচুেস্টত স্টফলয়ক পূফ ম-কাম মকরা মথাদমাগ্য এদজস্টন্পয ভাধ্যদভ 

উিভ ফস্টরয়া েস্টতাস্টদত য়। 

 (৪) যাস্টয স্টনদয়াদগয প্রক্ষদত্র কর দ েকাে স্টফজ্ঞাদনয ভাধ্যদভ পূযণ কযা আদফ এফং স্টফস্টবন্ন ভদয় 

এআরূ স্টনদয়াগদাদনয প্রক্ষদত্র যকাদযয জাযীকৃত প্রকাটা ম্পস্টকমত স্টনদদ মাফরী নুযণ কস্টযদত আদফ। 

 (৫) প্রকান দদ যাস্টয স্টনদয়াদগয প্রক্ষদত্র, এতদুদেদে ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক স্টনভেক্ত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয স্টবস্টিদত স্টনদয়াগদান কযা আদফ। 

৪. স্টক্ষানস্টফী : 

 (১) যাস্টযবাদফ স্টনভেক্ত ব্যস্টক্তগণ ছয় ভাদয জন্য স্টক্ষানস্টফ থাস্টকদফনঃ 
তদফ, তম থাদক প্রম, স্টনদয়াগকাযী কর্তমক্ষ কাযণ স্টরস্টফদ্ধ কস্টযয়া প্রম প্রকান ব্যস্টক্তয প্রক্ষদত্র উক্ত প্রভয়াদ 

স্টতস্টযক্ত নুধ ম ছয় ভাদয জন্য বৃস্টদ্ধ কস্টযদত াস্টযদফন। 

 (২) প্রকান দদ প্রকান ব্যস্টক্তদক স্থায়ী কযা আদফ না, মস্টদ না স্টতস্টন  

দন্তালজনকবাদফ স্টক্ষানস্টফ প্রভয়াদ ভাি কস্টযয়া থাদকন।  
র্ততীয় ধ্যায় 

চাকুযীয াধাযণ তমাফরী 

৫. প্রমাগদাদনয ভয় : 

 (১)  ন্য চাকুস্টযস্থদর ফদরীয প্রক্ষদত্র, প্রকান নতুন দদ প্রমাগদাদনয জন্য প্রকান কভ মচাযীদক স্টনম্নরূ ভয় 

প্রদয়া আদফ, মথা : 

  ক. েস্ত্িস্টতয জন্য ছয় স্টদন, এফং 

  ে. উভেক্ত কর্তমক্ষ কর্তমক নুদভাস্টদত ন্থায় ভ্রভদণ েকৃতদক্ষ স্টতফাস্টত ভয় : 
তদফ তম থাদক প্রম, এআ উ-েস্টফধান নুমায়ী প্রমাগদাদনয ভয় গণনায উদেদে ফদন্ধয স্টদন 

গণনা কযা আদফ না।  

 (২)  প্রকান স্টফদল প্রক্ষদত্র উভেক্ত কর্তমক্ষ উ-েস্টফধান (১) এয ধীদন োপ্য প্রমাগদাদনয ভয় হ্রা ফা বৃস্টদ্ধ 

কস্টযদত াস্টযদফন।  

 (৩) প্রকান কভ মচাযী এক চাকুস্টযস্থর আদত ন্যত্র ফদরী আদর, থফা চাকুস্টযস্থর স্টযফতমন কস্টযদত য় এভন 

প্রকান নতুন দদ স্টনদয়াগোি আদর, তঁায পুযাতন চাকুস্টযস্থর, থফা প্রম স্থাদন স্টতস্টন স্টনদয়াদগয ফা 

ফদরীয অদদ াআয়াদছন, এআ দুআদয়য ভদধ্য প্রম স্থান কভ মচাযীয জন্য স্টধকতয সুস্টফধাজনক য় প্র 

স্থান আদত তঁায প্রমাগদাদনয ভয় গণনা কযা আদফ।  

 (৪) মস্টদ প্রকান কভ মচাযী এক চাকুস্টযস্থর আদত ন্য চাকুস্টযস্থদর, ফা এক দ আদত ন্য দদ, প্রমাগদাদনয 

ন্তফ মতীকারীন ভদয় ছুটি গ্রণ কদযন, তদফ তাায দাস্টয়েবায স্তান্তয কস্টযফায য আদত প্রম ভয় 

স্টতফাস্টত য় তাা ছুটিয ন্তভু মক্ত আদফ। 

 (৫) চাকুস্টযস্থর (প্রিন) স্টযফস্টতমত না আদর প্রক প্রমাগদাদনয জন্য স্টনধ মাস্টযত ভয় াআদফন না।  

৬. প্রফতন  বাতা :  
ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট যকাদযয নুদভাদনক্রদভ প্রমরূ স্টনধ মাযণ কস্টযদফন কভ মচাযীদদয প্রফতন  বাতা 

প্রআরূ আদফ। 

৭. োযস্টিক প্রফতন : 

 (১) প্রকান দদ প্রকান কভ মচাযীদক েথভ স্টনদয়াদগয ভদয় উক্ত দদয জন্য স্টনধ মাস্টযত প্রফতনক্রদভয ফ মস্টনম্ন 

প্রফতনআ আদফ তাায োযস্টিক প্রফতন। 

 (২) ংস্টিি ব্যস্টক্তয স্টফদল প্রভধায স্বীকৃস্টতস্বরূ ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট তাাদক, উভেক্ত ফাছাআ 
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কস্টভটিয সুাস্টযদয স্টবস্টিদত উচ্চতয োযস্টিক প্রফতন েদান কস্টযদত াদয। 

 (৩) যকায তাায কভ মচাযীদদয প্রফতন ংযক্ষদণয উদেদে ভয় ভয় প্রম স্টনদদ মাফরী জাস্টয কদযন 

তদনুাদয ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয কভ মচাযীদদয প্রফতন ংযক্ষণ কযা মাআদত াদয।  

৮. দদান্নস্টতয প্রক্ষদত্র প্রফতন : 
প্রকান কভ মচাযীয দদান্নস্টতয প্রক্ষদত্র প্রম দদ তাাদক দদান্নস্টত েদান কযা য় াধাযণতঃ প্রআ দদয জন্য 

স্টনধ মাস্টযত প্রফতনক্রদভয ফ মস্টনম্ন স্তদয তাায প্রফতন স্টনধ মাস্টযত আদফ এফং উক্ত ফ মস্টনম্ন প্রফতন দক্ষা তাায 

পুযাতন দদ োি প্রেদরয প্রফতন উচ্চতয আদর, উচ্চতয দদয জন্য োপ্য প্রফতনক্রদভ তাায পুযাতন দদয ভর 

প্রফতদনয ব্যফস্টত উদযয স্তদয তাায প্রফতন স্টনধ মাস্টযত আদফ।  

৯. প্রফতন বৃস্টদ্ধ : 

 (১) প্রফতন বৃস্টদ্ধ স্থস্টগত যাো না আদর, াধাযণত ভয়ভত স্টনধ মাস্টযত প্রফতন বৃস্টদ্ধ ভঞ্জুয কযা আদফ।  

 (২) মস্টদ প্রফতন বৃস্টদ্ধ স্থস্টগত যাো য়, তাা আদর উা প্রম প্রভয়াদ ম মন্ত স্থস্টগত যাো য়, স্থস্টগতকাযী 

কর্তমক্ষ তাা উদিে কস্টযদফন। 

 (৩) প্রকান স্টক্ষানস্টফ াপল্যজনকবাদফ স্টক্ষানস্টফকার ভাি না কস্টযদর এফং চাকুস্টযদত স্থায়ী না আদর, 

স্টতস্টন প্রফতন বৃস্টদ্ধয স্টধকাযী আদফন না। 

 (৪) েংনীয় ফা াধাযণ কদভ ময জন্য ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট প্রকান কভ মচাযীদক একদে নস্টধক 

দুআটি স্টফদল প্রফতন বৃস্টদ্ধ ভঞ্জুয কস্টযদত াস্টযদফন।  

 (৫) প্রমদক্ষদত্র প্রকান প্রফতনক্রদভ দক্ষতা-ীভা স্টনধ মাস্টযত যস্টয়াদছ, প্রক্ষদত্র প্রকান কভ মচাযীয প্রফতন ফধ মন স্থস্টগত 

কস্টযফায জন্য ক্ষভতাম্পন্ন উভেক্ত কর্তমদক্ষয সুস্টনস্টদ মি ভঞ্জুযী ব্যতীত তাায দক্ষতাীভায ব্যফস্টত 

উদযয প্রফতন-বৃস্টদ্ধ নুদভাদন কযা মাআদফ না, এআরূ ভঞ্জুযীয প্রক্ষদত্র েস্টতদফদনকাযী কভ মকতমায এআ 

ভদভ ম সুাস্টয থাস্টকদত আদফ প্রম, ংস্টিি কভ মচাযীয কাজকভ ম দক্ষতা-ীভা স্টতক্রভ কযায জন্য 

উভেক্ত স্টছর।  

১০. প্রজেিতা : 

 (১) এআ েস্টফধাদনয ন্যান্য স্টফধানাফরী াদদক্ষ, প্রকান দদ প্রকান কভ মচাযীয প্রজেিতা প্রআ দদ তাায 

প্রমাগদাদনয তাস্টযে আদত গণনা কযা আদফ। 

 (২) একআ ভদয় একাস্টধক কভ মচাযী স্টনদয়াগোি আদর তাাদদয প্রভধা তাস্টরকা নুাদয ংস্টিি ফাছাআ 

কস্টভটি প্রম সুাস্টয কদযন প্রআ সুাস্টযদয স্টবস্টিদত স্টনদয়াগকাযী কর্তমক্ষ উক্ত কভ মচাযীদদয 

াযস্পস্টযক প্রজেিতা স্টস্থয কস্টযদফন। 

 (৩) একআ ভদয় স্টনদয়াগোি ব্যস্টক্তগদণয ভদধ্য দদান্নস্টতোি ব্যস্টক্তগণ যাস্টয স্টনভেক্ত ব্যস্টক্তগণ দক্ষা 

প্রজেি আদফন। 

 (৪) প্রমদক্ষদত্র একাস্টধক ব্যস্টক্তদক একআ ভদয় দদান্নস্টত প্রদয়া য় প্রদক্ষদত্র প্রম দ আদত দদান্নস্টত 

প্রদয়া আয়াদছ প্রআ দদ প্রজেিতায স্টবস্টিদত তাাদদয াযস্পস্টযক প্রজেিতা স্টস্থয কযা আদফ। 

 (৫) ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট আায কভ মচাযীদদয প্রগ্রডয়াযী প্রজেিতা তাস্টরকা যক্ষণাদফক্ষণ কস্টযদফন 

এফং ভদয় ভদয় তাাদদয ফগস্টতয জন্য েকা কস্টযদফন। 

১১. দদান্নস্টত : 

 (১) তপস্টদরয স্টফধান াদদক্ষ, প্রকান কভ মচাযীদক যফতী উচ্চতয দদ দদান্নস্টতয জন্য প্রফাড ম কর্তমক 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ কস্টভটিয সুাস্টযক্রদভ স্টফদফচনা কযা মাআদত াদয।  

 (২)  প্রকফরভাত্র প্রজেিতায কাযদণ প্রকান ব্যস্টক্ত স্টধকায স্টদদফ তাায দদান্নস্টতয দাফী কস্টযদত াস্টযদফন 

না। 

 (৩) টাকা ৩৭০০-৪৮২৫/-(২০০৫) (ফতমভান ১৩,৭৫০-১৯,২৫০ টাকা)  তদূর্ধ্ম প্রফতনক্রদভয দভদ 
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দদান্নস্টত প্রভধায স্টত প্রজেিতায স্টবস্টিদত আদফ।  

 (৪) প্রকান কভ মচাযীদক তাায াধাযণ কৃস্টতে, কতমব্যস্টনিা এফং চাকুযীকাদর উচ্চতয দদয জন্য 

েদয়াজনীয় উচ্চতয প্রাগত েস্টক্ষণ রাদবয কাযদণ ব্যস্টতক্রভী প্রক্ষত্র স্টাদফ স্টযচারনা প্রফাদড ময 

ম্মস্টতক্রদভ ারা স্টতক্রভ কস্টযয়া দদান্নস্টত প্রদয়া মাআদত াদয। 

১২. প্রেলণ  পূফ মস্বে (প্রডপুদটন  স্টরদয়ন) :  

 (১) উ-েস্টফধান (২) এয স্টফধান াদদক্ষ, ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট মস্টদ ভদন কদযন প্রম, উায প্রকান 

কভ মকতমায াযদস্ট মতা তৎকর্তমক গৃীত স্টফদল েস্টক্ষণ ন্য প্রকান কদ মাদযন, তঃয ারাত 

গ্রণকাযী কদ মাদযন ফস্টরয়া উস্টিস্টেত-এয জন্য েদয়াজনীয়, তাা আদর ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট 

এফং ারাত গ্রীতা কদ মাদযদনয ভদধ্য াযস্পস্টযকবাদফ ম্মত প্রভয়াদদয  তমাধীদন ারাত 

গ্রণকাযী কদ মাদযদনয প্রকান নুরূ ফা দৃ দদ কভ মযত থাস্টকফায জন্য প্রকান কভ মচাযীদক স্টনদদ ম 

প্রদয়া মাআদত াদয। 

তদফ তম থাদক প্রম, প্রকান কভ মকতমাদক তাায ম্মস্টত ব্যস্টতদযদক ারাত গ্রীতা কদ মাদযদন কভ মযত 

থাস্টকফায স্টনদদ ম প্রদয়া আদফ না। 

 (২) প্রকান াফস্টরক কদ মাদযন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয প্রকান কভ মকতমায চাকুস্টযয অফেকতা 

যস্টয়াদছ ফস্টরয়া প্রফাধ কস্টযদর (তঃয ারাত গ্রণকাযী কদ মাদযন ফস্টরয়া উস্টিস্টেত) ফাংরাদদ 

প্রে আনস্টিটিউট-এয স্টনকট নুরূ অফেকতায কাযণ ফণ মনা কস্টযয়া নুদযাধ জানাআদফন এফং 

নুদযাধ োস্টিয য ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট উক্ত কভ মকতমায ম্মস্টত রআয়া ারাত গ্রণকাযী 

কদ মাদযন কর্তমক উস্টিস্টেত তমাফরীয স্টবস্টিদত তাায প্রেলদণয তমাফরী স্টনধ মাযণ কস্টযদফন। 

 (৩) উ-েস্টফধান (২) প্রত মাা ফরা আয়াদছ তাা দত্ত্ব, প্রেলদণয তমাফরীদত স্টনদম্নাক্ত স্টফলয়ভ ন্তভু মক্ত 

থাস্টকদফ, মথা : 

  ক. প্রেলদণয ভয়কার, ব্যস্টতক্রভী প্রক্ষত্র ছাড়া, স্টতন ফৎদযয স্টধক আদফ না; 

  ে. ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয চাকুস্টযদত কভ মকতমায পূফ মস্বে থাস্টকদফ এফং প্রেলদণয ভয়কার 

প্রল আফায য থফা তৎপূদফ মআ আায ফান েটিদর স্টতস্টন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এ 

েতোফতমন কস্টযদফন। 

  গ. ারাত গ্রীতা কদ মাদযন কভ মকতমায বস্টফষ্যৎ তস্টফর  প্রনন তস্টফর, মস্টদ থাদক, তদফ 

উাদত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক স্টনদ্ধমাস্টযত াদয উস্টিস্টেত তস্টফরভদয থ ম 

স্টযদাদধয স্টনশ্চয়তা স্টফধান কস্টযদফ। 

 (৪) প্রকান কভ মকতমা প্রেলদণ থাকাকাদর, স্টতস্টন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদট দদান্নস্টতয জন্য স্টফদফচনাদমাগ্য 

আদর তাায দদান্নস্টতয স্টফলদয় ন্যান্যদদয দে একদত্র স্টফদফচনা কযা আদফ এফং দদান্নস্টত কাম মকয 

কস্টযফায জন্য তাাদক ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এ েতোফতমন কযাআদত আদফ।   

 (৫) প্রকান কভ মকতমা প্রেলদণ থাকাকাদর তাায দদান্নস্টত কাম মকয কযায উদেদে ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউট তাাদক প্রপযত চাস্টদর, স্টতস্টন মস্টদ মথাভদয় প্রপযত না অদন, তদফ দদান্নস্টত েদি দদ 

তাায প্রজেিতা তাায েকৃত প্রমাগদাদনয তাস্টযে আদত গণনা কযা আদফ।  

 (৬) মস্টদ প্রকান কভ মকতমাদক ারাত গ্রীতা কদ মাদযদনয স্বাদথ ম প্রেলদণ থাস্টকফায নুভস্টত প্রদয়া য়, 

তাা আদর প্রকান অস্টথ মক সুস্টফধা ছাড়া (প্রনক্সট স্টফদরারুর) নুমায়ী দদান্নস্টত েদি দদ তাায প্রজেিতা 

যক্ষা কযা আদফ।  

 (৭) শৃংেরাভরক ব্যফস্থায ব্যাাদয ারাত গ্রীতা কদ মাদযন প্রেলদণ কভ মযত কভ মকতমায স্টফরুদদ্ধ 

শৃংেরাভরক কাম মক্রভ সূচনা কযায উদেদে ফাংরাদদ প্রে আনস্টিস্টউট-এয ক্ষভতা েদয়াগ কস্টযদত 
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াস্টযদফ। 

তদফ তম থাদক প্রম, প্রম ফস্থায স্টযদেস্টক্ষদত শৃংেরাভরক কাম মক্রভ গ্রণ সূচনা কযা আয়াদছ, তাা 

ারাত গ্রণকাযী কদ মাদযন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিস্টউট-প্রক স্টফরদম্ব ফস্টত কস্টযদফ। 

 (৮) প্রেলদণ কভ মযত প্রকান কভ মকতমায স্টফরুদদ্ধ সূস্টচত শৃংেরাভরক কাম মধাযায োি তদথ্যয স্টবস্টিদত ারাত 

গ্রণকাযী কদ মাদযন মস্টদ এআরূ ভত প্রালণ কদয প্রম, তাায উয প্রকান দন্ড অদযা কযা অফেক, 

তাা আদর উক্ত কদ মাদযন উায প্রযকড ম ভ ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয স্টনকট প্রেযণ কস্টযদফন 

এফং তঃয ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট প্রমআরূ েদয়াজন ফস্টরয়া ভদন কদযন প্রআরূ অদদ েদান 

কস্টযদফ। 

 

চতুথ ম ধ্যায় 
ছুটি, আতোস্টদ 

১৩. স্টফস্টবন্ন েকাদযয ছুটি 

 (১)  প্রকান কভ মচাযী স্টনম্নফস্টণ মত প্রম প্রকান ধযদনয ছুটি াআদফন, মথা- 

  ক. পূণ ম-প্রফতদন ছুটি 

  ে. ধ ম-প্রফতদন ছুটি 

  গ. স্টফনাদফতদন াধাযণ ছুটি (Extraordinary Leave) 

  ে. স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি 

  ঙ. ংগদযাধ ছুটি (Quarantino leave) 

  চ. েসূস্টত ছুটি 

  ছ. তনস্টভস্টিক ছুটি 

 (২) উভেক্ত কর্তমক্ষ প্রকান কভ মচাযীদক স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি ব্যতীত ন্যস্টফধ ছুটি ভনজুয কস্টযদত 

াদযন এফং আা ফদন্ধয স্টদদনয স্টত ংভেক্ত কস্টযয়া েদান কযা মাআদত াদয। 

 (৩) ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয পূফ ম নুদভাদন রআয়া উভেক্ত কর্তমক্ষ স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি ভঞ্জুয 

কস্টযদত াদযন। 

১৪. পূণ ম প্রফতদন ছুটি 

 (১) েদতেক কভ মচাযী তৎকর্তমক দাস্টয়ে ারদন স্টতফাস্টত কাম মস্টদফদয Error!াদয পূণ ম প্রফতদন ছুটি জমন 

কস্টযদফন এফং পূণ ম প্রফতদন োপ্য এককারীন ছুটিয স্টযভাণ চায ভাদয স্টধক আদফ না। 

 (২)  স্টজমত ছুটিয স্টযভাণ চায ভাদয স্টধক আদর, তাা ছুটিয স্টাদফয ন্য োদত জভা প্রদোদনা আদফ 

এফং উায আদত ডাক্তাযী াটি মস্টপদকট উস্থান াদদক্ষ থফা ফাংরাদদদয ফাস্টদয ধভীয় পয-এয 

জন্য পূণ ম প্রফতদন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।  
১৫. ধ ম প্রফতদন ছুটি 

 (১) েদতেক কভ মচাযী তৎকর্তমক দাস্টয়ে ারদন স্টতফাস্টত কাম মস্টদফদয Error!াদয ধ ম প্রফতদন ছুটি 

জমন কস্টযদফন এফং এআরূ ছুটি জভা য়ায প্রকান ীভা থাস্টকদফ না। 
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 (২) ধ ম-প্রফতদন দুআ স্টদদনয ছুটিয স্টযফদতম, ডাক্তাযী াটি মস্টপদকট দাস্টের াদদক্ষ, একস্টদদনয পূণ ম প্রফতদন 

ছুটিয াদয গড় প্রফতদন ছুটিদত দফ মাচ্চ ফাযভা ম মন্ত পূণ ম প্রফতদন ছুটিদত রূান্তস্টযত কযা মাআদত াদয।  

১৬. োপ্যতাস্টফীন ছুটি 

 (১) ডাক্তাযী াটি মস্টপদকট িাযা ভস্টথ মত আদর, প্রকান কভ মচাযীদক তাায ভগ্র চাকুস্টয জীফদন দফ মাচ্চ ফায 

ভা ম মন্ত এফং ন্য প্রকান কাযদণ আদর, স্টতন ভা ম মন্ত, ধ ম-প্রফতদন ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয।  

 (২)  মেন প্রকান কভ মচাযী তাায ছুটি ানা য়ায পূদফ মআ োপ্যতাস্টফীন ছুটি প্রবাগ কস্টযয়া স্টপস্টযয়া অদন 

তেন স্টতস্টন পূদফ মআ প্রম ছুটি প্রবাগ কস্টযয়াদছন প্রআ ছুটি স্টজমত না য়া ম মন্ত নতুনবাদফ গড় ধ মদফতদন 

প্রকান ছুটি াআফায স্টধকাযী আদফন না। 

১৭. াধাযণ ছুটি 

 (১) মেন প্রকান কভ মচাযীয ন্য প্রকান ছুটি ানা না থাদক, ফা ন্য েকায প্রকান ছুটি ানা থাদক থচ 

ংস্টিি কভ মচাযী স্টরস্টেতবাদফ াধাযণ ছুটিয জন্য অদফদন কদযন তেন তাাদক াধাযণ ছুটি ভঞ্জুয 

কযা মাআদত াদয। 

 (২) াধাযণ ছুটিয প্রভয়াদ একফাদয স্টতন ভাদয স্টধক আদফ না, তদফ স্টনম্নফস্টণ মত প্রক্ষদত্র উক্ত ছুটিয প্রভয়াদ 

ফস্টধ মত কযা মাআদত াদয 

  ক. প্রম প্রক্ষদত্র ংস্টিি কভ মচাযী স্টচস্টকৎাধীন থাদকন, থফা 

  ে. প্রম প্রক্ষদত্র ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট এআ ভদভ ম ন্তুি ন প্রম, কভ মচাযী তাায স্টনয়ন্ত্রণ ফস্টভূ মত 

কাযদণ কতমদব্য প্রমাগদান কস্টযদত ভথ ম।  

 (৩) প্রকান কভ মচাযীয স্টফনা ছুটিদত নুস্টস্থস্টতয ভয়দক ভুতাদক্ষ ( with retrospective effect) 

কাম মকযতা াধাযণ ছুটিদত রূান্তস্টযত কস্টযদত আদর তাা একভাত্র ভাস্টযচারক ম মাদয় 

নুদভাস্টদত আদত আদফ। 

১৮. স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি        

 (১) প্রকান কভ মচাযী তাায মথামথ কতমব্যারনকাদর ফা উা ারদনয স্টযণস্টতদত থফা তঁায দদ 

স্টধস্টিত থাস্টকফায কাযদণ অোতোি আয়া ক্ষভ আদর, ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট তঁাদক স্টফদল 

ক্ষভতা ছুটি ভঞ্জুয কস্টযদত াদয।  

 (২)  প্রম ক্ষভতায কাযদণ ক্ষভতাজস্টনত ছুটি চায়া য় প্রআ ক্ষভতা স্টতন ভাদয ভদধ্য েকা না 

