
 

[ evsjv‡`k †M‡R‡Ui AwZwi³ msL¨vq 15 wW‡m¤^i, 2015 Zvwi‡L cÖKvwkZ ]  

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
aথ র্ ম ণালয় 
aথ র্ িবভাগ 

 (বাস্তবায়ন aনুিবভাগ) 

আেদশ 

তািরখ, 12 েপৗষ 2533 বঙ্গাব্দ/ 26 িডেসমব্র 3126 িখর্স্টাব্দ 

eস. আর. o নং 484-আiন/3126।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 
1975 (Act No. XXXII of 1975) eর section 5 e দত্ত ক্ষমতাবেল সরকার িনম্নরূপ আেদশ জাির 
কিরল, যথা:— 

2।   িশেরানাম, বতর্ন o েয়াগ।—(2) ei আেদশ চাকির (বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ)  (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ, 3126 নােম aিভিহত হiেব। 

(3)  ei আেদশ, uপ-aনুেচ্ছদ (4) eর িবধান সােপেক্ষ, 2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত কায র্কর হiয়ােছ 
বিলয়া গণয্ হiেব। 

(4)  িনম্নবিণ র্ত শতর্ সােপেক্ষ, 2 জুলাi 3126 তািরেখ ei আেদেশর aনুেচ্ছদ 4 e uিল্লিখত জাতীয় 
েবতনেস্কল, 3126 কায র্কর হiেব, যথা:— 

(ক)  aনুেচ্ছদ 6 eর িবধান aনুযায়ী 2 জুলাi 3126 তািরেখ েবতন িনধ র্ারণ হiেব eবং eiরূপ 
িনধ র্ািরত েবতন 2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত দান করা হiেব; 

(খ) কম র্চারীগণ  2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত ei আেদশ জািরর তািরখ পয র্ন্ত সমেয়র েবতন  
বেকয়া িহসােব াপয্ হiেবন;  

(গ) ei আেদেশর aধীন েদয় aনয্ানয্ সকল ভাতা 41 জুন 3126 তািরেখ াপয্ aংেক 41 জুন 
3127 তািরখ পয র্ন্ত দান করা হiেব; 

(ঘ) জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 কায র্কর হiবার তািরখ হiেত মহাঘ র্ ভাতা িবলুপ্ত হiয়ােছ বিলয়া গণয্ 
হiেব eবং 2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত iেতামেধয্ আহিরত মহাঘ র্ভাতা দফা (খ) eর aধীন 
াপয্ বেকয়ার সিহত সমনব্য় কিরেত হiেব; 

(ঙ) দফা (ঘ) েত িভন্নতর যাহা িকছুi থাকুক না েকন, 2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত েয সকল 
কম র্চারী aবসেরাত্তর (িপআরeল) ছুিটেত আেছন তাহারা aবসেরাত্তর ছুিটেত থািকবার সমেয় 
41 জুন 3126 তািরেখ আহিরত মহাঘ র্ভাতা পাiেত থািকেবন। 

বয্াখয্া।—দফা (ঙ) eর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প, েয কম র্চারী 2 জুলাi 3126 তািরেখ aবসেরাত্তর ছুিটেত আেছন  
িতিন 41 জুন 3126 তািরেখ েয হাের মহাঘ র্ভাতা পাiেতন েসi হাের aবসেরাত্তর ছুিট েশষ না 
হoয়া পয র্ন্ত াপয্ হiেবন। 
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(5) ei আেদশ িনম্নবিণ র্ত বয্িক্ত, কম র্চারী o িমক বয্তীত বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ-e কম র্রত সকল 
কম র্চারীর েক্ষে  েযাজয্ হiেব, যথা:— 

(ক) েয সকল েবসামিরক কম র্চারীেক িতরক্ষা াক্কলন হiেত েবতন দান করা হয় ত হারা বয্তীত 
িতরক্ষা সািভ র্সসমূেহ িনেয়ািজত কম র্চারীগণ; 

(খ) পুিলশ বািহনীেত িনেয়ািজত কম র্চারীগণ; 

(গ) পণয্ uৎপাদনশীল রা ীয় িশল্প িতষ্ঠান িমক (চাকিরর শতর্াবলী) আiন, 3123 (3123 সেনর 
35 নং আiন) eর ধারা 3 eর দফা (ঘ) েত সংজ্ঞািয়ত িমক;  

(ঘ)  িশক্ষানিবস (apprentice) aথবা িশক্ষণাথ  (trainee) িহসােব aথবা আuট েসািস র্ং eর 
মাধয্েম িনযুক্ত বয্িক্তগণ; eবং 

(ঙ)  চুিক্ত aথবা খণ্ডকালীন িভিত্তেত িনযুক্ত বয্িক্তগণ। 

3।    সংজ্ঞা।—িবষয় বা সেঙ্গর পিরপন্থী েকান িকছু না থািকেল, ei আেদেশ— 

(ক) ‘Ôজাতীয় েবতনেস্কল, 3126’’ aথ র্ ei আেদেশর aনুেচ্ছদ 4 e uিল্লিখত জাতীয় েবতনেস্কল; 

(খ)  ‘‘বতর্মান েবতন’’ aথ র্ 41 জুন 3126 তািরেখ াপ্ত বা াপয্ মূল েবতনসহ সরকার কতৃর্ক, সময় 
সময়, জািরকৃত আেদশাবলী aনুসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সমৃ্পক্ত বয্িক্তগত েবতন বা 
বয্িক্তগত ভাতা বয্তীত aনয্ানয্ বয্িক্তগত েবতন বা ভাতা, যিদ থােক;  

(গ) ‘  Ôবতর্মান েবতনেস্কল’’ aথ র্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, 311৯ eর aধীন জাতীয় 
েবতনেস্কল; 

 (ঘ) ‘Ôমূল েস্কল’’, ‘Ôিসেলকশন েগর্ড েস্কল’’, ‘Ôিসিনয়র েস্কল’’ বা ‘Ôuচ্চতর েস্কল (টাiম েস্কল)’’ aথ র্ 
বতর্মান েবতনেস্কেল যথাকর্েম, পেদর মূল েস্কল, িসেলকশন েগর্ড েস্কল, িসিনয়র েস্কল বা uচ্চতর 
েস্কল (টাiম েস্কল)। 

4।  জাতীয় েবতনেস্কল, 3126।—2 জুলাi 3126 তািরেখর aবয্বিহত পূেব র্ িবদয্মান পদসমূেহর বতর্মান 
েবতনেস্কল িবলুপ্ত হiেব, eবং uক্ত তািরখ হiেত বতর্মান েবতনেস্কেলর িতিট েস্কেলর িবপরীেত িনম্নবিণ র্ত 
aনুiƒপ েস্কল (corresponding scale) কায র্কর হiেব, যথা:— 
েগর্ড জাতীয় েবতনেস্কল, 311৯ 

(বতর্মান েবতনেস্কল) 
জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 

(2 জুলাi 3126 হiেত কায র্কর aনুরূপ েস্কল) 

2. টাকা 36861-2111×9-44861 টাকা  50000-52000-54080-56250-58500-60840-63280-
65820-68460-71200 

3. টাকা 33361-৯11×21-42361 টাকা 43000-44940-46970-49090-51300-53610-56030-
58560-61200-63960-66840-69850 

4. টাকা 29611-911×25-3৯811 টাকা 35500-37280-39150-41110-43170-45330-47600-
49980-52480-55110-57870-60770-63810-67010 
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েগর্ড জাতীয় েবতনেস্কল, 311৯ 
(বতর্মান েবতনেস্কল) 

জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 
(2 জুলাi 3126 হiেত কায র্কর aনুরূপ েস্কল) 

5. টাকা 26111-811×27-37311 টাকা  29000-30450-31980-33580-35260-37030-38890-
40840-42890-45040-47300-49670-52160-54770-57510-
60390-63410 

6. টাকা 22111-5৯1×8-25541-
iিব-651×22-31481 

টাকা 22000-23100-24260-25480-26760-28100-29510-
30990-32540-34170-35880-37680-39570-41550-43630-
45820-48120-50530-53060 

7. টাকা 9111-561×8-22261-
iিব-5৯1×22-27651 

টাকা 16000-16800-28751-18530-19460-20440-21470-
22550-23680-24870-26120-27430-28810-30260-31780-
33370-35040-36800-38640 

8. ..................... টাকা 26111-26861-27651-28481-29351-2৯271-31231-32241-
332৯1-34411-35581-36811-37৯৯1-39451-3৯871-42361-
43931-45581-47311 

