ধযায়- ৫: ক্ষফতন- ক্ষের
ূবিত্র
বফলয়
০১

ত্র নম্বয

তাবযখ

অআন
৬৩১

০১ িাকবয (ুনগথঠন  তথাফরী) অআন, ১৯৭৫
০২

োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৭৩
০১ NATIONAL SCALES OF PAY, 1973

০৩

ৃষ্ঠা

07-09-1973 ৬৩৫

MF(IC)-2/73/1

োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৭৭
SERVICES (GRADES, PAY AND ALLOWANCES) ORDER,
MF(ID)-I-3/77/850
০১
1977
০২ Notification No. MF(ID)1-3/77/850, dated 20.12.77
MF(ID)III/B-1/78/538
The Services (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay
MF(ID)-1-5/78/1187
০৩
and Allowances) Order, 1978

০৪
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৫

োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৮৫
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985
(Government Sector-General)
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985
(Government Sector- Police Department)
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985
(Government Sector-Bangladesh Rifles)
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985
(Banks And Financial Institutions)
MODIFIED NEW SCALES OF PAY, 1985
(Public Bodies And Nationalised Enterprises)
যকাবয/ অধা- যকাবয/ স্বায়ত্তাবত ংস্থা/ যাষ্ট্রায়ত্ত ফযাংক  থথরগ্নী
প্রবতষ্ঠানভূগয কভথকতথা  কভথিাযীগদয কবতয় অবথথক সুবফধা প্রদান।

20-12-1977

৬৪১
৬৪৯

30-10-1978 ৬৯৩

S.R.O.354-L/85/MF/FD(Impl.)/M.N.S.-16/85-58
S.R.O.-358-L/85/MF/FD(Imp)-I/MNS19/85/61.
S.R.O.-359-L/85/MF/FD(IMP)1/MNS/20/85/62.
S.R.O.-356-L/85/MF/FD(Imp)1/MNS-18/85/60
S.R.O.-355-L/85/MF/FD(Imp)1/MNS-17/85/59
ভ/বফ/(ফাস্তফায়ন)- ১/ব১/৮৯/১১৫(৩০০)

05-08-1985

৬৫২

07-08-1985 ৬৬২
08-08-1985

৬৭৪

06-08-1985 ৬৯৪
05-08-1985 ৬৮৪
16-07-1989

৭০৩

14-09-1991

৭০৫

14-09-1991

৭১৪

14-09-1991

৭২৪

োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১
০১
০২
০৩
০৪
০৫

০৬

োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১
(যকাবয- ক্ষফাভবযক)
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১
(ফাংরাগদ ুবর)
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১
(ফাংরাগদ যাআগপর)
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১
(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান)
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯১
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ]

২৭৫- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ২/৯১/৫৭
৩২৮- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ৫/৯১/৬৮।
৩২৯- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ৬/৯১/৬৯।
৩২৫- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ৪/৯১- ৬৭।
৩২৪- অআন/৯১/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ৩/৯১- ৬৬।

26-10-1991 ৭৩৩
26-10-1991

৭৪৩

21-10-1997

৭৫৩

18-11-1997

৭৬৪

18-11-1997

৭৭৪

01-11-1997

৭৮৪

18-11-1997

৭৯৪

োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭
০১
০২
০৩
০৪
০৫

োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭
(যকাবয- ক্ষফাভবযক)
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭
(ফাংরাগদ ুবর)
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭
(ফাংরাগদ যাআগপরস্)
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭
(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান)
োতীয় ক্ষফতনগের, ১৯৯৭
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ]
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ (১)

০৬ এয দপা (খ) এয ক্ষগল নূতন দপা (গ) ংগমাবেত, নুগচ্ছদ ১৯ প্রবতস্থাবত,
নুগচ্ছদ ২০ এয (৬) ঈ- নুগচ্ছদ বফরুপ্ত

০৭

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ
(১) এয দপা (গ) এয ক্ষগল নূতন দপা (ঘ) ংগমাবেত

২৪২- অআন/৯৭আং/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/২১৭
২৬৬- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ৫/৯৭/২৪৭
২৬৭- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/২৫১
২৬৪- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ৪/৯৭/২৪৬
২৬৩- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ৩/৯৭/২৪৫
২৬১- অআন/৯৭/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/২৩৭।

16-11-1997 ৮০৫

৬- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১৪।

14-01-1998 ৮০৬

থথ বফবাগগয আ-ফুক

 XIX 

বফলয়
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ
০৮
(১) এয দপা (গ) এয ক্ষগল নূতন দপা (ঘ) ংগমাবেত
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ
০৯
(১) এয দপা (গ) এয ক্ষগল নূতন দপা (ঘ) ংগমাবেত
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ
১০
(৮) এয য নূতন ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 

১১ বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ (৮) এয য নূতন

ত্র নম্বয
১০- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ৬/৯৭/১৫।
৬- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ)১/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১৬।
১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৫।
১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৬

ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত
১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃিাকবয [ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান] (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭
১২
নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ (৮) এয য নূতন ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত ১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৭

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ
(৮) এয য নূতন ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ৬ এয ঈ- নুচ্ছদ
১৪
(৮) এয য নূতন ঈ- নুচ্ছদভূ ংগমাবেত
১৩

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ১৪(২) এয য ঈনুগচ্ছদ (৩) ংগমাবেত, নুগচ্ছদ ১৫(৫) এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৬)
১৫
ংগমাবেত, ১৭(৩) এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৪)  (৫) ংগমাবেত, ১৮। ক।এয য নুগচ্ছদ ১৮। খ। বন্নগফবত
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন 
বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ১৩(২) এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৩)
১৬
ংগমাবেত, নুগচ্ছদ ১৪(৫) এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৬) ংগমাবেত, ১৬(৩)
এয য ঈ- নুগচ্ছদ (৪)  (৫) ংগমাবেত

