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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন-২ শাখা 

অফিস স্মারক 

নম্বর-০৫.০০.০০০০.১১১.১০.০১০.১৫-৩৪৪ তাফরখ : 
২১ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৫ 

০৪ জুন ২০১৮ 

ফবষয় : ‘সরকাফর টেফলদিান, টসলুলার, িৈাক্স ও ইন্টারদনে নীফতমালা, ২০১৮’ প্রণয়ন 

 আধুফনক োপ্তফরক কার্ যক্রম গফতশীল টেফলদর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার ওপর বহুলাাংদশ ফনর্যরশীল। ফবদ্যমান 

টেফলদিান ও িৈাক্সফর্ফিক টর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার পাশাপাফশ টমাবাইল টিান ও ইন্টারদনে প্রযুফির ফবকাশ 

এই ফনর্যরশীলতাদক আরও বৃফি কদরদে। ইদতাপূদব য ১৯৯৩ সাদল প্রণীত সরকাফর ব্যদয় োপ্তফরক, আবাফসক, 

িৈাক্স-আইএসফি, ফিফজোল, ইন্টারকম ও টেদলক্স নীফতমালাদক সাংদশাধন কদর ‘সমফিত সরকারী 

টেফলদিান নীফতমালা-২০০৪’ জাফর করা হয়। বতযমাদন টেদশর সকল পর্ যাদয় টেফলদর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা 

ব্যাপকর্াদব সম্প্রসাফরত হদয়দে। পফরবফতযত সমদয়র চাফহোর সদে সামঞ্জস্য বজায় রাখার ফনফমি ২০০৪ 

সাদল প্রণীত ‘সমফিত সরকারী টেফলদিান নীফতমালা-২০০৪’ সাংদশাধন করার কার্ যক্রম গৃহীত হয়।  

২। উফিফখত টপ্রক্ষাপদে প্রাফধকারপ্রাপ্ত সরকাফর কম যচারীদের সরকাফর ব্যদয় টেফলদিান ও 

ইন্টারদনেসাংফিষ্ট টসবা-সুফবধা সুশৃঙ্খল ও যুদগাপদর্াগীকরদণর স্বাদথ য ‘সরকাফর টেফলদিান, টসলুলার, িৈাক্স 

ও ইন্টারদনে নীফতমালা, ২০১৮’ প্রণয়ন করা হদয়দে। টেফলদর্াগাদর্াদগর টক্ষদে ফবদ্যমান প্রযুফিসমূদহর 

র্থার্থ ব্যবহার, মঞ্জুফর প্রোদনর ক্ষমতা ফবদকন্দ্রীকরণ করা হদয়দে এবাং প্রাফধকারপ্রাপ্তগদণর তাফলকা 

সম্প্রসারণ করা হদয়দে। এ োড়াও টেফলদিান ফবল নগোয়নর্াতা গ্রহদণর সুদর্াগ প্রোন করা হদয়দে। 

টেফলদিানসহ সাংফিষ্ট সকল টেফলদর্াগাদর্াগ প্রযুফির র্থার্থ ব্যবহার ফনফিত করার জন্য নীফতমালাসমূদহ 

ফবধান রাখা হদয়দে। 

৩। টেফলদর্াগাদর্াগ ব্যবস্থায় সাংফিষ্ট আধুফনক প্রযুফিসমূদহর সুষ্ঠু ও র্থার্থ ব্যবহার ফনফিত করার 

জন্য প্রণীত নীফতমালা জাফর করা হদলা এবাং সরকাদরর সকল পর্ যাদয় নীফতমালাসমূহ র্থার্থর্াদব 

অনুসরদণর জন্য সাংফিষ্ট সকলদক অনুদরাধ করা হদলা। 

৪। এই নীফতমালা জাফরর তাফরখ হদত কার্ যকর হদব। 

 

 ি. টমাোঃ টমাজাদেল হক খান 

 ফসফনয়র সফচব 

ফবতরণ : 

1.  মফন্ত্রপফরষে সফচব, মফন্ত্রপফরষে ফবর্াগ, বাাংলাদেশ সফচবালয়, ঢাকা; 

2.  মুখ্য সফচব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, পুরাতন সাংসে র্বন, ঢাকা; 

3.  সফচব, রাষ্ট্রপফতর কার্ যালয়, ঢাকা; 

4.  সফচব, সকল মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ; 

5.  সাংফিষ্ট নফথ। 
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সরকাফর টেফলদিান, টসলুলার, িৈাক্স ও ইন্টারদনে নীফতমালা, ২০১৮ 

‘সরকাফর োপ্তফরক টেফলদিান নীফতমালা, ২০০৪’, ‘সরকাফর আবাফসক টেফলদিান নীফতমালা, ২০০৪’, 

‘িৈাক্স, আই.এস.ফি. স্থাপন নীফতমালা, ২০০৪’, ‘ইন্টারদনে স্থাপন নীফতমালা, ২০০৪’, ‘সরকাফর ব্যদয় 

োপ্তফরক ইন্টারদনে সাংদর্াগ ও ব্যবহার নীফতমালা, ২০০৪’ এবাং ‘সরকাফর টমাবাইল/টসলুলার সাংদর্াগ 

নীফতমালা, ২০০৪’ সাংদশাধন ও সাংদর্াজনপূব যক সরকার ফনম্নরূপ সমফিত নীফতমালা জাফর কফরল : 

১। ফশদরানাম : 

(ক) এই নীফতমালা ‘সরকাফর টেফলদিান, টসলুলার, িৈাক্স ও ইন্টারদনে নীফতমালা, ২০১৮’ নাদম 

অফর্ফহত হইদব; 

(খ) সকল সরকাফর, আধা-সরকাফর, সাংযুি েপ্তর, স্বায়িশাফসত ও ফবফধবি সাংস্থা, কদপ যাদরশন, 

রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান, সাাংফবধাফনক প্রফতষ্ঠান, ফবফর্ন্ন কফমশন এবাং সুপ্রীমদকাে য ও অন্যান্য 

আোলদতর টক্ষদে ইহা প্রদর্াজৈ হইদব এবাং অসামফরক প্রশাসদন ফনদয়াফজত প্রফতরক্ষা বাফহনীর 

কম যচারীগণও ইহার আওতাভুি হইদবন; এবাং 

(গ) ইহা অফবলদম্ব কার্ যকর হইদব। 

২। সাংজ্ঞাসমূহ : ফবষয় অথবা প্রসদের পফরপফি টকাদনা ফকছু না থাফকদল, এই নীফতমালায় ফনম্নরূপ 

বুঝাইদব 

(ক) ‘সরকার’ অথ য গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার; 

(খ) ‘মন্ত্রণালয়’ অথ য Rules of Business-এ বফণ যত মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/ফবর্াগসমূদহর সমফষ্ট; 

(গ) ‘ফবর্াগ’ অথ য স্বতন্ত্র ও ফনফে যষ্ট টকাদনা টক্ষদে সরকাফর কার্ য পফরচালনার জন্য োয়ী স্বয়াংসম্পূণ য 

প্রশাসফনক সদব যাচ্চ একক, র্াহা সরকার কর্তযক উিরূপ ট াফষত হইয়াদে; 

(ঘ) ‘সাংযুি েপ্তর’ অথ য মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর সফহত সরাসফর সম্পকযযুি এবাং সরকার কর্তযক টসই 

ফহসাদব ট াফষত েপ্তর;  

(ঙ) ‘সফচবালয়’ অথ য মন্ত্রণালয় ও ফবর্াদগর অফিসসমূহ একদে বুঝাইদব; এইদক্ষদে রাষ্ট্রপফতর 

কার্ যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, ফনব যাচন কফমশন সফচবালয়, সরকারী কম য কফমশন সফচবালয়, 

বাাংলাদেশ দুনীফত েমন কফমশন সফচবালয় ও জাতীয় সাংসে সফচবালয় ইহার অন্তভু যি হইদব; 

(চ) ‘আোলত’ অথ য  টেওয়াফন কার্ যফবফধ এবাং টিৌজোফর কার্ যফবফধদত বফণ যত আোলত/ট্রাইবুৈনাল 

এবাং অন্য টকাদনা আইদন গঠিত আোলত/ট্রাইবুৈনাল; 
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(ছ) ‘টেফলদিান নগোয়নর্াতা’ অথ য আবাফসক টেফলদিাদনর প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যচারী কর্তযক 

লাইনদরন্ট, টেফলদিান ও ইন্টারদনে ফবল এবাং ফবদলর উপর প্রদর্াজৈ র্ৈাে পফরদশাদধর 

উদেদে সরকার হইদত প্রদেয় আফথ যক সুফবধাফে; 

(জ) ‘ফনধ যাফরত ব্যয়সীমা’ অথ য আবাফসক টেফলদিাদনর প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যচারী কর্তযক লাইনদরন্ট, 

টেফলদিান ও ইন্টারদনে ফবল এবাং ফবদলর উপর প্রদর্াজৈ র্ৈােসহ মাফসক ব্যয়সীমা;  

(ঝ)  ‘কর্তযপক্ষ’ অথ য মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর প্রধান এবাং ইহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কম যচারী; 

(ঞ) ‘সাাংফবধাফনক প্রফতষ্ঠান’ অথ য গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংফবধাদনর আদলাদক গঠিত প্রফতষ্ঠান; 

(ট) ‘কফমশন’ অথ য ফবফর্ন্ন আইন/অধ্যাদেশমূদল গঠিত কফমশনসমূহ; 

(ঠ) ‘টগ্রি’ অথ য সমদয় সমদয় ট াফষত জাতীয় টবতনদেলসাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন/নীফতমালায় বফণ যত টগ্রি 

ও টেল; এবাং 

(ড) ‘কম যচারী’ অথ য এ নীফতমালার অধীদন বফণ যত প্রাফধকারভুি কম যচারী।   
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প্রথম পফরদেে 

 োপ্তফরক টেফলদিান 
 

৩। প্রাফধকার : 

ক। মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ 

 (ক) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী এবাং সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবগ য ২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(খ) (অ) মফন্ত্রপফরষে সফচব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র মুখ্য সফচব এবাং  মুখ্য 

সমিয়ক (এসফিফজ) 

২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(আ) ফসফনয়র সফচব, সফচব, টরক্টর (ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন 

একাদিফম), র্ারপ্রাপ্ত সফচব/সেস্য পফরকল্পনা কফমশন/অফতফরি সফচব 

২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(গ) যুগ্মসফচব ১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(ঘ) উপসফচব ১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(ঙ) ফসফনয়র সহকারী সফচব, সহকারী সফচব, সমপর্ যাদয়র কম যচারী ১×সরাসফর টেফলদিান 

(চ) (অ) রাষ্ট্রপফত ও প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সফচব ২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(আ) স্পীকার/টিপুটি স্পীকার/মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা/ 

চীি হুইপ/হুইপ/সাংসেীয় স্থায়ী কফমটির সর্াপফতর একান্ত সফচব 

১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(ই) স্পীকার/টিপুটি স্পীকার/মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা/ 

চীি হুইপ/হুইপ-এর সহকারী একান্ত সফচব 

১×সরাসফর টেফলদিান 

(ঈ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র 

সফচব/সফচব/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত 

সফচব/পফরকল্পনা কফমশদনর সেস্য-এর একান্ত সফচব 

(ছ) মহাপফরচালক/মহাফনয়ন্ত্রক/পফরচালক/যুগ্মপ্রধান/উপপ্রধান/উপদেষ্টা/ 

ফবদশষজ্ঞ এবাং ফবর্াগীয় প্রধান 

১×সরাসফর (ফপ. এ. টসে) 

(জ) (অ) রাষ্ট্রপফতর সামফরক সফচব/রাষ্ট্রপফতর টপ্রস সফচব ২×সরাসফর (১টি ফপ. এ. টসে) 

(আ) রাষ্ট্রপফতর উপদপ্রস সফচব/এ.ফি.ফস./প্রধান কম্পদট্রালার/প্রদোকল 

অফিসার/ব্যফিগত ফচফকৎসক/রাষ্ট্রপফতর সফচদবর একান্ত সফচব/সামফরক 

সফচদবর একান্ত সফচব/হসফপোফলটি অফিসার/ফলয়াদজোঁ অফিসার 

১×সরাসফর টেফলদিান 

(ই) প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র টপ্রস সফচব/সামফরক সফচব/মহাপফরচালক ২×সরাসফর (১টি ফপ. এ. টসে) 

 (ঈ) প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র উপদপ্রস সফচব/পফরচালক/প্রধানমন্ত্রীর 

সহকারী একান্ত সফচব 

১×সরাসফর (ফপ. এ. টসে) 

(উ) প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র উপপফরচালক/প্রদোকল অফিসার/ 

অৈাসাইনদমন্ট অফিসার/সহকারী সামফরক সফচব/সহকারী টপ্রস সফচব/ 

ব্যফিগত ফচফকৎসক/এ.ফি.ফস./টমফিকৈাল অফিসার/ফসফনয়র িদোগ্রািার/ 

ফসদেমস অৈানাফলে/কম্পদট্রালার/গণসাংদর্াগ অফিসার  

১×সরাসফর টেফলদিান 
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খ। েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/প্রফতষ্ঠান : 

 (ক)  মহাপুফলশ পফরেশ যক/অফতোঃ মহা পুফলশ পফরেশ যক/পুফলশ কফমশনার/ 

ডডপুটি পুফলশ কফমশনার 

২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(খ) মহাপফরচালক ২×সরাসফর (১টি ফপ.এ.দসে) 

(গ) পফরচালক/সমমর্ যাোসম্পন্ন কম যচারী ১×সরাসফর (ফপ.এ.দসে) 

(ঘ) ৯ম টগ্রদি ফনদয়াগপ্রাপ্ত ও তদূর্ধ্য টগ্রদির অন্যান্য কম যচারী ১×সরাসফর টেফলদিান 

গ। স্বায়িশাফসত সাংস্থা/কদপ যাদরশদনর প্রধান কার্ যালয় : 

 (ক) টচয়ারম্যান/ফনব যাহী পফরচালক/মহাপফরচালক/ব্যবস্থাপনা পফরচালক/ 

সমমর্ যাোসম্পন্ন কম যচারী 

২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(খ) সেস্য/পফরচালক/মহাব্যবস্থাপক/ফনয়ন্ত্রক/সমমর্ যাোসম্পন্ন কম যচারী/ 

অন্যান্য সাংস্থাপ্রধান 

১×সরাসফর (ফপ. এ. টসে) 

(গ) ৯ম টগ্রদি ফনদয়াগপ্রাপ্ত ও তদূর্ধ্য টগ্রদির অন্যান্য কম যচারী ১×সরাসফর টেফলদিান 

   

 । ফশক্ষাপ্রফতষ্ঠান : 

 (ক) সরকাফর মহাফবদ্যালদয়র অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ অথবা ইনফেটিউেপ্রধান, 

টমফিকৈাল/টিন্টাল কদলজ/টমফিকৈাল ইনফেটিউদের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ  

১×সরাসফর (ফপ. এ. টসে) 

(খ) ফবর্াগীয়প্রধান/হাসপাতাদলর অধ্যাপক/ওয়াদি যর োফয়ত্বপ্রাপ্ত সহদর্াগী 

অধ্যাপক/আর. এম. ও. 