াআদর এফং প্রম ব্যস্টক্ত ক্ষভ ন প্রআ ব্যস্টক্ত নুরূ ক্ষভতায কাযদণ স্টফরদম্ব ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউটদক ফস্টত না কস্টযদর, স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি ভঞ্জুয কযা আদফ না।  

 (৩) প্রম প্রভয়াদদয জন্য স্টফদল ক্ষভতা জস্টনত ছুটি েদয়াজনীয় ফস্টরয়া ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক 

ভদনানীত স্টচস্টকৎা প্রফাড ম েতেয়ন কস্টযদফ প্রআ প্রভয়াদদয জন্য স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি ভঞ্জুয কযা 

৭১ 
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আদফ এফং উক্ত স্টচস্টকৎা প্রফাদড ময েতেয়ন ব্যস্টতদযদক তাা ফস্টণ মত কযা আদফ না এফং উক্ত ছুটি 

প্রকানক্রদভআ ১২ ভাদয স্টধক আদফ না। 

 (৪) স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি ন্য প্রম প্রকান ছুটিয দে ংভেক্ত কযা মাআদত াদয।  

 (৫) মস্টদ একআ ধযদনয ফস্থায় যফতীকাদর প্রকান ভয় ক্ষভতা বৃস্টদ্ধ ায় ফা উায পুনযাবৃস্টি েদট, তাা 

আদর একাস্টধকফায স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদফ, তদফ নুরূ ছুটিয স্টযভাণ ১২ 

ভাদয স্টধক আদফ না এফং তাা প্রম প্রকান একটি ক্ষভতায কাযদণ ভঞ্জুয কযা মাআদফ। 

 (৬) শুদৄভাত্র অনুদতাস্টলদকয (gratuity) এফং প্রম প্রক্ষদত্র ফয বাতা োপ্য য় প্রদক্ষদত্র ফয বাতায 

ব্যাাদয চাকুযী স্টাফ কস্টযফায ভয় স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটি কতমব্য ারদনয ভয় স্টাদফ গণনা 

কযা আদফ এফং আা ছুটিয স্টাফ আদত স্টফদয়াজন কযা আদফ না। 

 (৭) স্টফদল ক্ষভতাজস্টনত ছুটিকারীন প্রফতন আদফ স্টনম্নরূ, মথা : 

  ক. উস্টয-উক্ত উ-েস্টফধান (৫) এয ধীদন ভঞ্জুযকৃত ছুটিয প্রভয়াদ প্রম প্রকান প্রভয়াদদয ছুটিয 

েথভ চায ভাদয জন্য পূণ ম প্রফতন এফং 

  ক. এআরূ প্রকান ছুটিয ফস্টি প্রভয়াদদয জন্য ধ মদফতন। 

 (৮) এআ েস্টফধাদনয ন্যান্য স্টফধানভদয েদমাজেতা এভন কভ মচাযীয প্রক্ষদত্র ম্প্রাস্টযত কযা মাআদত 

াদয স্টমস্টন তাায মথামথ কতমব্য ারনকাদর, ফা  উা ারদনয স্টযণস্টতদত, থফা তঁায দদ 

স্টধস্টিত থাস্টকফায কাযদণ, দুে মটনাফতঃ অোতোি আয়াদছন থফা স্টমস্টন স্টনস্টদ মি প্রকান কতমব্য 

ারনকাদর তঁায দদয স্বাবাস্টফক ঝুস্টক ফস্টভু মত সুস্থতা ফা জেভ ফাড়াআয়া প্রতারায িাফনা থাদক 

এআরূ সুস্থতায দরুণ ক্ষভ আয়াদছন।  

১৯. েদযাধ ছুটি 

 (১) প্রকান কভ মচাযী, স্টযফাদয ফা গৃদ ংক্রাভক ব্যস্টধ থাকায কাযদণ মস্টদ অদদ িাযা তাাদক স্টপদ 

উস্টস্থত না য়ায জন্য স্টনদদ ম প্রদয়া য় তদফ প্রম ভদয়য জন্য উক্তরূ স্টনদদ ম কাম মকয থাদক প্রআ 

ভয়কার আদফ েদযাধ ছুটি। 

 (২)  স্টপ েধান প্রকান স্টচস্টকৎক কভ মকতমা ফা একজন স্বাস্থে কভ মকতমায াটি মস্টপদকদটয স্টবস্টিদত নূর্ধ্ম ২১ 

স্টদন থফা স্বাবাস্টফক ফস্থায় ৩০ স্টদদনয জন্য েদযাধ ছুটি ভঞ্জুয কস্টযদত আদফ। 

 (৩) েদযাদধয জন্য েদয়াজনীয় উ-েস্টফধান (২) এ উদিস্টেত প্রভয়াদদয স্টতস্টযক্ত ছুটি েদয়াজন আদর উা 

াধাযণ ছুটি স্টদদফ গণ্য আদফ। 

 (৪)  এআ েস্টফধানভারা নুমায়ী োপ্য ফ মাস্টধক ছুটি াদদক্ষ, েদয়াজন আদর ন্যস্টফধ ছুটিয স্টত েদযাধ 

ছুটিয ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয। 

 (৫)  েদযাধ ছুটিদত থাকাকাদর প্রকান কভ মচাযীদক তাায দাস্টয়ে ারদন নুস্টস্থত ফস্টরয়া গণ্য কযা আদফ 

না, এফং মেন প্রকান কভ মচাযী স্টনদজআ ংক্রাভক ব্যস্টধদত অক্রান্ত ন, তেন তাাদক এআরূ প্রকান ছুটি 
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প্রদয়া মাআদফ না।  

২০. েসূস্টত ছুটি 

 (১) প্রকান কভ মচাযীদক পূণ ম প্রফতদন ফ মাস্টধক স্টতন ভা ম মন্ত েসূস্টত ছুটি ভঞ্জুয কযা মাআদত াদয এফং উায 

তাায ানা ছুটিয স্টাফ আদত ফাদ প্রদয়া মাআদফ না। 

 (২) েসূস্টত ছুটি ভঞ্জুযীয নুদযাধ প্রকান স্টনফস্টন্ধত স্টচস্টকৎক কর্তমক ভস্টথ মত আদর, উভেক্ত কর্তমদক্ষয 

স্টফদফচনাভদত কভ মচাযীয োপ্য ন্য প্রম প্রকান ছুটিয স্টত একদত্র ফা ম্প্রাস্টযত কস্টযয়া ভঞ্জুয কযা 

মাআদত াদয। 

 (৩)  ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয চাকুযী জীফদন প্রকান কভ মচাযীদক দুআফাদযয স্টধক েসূস্টত ছুটি ভঞ্জুয 

কযা মাআদফ না। 
২১. 

ফয গ্রদণয জন্য েস্ত্িস্টতভরক ছুটি-ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট প্রনন েীভ েফতমন কস্টযদর 

 (১)  প্রকান কভ মচাযী ছয় ভা ম মন্ত পূণ ম প্রফতন এফং অয ছয় ভা ধ মদফতদন ফয গ্রদণয জন্য 

েস্ত্িস্টতভরক ছুটি াআদফন এফং এআরূ ছুটিয প্রভয়াদ তাায ফয গ্রদণয তাস্টযে স্টতক্রভ কযায 

দয ম্প্রাস্টযত কযা মাআদত াদয, স্টকন্তু িান্ন ফৎদযয ফয়-ীভা স্টতক্রদভয য উা ম্প্রাযণ 

কযা মাআদফ না। 

 (২)  প্রকান কভ মচাযী তাায ফয গ্রদণয তাস্টযদেয কভদক্ষ এক ভা পূদফ ম ফয গ্রদণয েস্ত্িস্টতভরক 

ছুটিয জন্য অদফদন না কস্টযদর তাায ানা ছুটি ফয গ্রদণয তাস্টযদেয য তাভাস্টদ আয়া মাআদফ।  

 (৩) প্রকান কভ মচাযী তাায ফয গ্রদণয তাস্টযদেয কভদক্ষ একস্টদন পূদফ ম ফয গ্রদণয জন্য 

েস্ত্িস্টতভরক ছুটিদত মাআদফন। 

২২. তনস্টভস্টিক ছুটি  

যকায ভদয় ভদয় উায কভ মচাযীদদয জন্য েস্টত স্টিকা ফৎদয প্রভাট মতস্টদন তনস্টভস্টিক ছুটি স্টনধ মাযণ 

কস্টযদফন কভ মচাযীগণ প্রভাট ততস্টদন তনস্টভস্টিক ছুটি াআদফন। 

২৩. ছুটিয দ্ধস্টত 

 (১) েদতেক কভ মচাযীয ছুটিয স্টাফ ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক স্টনধ মাস্টযত স্টনয়ভ  দ্ধস্টতদত 

যক্ষণাদফক্ষণ কযা আদফ। 

 (২)  ছুটিয জন্য কর অদফদন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক স্টনধ মাস্টযত পযদভ আদত আদফ।  

 (৩) অদফদনকাযী কভ মচাযী প্রম কভ মকতমায ধীদন কভ মযত অদছন তাায সুাস্টযক্রদভ উভেক্ত কর্তমক্ষ ছুটি 

ভঞ্জুয কস্টযদত াদযন।  

 (৪) স্টফদল স্টযস্টস্থস্টতদত প্রকান কভ মকতমা মস্টদ এআ ভদভ ম ন্তুি ন প্রম, তাায ধীদন কভ মযত প্রকান কভ মচাযীয 

ছুটি ানা যস্টয়াদছ, তদফ স্টতস্টন অনুিাস্টনক ভঞ্জুযী অদদ াদদক্ষ, তাাদক নূর্ধ্ম ১৫ স্টদদনয জন্য 

ছুটিদত মাআফায নুভস্টত স্টদদত াদযন। তদফ তম থাদক প্রম, উদিস্টেত নুভস্টত েদাদনয স্টফলয়টি দে-

দে উভেক্ত কর্তমদক্ষয দৃস্টিদগাচয কদযন। 

২৪. ছুটিকারীন প্রফতন 

 (১)  প্রকান কভ মচাযী পূণ মদফতদন ছুটিদত থাকাকাদর উক্ত ছুটি অযদিয পূদফ ম স্টতস্টন ফ মদল প্রম প্রফতন 

াআয়াদছন প্রআ প্রফতদনয ভান াদয ছুটিকারীন প্রফতন াআফায স্টধকাযী আদফন।  

 (২) প্রকান কভ মচাযী ধ ম-প্রফতদন ছুটিদত থাকাকাদর উক্ত ছুটি অযদিয পূদফ ম স্টতস্টন ফ মদল প্রম প্রফতন 

াআয়াদছন প্রআ প্রফতদনয ধ ম-াদয ছুটিকারীন প্রফতন াআফায স্টধকাযী আদফন। 
২৫. 

ছুটি আদত েতোফতমন কযাদনাছুটি প্রবাগযত প্রকান কভ মচাযীদক ছুটিয প্রভয়াদ প্রল আফায পূদফ ম দাস্টয়ে ারদনয 

জন্য তরফ কযা মাআদত াদয এফং তাাদক নুরূবাদফ তরফ কযা আদর, স্টতস্টন প্রম কভ মস্থদর স্টপস্টযয়া অস্টফায 

জন্য স্টনদদ মস্টত আয়াদছন, উায উদেদে যয়ানা য়ায তাস্টযে আদত তাাদক কভ মযত ফস্টরয়া গণ্য কযা আদফ 
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এফং এতদুদেদে ভ্রভদণয জন্য স্টতস্টন ভ্রভণ বাতা াআফায স্টধকাযী আদফন।  

২৬. 
ভ্রভণ বাতা আতোস্টদপ্রকান কভ মচাযী ফাংরাদদদয বেন্তদয তাায দাস্টয়ে ারনাদথ ম ভ্রভণকাদর ফা ফদরী 

উরদক্ষ ভ্রভণকাদর, ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক তাায কভ মচাযীদদয জন্য ভদয় ভদয় স্টনধ মাস্টযত ায  

তমাফরী নুমায়ী, ভ্রভণ-বাতা  তদস্টনক-বাতা াআফায স্টধকাযী আদফন। 

২৭. ম্মানী আতোস্টদ 

 (১) ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট তাায প্রকান কভ মচাযীদক, াভস্টয়ক  েভাধ্য েকৃস্টতয প্রকান কভ ম-

ম্পাদদনয জন্য ম্মানী (নগদ থ ম ফা পুযোয) েদাদনয প্রমৌস্টক্তকতা থাকদর উা েদান কস্টযদত 

াস্টযদফন। 

 (২) উ-েস্টফধান (১)-এয ধীদন প্রকান ম্মানী উভেক্ত কর্তমদক্ষয নুদভাদন ব্যস্টতদযদক েদান কযা মাআদফ 

না।  

২৮. 
দাস্টয়েবাতাপ্রকান কভ মচাযী উভেক্ত কর্তমদক্ষয অদদক্রদভ কভদক্ষ ২১ স্টদদনয জন্য তাায স্টনজ দাস্টয়দেয 

স্টতস্টযক্ত দাস্টয়ে স্টাদফ উচ্চতয প্রকান দদয দাস্টয়ে ারন কস্টযদর, তাাদক ভর প্রফতদনয তকযা ২০ বাগ 

াদয দাস্টয়ে-বাতা েদান কযা আদফ; তদফ প্রকান প্রক্ষদত্রআ উক্ত দাস্টয়েবাতা ভাস্টক ৪০০.০০ টাকায স্টধক আদফ 

না।  

২৯. 
প্রফানাযকায কর্তমক এতদুদেদে ভদয় ভদয় জাযীকৃত যকাযী অদদ প্রভাতাদফক ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদটয কভ মচাযীগণদক উৎফ প্রফানা েদান কযা মাআদত াদয।  
ঞ্চভ ধ্যায় 
চাকুস্টযয বৃিান্ত 

৩০. চাকুস্টযয বৃিান্ত 

 (১)  পৃথক-পৃথকবাদফ েদতেক কভ মচাযীয জন্য চাকুস্টযয বৃিান্ত যক্ষণাদফক্ষণ কযা আদফ এফং ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউট কর্তমক স্টনস্টদ মি চাকুস্টয ফস্ট ংযস্টক্ষত থাস্টকদফ। 

 (২) প্রকান কভ মচাযী কর্তমেোি কভ মকতমায উস্টস্থস্টতদত েস্টত ফৎদয একফায তঁায চাকুস্টয ফস্ট প্রদস্টেদত 

াস্টযদফন এফং এআরূ প্রদস্টেফায য উাদত স্টরস্টফদ্ধ স্টফলয়াস্টদ ঠিক  ম্পূণ ম ফস্টরয়া উদিেপূফ মক তাস্টযে 

 স্বাক্ষয কস্টযদফন। 
 (৩) মস্টদ প্রকান কভ মচাযী তাায চাকুস্টয ফস্ট স্টযদ মনকাদর উাদত প্রকান ভুর ফা স্টফলুস্টি প্রদস্টেদত ান, তাা 

আদর স্টতস্টন উা ংদাধদনয জন্য দনয স্টদদনয ভদধ্য স্টফলয়টি স্টরস্টেতবাদফ কর্তমেোি কভ মকতমায 

দৃস্টিদগাচয কস্টযদফন।  

৩১. ফাস্টল মক েস্টতদফদন 

 (১) ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কভ মচাযীগণ কর্তমক ম্পাস্টদত কাম ম এফং তাাদদয অচযণ ম্পস্টকমত ফাস্টল মক 

েস্টতদফদন েণয়ন দ্ধস্টত েস্ত্িত কস্টযদফন এফং উক্ত েস্টতদফদন ফাস্টল মক প্রগানীয় েস্টতদফদন নাদভ স্টবস্টত 

আদফ এফং ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট প্রকান কভ মচাযীয স্টফদল প্রগানীয় েস্টতদফদন েদয়াজন প্রফাদধ 

তাা েণয়ন কযাআদত াস্টযদফন। 

 (২) প্রকান কভ মচাযী তাায প্রগানীয় েস্টতদফদন প্রদস্টেদত াস্টযদফন না, স্টকন্তু উাদত প্রকান স্টফরূ ভন্তব্য থাস্টকদর, 

উায তকস্টপয়ত েদাদনয স্টকংফা তাায স্টনদজয ংদাধদনয সুদমাগ প্রদয়ায জন্য তাাদক তৎম্পদকম 

ফস্টত কযা আদফ। 
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লি ধ্যায় 

াধাযণ অচযণ  শৃংেরা 

৩২. অচযণ  শৃংেরা 

 (১)  েদতেক কভ মচাযী 

  ক. এআ েস্টফস্টধভারা ভাস্টনয়া চস্টরদফন; 

  ে. প্রম ব্যস্টক্ত ফা ব্যস্টক্তফদগ ময এেস্টতয়ায, তত্ত্বাফধান  স্টনয়ন্ত্রদণ অাতত কদভ ম স্টনদয়াস্টজত যস্টয়াদছন 

তাায ফা তাাদদয িাযা ভদয় ভদয় েদি কর অদদ  স্টনদদ ম ারন এফং ভাস্টনয়া চস্টরদফন 

এফং  

  গ. ততা  ধ্যফাদয়য স্টত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয চাকুস্টয কস্টযদফন।  

 (২) প্রকান কভ মচাস্টয 

  ক. প্রকান যাজননস্টতক অদন্দারদন ংগ্রণ কস্টযদফন না এফং উায াায্যাদথ ম চঁদাদান ফা ন্য প্রকান 

উাদয় উায ায়তা কস্টযদফন না। 

  ে. ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয স্বাদথ ময স্টযন্থী প্রকান কাম মকরাদ স্টনদজদক জস্টড়ত কস্টযদফন না। 

  গ. তাায ব্যফস্টত ঊর্ধ্মতন কভ মকতমায পূফ ম নুভস্টত ব্যস্টতদযদক দাস্টয়দে নুস্টস্থত থাস্টকদফন না 

স্টকংফা চাকুস্টযস্থর তোগ কস্টযদফন না।  

  ে. ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয স্টত প্ররনদদন যস্টয়াদছ স্টকংফা প্ররনদদন থাকায িাফনা 

যস্টয়াদছ এভন ব্যস্টক্তদদয স্টনকট আদত প্রকান উদঢৌকন গ্রণ কস্টযদফন না।  

  ঙ. প্রকান ফীভা প্রকাম্পানীয এদজন্ট স্টদদফ কাজ কস্টযদফন না।  

  চ. প্রকান ব্যফাদয়য কাদজ স্টনদয়াস্টজত আদফন না স্টকংফা স্টনদজ ফা ন্য প্রকান ব্যস্টক্তয েস্টতস্টনস্টধ 

স্টাদফ নুরূ প্রকান ব্যফাদয়য স্টযচারনা কস্টযদফন না। 

  ছ. উভেক্ত কর্তমদক্ষয পূফ ম নুদভাদন ব্যস্টতদযদক ফাস্টদযয প্রকান নফতস্টনক ফা তফতস্টনক চাকুস্টয গ্রণ 

কস্টযদফন না এফং 

  জ. যকায ফা উভেক্ত কর্তমদক্ষয নুদযাধ ব্যতীত ন্য প্রকান েন্ডকারীন কাদম ময দাস্টয়ে গ্রণ 

কস্টযদফন না।  

 (৩) প্রকান কভ মচাযী ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয স্টনকট ফা উায স্টযচারনা প্রফাদড ময প্রকান দদস্যয স্টনকট 

যাস্টয প্রকান ব্যস্টক্তগত স্টনদফদন প্র কস্টযদত াস্টযদফন না; প্রকান স্টনদফদন থাস্টকদর তাা কভ মচাযীয 

ব্যফস্টত ঊর্ধ্মতন কভ মকতমায ভাধ্যদভ প্র কস্টযদত আদফ। 

 (৪) প্রকান কভ মচাযী তাায চাকুস্টয ম্পস্টকমত প্রকান দাফীয ভথ মদন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট ফা উায প্রকান 

কভ মকতমায উয যাজননস্টতক ফা ফাস্টদযয প্রকান েবাফ স্টফস্তায কস্টযদফন না থফা স্টফস্তাদযয প্রচিা কস্টযদফন 

না। 

 (৫) প্রকান কভ মচাযী তাায প্রকান স্টফলদয় স্তদক্ষ  কযায জন্য যাস্টয প্রকান ভন্ত্রী ফা ংদ-দস্য ফা ন্য 

প্রকান প্রফযকাযী/যকাযী ব্যস্টক্তয যণান্ন আদফন না। 

 (৬)  প্রকান কভ মচাযী ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয স্টফলয়াস্টদ ম্পদকম উভেক্ত কর্তমদক্ষয নুভস্টত ব্যস্টতদযদক 

ংফাদত্র ফা ন্য প্রকান গণভাধ্যদভয স্টত প্রকান প্রমাগাদমাগ স্থান কস্টযদফন না।  
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 (৭) েদতেক কভ মচাযী বোগতবাদফ ঋণগ্রস্ততা স্টযায কস্টযদফন। 

৩৩. দদন্ডয স্টবস্টি- কর্তমদক্ষয ভদত মস্টদ প্রকান কভ মচাযী : 

  ক. তাায দাস্টয়োরদন ফদরায দাদয় প্রদালী ন, থফা 

  ে. দাচযদণয দাদয় প্রদালী ন, থফা 

  গ. স্টফনা নুভস্টতদত নুস্টস্থস্টতয দাদয় প্রদালী ন, থফা 

  ে. দক্ষ ন থফা দক্ষতা াযাআয়া প্রপদরন, থফা 

  ঙ. দুনীস্টতযায়ণ ন ফা স্টনম্নফস্টণ মত কাযদণ ভেস্টক্তংগতবাদফ দুনীস্টতযায়ণ ফস্টরয়া স্টফদফস্টচত ন, 

মথা 

 (১) স্টতস্টন ফা তঁায প্রকান প্রাষ্য ফা তঁায ভাধ্যদভ ফা তঁায দক্ষ ন্য প্রকান ব্যস্টক্ত তাায েকাে অদয়য 

উৎদয স্টত ংগস্টতপূণ ম এআরূ থ মম্পদ ফা ম্পস্টি দেদর যাদেন মাা জমদনয প্রমৌস্টক্তকতা 

প্রদোআদত স্টতস্টন ব্যথ ম ন।  

 (২) তাায েকাে অদয়য দে ংগস্টত যক্ষা না কস্টযয়া জীফনমান কদযন, থফা  

  চ. চুস্টয, অত্মাৎ, তস্টফর তরুপ ফা েতাযণায দাদয় প্রদালী ন, থফা 

  ছ. নাকতাভরক কাদম ম স্টরি ন, ফা নুরূ কাদম ম স্টরি যস্টয়াদছন ফস্টরয়া দন্দ কযায ভেস্টক্তেত 

কাযণ থাদক, থফা এআরূ ন্যান্য ব্যস্টক্তদদয স্টত ংস্টিি যস্টয়াদছন ফস্টরয়া দন্দ কযায 

ভেস্টক্তংগত কাযণ থাদক প্রম, উক্ত ন্যান্য ব্যস্টক্তগণ নাকতাভরক কাদম ম স্টরি যস্টয়াদছন এফং 

তাাদক চাকুস্টযদত যাো জাতীয় স্টনযািায েস্টত ক্ষস্টতকয ফস্টরয়া স্টফদফস্টচত য়, তাা আদর 

কর্তমক্ষ উক্ত কভ মচাযীয উয এক ফা একাস্টধক দন্ড অদযা কস্টযদত াদযন। 

৩৪. দন্ডভ 

 ১. 
এআ েস্টফধাদনয ধীদন স্টনদম্নাক্ত দন্ডভ অদযাদমাগ্য আদফ, মথা : 

 . রঘুদন্ড : 

  ক. স্টতযোয; 

  ে. স্টনস্টদ মি প্রভয়াদদয জন্য দদান্নস্টত ফা প্রফতন-ফধ মন স্থস্টগত যাো; 

  গ. ৭ স্টদদনয ভর প্রফতদনয ভস্টযভাণ টাকা কতমন। 

 অ. গুরুদন্ড : 

  ে. স্টনম্ন দদ ফা স্টনম্নতয প্রফতনক্রদভ ফা প্রফতনক্রদভয স্টনম্নস্তদয ফনতকযণ; 

  ঙ. কভ মচাযী কর্তমক ংেটিত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয অস্টথ মক ক্ষস্টতয ংস্টফদল ফা ম্পূণ ম 

তাায প্রফতন ফা ন্য প্রকান োদতয ানা আদত অদায়কযণ; 

  চ. চাকুস্টয আদত াযণ; এফং 
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  ছ. চাকুস্টয আদত ফযোস্ত। 