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ১৮
১৭ নুগচ্ছদ‘১৮। ১রা েুরাআ, ১৯৯৮ আগত প্রায ঈৎফ বাতা’ বন্নগফবত
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ নুগচ্ছদ ১৮
১৮ নুগচ্ছদ‘১৮। ১রা েুরাআ, ১৯৯৮ আগত প্রায ঈৎফ বাতা’ বন্নগফবত
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ]
১৯
 বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ ংগাধন
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ]
২০
 বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ বধকতয ংগাধন
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ]
২১
 বাতাবদ) অগদ, ১৯৯৭ বধকতয ংগাধন
০৭

এযয

এযয

১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৮
১০৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১২৯

তাবযখ

ৃষ্ঠা

14-01-1998 ৮০৭
14-01-1998 ৮০৮
25-05-1999 ৮০৯
25-05-1999 ৮১০
25-05-1999 ৮১১
25-05-1999

৮১২

25-05-1999 ৮১৩

১৯৮- অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭/১৬৯

08-07-1999

২০০ অআন/৯৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৩/৯৭/১৭০

08-07-1999 ৮১৫

২৯৭- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/৯৭- ২৯১

28-12-1998 ৮১৬

২৯৮- অআন/৯৮/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)োঃগফঃগের- ৫/৯৭- ২৯৪

28-12-1998

(গফতন ১৮৯- অআন/২০০০/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৩/৯৭/১৫৪
(গফতন ২৫- অআন/৯৯/ভ/বফ(ফাস্ত১)/োঃগফঃগের- ৩/৯৭/০৯
(গফতন ২৭ অআন/৯৯/ভ/বফ(ফাস্ত১)/োঃগফঃগের- ৪/৯৭/১০

৮১৪

৮১৭

25-06-2000 ৮১৮
27-01-2000 ৮১৯
27-01-2000 ৮২০

োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬

োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫
(যকাবয- ক্ষফাভবযক)
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫
(ফাংরাগদ ুবর)
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫
(ফাংরাগদ যাআগপরস্)
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫
(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান)
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৫
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ]
িাকবয (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫
এয ংগাধন
ভাননীয় স্পীকায, ক্ষডুবট স্পীকায, বফগযাধীদরীয় ক্ষনতা, িীপ হুআ,

০৭ বফগযাধীদরীয় ঈগনতা, হুআগণ এফং ংদ দস্যগদয াবযগতাবলক
ুনঃাগয বনধথাযণ ংক্রান্ত।

১১৯- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/২০০৫/৭৩।
১২২- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৪/২০০৫/৭৬।
১২৩- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৫/২০০৫/৭৭।
১২১- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৩/৭৫।
১২০- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ২/২০০৫/৭৪
২১২- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৩/২০০৫/১১৭
ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের১/২০০৫/১২৯

২৬১/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের-৫/২০০৫
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন ৩১১- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ০৯
 বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ এয ংগাধন
১)/োঃগফঃগের- ২/২০০৫/১৯৯
িাকবয (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ ৩১২- অআন/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১০
এয ংগাধন
১)/োঃগফঃগের- ২/২০০৫/২০০
০৮ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ এয ংগাধন

থথ বফবাগগয আ-ফুক

28-05-2005

৮২১

28-05-2005 ৮৩৩
28-05-2005

৮৪৭

28-05-2005 ৮৬০
28-05-2005

৮৭২

10-07-2005 ৮৮৪
21-07-2005 ৮৮৫
17-08-2005 ৮৮৬
14-11-2005 ৮৮৭
14-11-2005 ৮৮৮

 XX 

বফলয়
১১ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫ এয ংগাধন
১২

িাকবয (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৫
এয ংগাধন

ত্র নম্বয
৩১৯/২০০৫/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৪/২০০৫/২১২
৩৯- অআন/২০০৬/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৫/২০০৫

যীট ববটন নম্বয- ২২৫৬/ ২০০২ এ ৫/১১/২০০৩ তাবযগখ প্রদত্ত যাগয়য
অগরাগক ভাভান্য াআগকাটথ বফবাগগয বএ কাভ ক্ষিগনাগ্রাপাযগদয ন্যায়
১৩ ভাভান্য সুবপ্রভ ক্ষকাগটথয অীর বফবাগগয কভথযত ব,এ কাভ
ভ/বফ (ফাস্ত-২)বযট ববটন-২/২০০২/২৮
ক্ষিগনাগ্রাপাযগদয ক্ষফতন ক্ষের, ১৯৯৭ টাঃ ৩৪০০–৬৬২৫/- (২০০৫ এয টাঃ
৫১০০–১০৩৬০/- ) প্রদান প্রগে।
ফাংরাগদ সুবপ্রভ ক্ষকাটথ, াআগকাটথ বফবাগগয বাফযক্ষক গদয ক্ষফতন ক্ষের
ভ/বফ (ফাস্ত- ২)ক্ষফঃগেঃবনঃ(অআন)ঈন্নীতকযণ প্রগে যীট ববটন নং- ৬১২৭/ ২০০১ গত ঈিুত বব নং ১৪
১৫৭২/ ২০০৪ এয ঈয ভাভান্য সুবপ্রভ ক্ষকাগটথয অীর বফবাগগয যায়
২৭/৯৯/৩৭
ফাস্তফায়ন প্রগে।

০৮

তাবযখ

ৃষ্ঠা

29-11-2005 ৮৮৯
01-03-2006 ৮৯০

05-02-2008 ৮৯১

13-02-2008 ৮৯২

োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯
০১
০২
০৩
০৪
০৫

োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯
(যকাবয- ক্ষফাভবযক)
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯
(ফাংরাগদ ুবর)
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯
(ফাংরাগদ যাআগপরস্)
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯
(ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান)
োতীয় ক্ষফতনগের, ২০০৯
[স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ]