১×সরাসফর টেফলদিান 

(গ) সরকাফর মাধ্যফমক ফবদ্যালদয়র প্রধান ফশক্ষক ১ ×সরাসফর টেফলদিান 

 

ঙ। অন্যান্য ফবদশষ টক্ষদে :  

 উপদরর প্রাফধকার তাফলকায় অন্তভু যি হয় নাই, এইরূপ সকল মন্ত্রণালয়/ 

ফবর্াগ/েপ্তর/পফরেপ্তর/সাংযুি েপ্তর/সরকাফর ও আধাসরকাফর অফিস/ 

স্বায়িশাফসত সাংস্থা কদপ যাদরশন/ফবফধবি সাংস্থা/রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠাদনর 

অধীন অন্যান্য ফনম্নরূপ কম যচারী : 

 

(ক) পঞ্চম ও তদূর্ধ্য টবতন টগ্রদির কম যচারী ১ ×সরাসফর (ফপ. এ. টসে) 

(খ) ষষ্ঠ টবতন টগ্রদির কম যচারী ১ ×সরাসফর টেফলদিান 

(গ) অফিসপ্রধান ফহসাদব োফয়ত্ব পালনকারী নবম হইদত ৭ম টগ্রদির টর্ 

টকাদনা কম যচারী 

১ ×সরাসফর টেফলদিান 
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চ। ফবর্াগ/টজলা/উপদজলা পর্ যাদয় :  

(ক) ফবর্াগীয় কফমশনার/টজলা প্রশাসক ২ ×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(খ) উপ মহা পুফলশ পফরেশ যক/পুফলশ সুপার ২ ×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(গ) চতুথ য টবতন টগ্রদির অন্যান্য কম যচারী ১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(ঘ) পঞ্চম টবতন টগ্রদির অন্যান্য কম যচারী  ১ ×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(ঙ) ৯ম টগ্রদি ফনদয়াগপ্রাপ্ত এবাং ষষ্ঠ টগ্রি পর্ যন্ত টবতনক্রদমর অন্যান্য 

কম যচারী 

১ ×সরাসফর টেফলদিান 

(চ) উপদজলা ফনব যাহী অফিসার ১ ×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(ছ) উপদজলা পর্ যাদয়র অন্যান্য অফিসপ্রধান ১ ×সরাসফর টেফলদিান 

ে।   সুপ্রীম টকাে য ও অন্যান্য আোলত : 

 (অ) সুপ্রীম টকাে য  

(i) বাাংলাদেদশর প্রধান ফবচারপফত ২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(ii) আফপল ফবর্াদগর ফবচারপফত/হাইদকাে য ফবর্াদগর ফবচারপফত ১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(আ) ট্রাইবুৈনাল  

আন্তজযাফতক অপরাধ ট্রাইবুৈনাল/প্রশাসফনক ট্রাইবুৈনাল/প্রশাসফনক আফপল 

ট্রাইবুৈনাল/কর আফপল ট্রাইবুৈনাদলর টচয়ারম্যান ও সেস্য 

১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(ই) টরফজস্ট্রার টজনাদরদলর কার্ যালয়  

(ক) টরফজস্ট্রার টজনাদরল/টরফজস্ট্রার (আফপল ফবর্াগ)/টরফজস্ট্রার (হাইদকাে য 

ফবর্াগ)  

২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(খ) অফতফরি টরফজস্ট্রার/টস্পশাল অফিসার ১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(গ) টিপুটি টরফজস্ট্রার/সহকারী টরফজস্ট্রার/সমমর্ যাোসম্পন্ন কম যচারী ১×সরাসফর টেফলদিান 

(ঈ) অন্যান্য আোলত  

(ক) টজলা ও োয়রা জজ/সমপর্ যাদয়র জজ ২×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(খ) অফতফরি টজলা ও োয়রা জজ/ফচি জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/ফচি 

টমদটাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে/সমপর্ যাদয়র জজ 

১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(গ) যুগ্ম টজলা ও োয়রা জজ/অফতফরি ফচি জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/ 

অফতফরি ফচি টমদট্রাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে/ফসফনয়র সহকারী জজ/ফসফনয়র 

জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/টমদট্রাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে/ফবচাফরক আোলদত 

কম যরত সমপর্ যাদয়র জজ/সহকারী জজ 

১×সরাসফর টেফলদিান 
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 (উ) অন্যান্য   

(ক) অৈােফন য টজনাদরল অব বাাংলাদেশ ২×সরাসফর (১টি ফপ. এ. টসে) 

(খ) অফতফরি অৈােফন য টজনাদরল/সফলফসের ১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) 

(গ) টিপুটি সফলফসের/টিপুটি অৈােফন য টজনাদরল/সহকারী অৈােফন য 

টজনাদরল/ফজফপ/ফপফপ 

১×সরাসফর টেফলদিান 

 

জ।  অন্যান্য সাাংফবধাফনক ও ফবফধবি সাংস্থা :     

 বাাংলাদেশ সরকারী কম য কফমশদনর টচয়ারম্যান ও সেস্য/প্রধান ফনব যাচন 

কফমশনার ও ফনব যাচন কফমশনার/কম্পদট্রালার অৈান্ড অফিের টজনাদরল/ 

প্রধান তথ্য কফমশনার ও তথ্য কফমশনার/আইন কফমশদনর টচয়ারম্যান ও 

সেস্য/দুনীফত েমন কফমশন-এর টচয়ারম্যান ও কফমশনার/বাাংলাদেশ 

মানবাফধকার কফমশন-এর টচয়ারম্যান/সরকার কর্তযক সমদয় সমদয় গঠিত 

অন্যান্য কফমশন-এর  প্রধান ও সেস্য  

২×সরাসফর (১টি ফপ. এ. টসে) 

এই অনুদেদে বফণ যত সাাংফবধাফনক প্রফতষ্ঠান/ফবফধবি সাংস্থাপ্রধান ও 

সেস্যদের একান্ত  সফচব 

১×সরাসফর টেফলদিান 

৪। সাধারণ ফনয়মাবফল : 

ক। মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ : 

প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যচারীর োপ্তফরক টেফলদিান সাংদর্াদগর জন্য মঞ্জুফর প্রোনপূব যক প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় সরাসফর 

টেফলদিান কর্তযপদক্ষর সফহত টর্াগাদর্াগ কফরদত পাফরদব। 

খ। সাংযুি/অধীন েপ্তর/অফধেপ্তর/প্রফতষ্ঠান : 

প্রাফধকারপ্রাপ্ত টকাদনা কম যচারীর নূতন োপ্তফরক টেফলদিাদনর সাংদর্াদগর জন্য প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় মঞ্জুফর 

প্রোন কফরদব। 

গ। আধা-সরকাফর/স্বায়িশাফসত সাংস্থা/রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান/ফবফধবি সাংস্থা/কদপ যাদরশন : 

প্রাফধকারপ্রাপ্ত টকাদনা কম যচারীর নূতন োপ্তফরক টেফলদিাদনর সাংদর্াদগর প্রদয়াজন হইদল সাংফিষ্ট সাংস্থা/ 

প্রফতষ্ঠান মঞ্জুফর প্রোনপূব যক টেফলদিান কর্তযপদক্ষর সফহত সরাসফর টর্াগাদর্াগ কফরদত পাফরদব। 
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৫। ব্যফতক্রম : 

 (ক) মহামান্য রাষ্ট্রপফত/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তযক ব্যবহৃত টেফলিান/প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় কর্তযক ফনয়ফন্ত্রত 

টরি টেফলদিান/ফবদশষ টেফণর টেফলদিান টর্াগাদর্াগ ব্যবস্থাসমূহ এই নীফতমালার আওতাবফহর্ভ যত 

থাফকদব; 

(খ) প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ থাকা সদেও টকাদনা আধা-সরকাফর/স্বায়িশাফসত ও ফবফধবি সাংস্থা/ 

কদপ যাদরশন/রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান ব্যয় সাংদকাচদনর প্রয়াদস টেফলদিান সাংদর্াগ প্রাফধকাদরর চাইদত 

কমাইদত পাফরদব এবাং উি টক্ষদে  সাংদকাচদনর পদর পুনরায় োপ্তফরক সাংদর্াগ বৃফি কফরবার 

প্রদয়াজন হইদল, সাংফিষ্ট সাংস্থা/প্রফতষ্ঠান তাহা প্রাফধকার তাফলকা পর্ যন্ত বৃফি/ফবস্তৃত কফরদত পাফরদব; 

(গ) ফবর্াগ ও টজলা পর্ যাদয়র টর্ সকল কম যচারীর আবাফসক েপ্তদরর প্রাফধকার রফহয়াদে তোঁহাদের আবাফসক 

ঠিকানায় ১×সরাসফর (১টি ফপ.এ. টসে) োপ্তফরক টিান থাফকদব; 

( ) দুদর্ যাগ, রাষ্ট্রীয়  জরুফর প্রদয়াজন ও ফনব যাচনকালীন ফনয়ন্ত্রণকদক্ষর জন্য কর্তযপদক্ষর অনুমফতসাদপদক্ষ 

সামফয়ক টেফলদিান সাংদর্াগ প্রোন করা র্াইদব এবাং প্রদয়াজন টশদষ ইহার সাংদর্াগ ফবফেন্ন কফরদত 

হইদব এবাং এই বাবে ফবল সাংফিষ্ট কর্তযপক্ষ পফরদশাধ কফরদব; এবাং  

(ঙ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর প্রদোকল শাখা/ফবর্াগীয় কফমশনাদরর কার্ যালয়/টজলা প্রশাসদকর কার্ যালয় এবাং 

টজলা ও োয়রা জজ আোলদতর সাংস্থাপন শাখা ও টনজারদত োপ্তফরক কাদর্ যর জন্য একটি সরাসফর 

োপ্তফরক টেফলদিান সাংদর্াগ প্রোন করা র্াইদব। 

৬। উন্নয়নপ্রকল্প : 

ফি.ফপ.ফপ/টি.ফপ.ফপ.-টত সাংস্থান ও বরােপ্রাফপ্তসাদপদক্ষ প্রকল্পপ্রধাদনর সুপাফরশ অনুসাদর প্রকদল্পর 

প্রাফধকারপ্রাপ্ত সাংফিষ্ট কম যচারী প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র মঞ্জুফরপূব যক োপ্তফরক টেফলদিান পাইদবন। 

৭। োপ্তফরক টেফলদিান মঞ্জুফর, ব্যবহার ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা :  

(ক) সাধারণর্াদব প্রাফধকার তাফলকা-অনুর্ায়ী টকাদনা কম যচারী প্রাফধকার না থাফকদল তোঁহাদক োপ্তফরক 

টেফলদিান প্রোন করা র্াইদব না, তদব জাতীয় গুরুত্বপূণ য প্রদয়াজদন প্রতৈক্ষর্াদব জনদসবায় ফনদয়াফজত 

টকাদনা কম যচারীর োপ্তফরক টেফলদিাদনর প্রদয়াজন হইদল ফবদশষ ফবদবচনায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাহা 

ফবদবচনা কফরদত পাফরদব; 

(খ) জনগদণর  জরুফর সাফর্ যস প্রোদনর সফহত সম্পফকযত মাঠ পর্ যাদয়র কম যচারীগদণর প্রদয়াজনীয় টেফলদিান 

প্রোদনর প্রস্তাব প্রাফধকার তাফলকায়  উদিখ  না থাফকদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় ফবদবচনা কফরদত 

পাফরদব; 

(গ) ব্যয় সাংদকাচদনর প্রয়াদস সাংফিষ্ট কম যচারী/ফনয়ন্ত্রণকারী কর্তযপক্ষ োপ্তফরক টেফলদিান ব্যবহাদরর ফবষদয় 

সতকয থাফকদবন এবাং টেফলদিান ব্যবহার ফনয়ন্ত্রণ কফরদবন; 
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( ) সরকাফর োপ্তফরক টেফলদিাদনর প্রদতৈক মাদসর ফবল র্থাসমদয় টেফলদিান কর্তযপক্ষ কর্তযক টপশ 

কফরদত হইদব এবাং মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদনর সাংফিষ্ট শাখা এই ফবষদয় 

মাফসক খরচসাংক্রান্ত ফহসাব সাংরক্ষণ কফরদব এবাং সাংফিষ্ট শাখা সকল ফবল একীর্ভত কফরয়া 

মাফসকফর্ফিদত ফবল পফরদশাদধর ফনফমি োফয়ত্বপ্রাপ্ত কম যচারীর প্রতৈয়নকৃত ফবল ফহসাবরক্ষণ অফিদস 

টপ্ররণ কফরদব;  

(ঙ) টর্ সকল মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদন োপ্তফরক প্রদয়াজদন জ্বদেফশক টর্াগাদর্াদগর প্রদয়াজন 

হয়, টসই সকল টক্ষদে অনুফবর্াগ প্রধান/ফবর্াগীয়/সাংস্থা/েপ্তর/প্রফতষ্ঠানপ্রধাদনর ফনকে হইদত অনুমফত 

গ্রহণ কফরদত হইদব; 

(চ) সকল োপ্তফরক টেফলদিান মঞ্জুফরর প্রস্তাব েক ১ অনুসাদর টপ্ররণ কফরদত হইদব; 

(ে)  প্রাফধকার/মঞ্জুফরর অফধক অননুদমাফেত/অববধ টেফলদিাদনর ব্যবহাদরর টকাদনা অফর্দর্াগ থাফকদল 

প্রশাসফনক মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা এই ফবষদয় শাফস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কফরদব এবাং এইরূপ 

টকাদনা অফর্দর্াদগর পফরদপ্রফক্ষদত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তেন্তপূব যক প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র ফনকে 

প্রদয়াজনীয় সুপাফরশ টপ্ররণ কফরদত পাফরদব; এবাং 

(জ) প্রশাসফনক মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদন স্ব স্ব েপ্তদর োপ্তফরক 

টেফলদিাদনর প্রাফধকার, মঞ্জুফর এবাং ফবদ্যমান টেফলদিাদনর একটি টরফজোর েক ২ অনুসাদর সাংরক্ষণ 

কফরদব। 

 

4 
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ফদ্বতীয় পফরদেে 
 

 আবাফসক টেফলদিান  
 

৮।   আবাফসক টেফলদিাদনর প্রাফধকার : 

ক।  মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ : 

(ক) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী এবাং সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবগ য;  

(খ)  মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র সফচব/সফচব/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ 

ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব/পফরকল্পনা কফমশদনর সেস্য/অফতফরি সফচব; 

(গ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর যুগ্মসফচব/ফিফর্শন ফচি/যুগ্মপ্রধান/উপসফচব/সফলফসের/টিপুটি সফলফসের; 

( ) রাষ্ট্রপফত/প্রধানমন্ত্রী/স্পীকার/টিপুটি স্পীকার/মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা/চীি হুইপ/হুইপ/ 

সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফির একান্ত  সফচব ও সহকারী একান্ত  সফচব/গণসাংদর্াগ অফিসার; 

(ঙ) রাষ্ট্রপফতর টপ্রস সফচব/সামফরক সফচব/উপদপ্রস সফচব/এ.ফি.ফস./প্রধান কম্পদট্রালার/প্রদোকল অফিসার/ 

ব্যফিগত ফচফকৎসক/সফচদবর একান্ত সফচব/সামফরক সফচদবর একান্ত সফচব/হসফপোফলটি অফিসার/ 

ফলয়াদজোঁ অফিসার; 

(চ) প্রধানমন্ত্রীর সামফরক সফচদবর একান্ত সফচব/সহকারী সামফরক সফচব/প্রদোকল অফিসার/উপদপ্রস সফচব/ 

সহ-টপ্রস সফচব/ফসদেমস্ অৈানাফলে/অৈাসাইনদমন্ট অফিসার/এ.ফি.ফস./টমফিকৈাল অফিসার/ব্যফিগত 

ফচফকৎসক/ফসফনয়র িদোগ্রািার/কম্পদট্রালার; 

(ছ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র সফচব/সফচব/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ 

ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব/পফরকল্পনা কফমশদনর সেস্য-এর একান্ত সফচব; 

(জ) সাংসেীয় স্থায়ী কফমটির সর্াপফতর একান্ত  সফচব (কফমটির টময়াে পর্ যন্ত); 

(ঝ) মহাপফরচালক/পফরচালক/উপদেষ্টা/ফবদশষজ্ঞ/উপপ্রধান/প্রধান ফহসাবরক্ষণ কম যকতযা/সমপর্ যাদয়র পে; 

(ঞ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর পঞ্চম এবাং তদূর্ধ্য টবতন টগ্রদির কম যচারী; 

(ে) ফসফনয়র সহকারী সফচব ও ফসফনয়র সহকারী প্রধান; এবাং  

(ঠ) সহকারী সফচব ও সহকারী প্রধান পর্ যাদয়র পদের ৫০% কম যচারী।  
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খ। আোলতসমূহ : 

(ক) আন্তজযাফতক অপরাধ েমন ট্রাইবুৈনাল/প্রশাসফনক আফপল ট্রাইবুৈনাল/েম আফপল ট্রাইবুৈনাদলর 

টচয়ারম্যান ও সেস্য; 

(খ) টরফজস্ট্রার টজনাদরল/টরফজস্ট্রার (আফপল ফবর্াগ)/টরফজস্ট্রার (হাইদকাে য ফবর্াগ)/অফতফরি টরফজস্ট্রার/ 

টস্পশাল অফিসার/টিপুটি টরফজস্ট্রার। ৬ষ্ঠ টগ্রদির সহকারী টরফজস্ট্রার-এর ৫০%; 

(গ) টজলা ও োয়রা জজ/সমপর্ যাদয়র জজ; 

(ঘ) অফতফরি টজলা ও োয়রা জজ/ফচি জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/ফচি টমদট্রাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে/ 

সমপর্ যাদয়র জজ; 

(ঙ) যুগ্ম টজলা ও োয়রা জজ/অফতফরি ফচি জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/অফতফরি ফচি টমদট্রাপফলেন 

ম্যাফজদস্ট্রে/ফসফনয়র সহকারী জজ/ফসফনয়র জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/টমদট্রাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে/ 

সমপর্ যাদয়র জজ; এবাং  

(চ) সহকারী জজ পদের ৫০%। 

গ। অন্যান্য : 

অৈােফন য টজনাদরল অব বাাংলাদেশ/অফতফরি অৈােফন য টজনাদরল/টিপুটি অৈােফন য টজনাদরল/সহকারী অৈােফন য 

টজনাদরল। 

 । অন্যান্য সাাংফবধাফনক ও ফবফধবি সাংস্থা : 

(ক) বাাংলাদেশ সরকারী কম য কফমশদনর টচয়ারম্যান ও সেস্য/প্রধান ফনব যাচন কফমশনার ও ফনব যাচন 

কফমশনার/কম্পদট্রালার অৈান্ড অফিের টজনাদরল/দুনীফত েমন কফমশন-এর টচয়ারম্যান ও কফমশনার/ 

প্রধান তথ্য কফমশনার ও তথ্য কফমশনার/আইন কফমশদনর টচয়ারম্যান ও সেস্য/বাাংলাদেশ 

মানবাফধকার কফমশদনর টচয়ারম্যান/সরকার কর্তযক সমদয় সমদয় গঠিত অন্যান্য কফমশদনর প্রধান ও  

সেস্য; 

(খ) জাতীয় সাংসে সফচবালদয়র সফচদবর একান্ত সফচব/সরকারী কম য কফমশদনর টচয়ারম্যান ও সেস্যগদণর 

একান্ত সফচব/প্রধান ফনব যাচন কফমশনার ও ফনব যাচন কফমশনার-এর একান্ত সফচব/কম্পদট্রালার অৈান্ড 