 ২. চাকুস্টয আদত াযদণয প্রক্ষদত্র নদ, ফযং চাকুস্টয আদত ফযোদস্তয প্রক্ষদত্র বস্টফষ্যদত ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদটয চাকুস্টয োস্টিয দমাগ্য ফস্টরয়া েস্টতন্ন আদফন। 
৩৫. নাকতাভরক কাম মকরাদয প্রক্ষদত্র তদন্ত েণারী : 

 ১. 
েস্টফধান ৩৩ (ছ) নুাদয প্রকান কভ মচাযীয স্টফরুদদ্ধ কাম মধাযা সূচনা কযায প্রক্ষদত্র কর্তমক্ষ 

  ক. ংস্টিি কভ মচাযীদক স্টরস্টেত অদদ িাযা উক্ত অদদদ উস্টিস্টেত তাস্টযে আদত তাায োপ্য ছুটিদত 

মাআফায জন্য স্টনদদ ম স্টদদত াদযন। 

  ে. স্টরস্টেত অদদ িাযা তাায ব্যাাদয প্রম ব্যফস্থা গ্রদণয েস্তাফ কদযন, প্রআ ব্যফস্থা এফং প্রআ ব্যফস্থা 

গ্রদণয স্টবস্টিভ ম্পদকম তাাদক ফস্টত কস্টযদফন এফং 

  গ. উ-েস্টফধান (২) এয ধীদন স্টবদমাগ তদদন্তয জন্য গঠিত তদন্ত কস্টভটিয স্টনকট েস্তাস্টফত ব্যফস্থায 

স্টফদক্ষ কাযণ দ মাআফায জন্য তাাদক ভেস্টক্তংগত সুদমাগ েদান কস্টযদফন: 

তদফ তম থাদক প্রম, প্রমদক্ষদত্র ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট এআ ভদভ ম ন্তুি ন প্রম, ফাংরাদদদয 

স্টনযািায স্বাদথ ম তাাদক নুরূ সুদমাগ েদান ভীচীন নদ, প্রদক্ষদত্র তাাদক নুরূ প্রকান সুদমাগ 

েদান কযা আদফ না। 

 ২. প্রমদক্ষদত্র উ-েস্টফধান ১ (গ) নুাদয তদন্ত কস্টভটি গঠিত য়, প্রদক্ষদত্র স্টনদয়াগকাযী কর্তমক্ষ স্টবভেক্ত 

কভ মচাযীয দ-ভম মাদায স্টনদচ নদন এভন স্টতন জন কভ মচাযীয ভন্বদয় তদন্ত কস্টভটি গঠন কস্টযদফন।  

 ৩. উ-েস্টফধান (২) এয ধীদন গঠিত তদন্ত কস্টভটি স্টবদমাদগয তদন্ত কস্টযদফন এফং স্টনদয়াগকাযী কর্তমদক্ষয 

স্টনকট তদদন্তয পরাপর েস্টতদফদন অকাদয প্র কস্টযদফন এফং স্টনদয়াগকাযী কর্তমক্ষ উক্ত েস্টতদফদদনয 

স্টফদফচনাপূফ মক প্রমরূ উভেক্ত ফস্টরয়া ভদন কস্টযদফন প্রআরূ স্টনদদ ম েদান কস্টযদফন। 

৩৬. রঘুদদন্ডয প্রক্ষদত্র তদন্ত েণারী : 

 ১. এআ েস্টফধানভারায ধীদন প্রকান কভ মচাযীয স্টফরুদদ্ধ কাম মধাযা সূচনা কযায প্রক্ষদত্র কর্তমক্ষ মস্টদ স্টবভত 

প্রালণ কদযন প্রম, তাায স্টফরুদদ্ধ স্টবদমাগ েভাস্টণত আদর, তাাদক স্টতযোয দক্ষা কদঠাযতয প্রকান 

দন্ড েদান কযা আদফ, তাা আদর কর্তমক্ষ 

  ক. স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয স্টফরুদদ্ধ অনীত স্টবদমাগভ তাাদক স্টরস্টেতবাদফ জানাআদফন এফং স্টবভেক্ত 

ব্যস্টক্ত কর্তমক স্টবদমাগনাভা োস্টিয াত কাম মস্টদফদয ভদধ্য তাায অচযদণয তকস্টপয়ৎ প্রদয়ায 

জন্য এফং স্টতস্টন ব্যস্টক্তগতবাদফ শুনানীয আো প্রালণ কদযন স্টকনা তাা জানাআফায জন্য স্টনদদ ম 

েদান কস্টযদফন; এফং 

  ে. স্টনধ মাস্টযত ভদয়য ভদধ্য স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তকর্তমক  প্রকৃত তকস্টপয়ৎ, মস্টদ স্টকছু থাদক, স্টফদফচনা 

কস্টযদফন এফং স্টতস্টন মস্টদ ব্যস্টক্তগতবাদফ শুনানীয আোদালণ কস্টযয়া থাদকন, তদফ তাাদক 

ব্যস্টক্তগতবাদফ শুনানীয সুদমাগ প্রদয়ায য থফা, স্টনধ মাস্টযত ভদয়য ভদধ্য মস্টদ স্টতস্টন তকস্টপয়ৎ প্র 

না কস্টযয়া থাদকন, তদফ এআরূ ভদয়য ভদধ্য তাাদক রঘুদন্ড েদান কস্টযদত াদযন মাাদত 

স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তদক স্টরস্টেতবাদফ স্টবদমাগ ম্পদকম ফস্টত কযায তাস্টযে আদত স্টত্র কাম মস্টদফদয 

ভদধ্য ভগ্র কাম মক্রভ ভাি য়। 

তদফ, তম থাদক প্রম, স্টনস্টদ মি ভয় স্টতফাস্টত য়ায পূদফ ম স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত মস্টদ স্টতস্টযক্ত ভদয়য 

জন্য অদফদন কদযন, তদফ কর্তমক্ষ উভেক্ত ভদন কস্টযদর তকস্টপয়ৎ প্র কযায জন্য দ কাম মস্টদফ 

ম মন্ত উক্ত ভয় বৃস্টদ্ধয নুভস্টত েদান কস্টযদত াস্টযদফন। 

৭২ 
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তদফ অয তম থাদক প্রম, তদন্তকাযী কভ মকতমা মস্টদ স্টনধ মাস্টযত ভদয়য ভদধ্য তদন্ত ম্পন্ন কস্টযদত না 

াদযন, তদফ স্টতস্টন তদদন্তয অদদদানকাযী কর্তমক্ষদক স্টরস্টেতবাদফ ভয় বৃস্টদ্ধয জন্য নুদযাধ 

কস্টযদফন এফং অদদদানকাযী কর্তমক্ষ, নুদযাধটি স্টফদফচনায য েদয়াজন ভদন কস্টযদর, স্টতস্টযক্ত 

দনদযা কাম মস্টদফদয জন্য উক্ত ভয় বৃস্টদ্ধ ভঞ্জুয কস্টযদত াদযন। 

 ২. তদন্তকাযী কভ মকতমায স্টযদাট ম াআফায দনদযা কাম মস্টদফদয ভদধ্য কর্তমক্ষ তৎম্পদকম চূড়ান্ত স্টদ্ধান্ত গ্রণ 

কস্টযদফন থফা েদয়াজন ভদন কস্টযদর, স্টধকতয তদদন্তয জন্য অদদ স্টদদত াস্টযদফন এফং অদদদয 

তাস্টযে আদত দনদযা কাম মস্টদফদয ভদধ্য এআরূ তদন্ত ভাি কস্টযদত আদফ।  

 ৩. ঐরূ তদদন্তয পরাপর  েস্টতদফদন োস্টিয স্টফ কাম মস্টদফদয ভদধ্য কর্তমক্ষ চূড়ান্ত স্টদ্ধান্ত গ্রণ কস্টযদফন।  

 ৪. এআ েস্টফধাদনয ধীদন স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয স্টফরুদদ্ধ অনীত স্টবদমাগ ম্পদকম তাাদক ফস্টত কযায তাস্টযে 

আদত নফফআ কাম মস্টদফদয ভদধ্য কর্তমক্ষ চূড়ান্ত স্টদ্ধান্ত গ্রদণ ব্যথ ম আদর, স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয স্টফরুদদ্ধ অনীত 

স্টবদমাগ েতোহৃত এফং তদনুাদয উক্ত কাম মক্রভ স্টনষ্পস্টি আয়াদছ ফস্টরয়া গণ্য আদফ এফং এআরূ 

ব্যথ মতায জন্য দায়ী ব্যস্টক্ত ফা ব্যস্টক্তফগ ম আায জন্য তকস্টপয়ৎ স্টদদত ফাধ্য আদফন এফং উক্ত তকস্টপয়ত 

দন্তালজনক না আদর তাায ফা তাাদদয স্টফরুদদ্ধ দক্ষতায দাদয় এআ েস্টফধানভারায ধীদন কাম মধাযা 

সূচনা কযা মাআদত াদয। 

 ৫. প্রমদক্ষদত্র েস্টফধান ৩৫ এ দপা (ক) ফা (ে) এয ধীদন প্রকান কভ মচাযীয স্টফরুদদ্ধ প্রকান কাম মধাযা সূচনা 

কস্টযদত য়, এফং কর্তমক্ষ স্টবভত প্রালণ কদযন প্রম, স্টবদমাগ েভাস্টণত আদর, স্টতযষ্কাদযয দন্ড েদান 

কযা আদফ, প্রদক্ষদত্র কর্তমক্ষ ব্যস্টক্তগতবাদফ তাায শুনানী গ্রণ কযত: দদন্ডয কাযণ স্টরস্টফদ্ধ কযায য, 

স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয েস্টত উক্ত দন্ড অদযা কস্টযদত াদযন, তদফ মস্টদ, স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত উস্টস্থত না ন ফা 

উস্টস্থত আদত স্বীকায কদযন, তাা আদর শুনানী ব্যস্টতদযদকআ তাায উয উক্ত দন্ড অদযা কযা 

মাআদফ, থফা (১) উ-েস্টফধান (১)ে(৩)  (৪) এ ফস্টণ মত দ্ধস্টত নুযণ কযায য স্টবদমাগ েভাস্টণত 

আদর, স্টতযোয দক্ষা গুরুতয দন্ড অদযা কযা মাআদফ এফং মস্টদ স্টবভ্েত ব্যস্টক্ত দাফী কদযন প্রম, 

তাাদক স্টরস্টেতবাদফ স্টবদমাগ জানাআদত আদফ, তাা আদর  

উ-েস্টফধান (১) আদত (৪) এ ফস্টণ মত দ্ধস্টত নুযণ কস্টযদত আদফ, এফং স্টবদমাগ েভাস্টণত আদর, 

স্টতযোয দক্ষা গুরুতয দন্ড অদযা কস্টযদত আদফ। 

৩৭. গুরুতয দদন্ডয প্রক্ষদত্র তদন্ত েণারী : 

 ১. প্রমদক্ষদত্র প্রকান কভ মচাযীয স্টফরুদদ্ধ এআ েস্টফধানভারায ধীন প্রকান কাম ম িাযা সূস্টচত কস্টযদত আদফ এফং 

কর্তমক্ষ স্টবভত প্রালণ কদযন প্রম, স্টবদমাগ েভাস্টণত আদর গুরুতয দন্ড অদযা কযা েদয়াজন আদফ, 

প্রদক্ষদত্র কর্তমক্ষ 

  ক. স্টবদমাগনাভা েণয়ন কস্টযদফন এফং েস্তাস্টফত দদন্ডয স্টফলয় উাদত উদিে কস্টযদফন এফং প্রম কর 

স্টবদমাদগয স্টবস্টিদত স্টবদমাগনাভাটি েণীত আয়াদছ উায স্টফফযণ এফং কর্তমক্ষ অদদ েদাদনয 

ভদয় ন্য প্রম কর েটনা স্টফদফচনা কযায আো প্রালণ কদযন তাা কভ মচাযীদক ফস্টত 

কস্টযদফন। 

  ে. স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তদক স্টবদমাগনাভা ফস্টত কযায য দ কাম মস্টদফদয ভদধ্য স্টতস্টন তাায অত্মক্ষ 

ভথ মদন স্টরস্টেত স্টফবৃস্টত প্র কস্টযদফন এফং েস্তাস্টফত দন্ড প্রকন তাায উয অদযা কযা আদফ না 

তৎম্পদকম কাযণ দ মাআদত এফং স্টতস্টন ব্যস্টক্তগতবাদফ শুনানীয আো প্রালণ কদযন স্টকনা তাা 

উদিে কস্টযদফন।  

তদফ তম থাদক প্রম, উস্টিস্টেত প্রভয়াদ প্রল আফায পূদফ ম স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত মস্টদ ভয় বৃস্টদ্ধয জন্য 

অদফদন কদযন, তাা আদর কর্তমক্ষ তাাদক তাায স্টরস্টেত স্টফবৃস্টত প্র কযায জন্য দ কাম মস্টদফ 

ম মন্ত ভয় স্টদদত াদযন। 



 571 

 ২. প্রমদক্ষদত্র স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত উস্টিস্টেত ফা ফস্টধ মত ভদয়য ভদধ্য তাায অত্মক্ষ ভথ মদনয জন্য স্টফবৃস্টত প্র 

কদযন, প্রদক্ষদত্র কর্তমক্ষ স্টবদমাগ ংক্রান্ত নান্য স্টফলয়াস্টদয াক্ষে েভাণ তাায উক্ত স্টফবৃস্টত 

স্টফদফচনা কস্টযদফন এফং নুরূ স্টফদফচনায য কর্তমক্ষ মস্টদ স্টবভত প্রালণ কদযন প্রম, 

  ক. স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয স্টফরুদদ্ধ সূস্টচত কাম মধাযাটি গ্রয আফায ম মাি কাযণ নাআ, তাা আদর উক্ত 

স্টবদমাগ েতোায কস্টযদফন এফং  উক্ত কাম মধাযা স্টনষ্পস্টি আদফ; 

  ে. স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয স্টফরুদদ্ধ সূস্টচত কাম মধাযাটি গ্রয আফায ম মাি কাযণ অদছ, স্টকন্তু তাায স্টফরুদদ্ধ 

স্টবদমাগ েভাস্টণত আদর রঘুদন্ড েদাদনয েদয়াজন আদফ, তাা আদর স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তদক 

ব্যস্টক্তগতবাদফ শুনানীয সুদমাগদান কস্টযয়া তাায অত্মক্ষ ভথ মদনয জন্য স্টফবৃস্টত প্রদয তাস্টযে 

আদত স্টত্র কাম মস্টদফদয ভদধ্য প্রম প্রকান একটি রঘুদন্ড েদান কস্টযদত াস্টযদফন থফা রঘুদন্ড 

অদযাদয উদেদে েস্টফধান ৩৬ এয ধীদন একজন তদন্ত কভ মকতমা স্টনদয়াগ কস্টযয়া উক্ত েস্টফধাদন 

ফস্টণ মত কাম মেণারী নুযণ কস্টযদত াস্টযদফন, এফং  

  গ. উক্ত কাম মধাযায় স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয উয গুরুদন্ড অদযাদয জন্য ম মাি কাযণ অদছ তাা আদর 

স্টবদমাগ তদদন্তয জন্য স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয দভম মাদায স্টনদম্ন নদন এভন একজন তদন্ত কভ মকতমা ফা 

একটি তদন্ত প্রফাড ম স্টনদয়াগ কস্টযদফন। 

 ৩. প্রমদক্ষদত্র স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত উস্টিস্টেত ফা ফস্টণ মত ভদয়য ভদধ্য তাায অত্মক্ষ ভথ মদনয জন্য স্টরস্টেত স্টফবৃস্টত 

প্র না কদযন, প্রদক্ষদত্র কর্তমক্ষ স্টনধ মাস্টযত ভয়ীভা ফা ফস্টধ মত ভয় প্রল য়ায তাস্টযে আদত দ 

কাম মস্টদফদয ভদধ্য স্টবদমাগানাভায় ফস্টণ মত স্টবদমাগ তদন্ত কযায জন্য স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয দভম মাদায স্টনদম্ন  

নদন এভন একজন তদন্ত কভ মকতমা ফা একটি তদন্ত প্রফাড ম স্টনদয়াগ কস্টযদফন। 

 ৪. তদন্তকাযী কভ মকতমা ফা, প্রক্ষত্র স্টফদদল, তদন্ত প্রফাড ম তদদন্তয অদদদাদনয তাস্টযে আদত দ কাম মস্টদফদয 

ভদধ্য তদদন্তয কাজ শুরু কস্টযদফন এফং েস্টফধান ৩৬-এ ফস্টণ মত দ্ধস্টত নুাদয তদন্ত স্টযচারনা কস্টযদফন 

এফং তদন্তকাযী কভ মকতমা ফা তদন্ত প্রফাড ম, স্টনদয়াদগয তাস্টযে আদত স্টত্র কাম ম স্টদফদয ভদধ্য, কর্তমদক্ষয 

স্টনকট তাায ফা উায তদন্ত স্টযদাট ম প্র কস্টযদফন : 

তদফ তম থাদক প্রম, তদন্তকাযী কভ মকতমা ফা তদন্ত প্রফাড ম স্টনধ মাস্টযত ভয়ীভায ভদধ্য তাায ফা উায 

স্টদ্ধাদন্ত উনীত আদত না াস্টযদর, স্টরস্টেতবাদফ তাায কাযণ উদিে কস্টযয়া স্টতস্টন ফা উক্ত প্রফাড ম তদদন্তয 

ভয় বৃস্টদ্ধয জন্য তদদন্তয অদদদানকাযী কর্তমদক্ষয স্টনকট নুদযাধ জানাআদত াদযন এফং 

অদদদানকাযী কর্তমক্ষ উক্ত নুদযাধ স্টফদফচনা কস্টযয়া, েদয়াজন ভদন কস্টযদর, নূর্ধ্ম স্টফ কাম মস্টদফ 

ম মন্ত উক্ত ভয় বৃস্টদ্ধ কস্টযদত াস্টযদফন। 

 ৫. তদন্তকাযী কভ মকতমা ফা তদন্ত প্রফাদড ময তদন্ত স্টযদাট ম োস্টিয য কর্তমক্ষ স্টযদাট মটি স্টফদফচনা কস্টযদফন এফং 

উক্ত স্টবদমাদগয উয উায স্টদ্ধান্ত স্টরস্টফদ্ধ কস্টযদফন; এফং স্টযদাট ম োস্টিয তাস্টযে আদত স্টফ 

কাম মস্টদফদয ভদধ্য স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তদক উক্ত স্টযদাট ম-এয কস্ট স্টদ্ধন্তটি জানাআদফন।  

 ৬. কর্তমক্ষ মস্টদ উ-েস্টফধান (৫) প্রভাতাদফক গুরুদন্ড অদযাদয স্টদ্ধান্ত গ্রণ কদযন, তদফ েস্তাস্টফত দন্ড 

স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয েস্টত প্রকন অদযা কযা আদফ না তৎম্পদকম াত কাম মস্টদফদয ভদধ্য তাাদক কাযণ 

দ মাআফায স্টনদদ ম স্টদদফন। 

 ৭. কর্তমক্ষ উক্ত কাম মধাযায উয চূড়ান্ত স্টদ্ধান্ত গ্রণ কস্টযদফন এফং দনয কাম মস্টদফদয ভদধ্য স্টবভেক্ত 

ব্যস্টক্তদক উা ফস্টত কস্টযদফন। 

 ৮. স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তদক স্টবদমাগ ম্পদকম ফস্টত কযায য একত অস্ট কাম মস্টদফদয ভদধ্য এআ েস্টফধাদনয 

ধীদন কর্তমক্ষ চূড়ান্ত স্টদ্ধান্ত গ্রদণ ব্যথ ম আদর, স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত তাায স্টফরুদদ্ধ অনীত স্টবদমাগ আদত 

অনা আদতআ ব্যাস্টত াআয়াদছন ফস্টরয়া গণ্য আদফন এফং প্রদক্ষদত্র প্রম ব্যস্টক্ত ফা ব্যস্টক্তফগ ম এআরূ 

ব্যথ মতায জন্য দায়ী স্টতস্টন ফা তাাযা আায তকস্টপয়ৎ েদান কস্টযদত ফাধ্য থাস্টকদফন এফং মস্টদ উক্ত তকস্টপয়ৎ 
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দন্তালজনক না য়, তদফ তাায ফা তাাদদয স্টফরুদদ্ধ দক্ষতায দাদয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা মাআদফ। 

 ৯. এআ েস্টফধাদনয ধীদন তদন্ত কাম মধাযায় ম মাি াক্ষে-েভাণ স্টরস্টফদ্ধ থাস্টকদত আদফ এফং প্রমদক্ষদত্র প্রকান 

তদন্ত কভ মকতমা ফা তদন্ত প্রফাড ম স্টনভেক্ত কযা য়। প্রদক্ষদত্র উক্ত কভ মকতমা ফা প্রফাদড ময তদদন্তয েস্টতদফদন  

উায ভেস্টক্তেত কাযণ থাস্টকদত আদফ। 

 ১০. এআরূ কর তদন্ত কাম মধাযা প্রগানীয় ফস্টরয়া গণ্য আদফ। 

৩৮. 
তদন্ত কভ মকতমা কর্তমক নুযণীয় কাম মেণারী 

 ১. তদন্ত কভ মকতমা েস্টতস্টদন ংস্টিি স্টফলদয় শুনানী নুিান কস্টযদফন এফং কাযণ স্টরস্টফদ্ধ না কস্টযয়া উক্ত 

শুনানী ভৄরতফী যাস্টেদফন না। 

 ২. এআ েস্টফধাদনয ধীদন স্টযচাস্টরত তদদন্তয প্রক্ষদত্র, তদন্তকাযী কভ মকতমা কর্তমক নুস্টিতব্য নুরূ প্রআ 

কর স্টবদমাগ ম্পদকম প্রভৌস্টেক াদক্ষেয শুনানী স্টরস্টফদ্ধ কযা আদফ এফং স্টবদমাদগয ব্যাাদয 

োস্টেক ফা গুরুেপূণ ম দস্টররী াক্ষে স্টফদফস্টচত আদফ। স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত তাায েস্টতদক্ষয াক্ষেগণদক প্রজযা 

কযায এফং ব্যস্টক্তগতবাদফ াক্ষে েদান কযায এফং তাায ক্ষ ভথ মন কযায জন্য প্রকান াক্ষীদক তরফ 

কযায স্টধকাযী আদফন। স্টবদমাদগয ভথ মদন উক্ত স্টফলয় উস্থানকাযী ব্যস্টক্ত স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত এফং 

তাায ভথ মনকাযী াক্ষীগণদক প্রজযা কযায স্টধকাযী আদফন। স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত োস্টেক নস্টথদত্রয জন্য 

নুদযাধ কস্টযদত স্টযদফন, তদফ তাাদক নস্টথয প্রটাকায ং প্রকান েকাদযআ প্রদস্টেদত প্রদয়া আদফ না। 

স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তদক প্রম স্টরস্টেত স্টফবৃস্টত েদাদনয স্টনদদ ম প্রদয়া আদফ, স্টতস্টন তাা স্টরস্টেয়া স্বাক্ষয কস্টযদফন। 

মস্টদ স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত তাা স্বাক্ষয কস্টযদত স্বীকায কদযন তাা আদর তদন্তকাযী কভ মকতমা ঐ স্টফলয়টি 

স্টরস্টফদ্ধ কস্টযয়া যাস্টেদফন। 

 ৩. তদন্তকাযী কভ মকতমা, কাযণ স্টরস্টফদ্ধ কস্টযয়া প্রকান স্টনস্টদ মি াক্ষে তরফ কস্টযদত ফা গ্রণ কস্টযদত স্বীকায 

কস্টযদত াদযন। 

 ৪. কর্তমক্ষ স্টবদমাদগয ভথ মদন তদন্তকাযী কভ মকতমায স্টনকট স্টফলয়টি উস্থাদনয জন্য প্রমদকান ব্যস্টক্তদক 

ভদনানীত কস্টযদত াদযন। 

 ৫. তদন্তকাযী কভ মকতমা মস্টদ এআ ভদভ ম ন্তুি ন প্রম, স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত তদদন্তয গ্রগস্টতদত ফাধা েদান ফা 

েদাদনয প্রচিা কস্টযদতদছন, তাা আদর স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তদক তকম কস্টযয়া স্টদদফন এফং আায য মস্টদ 

প্রদস্টেদত ান প্রম, স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত তাা ভান্য কস্টযয়া কাজ কস্টযদতদছন, তাা আদর স্টতস্টন প্রআভদভ ম 

তাায স্টদ্ধান্ত স্টরস্টফদ্ধ কস্টযদফন এফং ন্যায় স্টফচাদযয জন্য স্টতস্টন প্রম দ্ধস্টত দফ মািভ ফস্টরয়া ভদন কদযন 