০৬ ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ ক্ষফতনগের, ২০০৯
০৭ োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রগে।
এভববুক্ত ক্ষফযকাবয বক্ষা প্রবতষ্ঠাগনয বক্ষক  ন্যান্য
০৮ কভথিাযীগগণয োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ এ যকাবয নুদান প্রদান ফৃবদ্ধ
প্রগে।
ভাননীয় স্পীকায, ক্ষডুবট স্পীকায  ংদ- দস্যগগণয াবযগতাবলক,
০৯
বাতা  ন্যান্য ফযয়/ সুবফধাবদ ফৃবদ্ধ প্রগে।
ভাননীয় স্পীকায, ক্ষডুবট স্পীকায  ংদ-দস্যগগণয াবযগতাবলক,
১০
বাতা  ন্যান্য ফযয়/ সুবফধাবদ ফৃবদ্ধ প্রগে।
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (যকাবয- ক্ষফযকাবয) এয
১১
ংগাধন
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন
১২
 বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এয ংগাধন
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ িাকবয [স্ব- াবত (Public
Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯
১৩ (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান), িাকযী (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯
(ফাংরাগদ ুবর), িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফাংরাগদ
যাআগপর) এয ংগাধন

োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয়
ভতাভত প্রদান প্রগে।
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয়
১৫
ভতাভত প্রদান।
োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ প্রফতথগনয পগর ঈিুত ভস্যায বফলগয়
১৬
ভতাভত প্রদান।
১৪

োতীয় ক্ষফতন ক্ষের, ২০০৯ এ ফাংরাগদ ুবর ক্ষগগেগট প্রকাবত ঝুাঁবকবাতা,

১৭ িুরকাটা  ক্ষধারাআবাতা, বকট বাতা, োবপক বাতা, ফাড়ী বাড়া বাতায ায
ংগাধন প্রংগগ।

১৮ িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এ ংগাধন
১৯

িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফাংরাগদ ুবর) এ
ংগাধন

২৫৫ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের-১/২০০৯/২৩২
২৫৬ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের-২/২০০৯/২৩৩
২৫৭ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের-৩/২০০৯/২৩৪
২৫৮ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৪/২০০৯/২৩৫।
২৫৯ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ৫/২০০৯/২৩৬।
২৬০ অআন/২০০৯/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/ফাঃেুঃাঃগফতনগের- ৬/২০০৯/২৩৭।
ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের১/২০০৯/২৬১
ভ/বফ(ফাস্ত- ১)/োঃগফঃগের১/২০০৯/২৬৬

02-12-2009 ৮৯৪
02-12-2009

৯০৭

02-12-2009

৯২২

02-12-2009 ৯৩৪
02-12-2009

৯৪৫

02-12-2009

৯৫৭

09-12-2009 ৯৬৭
30-12-2009 ৯৬৮

ভ/বফ/ফাস্ত- ১/োঃগফঃগের- ১/২০০৯/৩৩ 18-02-2010 ৯৬৯
ভ/বফ/ফাত-১/োঃগফঃগের-১/২০০৯/৩৩ 18-02-2010 ৯৬৯
৭৯- অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগেরঃ- ৪/২০১০
৮৪- অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগেরঃ৫/২০১০

15-03-2010

৯৭১

15-03-2010

৯৭২

১১২-অআন/২০১০/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের-১/২০১০/৮৩

20-04-2010

৯৭৩

ভ/বফ/প্রবফ- ১/৩ব- ৫/২০০৫/(ং১)/৭৯

05-05-2010

৯৭৪

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০- ১৭৫

17-06-2010 ৯৭৬

০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০- ২৯৩

22-09-2010

এঅয ৭৭০- অআন/২০১১/
০৭.১৭৩.০২২.১৪.০০.০০২.২০০৭(ং)

09-01-2011 ৯৭৬

১৫- অআন/২০১১/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/২০১০।
১৬- অআন/২০১১/ভ/বফ (ফাস্তঃ১)/োঃগফঃগের- ১/২০১০।

থথ বফবাগগয আ-ফুক

৯৭৬

17-01-2011 ৯৭৬
17-01-2011 ৯৭৬
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বফলয়

২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫

ত্র নম্বয
৩০২ অআন/২০১১/০৭.
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এ ংগাধন
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৪।
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফাংরাগদ ুবর) এ
৩০৩ অআন/২০১১/০৭.
ংগাধন
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৫।
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফাংরাগদ যাআগপর) এ
৩০৪অআন/২০১১/
ংগাধন
০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৬।
িাকবয (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ (ফযাংক  থথরগ্নী প্রবতষ্ঠান) ৩০৫অআন/২০১১/০৭.
এ ংগাধন
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৭।
িাকবয [স্ব- াবত (Public Bodies) এফং যাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানভূ] (গফতন ৩০৬ অআন/২০১১/০৭.
 বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এ ংগাধন
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৮।
ফাংরাগদ েুবডবয়ার াববথ (গফতন  বাতাবদ) অগদ, ২০০৯ এ
৩০৭ অআন/২০১১/০৭.
ংগাধন
১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০- ২৩৯।

থথ বফবাগগয আ-ফুক

তাবযখ

ৃষ্ঠা

29-09-2011

৯৭৭

01-09-2011

৯৭৭

01-09-2011 ৯৮৫
01-09-2011 ৯৮৬
01-09-2011 ৯৮৮
01-09-2011
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চাকির (পনগর্
ু ঠন o শতর্াবলী) আiন, ১৯৭৫
ACT NO. XXXIi of 1975
An Act to provide for the reorganization of the services of the Republic and Public bodies and
nationalised enterprises, and for prescribing unified grades and scales of pay and other terms and
conditions of service for persons employed in such services.
Whereas it is expedient to provide for the reorganizations of the services of the Republic and of
public bodies and nationalised enterprises and for prescribing unified grades and scales of pay and
other terms and conditions of service for persons employed in such services;
It is hereby enacted as follows:1.