9. ..................... টাকা 25611-26341-27111-27911-28751-29641-2৯571-31551-
32581-33661-34791-35981-37231-38541-39921-41371-
42891-44481-46151 

৯. টাকা 7৯11-541×8-৯৯21-iিব-
576×22-26136 

টাকা 24611-25291-259৯1-26751-27541-28371-29241-2৯151-
31111-32111-33161-34271-35431-36651-37931-39281-3৯691-
42171-43731  

21. টাকা 7611-531×8-৯416-
iিব-561×22-254৯1 

টাকা 23811-24451-25121-25831-26571-27351-28171-28৯31-
29931-2৯881-31871-32911-339৯1-35151-36361-37631-38961-
3৯361-41831 

22. টাকা 7511-526×8-৯416-iিব-
561×22-25366 

টাকা  12500-13130-13790-14480-15210-15980-16780-
17620-18521-2৯551-31531-32561-33641-34771-35961-37211-
38521-398৯1-41341 

23. টাকা 6৯11-491×8-9671-
iিব-526×22-24236 

টাকা 11300-11870-12470-13100-13760-14450-15180-
15940-16740-17580-18460-19390-20360-21380- 22450- 
23580-24760-26000-27300 

24. টাকা 6611-456×8-8৯26-iিব-
491×22-23266 

টাকা 11000-11550-12130-12740-13380-14050-14760-
15500-16280-17100-17960-18860-19810-20810-21860-
22960-24110-25320-26590   

25. টাকা 6311-431×8-8551-iিব-
456×22-22346 

টাকা  10200-10710-11250-11820-12420-13050-13710-
14400-15120-15880-16680-17520-18400-19320- 20290- 
21310- 22380-23500-24680 

26. টাকা 5৯11-3৯1×8-7৯41-
iিব-431×22-21561 

টাকা   9700-10190-10700-11240-11810-12410-13040-13700-
14390-15110-15870-16670-17510-18390-19310-20280-
21300-22370-23490 

27. টাকা 5811-376×8-7666-
iিব-3৯1×22-৯856 

টাকা 9300-9770-10260-10780-11320-11890-12490-13120-
13780-14470-15200-15960-16760-17600-18480-19410-
20390-21410-22490 

28. টাকা 5611-351×8-7291-iিব-
376×22-৯266 

টাকা   9000-9450-9930-10430-10960-11510-12090-12700-
13340-14010-14720-15460-16240-17060-17920-18820-
19770- 20760 -21800 
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েগর্ড জাতীয় েবতনেস্কল, 311৯ 
(বতর্মান েবতনেস্কল) 

জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 
(2 জুলাi 3126 হiেত কায র্কর aনুরূপ েস্কল) 

29. টাকা 5511-331×8-6৯51-iিব-
351×22-9691 

টাকা  8800-9240-9710-10200-10710-11250-11820-12420-
13050-13710-14400-15120-15880-16680-17520-18400-
19320-20290-21310 

2৯. টাকা 5361-321×8-6831-iিব-
331×22-9251 

টাকা 8500-8930-9380-9850-10350-10870-11420-12000-
12600-13230-13900-14600-15330-16100-16910-17760-
18650-19590-20570 

31. টাকা 5211-2৯1×8-6541-iিব-
321×22-8851 

টাকা 8250-8670-9110-9570-10050-10560-11090-11650-
12240-12860-13510-14190-14900-15650-16440-17270-
29251-19050-20010 

5। জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর াপয্তা।—41 জুন 3126 তািরেখ বা uহার পূেব র্ েকান কম র্চারী 
সংিশ্লষ্ট পেদ েয মূল েস্কল, বয্িক্তগত েস্কল, িসেলকশন েগর্ড েস্কল, িসিনয়র েস্কল বা uচ্চতর েস্কল (টাiম-েস্কল) 
পাiেতিছেলন, িতিন 2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত aনুেচ্ছদ 4(2) e বিণ র্ত ত হার সংিশ্লষ্ট বতর্মান 
েবতনেস্কেলর িবপরীেত দিশ র্ত জাতীয় েবতনেস্কল, 3126-eর aনুiƒপ েস্কল াপয্ হiেবন: 

তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতৃর্ক সময় সময় জািরকৃত আেদশ aনুযায়ী িযিন ei আেদশ সরকাির 
েগেজেট কােশর তািরেখর পূব র্িদন পয র্ন্ত (aথ র্াৎ 25 িডেসমব্র, 3126 পয র্ন্ত) uচ্চতর েস্কল (টাiম েস্কল বা 
িসেলকশন েগর্ড েস্কল) পাiবার aিধকারী, িতিন চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, 311৯ eর আেদেশর 
aনুেচ্ছদ 7 o 8 eর িবধান o শতর্ সােপেক্ষ, uহা  াপয্ হiেবন।  

6। জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 e েবতন িনধ র্ারণ।—েয কম র্চারী বতর্মান েবতনেস্কেল পেদর মূল েস্কল, 
িসিনয়র েস্কল, িসেলকশন েগর্ড েস্কল, বয্িক্তগত েস্কল aথবা uচ্চতর েস্কল (টাiম েস্কল) পাiেতিছেলন, ত হার 
েবতন বতর্মান েবতনেস্কেলর aনুiƒপ জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 e aনুেচ্ছদ 5 eর শতর্াধীেন eবং িনম্নবিণ র্ত 
পদ্ধিতেত িনধ র্ািরত হiেব, যথা:— 

(ক)  বতর্মান েবতনেস্কেলর (িবদয্মান েস্কেলর) ারিম্ভক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান কম র্চারীর 
েবতন জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর aনুiƒপ েস্কেলর ারিম্ভক ধােপi িনধ র্ািরত হiেব;  

(খ) যিদ েকান কম র্চারীর  মূল েবতন, বতর্মান েবতনেস্কেলর সংিশ্লষ্ট েস্কেলর সব র্িনম্ন ধােপর uচ্চতর 
হয়, তেব থমত uভয় ধােপর মধয্কার পাথ র্কয্ িনণ র্য় কিরেত হiেব, iহার পর িনিণ র্ত পাথ র্কয্ 
aনুiƒপ েস্কেলর (জাতীয় েবতনেস্কল, 3126) ারিম্ভক ধােপর সিহত েযাগ কিরেত হiেব eবং 
ei েযাগফল যিদ— 

(a) aনুiƒপ েস্কেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধ র্ারণ কিরেত 
হiেব; 

(আ) aনুiƒপ েস্কেল ঐ aেঙ্কর সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল পরবত  uচ্চতর ধােপ 
ত হার েবতন িনধ র্ারণ কিরেত হiেব;  



5 

uদাহরণ 2: 

41-17-3126 তািরেখ eকজন কম র্চারী 5811-376 × 8-7666 -iিব- 3৯1 × 22-৯856 
টাকার বতর্মান েবতনেস্কেলর ারিম্ভক ধােপ aথ র্াৎ 5811 টাকা মূল েবতন পাiেতন।  ei েক্ষে  12-
18-3126 তািরেখ ঐ েস্কেলর aনুiƒপ েস্কল িহসােব  9300-22490 টাকার aনুiƒপ েস্কেলর ারিম্ভক 
ধাপ aথ র্াৎ ৯411 টাকায় ত হার মূল েবতন িনধ র্ািরত হiেব। 

uদাহরণ 3: 

41-17-3126 তািরেখ eকজন কম র্চারীর মূল েবতন বতর্মােন 7511-526×8-৯416-iিব-
561×22-25366 টাকার েস্কেল 8341 টাকা। ei েক্ষে  2-8-3126 তািরেখ ঐ েস্কেলর aনুiƒপ েস্কল 
িহসােব 12500-30241 টাকার েস্কেল ত হার েবতন িনধ র্ািরত হiেব 248৯1 টাকা। 

বয্াখয্া।- বতর্মান েস্কেল াপ্ত মূল েবতন হiেত eকi েস্কেলর ারিম্ভক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল 
পাথ র্েকয্র পিরমাণ হয় 8341-7511=941 টাকা। aতeব, ঐ েস্কেলর ারিম্ভক ধাপ + 
941 টাকা aথ র্াৎ (23611+941)= 24441 টাকায় েবতন িনধ র্ািরত হiেব। িকন্তু aনুiƒপ 
েস্কেল eiiƒপ ধাপ না থাকায় পরবত  uচ্চতর ধােপ aথ র্াৎ 248৯1 টাকায় ত হার েবতন 
িনধ র্ািরত হiেব।  