প্রআ দ্ধস্টতদত উক্ত তদন্ত ভাি কস্টযদফন। 

 ৬. তদন্তকাযী কভ মকতমা মস্টদ এআ ভদভ ম ন্তুি ন প্রম স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয অচযণ তাায স্টধস্টিত দভম মাদায জন্য 

ফভাননাকয তাা আদর স্টতস্টন তৎম্পস্টকমত োস্টেক েটনাফরী  স্টযস্টস্থস্টত স্টরস্টফদ্ধ কস্টযদফন এফং 

স্টফলয়টি কর্তমক্ষদক ফস্টত কস্টযদফন। তঃয কর্তমক্ষ উভেক্ত স্টফদফচনা কস্টযদর েস্টফধান ৩৫ (ে) 

প্রভাতাদফক স্টবভেক্ত ব্যস্টক্তয স্টফরুদদ্ধ পৃথকবাদফ কাম মধাযা সূচনা কস্টযদত াস্টযদফন। 

 ৭. তদন্তকাযী কভ মকতমা তদন্ত ভাস্টিয য দটি কাম মস্টদফদয ভদধ্য তাায তদদন্তয পরাপর েস্টতদফদন 

অকাদয প্র কস্টযদফন। 

 ৮. স্টবভেক্ত ব্যস্টক্ত প্রদালী ফা স্টনদদ মাল স্টকনা তাা উদিেপূফ মক তদন্তকাযী কভ মকতমা েস্টতটি স্টবদমাদগয উয 

স্বীয় স্টদ্ধান্ত েদান কস্টযদফন, তদফ াস্টস্ত ফা ন্য স্টকছু ম্পদকম প্রকান সুাস্টয কস্টযদফন না। 

 ৯. কর্তমক্ষ প্রকান স্টফলদয় উভেক্ত ফস্টরয়া ভদন কস্টযদর, এআ েস্টফধানভারায ধীদন একজন তদন্তকাযী কভ মকতমা 

স্টনদয়াগ কযায স্টযফদতম একাস্টধক ব্যস্টক্তয ভন্বদয় একটি তদন্ত প্রফাড ম স্টনদয়াগ কস্টযদত াদযন, এফং 

প্রমদক্ষদত্র নুরূ প্রকান তদন্ত প্রফাড ম স্টনদয়াগ কযা য়, প্রদক্ষদত্র এআ েস্টফধাদন তদন্তকাযী কভ মকতমায প্রক্ষদত্র 

উদিস্টেত স্টফলয় প্রফাদড ময প্রক্ষদত্র উদিস্টেত স্টফলয় ফস্টরয়া স্টফদফস্টচত আদফ। 
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 ১০. 
উ-েস্টফধান (৯) এয ধীদন স্টনভেক্ত প্রফাদড ময প্রকান একজন দদস্যয নুস্টস্থস্টতয কাযদণ উায প্রকান 

কাম মক্রভ ফা স্টদ্ধান্ত ফাস্টতর েস্টতন্ন আদফ না স্টকংফা তৎম্পদকম প্রকান েশ্ন উত্থান কযা মাআদফ না। 

৩৯. াভস্টয়ক ফযোস্ত : 

 ১. েস্টফধান ৩৪-এয ধীদন প্রকান কভ মচাযীয স্টফরুদদ্ধ প্রকান স্টবদমাদগয দাদয় গুরুদন্ড েদাদনয িাফনা 

থাস্টকদর,কর্তমক্ষ েদয়াজনীয় ফা ভীচীন ভদন কস্টযদর তাাদক াভস্টয়কবাদফ ফযোস্ত কস্টযদত াদযন : 

তদফ তম থাদক প্রম, কর্তমক্ষ স্টধকতয ভীচীন ভদন কস্টযদর, এআরূ কভ মচাযীদক 

াভস্টয়কবাদফ ফযোস্ত কযায স্টযফদতম স্টরস্টেত অদদ িাযা উক্ত অদদদ উস্টিস্টেত 

তাস্টযে আদত তাায ছুটিয োপ্যতা াদদক্ষ, তাাদক ছুটিদত মাআফায জন্য 

স্টনদদ ম স্টদদত াদযন। 

 ২. উ-েস্টফধান (১)-এয ধীদন েদি াভস্টয়ক ফযোদস্তয অদদ স্টত্র কাম মস্টদফ 

স্টতফাস্টত য়ায য ফাস্টতর আয়া মাআদফ, মস্টদ না উক্ত ভয় ীভা স্টতক্রান্ত 

য়ায পূদফ ম েস্টফধান ৩৮ প্রভাতাদফক তাায স্টফরুদদ্ধ অনীত স্টবদমাগ তাাদক 

ফস্টত কযা য় থফা েস্টফধান ৩৭-এয ধীদন তাায স্টফরুদদ্ধ অনীত স্টবদমাগ 

তাাদক ফস্টত কযা য়। 

 ৩. প্রমদক্ষদত্র প্রকান কভ মচাযীয েস্টত অদযাস্টত চাকুস্টয আদত ফযোস্ত ফা াযদণয দন্ড প্রকান অদারত ফা 

োস্টনক ট্রাআবুেনাদরয স্টদ্ধাদন্তয িাযা ফা উায পদর ফাস্টতর ফা কাম মকয ফস্টরয়া প্রোস্টলত য় এফং 

কর্তমক্ষ, স্টফলয়টিয স্টযস্টস্থস্টত স্টফদফচনায য, ভরত প্রম স্টবদমাদগয স্টবস্টিদত তাদক ফযোস্ত ফা 

াযদণয দন্ড প্রদয়া আয়াস্টছর প্রআ ব্যাাদয, তাায স্টফরুদদ্ধ অদযা তদন্ত কাম ম চারাআফায স্টদ্ধান্ত গ্রণ 

কদযন, প্রদক্ষদত্র উক্ত ফযোস্ত ফা াযদণয দন্ড অদযাদয ভর অদদদয তাস্টযে আদত উক্ত কভ মচাযী 

াভস্টয়কবাদফ ফযোস্ত আয়াদছন ফস্টরয়া গণ্য আদফন এফং যফতী অদদ না প্রদয়া ম মন্ত স্টতস্টন 

াভস্টয়কবাদফ ফযোস্ত থাস্টকফন। 

 ৪. প্রকান কভ মচাযী াভস্টয়কবাদফ ফযোস্ত থাস্টকফায ভদয়, যকাযী স্টফস্টধ  অদদানুমায়ী প্রোযাকী বাতা 

াআদফন। 

 ৫. প্রদনায দাদয় প্রপৌজদাযী যাদধয দাদয় কাযাগাদয প্রাদ ম (কাযাগাদয প্রাদ ম দথ ম প্রপাজদত যস্টক্ষত 

ব্যস্টক্তগণ ন্তভু মক্ত ফস্টরয়া গণ্য আদফন) কভ মচাযীদক প্রগ্রপতাদযয তাস্টযে আদত াভস্টয়কবাদফ ফযোস্ত 

ফস্টরয়া গণ্য কস্টযদত আদফ এফং তঁায স্টফরুদদ্ধ এআ েস্টফধানভারায ধীন সূস্টচত কাম ম িাযা স্টযভাি না 

য়া ম মন্ত স্টতস্টন মথাযীস্টত প্রোযাকী বাতা াআদফন। 

৪০. পুনফ মার : 

 ১. মস্টদ েস্টফধান ৩৫(১)(ক) প্রভাতাদফক ছুটিদত প্রেস্টযত প্রকান কভ মচাযীদক ফযোস্ত, াযণ ফা দাফনত কযা 

না আয়া থাদক, তদফ তাাদক চাকুস্টযদত পুনফ মার কযা আদফ থফা, প্রক্ষত্র স্টফদদল, তাাদক তাায 

দভম মাদায় অীন ফা ভদভম মাদা েদান কযা আদফ এফং ঐ ছুটিকারীন ভদয় স্টতস্টন পূণ ম প্রফতদন 

কতমব্যযত স্টছদরন ফস্টরয়া গণ্য কযা আদফ। 

 ২. াভস্টয়কবাদফ ফযোদস্তয য পুনফ মাদরয স্টফলয় যকাযী কভ মচাযীদদয প্রক্ষদত্র েদমাজে ফাংরাদদ চাকুযী 

স্টফস্টধভারা িাযা স্টনয়স্টন্ত্রত আদফ। 
৪১. 

প্রপৌজদাযী ভাভরা, আতোস্টদদত অফেক কভ মচাযীপ্রদনায দাদয় ঋণ ফা প্রপৌজদাযী যাদধয দাদয় প্রকান কভ মচাযী 
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কাযাগাদয প্রাদ ম য়ায কাযদণ কতমব্য আদত নুস্টস্থত থাস্টকদর, তাায স্টফরুদদ্ধ ভাভরায স্টযভাস্টি না য়া 

ম মন্ত এআরূ নপুস্টস্থস্টত কাদরয জন্য স্টতস্টন প্রকান প্রফতন, ছুটিকারীন প্রফতন ফা বাতাস্টদ াআদফন না। ভাভরায 

স্টযস্টস্থস্টত নুাদয তঁায প্রফতন  বাতাস্টদয ভন্বয়-াধন কযা আদফ। স্টতস্টন যাধ আদত োরা াআদর, 

থফা ঋদণয দাদয় কাযাফযণ কস্টযদর উক্ত দায় তাায স্টনয়ন্ত্রণ ফস্টভূ মত স্টযস্টস্থস্টতয কাযদণ উদ্ভফ আয়াদছ ফস্টরয়া 

েভাস্টণত আদর, তাায োপ্য প্রফতন-বাতাস্টদয টাকা ম্পূণ মরূ েদান কযা আদফ। এআরূদ তাাদক ম্পূণ ম টাকা 

েদান কযা আদর, উক্ত নুস্টস্থস্টতকাদর স্টতস্টন কতমব্যযত স্টছদরন ফস্টরয়া গণ্য আদফ; এফং উক্ত োপ্য প্রফতন-

বাতাস্টদ ফাফদ ম্পূণ ম টাকা দক্ষা কভ টাকা েদান কযা আদর, উক্ত ভয় কতমব্যকার ফা ছুটি ফস্টরয়া গণ্য আদফ, 

স্টকন্তু অদদদানকাযী কর্তমক্ষ তদনুমায়ী স্টনদদ ম েদান না কস্টযদর এআরূ গণ্য কযা আদফ না। 

৪২. অদদদয স্টফরুদদ্ধ অীর : 

 ১. প্রকান কভ মচাযী ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কর্তমক াধাযণ ফা স্টফদল অদদফদর স্টনধ মাস্টযত কর্তমদক্ষয 

স্টনকট, থফা প্রমদক্ষদত্র নুরূ প্রকান কর্তমক্ষ স্টনধ মাস্টযত নাআ, প্রদক্ষদত্র প্রম অদদদানকাযী কর্তমদক্ষয 

অদদদয স্টফরুদদ্ধ অস্টর কস্টযদত চাদন, স্টতস্টন প্রম কর্তমদক্ষয ব্যফস্টত ধস্তন তাায স্টনকট, থফা 

প্রমদক্ষদত্র স্টনদমাগকাযী কর্তমদক্ষয ধস্তন প্রকান কর্তমক্ষ অদদদান কস্টযয়াদছন, প্রদক্ষদত্র স্টনদয়াগকাযী 

কর্তমদক্ষয স্টনকট অীর কস্টযদত াস্টযদফন। 

 ২. অীর কর্তমক্ষ স্টনদম্নাক্ত স্টফলয়ভ স্টফদফচনা কস্টযদফন, মথা : 

  ক. এআ েস্টফধানভারায় স্টনধ মাস্টযত দ্ধস্টত ারন কযা আয়াদছ স্টকনা, না আয়া থাস্টকদর উায কাযদণ 

ন্যায় স্টফচাদযয াস্টন আয়াদছ স্টকনা; 

  ে. স্টবদমাগভদয উয েদি স্টদ্ধান্ত ন্যায়েত স্টকনা; 

  গ. অদযাস্টত দন্ড ভাত্রাস্টতস্টযক্ত, ম মাি ফা ম মাি স্টকনা এফং প্রম অদদ দান কযা উভেক্ত ফস্টরয়া 

স্টফদফস্টচত আদফ লাট কাম ম স্টদফদয ভদধ্য প্রআ অদদ েদান কস্টযদফন। 

৪৩. অদারদত স্টফচাযাধীন কাম মধাযা : 

 ১. প্রকান কভ মচাযীয স্টফরুদদ্ধ প্রকান অদারদত একআ স্টফলদয়য উয প্রকান প্রপৌজদাযী ভাভরা ফা অআনগত 

কাম মধাযা স্টফচাযাধীন থাস্টকদর, তাায স্টফরুদদ্ধ স্টফবাগীয় কাম মধাযা ভাদনয ব্যাাদয প্রকান ফাধা থাস্টকদফ 

না; স্টকন্তু মস্টদ কর্তমক্ষ স্টফবাগীয় কাম মধাযায় উক্ত কভ মচাযীয উয প্রকানদন্ড অদযা কযায স্টদ্ধান্ত গ্রণ 

কদযন; তাা আর উক্ত অআনগত কাম মধাযা স্টনস্পস্টি ফা ম্পন্ন না য়া ম মন্ত এআ দন্ডাদযা স্থস্টগত 

থাস্টকদফ। 

 ২. প্রকান কভ মচাযী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance 1985, 

(V of 1985)-এ ফস্টণ মত প্রকান যাধ ব্যতীত ন্য প্রকান যাদধয দাদয় প্রকান অদারত কর্তমক প্রদালী 

াব্যস্ত আদর এআরূদ াজাোি উক্ত কভ মচাযীদক এআ েস্টফধানভারায ধীদন াস্টস্ত েদান কযা আদফ স্টক-না 

কর্তমক্ষ তাা স্টস্থয কস্টযদফন। 

 ৩. কর্তমক্ষ এআ েস্টফধানভারায ধীদন তাাদক াস্টস্ত েদাদনয স্টদ্ধান্ত গ্রণ কস্টযদর, স্টফলয়টিয স্টযস্টস্থস্টতদত 

প্রমরূ উভেক্ত ফস্টরয়া স্টফদফচনা কদযন প্রআরূ দন্ড েদান কস্টযদত াদযন এফং এআরূ দন্ড েদাদনয জন্য 

প্রকান কাম মধাযা সূচনা কযায েদয়াজন আদফ না এফং েস্তাস্টফত দদন্ডয স্টফরুদদ্ধ কাযণ দ মাআফায জন্য ঐ 

যকাযী কভ মচাযীদক প্রকান সুদমাগ প্রদয়ায েদয়াজন আদফ না। 

 ৪. কর্তমক্ষ উ-েস্টফধান (৩) এয ধীদন উক্ত কভ মচাযীয উয প্রকান দন্ড অদযা না কযায স্টদ্ধান্ত গ্রণ 

কস্টযদর, প্রমদক্ষদত্র তঁাদক চাকুস্টযদত পুনফ মার ফা ফার যাোয কর্তমক্ষ আদতদছ ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউট, প্রদক্ষদত্র ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয ফা যকাদযয নুদভাদন গ্রণ কস্টযদত আদফ।  
 

িভ ধ্যায় 
ফয গ্রণ  ন্যান্য সুস্টফধা 

৪৪. বস্টফষ্য তস্টফর (েস্টবদডন্ট পান্ড) : 



 575 

বস্টফষ্য তস্টফদর চঁদা-েদাদনয ব্যাাদয, প্রকান কভ মচাযী যকাযী কভ মচাযীদদয প্রক্ষদত্র েদমাজে কর স্টফস্টধ ফা 

েস্টফধান িাযা স্টযচাস্টরত আদফন। 

৪৫. অনুদতাস্টলক (গ্রাচুআটি) 

 ১. স্টনদম্নাক্ত প্রম প্রকান কভ মচাযী অনুদতাস্টলক াআদফন, মথা : 

  (ক) স্টমস্টন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদট কভদক্ষ স্টতন ফৎয ব্যাতবাদফ চাকুস্টয কস্টযয়াদছন এফং 

াস্টস্ত স্বরূ চাকুস্টয আদত ফযোস্ত, দচুেত ফা াস্টযত ন নাআ; 

  (ে) স্টমস্টন কর্তমদক্ষয নুভস্টত ব্যস্টতদযদক চাকুস্টয আদত দতোগ ফা চাকুস্টয তোগ কদযন নাআ;  

  (গ) স্টতন ফৎয পূণ ম য়ায পূদফ ম স্টনদম্নয প্রকান কাযদণ প্রম কভ মচাযীয চাকুস্টযয ফান আয়াদছ, মথা: 

   () স্টতস্টন প্রম দদ স্টনভেক্ত যস্টয়াদছন প্রআ দ স্টফলুি আয়াদছ থফা দংখ্যা হ্রাদয কাযদণ 

স্টতস্টন চাকুস্টয আদত ছঁটাআ আয়াদছন; 

   (অ) ম্পূণ ম ফা অংস্টক াভদথ্যময (স্টডজএস্টফস্টরটি) কাযদণ তাাদক চাকুস্টয আদত ফযোস্ত কযা 

আয়াদছ; থফা 

   (আ) চাকুস্টযযত থাকাকাদর স্টতস্টন ভতুেফযণ কস্টযয়াদছন। 
 ২. প্রকান কভ মচাযীদক তাায চাকুযীয েদতেক পূণ ম ফছয ফা উায ং ফাফদ একত স্টফটি কাম মস্টদফদয 

ঊদর্ধ্ম প্রকান ভদয়য জন্য এক ভাদয ভর প্রফতদনয াদয অনুদতাস্টলক েদান কযা আদফ।  

 ৩. ফ মদল গৃীত প্রফতন অনুদতাস্টলক গণনায ভর স্টবস্টি আদফ। 

 ৪. প্রকান কভ মচাযীয ভতুেয কাযদণ অনুদতাস্টলক োপ্য আদর মাাদত তাায ভদনানীত ব্যস্টক্ত/ব্যস্টক্তগণ উা 

াআফায স্টধকাযী ন তজ্জন্য েদতেক কভ মচাযী কর্তমক্ষ কর্তমক স্টনধ মাস্টযত পযদভ এক ফা একাস্টধক ব্যস্টক্তদক 

ভদনানয়ন দান কস্টযদফন। 

 ৫. প্রকান কভ মচাযী েস্টফধান (৪) নুমায়ী একাস্টধক ব্যস্টক্তদক ভদনানয়ন দান কস্টযদর, তাায ভদনানয়নদত্র 

তাাস্টদগদক েদদয় ং এআরূদ উদিে কস্টযদফন প্রমন অনুদতাস্টলদকয ম্পূণ ম টাকা উাদত ন্তভু মক্ত য়। 

 ৬. প্রকান কভ মচাযী প্রম প্রকান ভদয় স্টরস্টেত প্রনাটি িাযা উক্ত ভদনানয়নত্র ফাস্টতর কস্টযদত াদযন, এফং 

এআরূদ কযায ভদয় উক্ত প্রনাটিদয স্টত উ-েস্টফধান (৪)  (৫) এয নুাদয একটি নতুন 

ভদনানয়নত্র প্রেযণ কস্টযদফন। 

 ৭. প্রকান ভদনানয়নত্র না থাস্টকদর কভ মচাযীয ভতুেয য তাায অনুদতাস্টলদকয টাকা উিযাস্টধকায 

েভাণদত্রয স্টবস্টিদত তঁায তফধ য়াস্টয ফা য়াস্টযগণদক েদান কযা আদফ। 

৪৬. ফযবাতা  ফয গ্রণ সুস্টফধা : 

 ১. ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট ফযবাতা  ফয গ্রণ সুস্টফধা েফতমন কস্টযদর, প্রমদকান কভ মচাযী উক্ত 

ফয বাতা  ফয গ্রণ সুস্টফধা গ্রদণয আো েকা কস্টযদত াস্টযদফন। 

 ২. এআ উ-েস্টফধান (১) নুাদয একফায আো েকা কযা আদর তাা চূড়ান্ত ফস্টরয়া গণ্য আদফ এফং এআরূ 

আো েকা কযায য ংস্টিি কভ মচাযী ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট নুসৃত স্টফস্টধ নুমায়ী ফযবাতা  

ফয গ্রণ সুস্টফধাস্টদ াআদফন। 
িভ ধ্যায় 

ফয গ্রণ, চাকুযী ফান  ব্যাস্টত 

৭৩ 
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৪৭. ফয গ্রণ, আতোস্টদ :  ফয গ্রণ এফং উায য পুনস্টন মদয়াদগয ব্যাাদয কর কভ মচাযী Public 

Servants Retirement act, 1974 (XII of 1974)-এয স্টফধানাফরী িাযা স্টযচাস্টরত আদফন। 

৪৮. চাকুস্টযয ফান : উভেক্ত কর্তমক্ষ প্রকান কাযণ েদ মন না কস্টযয়া এফং এক ভাদয প্রনাটি েদান কস্টযয়া থফা 

উক্ত প্রনাটিদয স্টযফদতম এক ভাদয প্রফতন েদান কস্টযয়া, প্রকান স্টক্ষানস্টফদয চাকুস্টযয ফান েটাআদত াস্টযদফন 

এফং স্টক্ষানস্টফ তাায চাকুস্টয ফাদনয কাযদণ প্রকান েকায ক্ষস্টতপূযণ াআদফন না। 
৪৯. আস্তপাদান, আতোস্টদ : 

 ১. প্রকান কভ মচাযী উভেক্ত কর্তমক্ষয স্টনকট তাায স্টবোয় উদিেপূফ মক এক ভাদয স্টরস্টেত পূফ ম-প্রনাটি েদান 

না কস্টযয়া তাায চাকুস্টয তোগ কস্টযদত ফা চাকুস্টয আদত স্টফযত থাস্টকদত াস্টযদফন না এফং ঐরূ প্রনাটি 

েদাদন ব্যথ মতায প্রক্ষদত্র স্টতস্টন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউটদক তাায এক ভাদয প্রফতদনয ভস্টযভাণ টাকা 

ক্ষস্টতপূযণ স্টদদফ েদান কস্টযদত ফাধ্য থাস্টকদফন। 

 ২. প্রকান স্টক্ষানস্টফ তাায স্টবোয় উদিেপূফ মক এক ভাদয স্টরস্টেত পূফ ম-প্রনাটি েদান না কস্টযয়া তাায 

চাকুস্টয তোগ কস্টযদত াস্টযদফন না, এফং এআরূ েদাদন ব্যথ মতায প্রক্ষদত্র স্টতস্টন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউটদক 

তাায এক ভাদয প্রফতদনয ভস্টযভাণ টাকা ক্ষস্টতপূযণ স্টদদফ েদান কস্টযদত ফাধ্য থাস্টকদফন। 

 ৩. প্রম কভ মচাযীয স্টফরুদদ্ধ শৃঙ্খরাজস্টনত ব্যফস্থা গ্রণ শুরু আয়াদছ স্টতস্টন ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয চাকুস্টয 

আদত আস্তাপা দান কস্টযদত াস্টযদফন না :  

তদফ তম এআ প্রম, প্রফাড ম প্রমআরূ উভেক্ত ফস্টরয়া স্টফদফচনা কস্টযদফন প্রআরূ দতম প্রকান কভ মচাযীদক আস্তাপা 

দাদনয নুভস্টত স্টদদত াদযন। 
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৮.৮  তপস্টর (স্টনদয়াগ)  

(তথ্য ভন্ত্রণারদয়য গত ৫-৮-১৯৯৫ স্টিঃ তাস্টযদে তভ/-৫/৩-২/৯৫/১০২২ নং অদদদ নুদভাস্টদত) 

ক্রঃ 

নং 

দদয নাভ  

প্রফতন প্রের 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

জন্য ফয়ীভা 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

দ্ধস্টত 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

প্রক্ষদত্র প্রমাগ্যতা 

দদান্নস্টতয জন্য 

প্রমাগ্যতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  ভাস্টযচারক  যকায স্টনদয়াগ কযদফন।   

2.  ভাস্টযচারদকয  

ব্যস্টক্তগত 

কাযী (স্ট.এ.) 