Short title and commencement.–
1) This Act may be called the Services (Reorganisation and Conditions) Act, 1975.
2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 1973.

2.

Definitions.–
In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context:a)

‘Nationalised Enterprise’ includes any industrial or commercial concern which is owned,
controlled or managed by, or vested in, the Government or any public body;

b) ‘Pay’ includes salary, allowance and any other emoluments by whatever name called:
c)

‘Public body’ means any body authority, corporation or institution constituted or established
by or under any law and includes any other body, authority or institution owned, controlled,
managed or set up by the Government:

d) ‘Service’ includes any post or office.
3.

Act to override all other laws, etc.–The provisions of this Act or any order made there under
shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law or in
any rule, regulation, by-law, agreement, award, settlement or term of condition of services.

4.

Power of Government of reorganise services of the Republic and of public bodies and
nationalised enterprises.–The Government may, by order notified in the official Gazette,
reorganise the service of the Republic or of any public body or nationalies enterprise and for the
purpose create new services or amalgamate or unify existing services.

5.

Power of Government to prescribe unified grades and scales of pay, etc–
1) The Government may, with a view to bringing uniformity in the grades and scales of pay of
different persons or classes of persons employed in the service of the Republic or of any
public body or nationalised enterprise, by order notified in the official Gazette, prescribe
grades and scales of pay and other terms and conditions of service for all or any such persons
or classes of persons.
2) No persons whose grade or scale of pay is prescribed under sub-section (1) shall receive, and
no person shall allow such person, any benefit of a grade or scale of pay which is higher than
the grade or scale of pay prescribed for him.

6.

Retrospective effect to order.–
1) An order under section 4 or 5 may be made so as to be retrospective to any date not earlier
than the date of commencement of this Act.
2) Nothing in this section shall have the effect of creating any offence retrospectively.

7.

Variation and revocation of conditions of service permitted.–An order under section 4 or 5
may vary or revoke any condition of service of a person employed in the service of the Republic or
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of any public body or nationalised enterprise, and no such person shall be entitled to any
compensation for such variation or revocation of any condition of his service to his disadvantage.
8.

Indemnity.–No order made under section 4 or 5 shall be called in question in any court, and no
suit or other legal proceeding shall lie against the Government or any person for anything done or
intended to be done in pursuance of this Act or any order made there under.

9.

Penalty.–Whoever contravenes any provision of section 5(2) shall be punishable with fine which
may extend to five thousand taka, and with a further fine which may extend to five hundred taka
for each month after the first during which such contravention continues.

10. Cognizance of offence.–No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act
except on a compliant in writing made by the Government or by a person authorised by it in this
behalf.
11. Repeal and savings.–
1) The services (Reorganization and Conditions) Ordinance, 1975 (Ord. XXII of 1975), is hereby
repealed.
2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or any order made under the
said ordinance shall be deemed to have been done, taken or made, as the case may be, under
the corresponding provision of this Act.
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জাতীয় েবতনেsল, ১৯৭৩
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE

National Scales of Pay 1973
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
(Implementation Cell)

OFFICE MEMORANDUM
No.MF(IC)-2/73/1,

Dated- Dacca, the 7th September, 1973

Subject- Introduction of National Scales of Pay in respect of Class IV, Class III and certain Class
II-posts under the Government.
The undersigned is directed to say that the Government of the People’s Republic of Bangladesh
have, in pursuance of the recommendations of the National Pay Commission, decided to introduce the
National Scales of Pay to replace the existing scales. The four national scales shown below shall
replace the existing scales of Class IV, Class III and certain Class II posts:
National Seales
(i) 130–Conf–135–5–180–EB–6–240
(ii) 145–Conf–151–6–205–EB–7–275
(iii) 220–Conf–228–8–268–EB–10–348–EB–12–420
(iv) 310–Conf–325–15–400–EB–18–544–EB–21–670
2.

Grades
X
IX
VIII
VII

a)

Annexures A to D of this memorandum show the existing posts and scales of pay of the Class
IV, Class III and certain Class II employees of the Government and their corresponding
national grades and scales.
b) Application of national scales in respect of such categories if employees in the Autonomous,
Semi-Autonomous Bodies including Universities and the nationalised sector will issue
separately.
Similar orders regarding application of the other six national scales will also issue in due
course.

3. Any omission of posts and scales from the Annexures to this memorandum should be brought to the
notice of the Ministry of Finance (Implementation Cell) promptly by the Heads of Departments/
Offices with full particulars of pay scales etc. for their placement in appropriate grades.
4. For the purpose of implementation of the National Pay Scales, unless there is anything repugnant in
the subject or context:a) ‘Present Pay’ means pay in the existing scales including such special pay, technical pay,
personal pay which the incumbent enjoys because of his qualifications and includes the
general ad-hoc pay increases and reliefs sanctioned by Government, but does not include any
special pay specifically attached to his post.
b) ‘National Scales of Pay’ means the scales of pay recommended by the National Pay
Commission and accepted by the Government, as shown in (i) to (iv) of para I above.
c) ‘Existing Scales’ means the scales of pay, applicable to an employee in respect of his
substantive or officiating post under the Government of Bangladesh on the date preceding the
date from which his pay is refixed in the national scales.
d) ‘Emoluments’ means the present pay plus all allowances admissible to an incumbent on 30th
June, 1973.
5.

The National Scales of Pay shall apply to all existing Class IV, Class III and certain Class II posts
under the Government (including employees of the Railways, Posts and Telegraph Department and
Government Press) paid from the civil estimates and to civilian employees paid from the Defense
Services estimates (including employees of the Ordinance Factory). These scales shall not,
however apply to Apprentices, Trainees, Part-time employees, employees on contract and workers
whose wages fall within the purview of the Industrial Wages Commission.

6.