(গ)  যিদ েকান কম র্চারীর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর aনুiƒপ েস্কেলর সেব র্াচ্চ 
সীমার ঊেধব্র্ হয়, তাহা হiেল নতুন জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর aনুiƒপ েস্কেলর সেব র্াচ্চ 
সীমায় ত হার েবতন িনধ র্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন eবং জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর 
aনুiƒপ েস্কেলর সেব র্াচ্চ েবতেনর মেধয্ েয পাথ র্কয্ থািকেব, তাহা ত হােক বয্িক্তগত েবতন 
িহেসেব দান করা হiেব; 

(ঘ)  2 জুলাi 3126 তািরেখ য হারা uচ্চতর েবতনেস্কেলর পেদ পেদান্নিত পাiেবন, ত হােদর 
েবতন থেম িনম্নপেদ িনধ র্ারেণর পর পেদান্নিত াপ্ত পেদ চিলত িনয়মানুযায়ী িনধ র্ারণ করা 
হiেব;  

(ঙ) েয কম র্চারী ে ষেণ কম র্রত আেছন, ে ষেণ কম র্রত না থািকেল ত হার মূল aিফেস aথবা 
িতষ্ঠােন িতিন েয েবতন পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিত্তেত ত হার েবতন িনধ র্ািরত 
হiেব; 

(চ) েয কম র্চারী 2 জুলাi 3126 তািরেখ ছুিটেত িছেলন, জাতীয় েবতনেস্কেল েসi কম র্চারীর 
েবতন, ত হার বতর্মান েবতেনর িভিত্তেত িনধ র্ারণ কিরেত হiেব aথবা uক্ত তািরেখ িতিন 
ছুিটেত না থািকেল ত হার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিত্তেত জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 
e ত হার েবতন িনধ র্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 e ত হার েবতন 
িনধ র্ারেণর ফেল িতিন েয আিথ র্ক সুিবধা লাভ কিরেতন তাহা ত হার ছুিটর সমেয়র জনয্ াপয্ 
হiেবন না; 

(ছ) েয কম র্চারী 2 জুলাi 3126 তািরেখ সামিয়কভােব বরখাস্ত িছেলন, েস কম র্চারী পুনব র্হাল না 
হiেল eবং বাস্তেব কােজ েযাগদান না কিরেল ত হার েবতন জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 e 
িনধ র্ারণ করা হiেব না; eiরূপ পুনব র্হালকৃত কম র্চারীর েবতন 41 জুন 3126 তািরেখ থমত 
বতর্মান েবতনেস্কেল িনধ র্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধ র্ািরত েবতেনর িভিত্তেত ত হার 
েবতন জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর সংিশ্লষ্ট aনুiƒপ েস্কেল িনধ র্ারণ করা হiেব;  
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 (জ) 2 জুলাi 3126 তািরেখ েয সকল কম র্চারী aবসেরাত্তর ছুিটেত রিহয়ােছন, শুধু েপনশন 
িনধ র্ারেণর জনয্ ত হার েবতন, দফা (ঞ) eর িবধান সােপেক্ষ, জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর 
সংিশ্লষ্ট aনুiƒপ েস্কেল িনধ র্ারণ করা হiেব; eiiƒপ েক্ষে  aবসেরাত্তর ছুিটর সমেয় যিদ 
ত হার বািষ র্ক বিধ র্ত েবতেনর তািরখ থােক, তাহা হiেল uক্ত েবতনবৃিদ্ধo েপনশন িনধ র্ারেণর 
জনয্ ত হার েবতেনর সিহত যুক্ত হiেব, তেব িতিন aবসেরাত্তর ছুিটর সমেয় uক্ত ছুিটর েবতন 
বতর্মান েবতনেস্কেলর িভিত্তেত পাiেত থািকেবন;  

(ঝ) 41 জুন 3126 তািরেখ েয কম র্চারীর aবসেরাত্তর ছুিট েশষ হiেব aথ র্াৎ িযিন  
2 জুলাi 3126 তািরেখ aবসের যাiেবন, িতিন 2 জুলাi 3126 তািরেখ কায র্কর জাতীয় 
েবতনেস্কল, 3126 aনুযায়ী েবতন িনধ র্ারেণর সুিবধা াপয্ হiেবন না। 

7। িসেলকশন েগর্ড েস্কল o uচ্চতর েস্কল (টাiম েস্কল) eর িবেলাপ।—চাকির (েবতন o ভাতািদ) 
আেদশ 3126 েগেজেট কােশর তািরখ (aথ র্াৎ 26 িডেসমব্র, 3126)  হiেত িসেলকশন েগর্ড েস্কল o uচ্চতর 
েস্কল (টাiম েস্কল) বা েকান েস্কেলর সেব র্াচ্চ সীমায় েপৗঁছাiবার 2 (eক) বৎসর পর পরবত  uচ্চতর বা টাiম 
েস্কল দান সংকর্ান্ত িবধানাবিল িবলুপ্ত হiেব । 

8। uচ্চতর েগর্েডর াপয্তা ।—(2) েকান স্থায়ী কম র্চারী পেদান্নিত বয্িতেরেক eকi পেদ 21 (দশ) বৎসর 
পূিতর্েত eবং চাকির সেন্তাষজনক হoয়া সােপেক্ষ, সব্য়ংিকর্য়ভােব 22তম বৎসের পরবত  uচ্চতর েগর্েড েবতন 
াপয্ হiেবন। 

(3)   েকান স্থায়ী কম র্চারী তাহার চাকিরর 21 (দশ) বৎসর পূিতর্েত uচ্চতর েগর্েড েবতন ািপ্তর পর 
পরবত  7 (ছয়) বৎসের পেদান্নিত াপ্ত না হiেল 8ম বৎসের চাকির সেন্তাষজনক হoয়া সােপেক্ষ, 
সব্য়ংিকর্য়ভােব পরবত  uচ্চতর েগর্েড েবতন াপয্ হiেবন। 

(4) েকান কম র্চারী দুi বা তেতািধক িসেলকশন েগর্ড েস্কল বা uচ্চতর েস্কল (টাiম েস্কল) বা েকান 
েস্কেলর সেব র্াচ্চসীমায় েপৗঁছাiবার 2 (eক) বৎসর পর পরবত  uচ্চতর েস্কল াপ্ত হiয়ােছন িতিন ei 
aনুেচ্ছেদর aধীন uচ্চতর েগর্ড াপয্ হiেবন না। 

9। কম র্চারীেদর েগর্ড িভিত্তক পিরিচিত।—আপাতত বলবৎ eতদসংকর্ান্ত  aনয্ েকান িবিধ-িবধােন যাহা 
িকছুi থাকুক না েকন, কম র্চারীগণ 2ম, 3য়, 4য় o 5থ র্ ে িণেত িবভাজেনর িবদয্মান বয্বস্থার পিরবেতর্ 
েবতনেস্কেলর েগর্ডিভিত্তক পিরিচত হiেবন।  

৯। েপনশন o গর্য্াচুiিট eবং সাধারণ ভিবষয্ তহিবল।—েপনশন o গর্য্াচুiিট eবং সাধারণ ভিবষয্ তহিবল 
সংকর্ান্ত িবষেয় যথাকর্েম aথ র্ ম ণালয়, aথ র্ িবভােগর 25/21/3126 িখর্. তািরেখর  
18.11.1111.282.24.117.26-92 নং স্মারক eবং General Provident Fund Rules, 
1979 eর িবধানাবিল (সব র্েশষ সংেশািধত) aনুসরণীয় হiেব। 

21। aবসরেভাগীেদর েপনশন, গর্য্াচুiিট o ছুিট নগদায়ন।—(2) aবসরেভাগী o আজীবন পািরবািরক 
েপনশনেভাগী কম র্চারীগণ িনম্নরূেপ েপনশন o গর্য্াচুiিট াপয্ হiেবন, যথা:—  

(ক)   েপনশন, mgc©ণ o গর্য্াচুiিটর িবদয্মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব;  

(খ)   মািসক নীট েপনশন াপ্ত aবসরেভাগী o আজীবন পািরবািরক েপনশনেভাগী 76 বৎসর ঊধব্র্ 
েপনশনেভাগীর নীট েপনশেনর পিরমাণ 61% বৃিদ্ধ eবং aনয্ানয্েদর েক্ষে  নীট েপনশেনর 
পিরমাণ 51% বৃিদ্ধ পাiেব; 