টাঃ ১৭২৫ 

৩৭২৫/-  

(প্রগ্রড-১১) 

(ফতমভান- ২০০৫) 

টাঃ ৪১০০ 

৮৮২০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। 

ট মোদন্ড েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ১০০ ব্দ 

 ফাংরায় ৬০ ব্দ 

গস্টত ম্পন্ন এফং টাআ 

যাআটিং-এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ৪০ ব্দ  

ফাংরায় ২৫ ব্দ গস্টত 

ম্পন্ন দত দফ। 

ফেআ নস্টথ 

ংযক্ষদণয জ্ঞান 

থাকদত দফ।  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

ঁটস্টরস্টকায 

স্টদদফ ৩ (স্টতন) 

ফছদযয এফং ঁট 

ভৄদ্রাক্ষস্টযক স্টদদফ 

৫ (ঁচ) ফছদযয  

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

3.  ড্রাআবায 

টাঃ ১৩০০ 

২৬১৫/-  

(প্রগ্রড-১৫) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩১০০ 

৬৩৮০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

িভ প্রেণী ম মন্ত 

প্ররোড়া। ড্রাআবায 

স্টদদফ ৮ (অট) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা  

ারকা/বাযী মান 

চারাফায ড্রাআস্টবং 

রাআদন্প থাকদত দফ। 

বার স্বাদস্থেয স্টধকাযী 

দত দফ। 

 

 

 

 

 

4.  এভএরএএ 

টাঃ ৯০০ 

১৫৩০/-  

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫) 

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/- 

(দ ২টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

নূেনতভ ৮ভ প্রেণী া 

দত দফ, নস্টথত্র 

প্রমাগান  ংযক্ষদণয 

দক্ষতা থাকদত দফ। 
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ধ্যয়ন  েস্টক্ষণ স্টফবাগ 

ক্রঃ  নং দদয নাভ  

 প্রফতন প্রের 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

জন্য ফয়ীভা 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

দ্ধস্টত 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

প্রক্ষদত্র প্রমাগ্যতা 

দদান্নস্টতয জন্য 

প্রমাগ্যতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. স্টযচারক 

(ধ্যয়ন  

েস্টক্ষণ) 

টাঃ ৭৮০০ 

৯০০০/- 

 (প্রগ্রড-৩) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ১৬,৮০০ 

২০,৭০০/- 

(দ ১টি) 

৪০-৪৫ ফছদযয 

ভদধ্য। স্টফদল 

স্টবজ্ঞ োথীয 

প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয   স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন 

এফং তথ্য ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মস্টত াদদক্ষ 

স্টনভেক্ত দফন।  

 প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/গণ-

প্রমাগাদমাগ স্টফলদয় 

ভািা ম স্টডস্টগ্র  ন্তত 

একটি েথভ স্টফবাগ/ 

প্রেণী এফং ন্যান্য 

যীক্ষায় নূেনতভ ২য় 

স্টফবাগ থাকদত দফ। 

স্টক্ষকতা/গণদমাগাদমাগ 

স্টফলদয় ১৫ (দনয) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

জাতীয় ম মাদয়য 

স্টত্রকায় ম্পাদক/ 

স্টনফ মাী ম্পাদক/ 

ভতুল্য ভম মাদায় 

স্টবজ্ঞতা/স্টএআচস্টড, 

স্টফদদী স্টক্ষা েস্টতিান 

প্রথদক এভ এ/ 

গণদমাগাদমাগ/ 

াংফাস্টদকতা স্টফলদয় 

েস্টক্ষণদাতা 

আনস্টিটিউট ফা েস্টতিাদন 

স্টক্ষাদাদন  

১০ (দ) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা স্টতস্টযক্ত 

প্রমাগ্যতা ফদর গণ্য দফ। 

েস্টক্ষণ কভ মসূচী েণয়ন 

 ফাস্তফায়দনয প্রমাগ্যতা 

থাকদত দফ।  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

স্টস্টনয়য েস্টক্ষক 

স্টদদফ ৭ (াত) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

 আনস্টিটিউদট ১৭ 

(দতয) ফছয 

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয স্টনফ মাচদনয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময সুাস্টয-

ক্রদভ তথ্য ভন্ত্রণারদয়য 

নুদভাদন াদদক্ষ 

স্টনভেক্ত দফন। 

দদান্নস্টতয জন্য 

োথী উভেক্ত 

স্টফদফস্টচত না  

দর যাস্টয/ 

প্রডপুদটদনয 

ভাধ্যদভ পূযণ কযা 

দফ।  

২. স্টস্টনয়য 

েস্টক্ষক 

টাঃ ৬৩০০ 

৮০৫০/- (প্রগ্রড-

৫) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ১৩,৭৫০ 

১৯,২৫০/- 

(দ ৩টি) 

৩৫-৪০ 

ফছদযয ভদধ্য। 

স্টফদল 

স্টবজ্ঞ োথীয 

প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয, স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন। 

প্রকান স্বীকৃস্টত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/ 

গণদমাগাদমাগ স্টফলদয় 

ন্তত স্টিতীয় প্রেণীয 

ভািা ম স্টডস্টগ্র এফং 

ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ ২য় স্টফবাগ 

থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

েস্টক্ষক স্টদদফ 

ন্তত  ৫ (ঁচ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

 ১২ (ফায) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ  
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    ংফাদদত্র ম্পাদকীয় 

প্ররেক/ফাতমা ম্পাদক/ 

নগয ম্পাদক/চীপ 

স্টযদাট মায স্টদদফ  

থফা প্রযস্টড/ 

প্রটস্টরস্টবদন ফাতমা 

স্টফবাপ্রগ ১৫ (দনয) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা/ 

স্টএআচস্টড, স্টফদদী 

স্টক্ষা েস্টতিান প্রথদক 

এভ. এ./ গণদমাগাদমাগ/ 

াংফাস্টদকতা স্টফলদয় 

েস্টক্ষণদাতা আনস্টিটিউট 

ফা েস্টতিাদন ৮ (অট) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

স্টতস্টযক্ত প্রমাগ্যতা ফদর 

গণ্য দফ।  

কস্টভটিয 

সুাস্টযদয স্টবস্টিদত 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদনক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন। 

৩. েস্টক্ষক 

টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/- (প্রগ্রড-

৬) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ১১,০০০ 

১৭,৬৫০/- 

(দ ৩টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃস্টত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/গণ-

প্রমাগাদমাগ স্টফলদয় ন্তত 

স্টিতীয় প্রেণীয ভািা ম 

স্টডস্টগ্র ন্যান্য 

যীক্ষায় নূেনতভ স্টিতীয় 

স্টফবাগ/প্রেণী থাকদত 

দফ। ংফাদদত্র েধান 

-ম্পাদক/স্টযদাট মায 

স্টদদফ ৭ (াত) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা থফা 

প্রযস্টড/ প্রটস্টরস্টবদন 

ফাতমা স্টফবাদগ ৫ (ঁচ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা/ 

গণদমাগাদমাগ/ 

াংফাস্টদকতা স্টফলদয় 

েস্টক্ষণদাতা 

আনস্টিটিউট/েস্টতিাদন ৪ 

(চায) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

স্টতস্টযক্ত প্রমাগ্যতা ফদর 

গণ্য দফ।  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

কাযী েস্টক্ষক 

(কস্টণি েস্টক্ষক) 

স্টদদফ ফেআ 

ন্তত ৫ (ঁচ) ফছয 

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন।  
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৪. কাযী েস্টক্ষক 

টাঃ ৩২০০ 

৫৪৪০/-  

(প্রগ্রড-৮) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৭৪০০ 

১৩২৪০/-  

(দ ২টি) 

 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/ 

গণদমাগাদমাগ স্টফলদয় 

ন্তত স্টিতীয় প্রেণীয 

ভািা ম স্টডস্টগ্র প্রকান 

একটি যীক্ষায় ন্তত 

েথভ স্টফবাগ/প্রেণী এফং 

ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ স্টিতীয় স্টফবাগ/ 

প্রেণী থাকদত দফ। 

াংফাস্টদকতা/ 

গণদমাগাদমাগ স্টফলদয় 

৩(স্টতন) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা স্টতস্টযক্ত 

প্রমাগ্যতাফদর গণ্য দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

স্টযদাট মায দদ 

নূেনতভ ৩ (স্টতন) 

ফছদযয দন্তালজনক 

কাদজয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময 

নুদভাদনক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন। 

৫. কস্টনি েস্টক্ষক 

৩২০০ 

৫৪৪০/-            

(প্রগ্রড-৮) 

(ফতমভান-২০০৫) 

৭৪০০ 

১৩,২৪০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/ 

গণদমাগাদমাগ স্টফলদয় 

ন্তত স্টিতীয় প্রেণীয 

ভািা ম স্টডস্টগ্র প্রকান 

একটি যীক্ষায় ন্তত 

েথভ স্টফবাগ/প্রেণী এফং 

ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ স্টিতীয় স্টফবাগ/ 

প্রেণী থাকদত দফ। 

াংফাস্টদকতা/গণ-

প্রমাগাদমাগ স্টফলদয় ৩ 

(স্টতন) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

স্টতস্টযক্ত প্রমাগ্যতা ফদর 

গণ্য দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

স্টযদাট মায দদ 

নূেনতভ ৩ (স্টতন) 

ফছদযয দন্তালজনক 

কাদজয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময 

নুদভাদনক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন। 

৬. েস্টতদফদক 

(েস্টক্ষণ) 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/- 

(প্রগ্রড-৯) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৬৮০০ 

১৩,০৯০/-)    

(দ ১টি)                                                                                                                                          

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/গণ-

প্রমাগাদমাগ স্টফলদয় ন্তত 

স্টিতীয় প্রেণীয ভািা ম 

স্টডস্টগ্র ন্যান্য 

যীক্ষায় স্টিতীয় স্টফবাগ/ 

প্রেণী থাকদত দফ।  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট  

৫ (ঁচ) ফছদযয 

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময 

নুদভাদনক্রদভ 
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৭. পদটাগ্রাপায 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/-  

(প্রগ্রড-১০) 

২৮৫০ 

৫১৫৫/-     

(প্রগ্রড-৯) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৫১০০ 

১০,৩৬০/- 

৬৮০০-

১৩০,৯০/-) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

উচ্চ ভাধ্যস্টভক া। 

পদটাগ্রাপায স্টদদফ 

ন্তত ৫ (ঁচ) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা। তদস্টনক 

ংফাদদত্র কাদজয 

স্টবজ্ঞতা থাকদর বার 

য়। 

৫ (ঁচ) ফছয  

দন্তালজনকবাদফ 

স্টঅআস্টফ’প্রত চাকস্টয 

ভানাদন্ত যফতী 

প্রের স্টফদফচনা কযা 

প্রমদত াদয। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময 

নুদভাদনক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন। 

৮. কস্টম্পউটায 

াদযটয 

টাঃ ১৭২৫ 

৩৭২৫/-  

(প্রগ্রড-১১) 

টাঃ ২৩০০-

৪৪৮০/-  

(প্রগ্রড-১০) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ৪১০০ 

৮৮২০/- 

টাঃ ৫১০০-

১০৩৬০/ 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

উচ্চ ভাধ্যস্টভক যীক্ষায় 

উিীণ ম। আংদযস্টজ  

ফাংরা টাআস্টংদয় দক্ষ 

এফং ফাংরাদদদ 

েচস্টরত কস্টম্পউটায 

স্টযচারনায় েভাণ 

দক্ষতা থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টএ/ 

প্রিদনাটাআস্টি 

স্টদদফ ৩ (স্টতন) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

এফং টাআস্টি 

স্টদদফ ৫ (ঁচ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ এফং 

কস্টম্পউটায 

স্টযচারনায় দক্ষ  

দত দফ। ৭ (াত) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয য যফতী 

প্রের স্টফদফদচনা কযা 

প্রমদত াদয। 

৯. ঁটস্টরস্টকায 

টাঃ ১৪৭৫ 

৩১৫০/-            

(প্রগ্রড-১৩) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩৫০০ 

৭৫০০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। 

ট মোদন্ড েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ৮০ ব্দ  

ফাংরায় ৫০ ব্দ গস্টত 

ম্পন্ন এফং টাআ 

যাআটিং-এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ৩০ ব্দ  

ফাংরায় ২৫ ব্দ গস্টত 

ম্পন্ন দত দফ। 

ফেআ নস্টথ ংযক্ষদণয 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

ঁটভৄদ্রাক্ষস্টযক 

স্টদদফ ৫ (ঁচ) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ।  
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জ্ঞান থাকদত দফ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১০. স্টনম্নভান কাযী-

কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

টাঃ ১২০০ 

২৩৩৫/-    

(প্রগ্রড-১৬) 

(ফতমভান-২০০৫) 

টাঃ ৩০০০ 

৫৯২০/-) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। টাআস্টং-

এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ২৮ ব্দ  

ফাংরায় ২০ ব্দ গস্টত 

থাকদত দফ। 

ভাধ্যস্টভক ফা 

ভভাদনয স্টক্ষাগত 

প্রমাগ্যতা এফং েস্টত 

স্টভস্টনদট ভৄদ্রাক্ষয 

স্টরেদন ফাংরা ২০ 

এফং আংদযস্টজদত ২৮ 

দব্দয গস্টত থাকা 

াদদক্ষ প্রডা 

যাআডায এফং 

এভএরএএদদয 

ভধ্য প্রথদক প্রজেিতায 

স্টবস্টিদত প্রভাট দদয 

২৫% দ পূযণ কযা 

মাদফ।  

১১. ডাকমরুভ কাযী  

টাঃ ১০৫০ 

১৯১৫/-  (প্রগ্রড-

১৮) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৬০০ 

৪৮৭০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ প্রদকন্ডাযী স্কুর 

াটি মস্টপদকট যীক্ষায় 

া দত দফ। প্রকান 

পদটাগ্রাস্টপক স্টুস্টডদত 

কাজ কযায ২ (দুআ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদর বার য়। 

 

১২. এভএরএএ 

টাঃ ৯০০ 

১৫৩০/-  

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/-) 

(দ ৩টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

নূেনতভ ৮ভ প্রেণী া 

দত দফ, নস্টথত্র 

প্রমাগান  ংযক্ষদণয 

দক্ষতা থাকদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭৪ 
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েকানা  স্টপচায স্টফবাগ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. দমাগী 

ম্পাদক 

টাঃ ৭৮০০  

৯০০০/- 

 (প্রগ্রড-৩) 

(ফতমভান- ২০০৫) 

টাঃ ১৬,৮০০ 

২০,৭০০/-) 

(দ ১টি) 

৪০-৪৫ ফছদযয 

ভদধ্য। স্টফদল 

স্টবজ্ঞ োথীয 

প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং  স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন এফং 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য ম্মস্টত 

াদদক্ষ স্টনভেক্ত দফন।  

 প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/গণদমাগাদমা/

াভাস্টজক স্টফজ্ঞাদনয প্রকান 

স্টফলদয় ভািা ম স্টডস্টগ্র  

ন্তত একটি েথভ 

স্টফবাগ/প্রেণী এফং ন্যান্য 

যীক্ষায় নূেনতভ স্টিতীয় 

স্টফবাগ/প্রেণী থাকদত 

দফ।  জাতীয় ম মাদয়য 

স্টত্রকায ম্পাদক/ 

ব্যফস্থানা ম্পাদক/ 

স্টনফ মাী ম্পাদক ভেগ্ম/ 

ম্পাদক স্টদদফ ১৫ 

(দনয) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

ম্পন্ন/ভতুল্য দভম মদা 

ম্পন্ন ব্যস্টক্ত প্রমাগ্য ফদর 

স্টফদফস্টচত দফন। স্টএআচস্টড/ 

স্টফদদী স্টক্ষা েস্টতিান 

প্রথদক এভ. এ. স্টতস্টযক্ত 

প্রমাগ্যতা ফদর গণ্য দফ।  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টনফ মাী 

ম্পাদক/স্টস্টনয়য 

েস্টক্ষক/স্টস্টনয়য 

স্টযাচ ম স্টপায 

স্টদদফ ফেআ   

ন্তত ৭ (াত) ফছদযয  

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ  আনস্টিটিউদট 

প্রভাট ন্তত ১৭(দতয) 

ফছদযয চাকস্টযয 

স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ।  

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয স্টনফ মাচদনয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময সুাস্টযক্রদভ 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য 

নুদভাদন াদদক্ষ 

স্টনদয়াস্টজত দফন। 

দদান্নস্টতয জন্য োথী 

উভেক্ত স্টফদফস্টচত না 

দর যাস্টয/ 

প্রডপুদটদনয ভাধ্যদভ 

স্টনদয়াগ কযা দফ।   

২. কাযী ম্পাদক 

(েকানা) 

টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/- 

(প্রগ্রড-৬) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ১১,০০০ 

১৭,৬৫০/- 

(দ ১টি) 

৩৭ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

গণদমাগাদমাগ/াংফাস্টদকতা/ 

ফাংরা/আংদযস্টজ প্রকান 

স্টফবাদগ নূেনতভ স্টিতীয় 

প্রেণীয এভ. এ। 

ংফাদদত্র 

াংফাস্টদকতায়, 

প্রযস্টড/প্রটস্টরস্টবদন ফাতমা 

স্টফবাদগ ৭ ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা থফা 

স্টফেস্টফযারয়/আনস্টিটিউট 

ম মাদয় েবালক/কাযী 

েস্টক্ষক কস্টনি 

েস্টক্ষক/ স্টযদাট মায/াফ-

এস্টডটয/ েকানা 

স্টপায স্টদদফ ৫ (ঁচ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

েকানা কভ মকতমা/ 

েস্টতদফদক/-

ম্পাদক/কাযী 

েস্টক্ষক (কস্টনি 

েস্টক্ষক) স্টদদফ 

দক্ষতায দে কাজ 

কযায নূেনতভ ৫ 

(ঁচ) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ। স্টনধ মাস্টযত 

ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টযদয স্টবস্টিদত 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদনক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন। 
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স্টতস্টযক্ত  প্রমাগ্যতা ফদর 

স্টফদফস্টচত দফ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩. কাযী 

ম্পাদক 

(স্টপচায) 
টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/-  

(প্রগ্রড-৬) 
(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ   ১১,০০০ 

১৭,৬৫০/- 
(দ ২টি) 

৩৭ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

গণদমাগাদমাগ/ 

াংফাস্টদকতা/থ মনীস্টত/ 

ভুদগার/ভূতত্ত্ব/ভস্টিকা 

স্টফজ্ঞান/কৃস্টল/ভাজ স্টফজ্ঞান/ 

জীফস্টফজ্ঞাদনয প্রকান 

স্টফবাদগ নূেনতভ স্টিতীয় 

প্রেণীয ভািা ম স্টডস্টগ্র ফা 

ভভাদনয স্টডস্টগ্র। 

াংফাস্টদকতায়/প্রযস্টড/ 

প্রটস্টরস্টবদন ফাতমা স্টফবাদগ 

েস্টতদফদক স্টাদফ ৭ 

(াত) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থফা  স্টফেস্টফযারয়/ 

আনস্টিটিউট ম মাদয় 

েবালক/কাযী েস্টক্ষক 

(কস্টনি েস্টক্ষক)/স্টপচায 

স্টফবাদগয স্টযদাট মায/াফ-

এস্টডটয স্টদদফ ৫ (ঁচ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা  

স্টতস্টযক্ত  প্রমাগ্যতা ফদর 

স্টফদফস্টচত দফ। 

েস্টতদফদক/কাযী 

েস্টক্ষক স্টদদফ 

দক্ষতায দে কাজ 

কযায নূেনতভ ৫(ঁচ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময 

নুদভাদনক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন।  

৪. -ম্পাদক 

(েকানা) 
টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/-  

(প্রগ্রড-৯) 
টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/- 

 (প্রগ্রড-৬) 
(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৬৮০০ 

১৩,০৯০/- 
১১,০০০ 

১৭,৬৫০/-) 
(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/গণ-

প্রমাগাদমাগ স্টফলদয় স্টিতীয় 

স্টফবাদগ ভািা ম স্টডস্টগ্র। 

ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ স্টিতীয় স্টফবাগ/ 

প্রেণী থাকদত দফ। 
 
 
 
  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

ংদাধক স্টদদফ  

৫ (ঁচ) ফছয  

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ থাকদত দফ।   

৫. ংকন স্টল্পী 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/-  

(প্রগ্রড-৯) 
৪৮০০ 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত অট ম 

কদরজ দত নূেনতভ 

স্টিতীয় প্রেণীয স্টডস্টগ্র 

থাকদত দফ। থফা 

প্রকান যকাস্টয/ফাস্টণস্টজেক 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট ৫ (ঁচ) 

ফছয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। ৭ 
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৭২৫০/-  

(প্রগ্রড-৬) 
(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ৬৮০০ 

১৩,০৯০/- 
১১,০০০ 

১৭৬৫০/- 

(দ ১টি) 

েস্টতিাদন ফা ংফাদদত্র 

ংকন স্টল্পী স্টদদফ ৩ 

(স্টতন) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

(াত) ফছয চাকস্টয 

ভানাদন্ত যফতী 

প্রের স্টফদফচনা কযা 

প্রমদত াদয। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময 

নুদভাদনক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৬. েকানা কভ মকতমা 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/- 

(প্রগ্রড-৯) 

টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/- 

 (প্রগ্রড-৬) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ৬৮০০ 

১৩,০৯০/- 

১১,০০০ 

১৭,৬৫০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত ন্তত 

স্টিতীয় প্রেণীয ভািা ম 

স্টডস্টগ্র। ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ স্টিতীয় স্টফবাগ/ 

প্রেণী থাকদত দফ। 

ংফাদত্র, পুস্তক  

াভস্টয়কী েকানায 

প্রক্ষদত্র স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ। াংফাস্টদকতায় 

স্টবজ্ঞতা থাকদর 

গ্রাস্টধকায প্রদয়া দফ। 

ডকুদভদন্টদনয প্রক্ষদত্র 

গদফলণাত্র  উচ্চভাদনয 

েকানায 

স্টবজ্ঞতাম্পন্ন োথীয 

প্রক্ষদত্র স্টস্টথরদমাগ্য।  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট ৭ (াত) 

ফছয চাকস্টয 

ভানাদন্ত যফতী 

প্রের স্টফদফচনা কযা 

প্রমদত াদয। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদনক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন। 

 

 

 

৭. েস্টতদফদক (স্টপচায 

 েকানা) 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/-  

(প্রগ্রড-৯) 

টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/- 

 (প্রগ্রড-৬) 

(ফতমভান- ২০০৫) 

টাঃ ৬৮০০ 

১৩,০৯০/- 

১১,০০০ 

১৭,৬৫০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াংফাস্টদকতা/ গণ-

প্রমাগাদমাগ/থ মনীস্টত/ 

ভূদগার/ভূতত্ত্ব/ভস্টিকা 

স্টফজ্ঞান/কৃস্টল/ ভাজস্টফজ্ঞান/ 

জীফস্টফজ্ঞাদনয প্রমদকান 

স্টফলদয় ন্তত স্টিতীয় 

প্রেণীয ভািা ম স্টডস্টগ্র  

ভভাদনয স্টডস্টগ্র। ন্যান্য 

যীক্ষায় নূেনতভ স্টিতীয় 

স্টফবাগ থাকদত দফ।  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট ৭(াত) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টয ভানাদন্ত 

ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয  যফতী 

প্রেদর উন্নীত কযা 

প্রমদত াদয। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন।   

৮. ংদাধক ৩০ ফছয ম মন্ত। ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান উচ্চ ভাধ্যস্টভক যীক্ষায়  
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(েকানা  

স্টপচায) 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/-  

(প্রগ্রড-১০) 

(ফতমভান- ২০০৫) 

টাঃ ৫১০০ 

১০,৩৬০/-) 

(দ ২টি) 

স্টফদল 

স্টবজ্ঞ োথীয 

প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

উিীণ ম এফং আংদযস্টজ  

ফাংরা ংদাধদন 

দক্ষতা থাকদত দফ। 

ংফাদত্র স্টকংফা 

প্রকান নাভী েকানা 

ংস্থায় ংদাধক 

স্টদদফ ন্তত ৩  

(স্টতন) ফছদযয কাদজয 

স্টবজ্ঞতা থাকদত দফ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৯. কস্টম্পউটায 

াদযটয 

টাঃ ১৭২৫ 

৩৭২৫/-  

(প্রগ্রড-১১) 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/- 

(প্রগ্রড-১০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৪১০০ 

৮৮২০/- 

টাঃ ৫১০০ 

১০৩৬০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

উচ্চ ভাধ্যস্টভক যীক্ষায় 

উিীণ ম। আংদযস্টজ  ফাংরা 

টাআস্টংদয় দক্ষ এফং 

ফাংরাদদদ েচস্টরত 

কস্টম্পউটায স্টযচারনায় 

েভাণ দক্ষতা থাকদত 

দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টএ/ 

প্রিদনাটাআস্টি 

স্টদদফ ৩ (স্টতন) 