অফিের টজনাদরল-এর একান্ত সফচব/দুনীফত েমন কফমশন-এর টচয়ারম্যান ও কফমশনাদরর একান্ত 

সফচব/প্রধান তথ্য কফমশনার ও তথ্য কফমশনার-এর একান্ত সফচব/আইন কফমশদনর টচয়ারম্যান ও 

সেস্যগদণর একান্ত সফচব/বাাংলাদেশ মানবাফধকার কফমশন-এর টচয়ারম্যান-এর একান্ত সফচব;  

(গ) ফনব যাচন কফমশন/সরকারী কম য কফমশন/দুনীফত েমন কফমশন/তথ্য কফমশন/জাতীয় সাংসে সফচবালয়-

এর মহাপফরচালক/পফরচালক/উপপফরচালক/জনসাংদর্াগ অফিসার; 

(ঘ) সরকারী কম য কফমশন সফচবালদয়র সফচব/পরীক্ষা ফনয়ন্ত্রক/পফরচালক/উপপফরচালক; এবাং 

(ঙ) ফনব যাচন কফমশন/সরকারী কম য কফমশন/জাতীয় সাংসে সফচবালদয়র সহকারী সফচব/ফসফনয়র সহকারী 

সফচব/সহকারী পফরচালক এবাং সমমর্ যাোর পদের ৫০% কম যচারী। 
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ঙ। েপ্তর/পফরেপ্তর/অফধেপ্তর/সাংযুি েপ্তর/অন্যান্য সরকাফর প্রফতষ্ঠান : 

(ক) টগ্রি-১ ভুি পদের কম যচারী; 

(খ) মহাপফরচালক/প্রধান প্রদকৌশলী/ফনব যাহী পফরচালক/অফতফরি মহাপফরচালক/অফতফরি প্রধান 

প্রদকৌশলী/তোবধায়ক প্রদকৌশলী/ফনব যাহী প্রদকৌশলী/পফরচালক/ফনব যাহী সফচব/ফনয়ন্ত্রক/অফতফরি ও 

যুগ্মফনয়ন্ত্রক। েপ্তরপ্রধান হইদল উপফবর্াগীয়/সহকারী প্রদকৌশলী সমমর্ যাোর কম যচারী; 

(গ) পঞ্চম এবাং তদূর্ধ্য টবতন টগ্রদির কম যচারী; 

(ঘ) ৬ষ্ঠ টবতন টগ্রদির সকল ফবর্াগ ও ইউফনদের অফিসপ্রধান;  

(ঙ) অফিসপ্রধান ব্যতীত ৬ষ্ঠ টবতন টগ্রদির অন্যান্য কম যচারীর ৫০%; এবাং 

(চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র অনুমফতসাদপদক্ষ জরুফর/ফবদশষ োফয়দত্ব ফনদয়াফজত অন্যান্য কম যচারী। 

চ। আধা-সরকাফর/স্বায়িশাফসত সাংস্থা/কদপ যাদরশন/ফবফধবি সাংস্থা/রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান : 

(ক) টচয়ারম্যান/সেস্য/কফমশনার/মহাপফরচালক/অফতফরি মহাপফরচালক/মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপনা পফরচালক/ 

উপদেষ্টা/প্রধান জ্বজ্ঞাফনক অফিসার/পফরচালক/কর আফপল ট্রাইবুৈনাদলর টচয়ারম্যান ও সেস্য; 

(খ) কদপ যাদরশন ও রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান ব্যফতদরদক অন্যান্য সাংস্থায় কম যরত চতুথ য ও তদূর্ধ্য টবতন টগ্রদির 

সকল কম যচারী; 

(গ) কদপ যাদরশন এবাং রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠাদনর টক্ষদে র্ততীয় ও তদূর্ধ্য টবতন টগ্রদির সকল কম যকতযা; এবাং 

( ) কদপ যাদরশন ও রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠাদনর চতুথ য টবতন টগ্রদির ফবর্াগীয়প্রধান।  

ে। ফশক্ষাপ্রফতষ্ঠান : 

(ক) সরকাফর মহাফবদ্যালদয়র অধ্যক্ষ/অধ্যাপক/উপাধ্যক্ষ এবাং অন্যান্য ইনফেটিউদের টক্ষদে সাংফিষ্ট 

প্রফতষ্ঠানপ্রধান; 

(খ) টমফিকৈাল/টিন্টাল কদলজ/টমফিকৈাল ইনফেটিউদের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ/অধ্যাপক/ওয়াদি যর 

োফয়ত্বপ্রাপ্ত সহদর্াগী অধ্যাপক/আবাফসক টহাদেদলর প্রদর্াে; এবাং 

(গ) সরকাফর মাধ্যফমক ফবদ্যালদয়র প্রধান ফশক্ষক।   
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জ। অন্যান্য টক্ষদে : 

(ক) মহাপুফলশ পফরেশ যক/অফতফরি মহাপুফলশ পফরেশ যক/টিপুটি মহাপুফলশ পফরেশ যক ও সহকারী 

মহাপুফলশ পফরেশ যক/পুফলশ কফমশনার/পুফলশ সুপার/টিপুটি পুফলশ কফমশনার/সহকারী পুফলশ 

কফমশনার; 

(খ) জাতীয় রাজস্ব টবাদি যর টচয়ারম্যান/সেস্য/প্রথম সফচব/কফমশনার অব কােমস/অফতফরি ও 

যুগ্মকফমশনার অব কােমস/কফমশনার অব ট্যাদক্সস/অফতফরি ও যুগ্মকফমশনার অব ট্যাদক্সস/ফদ্বতীয় 

সফচব/উপকফমশনার। সহকারী কফমশনার পদের েপ্তরপ্রধান। েপ্তরপ্রধান ব্যতীত সহকারী কফমশনার 

পদের ৫০% কম যচারী; 

(গ) ফহসাব মহাফনয়ন্ত্রক/অফতফরি ফহসাব মহাফনয়ন্ত্রক/ফবর্াগীয় ফহসাব ফনয়ন্ত্রক/উপফহসাব মহাফনয়ন্ত্রক 

(েপ্তরপ্রধান)। েপ্তরপ্রধান ব্যতীত সহকারী ফহসাব মহাফনয়ন্ত্রক/উপফহসাব মহাফনয়ন্ত্রক পদের ৫০% 

কম যচারী; 

(ঘ) টমফিকৈাল কদলজ হাসপাতাদলর তোবধায়ক/পফরচালক/আবাফসক সাজযন; এবাং 

(ঙ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/স্বায়িশাফসত সাংস্থা ও ফবফধবি সাংস্থা/আধা-সরকাফর 

েপ্তর/রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান কর্তযক পফরচাফলত ফিফনদকর প্রধান। 

ঝ। ফবর্াগ/টজলা/উপদজলা পর্ যাদয়র েপ্তর : 

(ক) ফবর্াগ ও টজলা পর্ যাদয়র েপ্তরপ্রধান; 

(খ) টচয়ারম্যান টজলা পফরষে/উপদজলা পফরষে; 

(গ) ৭ম  ও তদূর্ধ্য টবতন টগ্রদির সকল কম যচারী; 

( ) ৮ম হইদত ৯ম টবতন টগ্রদির ৫০% পে; 

(ঙ) টজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র এন.ফি.ফস./আর.ফি.ফস./ফজ.ফস.ও./এল.এ.ও./টট্রজাফর অফিসার/হাসপাতাদলর 

আর.এম.ও./টজলা োণ ও পুনব যাসন কম যকতযা; এবাং 

(চ) উপদজলা ফনব যাহী অফিসার/উপদজলা স্বাস্থৈ ও পফরবার কল্যাণ অফিসার/উপদজলা কৃফষ কম যকতযা/ 

উপদজলা প্রাফণসম্পে কম যকতযা/সহকারী কফমশনার (র্ভফম)/সহকারী পুফলশ সুপার/উপদজলা প্রদকৌশলী/ 

িায়ার সাফর্ যস ও ফসফর্ল ফিদিন্স-এর টেশন প্রধান/উপদজলা পর্ যাদয় ৬ষ্ঠ টগ্রদির সকল কম যচারী/ 

থানার র্ারপ্রাপ্ত পুফলশ কম যকতযা। 

৯। সাধারণ ফনয়মাবফল : 

(ক) মহামান্য রাষ্ট্রপফত/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর সাংফবধান-অনুর্ায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপফত 

কর্তযক ফনদয়াগপ্রাপ্ত ব্যফিবগ য কর্তযক ব্যবহৃত আবাফসক টেফলদিান এ নীফতমালাবফহর্ভ যত থাফকদব; 

(খ) নীফতমালায় উফিফখত প্রাফধকার-অনুর্ায়ী প্রশাসফনক মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ আবাফসক টেফলদিাদনর মঞ্জুফর 

জ্ঞাপন কফরদত পাফরদব; 

5 
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(গ) টকাো-অনুর্ায়ী প্রাপ্য টেফলদিাদনর টক্ষদে টকান টকান অফিসার আবাফসক টেফলদিান পাইদবন, টসই 

ফবষয় প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় ফনধ যারণ কফরদব, তদব প্রাফধকারবফহর্ভ যত মঞ্জুফর প্রোন ও টেফলদিান সাংরক্ষণ 

করা র্াইদব না এবাং প্রাফধকার না থাকা সদেও টকাদনা কম যচারী আবাফসক টেফলদিান ব্যবহার কফরদল, 

ফতফন উি টেফলদিান সাংদর্াগ ও ব্যবহারজফনত ব্যদয় অথ য অপচয় কফরয়াদেন বফলয়া গণ্য হইদবন এবাং 

সরকাফর অথ য অপচদয়র োদয় অফর্যুি হইদবন; 

( ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর টকাদনা কম যচারী অন্য টকাদনা মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/পফরেপ্তর/অফধেপ্তর অথবা 

অন্য টকাদনা সরকাফর েপ্তদর বেফল হইদল টেফলদিাদনর ফহসাদবর খাত পফরবতযন করা র্াইদব এবাং খাত 

পফরবতযদনর টক্ষদে প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় মঞ্জুফর জ্ঞাপন কফরদত পাফরদব; 

(ঙ) টকাোভুি টেফলদিাদনর টক্ষদে নূতন টর্াগোনকৃত পদের আবাফসক টেফলদিাদনর প্রাফধকার টকাোর 

মদধ্য থাফকদল খাত পফরবতযন করা র্াইদব। টসইদক্ষদে  খাত পফরবতযনজফনত টকাোর হার ফনধ যাফরত 

সীমার মদধ্য রাফখদত হইদব; 

(চ) প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যকতযাগদণর আবাফসক টেফলদিান স্থানান্তদরর র্াবতীয় ব্যয় এবাং টেফলদিানদসেসহ 

আনুষফেক র্ন্ত্রপাফত ফবনষ্ট হইদল উহা পফরবতযদনর ব্যয় সাংফিষ্ট মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/অফধেপ্তর/ 

পফরেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠান বহন কফরদব; 

(ে) মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর টকাদনা কম যচারী স্বায়িশাফসত/ফবফধবি সাংস্থা/কদপ যাদরশন/রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠাদন বেফল 

হইদল খাত পফরবতযন করা র্াইদব;  

(জ) সকল ধরদনর নূতন মঞ্জুফর/খাত পফরবতযদনর টক্ষদে ফনধ যাফরত েদক প্রস্তাব টপ্ররণ কফরদত হইদব (েক -৪, ৫); 

(ঝ) আবাফসক টেফলদিান প্রাপ্ত টকাদনা পফরেপ্তর/অফধেপ্তর সরকাফর েপ্তদরর কম যচারী একই স্থাদনর টকাদনা 

মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর অথবা অন্য টকাদনা সরকাফর েপ্তদর বেফল হইদল টেফলদিাদনর 

ফহসাদবর খাত পফরবতযন করা র্াইদব এবাং টর্াগোনকৃত পদের প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় খাত 

পফরবতযনসাংক্রান্ত মঞ্জুফর জ্ঞাপন কফরদত পাফরদব; 

(ঞ) পফরেপ্তর/অফধেপ্তর অথবা অন্য টকাদনা সরকাফর েপ্তদরর টকান কম যচারী স্বায়িশাফসত/ফবফধবি সাংস্থা, 

কদপ যাদরশন, আধা সরকাফর/রাষ্ট্রায়ি, জাতীয়করণকৃত প্রফতষ্ঠাদন বেফল হইদল অনুদেে ৯ ( ) 

অনুসরণপূব যক খাত পফরবতযন করা র্াইদব; 

(ে) নূতন মঞ্জুফরর টক্ষদে েক ৪ অনুর্ায়ী ফনধ যাফরত েদক প্রস্তাব টপ্ররণ কফরদত হইদব;  

(ঠ) বাদজেবফহর্ভ যত অথ য ব্যদয়র প্রদয়াজন না থাফকদল টকাদনা স্বশাফসত সাংস্থা/কদপ যাদরশন অথবা উহার 

অধীন প্রফতষ্ঠাদনর কম যচারীদের আবাফসক টেফলদিান মঞ্জুফরর প্রস্তাব সরকাদরর অনুদমােদনর জন্য টপশ 

কফরবার প্রদয়াজন হইদব না; 

(ি) বাদজেবফহর্ভ যত ব্যদয়র টক্ষদে আবাফসক টেফলদিান মঞ্জুফরর প্রস্তাব ফনধ যাফরত প্রাফধকার সীমার মদধ্য 

প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় ফবদবচনা কফরদত পাফরদব; এবাং 

(ঢ) আধা-সরকাফর/স্বায়িশাফসত ও ফবফধবি/কদপ যাদরশন/জাতীয়করণকৃত রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠাদনর টকাদনা 

কম যচারী অন্য টকাদনা সাংস্থা/কদপ যাদরশন/প্রফতষ্ঠাদন বেফল হইদল অনুদেে ৯ ( ) অনুসরণপূব যক খাত 

পফরবতযন করা র্াইদব।  
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১০। ব্যফতক্রম : 

(ক) প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ না থাকা সদেও জাতীয় গুরুত্বপূণ য কাদর্ য প্রতৈক্ষর্াদব জনদসবায় ফনদয়াফজত 

টকাদনা কম যচারীর আবাফসক টেফলদিাদনর প্রস্তাব (প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় কর্তযক সুপাফরশকৃত) 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ফবদবচনা কফরদত পাফরদব; 

(খ) প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ না থাকা সদেও ইদতামদধ্য গৃহীত টেফলদিান সাংদর্াগ অববধ ফহসাদব 

ফবফেন্ন কফরদত হইদব, তদব জাতীয় গুরুত্বপূণ য কাদর্ য প্রদয়াজন অনুর্ভত হইদল নীফতমালা জাফরর দুই 

মাদসর মদধ্য উি টেফলদিান সাংরক্ষণ কফরবার প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় টপ্ররণ এবাং মঞ্জুফর সাংগ্রহ 

করা র্াইদব;  

(গ) প্রাফধকার তাফলকায়  উদিখ না থাকা সদেও আধা-সরকাফর/স্বায়িশাফসত ও ফবফধবি সাংস্থা/ 

কদপ যাদরশন ব্যয় সাংদকাচদনর প্রয়াদস ফনজস্ব ফসিান্ত প্রোনপূব যক টেফলদিাদনর সাংদর্াগ ফনধ যাফরত সীমার 

চাইদত কমাইয়া রাফখদত পাফরদব, তদব পরবতীকাদল টেফলদিান সাংদর্াগ বৃফির প্রদয়াজনীয়তা টেখা 

ফেদল প্রাফধকার তাফলকার উফিফখত প্রাফধকার পর্ যন্ত তাহা ফবস্তৃত করা র্াইদব; 

( ) প্রাফধকারভুি টকাদনা অফিসার ও.এস.ফি. থাফকদল তোঁহার আবাফসক টেফলদিান বহাল রাখা র্াইদব; 

(ঙ) টকাদনা কম যকতযাদক সাংযুফি প্রোন করা হইদল তোঁহার প্রাফধকারভুি আবাফসক টেফলদিান ও 

ইন্টারদনদের ফবল ফতফন টর্ মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/অফধেপ্তর/সাংস্থা হইদত টবতন-র্াতা গ্রহণ কদরন 

উি েপ্তর পফরদশাধ কফরদব এবাং সাংফিষ্ট কম যচারী টেফলদিান ও ইন্টারদনদের নগোয়নর্াতা গ্রহণ 

কফরদল ফতফন উি ফবল স্বয়াং পফরদশাধ কফরদবন; এবাং 

(চ) সামফয়কর্াদব বরখাস্তকৃত প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যচারীর আবাফসক টেফলদিান বহাল রাখা র্াইদব। 

১১। উন্নয়নপ্রকল্প : 

(ক) ফি.ফপ.ফপ./টি.ফপ.ফপ-টত সাংস্থান/প্রদয়াজনীয় আফথ যক বরাে এবাং এই নীফতমালায় উফিফখত প্রাফধকার-

অনুর্ায়ী প্রকদল্পর অফিসারদের আবাফসক টেফলদিান মঞ্জুফর প্রোন করা হইদব এবাং প্রশাসফনক 

মন্ত্রণালয় উি মঞ্জুফর জ্ঞাপন কফরদত পাফরদব; 

(খ) সরকাফর টকাদনা অফিসার টপ্রষদণ টকাদনা প্রকদল্প ফনদয়াফজত থাফকদল এবাং উি ফি.ফপ.ফপ./টি.ফপ.ফপ-