(গ)  েবতনেস্কল, 3126 কায র্কর হiবার তািরখ হiেত মহাঘ র্ভাতা (নীট েপনশেনর 31%) িবলুপ্ত হiেব; 
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(ঘ)   aবসরেভাগী o আজীবন পািরবািরক েপনশনেভাগীেদর নীট েপনশেনর পিরমাণ হiেব সব র্িনম্ন 
4111 (িতন হাজার) টাকা;   

(ঙ) 2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত কম র্রত েকান কম র্চারী (সব্ামী/ ী) মৃতুয্বরণ কিরেল uক্ত বয্িক্তর 
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর চিলত িনয়মাবলী aনুসরণ সােপেক্ষ, েপনশন, আনুেতািষক o 
ভাতািদ াপয্ হiেবন। 

 (3) িবদয্মান ছুিটর িবধান aনুযায়ী েকান কম র্চারী ছুিট পাoনা সােপেক্ষ— 

(ক) 23 (বােরা) মাস পূণ র্ গড় েবতেন aবসেরাত্তর ছুিট েভােগর সুিবধা পাiেবন; eবং 

(খ) 29 (আঠােরা) মাস ছুিট নগদায়েনর সুিবধা েভাগ কিরেবন।  

(4) uপ-aনু্েচ্ছদ (3) eর aধীন াপয্  সুিবধা 2 জুলাi 3126 তািরেখর পূেব র্ াপয্ হiেব না:  

তেব শতর্ থােক েয, 2 জুলাi 3126 তািরেখ বা uহার পর েয সকল কম র্চারী iেতামেধয্ িপআরeল 
েভাগরত রিহয়ােছন ত হারাo িপআরeল ছুিট-পূব র্ মূল েবতেনর িভিত্তেত ছুিট পাoনা সােপেক্ষ 29 (আঠােরা) 
মাস ছুিট নগদায়েনর সুিবধা াপয্ হiেবন। 

22।  েবতন িনধ র্ারেণর পর বািষ র্ক েবতনবৃিদ্ধ (Increment)।—(2) সকল কম র্চারীর বািষ র্ক 
েবতনবৃিদ্ধর তািরখ হiেব িত বৎসর 2 জুলাi aথ র্াৎ জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 aনুযায়ী েবতন িনধ র্ারেণর পর 
সকল কম র্চারীর পরবত  বািষ র্ক েবতনবৃিদ্ধর তািরখ হiেব 2 জুলাi 3127:      

 তেব শতর্ থােক েয, নতুন েযাগদানকৃত েকান কম র্চারীর েকায়ািলফাiং চাকিরর েময়াদ নূয্নতম 7 (ছয়) 
মাস হiেল িতিন বািষ র্ক েবতনবৃিদ্ধর সুিবধা াপয্ হiেবন।  

(3) 2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত চাকির (েবতন o ভাতিদ) আেদশ, 3126 েগেজেট  
কােশর পূব র্িদন (aথ র্াৎ 25 িডেসমব্র 3126) পয র্ন্ত েকান কম র্চারীর বািষ র্ক েবতনবৃিদ্ধ াপয্ হiেল তাহা েদয় 
হiেব: 

 (4) বািষ র্ক েবতনবৃিদ্ধর েক্ষে  বতর্মােন চিলত দক্ষতার সীমা [Efficiency Bar-(EB)] সংকর্ান্ত 
িবধানাবলী িবলুপ্ত হiেব। 

23। থম িনেয়াগ ািপ্তেত েবতন।—(2) 2 জুলাi 3126 তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগ াপ্ত েকান 
কম র্চারীেক, বদিল বা পেদান্নিত বয্িতেরেক, িনেয়াগকৃত পেদর জনয্ জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 e িনধ র্ািরত 
েস্কেল নূয্নতম েবতন uপ-aনুেচ্ছদ (4) e বিণ র্ত িবধান সােপেক্ষ, দান করা হiেব eবং থম িনেয়ােগর 
পদিট যিদ জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 (বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ)  eর 33111-64171 (6ম েগর্ড) বা তদূধব্র্ 
েস্কেলর হয়, তাহা হiেল— 

(ক)  eকজন eম.িব.িব.eস িডিগর্ধারী বা বয্ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iিঞ্জিনয়ািরং িডিগর্ বা 
সরকার কতৃর্ক সব্ীকৃত সমপয র্ােয়র িডিগর্ধারীেক 2 (eক) িট aিগর্ম েবতনবৃিদ্ধ দান করা হiেব, 
যিদ eiiƒপ িডিগর্ সংিশ্লষ্ট পেদর নূয্নতম িশক্ষাগত েযাগয্তা িহসােব িনধ র্ািরত থােক; 

(খ) েয সকল বয্িক্তর iিঞ্জিনয়ািরং বা স্হাপতয্িবদয্ায় িডিগর্ বা মাস্টাস র্ িডিগর্সহ সরকার কতৃর্ক 
eতদুেদ্দয্েশয্ সব্ীকৃত েকান িশক্ষা িতষ্ঠান (iনিস্টিটuট) হiেত িফিজকয্াল প্লয্ািনং e িডিগর্ 
রিহয়ােছ, aথবা আiন িবষেয় স্নাতক (সম্মান)সহ স্নাতেকাত্তর িডিগর্ রিহয়ােছ eবং যিদ eiiƒপ 
িডিগর্ সংিশ্লষ্ট পেদর নূয্নতম িশক্ষাগত েযাগয্তা িহসােব িনধ র্ািরত থােক, েসi সকল কম র্চারীেক 
3 (দুi)িট aিগর্ম েবতনবৃিদ্ধ দান করা হiেব; 
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 (গ) েকান কম র্চারী যিদ েকান িচিকৎসা aনুষেদর লাiেসন্সধারী হন eবং যিদ uক্ত লাiেসন্স ত হার 
পেদর জনয্ নূয্নতম িশক্ষাগত েযাগয্তা িহসােব িনধ র্ািরত থােক, তাহা হiেল uক্ত কম র্চারী 
িনেয়াগ লােভর সময় 2 (eক) িট aিগর্ম েবতনবৃিদ্ধ পাiেবন; 

 (ঘ)  Finance Ministry’s O.M.No. MF (ID)-3/ 77/ 522, dated 13th May, 1978, 
MF(ID) II/ P/ 81/ 457, dated 16th April, 1981 eবং MF (ID)-II/ P-1/ 81/ 800, 
dated 29th June 1981 েত আেরািপত শতর্সমূহ যাহা েবতন বৃিদ্ধ মঞ্জুিরর সিহত সম্পকর্যুক্ত 
তাহা বলবৎ থািকেব। 

(3)  2 জুলাi 3126 তািরেখ থম িনেয়াগ াপ্ত েকান কম র্চারীর েবতন থেম জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 
eর সংিশ্লষ্ট েস্কেলর নূয্নতম ধােপ eবং ei aনুেচ্ছেদর িবধান েমাতােবক েযাজয্ েক্ষে  uহার সিহত 
aিতিরক্ত েবতনবৃিদ্ধ (iনিকর্েমন্ট) েযাগ কিরয়া িনধ র্ারণ কিরেত হiেব। 

(4) ei aনুেচ্ছেদ uিল্লিখত aিগর্ম েবতনবৃিদ্ধ েকবল চাকিরেত থম িনেয়াগ লােভর সময় াপয্ হiেবন 
eবং iহা পরবত  পেদান্নিত ািপ্তর েক্ষে  েযাজয্ হiেব না। 

24। পেদর পূণ র্ েবতন ািপ্তর শতর্াবলী।—(2) েকান কম র্চারী েকান uচ্চতর পেদ o েবতনেস্কেল 
পেদান্নিত পাiেল aথবা ত হার পাoয়ার েক্ষে  ঐ পেদ পূণ র্ েবতন পাoয়ার জনয্ ত হােক িনেম্নর সারিণেত 
uিল্লিখত চাকিরর েময়াদ পূণ র্ কিরেত হiেব, যথা:— 

কর্িমক নং েবতন েস্কল পূণ র্ েবতন পাoয়ার জনয্ েয়াজনীয় নূয্নতম চাকিরর েময়াদ 

2. টাকা  50000-71200 23 বৎসর 
3. টাকা 54111-7৯961 21 বৎসর 
4. টাকা 46611-78121 6 বৎসর 
5. টাকা 3৯111-74521 5 বৎসর 

 (3)    uপ-aনুেচ্ছদ (2) e বিণ র্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত েকবল 6ম বা তদুধব্র্ েগর্েড িনেয়ািজত কৃত 
চাকিরর েময়াদ বুঝাiেব।  