ফছদযয ফাস্তফ 

স্টবজ্ঞতা এফং 

টাআস্টি স্টদদফ ৫ 

(ঁচ) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ এফং কস্টম্পউটায 

স্টযচারনায় দক্ষ 

দত দফ। ৭ (াত) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয য যফতী 

প্রের স্টফদফদচনা কযা 

প্রমদত াদয। 

১০. ঁটস্টরস্টকায 

টাঃ ১৪৭৫ 

৩১৫০/-  

(প্রগ্রড-১৩) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ৩৫০০ 

৭৫০০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল 

স্টবজ্ঞ োথীয 

প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। 

ট মোন্ড েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ৮০ ব্দ  

ফাংরায় ৫০ ব্দ গস্টত 

ম্পন্ন এফং টাআ 

যাআটি মং-এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ৩০ ব্দ  

ফাংরায় ২৫ ব্দ গস্টত 

ম্পন্ন দত দফ। 

ফেআ নস্টথ 

ংযক্ষদণয জ্ঞান 

থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট ঁট 

ভৄদ্রাক্ষস্টযক স্টদদফ ৫ 

(ঁচ) ফছদযয 

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ থাকদত দফ। 

১১. ভৄদ্রাক্ষস্টযক/ ৩০ ফছয ম মন্ত। ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 
এভএরএএ মাদদয 

প্রদকন্ডাস্টয স্কুর 
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কস্টম্পউটায 

াদযটয 

টাঃ ১৩০০ 

২৬১৫/- 

(প্রগ্রড-১৫) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ৩১০০ 

৬৩৮০/-) 

(দ ১টি) 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

া দত দফ। টাআস্টং-

এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ৪০ ব্দ  

ফাংরায় ২৫ ব্দ গস্টত 

থাকদত দফ। 

াটি মস্টপদকট নদ 

অদছ তাদদয ভদধ্য 

মায নূেনদক্ষ ৭ 

(াত) ফছয   

দন্তালজনক চাকস্টযয 

স্টবজ্ঞতা যদয়দছ 

তাদদয ভদধ্য প্রথদক 

প্রমাগ্যতায স্টবস্টিদত 

এআ দদ স্টনদয়াগ 

প্রদয়া প্রমদত াদয।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১২. স্টনম্নভান 

কাযী- কাভ-

ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

টাঃ ১২০০ 

২৩৩৫/-  

(প্রগ্রড-১৬) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩০০০ 

৫৯২০/-) 

(দ ২টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। 

টাআস্টং-এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ২৮ ব্দ  

ফাংরায় ২০ ব্দ গস্টত 

থাকদত দফ। 

ভাধ্যস্টভক ফা ভভাদনয 

স্টক্ষাগত প্রমাগ্যতা 

এফং েস্টত স্টভস্টনদট 

ভৄদ্রাক্ষয স্টরেদন 

ফাংরা ২০ এফং 

আংদযস্টজদত ২৮ 

দব্দয গস্টত থাকা 

াদদক্ষ প্রডাচ 

যাআডায এফং 

এভএরএএদদয 

ভধ্য প্রথদক প্রজেিতায 

স্টবস্টিদত প্রভাট দদয 

২৫% দ পূযণ 

কযা মাদফ।  

১৩. এভএরএএ 

টাঃ ৯০০ 

১৫৩০/-  

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/-) 

(দ ৪টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

নূেনতভ ৮ভ প্রেণী া 

দত দফ, নস্টথত্র 

প্রমাগান  ংযক্ষদণয 

দক্ষতা থাকদত দফ। 
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গদফলণা  তথ্য ংযক্ষণ স্টফবাগ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. স্টযচারক 

(গদফলণা  তথ্য 

ংযক্ষণ)  

টাঃ ৭৮০০ 

৯০০০/-  

(প্রগ্রড-৩) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ১৬,৮০০ 

২০,৭০০/-) 

(দ ১টি) 

৪০-৪৫ ফছদযয 

ভদধ্য। স্টফদল 

স্টবজ্ঞ োথীয 

প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন এফং 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য ম্মস্টত 

াদদক্ষ স্টনভেক্ত দফন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াভাস্টজক স্টফজ্ঞাদন 

প্রকান স্টফলদয় থফা 

গণদমাগাদমাগ/ 

াংফাস্টদকতা/স্টযংখ্যা

ন/কস্টম্পউটায স্টফজ্ঞান 

স্টফলদয় ভািা ম স্টডগ্রী 

ন্তত একটি েথভ 

স্টফবাগ/ প্রেণী এফং 

ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ স্টিতীয় স্টফবাগ 

থাকদত দফ। 

গণদমাগাদমাগ/স্টযংখ্যা

ন/কস্টম্পউটায স্টফজ্ঞান/ 

উন্নয়ন স্টফলদয় স্টএআচস্টড 

স্টকংফা স্টফদদী স্টক্ষা 

েস্টতিান প্রথদক উক্ত 

স্টফলদয় এভএ/স্টডদলাভা 

স্টতস্টযক্ত প্রমাগ্যতা 

স্টদদফ গণ্য দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টস্টনয়য 

স্টযাচ ম স্টপায  

স্টদদফ  ফেআ 

৭(াত) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা 

আনস্টিটিউদট 

১৭(দতয) ফছয  

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ থাকদত দফ 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ তথ্য ভন্ত্রণা-

রদয়য ম্মস্টত 

াদদক্ষ স্টনভেক্ত 

দফন। দদান্নস্টতয 

জন্য োথী উভেক্ত 

স্টফদফস্টচত না দর 

যাস্টয/ 

প্রডপুদটদনয ভাধ্যদভ 

স্টনদয়াগ কযা দফ। 

২. স্টস্টনয়য স্টযাচ ম 

স্টপায 

টাঃ ৬৩০০ 

৮০৫০/-  

(প্রগ্রড-৫) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ১৩,৭৫০ 

১৯,২৫০/-) 

(দ ১টি) 

৩০-৪০ ফছয। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াভাস্টজক স্টফজ্ঞাদনয 

প্রকান স্টফলদয় গণ- 

প্রমাগাদমাগ াংফাস্টদকতা/ 

স্টযংখ্যান/কস্টম্পউটায 

স্টফজ্ঞান উন্নয়ন স্টফলদয় 

স্টিতীয় প্রেণীয ভািা ম 

স্টডগ্রী তৎ গদফলণা 

েস্টতিাদন/াংফাস্টদকতায় 

১৫ (দনয) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা থফা 

স্টফেস্টফযারয় ম মাদয় 

াভাস্টজক স্টফজ্ঞান/ 

গণদমাগাদমাগ  

াংফাস্টদকতা/স্টক্ষকতা

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টযাচ ম 

স্টপায/প্রজেি 

গদফলক স্টদদফ 

ফেআ ন্তত  

৫ (ঁচ) ফছয  

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ এফং 

আনস্টিটিউদট ন্তত 

১২ (ফায) ফছদযয 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 
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য় ৫ (ঁচ) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা স্টতস্টযক্ত 

প্রমাগ্যতাফদর গণ্য দফ। 

ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ স্টিতীয় স্টফবাগ 

থাকদত দফ। উস্টয-

উস্টক্ত স্টফলদয় স্টএআচস্টড/  

স্টফদদী স্টক্ষা েস্টতিান 

প্রথদক এভএ স্টতস্টযক্ত 

প্রমাগ্যতা স্টদদফ 

স্টফদফস্টচত দফ। 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩. স্টযাচ ম স্টপায 

টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/- 

(প্রগ্রড-৬) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ১১,০০০ 

১৭,৬৫০/- 

(দ ২টি) 

৩০-৩৭ ফছয। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াভাস্টজক স্টফজ্ঞাদনয 

প্রকান স্টফলদয়/ 

স্টযংখ্যান/ 

গণদমাগাদমাগ/ 

াংফাস্টদকতা স্টফলদয়  

ন্তত স্টিতীয় প্রেণীয 

ভািা ম স্টডগ্রী। প্রকান 

একটি যীক্ষায় েথভ 

স্টফবাগ/প্রেণী এফং 

ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ স্টিতীয় স্টফবাগ 

থাকদত দফ। গদফলণা 

েস্টতিান/াংফাস্টদকতায় 

৭ (াত) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা স্টতস্টযক্ত 

প্রমাগ্যতাফদর গণ্য দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

কাযী েস্টক্ষক 

(কস্টণি েস্টক্ষক)/ 

গদফলক স্টদদফ 

ফেআ ন্তত     ৫ 

(ঁচ) ফছয  

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয স্টনফ মাচদনয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময 

সুাস্টযক্রদভ স্টনভেক্ত 

দফন। 

৪. প্রজেি গদফলক 

টাঃ  ৪১০০ 

৬৫০০/- 

(প্রগ্রড-৭) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ  ৯০০০ 

১৫৪৮০/-) 

(দ ১টি) 

৩০-৩৭ ফছয। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াভাস্টজক স্টফজ্ঞাদনয 

প্রকান স্টফলদয়/ 

স্টযংখ্যান/ 

গণদমাগাদমাগ/ 

াংফাস্টদকতা স্টফলদয়  

ন্তত স্টিতীয় প্রেণীয 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

কাযী েস্টক্ষক 

(কস্টণি েস্টক্ষক)/ 

গদফলক স্টদদফ 

ফেআ ন্তত    

৫ (ঁচ) ফছয  

দন্তালজনক 
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ভািা ম স্টডগ্রী। প্রকান 

একটি যীক্ষায় েথভ 

স্টফবাগ/প্রেণী এফং 

ন্যান্য যীক্ষায় নূেনতভ 

স্টিতীয় স্টফবাগ থাকদত 

দফ। গদফলণা েস্টতিান/ 

াংফাস্টদকতায় ৭ (াত) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

স্টতস্টযক্ত প্রমাগ্যতাফদর 

গণ্য দফ। 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয স্টনফ মাচদনয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময সুাস্টয-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৫. গদফলক 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/-  

(প্রগ্রড-৯) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ  ৬৮০০ 

১৩,০৯০/- 

(দ ৬টি) 

নূর্ধ্ম ৩০ ফছয। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

াভাস্টজক স্টফজ্ঞাদনয 

প্রকান স্টফলদয়  

গণদমাগাদমাগ/ 

াংফাস্টদকতা/ 

স্টযংখ্যান/ স্টফলদয় 

স্টিতীয় প্রেণীয ভািা ম 

স্টডগ্রী। গদফলণা কাদম ম 

নূেনতভ ২ (দুআ) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা থাকদর 

গ্রাস্টধকায প্রদয়া দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

গদফলণা কাযী 

স্টদদফ ৫ (ঁচ) 

ফছয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন। 

৬. রাআদেস্টযয়ান 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/-  

(প্রগ্রড-৯) 

টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/-  

(প্রগ্রড-৬) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ৬৮০০ 

১৩,০৯০/- 

১১,০০০ 

১৭,৬৫০/-) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান নুদভাস্টদত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

গ্রন্থাগায স্টফজ্ঞাদন স্টিতীয় 

প্রেণীয ভািা ম স্টডস্টগ্র 

থাকদত দফ। স্টবজ্ঞতা 

ম্পন্ন ব্যস্টক্তদদয 

গ্রাস্টধকায প্রদয়া দফ। 

কোটারগায স্টদফ 

৫ (ঁচ) ফছদযয 

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। ৭ 

(াত) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা  

চাকস্টযয 

দন্তালজনক েভাণ 

থাকদর উচ্চতয 

প্রফতনক্রদভ ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন।  

৭. এস্টিোন্ট 

রাআদেস্টযয়ান 

টাঃ ২৮৫০ 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রকান নুদভাস্টদত 

স্টফেস্টফযারয় দত গ্রন্থাগায 

স্টফজ্ঞাদন স্টিতীয় প্রেণীয 

কোটারগায স্টদদফ 

৫ (ঁচ) ফছদযয 

দন্তালজনক 
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৫১৫৫/- 

(প্রগ্রড-৯) 

টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/- 

(প্রগ্রড-৬) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ  ৬৮০০ 

১৩,০৯০/- 

১১,০০০ 

১৭,৬৫০/-) 

(দ ১টি) 

স্টস্টথরদমাগ্য। প্রফাদড ময নুদভাদন। ভািা ম স্টডস্টগ্র থাকদত 

দফ। স্টবজ্ঞতা ম্পন্ন 

ব্যস্টক্তদদয গ্রাস্টধকায 

প্রদয়া দফ। 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। ৭ 

(াত) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা  

চাকস্টযয 

দন্তালজনক েভাণ 

থাকদর উচ্চতয 

প্রফতনক্রদভ ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৮. কোটারগায 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/-  

(প্রগ্রড-১০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৫১০০ 

১০,৩৬০/-) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান নুদভাস্টদত 

স্টফেস্টফযারয় দত স্দাতক 

স্টডস্টগ্র গ্রন্থাগায স্টফজ্ঞাদন 

স্টডদলাভা াটি মস্টপদকট 

প্রকা ম া দত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

রাআদেস্টয কাযী 

স্টদদফ ৫ (ঁচ) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ।  

৯. ভাআদক্রাস্টপল্ম 

াদযটয 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/-  

(প্রগ্রড-১০) 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/-  

(প্রগ্রড-৯) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৫১০০ 

১০,৩৬০/- 

৬৮০০-

১৩০,৯০/-) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

উচ্চ ভাধ্যস্টভক (স্টফজ্ঞান) 

া। ভাআদক্রাস্টপল্ম 

াদযটয স্টদদফ 

৫(ঁচ) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতাম্পন্ন দত 

দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

ভাআদক্রাস্টপল্ম 

াদযটয স্টদদফ 

৮(অট) ফছয চাকস্টযয 

েভাণ ফেআ 

উচ্চ ভাধ্যস্টভক যীক্ষায় 

উিীণ ম দত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত যফতী প্রের 

স্টফদফচনা কযা প্রমদত 

াদয।  

১০. কস্টম্পউটায 

াদযটয 

টাঃ ১৭২৫ 

৩৭২৫/- 

(প্রগ্রড-১১) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

উচ্চ ভাধ্যস্টভক যীক্ষায় 

উিীণ ম। আংদযস্টজ  

ফাংরা টাআস্টংদয় দক্ষ 

এফং ফাংরাদদদ 

েচস্টরত কস্টম্পউটায 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টএ/ 

প্রিদনাটাআস্টি 

স্টদদফ ৩(স্টতন) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 
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টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/- 

(প্রগ্রড-১০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৪১০০ 

৮৮২০/- 

টাঃ ৫১০০ 

১০৩৬০/- 

(দ ২টি) 

স্টযচারনায় েভাণ 

দক্ষতা থাকদত দফ। 

এফং টাআস্টি 

স্টদদফ ৫(ঁচ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ এফং 

কস্টম্পউটায 

স্টযচারনায় দক্ষ দত 

দফ।  

৭(াত) ফছদযয 

দন্তালজনক চাকস্টযয 

য যফতী প্রের 

স্টফদফদচনা কযা 

প্রমদত াদয। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১১. রাআদেযী কাযী 

টাঃ ১৭২৫ 

৩৭২৫/-  

(প্রগ্রড-১১) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৪১০০ 

৮৮২০/-) 

(দ ১টি) 

নুর্ধ্ম ৩০ ফছয। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

 প্রকান নুদভাস্টদত 

স্টফেস্টফযারয় দত স্টডস্টগ্র 

এফং রাআদেযীয কাদজ 

স্টবজ্ঞতা গ্রন্থাগায 

স্টফজ্ঞাদন াটি মস্টপদকট 

া দত দফ।  

কাযী/স্টনম্নভান 

কাযী স্টদদফ 

১০(দ) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ। ফেআ 

গ্রন্থাগায স্টফজ্ঞাদন 

াটি মস্টপদকট প্রকা ম 

া দত দফ।  

১২. স্টনম্নভান কাযী- 

কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

টাঃ ১২০০ 

২৩৩৫/-  

(প্রগ্রড-১৬) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩০০০ 

৫৯২০/-) 

(দ ২টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। 

টাআস্টং-এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ২৮ ব্দ  

ফাংরায় ২০ ব্দ গস্টত 

থাকদত দফ। 

ভাধ্যস্টভক ফা 

ভভাদনয স্টক্ষাগত 

প্রমাগ্যতা এফং েস্টত 

স্টভস্টনদট ভৄদ্রাক্ষয 

স্টরেদন ফাংরা ২০ 

এফং আংদযস্টজদত  

২৮ দব্দয গস্টত 

থাকা াদদক্ষ 

প্রডাচ যাআডায 

এফং এভএরএএ-

প্রদয ভধ্য প্রথদক 

প্রজেিতায স্টবস্টিদত 

প্রভাট দদয ২৫% 

দ পূযণ কযা মাদফ।  
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১৩. স্টিস্টং প্রিায 

টাঃ ১২০০ 

২৩৩৫/- 

 (প্রগ্রড-১৬) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ  ৩০০০ 

৫৯২০) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ।  

 

১৪. বুক ট মায 

টাঃ ১১২৫ 

২১৭০/-  

(প্রগ্রড-১৭) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৮৫০ 

৫৪১০/) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

প্রকান নুদভাস্টদত স্টক্ষা 

প্রফাড ম দত ভাধ্যস্টভক 

াটি মস্টপদকট প্রকা ম া 

দত দফ। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৫. ফাআন্ডায-কাভ- 

বুক ট মায 

টাঃ  ১১২৫ 

২১৭০/- 

 (প্রগ্রড-১৭) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৮৫০ 

৫৪১০/-) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

প্রকান নুদভাস্টদত 

স্টক্ষা প্রফাড ম দত 

ভাধ্যস্টভক াটি মস্টপদকট 

প্রকা ম া দত দফ। 

োথীদক ফাআস্টন্ডং কাদজয 

ফাস্তফ স্টবজ্ঞতা ম্পন্ন 

দত দফ। 

 

১৬. এভএরএএ 

টাঃ  ৯০০ 

১৫৩০/-  

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/-) 

(দ ৫টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ম 

ফস্টতকযণ। 

নূেনতভ ৮ভ প্রেণী া 

দত দফ, নস্টথত্র 

প্রমাগান  ংযক্ষদণয 

দক্ষতা থাকদত দফ। 
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োন স্টফবাগ 

ক্রঃ 

নং 

দদয নাভ  

প্রফতন প্রের 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

জন্য ফয়ীভা 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

দ্ধস্টত 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

প্রক্ষদত্র প্রমাগ্যতা 

দদান্নস্টতয জন্য 

প্রমাগ্যতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. স্টযচারক (োন)  

টাঃ ৭৮০০ 

৯০০০/-  

(প্রগ্রড-৩) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ১৬,৮০০ 

২০৭০০/- 

(দ ১টি) 

৪০-৪৫ ফছদযয 

ভদধ্য। স্টফদল 

স্টবজ্ঞ োথীয 

প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন এফং 

তথ্য ভন্ত্রণারদয়য ম্মস্টত 

াদদক্ষ স্টনভেক্ত দফন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত প্ররাক 

োন/ ব্যফা োন 

প্রম প্রকান স্টফলদয় ন্তত 

স্টিতীয় প্রেণীয ভািা ম 

স্টডস্টগ্র এফং/ থফা েথভ 

প্রেণীয ংফাদত্র/ 

যকাস্টয/ অধা-

যকাস্টয/স্বাস্টত 

েস্টতিাদন োন/স্টনফ মাী 

স্টপায স্টদদফ ১০ 

(দ) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। প্ররাক 

োন/ব্যফা োদন 

স্টডস্টগ্র স্টতস্টযক্ত প্রমাগ্যতা 

স্টদদফ গণ্য দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট উ-

স্টযচারক/স্টস্টনয়য 

আন্পট্রাক্টয/স্টস্টনয়য 

স্টযাচ ম স্টপায  

দদ ৭ (াত) ফছয 

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ এফং 

আনস্টিটিউদট প্রভাট ১৭ 

(দতয) ফছয 

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয স্টনফ মাচদনয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময সুাস্টয-

ক্রদভ তথ্য ভন্ত্রণারদয়য 

নুদভাদন াদদক্ষ 

স্টনভেক্ত দফন। 

দদান্নস্টতয জন্য োথী 

উভে মক্ত স্টফদফস্টচত না 

দর 

যাস্টয/প্রডপুদটদনয 

ভাধ্যদভ স্টনদয়াগ কযা 
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দফ। 

২. উ-স্টযচারক 

(োন) 

টাঃ ৪৮০০ 

৭২৫০/-  

(প্রগ্রড-৬) 

৬৩০০-৮০৫০/-           

(প্রগ্রড-৫) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ১১০০০ 

১৭৬৫০/- 

টাঃ ১৩৭৫০ 

১৯২৫০/- 

(দ ১টি) 

৩০-৩৫ ফছদযয 

ভদধ্য। স্টফদল 

স্টবজ্ঞ োথীয 

প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

ব্যফস্থানা/ ভাদকমটিং/ 

স্টপন্যান্প/প্ররাক-োন/ 

ব্যফা োন প্রম প্রকান 

স্টফলদয় ন্তত স্টিতীয় 

প্রেণীয ভািা ম স্টডস্টগ্র 

এফং/থফা েথভ প্রেণীয 

ংফাদত্র/যকায/অধ- 

যকাস্টয/স্বাস্টত 

েস্টতিাদন োন/স্টনফ মাী 

স্টপায স্টদফ ১০(দ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ। প্ররাক-োন/ 

ব্যফা োদন স্টডস্টগ্র 

স্টতস্টযক্ত প্রমাগ্যতা 

স্টদদফ গণ্য দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টনফ মাী 

স্টপায স্টদদফ  

ন্তত ৫ (ঁচ) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। ফেআ 

ভািা ম স্টডস্টগ্র থাকদত 

দফ। স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন। 

৭ (াত) ফছয  

দন্তালজনক চাকস্টয 

ভানাদন্ত উচ্চতয 

প্রফতন প্রের স্টফদফচনা 

কযা প্রমদত াদয। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩. স্টনফ মাী  স্টপায 

টাঃ ৩২০০ 

৫৪৪০/-  

(প্রগ্রড-৮) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৭৪০০ 

১৩,২৪০/- 

(দ ১টি) 

৩৫ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

ফাস্টণজে নুলদদয প্রম 

প্রকান স্টফলদয়/ব্যফায় 

োন/প্ররাক-োন 

স্টফবাদগ নূেনতভ স্টিতীয় 

প্রেণীয ভািা ম স্টডস্টগ্র 

এফং ন্যান্য যীক্ষায় 

নূেনতভ স্টিতীয় স্টফবাগ 

থাকদত দফ। োন  

ংস্থান, অভদাস্টন 

েস্টক্রয়া, যকাস্টয 

দপতয, ব্যাংক  

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট োন 

স্টফলদয় ৩ (স্টতন) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

স্টপায স্টদদফ  

ন্তত ৫(ঁচ) ফছদযয 

দন্তালজনক চাকস্টযয 

োভাণ থাকদত দফ। 

ফেআ স্দাতক স্টডস্টগ্র 

থাকদত দফ। 

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 
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ফাস্টণস্টজেক েস্টতিাদনয 

দে প্রমাগাদমাগ 

৩(স্টতন) ফছদযয েভাণ 

স্টবজ্ঞতা স্টতস্টযক্ত 

প্রমাগ্যতা স্টদদফ 

স্টফদফস্টচত দফ। 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন। 

৪. প্রভনদটন্যান্প 

আস্টিস্টনয়ায 

টাঃ ৩২০০ 

৫৪৪০/-            

(প্রগ্রড-৮) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৭৪০০ 

১৩,২৪০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

আদরকস্টট্রকার 

আদরকট্রস্টনদক্স নূেনদক্ষ 

স্টিতীয় প্রেণীয স্টডস্টগ্র এফং 

তৎ ৩ (স্টতন) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা। স্টড-

স্টবজুয়ার মন্ত্রাস্টত, 

ভাআদক্রাস্টপল্ম, বাযদড 

েদজক্টয, প্রলন প্রায 

কস্টয়ায, ডুস্টলদকটিং 

প্রভস্টন, েোনায, 

প্রটস্টরস্টবন, স্টবস্টঅয, 

ভৄদ্রন মন্ত্রাস্টত  ন্যান্য 

আদরকস্টট্রকার মন্ত্রাস্টত 

স্টযচারনা, প্রভযাভত  

যক্ষণা-প্রফক্ষদণ দক্ষতা  

স্টবজ্ঞতা থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

প্রটকস্টনকোর 

সুাযবাআজয/ 

মানফান যক্ষক/ 

স্টডস্টবজুয়ার 

াদযটয স্টদদফ 

ন্তত ৭ (াত) ফছয 

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ এফং 

ফেআ এএভঅআআ’য 

দস্য দত দফ।  

স্টনধ মাস্টযত ফাছাআ 

কস্টভটিয সুাস্টযদয 

স্টবস্টিদত স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন-

ক্রদভ স্টনভেক্ত দফন। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৫. স্টাফ স্টপায 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/-   

(প্রগ্রড-৯) 

৪৮০০-৭২৫০/- 

(প্রগ্রড-৬) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৬৮০০ 

১৩০৯০/- 

১১,০০০ 

১৭,৬৫০/-) 