টত টেফলদিাদনর সাংস্থান থাফকদল এরূপ কম যচারীগণদক আবাফসক টেফলদিান মঞ্জুফর প্রোন করা র্াইদব; 

(গ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তদরর কম যচারীগদণর ন্যায় ৬ষ্ঠ টবতন টগ্রদির প্রকদল্পর কম যচারীগদণর ৫০% 

কম যচারীদক প্রকল্প পফরচালদকর সুপাফরশ/ফি.ফপ.ফপ.-টত সাংস্থান এবাং আফথ যক বরাে থাফকদল আবাফসক 

টেফলদিান প্রোন করা র্াইদব;  

( ) সাধারণর্াদব প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ না থাফকদল প্রকদল্পর সাংফিষ্ট কম যচারী আবাফসক টেফলদিান 

পাইদবন না, তদব ফি.ফপ.ফপ./টি.ফপ.ফপ.-টত সাংস্থান ও আফথ যক বরাে থাফকদল জাতীয় গুরুত্বপূণ য 

প্রদয়াজদন প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় কর্তযক সুপাফরশকৃত প্রস্তাব জনপ্রশাসন  মন্ত্রণালয় ফবদবচনাপূব যক মঞ্জুফর 

জ্ঞাপন কফরদত পাফরদব; 
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(ঙ) প্রকদল্প ফনদয়াফজত কম যকতযার টেফলদিাদনর প্রাপ্যতা প্রকদল্পর টময়াে টশদষ ফবলুফপ্ত  টিদব; 

(চ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ, েপ্তর, অফধেপ্তর, পফরেপ্তর, সাংস্থা, প্রফতষ্ঠাদনর টকাদনা আবাফসক টেফলদিানপ্রাপ্ত 

কম যচারী টকাদনা প্রকদল্প টপ্রষদণ ফনযুি হইদল অনুদেে ৯ ( ) অনুসরণপূব যক খাত পফরবতযন করা 

র্াইদব; এবাং 

(ে) সকল ধরদনর মঞ্জুফর প্রস্তাব ফনধ যাফরত েদক টপ্ররণ কফরদত হইদব। 

১২। টেফশ/ফবদেফশ পরামশ যক : 

(ক) একজন টেফশ অথবা ফবদেফশ পরামশ যক প্রকল্প প্রস্তাব অথবা চুফির শতয-অনুর্ায়ী আবাফসক টেফলদিান 

পাইদবন; 

(খ) প্রকল্প/চুফির টময়াদের সফহত  টেফলদিাদনর টময়াে সম্পকযযুি থাফকদব এবাং টময়াে টশদষ বরাে 

বাফতল হইদব; এবাং 

(গ) প্রকল্প/চুফির সাংফিষ্ট উদ্ধৃতাাংশসহ ফনধ যাফরত েদক টপশকৃত প্রস্তাব প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় ফবদবচনা 

কফরদত পাফরদব। 

১৩। অবসর ও ব্যফিগতকরণ :  

(ক) আবাফসক টেফলদিানপ্রাপ্ত টকাদনা কম যচারী অবসর-উির ছুটিকালীন (ফপ.আর.এল.) ফনধ যাফরত ব্যয়সীমার 

মদধ্য সরকাফর টেফলদিান ব্যবহার কফরদত পাফরদবন এবাং ফপ.আর.এল.সমাফপ্তর তাফরখ হইদত এইরূপ 

টেফলদিান প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র অনুমফতক্রদম ব্যফিগতকরণ করা র্াইদব; 

(খ) টকাদনা আবাফসক টেফলদিানপ্রাপ্ত কম যচারী চাকফররত মৃর্তৈবরণ কফরদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র 

অনুমফতক্রদম তোঁহার উিরাফধকারী টেফলদিান ব্যফিগতকরদণর সুফবধা পাইদবন; 

(গ) ব্যফিগতকরদণর টক্ষদে নাম/পেমর্ যাো পফরবতযদনর খরচ এবাং স্থানান্তদরর প্রদয়াজন হইদল 

স্থানান্তরসাংক্রান্ত র্াবতীয় খরচ সাংফিষ্ট কম যচারী/উিরাফধকারী বহন কফরদবন; 

( ) চাকফর হইদত পেতৈাগকারী/অব্যাহফতপ্রাপ্ত/অপসারণকৃত ও বরখাস্তকৃত কম যচারী ব্যফিগতকরদণর এই 

সুদর্াগ পাইদবন না; 

(ঙ) চাকফররত টকাদনা কম যচারী/ফবদেদশ/ঢাকার বাফহদর বেফল/ফনদয়াগপ্রাপ্ত হইদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র 

অনুমফতক্রদম তোঁহার আবাফসক সরকাফর টেফলদিান ব্যফিগতকরণ করা র্াইদব এবাং এই সাংক্রান্ত ব্যয় 

স্বয়াং বহন কফরদবন এবাং এইরূপ কম যকতযা টেদশ/ঢাকায় প্রতৈাবতযন কফরয়া টকাদনা প্রাফধকারপ্রাপ্ত পদে 

টর্াগোন কফরদল উি টেফলদিান সরকাফরকরণ করা র্াইদব; এবাং  

(চ) সকল ব্যফিগতকরণ প্রস্তাব ফনধ যাফরত েদক টপ্ররণ কফরদত হইদব (েক ৬)।  
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১৪। আবফসক টেফলদিাদনর ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) সাংদর্াগ : 

(ক) আবাফসক টেফলদিাদনর প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যচারীগদণর আদবেদনর পফরদপ্রফক্ষদত আবাফসক টেফলদিাদন 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) প্রযুফি সাংদর্াদগর সুফবধা পাইদবন; 

(খ) টকাদনা কম যচারীর টেফলদিান ও ADSL ফবল প্রাফধকাদরর টমাে ব্যয়সীমার অফধক হইদল সাংফিষ্ট 

কম যচারীর ব্যয়সীমা-বফহর্ভ যত অফতফরি ফবল ব্যফিগতর্াদব পফরদশাধ কফরদবন; এবাং 

(গ) ADSL প্রযুফি ব্যবহাদরর জন্য মদিম এবাং আনুষফেক ব্যয় বাবে পঞ্চম পফরদেদের ২৮ ( ) অনুর্ায়ী 

প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যকতযা সমগ্র চাকফরজীবদন একবার প্রাপ্য হইদবন এবাং সাংদর্াগ স্থানান্তদরর জন্য 

স্থানান্তর ফি প্রাপ্য হইদবন। 

১৫।  আবাফসক টেফলদিান ব্যয়সীমা/টেফলদিান নগোয়নর্াতা : 

লাইন র্াড়া ও র্ৈাে ব্যতীত সরকাফর আবাফসক টেফলদিান ব্যবহার ব্যয়সীমা ৩ নম্বর কলাম-অনুর্ায়ী 

ফনধ যাফরত হইদব, ফবদ্যমান আবাফসক টেফলদিান সাংদর্াদগর অনুকূদল নগোয়নর্াতা গ্রহদণর টক্ষদে প্রশাসফনক 

মন্ত্রণালয়/টেফলদিান সাংদর্াগ মঞ্জুরকারী কর্তযপদক্ষর আদেশ প্রদয়াজন হইদব এবাং নগোয়নর্াতা গ্রহদণ ইচ্ছুক 

কম যচারীগণ ৪ নম্বর কলাম-অনুর্ায়ী নগোয়নর্াতা প্রাপ্য হইদবন। 

6 
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ক।  মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/পফরেপ্তর/অফধেপ্তর/সাংযুি েপ্তর/অন্যান্য সরকাফর প্রফতষ্ঠান/ফবর্াগ/ 

টজলা/উপদজলা পর্ যাদয়র েপ্তর : 

নাং পেফব ইন্টারদনেসহ 

মাফসক আবাফসক 

টেফলদিাদনর 

ফনধ যাফরত ব্যয়সীমা  

ইন্টারদনেসহ 

মাফসক আবাফসক 

টেফলদিাদনর 

নগোয়নর্াতা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ 

(ক) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী এবাং সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবগ য। টকাদনা ব্যয়সীমা 

থাফকদব না 

প্রদর্াজৈ নদহ 

(খ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র 

সফচব/সফচব/পফরকল্পনা কফমশদনর সেস্য/মহা পুফলশ পফরেশ যক/ 

টরক্টর (ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম) মন্ত্রণালয়-

ফবর্াদগর োফয়ত্বপ্রাপ্ত র্ারপ্রাপ্ত সফচব/টগ্রি-১ভুি কম যচারী/সরকাফর 

অফধেপ্তদরর প্রধান/ফহসাব মহাফনয়ন্ত্রক/ম্যাদনফজাং ফিদরক্টর/ 

ফবর্াগীয় কফমশনার/ উপমহাপুফলশ পফরেশ যক (ফবর্াদগর োফয়দত্ব 

ফনদয়াফজত)/টমদট্রাপফলোন পুফলশ কফমশনার/উপ পুফলশ 

কফমশনার/টজলা প্রশাসক/পুফলশ সুপার/উপদজলা ফনব যাহী অফিসার।  

টকাদনা ব্যয় সীমা 

থাফকদব না 
প্রদর্াজৈ নদহ 

(গ) অফতফরি সফচব/যুগ্মসফচব/যুগ্মপ্রধান/মহাপফরচালক/অফতফরি 

মহাপফরচালক/জাতীয় রাজস্ব টবাি য-এর সেস্য/প্রধান প্রদকৌশলী 

(টগ্রি-১ ব্যতীত)/অফতফরি প্রধান প্রদকৌশলী/অফতফরি ফহসাব 

মহাফনয়ন্ত্রক/কর আফপল ট্রাইবুৈনাদলর টচয়ারম্যান/কফমশনার অব 

ট্যাদক্সস/কফমশনার অব কােমস/মুখ্য আমোফন ও রপ্তাফন 

ফনয়ন্ত্রক/অতিতিক্ত পুতিশ কতিশনাি/উপ-মহাপুফলশ পফরেশ যক/ 

অফতফরি মহাপুফলশ পফরেশ যক/অফতফরি ফবর্াগীয় কফমশনার/ 

পফরচালক (হাসপাতাল)/তোবধায়ক (হাসপাতাল) এবাং ২য় ও 

র্ততীয় টগ্রদির  প্রাফধকারভুি অন্যান্য  কম যচারী।  

৩,৮০০.০০ োকা ২,৮০০.০০ োকা 

( ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর উপসফচব/উপপ্রধান/উপদেষ্টা/ফবদশষজ্ঞ/মন্ত্রী 

প্রফতমন্ত্রীর একান্ত  সফচব/উপপ্রধান তথ্য অফিসার/অফতফরি 

কফমশনার/যুগ্মকফমশনার/পফরচালক/অফতফরি পফরচালক/ 

তোবধায়কপ্রদকৌশলী/যুগ্মপফরচালক/ফনয়ন্ত্রক/অফতফরি ফনয়ন্ত্রক/ 

যুগ্মফনয়ন্ত্রক/রাজস্ব টবাদি যর প্রথম সফচব/ফিফিএলফজ/আঞ্চফলক 

খাদ্য ফনয়ন্ত্রক/চলাচল ও সাংরক্ষণ ফনয়ন্ত্রক (খাদ্য)/সহকারী 

মহাপুফলশ পফরেশ যক/সহকারী টমদট্রাপফলেন পুফলশ কফমশনার/ 

উপপফরচালক (এন.এস.আই.) এবাং চতুথ য টগ্রদির প্রাফধকারভুি 

অন্যান্য কম যচারী। 

২,৬৫০.০০ োকা 

 

২,০০০.০০ োকা 

 

(ঙ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র 

সফচব/সফচব/পফরকল্পনা কফমশদনর সেস্য/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ 

ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব-এর একান্ত  সফচব। 

১,৯৫০.০০ োকা ১,৬০০.০০ োকা 
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নাং পেফব ইন্টারদনেসহ 

মাফসক আবাফসক 

টেফলদিাদনর 

ফনধ যাফরত ব্যয়সীমা  

ইন্টারদনেসহ 

মাফসক আবাফসক 

টেফলদিাদনর 

নগোয়নর্াতা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ 

(চ) ফসফর্ল সাজযন/অফতফরি টজলা ম্যাফজদস্ট্রে/অফতফরি টজলা 

প্রশাসক/ফসফনয়র সহকারী সফচব/ফনব যাহী প্রদকৌশলী/অফতফরি 

পুফলশ সুপার/এন.ফি.ফস./ফজ.ফস.ও./আর.ফি.ফস./এল.এ.ও./টট্রজাফর 

অফিসার/উপদজলা স্বাস্থৈ ও পফরবার কল্যাণ  অফিসার/উপদজলা কৃফষ 

অফিসার এবাং ৫ম ও ৬ষ্ঠ টগ্রদির প্রাফধকারভুি অন্যান্য কম যচারী। 

১,৯৫০.০০ োকা ১,৬০০.০০ োকা 

(ে) সহকারী সফচব/সহকারী কফমশনার (র্ভফম)/সহকারী পুফলশ সুপার/ 

থানার র্ারপ্রাপ্ত পুফলশ কম যকতযা/সহকারী পফরচালক 

(এন.এস.আই./এলফজ)। ৭ম–৯ম  টগ্রদির  অন্যান্য কম যচারী। 

১,৪২৫.০০ োকা ১,২০০.০০ োকা 

(জ) উপযু যি ব্যয়সীমার তাফলকায় টকাদনা পদের প্রাফধকার ফনফে যষ্টর্াদব 

উদিখ না থাফকদল সাংফিষ্ট পদের সমমর্ যাোসম্পন্ন পদের 

প্রাফধকার প্রদর্াজৈ হইদব। 

-- -- 

খ। আোলতসমূহ : 

০১ ০২ ০৩ ০৪ 

(ক) অৈােফন য টজনাদরল অব বাাংলাদেশ এবাং আন্তজযাফতক অপরাধ েমন 

ট্রাইবুৈনাল/প্রশাসফনক আফপল ট্রাইবুৈনাল/েম আফপল ট্রাইবুৈনাদলর 

টচয়ারম্যান ও  সেস্য। 

টকাদনা ব্যয়সীমা 

থাফকদব না 
প্রদর্াজৈ নদহ 

(খ) অফতফরি অৈােফন য টজনাদরল/টিপুটি অৈােফন য টজনাদরল/সফলফসের/ 

টরফজস্ট্রার টজনাদরল/টরফজস্ট্রার (আফপল ফবর্াগ)/টরফজস্ট্রার 

(হাইদকাে য ফবর্াগ)/টজলা ও োয়রা জজ/সমপর্ যাদয়র জজ। 

৩,৮০০.০০ োকা ২,৮০০.০০ োকা 

(গ) অফতফরি টরফজস্ট্রার/টিপুটি টরফজস্ট্রার/টিপুটি সফলফসের/ 

অফতফরি টজলা ও োয়রা জজ/ফচি জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/ফচি 

টমদট্রাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে/সমপর্ যাদয়র জজ। 

২,৬৫০.০০ োকা 

 

২,০০০.০০ োকা 

 

( ) যুগ্ম টজলা ও োয়রা জজ/অফতফরি ফচি জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/ 

অফতফরি ফচি  টমদট্রাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে/সমপর্ যাদয়র জজ। 
১,৯৫০.০০ োকা ১,৬০০.০০ োকা 

(ঙ) ফসফনয়র সহকারী জজ/ফসফনয়র জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে/টচৌফক 

আোলদতর ফবচারক/ডিট্রাপতিটন ম্যাফজদস্ট্রে।  
১,৪২৫.০০ োকা ১,২০০.০০ োকা 

(চ) সহকারী জজ/সহকারী টরফজস্ট্রার পদের ৫০%। ১,৪২৫.০০ োকা ১,২০০.০০ োকা 

(ে) উপযু যি ব্যয়সীমার তাফলকায় টকাদনা পদের প্রাফধকার ফনফে যষ্টর্াদব  

উদিখ না থাফকদল সাংফিষ্ট পদের সমমর্ যাোসম্পন্ন পদের 

প্রাফধকার প্রদর্াজৈ হইদব। 

- - 
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গ। সাাংফবধাফনক সাংস্থা ও কফমশন : 

নাং নাম ও পেফব ইন্টারদনেসহ 

মাফসক আবাফসক 

টেফলদিাদনর 

ফনধ যাফরত ব্যয়সীমা  

ইন্টারদনেসহ 

মাফসক আবাফসক 

টেফলদিাদনর 

নগোয়নর্াতা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ 

(ক) বাাংলাদেশ সরকারী কম য কফমশদনর টচয়ারম্যান ও সেস্য/প্রধান 

ফনব যাচন কফমশনার ও ফনব যাচন কফমশনার/কম্পদট্রালার অৈান্ড 

অফিের টজনাদরল/দুনীফত েমন কফমশন-এর টচয়ারম্যান ও 

কফমশনার/প্রধান তথ্য কফমশনার ও তথ্য কফমশনার/আইন 

কফমশন-এর টচয়ারম্যান ও সেস্য/বাাংলাদেশ মানবাফধকার 

কফমশদনর টচয়ারম্যান/সরকার কর্তযক সময় সময় গঠিত অন্যান্য 

কফমশদনর প্রধান ও সেস্য। জাতীয় সাংসে সফচবালদয়র 

সফচব/সরকারী কম য কফমশন সফচবালদয়র সফচব/দুনীফত েমন 

কফমশন সফচবালদয়র সফচব। 

টকাদনা ব্যয় সীমা 

থাফকদব না 

প্রদর্াজৈ নদহ 

(খ) জাতীয় সাংসে সফচবালদয়র অফতফরি সফচব, যুগ্মসফচব/ 

যুগ্মপ্রধান/সরকারী কম য কফমশন সফচবালদয়র অফতফরি সফচব, 

যুগ্মসফচব/দুনীফত েমন কফমশন সফচবালদয়র অফতফরি সফচব, 

যুগ্মসফচব/মহাপফরচালক। 

৩,৮০০.০০ োকা ২,৮০০.০০ োকা 

(গ) জাতীয় সাংসে সফচবালদয়র উপসফচব/পফরচালক; সরকারী কম য 

কফমশন সফচবালদয়র উপসফচব/পরীক্ষা ফনয়ন্ত্রক/পফরচালক; 