25। ভাতািদর াপয্তা ।—(2) 2 জুলাi 3127 তািরখ হiেত েযাজয্ েক্ষে  বিধ র্ত হাের বা েক্ষ মত 
টাকার aংেক িনধ র্ািরত ভাতািদ েদয় হiেব। 

(3)   2 জুলাi 3126 তািরখ হiেত 41 জুন 3127 তািরখ পয র্ন্ত সময়কােল নব-িনেয়াগ াপ্ত  
কম র্চারীগণ জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 aনুযায়ী াপয্ েবতন আহরণ কিরেবন eবং aনয্ানয্ সকল ভাতািদ  
41 জুন 3126 তািরেখ িনেয়াগ াপ্ত হiেল েয হাের ভাতািদ াপ্ত হiেতন েসi হাের 41 জুন 3127 তািরখ 
পয র্ন্ত আহরণ কিরেবন। 

  (4) aনুেচ্ছদ 6 eর দফা (ঘ) e uিল্লিখত বয্িক্তগত েবতন বয্তীত aনয্ানয্ বয্িক্তগত  
েবতন, বয্িক্তগত ভাতা, aস্হায়ী বয্িক্তগত ভাতা eবং aনয্ানয্ সকল aিতিরক্ত আিথ র্ক সুিবধািদ, uহা েয 
নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 কায র্কর হiবার তািরখ হiেত রিহত করা হiল। 

26। িচিকৎসাভাতা ।—(2) িচিকৎসা সংকর্ান্ত aনয্ানয্ সুিবধািদ যাহা সরকার কতৃর্ক সময় সময় 
জািরকৃত আেদেশর মাধয্েম দান করা হiয়ােছ তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কম র্চারী মািসক 
2611 (eক হাজার প চশত) টাকা হাের িচিকৎসাভাতা াপয্ হiেবন। 
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(3) 76 বৎসর ঊধব্র্ aবসরেভাগীগণ o আজীবন পািরবািরক েপনশেভাগীগেণর েক্ষে  িচিকৎসাভাতা 
মািসক 3611 (দুi হাজার প চশত) টাকা eবং aনয্ানয্ aবসরেভাগীগণ o আজীবন পািরবািরক 
েপনশনেভাগীগেণর েক্ষে  মািসক িচিকৎসাভাতা 2611 (eক হাজার প চশত) টাকা হiেব। 

27। বাংলা নববষ র্ভাতা।—(2)  সকল কম র্চারী আহিরত মূল েবতেনর 31% হাের বাংলা নববষ র্ভাতা 
াপয্ হiেবন।  

(3)  uপ-aনুেচ্ছদ (2) e uিল্লিখত বাংলা নববষ র্ভাতা  2534 বঙ্গাব্দ হiেত বিতর্ত হiেব।  

(4) মািসক নীট েপনশনগর্হণকারী aবসরেভাগীগণ o আজীবন পািরবািরক েপনশনেভাগীগণo ei 
ভাতা াপয্ হiেবন।  

(5) বাংলা নববষ র্ভাতা পাiবার েক্ষে  aথ র্ ম ণালয়, aথ র্ িবভােগর 25/21/3126 িখর্. তািরেখর 
18.11.1111.284.55.129.25-89 নং জ্ঞাপন aনুসরণ কিরেত হiেব। 

28। বািড় ভাড়াভাতা।—(2) ei aনুেচ্ছেদর aনয্ানয্ িবধানাবলী সােপেক্ষ, ‘জুিনয়র কম র্কতর্া, পদবীধারী 
বড র্ার গাড র্ সদসয্ eবং তািলকাভুক্ত বড র্ার গাড র্ সদসয্ (িসপাহী)’ বয্তীত সকল কম র্চারী চাকির (েবতন o 
ভাতািদ) আেদশ, 311৯ (বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ) eর িবধান েমাতােবক 41 জুন 3126 তািরেখ আহিরত বা 
াপয্ aেঙ্ক বািড় ভাড়াভাতা পাiেবন। 

(3) েয সকল কম র্চারী সরকারী বাসস্হােন বসবাস কিরেতেছন, ত হারা uপ-aনুেচ্ছদ (2) e uিল্লিখত 
বািড় ভাড়াভাতা াপয্ হiেবন না। 

(4) আপাতত বলবৎ eতদসংকর্ান্ত aনয্ েকান িবিধ-িবধােন যাহা িকছুi থাকুক না েকন, েয সকল 
কম র্চারী সরকারী বাসস্থােন বসবাস কেরন, 2 জুলাi 3126 হiেত তাহােদর মূল েবতেনর 6%-8.6% হাের 
বািড় ভাড়া কতর্েনর বতর্মান িবধানাবলী রিহত করা হiল, eবং 2 জুলাi 3126 হiেত iেতামেধয্ কতর্নকৃত 
aথ র্ সমনব্য়েযাগয্ হiেব। 

(5)  েয কম র্চারী সরকারী িবিধ-িবধান aনুযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসস্থােন থািকবার aিধকারী, ত হােক 
সরকার কতৃর্ক দত্ত বাসস্হােনর জনয্ েকান বািড়ভাড়া দান কিরেত হiেব না, তেব িতিন বািড় ভাড়াভাতাo 
াপয্ হiেবন না। 

 (6)  যিদ সব্ামী o ী uভেয়i েকান সরকারী বা সব্-শািসত সংস্থা, বয্াংক, বীমা বা আিথ র্ক িতষ্ঠােনর 
চাকিরজীবী হন eবং ত হারা eকে  সরকারী বাসস্থােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল ত হােদর মেধয্ য হার নােম 
বাসস্থান বরাদ্দ রিহয়ােছ, ত হার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধ র্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন 
েকান বািড় ভাড়াভাতা াপয্ হiেবন না; aপরজন (সব্ামী বা ী) চিলত িবধান েমাতােবক পূব র্বৎ বািড় 
ভাড়াভাতা াপয্ হiেবন। 

(7)  েয সকল কম র্চারীর িনজ নােম aথবা ত হার uপর িনভ র্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় 
রিহয়ােছ, ত হার েক্ষে  সরকার কতৃর্ক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পেকর্ জািরকৃত আেদশ বলবৎ থািকেব। 

 (8) েয সকল িববািহত ‘জুিনয়র কম র্কতর্া, পদবীধারী বড র্ার গাড র্ সদসয্ eবং তািলকাভুক্ত বড র্ার গাড র্ 
সদসয্ (িসপাহী)’-েক িবনা ভাড়ায় বাসস্হান বরাদ্দ করা হয় নাi eবং যাহারা বয্ারােকo aবস্হান কেরন না, 
তাহারা ei aনুেচ্ছেদর uপ-aনুেচ্ছদ (21) েমাতােবক বািড় ভাড়াভাতা াপয্ হiেবন। 
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(9)  েয সকল িববািহত ‘জুিনয়র কম র্কতর্া, পদবীধারী বড র্ার গাড র্ সদসয্ eবং তািলকাভুক্ত বড র্ার গাড র্ 
সদসয্ (িসপাহী)’ েক িবনা ভাড়ায় বাসস্হান বরাদ্দ করা হয় নাi িকন্তু ত হারা বয্ারােক aবস্হান কেরন, ত হারা 
মূল েবতেনর 61% হাের মািসক বািড় ভাড়াভাতা াপয্ হiেবন। 

(৯) aিববািহত ‘জুিনয়র কম র্কতর্া, পদবীধারী বড র্ার গাড র্ সদসয্ eবং তািলকাভুক্ত বড র্ার গাড র্ সদসয্ 
(িসপাহী)’ ত হােদর মূল েবতেনর 41% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা াপয্ হiেবন। 

(21)  ei aনুেচ্ছেদর aনয্ানয্ িবধানাবলী ‘জুিনয়র কম র্কতর্া, পদবীধারী বড র্ার গাড র্ সদসয্ eবং 
তািলকাভূক্ত বড র্ার গাড র্ সদসয্ (িসপাহী)’ বয্তীত সকল  কম র্চারী 2 জুলাi 3127 তািরখ হiেত িনম্ন-সারিণেত 
uিল্লিখত হাের মািসক বািড় ভাড়াভাতা াপয্ হiেবন, যথা:— 