The initial pay of an employee shall be fixed in the national scale applicable to him according to
the following principles:
a) A minimum benefit of Tk. 16 shall be added to the present pay of the employees shown in
annexures A and B and Tk. 24 in cases of employees shown in annexures C and D, and then,
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 635 •

if the amount so arrived at is less than the minimum of the national scale, his pay shall be
fixed at the minimum of the national scale;
b) Where the amount arrived at is equal to or more than the minimum of the national scale, his
pay shall be fixed at the next higher stage in the national scale;
c) In case the amount of pay arrived at is more than the maximum of the national scale, his pay
shall be fixed at the maximum of the national scale.
7.

The date of the next increment of the employees whose pay is fixed in the national scales
according to the provisions of this memorandum shall fall on the 1st July, 1974 and on the 1st July
each year thereafter, subject to crossing of efficiency bar where applicable.

8.

In cases of Government employees on deputation to Autonomous, Semi-Autonomous Bodies or
Corporations, etc. pay will be fixed on the basis of his present pay to which he would have been
entitled under the Government but for his deputation.

9.

i)

In addition to the pay in the national scales, the employees whose pay is fixed under this
memorandum shall be entitled to a consolidated fringe benefit at the following rates:National Scale
No.

Grade

1
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

2
X
IX
VIII
VII

In 5 big Cities (Dacca,
In other Municipal
In other
N’ganj, Khulna, Rajshahi and Town committee places of the
and Chittagong)
areas and thana Hqs.
country
3
4
5
70
60
45
75
65
48
90
80
55
120
110
70

ii) Dacca Cantonment and Chittagong Cantonment will be treated as ‘Big City’ areas and the
other cantonments will be treated as ‘Municipal’ areas for the purpose of drawal of fringe
benefits.
iii) With the introduction of the fringe benefits mentioned above all existing allowances will cease
to be admissible. Washing allowance and Overtime allowance where admissible at present
will, however, continue
10. Where an employee is in occupation of residential accommodation provided by the Government,
his fringe benefit shall be as follows:National
Scale No.

Grade

1
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

2
X
IX
VIII
VII

In 5 big Cities (Dacca, N’ganj,
Khulna, Rajshahi and
Chittagong)
3
30
30
30
30

In other Municipal
and Town committee
areas and thana Hqs.
4
30
30
30
30

In other places of
the country
5
25
25
25
25

11. Employees who may be provided with Government accommodation will deduct from their pay
house rent at the following rates:For the national scales (i) and (ii) (Grades X and IX)
Nil.
For the national scales (iii) and (iv) (Grades VIII and VII)
5% of pay per month.
Provided that employees who under rules or Government orders are entitled to rent-free
accommodation shall not be required to deduct any house rent from their pay on account of
Government accommodation, and they will be allowed to draw fringe benefit at full rates.
12. The pay fixed in the national scales and the fringe benefits under this memorandum shall be free of
income tax and finance tax.
13. The Government have accepted the recommendation of the Pay Commission that the
implementation of the monetary benefit accruing to the employees as a result of fixation of their
pay in the national scales shall be phased out in three years as follows:i) 60% of the total monetary benefit (difference between the pay fixed in the national scale plus
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fringe, and his emoluments in the existing scale) shall be paid in the first year, i.e., during the
period from 1-7-73 to 30-6-74.
ii) 75% of the total monetary benefit shall be paid in the 2nd year, i.e., from 1-7-74 to 30-6-75.
(iii) Full benefit shall be paid in the 3rd year, and thereafter, i.e., from 1st July, 1975.
14. These orders shall take effect from 1st of July, 1973.

OSMAN GHANI KHAN,
Officer on Special Duty,
(Secretary),
Ministry of Finance.
No.MF(IC)-2/73/1,

Dated Dacca, the 7th September, 1973

Copy forwarded to:
i)
ii)
iii)
iv)
(v)

All Ministries/ Divisions/ Departments/ Directorates.
The Comptroller and Auditor-General of Bangladesh, Dacca.
The Accountant-General of Bangladesh, Dacca.
The Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bangladesh Railway, Chittagong.
The Controller of Military Accounts, Dacca.
They are requested to please fix the pay of all employees concerned in the national scales
corresponding to Grades X-VII according to the above Government orders. All Heads of Departments
and Drawing and Disbursing Officers should after fixation of pay of the concerned employees working
under them, send the statement showing the fixation of pay with the related bills for necessary checking
by the Audit office. All Accounts and Audit offices concerned will duly check and verify the fixation
statements as soon as possible. Any objection in the matter of fixation of pay should be settled in
consultation with the Heads of Departments concerned as soon as possible. In case of any doubt about
the application of the above Government orders, reference should be made to the Audit officers
concerned as usual.
2. Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers are authorised to make provisional
payment according to pay fixed in the national scales subject to verification by the Audit officers
except in the following case:Provisional payment of pay in the national scale should not be made in cases of employees
who are likely to retire on superannuation within one year from the date of issue of this
memorandum. In such cases payment should be made only after verification of the fixation of pay
by the Audit officer.
3. Increments in the national scales should be allowed only after verification of the pay fixation by the
Audit officer.
4. All provisional payments should be made after obtaining undertaking from the employees to the
effect that any overpayment will be refundable and recoverable from them. Drawing and
Disbursing Officers should keep a record of such undertakings in their offices. They should
endorse a certificate of having received the undertaking, on the pay bills.
5. All Heads of Departments/ Drawing and Disbursing Officers and the Accounts and Audit Officers
concerned may please furnish a report to the Ministry of Finance (Implementation Cell) within a
fortnight and they should also report fortnight progress of implementation of the national pay
scales every fortnight there after till the national scales are fully implemented.
OSMAN GHANI KHAN
Officer on Special Duty,
(Secretary),
Ministry of Finance.
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National Pay Scales of July 1973 (in full)
*1. Tk 2000.00 (fixed)
*2. Tk. 1475–75–1850
*3. Tk. 1150–60–1570
*4. Tk. 800–45–1070–EB–40–1005–45–1275
5. Tk. 475–conf–510–35–685–EB–40–1005–45–1275
6. Tk. 375–conf–400–25–525–EB–30–765–EB–35–975
7. Tk. 310–conf–325–15–400–EB–18–544–EB–21–670
8. Tk. 220–conf–228–8–268–EB–10–348–EB–12–420
9. Tk. 145–conf–151–6–205–EB–7–275
10. Tk. 130–conf–135–5–180–EB–6–240
*Not implemented.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE

Services (Grades, pay and Allowances) Order, 1977
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[published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated. the 20tli December 1977]
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
(Implementation Division)

NOTIFICATION
Dated the 20th December, 1977.
No. MF (ID)-I-3/77/850–In exercise of the powers conferred by section 5 of the Services
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government is pleased to make the
following Order, namely:1.