দুনীফত েমন কফমশন সফচবালদয়র পফরচালক এবাং মানবাফধকার 

কফমশদনর সফচব/পফরচালক। 

২,৬৫০.০০ োকা 

 

২,০০০.০০ োকা 

 

( ) জাতীয় সাংসে সফচবালদয়র সফচদবর একান্ত সফচব; সরকারী কম য 

কফমশদনর সফচব ও সেস্যগদণর একান্ত সফচব; প্রধান ফনব যাচন 

কফমশনার ও ফনব যাচন কফমশনার-এর একান্ত  সফচব; কম্পদট্রালার 

অৈান্ড অফিের টজনাদরদলর একান্ত সফচব; দুনীফত েমন কফমশদনর 

টচয়ারম্যান ও সেদস্যর একান্ত সফচব।  

১,৪২৫.০০ োকা ১,২০০.০০ োকা 

(ঙ) ফনব যাচন কফমশন/সরকারী কম য কফমশন/জাতীয় সাংসে সফচবালয়/ 

মানবাফধকার কফমশন/দুনীফত েমন কফমশন-এর ফসফনয়র সহকারী 

সফচব/সহকারী সফচব/উপপফরচালক/সহকারী পফরচালক/ 

জনসাংদর্াগ অফিসার ও সমমর্ যাোর পদের ৫০% কম যচারী। 

১,৪২৫.০০ োকা ১,২০০.০০ োকা 

(চ) উপযু যি ব্যয়সীমার তাফলকায় টকাদনা পদের প্রাফধকার ফনফে যষ্টর্াদব  

উদিখ  না থাফকদল সাংফিষ্ট পদের সমমর্ যাোসম্পন্ন পদের 

প্রাফধকার প্রদর্াজৈ হইদব।  

-- -- 
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 । আধা-সরকাফর/স্বায়িশাফসত সাংস্থা/কদপ যাদরশন/ফবফধবি সাংস্থা/রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান/ফশক্ষা প্রফতষ্ঠান : 

নাং কম যচারীর নাম ও পেফব ইন্টারদনেসহ 

মাফসক আবাফসক 

টেফলদিাদনর 

ফনধ যাফরত ব্যয়সীমা  

ইন্টারদনেসহ 

মাফসক আবাফসক 

টেফলদিাদনর 

নগোয়নর্াতা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ 

(ক) টচয়ারম্যান/সেস্য/কফমশনার/মহাপফরচালক/অফতফরি মহাপফরচালক/ 

মহা-ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপনা পফরচালক/উপদেষ্টা/কদপ যাদরশন এবাং 

রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠাদনর টক্ষদে র্ততীয় ও তদূর্ধ্য টগ্রদির সকল কম যচারী। 

৩,৮০০.০০ োকা ২,৮০০.০০ োকা 

(খ)  কদপ যাদরশন ও রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান/অন্যান্য সাংস্থায় কম যরত চতুথ য 

টগ্রিভুি কম যচারী; সরকাফর মহাফবদ্যালদয়র অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/ 

অধ্যাপক; টমফিকৈাল কদলজ/টিন্টাল কদলজ-এর অধ্যক্ষ/ 

অধ্যাপক; এবাং টমফিকৈাল ইন্সটিটিউদের প্রধান  

২,৬৫০.০০ োকা 

 

২,০০০.০০ োকা 

 

(গ) হাসপাতাদলর ওয়াদি যর োফয়ত্বপ্রাপ্ত সহদর্াগী অধ্যাপক/ 

আর.এম.ও./আবাফসক টহাদেদলর প্রদর্াে। মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/ 

েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/স্বায়িশাফসত সাংস্থা ও ফবফধবি সাংস্থা/ 

আধা-সরকাফর েপ্তর/রাষ্ট্রায়ি প্রফতষ্ঠান কর্তযক পফরচাফলত 

ফিফনদকর প্রধান। সরকাফর মাধ্যফমক ফবদ্যালদয়র প্রধান ফশক্ষক।  

১,৪২৫.০০ োকা ১,২০০.০০ োকা 

( ) উপযু যি ব্যয়সীমার তাফলকায় টকাদনা পদের প্রাফধকার ফনফে যষ্টর্াদব  

উদিখ না থাফকদল সাংফিষ্ট পদের সমমর্ যাোসম্পন্ন পদের 

প্রাফধকার প্রদর্াজৈ হইদব। 

-- -- 

১৬। টেফলদিাদনর ব্যবহার, ব্যয় এবাং ফনয়ন্ত্রণ : 

(ক) সাংফিষ্ট মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/প্রফতষ্ঠাদনর আবাফসক টেফলদিাদনর মঞ্জুফর ফবদ্যমান টেফলদিাদনর সাংখ্যা 

(নম্বরসহ) সাংবফলত তথ্য (ফনধ যাফরত েদক) একটি টরফজোদর সাংরক্ষণ কফরদত হইদব। 

(খ) আবাফসক টেফলদিাদনর টক্ষদে  ১৫ নম্বর অনুদেদের ক হইদত   ক্রফমদক উফিফখত প্রাফধকারপ্রাপ্ত 

কম যচারীগণ ইো কফরদল ফবদ্যমান ৩য় কলাদম বফণ যত ‘ফনধ যাফরত ব্যয়সীমা-এর পফরবদতয উি অনুদেদের 

৪থ য কলাদম বফণ যত ‘টেফলদিান নগোয়নর্াতা’ গ্রহণ কফরদত পাফরদবন। এইদক্ষদে ফনম্নরূপ শতয প্রদর্াজৈ 

হইদব : (১) টবতনর্াতার সফহত এই র্াতা প্রদেয় হইদব এবাং ইহার অফতফরি র্ৈাে এবাং লাইনদরন্ট প্রাপ্য 

হইদবন; (২) ফব.টি.ফস.এল.-এর টিান এবাং টর্-টকাদনা ইন্টারদনে টসবা প্রোনকারী প্রফতষ্ঠাদনর সাংদর্াগ 

থাফকদত হইদব (৩) টেফলদিান ও ইন্টারদনদের ফবল কম যচারীগণ ব্যফিগতর্াদব পফরদশাধ কফরদবন; (৪) 

সাংফিষ্ট কম যচারী টেফলদিান নগোয়ন র্াতা গ্রহদণ ইচ্ছুক এই মদম য একটি প্রতৈয়নপে প্রফত কম যস্থদল 

একবার টপশ কফরদবন; এবাং (৫) ইন্টারদনে সাংদর্াগ গ্রহদণর টক্ষদে ফব.টি.ফস.এল. এবাং টেফলেকদক 

অগ্রাফধকার প্রোন করা র্াইদত পাদর। 
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(গ) সাংফিষ্ট মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর নগোয়নর্াতা গ্রহণকারী কম যচারীগদণর তাফলকা ও টেফলদিান নম্বর 

সাংরক্ষণ কফরদব। সাংফিষ্ট েপ্তদরর টেফলদিান ফবল মঞ্জুরকারী এই তাফলকা ফহসাব শাখা, প্রধান ফহসাবরক্ষণ 

কম যকতযা/ফবর্াগীয় ফহসাব ফনয়ন্ত্রক/টজলা ফহসাবরক্ষণ কম যকতযা/উপদজলা ফহসাবরক্ষণ কম যকতযা এবাং 

ফব.টি.ফস.এল.-এর ফনকে পফরফশষ্ট-৩ অনুর্ায়ী টপ্ররণ কফরদব। 

( ) টেফলদিান নগোয়নর্াতা গ্রহণকারী কম যচারী টেফলদিানফবল পফরদশাধ না কফরদল ফব. টি. ফস. এল. উি 

সাংদর্াগ ফবফেন্ন কফরদব এবাং সাংফিষ্ট কম যচারীর েপ্তরদক অবফহত কফরদব এবাং সাংদর্াগ ফবফেন্ন থাকা 

অবস্থায় উি নগোয়নর্াতা প্রাপ্য হইদব না। 

(ঙ) সাংফিষ্ট মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর কর্তযক আবাফসক টেফলদিান মঞ্জুফর ও সাংখ্যা  উদিখপূব যক ফনধ যাফরত েদক 

একটি বাফষ যক প্রফতদবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয় টপ্ররণ কফরদত হইদব এবাং উি প্রফতদবেদনর অনুফলফপ 

ফব.টি.ফস.এল. এবাং ফহসাব মহাফনয়ন্ত্রদকর েপ্তদর টপ্ররণ কফরদত হইদব এবাং প্রশাসফনক মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ 

তাহার ফনয়ন্ত্রণাধীন েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠান-এর বাফষ যক প্রফতদবেন সাংগ্রহপূব যক টপ্ররদণর 

ফবষয়টি ফনফিত কফরদব। 

(চ) ব্যয়সীমার মদধ্য টেফলদিান ব্যবহাদরর টক্ষদে সাংফিষ্ট কম যচারী সতকয থাফকদবন এবাং অননুদমাফেত 

অফতফরি ব্যদয়র জন্য ফতফন োয়ী থাফকদবন। এরূপ অফতফরি ব্যয় ব্যফিগতর্াদব পফরদশাধ কফরদবন। 

(ে) সরকাফর আবাফসক টেফলদিানপ্রাপ্ত টকাদনা কম যচারী একই কম যস্থদল টকাদনা টেফলদিানফবহীন পদে বেফল 

হইদল অথবা ফর্ন্ন কম যস্থদল বেফল হইদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় উি টেফলদিান ব্যবহার কফরবার ফবষদয় 

র্থাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ ফনফিত কফরদব। 

(জ) প্রাফধকার/মঞ্জুফর ব্যফতদরদক টেফলদিান ব্যবহার অথবা র্থাসমদয় টেফলদিান সমপ যণ না কফরদল টেফলদিান 

ব্যবহাদরর জন্য সাংফিষ্ট কম যচারী সরকাফর অথ য অপচদয়র জন্য োয়ী হইদবন। 

(ঝ) মঞ্জুফরফবহীন/প্রাফধকারফবহীন টেফলদিান সাংদর্াদগর জন্য সাংদর্াগ গ্রহণকারী ও প্রোনকারী কম যচারীগণ 

সাংফিষ্ট টেফলদিান ফবদলর সমপফরমাণ সরকাফর অথ য অপচদয়র জন্য োয়ী হইদবন। 

(ঞ) নগোয়ন গ্রহণকারী কম যচারী অন্যে বেফল হইদল ফতফন খাত পফরবতযদনর সময় আবাফসক টেফলদিাদনর ফবল 

পফরদশাদধর প্রতৈয়নপে নূতন কম যস্থদল োফখল কফরদবন এবাং আবাফসক টেফলদিাদনর ফবল েী যফেন বদকয়া 

থাফকদল নগোয়ন গ্রহণকারী কম যচারীর ফবরুদি প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় তেন্তপূব যক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কফরদব। 

(ে) ফব.টি.ফস.এল. কর্তযক সরকাফর আবাফসক টেফলদিাদনর ফবল মাফসকফর্ফিদত টপশ কফরদত হইদব এবাং 

মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠান প্রাপ্ত ফবলসমূহ একীর্ভত কফরয়া মাফসকফর্ফিদত 

সমিদয়র জন্য ফহসাবরক্ষণ অফিদস টপ্ররণ কফরদব। 

(ঠ) মন্ত্রণালয়সম্পফকযত সাংসেীয় স্থায়ী কফমটির সর্াপফতর একান্ত সফচব-এর টেফলদিান বাবে র্াবতীয় ব্যয় 

সাংসে সফচবালদয়র বরােকৃত বাদজদের সাংফিষ্ট টকাি হইদত বহন করা হইদব। 

(ি) টবতন ফবদলর সফহত কম যচারীর নগোয়নর্াতা প্রোদনর জন্য অথ য ফবর্াগ প্রদয়াজনীয় সার্কযলার জাফর 

কফরদব। 
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র্ততীয় পফরদেে 

 িৈাক্স এবাং আই.এস.ফি. 

১৭। আই.এস.ফি.িৈাক্স স্থাপদন প্রাফধকাদরর তাফলকা : 

(ক) রাষ্ট্রপফত ও প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়; এবাং 

(খ) প্রধান ফবচারপফতর কার্ যালয়/সকল মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ এবাং জাতীয় সাংসে সফচবালয়/ফনব যাচন কফমশন 

সফচবালয়/কম্পদট্রালার ও অফিের টজনাদরল-এর কার্ যালয়/বাাংলাদেশ সরকারী কম য কফমশন 

সফচবালয়/দুনীফত েমন কফমশন সফচবালয়/প্রধান তথ্য কফমশনাদরর কার্ যালয়/মানবাফধকার কফমশদনর 

টচয়ারম্যাদনর কার্ যালয়/সুপ্রীম টকাদে যর টরফজস্ট্রার টজনাদরল-এর কার্ যালয়। 

১৮।  িৈাক্স স্থাপদনর প্রাফধকাদরর তাফলকা : 

(ক) রাষ্ট্রপফত ও প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়। 

(খ) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সমপর্ যাদয়র ব্যফিবদগ যর েপ্তর/মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক 

(এসফিফজ)/ফসফনয়র সফচব/সফচব/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম), র্ারপ্রাপ্ত 

সফচব/টগ্রি-১ ভুি কম যকতযা/অফতফরি সফচব/অনুফবর্াগ প্রধাদনর েপ্তর/টরফজস্ট্রার হাইদকাে য ফবর্াগ ও 

আফপল ফবর্াগ-এর েপ্তর/টজলা ও োয়রা জজ আোলত/ফচি টমদট্রাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে আোলত এবাং 

ফচি জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে আোলত; 

(গ) সকল েপ্তর/পফরেপ্তর/অফধেপ্তর/সাংযুি েপ্তর/সরকাফর, আধা-সরকাফর সাংস্থা/স্বায়িশাফসত সাংস্থা/ 

কদপ যাদরশন/ফবফধবি সাংস্থা/জাতীয়করণকৃত প্রফতষ্ঠান/আোলত; এবাং 

( ) মাঠ পর্ যাদয় সকল ফবর্াগীয় অফিসপ্রধান/টজলা পর্ যাদয়র অফিসপ্রধান/উপদজলা পর্ যাদয়র অফিসপ্রধান-

এর কার্ যালয়। 

১৯। টেফলদিান আই.এস.ফি. সাংদর্াদগর প্রাফধকাদরর তাফলকা : 

(ক) রাষ্ট্রপফত ও প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও বাসর্বন; 

(খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী এবাং পররাষ্ট্রসফচব-এর অফিস ও বাসর্বন; 

(গ) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সমপর্ যাদয়র ব্যফিবদগ যর োপ্তফরক টিান; 

( ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র সফচব/সফচব/দরক্টর (ফবফপএটিফস/ 

ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব/টগ্রি-১ ভুি কম যকতযা/অফতফরি সফচব, টরফজস্ট্রার 

টজনাদরল-এর োপ্তফরক টিান; 

(ঙ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর অনুফবর্াদগর প্রধান এবাং েপ্তর/সাংস্থার প্রধানগণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র 

সেফতসাদপক্ষ আই.এস.ফি. সাংদর্াগ পাইদবন; এবাং 

(চ) ইহা ব্যতীত ইদতামদধ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র অনুদমােনক্রদম সাংদর্াফজত আই.এস.ফি. 