(দ ১টি) 

৩৩ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

স্টিতীয় স্টফবাদগ এভ কভ। 

স্টাদফয কাজ, ফাদজট 

েণয়ন, েস্টবদডন্ট পান্ড-

এয কাজ এফং স্টডদটয 

স্টবজ্ঞতা থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টাফ 

যক্ষক/প্রিাযস্টকায 

স্টদদফ  ফেআ 

ন্তত ৫(ঁচ) ফছদযয 

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ থাকদত দফ। 

তদফ োথীয ভািায 

স্টডস্টগ্র থাকদত দফ। 

৫(ঁচ) ফছয চাকস্টয 

ভানাদন্ত যফতী 

প্রের োপ্য দফ। 

৬. েদটাকর স্টপায 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/-   

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রকান নুদভাস্টদত 

স্টফেস্টফযারয় দত 

স্দাতক। েদটাকদরয 

ভাস্টযচারদকয 

দািস্টযক কাজ 

ভন্বদয়য ৫(ঁচ) 
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(প্রগ্রড-৯) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৬৮০০ 

১৩,০৯০/- 

(দ ১টি) 

স্টস্টথরদমাগ্য। প্রফাদড ময নুদভাদন। কাদজ পূফ মস্টবজ্ঞতা 

থাকদর বার য়। 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

স্টফস্টবন্ন ংস্থায দে 

প্রমাগাদমাদগয 

স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ। স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টক্ষাগত প্রমাগ্যতা 

স্টস্টথর কযা প্রমদত 

াদয। স্টনধ মাস্টযত 

ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টযদয স্টবস্টিদত 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন-ক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফ। 

৭. প্রটকস্টনকোর 

সুাযবাআজায 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/-  

(প্রগ্রড-১০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৫১০০ 

১০,৩৬০ 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন। 

প্রকান স্বীকৃত 

স্টরদটকস্টনক আনস্টিটিউট 

দত আদরকস্টট্রকোর 

আস্টিস্টনয়াস্টযং স্টফলদয় 

স্টডদলাভা। স্টড- 

স্টবজুেয়ার মন্ত্রাস্টত, 

ভাআদক্রাস্টপল্ম, বাযদড 

েদজক্টয, প্রলনদায 

কস্টয়ায, প্রটস্টরস্টবন, 

স্টবস্টঅয, স্টবস্টস্ট, 

এয়াযকস্টন্ডন প্রভস্টন 

েভৃস্টত ব্যফায, প্রভযাভত  

যক্ষণাদফক্ষদণয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৮. স্টাফযক্ষক 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/-  (প্রগ্রড-

১০) 

টাঃ ২৮৫০ 

৫১৫৫/- 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৫১০০ 

১০৩৬০/- 

টাঃ ৬৮০০ 

১৩০৯০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন। 

ফাস্টণদজে স্টিতীয় স্টফবাগ-

 স্দাতক। স্টাদফয 

কাদজ ৫ ফছদযয  

পূফ ম স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ। 

কাযী স্টাফ- 

যক্ষক স্টদদফ 

৫(ঁচ) ফছয এফং 

কোস্টয়ায স্টদদফ 

১০ (দ) ফছয 

চাকস্টযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

ফাস্টণদজে স্দাতক 

দত দফ।  

৭(াত) ফছয  

দন্তালজনক চাকস্টয 

ভানাদন্ত যফতী 

প্রের োপ্য দফ। 
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৯. প্রিাযস্টকায 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/-  

(প্রগ্রড-১০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৫১০০ 

১০,৩৬০/-) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ময নুদভাদন।  

প্রকান স্বীকৃত 

স্টফেস্টফযারয় দত  

স্টফ. কভ. া, স্টাদফয 

কাজ এফং প্রিাদযয 

স্টাফ  স্টফলদয়  ন্তত  

৫(ঁচ) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টএ/ 

ঁট ভৄদ্রাক্ষস্টযক/ 

স্টপ কাযী 

স্টদদফ ফেআ  

ন্তত ৫(ঁচ)   

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

স্টবজ্ঞতা থাকদত 

দফ। স্টনধ মাস্টযত 

ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টযদয স্টবস্টিদত 

স্টযচারনা প্রফাদড ময 

নুদভাদন-ক্রদভ 

স্টনভেক্ত দফন। 

১০. কস্টম্পউটায 

াদযটয 

টাঃ ১৭২৫ 

৩৭২৫/-  

(প্রগ্রড-১১) 

টাঃ ২৩০০ 

৪৪৮০/-  

(প্রগ্রড-১০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৪১০০ 

৮৮২০/- 

টাঃ ৫১০০ 

১০৩৬০/- 

(দ ৩টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

উচ্চ ভাধ্যস্টভক যীক্ষায় 

উিীণ ম। আংদযস্টজ  

ফাংরা টাআস্টংদয় দক্ষ 

এফং ফাংরাদদ েচস্টরত 

কস্টম্পউটায স্টযচারনায় 

েভাণ দক্ষতা থাকদত 

দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

স্টএ/প্রিদনাটাআস্টি 

স্টদদফ ৩ (স্টতন) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

এফং টাআস্টি 

স্টদদফ ৫ (ঁচ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ এফং 

কস্টম্পউটায 

স্টযচারনায় দক্ষ দত 

দফ। ৭(াত) ফছদযয 

দন্তালজনক চাকস্টযয 

য যফতী প্রের 

স্টফদফদচনা কযা প্রমদত 

াদয। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১১. কাযী স্টাফ- 

যক্ষক 

টাঃ ১৭২৫ 

৩৭২৫/- 

(প্রগ্রড-১১) 

ফতমভান টাঃ 

৪১০০ ৮৮২০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

স্টফ.কভ.। তৎ 

যকাস্টয/স্বায়িাস্টত/ 

ংফাদত্র েস্টতিাদন 

স্টাফযক্ষণ  নগদ 

প্ররনদদন কাদজ ন্তত 

৩(স্টতন) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

স্টনম্নভান কাযী 

দদ ন্তত ৫(ঁচ) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

১২. স্টাফ কাযী-

কাভ-কোস্টয়ায 

টাঃ  ৪২৫ 

১০৩৫/- (১৯৭৭)    

(প্রগ্রড-১২) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

স্টফ.কভ.। তৎ 

যকাস্টয/স্বায়িাস্টত/ 

ংফাদত্র েস্টতিাদন 

স্টাফযক্ষণ  নগদ 

প্ররনদদন কাদজ ন্তত 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

স্টনম্নভান কাযী 

দদ ন্তত ৫ (ঁচ) 

ফছদযয দন্তালজনক 
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(ফতমভান-২০০৫ 

টাঃ ৩৭০০ 

৮০৬০/-) 

(দ ১টি) 

৩(স্টতন) ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

১৩. ঁটস্টরস্টকায 

টাঃ ১৪৭৫ 

৩১৫০/-            

(প্রগ্রড-১৩) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩৫০০ 

৭৫০০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। ট মোন্ড 

েস্টত স্টভস্টনদট আংদযস্টজদত 

৮০ ব্দ  ফাংরায় ৪০ 

ব্দ গস্টত ম্পন্ন এফং 

টাআ যাআটি মং-এ েস্টত 

স্টভস্টনদট আংদযস্টজদত ৩০ 

ব্দ  ফাংরায় ২৫ ব্দ 

গস্টত ম্পন্ন দত দফ। 

ফেআ নস্টথ ংযক্ষদণয 

জ্ঞান থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট ঁট 

ভৄদ্রাক্ষস্টযক স্টদদফ 

৫ (ঁচ) ফছদযয 

দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ। 

১৪. ঁটভৄস্টদ্রাক্ষস্টযক 

টাঃ ১৩৭৫ 

২৮৭০/-            

(প্রগ্রড-১৪) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩৩০০ 

৬৯৪০/- 

(দ ২টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। ট মোন্ড 

েস্টত স্টভস্টনদট আংদযস্টজদত 

৭০ ব্দ  ফাংরায় ৪৫ 

ব্দ গস্টত ম্পন্ন এফং 

টাআ যাআটি মং-এ েস্টত 

স্টভস্টনদট আংদযস্টজদত ২৮ 

ব্দ  ফাংরায় ২৩ ব্দ 

গস্টত ম্পন্ন দত দফ। 

ফেআ নস্টথ ংযক্ষদণয 

জ্ঞান থাকদত দফ। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৫. স্টপ কাযী  

টাঃ ১৩৭৫ 

২৮৭০/-            

(প্রগ্রড-১৪) 
(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩৩০০ 

৬৯৪০/-) 

(দ ২টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ এআচ এ স্ট 

া দত দফ। োন 

 ংস্থান যকাস্টয 

দপতয, ব্যাংক, 

ফাস্টণস্টজেক েস্টতিাদনয 

দে ংদমাগ স্টফলদয় 

স্টবজ্ঞতা থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট 

টাআস্টি/স্টনম্নভান 

কাযী স্টদদফ     

৫ (ঁচ)  ফছদযয 

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ থাকদত দফ। 

১৬. প্রটস্টরদপান 

াদযটয 

টাঃ ১৩০০ 

২৬১৫/-             

(প্রগ্রড-১৫) 
১৪৭৫-৩১৫০/- 

(প্রগ্রড-১৩) 
(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩১০০ 

৬৩৮০/- 
টাঃ ৩৫০০ 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। 

প্রটস্টরদপান াদযটিং 

কাদজ দক্ষ  স্টবজ্ঞতা 

ম্পন্ন দত দফ। 

৭ (াত) ফছদযয 

স্টধক স্টবজ্ঞতা- 

ম্পন্ন ব্যস্টক্তয প্রক্ষদত্র 

উচ্চতয প্রের োপ্য 

দফ। 

৭৬ 
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৭৫০০/- 

(দ ১টি) 

১৭. বেথ মনাকাযী 

(ভস্টরা)  

টাঃ ১৩০০ 

২৬১৫/-              

(প্রগ্রড-১৫) 
১৪৭৫ ৩১৫০/-  

(প্রগ্রড-১৩) 
(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩১০০ 

৬৩৮০/- 
টাঃ ৩৫০০ 

৭৫০০/- 

(দ ২টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। 

প্রটস্টরদপান াদযটিং 

কাদজ দক্ষ  স্টবজ্ঞতা- 

ম্পন্ন দত দফ। 

৭ (াত) ফছদযয 

স্টধক স্টবজ্ঞতা-

ম্পন্ন ব্যস্টক্তয প্রক্ষদত্র 

উচ্চতয প্রের োপ্য 

দফ। 

১৮. ভৄদ্রাক্ষস্টযক/ 

কস্টম্পউটায া: 

টাঃ ১৩০০ 

২৬১৫/-  

(প্রগ্রড-১৫) 
(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩১০০ 

৬৩৮০/-) 

(দ ২টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। টাআস্টং-

এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ৪০ ব্দ  

ফাংরায় ২৫ ব্দ গস্টত 

থাকদত দফ। 

এভএরএএ 

মাদদয প্রদকন্ডাযী 

স্কুর াটি মস্টপদকট 

নদ অদছ তাদদয 

ভদধ্য মাদদয 

নূেনদক্ষ ৭ (াত) 

ফছয দন্তালজনক 

চাকস্টযয স্টবজ্ঞতা 

অদছ তাদদয ভদধ্য 

প্রথদক প্রজেিতায 

স্টবস্টিদত এআ দদয 

স্টধকাযী দফন। 

তদফ তম থাদক প্রম, 

এআ দদ ২৫% বাগ 

দদান্নস্টত াদফ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৯. স্টনম্নভান কাযী-

কাভ-ভৄদ্রাক্ষস্টযক 

টাঃ ১২০০ 

২৩৩৫/- 

 (প্রগ্রড-১৬) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩০০০ 

৫৯২০/-) 

(দ ৫টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। টাআস্টং-

এ েস্টত স্টভস্টনদট 

আংদযস্টজদত ২৮ ব্দ  

ফাংরায় ২০ ব্দ গস্টত 

থাকদত দফ। 

ভাধ্যস্টভক ফা 

ভভাদনয স্টক্ষাগত 

প্রমাগ্যতা এফং 

েস্টতস্টভস্টনদট ভৄদ্রাক্ষয 

স্টরেন ফাংরায় ২০ 

এফং আংদযস্টজদত ২৮ 

দব্দয গস্টত থাকা 

াদদক্ষ, প্রডাচ 

যাআডায এফং 

এভএরএএদদয 
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ভদধ্য প্রথদক প্রজেিতায 

স্টবস্টিদত প্রভাট দদয 

২৫% দ পূযণ কযা 

মাদফ। 

২০. স্টাফ কাযী 

টাঃ ১২০০ 

২৩৩৫/-  

(প্রগ্রড-১৬) 

(ফতমভান ৩০০০ 

৫৯২০/-) 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফেআ উচ্চ ভাধ্যস্টভক 

া দত দফ। 

 

 

 

 

২১. ড্রাআবায 

টাঃ ১৩০০ 

২৬১৫/-  

(প্রগ্রড-১৫) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩১০০ 

৬৩৮০/-) 

(দ ৪টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

িভ প্রেণী ম মন্ত 

প্ররোড়া। ড্রাআবায 

স্টদদফ ৮ (অট) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা 

ারকা/বাস্টয মান চারাফায 

ড্রাআস্টবং রাআদন্প 

থাকদত দফ। বার 

স্বাদস্থেয স্টধকাযী দত 

দফ। 

 

২২. আদরকস্টট্রস্টয়ান 

টাঃ ১২০০ 

২৩৩৫/-  

(প্রগ্রড-১৬) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ৩০০০ 

৫৯২০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

িভ প্রেণী া। প্রকান 

স্বীকৃত প্রটকস্টনকোর 

আনস্টিটিউট দত 

াটি মস্টপদকট যীক্ষায় 

া  রাআদন্পোি 

দত দফ এফং কভদক্ষ 

৩ (স্টতন) ফছদযয 

স্টবজ্ঞতা থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট স্টয়ন/ 

এভএরএএ 

স্টদদফ ৩(স্টতন) 

ফছদযয দন্তালজনক 

চাকস্টযয েভাণ 

থাকদত দফ এফং 

আদরকস্টট্রকোর 

কাদজয ১০ (দ) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৩. প্রডাচ যাআডায 

টাঃ ১১২৫ 

২১৭০/- 

(প্রগ্রড-১৭) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৮৫০ 

৫৪১০/- 

(দ ৩টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

িভ প্রেণী ম মন্ত 

প্ররোড়া। প্রভাটয 

াআদকর চারাফায 

ড্রাআস্টবং রাআদন্প 

থাকদত দফ। 

ফাংরাদদ প্রে 

আনস্টিটিউদট   

স্টয়ন/প্রভদিায/  

োদটনদডন্ট স্টদদফ 

৩(স্টতন) ফছদযয  

দন্তালজনক চাকস্টযয 

েভাণ প্রভাটয 

াআদকর চারাফায 

রাআদন্প থাকদত দফ। 
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২৪. লাম্বায 

টাঃ ৯৭৫ ১৭৫০/-  

(প্রগ্রড-১৯) 

(ফতমভান- ২০০৫)  

টাঃ ২৫০০ 

৪৫৯০/-)  

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

িভ প্রেণী া। 

স্যাস্টনটাস্টয/লাম্বায কাদজ 

কভদক্ষ ৩  (স্টতন) ফছদযয 

 স্টবজ্ঞতা থাকদত দফ। 

 

২৫. স্টরফ্টম্যান 

টাঃ ১০৫০ 

১৯১৫/-  

(প্রগ্রড-১৮) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৬০০ 

৪৮৭০/- 

(দ ১টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

িভ প্রেণী া। স্টরফ্ট 

চারনায় ৩ (স্টতন) 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

 

২৬. এভএরএএ 

টাঃ ৯০০ 

১৫৩০/- 

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/-) 

(দ ৪টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

নূেনতভ ৮ভ প্রেণী া 

দত দফ, নস্টথত্র 

প্রমাগান  ংযক্ষদণয 

দক্ষতা থাকদত দফ। 

 

২৭. স্টনযািা েযী 

টাঃ ৯০০ 

১৫৩০/-  

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/-) 

(দ ৪টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

৮ভ প্রেণী ম মন্ত প্ররোড়া 

সুস্বাদস্থেয স্টধকাযী দত 

দফ। 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৮. পযা  

টাঃ ৯০০ 

১৫৩০/-  

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/-) 

(দ ২টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

স্টপদয জানারা, 

দযজা, েস্টতটি কদক্ষয 

প্রদয়ার, কদক্ষয ছাদ 

আতোস্টদ স্টযষ্কায কযায 

দাস্টয়ে ারদন াযদী 

দত দফ। 

 

২৯. ভারী 

টাঃ ৯০০ 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

ফেআ ফাগান 

স্টযচম মায় ৩ (স্টতন) 
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১৫৩০/-  

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/-) 

(দ ১টি) 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

ফছদযয স্টবজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

৩০. সুআায  

টাঃ ৯০০ 

১৫৩০/- 

(প্রগ্রড-২০) 

(ফতমভান-২০০৫)  

টাঃ ২৪০০ 

৪৩১০/-) 

(দ ৩টি) 

৩০ ফছয ম মন্ত। 

স্টফদল স্টবজ্ঞ 

োথীয প্রক্ষদত্র 

স্টস্টথরদমাগ্য। 

ংফাদদত্র স্টফজ্ঞান 

েকা, ফাছাআ কস্টভটিয 

সুাস্টয এফং স্টযচারনা 

প্রফাদড ম ফস্টতকযণ। 

স্টপ গৃ  স্টপ 

ংরগ্ন অস্টঙনা  

প্রৌচাগায স্টযষ্কায- 

স্টযেন্নতায কাদজ 

াযদী দত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
৮.৯   কল্যাণ তস্টফর স্টফস্টধ 

১। স্টদযানাভ  কাম মকাস্টযতা : 

 (ক) এআ স্টফস্টধ ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয কভ মকতমা  কভ মচাযীদদয কল্যাণ তস্টফর স্টফস্টধ নাদভ 

স্টবস্টত আদফ। 

 (ে) এআ স্টফস্টধ ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয কর কভ মকতমা  কভ মচাযীদদয উয কাম মকয আদফ। 

তদফ তম থাদক প্রম, চুস্টক্তস্টবস্টিক, কাম মস্টবস্টিক ফা ভািায প্রযাদর স্টনদয়াস্টজত কভ মকতমা  কভ মচাযীগণ 

এআ স্টফস্টধয অতায় অস্টদফন নাঃ 

 (গ) স্টযচারনা প্রফাড ম কর্তমক স্টনদদ মস্টত তাস্টযে আদত এআ স্টফস্টধ ফরফৎ আদফ। 

২। ংজ্ঞা : 
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 (১) কভ মকতমা ফা কভ মচাযী ফস্টরদত ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয কভ মকতমা ফা কভ মচাযী বুঝাআদফ। 

 (২) তদফ তম থাদক প্রম, ভািায প্রযাদর স্টনভেক্ত কভ মকতমা ফা কভ মচাযী এআ স্টফস্টধয অতায় অস্টদফন না। 

 (৩) প্রফতন ফস্টরদত ভাস্টক ভরদফতন বুঝাআদফ। 

৩। (ক) ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয একটি কল্যাণ তস্টফর থাস্টকদফ। 

 (ে) 
এআ তস্টফর স্টনম্নফস্টণ মত চঁদা িাযা গঠিত আদফঃ 

 (১) কভ মকতমা  কভ মচাযী কর্তমক ফাধ্যতাভরক েদি ভাস্টক চঁদা; 

 (২) যকাযী ফা ন্যান্য েস্টতিান কর্তমক েদি নুদান; 

 (৩) প্রকান ব্যস্টক্ত ফা েস্টতিান আদত াায্য স্টাদফ গৃীত থ ম;   

 (৪) তস্টফদরয ম্পদ  স্টফস্টনদয়াগকৃত থ ম আদত অয়  রাব। 

৪। েদতেক কভ মকতমা  কভ মচাযীদক তাায ভর প্রফতদনয তকযা একবাগ থফা  

৫০ (ঞ্চা) টাকা, আায ভদধ্য মাা ফ মস্টনম্ন তাা কল্যাণ তস্টফদর েদান কস্টযদত ফাধ্য থাস্টকদফন। আা ভাস্টক 

প্রফতন স্টফর আদত কতমন কস্টযদত আদফ : 

 তদফ তম থাদক প্রম, আনস্টিটিউদটয প্রকান কভ মকতমা ফা কভ মচাযী আনস্টিটিউট আদত প্রেলদণ ফা আনস্টিটিউদট 

স্টরদয়ন যাস্টেয়া ন্যত্র কভ মযত থাস্টকদর তাায প্রআ প্রভয়াদদয ভয়কাদর তাাদক েদতেক ভাদ স্টনধ মাস্টযত াদয 

এআ তস্টফদর যফতী ভাদয  

৭ তাস্টযদেয ভদধ্য চঁদা প্রৌঁছাআদত আদফ। ংগত কাযদণ ভয়ভত চঁদা প্রেযণ িফ না আদর তাাদক মথাীঘ্র 

উা েদাদনয ব্যফস্থা কস্টযদত আদফ। 

 অংস্টক েদাদনয য চঁদা েদান ফন্ধ আয়া প্রগদর তাাদক প্রনাটি স্টদদত আদফ এফং প্রনাটি েদাদনয য 

চঁদা েদাদনয ব্যফস্থা না আদর তাায পূফ ম েদি চঁদা কল্যাণ তস্টফদর দান ফস্টরয়া স্টফদফস্টচত আদফ।  

৫। ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট কল্যাণ তস্টফর নাদভ ব্যাংদক একটি স্টাফ খুস্টরদফ এফং তস্টফদরয কর থ ম 

েদতেক ভাদ ঐ স্টাদফ জভা আদফঃ 

 তদফ তম থাদক প্রম, কল্যাণ তস্টফদরয থ ম প্রকান কাযদণ ন্য প্রকান োদত স্থানান্তয কযা মাদফ না। 

৬। তস্টফদরয স্টাফ স্টযচারনায দাস্টয়দে থাস্টকদফন আনস্টিটিউদটয ভাস্টযচারক।  

৭। তস্টফদরয জন্য আনস্টিটিউদটয োন কর্তমক একটি প্ররজায ংযস্টক্ষত আদফ।  

৮। তস্টফর স্টযচারনায দাস্টয়ে একটি ট্রাস্টি প্রফাদড ময উয ন্যস্ত কযা আদফ। ট্রাস্টি প্রফাড ম স্টনম্নফস্টণ মত দস্য রআয়া 

গঠিত আদফ: 

 (১) আনস্টিটিউদটয ভাস্টযচারক ট্রাস্টি প্রফাদড ময প্রচয়াযম্যান আদফন। 

 (২) আনস্টিটিউদটয স্টযচারক (োন) ট্রাস্টি প্রফাড ময দস্য-স্টচফ আদফন। 

 (৩) স্টযচারনা প্রফাড ম কর্তমক স্টনধ মাস্টযত ১ জন দস্য আদফন। 

 (৪) আনস্টিটিউদটয কভ মকতমাদদয ভধ্য আদত প্রচয়াযম্যান কর্তমক ভদনানীত ১ জন দস্য আদফন। 

 (৫) আনস্টিটিউদটয কভ মচাযীদদয ভধ্য আদত ভাস্টযচারক কর্তমক ভদনানীত ১ জন দস্য আদফন। 
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 (৬) ভদনানীত দস্যগণ ৩ ফৎয প্রভয়াদদয জন্য স্টনদয়াস্টজত আদফ। 

৯। (১) ট্রাস্টি প্রফাদড ময উয তস্টফর আদত থ ম ভনজুয কস্টযফায চূড়ান্ত ক্ষভতা ন্যস্ত আদফ। 

 (২) ট্রাস্টি প্রফাড ম কভ মকতমা ফা কভ মচাযীদক থ ম ভনজুয কস্টযদত াস্টযদফ। 

 (৩) কল্যাণ তস্টফর স্টযচারনায ব্যাাদয েযচাস্টদয স্টফলদয় ট্রাস্টি প্রফাড ম চূড়ান্ত স্টদ্ধান্ত স্টনদফ। 

১০। (১) ট্রাস্টি প্রফাদড ময স্টধকায  ক্ষভতা স্টনম্নরূ আদফ : 

  (ক) কল্যাণ তস্টফর আদত মাাযা থ ম চাস্টদফন তাাযা উা াআফায উভেক্ত স্টক-না আা 

স্টনধ মাযণ কস্টযদফন এফং উভেক্ত আদর তাাযা স্টক স্টযভাণ থ ম াআদফন প্র স্টফলদয় স্টদ্ধান্ত 