Short title, commencement and application–
l)

This Order may be called the Services (Grades, pay and Allowances) Order, 1977.

2) It shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1977.
3) It applies to all persons in the service of the Republic holding the posts mentioned in the
Annexure, excepta) persons employed in the defence services excluding civilians paid out of the defence
estimates;
b) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing
Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 (X of 1974);
c) persons employed as apprentices or trainees; and
d) persons employed on contract or part-time basis.
2.

Definitions–
In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,a) ‘Annexure’ means Annexure to this Order;
b) ‘Commencing day’ means the first day of July, 1977;
c) ‘National Grade and Scale’ means the grade and scale of pay introduced with effect from the
first day of July, 1973;
d) ‘New National Grade and Scale’ means the grade and scale of pay specified in paragraph 3.

3.

New National Grades and Scales of Pay–
l)

On the commending day all the grade and scales of pay in force, immediately before that day,
in respect of the posts mentioned. Annexure shall cease to exist and on and from that day there
shall come into force the following New National Grades and Scales of Pay, namely:Grades
Scales
I
Tk. 3000 (Fixed).
II
Tk. 2850 (Fixed).
III
Tk. 2350–100–2750.
IV
Tk. 2100–100–2600.
V
Tk. 1850–75–2375.
VI
Tk. 1700–75–2225.
VII
Tk. 1400–75–2000.
VIII
Tk. 1150–65–1800.
IX
Tk. 900–55–1285–65–1610.
X
Tk. 750–50–900–E.B.–55–1230–60–1470.
XI
Tk. 625–45–985–E.B.–55–1315.
XII
Tk. 470–35–645–E.B.–45–9 1 5–55–1135.
XIII
Tk. 425–30–575–E.B.–40–735–50–1035.
XIV
Tk. 400–25–525–E.B.–30–825.
XV
Tk. 370–20–470–E.B.–25–745.
XVI
Tk. 325–l5–430–E.B.–20–610.
XVII
Tk. 300–l2–396–E.B.–18–540.
XVIII
Tk.. 275–10–375–E.B.–15–480.
XIX
Tk. 250–6–280–E.B.–8–360.
XX
Tk. 240–6–282–E.B.–7–345.
XXI
Tk. 225–6–315.
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2) The posts in different offices and organisation shall be on such New National Grades and Scales as
are specified in the Annexure.
Explanation⎯The inclusion of a post in the Annexure does not constitute sanction for the
post.
3) The New National Grade and Scale shown against any post in the Annexure shall not be effective
if the National Grade and Scale shown against it in the Annexure is not the same as that in which
the post was placed by the orders issued by the Implementation Division of the Ministry of
Finance.
4) In the case of the posts against which the word ‘Special Selection’ occurs in the remark column of
the Annexure, the New National Grade and Scale shall apply only if the Government specifically
applies that scale to the persons holding those posts.
4.

Special Provision for Doctors⎯

Notwithstanding anything contained in this Order, a doctor who is not debarred from private
practice or to whom a part of fees charged for radiological, pathological and similar services rendered
by any Government hospital, clinic, health centre or Institute is payable, shall draw as pay (i) 10% less
than the full pay admissible to him if he is on New National Grade and Scale X, IX or VIII and (ii)
20% less than the full pay admissible if he is on New National Grade and Scale VII or above:Provide that if he gives up private practice, the Government may, on his application in writing,
permit to draw the full pay with effect from the date he gives up private practice:
Provided further that in the case if a doctor who draws such less pay, pension, death-cumretirement benefit, contribution to provident fund and rent payable by him for residential
accommodation provided by the Government shall be calculated on the basis of the full pay that would
otherwise have been admissible to him.
Explanation⎯A doctor means a person who has a diploma or degree in medicine or surgery, but
does not include a person who is a licentiate of any Medical Faculty.
5.

Meaning of Present Pay⎯

Unless anything to the contrary is specifically provided hereinafter, ‘Present Pay’ shall, for the
purposes of this Order, mean–
a)

in respect of a person in the National Grade and Scale VII, VIII, IX or X, the pay admissible to
him on 30th June, 1977, in the Grade and Scale applicable to him plus the Compensatory
Allowance of Tk. 25 sanctioned under Government Order No. MFIR-II1Allowance, dated 9-21976 plus the Special Allowance or Supervisory Allowance as indicated in Explanation III;

b) in respect of a person in the National Grade and Scale V or VI, the pay admissible to him on 30th
June, 1977, in the Grade and Scale applicable to him plus the Personal Pay in terms of paragraph 5
of the Ministry of Finance Office Memorandum No. MF(IC)-V52/ 74/ 261, dated 12-8-1974 plus
the Special Allowance or Supervisory Allowance as indicated in Explanation III;
c)