টেফলদিানসমূহ প্রাফধকার অন্তভু যি হইদব। 
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২০।  সাধারণ ফনয়মাবফল : 

ক। িৈাক্স : 

(ক) প্রাফধকার তাফলকায় উফিফখত মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য অফিসদক ফনধ যাফরত েদক 

(পফরফশষ্ট-৭) প্রস্তাব টপ্ররণপূব যক প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র  ফনকে মঞ্জুফর গ্রহণ কফরদত হইদব; 

(খ) প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ না থাকা সদেও জাতীয় গুরুত্বপূণ য কাদর্ য ফনদয়াফজত টকাদনা 

অফিস/প্রফতষ্ঠাদন িৈাক্স স্থাপদনর ফবষদয় যুফিসাংগত কারণ থাফকদল এবাং প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় কর্তযক 

তাহা র্থার্থ ফবদবফচত হইদল িৈাক্স সাংদর্াদগর অনুমফত প্রোন করা র্াইদব এবাং প্রাফধকারপ্রাপ্ত সকল 

েপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদনর িৈাক্স সাংদর্াদগর ফবষদয় প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র অনুমফত প্রদয়াজন হইদব 

এবাং ইহার জন্য েক নম্বর-৭ অনুর্ায়ী প্রস্তাব টপ্ররণ করদত হইদব; এবাং 

(গ) িৈাক্স পফরচালনার জন্য প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় োপ্তফরক টেফলদিান মঞ্জুফর প্রোন কফরদত পাফরদব।  

খ। আই.এস.ফি. : 

(ক) োপ্তফরক প্রদয়াজদন োপ্তফরক টেফলদিান হইদত টকাদনা জ্বদেফশক কল কফরবার প্রদয়াজন হইদল সাংফিষ্ট 

সফচব/অনুফবর্াগ প্রধান-এর অনুদমােন গ্রহণপূব যক এইরূপ কল করা র্াইদব, মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর 

অনুফবর্াগ প্রধান ও তদূর্ধ্য কম যচারীগদণর কদলর ফহসাব টরফজোরভুি কফরয়া জ্বদেফশক কল কফরদত 

পাফরদবন এবাং প্রদতৈক জ্বদেফশক কলসাংক্রান্ত তথ্য টরফজোরভুি করা এবাং সাংফিষ্ট কম যচারীর 

ঊর্ধ্যতন কর্তযপক্ষ কর্তযক তাহা মাফসকফর্ফিদত প্রফতপােন কফরদত হইদব;  

(খ) প্রাফধকার তাফলকায় উফিফখত েপ্তর/সাংস্থাদক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সেফতক্রদম প্রশাসফনক 

মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ মঞ্জুফর প্রোন কফরদত পাফরদব এবাং প্রাফধকার-অনুর্ায়ী আই.এস.ফি. টেফলদিান 

সাংফিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা এর টি.ও. অৈান্ড.ই-টত অন্তভু যফির প্রদয়াজন হইদব;  

(গ) প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ না থাকা সদেও জাতীয় গুরুত্বপূণ য কাদর্ য ফনদয়াফজত 

মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা অথবা এই সকল অফিসপ্রধাদনর েপ্তর/আবাসস্থদলর টেফলদিান 

আই.এস.ফি. সাংদর্াদগর প্রদয়াজন অনুর্ভত হইদল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সেফতক্রদম সাংফিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ মঞ্জুফর জ্ঞাপন কফরদত পাফরদব; এবাং 

( ) মঞ্জুফরফবহীন আই.এস.ফি. সাংদর্াগ গ্রহণ/প্রোদনর জন্য সাংফিষ্ট কম যচারীগণ োয়ী হইদবন এবাং সকল 

আই.এস.ফি. সাংদর্াদগর প্রস্তাব েক নম্বর-৭ অনুর্ায়ী টপ্ররণ কফরদত হইদব।  
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গ। িৈাক্সসহ আই.এস.ফি. : 

(ক) সাধারণর্াদব প্রাফধকার ব্যফতদরদক িৈাক্স পফরচালনার জন্য টকাদনা টেফলদিাদন আই.এস.ফি. সাংদর্াগ 

প্রোন করা হইদব না; 

(খ) তদব জাতীয় গুরুত্বপূণ য প্রদয়াজদন টকাদনা মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থায় িৈাক্স পফরচালনার জন্য 

টেফলদিাদন আই.এস.ফি. সাংদর্াগ প্রদয়াজন হইদল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সেফতক্রদম প্রশাসফনক 

মন্ত্রণালয় মঞ্জুফর ফেদত পাফরদবন এবাং এইরূপ টক্ষদে  আই.এস.ফি.সাংদর্াদগর ফবষয়টি সাংফিষ্ট টি.ও. 

অৈান্ড.ই.-টত অন্তভু যি কফরদত হইদব; 

(গ) িৈাক্স হইদত ফবফেন্নকৃত আই.এস.ফি. সাংদর্াগ সাংফিষ্ট েপ্তর/প্রফতষ্ঠাদন িৈাক্স পফরচালনার জন্য অতৈন্ত 

গুরুত্বপূণ য বফলয়া  প্রতীয়মান না হইদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় সাংফিষ্ট অফিদসর কাদর্ যর গুরুত্ব ও অন্যান্য 

ফেক ফবদবচনাদন্ত তাহা প্রতৈাহার অথবা বহাল রাফখবার ফবষদয় নীফতমালা-অনুর্ায়ী কার্ যক্রম গ্রহণ 

কফরদব; 

( ) মঞ্জুফরফবহীন আই.এস.ফি. সাংদর্াগ প্রোন করা হইদল প্রোনকারী ও গ্রহণকারী উর্য় কম যচারী োয়ী 

হইদবন; এবাং 

(ঙ) িৈাক্স পফরচালনার জন্য আই.এস.ফি. সাংদর্াদগর মঞ্জুফর প্রস্তাব ফনধ যাফরত েদক টপ্ররণ কফরদত হইদব 

(েক নম্বর-৭)। 

২১।  উন্নয়নপ্রকল্প : 

(ক) প্রকল্প েফলদল সাংস্থান ও বরাে থাফকদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় উন্নয়নপ্রকদল্পর িৈাদক্সর মঞ্জুফর প্রোন 

কফরদত পাফরদব; 

(খ) প্রকল্প েফলদল সাংস্থান ও বরাে থাফকদল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সেফতক্রদম প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় 

উন্নয়নপ্রকদল্প  আই.এস.ফি. সাংদর্াদগর মঞ্জুফর প্রোন কফরদত পাফরদব; 

(গ) টেফলদিান আই.এস.ফি. সাংদর্াদগর ফবষদয় এই পফরেদের ২০ খ অনুদেদে বফণ যত র্াবতীয় শতয 

উন্নয়নপ্রকদল্পর টক্ষদেও প্রদর্াজৈ হইদব; 

( ) িৈাক্স পফরচালনার জন্য সাধারণত আই.এস.ফি. সাংদর্াগ প্রোন করা র্াইদব না এবাং িৈাক্স 

পফরচালনার জন্য আই.এস.ফি. সাংদর্াদগর টক্ষদে  এই পফরেদের ২০ গ অনুদেদে বফণ যত র্াবতীয় শতয 

প্রদর্াজৈ হইদব; এবাং 

(ঙ) িৈাক্স/আই.এস.ফি. সাংদর্াদগর প্রস্তাব ফনধ যাফরত েদক টপ্ররণ কফরদত হইদব (েক নম্বর-৭)। 
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২২। ব্যয়ফনয়ন্ত্রণ/জ্বদেফশক বাতযাফনয়ন্ত্রণ : 

(ক) িৈাক্স/আই.এস. ফি. টেফলদিাদনর র্থার্থ ব্যবহাদরর জন্য সাংফিষ্ট কম যচারী সতকয থাফকদবন এবাং 

অননুদমাফেত ব্যবহাদরর জন্য ফতফন োয়ী হইদবন; 

(খ) িৈাক্স পফরচালনার প্রফতটি জ্বদেফশক কদলর জন্য টরফজোর সাংরক্ষণ কফরদত হইদব এবাং 

মাফসকফর্ফিদত একজন তোরককারী কম যচারী (উপসফচব) কর্তযক উি টরফজোর প্রফতপাফেত হইদব 

এবাং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনদবাদধ টরফজোদরর তথ্য পর্ যাদলাচনা কফরদত পাফরদব;  

(গ)  িৈাদক্স ফবদেদশ বাতযা টপ্ররদণর টক্ষদে মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর যুগ্মসফচব এবাং অন্যান্য টক্ষদে েপ্তর/অফিস 

প্রধাদনর ফলফখত সেফতক্রদম বাতযা টপ্ররণ করা র্াইদব এবাং সাংফিষ্ট কম যচারী উি সেফতপে সাংরক্ষণ 

কফরদবন; 

( ) টর্ সকল মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা প্রফতষ্ঠাদন োপ্তফরক কাদর্ য স্বার্াফবকর্াদব জ্বদেফশক 

টর্াগাদর্াদগর প্রদয়াজন হয়, টসই সকল টক্ষদে  সাধারণর্াদব ফবর্াগীয়প্রধাদনর ফনকে হইদত অনুমফত 

গ্রহণ কফরবার প্রদয়াজন হইদব; 

(ঙ) মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থায় সাংদর্াফজত িৈাক্স/আই.এস.ফি. ইতৈাফে তথ্য, উপাি, বাতযা আোন-

প্রোনকারী র্ন্ত্রপাফতর র্থার্থ ব্যবহার এবাং ব্যয় ফনয়ন্ত্রদণর প্রয়াদস একজন কম যচারীদক সুফনফে যষ্টর্াদব 

োফয়ত্ব প্রোন কফরদত হইদব এবাং প্রদয়াজদন টর্াগাদর্াগ টসল স্থাপন করা র্াইদত পাদর; 

(চ) োফয়ত্বপ্রাপ্ত কম যচারী টরফজোর সাংরক্ষণপূব যক আন্তজযাফতক বাতযা টপ্ররণসম্পফকযত প্রদতৈকটি কদলর 

তাফলকা সাংরক্ষণ কফরদবন এবাং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনদবাদধ এইরূপ কলসম্পফকযত তদথ্যর 

প্রফতদবেন পর্ যাদলাচনা কফরদত পাফরদব;   

(ে) আই.এস.ফি. সাংদর্াফজত টেফলদিাদনর টক্ষদে (িৈাক্সফবহীন) সফচব ব্যফিগত োফয়দত্ব জ্বদেফশক কল 

কফরদত পাফরদবন এবাং কলসম্পফকযত তথ্য টরফজোরভুি কফরবার জন্য োফয়ত্বপ্রাপ্ত কম যচারীর ফনকে 

টপ্ররণ কফরদবন, অন্যান্য টক্ষদে  সফচদবর ফলফখত অনুমফতদত জ্বদেফশক কল করা র্াইদব এবাং এইরূপ 

কদলর তাফলকা টরফজোরভুি হইদব, উি টরফজোর মাফসকফর্ফিদত তোরককারী কম যচারী কর্তযক 

প্রফতপােন কফরবার প্রদয়াজন হইদব এবাং সাংফিষ্ট সফচব/েপ্তরপ্রধান আই.এস.ফি. টেফলদিাদনর ব্যবহার 

ফনয়ন্ত্রণকদল্প র্াবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কফরদবন; এবাং  

(জ) িৈাক্স/আই.এস.ফি. টেফলদিান ব্যফিগত কাদর্ য ব্যবহার করা র্াইদব না। 
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চতুথ য পফরদেে 

ইন্টারকম স্থাপন 

২৩। ইন্টারকম স্থাপদন প্রাফধকাদরর তাফলকা : 

(ক) রাষ্ট্রপফত ও প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়; 

(খ)  সকল মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ, বাাংলাদেশ জাতীয় সাংসে সফচবালয়, ফনব যাচন কফমশন সফচবালয়, বাাংলাদেশ  

সরকারী  কম য কফমশন সফচবালয় ও অন্যান্য সাাংফবধাফনক প্রফতষ্ঠান ও ফবফধবি সাংস্থা; 

(গ) সকল সরকাফর েপ্তর/পফরেপ্তর/অফধেপ্তর/সাংযুি েপ্তর/সাংস্থা; আধা-সরকাফর সাংস্থা/স্বায়িশাফসত 

সাংস্থা, কদপ যাদরশন/ফবফধবি সাংস্থা/টরফজস্ট্রার টজনাদরল এর েপ্তর/টজলা ও োয়রা জজ আোলত/তচফ 

টমদট্রাপফলেন ম্যাফজদস্ট্রে আোলত এবাং ফচি জুফিফশয়াল ম্যাফজদস্ট্রে আোলত; এবাং 

( ) ক, খ এবাং গ উপানুদেদে বফণ যত েপ্তরসমূদহর সকল টগ্রি ৯ ও তদূর্ধ্য কম যচারী এবাং তাহাদের ফপ.ও.-

টের ইন্টারকম সাংদর্াগ থাফকদব।  

২৪।  সাধারণ ফনয়মাবফল : 

(ক) এই নীফতমালা-অনুর্ায়ী প্রাফধকার, টি.ও. অৈান্ড.ই-টত অন্তভু যফি এবাং বাদজে সাংস্থান থাফকদল 

প্রশাসফনক মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ ইন্টারকম স্থাপদনর মঞ্জুফর জ্ঞাপন কফরদত পাফরদব;  

(খ) টর্ সকল মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থায় র্থার্থ কর্তযপদক্ষর মঞ্জুফর ব্যফতদরদক ইন্টারকম সাংদর্াগ 

প্রোন করা হইয়াদে এইরূপ েপ্তদরর প্রাফধকার না থাফকদল টি.ও. অৈান্ড.ই.-টত অন্তভু যফি বাদজদে 

সাংস্থানপূব যক প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় কর্তযক র্ভতাদপক্ষ মঞ্জুফর গ্রহণক্রদম  উি সাংদর্াগ বহাল রাখা 

র্াইদব;  

(গ) প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ না থাকা সদেও জাতীয় গুরুত্বপূণ য কাদর্ য ইন্টারকম স্থাপদনর প্রদয়াজন হইদল 

টি.ও. অৈান্ড.ই.-টত অন্তভু যফি ও বাদজে সাংস্থানসাদপদক্ষ প্রশাসফনক মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ এইরূপ প্রস্তাব 

ফবদবচনা কফরদত পাফরদব; 

( ) অনুমফতফবহীন অথবা র্থার্থর্াদব মঞ্জুফর ব্যফতদরদক ইন্টারকম স্থাপন করা হইদল তাহা অফনয়ফমত 

বফলয়া গণ্য হইদব এবাং সাংফিষ্ট কম যচারী সরকাফর অথ য অপচদয়র োদয় অফর্যুি হইদবন; এবাং   

(ঙ) ইন্টারকম স্থাপদনর সকল প্রস্তাব ফনধ যাফরত েদক টপ্ররণ কফরদত হইদব (েক নাং-৮)। 
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পঞ্চম পফরদেে 

োপ্তফরক/আবাফসক ইন্টারদনে সাংদর্াগ  

২৫। ইনোরদনে সাংদর্াদগর প্রাফধকার তাফলকা : 

(ক) রাষ্ট্রপফত এবাং প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় ও বাসর্বন; 

(খ) বাাংলাদেদশর প্রধান ফবচারপফত এবাং বাাংলাদেশ সুপ্রীম টকাদে যর আফপল ফবর্াগ ও হাইদকাে য ফবর্াদগর 

ফবচারপফতগদণর কার্ যালয় ও বাসর্বন; 

(গ) সকল মন্ত্রণালয় ও ফবর্াগ;  

( ) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী এবাং সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবদগ যর কার্ যালয় ও সরকাফর বাসর্বন; এবাং 

(ঙ) োপ্তফরক ও আবাফসক টেফলদিাদনর প্রাফধকারপ্রাপ্ত সকল কম যচারী। 

২৬। সাধারণ ফনয়মাবফল : 

(ক) োপ্তফরক ইন্টারদনে সাংদর্াদগর টক্ষদে সরকাফর/আধাসরকাফর/স্বায়িশাফসত/টবসরকাফর প্রফতষ্ঠান হইদত 

প্রফতদর্াফগতামূলক েদর টসবা গ্রহণ করা র্াইদব, তদব এইদক্ষদে ফব.টি.ফস.এল./টেফলেকদক অগ্রাফধকার টেওয়া 

র্াইদত পাদর; 

(খ) প্রাফধকার তাফলকায় বফণ যত কার্ যালয়, মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ, েপ্তর, সাংস্থাসমূহদক ফনধ যাফরত েদক (েক ৯) 

প্রস্তাব টপ্ররণপূব যক প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র অনুদমােন গ্রহণ কফরদত হইদব এবাং প্রাফধকার-অনুর্ায়ী 

সাংফিষ্ট ইন্টারদনে সাংদর্াগ প্রাফপ্তমাে ফবষয়টি স্বয়াংফক্রয়র্াদব টি.ও.অৈান্ড.ই. (TO&E)-টত অন্তভু যি 

হইদব;  

(গ) প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ না থাকা সদেও জাতীয় গুরুত্বপূণ য কাদর্ য ফনদয়াফজত টকাদনা অফিদস 

ইন্টারদনে স্থাপদনর ফবষদয় যুফিসাংগত কারণ থাফকদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় তাহা ফবদবচনা কফরদত 

পাফরদব;   

( ) টর্ সকল মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ, েপ্তর, সাংস্থায় প্রাফধকার-অনুর্ায়ী ইদতামদধ্য মঞ্জুফর ব্যফতদরদক ইন্টারদনে 

সাংদর্াগ স্থাপন করা হইয়াদে টসই সকল টক্ষদে এই নীফতমালা জাফরর ২ (দুই) মাদসর মদধ্য ফনধ যাফরত 

েদক (েক নম্বর-৯) প্রস্তাব টপ্ররণপূব যক প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় হইদত র্ভতাদপক্ষ মঞ্জুফর গ্রহণ কফরদত 

হইদব; এবাং 

(ঙ) ইন্টারদনে পফরচালনার জন্য প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় োপ্তফরক টেফলদিান/ব্রিব্যান্ড/ফি.ফি.এন./ 

টরফিওফলাংক/ওয়াইিাই বা নূতন টকাদনা প্রযুফি উদ্ভাফবত হইদল তাহা সাংদর্াদগর মঞ্জুফর প্রোন কফরদত 

পাফরদব এবাং প্রাফধকার-অনুর্ায়ী ইন্টারদনে সাংদর্াগপ্রাফপ্তমাে ফবষয়টি স্বয়াংফক্রয়র্াদব টি.ও.অৈান্ড.ই. 