মূল েবতন 

মািসক বািড় ভাড়াভাতার হার 

ঢাকা িসিট কেপ র্ােরশন 
eলাকার জনয্ 

চট্টগর্াম, খুলনা, রাজশাহী, 
িসেলট, বিরশাল, রংপুর,  
নারায়ণগঞ্জ o গািজপুর িসিট 
কেপ র্ােরশন eবং  সাভার 
েপৗর eলাকার জনয্ 

aনয্ানয্ স্হােনর জনয্ 

টাকা ৯811 পয র্ন্ত মূল েবতেনর 76% হাের 
নূয্নতম টাকা 6711 

মূল েবতেনর 66% হাের 
নূয্নতম টাকা 6111 

মূল েবতেনর 61% হাের নূয্নতম 
টাকা 5611 

টাকা ৯812 হiেত টাকা 
27111 পয র্ন্ত 

মূল েবতেনর 71% হাের 
নূয্নতম টাকা 7511 

মূল েবতেনর 61% হাের 
নূয্নতম টাকা 6511 

মূল েবতেনর 56% হাের নূয্নতম 
টাকা 5911 

টাকা 27112 হiেত 
টাকা 46611 পয র্ন্ত 

মূল েবতেনর 66% হাের 
নূয্নতম টাকা ৯711 

মূল েবতেনর 56% হাের 
নূয্নতম টাকা 9111 

মূল েবতেনর 51% হাের নূয্নতম 
টাকা 8111 

টাকা 46612 তদূধব্র্ মূল েবতেনর 61% হাের 
নূয্নতম টাকা 2৯611 

মূল েবতেনর 51% হাের 
নূয্নতম টাকা 27111 

মূল েবতেনর 46% হাের নূয্নতম 
টাকা 24911 

29। ভাতাসমূহ।—(2) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, 311৯ (বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ) eর aনুেচ্ছদ 
25 েত েয সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ েসi সকল ভাতািদ 41 জুন 3126 তািরেখ আহিরত বা াপয্ 
aেঙ্কi eবং eকi শতর্াধীেন 41 জুন 3127 পয র্ন্ত েদয় হiেব। 2 জুলাi 3127 হiেত েযাজয্ েক্ষে  
ভাতািদর বিধ র্ত হার কায র্কর হiেব। 

(3) 2 জুলাi 3127 তািরখ হiেত সহকারী পিরচালক eবং তদূধব্র্ ময র্াদার কম র্চারীগণ িনম্নিলিখত 
ভাতািদ াপয্ হiেবন, যথা :— 

িববরণ টাকা 
আuটিফট ভাতা (চাকিরেত 2ম িনযুিক্তেত) 235৯8 

িকট ভাতা 56৯ িত মােস 

িবেশষ ভাতা 385 

বয্াটময্ান ভাতা 656 
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 (4) 2 জুলাi, 3127 তািরখ হiেত ‘জুিনয়র কম র্কতর্া, পদবীধারী বড র্ার গাড র্ সদসয্ eবং তািলকাভুক্ত 
বড র্ার গাড র্ সদসয্’ গণ িনম্নিলিখত মািসক ভাতাসমূহ াপয্ হiেবন, যথা :— 

িববরণ টাকা 

                         ক.  িনযুিক্ত ভাতাঃ  

2 েকায়াট র্ার মাস্টার হািবলদার 
েহড েকায়াট র্ার িবিজিব,  িরিজয়ন, িবeসিব, েসক্টর, আরআiিব,  বয্ােটিলয়ান 
eবং িবিজিটিস eন্ডeস 

86 

 েকাম্পানী িসগনয্াল eবং হাসপাতাল  71 

3 হািবলদার েমজর 
েহড েকায়াট র্ার িবিজিব, িরিজয়ন, িবeসিব, েসক্টর, আরআiিব,  বয্ােটিলয়ান 
eবং িবিজিটিস eন্ডeস 

211 

 েকাম্পানী িসগনয্াল eবং হাসপাতাল                                                     71 

4 েপ-হািবলদার/ নােয়ক 56 

                         খ.  িবেশষ ভাতাঃ  

2 েভিহেকল েমকািনক eবং iেলকে িশয়ানঃ (সকল iuিনট) 
 িসপাহী eবং লয্ান্স নােয়ক 86 

 নােয়ক eবং হািবলদার  226 

                    েহড েকায়াট র্ারঃ  

                    নােয়ব সুেবদার 241 

                    সুেবদার 256 

3. আরমরার স্টাফঃ  

 িসপাহী/ লয্ান্স নােয়ক 86 

 নােয়ক 226 

 হািবলদার 241 

 নােয়ব সুেবদার/ সুেবদার 256 

 iন্সেপক্টর aব স্মল আমর্স (সুেবদার) 386 

4. েরিডo েমকািনক eবং িফটার 
                         েগর্ড-2 
                         েগর্ড-3 
                         েগর্ড-4 

 
386 
356 
256 

5. aপােরটর 
                        েগর্ড-2 
                        েগর্ড-3 
                        েগর্ড-4 

 
286 
256 
241 
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িববরণ টাকা 

6 াফটসময্ান/ সােভ র্য়ার 86 

7 বয্ান্ড iন-চাজর্ (হািবলদার eবং জুিনয়র কম র্কতর্া পদ ময র্াদার িনেচ নয়): 286 

8.    তািলকাভুক্ত সহকারী  

 িসপাহী/ লয্ান্স নােয়ক (য হারা uচ্চ মাধয্িমক পাশ শুধু ত হােদর জনয্ েযাজয্) 211 

 নােয়ক eয্ািসসটয্ান্ট 226 

 হািবলদার eয্ািসসটয্ান্ট 286 

 নােয়ব সুেবদার eয্ািসসটয্ান্ট 286 

 সুেবদার eয্ািসসটয্ান্ট 286 

 সুেবদার-েমজর eয্ািসসটয্ান্ট 286 

9 স টিলিপকারঃ *286 

*(সরাসির িনেয়াগ াপ্ত স ট-িলিপকারেদর জনয্ েযাজয্ নয়, eনেরালড eয্ািসস্টয্ান্ট য হারা স ট-িলিপকার িহসােব 
পুনঃ তািলকাভুক্ত হiয়ােছন ত হারা eনেরালড eয্ািসস্টয্ান্ট eলাuন্স াপয্ হiেবন না) 

৯ লয্াবেরটরী েটকিনিশয়ানঃ 
                             েগর্ড-2 
                             েগর্ড-3 
                             েগর্ড-4 

 
386 
356 
296 

21 aপােরশন িথেয়টার eয্ািসসটয্ান্টঃ 
                              েগর্ড-2 
                              েগর্ড-3 
                              েগর্ড-4 

 
386 
356 
256 

22 েরিডoগর্াফারঃ 
                              েগর্ড-2 
                              েগর্ড-3 
                              েগর্ড-4 

 
256 
226 
256 

23.    iন্স াকশনাল eলাuন্সঃ  

 নােয়ক/ হািবলদার/ নােয়ব সুেবদার/ সুেবদার/ সুেবদার েমজর  226 

*(ei ভাতা শুধু iন্স াকটর eর সুিনিদ র্ষ্ট খািল পেদর িবপরীেত িনেয়ািজত iন্স াকটরগণi পাiেবন। য হারা 
iন্স াকটর িহসােব িনযুক্ত/ তািলকাভুক্ত হiয়ােছন তাহারা ei ভাতা পাiেবন না)। 
গ.  eয্াকিটং eলাuন্সঃ 
        জুিনয়র কম র্কতর্া 296 

        হািবলদার 71 

         (িবিজিব-eর স্টাফ aিফসারেদর শূনয্ পেদর জনয্ eয্াকিটং eলাuন্স েদয় নেহ)। 
ঘ. বয্াটময্ান ভাতাঃ    জুিনয়র কম র্কতর্া 656 
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িববরণ টাকা 
ঙ.   চুলকাটা eবং েধালাiভাতা  226 
চ. গাড র্ পুিলশ ভাতা  
  (জুিনয়র কম র্কতর্া, পদবীধারী বড র্ার গাড র্ সদসয্ eবং তািলকাভুক্ত বড র্ার গাড র্ 

সদসয্ (িসপাহী) েদর জনয্) 
56 

ছ.  যাতায়াত ভাতাঃ 256 
(জুিনয়র কম র্কতর্া, পদবীধারী বড র্ার গাড র্ সদসয্ eবং তািলকাভুক্ত বড র্ার গাড র্ সদসয্ (িসপাহী) 
যখন কম র্স্থল হiেত দুi মাiেলর aিধক দূরেতব্ বাস কিরেবন eবং যখন েকান ভাড়ামুক্ত 
যানবাহন েদoয়া হiেব না। 

 

জ.  ছুিটকালীন েরশন মািন ( িতিদন যখন aিজর্ত ছুিটেত থািকেবন) 26 
ঝ. জব্ালানী কাঠভাতা  281 
ঞ. 2.স্টাফ নাস র্েদর েপাষাক ভাতা 