in respect of a person not falling under clauses (a) and (b), the pay admissible to him on 30th June,
1977, plus the Technical pay and the Special Pay as indicated in Explanation IV the total being
subject to the provisions of the Bangladesh Government and Semi-autonomous Organisations
(Regulation of Salary of Employees) order, 1972 (P.O No. 79 of 1972), plus the ad-interim. relief
sanctioned under Government Order No. MF (1C)-17/ 75/ 895, dated 2-6-1975.
Explanation I–If in any case the order regarding the National Grades and Scales issued by the
Government have not been implemented and the employees are being remunerated on the basis of
the grades and scales which have been superseded by the National Grades and Scales, the pay of
the old concerned persons shall first be refixed with effect from 1st July, 1973 in the National
Grade and Scale according to the relevant orders and then the present pay shall be worked out on
the basis of pay in the National Grade and Scale as on 30th June, 1977.
Explanation II–If any post should have been included in the National Grade and Scale V, VI,
VII, VIII, IX or X before the commencing day but has not been included in that Grade and Scale
for any reason, that post shall be included in that Grade and Scale before working out of the
present pay of the person holding that post.
Explanation III–For working out present pay of a person mentioned in clause (a) or (b),
Special Allowance or Supervisory Allowance shall form a part of the present pay only if (a) the
post carrying the Special Allowance or Supervisory Allowance is a higher post in the sense that
appointment to it is made on promotion from among persons holding the next lower posts so that
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the Special Allowance or Supervisory Allowance becomes personal to the incumbent and cannot
be taken away unless he is demoted and (b) such Special Allowance or Supervisory Allowance is
not admissible to the. post under paragraph II. When appointment to a post carrying Special
Allowance or Supervisory Allowance is made from among persons belonging to a grade or cadre
without involving any promotion of the person so appointed or supersession by him of others, so
that the person so appointed continues to belong to the same grade or cadre as before and draws
Special Allowance or Supervisory Allowance during the period he holds that post and may at any
time be transferred to his old post or other post without any right to the continuance of the Special
Allowance or Supervisory Allowance, the Special Allowance or Supervisory Allowance shall not
be taken into account in calculating the present pay.
Explanation IV–For working out present pay of a person mentioned in clause (c), Special Pay
shall, subject to the decision of the Government regarding Deputy Secretaries, form a part of the
Present Pay only if (a) the post earring the special pay is a higher post in the sense that
appointment to it is made on promotion from among persons holding the next lower posts so that
the Special Pay becomes personal to the incumbent and cannot be taken away unless he is demoted
and (b) no Special Allowance is admissible to the post under paragraph II. When appointment to a
post carrying special pay is made from among persons belonging to a grade or cadre without
involving any promotion of the person so appointed or supersession by him of others, so that the
person so appointed continues to belong to the same grade or cadre as before and draws Special
Pay during the period he holds that post and can at any time be transferred to his old post or other
post without any right to the continuance of the Special Pay, the Special Pay shall not be taken into
account in calculating the present pay.
Explanation V–As an interim arrangement and until further orders the Present Pay of a person
holding the post of Deputy Secretary shall be worked out in terms of clause (c) taking into account
the Special Pay drawn by him as Deputy Secretary. On his ceasing to hold the post of Deputy
Secretary, his pay shall be refixed in such manner as the Government may direct.
6.

Fixation of Initial Pay⎯

l)

The initial pay in the New National Grade and Scale of a person shall be fixed in accordance with
the following principlesa) Pay in the New National Grade and Scale shall be fixed at the stage equivalent to the total of
the Present Pay plus 10% thereof subject to a maximum of Tk. 125:
Provided that if such total is less than the minimum of the relevant New National Grade
and Scale, pay shall be fixed at such minimum:
Provided further that if such total exceeds the minimum of the relevant New National
Grade and Scale and there is no stage in that Grade and Scale equal to that total, pay shall be
fixed at a stage in that Grade and Scale which is next above the total.
b) To the amount worked out under clause (a) one increment in the New National Grade and
Scale shall be added for every three years of service up to 30th June, 1977, in the same post or
posts carrying the same scale of pay. The maximum number of such increments shall be two
in cases where the amount worked out as per (a) above does not exceed Tk. 1500. In other
cases only one increment shall be added.

c)

Explanation–For the purposes of this clause the scale of pay in force on 30th June, 1973,
for a post and the National Grade and Scale of pay in which that post was placed with effect
from 1st July, 1973 shall be deemed to be the same scale.
If the amount arrived at under clauses (a) and (b) exceeds the maximum of the New National
grade and Scale, pay shall be fixed at the maximum of that Grade and Scale and the excess
shall be allowed as Personal Allowance. The Personal Allowance shall be gradually reduced
by the amount of subsequent increments on promotion. The Personal Allowance shall not
count as emoluments for the purpose of pension and death-cum-retirement benefits or
contribution to Provident Fund.