(TO&E)-টত অন্তভু যি হইদব।  
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২৭। উন্নয়নপ্রকল্প : 

(ক) ফি.ফপ.ফপ./টি.ফপ.ফপ.-টত সাংস্থান ও বরাে থাফকদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় উন্নয়নপ্রকদল্প ইন্টারদনে 

সাংদর্াদগর মঞ্জুফর প্রোন কফরদত পাফরদব; 

(খ) ইদতামদধ্য টকাদনা উন্নয়নপ্রকদল্প ইন্টারদনে সাংদর্াগ গ্রহণ করা হইয়া থাফকদল এই নীফতমালা জাফরর ২ (দুই) 

মাদসর মদধ্য ফনধ যাফরত েদক (েক নম্বর-৯) প্রস্তাব টপ্ররণপূব যক প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র র্ভতাদপক্ষ মঞ্জুফর গ্রহণ 

কফরদত হইদব; এবাং  

(গ) ইন্টারদনে সাংদর্াদগর প্রস্তাব ফনধ যাফরত েদক টপ্ররণ কফরদত হইদব (েক নম্বর-৯)। 

২৮। ইন্টারদনে সাংদর্াগ ব্যবহার ও ব্যয়ফনয়ন্ত্রণ : 

(ক) ইন্টারদনে-এর র্থার্থ ব্যবহাদরর জন্য সাংফিষ্ট ব্যবহারকারী কম যচারী প্রদয়াজনীয় সতকযতা অবলম্বন 

কফরদবন;  

(খ) আবাফসক টেফলদিান প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যচারীগণ ইন্টারদনে ব্যবহাদরর টক্ষদে টর্-টকাদনা ইন্টারদনে 

টসবা প্রোনকারী প্রফতষ্ঠান হইদত সাংদর্াগ গ্রহণ কফরদত পাফরদবন, তদব ইন্টারদনে সাংদর্াগ গ্রহণ 

কফরবার টক্ষদে ফব.টি.ফস.এল./টেফলেকদক অগ্রাফধকার প্রোন করা র্াইদত পাদর; 

(গ) টকাদনা কম যচারীর টেফলদিান ও ইন্টারদনে ফবল টেফলদিান নগোয়দনর প্রাফধকাদরর ফসফলাং-এর 

অফতফরি হইদল সাংফিষ্ট কম যচারী ব্যফিগতর্াদব উি ফবল পফরদশাধ কফরদবন; 

( ) ইন্টারদনে সাংদর্াদগর প্রদয়াজনীয় মদিম এবাং আনুষফেক ব্যয় বাবে প্রাফধকারপ্রাপ্ত কম যচারী সমগ্র 

চাকফর জীবদন একবার ৫,০০০.০০ (পোঁচ হাজার) োকা প্রাপ্য হইদবন এবাং এই টক্ষদে  পূদব যর কম যস্থল 

হইদত এই বাবে অথ য গ্রহণ কদরন নাই মদম য প্রতৈয়ন প্রোন কফরদত হইদব; 

(ঙ) টেফলদিান নগোয়নর্াতা গ্রহণকারী কম যচারীগণ আবাফসক ইন্টারদনদের ফবল তোঁহাদের মাফসক প্রাপ্ত 

র্াতা হইদত পফরদশাধ কফরদবন; 

(চ) নূৈনতম ২৫ (পঁফচশ) জন ব্যবহারকারীসাংবফলত কফম্পউোর টনেওয়াদকয ইন্টারদনে সুফবধা ব্যবহাদরর 

টক্ষদে সদব যাচ্চ মাফসক ব্যয় ২,০০০০০/- (দুই লক্ষ) োকায় সীফমত রাফখদত হইদব, তদব ২৫ জদনর কম 

ব্যবহারসাংবফলত কফম্পউোর টনেওয়াদকযর ইন্টারদনে ব্যবহাদরর মাফসক ব্যয়সীমা জনপ্রফত সদব যাচ্চ 

২৫০০/- (দুই হাজার পোঁচশত) োকায় সীমাবি থাফকদব;  

(ে) অননুদমাফেত সাংদর্াগ এবাং ব্যবহাদরর জন্য সাংফিষ্ট কম যচারী োয়ী থাফকদবন; এবাং 

(জ) প্রাফধকার প্রাপ্ত ব্যফিবগ য/কম যচারীর ইন্টারদনে সাংদর্াগ প্রোন এবাং এই সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় ব্যয় 

সাংফিষ্ট মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর বহন কফরদব।  
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৬ষ্ঠ পফরদেে 

টমাবাইলদিান সাংদর্াগ ও ব্যবহার  
 

২৯। টমাবাইলদিান সাংদর্াদগর প্রাফধকার তাফলকা : 

(ক) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবগ য; 

(খ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র সফচব/ 

সফচব/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব/পফরকল্পনা কফমশদনর সেস্য; 

(গ) প্রধান ফনব যাচন কফমশনার ও ফনব যাচন কফমশনারগণ/বাাংলাদেশ সরকারী কম য কফমশদনর টচয়ারম্যান ও 

সেস্যগণ/কম্পদট্রালার অৈান্ড অফিের টজনাদরল/দুনীফত েমন কফমশদনর টচয়ারম্যান ও কফমশনারগণ/ 

প্রধান তথ্য কফমশনার ও তথ্য কফমশনারগণ/ফবফধবি সাংস্থার টচয়ারম্যান ও সেস্য/বাাংলাদেশ 

ব্যাাংদকর গর্ যনর; 

( ) পুফলশ মহা পফরেশ যক/টগ্রি-১ভুি কম যচারী/অফতফরি সফচব/ফি.ফজ.এি.আই.-এর মহা পফরচালক/ 

এন.এস.আই.-এর মহা পফরচালক/অফতফরি পুফলশ মহা পফরেশ যক; 

(ঙ) ফবদেদশ অবফস্থত বাাংলাদেশ ফমশদনর প্রধানগণ; 

(চ) অফধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থাপ্রধান (নূৈনতম ফদ্বতীয় টবতন টগ্রদির কম যচারী) ফবর্াগীয় কফমশনার/অফতফরি 

ফবর্াগীয় কফমশনার/উপমহাপুফলশ পফরেশ যক/টজলা ও োয়রা জজ/মন্ত্রণালয়-ফবর্াদগ কম যরত যুগ্মসফচব/ 

যুগ্মপ্রধান/উপসফচব/উপপ্রধান/টজলা প্রশাসক/পুফলশ সুপার/মহাপফরচালক/অফতফরি টজলা ও োয়রা 

জজ/যুগ্ম টজলা জজ/অফতফরি টজলা প্রশাসক/অফতফরি পুফলশ সুপার/৪থ য টগ্রি ও তদূর্ধ্য টগ্রদির 

কম যচারী; 

(ে) মহামান্য রাষ্ট্রপফত/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/মাননীয় স্পীকার-এর একান্ত সফচব; 

(জ) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবদগ যর একান্ত সফচব;  

(ঝ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র সফচব/ 

সফচব/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব-এর একান্ত সফচব; এবাং 

(ঞ) উপদজলা ফনব যাহী অফিসার/উপদজলা স্বাস্থৈ ও পফরবার পফরকল্পনা কম যকতযা/উপদজলা কৃফষ 

অফিসার/সহকারী কফমশনার (র্ভফম)/উপদজলা প্রদকৌশলী/টজলা প্রশাসদকর কার্ যালদয়র এন.ফি.ফস./ 

প্রদোকল অফিসার/টট্রজাফর অফিসার/থানার র্ারপ্রাপ্ত কম যকতযা।  
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৩০।  সরকাফর টমাবাইলদিাদনর ইন্টারন্যাশনাল টরাফমাং সুফবধার প্রাফধকার : 

(ক) মন্ত্রী, প্রফতমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবগ য; 

(খ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক (এসফিফজ)/ফসফনয়র সফচব/সফচব/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ 

ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব/পফরকল্পনা কফমশদনর সেস্য; 

(গ) বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর গর্ন যর; 

( ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফবদেশ সিরকালীন সরকাফর সিরসেী ফহসাদব প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র যুগ্মসফচব 

অথবা তদূর্ধ্য পর্ যাদয়র কম যচারী; 

(ঙ) সরকাফরর্াদব ফবদেশ সিরকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টপ্রস সফচব ও একান্ত  সফচব ১, একান্ত সফচব ২ 

ও রাষ্ট্রাচার প্রধান, সহকারী একান্ত সফচব ও প্রদোকল অফিসার; এবাং 

(চ) মহামান্য রাষ্ট্রপফতর ফবদেশ সিরকালীন সরকাফর সিরসেী ফহসাদব রাষ্ট্রপফতর কার্ যালদয়র যুগ্মসফচব 

অথবা তদূর্ধ্য পর্ যাদয়র কম যচারী।  
 

৩১। সাধারণ ফনয়মাবফল : 

(ক) প্রাফধকার তাফলকায় উফিফখত েপ্তর/সাংস্থা/মন্ত্রণালয়/ফবর্াগসমূহদক প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় মঞ্জুফর প্রোন 

কফরদত পাফরদব;  প্রাফধকার-অনুর্ায়ী মঞ্জুফর প্রাফপ্তমাে টমাবাইলদিান স্বয়াংফক্রয়র্াদব সাংফিষ্ট টি. ও. 

অৈান্ড. ই.-টত অন্তভু যি হইদব;  

(খ) প্রাফধকার তাফলকায় উদিখ না থাকা সদেও জাতীয় গুরুত্বপূণ য কাদর্ য ফনদয়াফজত মন্ত্রণালয়/ 

ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা অথবা এই সকল অফিসপ্রধাদনর েপ্তর/আবাসস্থদল টমাবাইলদিান সাংদর্াদগর 

প্রদয়াজন অনুর্ভত হইদল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র সেফতক্রদম সাংফিষ্ট মন্ত্রণালয় মঞ্জুফর জ্ঞাপন কফরদত 

পাফরদব, তদব প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র টক্ষদে  মুখ্য সফচব এইরূপ মঞ্জুফর প্রোন কফরদত পাফরদবন; 

(গ) এই নীফতমালা জাফরর পর টকাদনা কম যচারীর প্রাফধকারবফহভু যত টমাবাইলদিান সাংদর্াগ থাফকদল তাহা 

বাফতল বফলয়া গণ্য হইদব। মঞ্জুফরফবহীন টমাবাইলদিান সাংদর্াগ গ্রহণ/প্রোদনর জন্য সাংফিষ্ট কম যচারী 

োয়ী হইদবন; 

( ) সকল টমাবাইলদিাদনর সাংদর্াদগর প্রস্তাব ফনধ যাফরত েদক টপ্ররণ কফরদত হইদব (েক নম্বর-১০); 

(ঙ) সরকাফর কম যচারীর সফহত সরকাফর প্রদয়াজদন সাব যক্ষফণক টর্াগাদর্াগ রক্ষার সুফবধাদথ য কম যচারীর 

ব্যবহাদর থাকা টমাবাইলদিান সাংদর্াগ নম্বরটি সাংফিষ্ট েপ্তরপ্রধান/ফনয়ন্ত্রণকারী কম যচারীদক 

আবফেকর্াদব অবফহত কফরদত হইদব এবাং অবফহতকরদণর তাফরখ হইদত ফতফন মাফসকর্াতা প্রাপ্য 

হইদবন; অন্যথায় ফতফন টমাবাইলর্াতা প্রাপ্য হইদবন না; 

(চ) মাফসক টমাবাইলদিান বাবে র্াতা প্রাপ্যতা ব্যফতদরদক সরকাদরর উপর অন্য টকাদনা োয় ( টর্মন : 

টসে ক্রয় ও সাংদর্াগ খরচ) বতযাইদব না; 

(ে) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্যসফচব/মুখ্য সমিয়ক (এফসফিফজ)/ফসফনয়র সফচব/ 

সফচব/টরক্টর (ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব সরকাফর ব্যদয় অনফধক 

৭৫,০০০.০০ (পঁচাির হাজার) োকা টমাবাইলদিান টসে ক্রদয়র জন্য প্রাপ্য হইদবন এবাং টমাবাইল টসে 

ক্রয় ও এই সাংক্রান্ত প্রদয়াজনীয় র্াবতীয় ব্যয় সাংফিষ্ট মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/ সাংস্থা বহন কফরদব; এবাং 

(জ) টমাবাইল সাংদর্াদগর টক্ষদে সরকাফর খাদতর টেফলেকদক অগ্রাফধকার প্রোন করা র্াইদত পাদর। 
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৩২। আন্তজজাতিক টরাফমাং ব্যয়সীমা : 

(ক) সরকাফর কাদর্ য ফবদেশ সিরকালীন মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ও সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবগ য আন্তজাফতযক 

টরাফমাং সুফবধার প্রদয়াজদন টমাবাইদলর ব্যয়সীমা/ফসফলাং থাফকদব না; এবাং 

(খ) সরকাফর কাদর্ য ফবদেশ সিরকালীন আন্তজাফতযক টরাফমাং (সীফমত িাো টরাফমাং) সুফবধার প্রদয়াজদন 

মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক/ফসফনয়র সফচব/সফচব/বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর গর্ যনর/টরক্টর 

(ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচবগদণর টমাবাইদলর ব্যয়সীমা/ফসফলাং  

থাফকদব না। 

৩৩। উন্নয়নপ্রকল্প: 

(ক) ফি.ফপ.ফপ./টি.ফপ.ফপ.-টত সাংস্থান ও বরাে থাফকদল প্রশাসফনক মন্ত্রণালয় উন্নয়নপ্রকদল্প টমাবাইলদিান 

সাংদর্াদগর প্রস্তাব ফবদবচনাপূব যক মঞ্জুফর প্রোন কফরদত পাফরদবন; এবাং 

(খ) উন্নয়নপ্রকদল্প টমাবাইলদিান সাংদর্াদগর ফবষদয় এই পফরদেদের ৩১ অনুদেদে বফণ যত র্াবতীয় শতয 

প্রদর্াজৈ হইদব। 

৩৪। ব্যয়ফনয়ন্ত্রণ/জ্বদেফশক বাতযাফনয়ন্ত্রণ : 

(ক) টমাবাইলদিাদনর র্থার্থ ব্যবহাদরর জন্য সাংফিষ্ট ব্যবহারকারী কম যচারী োয়ী থাফকদবন এবাং 

অননুদমাফেত ব্যবহাদরর জন্য ফতফন োয়ী হইদবন; 

(খ) মন্ত্রী/প্রফতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী সমমর্ যাোসম্পন্ন ব্যফিবদগ যর টকাদনা ব্যয় সীমা থাফকদব না; 

(গ) মফন্ত্রপফরষে সফচব/মুখ্য সফচব/মুখ্য সমিয়ক/ফসফনয়র সফচব/সফচব/বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর গর্ যনর/টরক্টর 

(ফবফপএটিফস/ফবফসএস প্রশাসন একাদিফম)/র্ারপ্রাপ্ত সফচব/পফরকল্পনা কফমশদনর সেস্য/মহাপুফলশ 

পফরেশ যক/ফি.ফজ.এি.আই.-এর মহাপফরচালক/এন.এস.আই-এর মহাপফরচালক/ফবর্াগীয় কফমশনার/ 

অফতফরি মহাপুফলশ পফরেশ যক/উপ মহাপুফলশ পফরেশ যক/টজলা প্রশাসক/পুফলশ সুপার-এর মাফসক 

টকাদনা ব্যয়সীমা থাফকদব না; 

( ) অফতফরি সফচব, টজলা ও োয়রা জজ, যুগ্মসফচব, যুগ্মপ্রধান, প্রাফধকারপ্রাপ্ত সমমর্ যাোসম্পন্ন কম যচারীগণ 

টমাবাইলদিাদনর জন্য মাফসকর্াতা ইন্টারদনে ব্যবহারসহ ১,৫০০/- (এক হাজার পোঁচশত) োকা হইদব; 

(ঙ) প্রাফধকারপ্রাপ্ত অন্যান্য কম যচারীগদণর টমাবাইলদিাদনর মাফসকর্াতা ইন্টারদনে ব্যবহারসহ ১,০০০/-

(এক হাজার) োকা হইদব; এবাং 

(চ) টমাবাইলদিান ও টমাবাইদল ইন্টারদনে ব্যবহাদরর জন্য প্রাপ্য র্াতা কম যচারীর টবতদনর সফহত প্রোদনর 

জন্য অথ য ফবর্াগ সার্কযলার জাফর কফরদব।   
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েক ১ 

সরকাফর োপ্তফরক টেফলদিান মঞ্জুফরর প্রস্তাব েক : 

১। কম যচারীর নাম, টমাবাইলনম্বর ও ই-টমইল ঠিকানা :  

২।  পেফব ও োপ্তফরক ঠিকানা :  

৩। টবতনদেল ও বতযমান মূল টবতন :  

৪। বতযমান পদে টর্াগোদনর তাফরখ :  

৫। নূতন পে হইদল পে সৃফষ্টর তাফরখ 

(পে সৃফষ্টর আদেদশর অনুফলফপসহ) 

:  

৬। উন্নয়নপ্রকদল্প ফনদয়াফজত হইদল ফি.ফপ.ফপ.টত সাংস্থান 

রফহয়াদে ফক না; 

(ফপফপ-এর সতৈাফয়ত উদ্বৃতাাংশ প্রোন কফরদত হইদব) 

:  

৭। নীফতমালা-অনুর্ায়ী প্রাফধকার রফহয়াদে ফক না; 

(নীফতমালার সাংফিষ্ট অনুদেে উদিখসহ) 

:  

৮। প্রাফধকার না থাফকদল প্রস্তাব টপ্ররদণর কারণ (কাদর্ যর প্রকৃফত ও 

প্রস্তাদবর স্বপদক্ষ যুফি ফলফপবি কফরবার জন্য পৃথক কাগজ 

ব্যবহার করা র্াইদব) 

:  