3.স্টাফ নাস র্েদর েধৗতভাতা 
4৯1 
241 

ট. মসলা ভাতা  ৈদিনক 32 গর্াম 

ঠ. কমেপনেসশন ফর িডয়ারেনস aব িভশন  চিলত িবিধ 
েমাতােবক 

2৯। uৎসবভাতা eবং ািন্ত o িবেনাদনভাতা।—(2) aথ র্ িবভাগ, aথ র্ ম ণালেয়র আেদশ  
নং-aম/aিব (বাস্ত)-5/ eফিব-23/ 97/ 3৯, তািরখ 4 জুলাi 2৯99 o সরকার কতৃর্ক, সময় সময় জািরকৃত 
eতদসংকর্ান্ত aনয্ানয্ িবধানাবলী aনুসাের বািষ র্ক uৎসবভাতা eবং Bangladesh Services 
(Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান aনুসাের ািন্ত o িবেনাদন ভাতা েদয় হiেব; 
ei ভাতা eকবার uেত্তালন করা হiেল পরবত কােল েবতন িনধ র্ারণ জিনত (Pay Fixation) কারেণ সংিশ্লষ্ট 
কম র্চারী েকান বেকয়া াপয্ হiেবন না। 

(3) aথ র্ িবভাগ, aথ র্ ম ণালেয়র পিরপ  নং-aম/ aিব/ িবিধ-2/ চাঃিব-4/3115/৯৯, তািরখ: 21-14-
2526 বঙ্গাব্দ/35-17-3119 িখর্স্টাব্দ aনুযায়ী aবসরেভাগী o আজীবন পািরবািরক েপনশনেভাগীগেণর নীট 
েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের 3িট uৎসবভাতা বলবৎ থািকেব।  

(4)    211% েপনশন সমপ র্ণকারীগণ, 211% েপনশন সমপ র্ণ না কিরেল েয পিরমাণ মািসক নীট 
েপনশন  াপয্ হiেতন uক্ত পিরমাণ, িত aথ র্ বৎসের দুiিট uৎসবভাতা িহসােব াপয্ হiেবন; মািসক নীট 
েপনশন াপ্ত aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর হার েয িকর্য়ায় বৃিদ্ধ করা হয় aনুরূপভােব 211% েপনশন 
সমপ র্ণকারীেদর েক্ষে o শুধু uৎসবভাতা ািপ্তর জনয্ নীট েপনশেনর হার বৃিদ্ধ পাiেব, তেব eiেক্ষে  211% 
েপনশন সমপ র্ণকারীগণ েকান বেকয়া াপয্ হiেবন না। 

31। িশক্ষা সহায়কভাতা।—(2) সকল কম র্চারীর জনয্ সন্তান িত মািসক 611 (প চ শত) টাকা হাের 
eবং aনিধক 3 (দুi) সন্তােনর জনয্ মািসক সেব র্াচ্চ 2111 (eক হাজার) টাকা িশক্ষা সহায়কভাতা েদয় 
হiেব, তেব, সব্ামী o ী uভয়i সরকাির কম র্চারী হiেল সন্তান সংখয্া েয েকান eকজেনর েক্ষে i গণনা 
কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধ র্ারণ কিরেত হiেব।  

(3)  বয়েসর সািট র্িফেকট দািখল সােপেক্ষ 32 (eকুশ) বৎসর পয র্ন্ত বয়সী সন্তােনরা িশক্ষা সহায়কভাতা 
াপয্ হiেবন। 
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(4) িশক্ষা সহায়কভাতার িবষেয় aথ র্ ম ণালয়, aথ র্ িবভােগর 25/21/3126 িখর্. তািরেখর  
18.284.142.13.11.141.3121-8৯ নং স্মারক aনুসরণ কিরেত হiেব। 

32। িটিফনভাতা।—জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর 22 নং হiেত 31 নং েগর্েডর কম র্চারীগণ মািসক 
311 (দুi শত) টাকা িটিফনভাতা াপয্ হiেবন, তেব েয সকল কম র্চারী ত হােদর িতষ্ঠান হiেত লাঞ্চভাতা 
aথবা িবনামূেলয্ দুপুেরর খাবার পান ত হােদর েক্ষে  িটিফনভাতা েযাজয্ হiেব না। 

33। কায র্ভারভাতা।—চলিত দািয়তব্ বা aিতিরক্ত দািয়তব্ পালেনর জনয্ চিলত শতর্ািদ পালন সােপেক্ষ, 
দািয়তব্ পালনকােল সমহাের সংিশ্লষ্ট দািয়তব্ াপ্ত কম র্চারীর মূল েবতেনর 21% হাের কায র্ভারভাতা াপয্ 
হiেবন eবং iহার সেব র্াচ্চ সীমা হiেব  মািসক 2611 (eক হাজার প চশত) টাকা। 

34। a-সামিরক কম র্চারীেদর যাতায়াতভাতা।—জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 eর 22 নং হiেত 31 নং 
েগর্েডর a-সামিরক কম র্চারীর েক্ষে  িসিট কেপ র্ােরশন eলাকায় কম র্স্থল হiেল িতিন 2 জুলাi 3127 তািরখ 
হiেত মািসক 411 (িতন শত) টাকা হাের যাতায়াতভাতা াপয্ হiেবন। 

35। েধালাiভাতা।—েয সকল কম র্চারীর েক্ষে  েধালাiভাতা েযাজয্, ত হারা মািসক 211 (eক শত) 
টাকা াপয্ হiেবন। 

36। পাহািড়ভাতা।—পাব র্তয্ েজলাসমূেহর েজলা সদর o সদর uপেজলায় িনযুক্ত সকল কম র্চারীর জনয্ 
মূল েবতেনর 31% হাের সেব র্াচ্চ 4111 (িতন হাজার) টাকা eবং aনয্ানয্ uপেজলার জনয্ মূল েবতেনর 31% 
হাের সেব র্াচ্চ 6111 (প চ হাজার) টাকা পাহািড়ভাতা েদয় হiেব। 

37। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ বয্য় ।— মণভাতার চিলত িবিধ-িবধান পরবত  িনেদ র্শ না 
েদoয়া পয র্ন্ত বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল পিরবহেণর েক্ষে  বয্িক্তগত মালামাল  
2 িকেলািমটার পিরবহেণর জনয্ িত 211 েকিজর ভাড়া বাবদ 3 (দুi) টাকা েদয় হiেব eবং পয্ািকং চাজর্ 
বাবদ িবদয্মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব। 

38। সীমান্তভাতা।41 জুন 3126 তািরেখ িবিজিব eর সংিশ্লষ্ট কম র্চারী সব র্েশষ েয পিরমাণ (টাকার 
aংেক) সীমান্তভাতা ( েযাজয্ েক্ষে ) আহরণ কিরেতন, েসi পিরমােণর সিহত সামঞ্জসয্ রািখয়া eকিট িনিদ র্ষ্ট 
পিরমাণ টাকা (পদিভিত্তক) aথ র্ ম ণালয়, aথ র্ িবভােগর 29/21/3126 িখর্.তািরেখর 18.11.1111.284.55. 
169.26.93 নং স্মারক aনুযায়ী ভাতা িহসােব পাiেত থািকেবন, নতুন েবতনেস্কেলর সিহত 2 জুলাi 3126 
বা পরবত  সমেয় েবতেনর শতাংশ িহসােব ei ভাতার হার বা পিরমাণ িনধ র্ািরত হiেব না।  

39। ে ষণভাতা।—ে ষেণ িনেয়ািজত কম র্চারীেদর মূল েবতেনর 31% হাের চিলত ে ষণভাতা 2 
জুলাi 3126 তািরখ হiেত িবলুপ্ত হiেব eবং uক্ত তািরেখর পের আহিরত ে ষণভাতা াপয্ বেকয়ার সিহত 
সমনব্য় কিরেত হiেব।  

3৯। আয়কর।—আয়কেরর আoতাভুক্ত সকল কম র্চারী বাধয্তামূলকভােব আয়কর আiেনর িবধান 
েমাতােবক িনেজর েবতন খােতর আয়সহ েমাট আয় িনরূপণ o িনজসব্ আয় হiেত আয়কর পিরেশাধপূব র্ক 
যথাসমেয় আয়কর িরটান র্ দািখল কিরেবন। 