স্টদদফন। 

  (ে) কল্যাণ তস্টফর স্টযচারনায জন্য মাা স্টকছু কযা েদয়াজন তাা কস্টযদফন।  

 (২) ট্রাস্টি প্রফাদড ময বা েদয়াজন ভত দস্য-স্টচদফয প্রচয়াযম্যাদনয স্টত যাভ ম কস্টযয়া অফান 

কস্টযদফন। 
১১। কল্যাণ তস্টফর আদত স্টমস্টন থ ম চাস্টদফন স্টতস্টন দস্য-স্টচদফয স্টনকট অদফদন কস্টযদফন এফং প্রআ দযোদস্ত 

োপ্যতা ম্পদকম কর স্টফলয় স্টরস্টফদ্ধ কস্টযদফন এফং তাায দাফীয ভথ মদন দস্টররাস্টদ ংভেক্ত কস্টযদফন :  

 তদফ তম থাদক প্রম, আনস্টিটিউদটয প্রকান কভ মকতমা ফা কভ মচাযী অকস্টস্মক প্রকান দূযাফস্থায় স্টতত আদর এফং 

স্টতস্টন দযোস্ত কস্টযদত যাগ আদর স্টকংফা দযোস্ত েভৃস্টতয অনুিাস্টনকতা ারদনয সুদমাগ না থাস্টকদর তাায 

দযোদস্তয জন্য দক্ষা না কস্টযয়া ট্রাস্টি প্রফাড ম অন উদযাদগ থ ম ভঞ্জুয কস্টযদত াস্টযদফন। 

 অয তম থাদক প্রম, গুরুতয স্টযস্টস্থস্টতয প্রক্ষদত্র ট্রাস্টি প্রফাদড ময প্রচয়াযম্যান াভাস্টয়কবাদফ আনস্টিটিউদটয 

কভ মকতমা  কভ মচাযীদক কল্যাণ তস্টফর আদত াায্য কস্টযদত াস্টযদফন, তদফ আায জন্য তঁাদক দয 

ট্রাস্টিদফাদড ময নুদভাদন রআদত আদফ। 

১২। (১) স্টনম্নফস্টণ মত প্রক্ষদত্র কল্যাণ তস্টফর আদত দথ ময োপ্যতা াদদক্ষ থ ম াাম ম প্রদয়া আদফ : 

  (ক) প্রকান কভ মকতমা ফা কভ মচাযীয াযীস্টযক থফা ভানস্টক কাযদণ কতমব্য ারদন ক্ষভ ফস্টরয়া 

প্রোস্টলত আদর। 

  (ে) কভ মকতমা ফা কভ মচাযী কঠিনবাদফ সুস্থ আয়া স্টড়দর এফং স্টচস্টকৎায জন্য তাায ম মাি 

থ ম না থাস্টকদর। 

  (গ) ট্রাস্টি প্রফাড ম ন্য প্রম প্রকান কাযদণ থ ম ভঞ্জুযীয জন্য উভেক্ত ভদন কস্টযদর। 

  (ে) প্রকান কভ মকতমা ফা কভ মচাযী দুে মটনায় স্টতত আয়া কঠিনবাদফ অত আদর। 

 (২) প্রকান কভ মচাযীয অস্টথ মক দূযাফস্থায প্রক্ষদত্র তাায ২ ভাদয প্রফতদনয ভান এককারীন াায্য েদান 

কযা মাআদফ। 

 (৩) কভ মচাযীদদয ন্তাদনয স্টফফাদয জন্য ভাত্র ১(এক) ফায এককারীন ২ ভাদয প্রফতদনয ভস্টযভাণ 

াায্য েদান কযা মাআদফ। 

১৩। কল্যাণ তস্টফদরয দথ ময ভাস্টরকানা প্রফাদড ময উয ন্যস্ত আদফ। সুতযাং মাাদদয চঁদায় এআ তস্টফর গঠিত 

আয়াদছ তাাযা এআ তস্টফদরয উয ব্যস্টক্তগতবাদফ প্রকান স্টধকায উত্থান কস্টযদত াস্টযদফন না। তাাযা এআ 

স্টফস্টধ প্রভাতাদফক কল্যাণ তস্টফর আদত সুস্টফধাস্টদ াআদফন। 



 606 

৮.১০     ট্রাি দস্টরর 
গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয দক্ষ তথ্য ভন্ত্রণারয়, তঃয থয ফ ট্রাস্টি ফস্টরয়া উস্টিস্টেত এফং 

ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয দক্ষ ভাস্টযচারক, তঃয ট্রাস্টি ফা প্রক্ষত্রভত, গ্রীতা ফস্টরয়া উস্টিস্টেত এয 

ভদধ্য ম্পাস্টদত। 
 

ট্রাি দস্টরর 
 

প্রমদতু; গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায স্টফগত ১৮আ অগি ১৯৭৬ আং তাস্টযদেয Resolution, মাা ২০প্র 

অগি ১৯৭৬ আং তাস্টযদে ফাংরাদদ প্রগদজদটয স্টতস্টযক্ত ংখ্যায় েকাস্টত য়, এয ভাধ্যদভ Press 

Institute of Bangladesh নাদভ একটি Institute [তঃয ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট (স্টঅআস্টফ) 

ফস্টরয়া উস্টিস্টেত] েস্টতিা কস্টযয়াদছন : 

এফং প্রমদত;ুু ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয ট্রাস্টি প্রফাড ম স্টনম্নরূদ গঠিত অদছ, মঁাযা েথভ ট্রাস্টিগণ ফস্টরয়া 

গণ্য আদফন, মথা : 
 

(ক) প্রচয়াযম্যান 

প্রে আনস্টিটিউট ফ ফাংরাদদ 

(স্টঅআস্টফ) 

স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাড ম 

(১) জনাফ েন্দকায ভাবুফ উস্টেন অভাদ 
 

 

 

 

(ে) ফাংরাদদ স্টনউজদায এস্টডটয 

কাউস্টন্পদরয েস্টতস্টনস্টধ 

দস্য, স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাড ম 

(২) জনাফ এ প্রক এভ ভৄস্তাস্টপজুয 

যভান 

(৩) জনাফ তয়দ প্রভায়াদজ্জভ প্রাদন 

(গ) ফাংরাদদ প্রপডাদযর আউস্টনয়ন 

ফ জান মাস্টরি-য েস্টতস্টনস্টধ 

দস্য, স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাড ম 

(৪) জনাফ অভানুিা কফীয 

(৫) জনাফ ভনজুয অভদ 

(ে) ফাংরাদদ ংফাদত্র স্টযলদদয 

েস্টতস্টনস্টধ 

দস্য, স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাড ম 

(৬) ধ্যাক ভস্টজদুর আরাভ 

(ঙ) ঢাকা স্টফেস্টফযারদয়য াংফাস্টদকতা 

স্টফবাদগয প্রচয়াযম্যান 

(দাস্টধকাযফদর) 

দস্য, স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাড ম 

(৭) ড. স্টতাযা াযবীন 

(চ) তথ্য/যযাষ্ট্র/স্টক্ষা ভন্ত্রণারদয়য 

ভদনানীত কভ মকতমা 

দস্য, স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাড ম 

(৮) েন্দকায তাজউস্টেন অদভদ 

(৯) জনাফ ভনজুরুর অরভ 

(১০) ড. প্রভা. ভান অরী 

(ছ) যকায কর্তমক ভদনানীত ব্যস্টক্তগণ  

দস্য, স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাড ম 

ড. অ অ ভ  অদযস্টপন স্টস্টেক 

জনাফ অবুর কারাভ অজাদ ৭৭ 
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(জ) েধান তথ্য স্টপায 

(দাস্টধকাযফদর) 

দস্য, স্টঅআস্টফ স্টযচারনা প্রফাড ম 

জনাফ ভকবুর অদভদ 

(ঝ) ভাস্টযচারক (দাস্টধকাযফদর) 

দস্য-স্টচফ, স্টঅআস্টফ স্টযচারনা 

প্রফাড ম 

ড. প্রে অফদু ারাভ 

এফং প্রমদতু াংফাস্টদকতা  গণদমাগাদমাগ প্রা, স্টল্প, স্টক্ষা, েস্টক্ষদণয ভান উন্নয়ন  গদফলণায কাদজ 

স্টনদয়াস্টজত ব্যস্টক্তগণদক উৎাস্টত কস্টযফায জন্য ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট ট্রাি নাদভ একটি ট্রাি তস্টফর গঠন 

 সৃস্টি এফং উক্ত ট্রাদিয ধীদন ব্যফস্থানায় উদেদে ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট (স্টঅআস্টফ) স্টযচারনা প্রফাদড ময 

৯১তভ াধাযণ বা, ৯১তভ াধাযণ বায় গঠিত কস্টভটিয ০৬-০৭-১৯৯৭ আং তাস্টযদেয েথভ বা ২৪-০৭-১৯৯৭ 

আং তাস্টযদেয স্টযচারনা প্রফাদড ময স্টফদল বা  আায ২৯-০৭-১৯৯৭ আং তাস্টযদেয ভরতফী বায় উক্ত স্টফলদয়য 

উয গৃীত স্টদ্ধান্ত নুমায়ী স্টনম্নস্টরস্টেত দতম উক্ত ট্রাি দস্টরর েস্টতিা  স্টযচারনায জন্য ত্র দস্টররদাতা যকায 

আদত োি ফাদজদটয অতায় ১,০০,০০০/= (এক রক্ষ) টাকা দস্টররগ্রস্টতা ট্রাস্টিগণদক দান কস্টযয়া উাদত 

স্টনঃস্বে আদরন; 

প্রআদতু য ....................... আং তাস্টযে আদত উক্ত দানকৃত থ ম িাযা েস্টতস্টিত তস্টফর এফং বস্টফষ্যদত উক্ত 

তস্টফদর দানকৃত মাফতীয় থ ম দস্টররগ্রস্টতা ট্রাস্টিগণ ত্র দস্টরদরয স্টনম্নফস্টণ মত তম নুমায়ী ান, ংযক্ষণ, 

স্টফস্টনদয়াগ, ব্যফস্থানা  ব্যয় কযায দাস্টয়দে স্টনভেক্ত থাস্টকদফন, মথা : 

তমভ 
 

(১) এআ ‘তস্টফর’ স্টনম্নস্টরস্টেত উদেদে েস্টতিা কযা আর, মথা : 

 (ক) াংফাস্টদকতা  গণদমাগাদমাগ প্রা, স্টল্প, স্টক্ষা, েস্টক্ষণ  গদফলণায ভান উন্নয়ন কযা; 

 (ে) াংফাস্টদকতা  গণদমাগাদমাগ প্রায স্টফস্টবন্ন প্রক্ষদত্র কৃস্টতেপূণ ম ফদাদনয স্বীকৃস্টতস্বরূ ব্যস্টক্ত ফা 

েস্টতিানদক উৎাস্টত কযা; এফং 

 গ) াংফাস্টদকতা  গণদমাগাদমাগ প্রায় কৃস্টতেপূণ ম ফদান যাস্টেয়াদছন এভন ব্যস্টক্তদদয ফাধ মকে  

তদস্টক ক্ষভতায প্রক্ষদত্র কল্যাণভরক ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

(২) ফাংরাদদদয স্বাধীনতা, াফ মদবৌভে  ভৄস্টক্তভেদদ্ধয প্রচতনায় স্টফোী প্রদী ফা স্টফদদী প্রমদকান ব্যস্টক্ত ফা 

েস্টতিাদনয স্টনকট আদত দান গ্রণ কযা মাআদফ। 
(৩) মস্টদ কেন স্টযচারনা প্রফাড ম এআ দস্টরদরয েথভ ট্রাস্টিগদণয ফণ মনায় ে, গ, ে এফং চ প্রেণীয েস্টতস্টনস্টধে 

না থাদক তথাস্ট ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয স্টযচারনা প্রফাড ম প্রমবাদফ স্টস্তেফান থাদক 

ট্রাস্টিদফাড ম প্রআবাদফ স্টস্তেফান থাস্টকদফ। 
(৪) দাতা কর্তমক দানকৃত ১,০০,০০০/= (এক রক্ষ) টাকা তস্টফদরয ‘ফীজথ ম’ রূদ ব্যফহৃত আদফ এফং উা 

কেন ব্যয় কযা মাআদফ না। এআ থ ম ম্পূণ ম স্টনযাদ  দফ মাচ্চ রাবজনক স্টফস্টনদয়াগ কস্টযদত আদফ 

মাাদত তস্টফদরয থ মবৃস্টদ্ধ ায়। 

(৫) ‘ফীজথ ম’ স্টফস্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ োি রবোং ট্রাস্টি প্রফাদড ময স্টদ্ধান্ত নুমায়ী দতময ১নং দপায় উস্টিস্টেত 

প্রম প্রকান উদেদে ব্যয় কযা মাআদফ। 
(৬) ট্রাস্টিগণ স্টম্মস্টরতবাদফ ‘ট্রাস্টি প্রফাড ম’ নাদভ স্টবস্টত আদফ এফং ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট-এয 

প্রচয়াযম্যান  ভাস্টযচারক দাস্টধকাযফদর মথাক্রদভ ট্রাস্টি প্রফাদড ময বাস্টত  দস্য-স্টচফরূদ 

কাম মস্টনফ মা কস্টযদফন। 
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(৭) ট্রাস্টি প্রফাদড ম মেন প্রম ংখ্যক দস্য থাস্টকদফন তাায দধ মক ংখ্যক দস্য বা নুিাদনয প্রকাযাভ 

স্টফদফস্টচত আদফ। তদফ তম থাদক প্রম, বগ্নাংদয প্রক্ষদত্র যফতী পূণ মংখ্যা ধস্টযদত আদফ এফং স্টদ্ধান্ত 

গ্রদণয প্রক্ষদত্র প্রকাযাদভয ভংখ্যক দদস্যয ভত েদয়াজন আদফ। 
(৮) প্রফাদড ময বাস্টতয নুভস্টতক্রদভ দস্য-স্টচফ ট্রাস্টি প্রফাদড ময বা অফান কস্টযদফন। েদয়াজদন 

বাস্টত বা অফান কস্টযদত াস্টযদফন। 
(৯) ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদট ট্রাদিয স্টপ স্থাস্টত আদফ এফং আনস্টিটিউদটয ভাস্টযচারক ট্রাস্টি 

প্রফাদড ময দস্য-স্টচফরূদ ট্রাদিয মাফতীয় দস্টরর  

দস্তাদফজ, োতাত্র, স্টাফ, স্টাফফস্ট, বায কাম মস্টফফযণী ফস্ট আতোস্টদ যক্ষণাদফক্ষদণয দাস্টয়দে 

থাস্টকদফন। 

(১০) ট্রাস্টি প্রফাড ম প্রকান দানীর ব্যস্টক্ত, েস্টতিান ফা ংস্থা কর্তমক স্টনস্টদ মি প্রকান াধাযণ ফা স্টফদল উদেদে 

ব্যয় কযায জন্য দানকৃত থ ম এআ তস্টফদর গ্রণ কস্টযদত াস্টযদফনঃ 

তদফ তম থাদক প্রম, ঐ দাদনয উদেে ট্রাদিয উদেোফরী  দতময স্টত ম্পূণ মরূদ ংগস্টতপূণ ম 

আদত আদফ; 

অয তম থাদক প্রম, ফাংরাদদদয স্বাধীনতা, াফ মদবৌভে এফং ভৄস্টক্তভেদদ্ধয প্রচতনায স্টফদযাধী স্টচস্টিত 

ব্যস্টক্ত ফা েস্টতিান কর্তমক উক্ত ট্রাদিয নাদভ দাদনয থ ম গ্রণ ফা তস্টফর সৃস্টি কযা মাআদফ না।  

(১১) প্রকান দান গ্রণ কযা আদফ স্টক-না প্রআ ম্পদকম ট্রাস্টি প্রফাড ম ১নং  ১০নং দতময অদরাদক স্টদ্ধান্ত গ্রণ 

কস্টযদফন এফং দানকৃত থ ম ট্রাি তস্টফর গ্রদণয পূদফ ম থ মদাতায স্টত ত্র দস্টরদর স্টযস্টিরূদ 

ংভেক্ত চুস্টক্তত্র ম্পাদন কস্টযদফন। 

(১২) ট্রাি তস্টফর ‘ফীজথ ম’ এফং বস্টফষ্যদত দানোি দথ ময মথামথ ান, ংযক্ষণ, স্টফস্টনদয়াগ ব্যফস্থানা 

এফং ব্যদয়য জন্য েদয়াজনদফাদধ ট্রাস্টি প্রফাড ম নীস্টতভারা েণয়ন কস্টযদত াস্টযদফন। 

(১৩) তস্টফদরয উিৃি থ ম ট্রাস্টি প্রফাড ম কর্তমক নুদভাস্টদত ব্যাংক স্টাদফ জভা যাস্টেদত আদফ। 

(১৪) ট্রাদিয থ ম স্টফস্টনদয়াগ এফং ব্যাংক স্টাফ ট্রাদিয বাস্টত  দস্য-স্টচদফয ভেগ্ম স্বাক্ষদয স্টযচাস্টরত 

আদফ। তঁাদদয প্রকান একজদনয নুস্টস্থস্টতদত ট্রাস্টি প্রফাদড ময স্টদ্ধান্ত নুমায়ী ট্রাস্টিগদণয ভধ্য আদত 

স্টনস্টদ মি একজন ট্রাস্টিয ভেগ্ম স্বাক্ষদয স্টযচাস্টরত আদফ। 

(১৫) ট্রাি তস্টফর ফৎযাদন্ত মথামথবাদফ চাট মাড ম একাউন্টোন্ট পাভ ম কর্তমক স্টনযীস্টক্ষত আদফ এফং স্টনযীক্ষা 

স্টযদাট ম ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউদটয স্টযচারনা প্রফাদড ময স্টনকট প্রেযণ কযা আদফ। 

(১৬) ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট স্টফলুি আদর গণেজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয স্টদ্ধান্ত নুমায়ী ট্রাি 

তস্টফদরয থ ম ফা ম্পস্টিয স্টফস্টর ব্যফস্থা কযা আদফ এফং প্রআ প্রক্ষদত্র ট্রাদিয থ ম দানকাযী ব্যস্টক্ত, 

েস্টতিান ফা ংস্থা যকাদযয স্টনকট চুস্টক্তত্র নুমায়ী তাাদদয স্বাথ ম যক্ষায ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

অদফদন কস্টযদত াস্টযদফন এফং যকাদযয স্টদ্ধান্তআ চূড়ান্ত গণ্য আদফ। 

(১৭) ত্র দস্টরদরয তম এফং বস্টফষ্যদত েস্টণতব্য নীস্টতভারা ধীদন প্রকান স্টফলদয় স্টদ্ধান্ত গ্রণ কযা িফ না 

আদর ট্রাস্টি প্রফাদড ময স্টফদল বায় প্র স্টফলদয় স্টদ্ধান্ত গ্রণ কযা মাআদফ।  
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স্টযস্টি 
চুস্টক্তত্র 

 

ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট ট্রাি, .............................................................. গ্রীতা েথভ ক্ষ 

................................................................ দাতা স্টিতীয় ক্ষ প্রমদতু দাতা স্টিতীয় ক্ষ তঁায/তঁাদদয 

............... তাস্টযদেয ত্র ভাধ্যদভ স্টনম্নতপস্টদর ফস্টণ মত উদেে ফাস্তফায়দনয জন্য গ্রীতা েথভক্ষদক 

...................................... টাকা দান কযায েস্তাফ কস্টযয়াদছন; 

এফং প্রমদতু; গ্রীতা েথভক্ষ ট্রাস্টি প্রফাদড ময ............................................ তাস্টযদেয বায় প্রআ েস্তাফ 

গ্রণ কস্টযয়াদছন; 

প্রআদত;ুু গ্রীতা েথভক্ষ স্টনম্নতপস্টদর ফস্টণ মত উদেে ফাস্তফায়দনয রদক্ষে দাতা স্টিতীয়ক্ষ আদত ট্রাি 

তস্টফদরয জন্য ........................................... টাকা দান গ্রণ কস্টযদরন। 

এআক্ষণ উবয়দক্ষ স্বীকায েীকায কদযন প্রম, দানকৃত থ ম স্টনম্নস্টরস্টেত দতম ব্যফহৃত এফং ব্যস্টয়ত আদফ : 

 
তমভ 

 

(১) দানকৃত থ ম থ মাৎ ........................................... টাকা ট্রাি তস্টফরভুক্ত আদফ এফং উক্ত থ ম আদত উদ্ভুত 

অয়, উে ট্রাি তস্টফদরয থ ম স্টাদফ গণ্য আদফ। 

(২) দাদনয থ ম তস্টফদর গ্রদণয তাস্টযে আদত ত্র চুস্টক্তদত্র স্টনস্টদ মি ভয় স্টতফাস্টত য়ায য আদত তপস্টদর 

ফস্টণ মত উদেদে ফাস্তফায়দনয কাম ম অযি আদফ। 

(৩) গ্রীতা েথভক্ষ স্টনম্নতপস্টদর ফস্টণ মত উদেে ফাস্তফায়দনয জন্য ফাস্টল মক দফ মাচ্চ ...................... টাকা সৃি ট্রাি 

তস্টফর আদত ব্যয় কস্টযদফন। 

তদফ তম থাদক প্রম, প্রকান ফৎয দানকৃত থ ম আদত প্রম অয় উে স্টজমত আদফ তাা ঐ ংক আদত 

কভ আদর উদেে ফাস্তফায়দনয ব্যদয়য স্টযভাণ অনুাস্টতকবাদফ ঙ্কুস্টচত কযা মাআদফ। 

(৪) প্রকান ভদয় প্রকান দাদনয উদেদে পূযণ কস্টযদত না াস্টযদর প্রআ ভদয়য ব্যফহৃত থ ম ংস্টিি তস্টফদরয ভর 

দে প্রমাগ আদফ। 

(৫) তপস্টর ফস্টণ মত উদেে ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ট্রাস্টি প্রফাদড ময ফাস্টল মক বায় দাতা স্টিতীয় ক্ষ কর্তমক স্টরস্টেতবাদফ 

ভদনানীত দুআজন েস্টতস্টনস্টধ ট্রাস্টি প্রফাড মদক স্টদ্ধান্ত গ্রদণ ায়তা কযায জন্য বায় উস্টস্থত থাস্টকদত াস্টযদফন 

এফং অদরাচনায় ংগ্রণ  ভতাভত ব্যক্ত কস্টযদত াস্টযদফন। প্রআ উদেদে দাতা স্টিতীয়ক্ষদক মথাভদয় 

বায প্রনাটি (অদরাচনায স্টফলয় উদিে কস্টযয়া) েদান কস্টযদফন। 

(৬) তপস্টর ফস্টণ মত উদেে ফাস্তফায়দনয েদয়াজন প্রকান স্টনফ মাচন ফা ভদনানয়ন কস্টযদত আদর েদয়াজন নুমায়ী স্টতন 

দদস্যয (স্টফস্টি াংফাস্টদকদদয ভধ্য আদত একজন, াংফাস্টদকতা স্টক্ষকদদয ভধ্য প্রথদক একজন এফং স্টফস্টি 

স্টক্ষাস্টফদ/নাগস্টযকদদয ভধ্য প্রথদক একজন) একটি ‘জুস্টয’ গঠন কযা আদফ। ট্রাদিয দস্য-স্টচদফয অফায়ক তথা 

ভন্বয়দকয দাস্টয়ে ারন কস্টযদফন। 
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(৭) ফাংরাদদ প্রে আনস্টিটিউট স্টফলুি আদর ত্র ট্রাি স্টফলুস্টি ফস্টরয়া গণ্য আদফ এফং প্রআদক্ষদত্র গণেজাতন্ত্রী 

ফাংরাদদ যকাদযয স্টদ্ধান্ত নুমায়ী ট্রাি তস্টফদরয থ ম  ম্পস্টিয স্টফস্টধ-ব্যফস্থা কযা আদফ এফং ট্রাদি 

থ মদানকাযী ব্যস্টক্ত ফা েস্টতিান ফা ংস্থা যকাদযয স্টনকট তাাদদয স্বাথ ম যক্ষায ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অদফদন 

কস্টযদফন এফং যকাদযয স্টদ্ধান্ত ভাস্টনয়া রআদত ফাধ্য থাস্টকদফন। 

 

‘‘তপস্টর’’ 

(এোদন দাতা স্টিতীয়দক্ষয দাদনয উদেদে ফস্টণ মত আদফ।) 

 

[তথ্য ভন্ত্রণারদয়য স্মাযকস্টরস্ট নম্বয ৯/১-প্রে:আ:/৯৭-প্রে-২/১১০, তাস্টযে : ১২-০২-১৯৯৮ আং] 

  