৯। প্রস্তাফবত টেফলদিাদনর ব্যয় ফমোদনার খাত এবাং ব্যয় 

ফমোদনার জন্য প্রদয়াজনীয় বাদজে বরাে রফহয়াদে ফক না 

:  

১০। আদবেনকারী কম যচারীর প্রতৈয়ন:  এই মদম য প্রতৈয়ন করা র্াইদতদে টর্ 

উপফরউি তথ্য সঠিকর্াদব প্রোন 

করা হইয়াদে। 

   আদবেনকারী কম যচারীর  

স্বাক্ষর ও ফসল 

১১। েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদন কম যরত হইদল 

সাংফিষ্ট েপ্তরপ্রধাদনর সুপাফরশ 

 

: 

 

 

১২। মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগ কম যরত হইদল সাংফিষ্ট ফনয়ন্ত্রণকারী 

কম যচারীর  সুপাফরশ  

:  
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েক ২ 

সরকাফর আবাফসক/োপ্তফরক টেফলদিাদনর টরফজোর  

মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর নাম : 

ক্রফমক টেফণফর্ফিক 

পদের নাম 
পদের 

সাংখ্যা 
টেফলদিাদনর 

প্রাফধকারপ্রাপ্ত পদের 

সাংখ্যা 

পদের 

টেফণফর্ফিক 

টেফলদিাদনর 

সাংখ্যা 

টেফলদিাননম্বর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
েক ৩ 

সরকাফর োপ্তফরক/আবাফসক টেফলদিাদনর ফববরণী  

মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর নাম : 

ক্রফমক টেফণফর্ফিক 

পদের নাম 

পদের 

সাংখ্যা 
টেফলদিাদনর 

প্রাফধকারপ্রাপ্ত পদের 

সাংখ্যা 

ফবদ্যমান 

টেফলদিাদনর 

সাংখ্যা 

ফবদশষ ফবদবচনায় 

টকাদনা মঞ্জুফর প্রোন 

করা হইদল মঞ্জুফরর 

তাফরখ ও কর্তযপদক্ষর 

নাম 
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েক ৪ 

সরকাফর আবাফসক টেফলদিান মঞ্জুফরর েক : 

১। কম যচারীর নাম, টমাবাইলনম্বর ও ই-টমইল ঠিকানা :  

২। আবাফসক ঠিকানা ও টেফলদিাননম্বর :  

৩। পেফব ও অফিস :  

৪। টবতনদেল ও বতযমান মূলদবতন :  

৫। বতযমান পদে টর্াগোদনর তাফরখ :  

৬। নূতন পে হইদল পে সৃফষ্টর তাফরখ  

(পে সৃফষ্টর আদেদশর অনুফলফপ সাংযুি করা প্রদয়াজন) 
:  

৭। উন্নয়নপ্রকদল্প ফনদয়াফজত হইদল ফিফপফপ/টিফপফপ-টত সাংস্থান রফহয়াদে 

ফক না (ফিফপফপ/টিফপফপ-এর উদ্বৃতাাংশ সাংযুি কফরদত হইদব) 
:  

৮। নীফতমালা-অনুর্ায়ী প্রাফধকার রফহয়াদে ফক না (প্রাফধকার থাফকদল 

নীফতমালার সাংফিষ্ট অনুদেে  উদিখসহ) 
:  

৯। টকাো-অনুর্ায়ী প্রাপ্য টেফলদিাদনর ফবপরীদত প্রস্তাব ফক না; 

টসইদক্ষদে কম যচারীর সাংখ্যা, প্রাপ্য টকাো এবাং বতযমান টেফলদিাদনর 

সাংখ্যা উদিখ্য 

:  

১০। প্রাফধকার না থাকা সদেও প্রস্তাব টপ্ররদণর কারণ (কাদর্ যর প্রকৃফত ও 

যুফি  উদিখ  কফরবার জন্য আলাো কাগজ ব্যবহার করা র্াইদব) 
:  

১১। আদবেনকারী নগোয়ণ গ্রহণ কফরদত চাইদল তাহার প্রাফধকার  

উদিখপূব যক ব্যয়সীমা  উদিখ  কফরদত হইদব 
  

১২। প্রস্তাফবত টেফলদিাদনর ব্যয় ফমোদনার খাত এবাং বাদজে বরাে 

রফহয়াদে ফক না 
:  

১৩। কম যচারীর প্রতৈয়নপে : আফম এই মদম য প্রতৈয়ন 

কফরদতফে টর্ উপফরউি তথ্য 

সঠিকর্াদব প্রোন করা 

হইয়াদে।  

 

আদবেনকারী কম যচারীর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 

১৪। সাংযুি েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদন কম যচারীদের টক্ষদে 

সাংফিষ্ট েপ্তরপ্রধাদনর সুপাফরশ 
:  

১৫। মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগ কম যরত হইদল সাংফিষ্ট ফনয়ন্ত্রণকারী কম যচারীর 

সুপাফরশ 
:  
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েক ৫ 

সরকাফর আবাফসক টেফলদিাদনর খাত পফরবতযন েক : 

১। কম যচারীর নাম, টমাবাইলনম্বর ও ই-টমইল ঠিকানা :  

 

২। পেফব ও বতযমান কম যস্থল  : 

 

 

 

৩। আবাফসক ঠিকানা :  

৪। আবাফসক টেফলদিাননম্বর  :  

৫। প্রস্তাফবত টেফলদিাদনর ফবদ্যমান খাদতর নাম :  

৬। পূদব য র্থার্থর্াদব খাত পফরবতযন হইয়াদে ফক না 

(সব যদশষ ফবদলর োয়াফলফপ সাংযুি কফরদত  হইদব) 

:  

৭। টেফলদিাদনর স্থানান্তদরর প্রস্তাফবত খাদতর নাম :  

৮। প্রস্তাফবত পদের প্রাফধকার রফহয়াদে ফক না 

(নীফতমালার সাংফিষ্ট অনুদেে উদিখ্য) 

:  

৯। আদবেনকারী নগোয়নর্াতা গ্রহণকারী হইদল অথবা 

নগোয়নর্াতা গ্রহণ কফরদত চাইদল পূব যবতী কম যস্থদলর 

আবাফসক টেফলদিাদনর বদকয়া ফবল টনই মদম য 

সাংফিষ্ট েপ্তদরর প্রতৈয়নপে সাংযুি কফরদত হইদব 

:  

১০। 

 

 

 

 

 

প্রস্তাফবত কম যচারীর প্রতৈয়নপে : আফম এই মদম য প্রতৈয়ন কফরদতফে টর্ 

উপযু যি তথ্য সঠিকর্াদব প্রোন করা 

হইয়াদে।  

 

আদবেনকারী কম যচারীর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 

১১। সাংযুি েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদন 

কম যরত হইদল সাংফিষ্ট েপ্তরপ্রধাদনর সুপাফরশ 

: েপ্তরপ্রধাদনর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 

১২। মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগ কম যরত হইদল সাংফিষ্ট ফনয়ন্ত্রণকারী 

কম যচারীর সুপাফরশ 

:  
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েক ৬ 

সরকাফর আবাফসক টেফলদিান ব্যফিগতকরণ েক : 

১। কম যচারীর নাম, টমাবাইলনম্বর ও ই-টমইল ঠিকানা :  

২। আবাফসক টেফলদিাননম্বর ও আবাফসক ঠিকানা :  

৩। অবসরকালীন পেফব ও কম যস্থল :  

৪। টবতনদেল ও মূলদবতন :  

৫। টেদশ/ঢাকায় কম যরত অফিদসর ঠিকানা ও  টেফলদিাননম্বর :  

৬। টেফলদিানটির খাত (সব যদশষ টেফলদিান ফবদলর োয়াফলফপ সাংযুি 

করা প্রদয়াজন) 

:  

৭। আদবেনকারী কম যচারীর অবসর প্রস্তুফত ও অবসদরর তাফরখ :  

৮। আদবেনকারী কম যচারীর টেদশর বাফহদর/ঢাকার বাফহদর গমদনর 

তাফরখ 

:  

৯। মৃত কম যচারীর উিরাফধকারীর টক্ষদে আদবেনকারীর সফহত 

কম যচারীর সম্পকয এবাং কম যচারীর মৃতুৈর তাফরখ। 

:  

১০। সাংফিষ্ট কম যচারীর স্বামী/স্ত্রীর নাদম টকাদনা আবাফসক টেফলদিান 

থাফকদল তাহার ফববরণ 

:  

১১। বাসর্বদন অন্য টেফলদিান থাফকদল টেফলদিাননম্বর এবাং কীর্াদব 

প্রাপ্ত 

:  

১২। 

 

 

 

 

কম যচারীর/আদবেনকারীর প্রতৈয়নপে : আফম এই মদম য প্রতৈয়ন কফরদতফে 

টর্ উপযু যি তথ্য সঠিকর্াদব প্রোন 

করা হইয়াদে।  

 

আদবেনকারী কম যচারীর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 

১৩। সাংযুি েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদন কম যরত হইদল 

সাংফিষ্ট েপ্তরপ্রধাদনর সুপাফরশ 

: েপ্তরপ্রধাদনর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 

১৪। মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগ কম যরত হইদল সাংফিষ্ট ফনয়ন্ত্রণকারী কম যচারীর 

সুপাফরশ  

:  
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েক নম্বর-৭ 

 
সরকাফর েপ্তদর িৈাক্স/আই.এস.ফি. প্রস্তাব মঞ্জুফর েক : 

 

১। প্রস্তাফবত মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা/কদপ যাদরশন/প্রফতষ্ঠাদনর নাম  

 

:  

 

২। প্রস্তাফবত সাংদর্াদগর নাম িৈাক্স/আই.এস.ফি. 

 

:  

৩। প্রস্তাফবত মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা/কদপ যাদরশন/প্রফতষ্ঠাদনর কাদর্ যর 

প্রকৃফত 

:  

 

 

৪। প্রস্তাফবত সাংদর্াদগর কারণ (যুফি উপস্থাপদনর জন্য আলাো কাগজ 

ব্যবহার করা র্াইদব) 

 

:  

৫। নীফতমালা-অনুর্ায়ী প্রাফধকার রফহয়াদে ফক না; থাফকদল সাংফিষ্ট 

অনুদেে  উদিখ  কফরদত হইদব 

 

:  

৬। প্রাফধকার না থাফকদল প্রস্তাব টপ্ররদণর কারণ (যুফি উপস্থাপদনর জন্য 

আলাো কাগজ ব্যবহার করা র্াইদব) 

 

:  

৭। প্রস্তাফবত সাংদর্াদগর জন্য আনুমাফনক ব্যদয়র পফরমাণ :  

৮। ব্যয় ফমোদনর জন্য বরাে রফহয়াদে ফক না 

 

:  

৯। সাংফিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা/কদপ যাদরশনপ্রধাদনর সুপাফরশ :  

 

েপ্তরপ্রধাদনর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 

১০। সাংফিষ্ট প্রশাসফনক মন্ত্রণালদয়র/মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর ফসফনয়র সফচব/ 

সফচদবর সুপাফরশ 

: 

 

 

সফচদবর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 
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েক ৮ 

সরকাফর েপ্তদর ইন্টারকম স্থাপদনর মঞ্জুফর প্রস্তাব েক : 

১। প্রস্তাফবত মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা/কদপ যাদরশন/ 

প্রফতষ্ঠাদনর নাম  

:  

 

 

২। প্রস্তাফবত কার্ যালদয়র কাদর্ যর প্রকৃফত :  

 

৩। কম যচারীর সাংখ্যা এবাং ইন্টারকম স্থাপদনর 

(প্রস্তাফবত) সাংখ্যা 

:  

 

 

৪। উি কার্ যালদয় ফপএফবএক্স সাংদর্াগ রফহয়াদে ফক না; 

থাফকদল কতজন কম যচারীর উি সাংদর্াগ রফহয়াদে?  

 

:  

৫। ব্যয় ফমোদনার জন্য টকাদনা বরাে রফহয়াদে ফক না? 

 

:  

৬। ব্যয় ফমোদনার খাত 

 

:  

৭। সাংফিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা/কদপ যাদরশন প্রধাদনর সুপাফরশ :  

 

েপ্তরপ্রধান/সাংস্থাপ্রধাদনর 

স্বাক্ষর, তাফরখ ও ফসল 

৮। মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর সফচদবর সুপাফরশ : 

 

 

 

 

 

 

 

সফচদবর স্বাক্ষর, তাফরখ ও ফসল 
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েক ৯  

সরকাফর েপ্তদর ইন্টারদনে সাংদর্াগ স্থাপদনর মঞ্জুফর েক : 

১। প্রস্তাফবত মন্ত্রণালয়/ফবর্াগ/েপ্তর/সাংস্থা/কদপ যাদরশন/ 

প্রফতষ্ঠাদনর নাম  

:  

 

 

২। প্রস্তাফবত কার্ যালদয়র কাদর্ যর প্রকৃফত :  

 

৩। কম যচারীর সাংখ্যা এবাং ইন্টারদনে স্থাপদনর (প্রস্তাফবত) 

সাংখ্যা 

:  

 

 

৪। নীফতমালা-অনুর্ায়ী প্রাফধকার রফহয়াদে ফক না; 

(থাফকদল অনুদেে  উদিখ  প্রদয়াজন) 

 

:  

৫। প্রাফধকার না থাফকদল প্রস্তাব টপ্ররদণর কারণ (যুফি 

উপস্থাপদনর জন্য আলাো কাগজ ব্যবহার করা র্াইদব) 

 

:  

৬। ব্যয় ফমোদনার জন্য টকাদনা বরাে রফহয়াদে ফক না 

 

:  

৭। সাংফিষ্ট েপ্তর/সাংস্থা/কদপ যাদরশদনর স্বাক্ষর :  

 

েপ্তরপ্রধান/সাংস্থাপ্রধাদনর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 

৮। মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগর সফচদবর সুপাফরশ : 

 

 

 

 

 

 

সফচদবর স্বাক্ষর, তাফরখ ও ফসল 
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েক ১০ 

টমাবাইলদিান সাংদর্াদগর মঞ্জুফর েক : 

১। কম যচারীর নাম ও ই-টমইল ঠিকানা :  

২। আবাফসক ঠিকানা ও টেফলদিাননম্বর   

৩। পেফব ও অফিস :  

৪। টবতন টগ্রি ও বতযমান মূলদবতন :  

৫। বতযমান পদে টর্াগোদনর তাফরখ :  

৬। নূতন পে হইদল পে সৃফষ্টর তাফরখ  

(পে সৃফষ্টর আদেদশর অনুফলফপ সাংযুি করা প্রদয়াজন) 

:  

৭। উন্নয়ন প্রকদল্প ফনদয়াফজত হইদল ফিফপফপ/টিফপফপ-টত সাংস্থান 

রফহয়াদে ফক না (ফিফপফপ/টিফপফপ-এর উদ্বৃতাাংশ সাংযুি কফরদত 

হইদব) 

:  

৮। নীফতমালা-অনুর্ায়ী প্রাফধকার রফহয়াদে ফক না (প্রাফধকার থাফকদল 

নীফতমালার সাংফিষ্ট অনুদেে  উদিখসহ) 
:  

৯। প্রাফধকার না থাকা সদেও প্রস্তাব টপ্ররদণর কারণ (কাদর্ যর প্রকৃফত ও 

যুফি উদিখ  কফরবার জন্য আলাো কাগজ ব্যবহার করা র্াইদব) 
:  

১০ প্রস্তাফবত টমাবাইলদিাদনর ব্যয় ফমোদনর খাত এবাং বাদজে বরাে 

রফহয়াদে ফক না 
:  

১১। টমাবাইলদিান টসদের প্রাফধকারভুি ফক না (পেফব  উদিখসহ) :  

১২। আন্তজযাফতক টরাফমাং-এর প্রাফধকারভুি ফক না (পেফব  উদিখসহ) :  

১৩। টমাবাইলদিাদনর টসদের প্রাফধকারভুি ফক না :  

১৪। কম যচারীর প্রতৈয়নপে : আফম এই মদম য প্রতৈয়ন কফরদতফে 

টর্ উপযু যি তথ্য সঠিকর্াদব 

প্রোন করা হইয়াদে।  

 

আদবেনকারী কম যচারীর স্বাক্ষর 

তাফরখ ও ফসল 

১৫ সাংযুি েপ্তর/অফধেপ্তর/পফরেপ্তর/সাংস্থা/প্রফতষ্ঠাদন কম যচারীদের 

টক্ষদে সাংফিষ্ট েপ্তরপ্রধাদনর সুপাফরশ 
:  

১৬ মন্ত্রণালয়/ফবর্াদগ কম যরত হইদল সাংফিষ্ট ফনয়ন্ত্রণকারী কম যচারীর 

সুপাফরশ 
:  

বাোঃসোঃমুোঃ-৭৫৩৫ কম(ফব-৬)/২০১৭-১৮৫,০০০ বই, ২০১৮। 
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  সিকাতি কাট্জ ব্যবহাট্িি জন্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

সরকাফর টেফলদিান, টসলুলার, িৈাক্স ও 

ইন্টারদনে নীফতমালা, ২০১৮ 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন অনুফবর্াগ 
বাাংলাদেশ সফচবালয়, ঢাকা। 
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সরকাফর টেফলদিান, টসলুলার, িৈাক্স ও 

ইন্টারদনে নীফতমালা, ২০১৮ 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

প্রশাসন অনুফবর্াগ 
বাাংলাদেশ সফচবালয়, ঢাকা। 
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