41। aন-লাiেন েবতন িনধ র্ারণ পদ্ধিত।—(2) জাতীয় েবতনেস্কল, 3126 জািরর পর েতয্ক সরকাির 
কম র্চারী iন্টারেনট (Online) বয্বহারপূব র্ক েবতন িনধ র্ারেণর জনয্ িনধ র্ািরত oেয়বসাiেট 
(www.payfixation.gov.bd) লগ iন কিরয়া িনজ িনজ েবতন িনধ র্ারেণর (Pay Fixation) জনয্ িনিদ র্ষ্ট ছক 
পূরণ কিরেবন।   

(3) লগ iন কিরবার জনয্ েতয্ক সরকাির কম র্চারীেক ত হার জাতীয় পিরচয়প  (eনআiিড) নমব্র eবং 
জন্ম তািরখ বয্বহার কিরেত হiেব। 
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(4) েকান কম র্চারীর জাতীয় পিরচয়প  না থািকেল, তাহােক েবতন িনধ র্ারেণর পূেব র্ জাতীয় পিরচয়প  
িনবন্ধন কিরেত হiেব। eকiভােব, েকান কম র্চারীর জাতীয় পিরচয়পে র জন্ম তািরখ চাকিরর েরকেড র্র জন্ম 
তািরখ হiেত িভন্ন হiেল  তাহােকo েবতন িনধ র্ারেণর পূেব র্ চাকিরর েরকেড র্ uিল্লিখত জন্ম তািরেখর িভিত্তেত 
আবিশয্কভােব জাতীয় পিরচয়প  সংেশাধন কিরেত হiেব। 

(5) লগ iন কিরবার পর েবতন িনধ র্ারেণর জনয্ েয়াজনীয় তথয্ািদসহ িনিদ র্ষ্ট ছক পূরণ কিরেত হiেব। 

(6) তথয্ািদ দািখল (Submit) কিরবার পর সব্য়ংিকর্য়ভােব নতুন েবতনেস্কেল সংিশ্লষ্ট কম র্চারীর মূল 
েবতেনর পিরমাণ িনধ র্ািরত হiেব, aত:পর  েবতন িনধ র্ারণী oেয়বসাiট হiেত দুiিট কিপ ‘েবতন িনধ র্ারণী 
িববরণী’ (Hard Copy) ি ন্ট কিরয়া সব্াক্ষরপূব র্ক সংিশ্লষ্ট িহসাবরক্ষণ aিফেস িতপাদেনর জনয্ ে রণ 
কিরেত হiেব। 

(7)  েয সকল কম র্চারীর জনয্ সািভ র্স বi সংরক্ষণ েযাজয্ ত হােদরেক eকi সােথ সািভ র্স বio ে রণ 
কিরেত হiেব।   

(8) aনলাiেন দািখলকৃত েতয্কিট েবতন িনধ র্ারণী িববরণী তাৎক্ষিণকভােব সংিশ্লষ্ট িহসাবরক্ষণ 
aিফেস পাoয়া যাiেব, িহসাবরক্ষণ aিফস াপ্ত িববরণীর সিঠকতা aনলাiেন যাচাi কিরেব eবং সিঠক 
তীয়মান হiেল তাহা  aনলাiেন িতপাদন কিরেব। 

(9) িতপাদেনর পর িহসাবরক্ষণ aিফস oেয়বসাiট হiেত সব্য়ংিকর্য়ভােব াপ্ত েভিরিফেকশন নমব্রিট 
‘েবতন িনধ র্ারণী িববরণী’ eর িনিদষ্টর্ স্থােন িলিপবদ্ধ o িতপাদনসূচক সব্াক্ষর কিরেব eবং সংিশ্লষ্ট কম র্চারীর 
িনকট eক কিপ (Hard copy) ে রণ কিরেব। 

(৯)  ei সংকর্ান্ত িবস্তািরত বয্বহার িনেদ র্িশকা আলাদাভােব কাশ করা হiয়ােছ, যাহা েবতন িনধ র্ারণী 
oেয়ব সাiট (www.payfixation.gov.bd), aথ র্ িবভাগ (www.mof.gov.bd) eবং িহসাব মহা 
িনয় েকর  (www.cga.bd.org) কায র্ালেয়র oেয়বসাiেট পাoয়া যাiেব।   

(21)  সংিশ্লষ্ট িহসাবরক্ষণ aিফস চূড়ান্তভােব িতপাদনকৃত ‘েবতন িনধ র্ারণী িববরণী’-eর িভিত্তেত েবতন 
পিরেশাধ কিরেব eবং ei িকর্য়ায় কম বা েবিশ েবতন পিরেশাধ হiয়া থািকেল তাহা সমনব্য়েযাগয্ হiেব।  

42। aস্পষ্টতা দূরীকরণ।—চাকির (বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, 3126-eর েকান 
িবধানাবলীর িবষেয় aস্পষ্টতা থািকেল জাতীয় েবতনেস্কল আেদশ, 3126 aনুসরণ কিরেত হiেব। 

43। রিহতকরণ o েহফাজত।—(2) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, 311৯, (বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ)   
aতঃপর uক্ত আেদশ বিলয়া uিল্লিখত, eতদব্ারা রিহত করা হiল। 

(3)  uপ-aনুেচ্ছদ (2) eর aধীন রিহতকরণ সেত্তব্o, uক্ত আেদেশর ভাতািদ o সুেযাগ-সুিবধািদ সংকর্ান্ত 
িবধানাবলী eবং তৎসম্পিকর্ত জ্ঞাপন, আেদশ, aিফস স্মারক o পিরপ সমূহ, ei আেদেশর aধীন ভাতািদ 
o সুেযাগ-সুিবধািদর সিহত সঙ্গিত সােপেক্ষ, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণয্ হiেব। 

রা পিতর আেদশকর্েম 

মাহবুব আহেমদ 
িসিনয়র aথ র্ সিচব। 
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                                                                                                                                12 /1৯ /2533 বঙ্গাব্দ    
নং-18.11.1111.272.11.114.26-424                                                                তািরখ:------------------------- 
                                                                                                                                 26/23/3126 িখর্স্টাব্দ                           

aনুিলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্কর্ম গর্হেণর জনয্ ে রণ করা হiল :— 

2। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, ঢাকা। 

3। মুখয্ সিচব, ধানম ীর কায র্ালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা। 

4। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীক্ষক o িনয় ক, aিডট হাuজ, 88/8 কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। ত হার 
আoতাভুক্ত সকল aিফেস iহার aনুিলিপ ে রেণর জনয্ aনুেরাধ করা হiল। 

5। িসিনয়র সিচব/ সিচব/ ভার াপ্ত সিচব, রা পিতর কায র্ালয়/ জন শাসন ম ণালয়/ সব্রা  ম ণালয়, ঢাকা।  

6।  মহাপিরচালক, বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ, ঢাকা। ত হার আoতাভুক্ত সকল aিফেস iহার aনুিলিপ ে রেণর 
জনয্ aনুেরাধ করা হiল। 

7। িহসাব মহা িনয় ক, বাংলােদশ, ঢাকা। ত হার আoতাভুক্ত সকল aিফেস iহার aনুিলিপ ে রেণর জনয্ 
aনুেরাধ করা হiল। 

8। েজলা শাসক,———————— েজলা (সকল) । ত হার আoতাভুক্ত সকল aিফেস iহার aনুিলিপ ে রেণর জনয্ 
aনুেরাধ করা হiল। 

9। ধান িহসাব রক্ষণ কম র্কতর্া, সব্রা  ম ণালয়, িসিজe ভবন েসগুন বািগচা, ঢাকা।  

৯। িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, ———————————— িবভাগ (সকল) । 

21।  েজলা িহসাব রক্ষণ কম র্কতর্া, ——————————— েজলা (সকল)। 

22।  uপেজলা িহসাব রক্ষণ কম র্কতর্া, —————————— uপেজলা (সকল)। 

23।   aথ র্ িবভােগর সকল কম র্কতর্া। 

24।   uপপিরচালক, বাংলােদশ সরকারী মু ণালয়, েতজগo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, 3126 
(বড র্ার গাড র্ বাংলােদশ) বাংলােদশ েগেজেট কােশর জনয্ ত হােক aনুেরাধ করা হiল। 

25।  uপ সিচব/ িসিনয়র সহকারী সিচব, বাস্তবায়ন শাখা, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

26।  গাড র্ নিথ/ সংিশ্লষ্ট নিথ। 
 

(ড. েমাহাম্মদ আলী খান, eনিডিস) 
aিতিরক্ত সিচব 

aথ র্ িবভাগ, aথ র্ ম ণালয়। 
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