2) The initial pay in the New National Grade and Scale of a person promoted from one post to
another carrying a higher scale of pay on or after 1st July, 1977, shall first be fixed on the New
National Grade and Scale applicable to the lower post in accordance with the provisions of subparagraph (1) and then on the basis of the pay so fixed in the New National Grade and Scale his
pay in the higher post as on the date of promotion shall be fixed in the applicable New National
Grade and Scale in accordance with the normal rules. If the pay so arrived at is less than the
existing pay and the ad-interim relief sanctioned under O.M. No. MF(IC)-17/ 75/ 895, dated 2-61976 or Compensatory Allowance sanctioned under No. MF/ R-II/ Allowance, dated 9-2-1976, as
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the case may be, plus the Special Pay if it is includible in the Present Pay of the higher post in
terms of clause (c) of paragraph 5, the difference shall be protected as personal Allowance to be
reduced by the amount of subsequent increment or higher pay on promotion, but such Personal
Allowance shall not count as emoluments for the purposes of pension, death-cum-retirement
benefit or Provident Fund contributions.
3) If the maximum of the New National Grade and Scale in which a post is placed is lower than the
maximum of the National Grade and Scale for the post, the incumbent shall have the option to
retain the National Grade and Scale as personal to him. Unless otherwise provided elsewhere in
this Order, a person opting to retain the National Grade and Scale shall be allowed a 10% increase
over his Present Pay.
4) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his present pay to which he would
have been entitled in his ‘parent office of organisation but for such deputation.
5) The pay of a person who was on leave on 1st July, 1977, shall be fixed on the basis of his present
payor what would have been his present pay had he not been on leave on 30th June, 1977, but the
monetary benefit accruing from the fixation of his pay in the New National Grade and Scale shall
not be admissible for the period of the leave.
Explanation–In the case of a person who was on leave preparatory to retirement on 1st July,
1977 and who retired on a date subsequent to 1st July, 1977 his pension shall be calculated on the
basis of what would have been his pay on the date of his retirement as per sub-paragrahp (5) but
his leave salary shall not be recalculated.
6) If a person was under suspension on 1st July, 1977, his pay in the New National Grade and Scale
shall not be fixed unless he is re-instated and actually resumes duty. The pay of such a re-instated
person shall first be fixed on the existing grade and scale in accordance with the rules and
principles in force on 30th June, 1977, and then on the basis of such pay his pay in the New
national Grade and Scale shall be fixed in accordance with the provisions of this Order.
7. Increment After Initial Fixation⎯
1) Subject to the principles governing the crossing of efficiency bar as indicated by EB in the New
National Grade and Scale and other principles governing grant of increment, the first increment of
pay after its refixation in accordance with the provisions of paragraph 6 shall fall due–
a) on 1st January, 1978, in the case of a person whose date of increment under orders in force on
30th June, 1977, falls on any date between 1st July, 1977 and 31st December, 1977 (both
dates inclusive);
b) on 1st July, 1978, in the case of a person whose date of increment under orders in force on
30th June, 1977, falls between 1st January, 1978, and 30th June, 1978 (both dates inclusive).
2) Subject to the principles governing the crossing of efficiency bar as indicated by EB in the New
National Grade and Scales and the principles governing the grant of increment, the second and
subsequement shall be due on 1st January every year in the case of a person mentioned in subparagraph (1) (a) and on 1st July every year in the case of a person mentioned in sub-paragraph (1)
(b).
8. Pay on first Appointment⎯
The pay of a person on first appointment otherwise than on promotion or transfer on or after 1st
July, 1977, shall be fixed at the minimum of the New National Grade and Scale applicable to the post
to which he is appointed:
Provide that on such first appointment to a post in the New National Grade and Scale X or
above⎯
a) one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S or Bachelor of Architecture
degree or a degree recognized by the Government as equivalent to it, if such degree is the
prescribed minimum qualification for the post;
b) two advance increment shall be given to a person who, in addition to having a degree in
engineering, Law or Architecture or a master degree, holds another degree in physical planning
from an institute recognized for this purpose by the Government, if such degree is the prescribed
minimum qualification for the post;
c) two advance increments shall be given to a person appointed to the post of Assistant Judge if he
has to his credit two years of legal practice in a court of law on the date of appointment;
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d) one advance increment shall be given to a person appointed as a Lawyer Magistrate, if he has to
his credit 3 years of actual practice as a lawyer and is not below 30 years of age at the time of his
appointment; two advance increments shall be given to such a person, if he has to his credit 4 years
of such practice and is not below 31 years of age at such time; three advance increment shall be
given to such a person if he has to his credit 5 years of such practice and is not below 32 years of
age at such time and four advance increments shall be given to such a person, if he has to his credit
6 years or more of such practice and is not below 33 years of age at such time:
Provided further that one advance increment shall be given to a person who is licentiate of any
Medical Faculty, if such a license is the prescribed minimum qualification for the post:
Provided further that the Education Department Memorandum No. SIV/ 832-EDN, dated 187-1970 and SIV/ 831- EDN, dated 18-7-1970 shall continue to be in force only in so far as they
relate to the grant of advance increments to Head Moulanas, Additional Head Moulanas, Assistant
Moulanas, Head Masters, Assistant Head Masters Teachers, Chief Instructors, Instructors,
Principals, Vice-Principals, Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Lecturers of
Madrassas, Schools, Colleges, Polytechnics, Vocational Training Institutes, Institute of Glass and
Ceramic, Institute of Leather Technology and Institute of Graphic Arts.
9. Increment after new appointment or on promotion⎯
Subject to the principle governing the crossing of efficiency bar as indicated by EB in the New
National Grade and Scale and other principles governing grant of increment, the date of increment of
pay of a person who is appointed or promoted on or after 1st July, 1977, shall bea)

1st January next year, if he joins his post on any date between 1st January and 30th June in any
year;

b) 1st July next year, if he joins his post on any date between 1st July and 31st December in any year.
10. Conditions for full pay of a post⎯
1) Full pay shall be admissible to a promoted to a higher grade and scale if the person has completed
the number of years of service as shown in the table below:Grade
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Scale
Tk. 3000 (Fixed)
Tk. 2850 (Fixed)
Tk. 2350–100–2750
Tk. 2100–100–2600
Tk. 1850–75–2375
Tk. 1700–75–2225
Tk. 1400–75–2000
Tk. 1150–65–1800
Tk. 900–55–1285–65–1610

Minimum number of years
service required for full pay
20 years.
17 years.
14 years.
12 years.
10 years.
10 years.
8 years.
5 years.
5 years.

Explanation:
For the purpose of this sub-paragraph the years of service shall be the total ofi) the actual period of service in a post which was classified as Class-I or in a post which
was placed in National Grade V between 1st July, 1973 and 30th June, 1977 or in a post
placed in the New National Grade X or above after 1st July, 1977, plus
ii) half the actual period of service in a post which was classified as Class-II (Gazetted)
before 30th June, 1973 or in a post placed in National Grade VI between 1st July, 1973
and 30th June, 1977 or in a post placed in New National Grade XI, XII or XIII after 1st
July, 1977, plus
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts.
2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the New National Grade and
Scale determined to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of service
falls short of the required period:
Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case.
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11. Special Pay, etc. to cease to be admissible–
Fringe Benefit, Special Pay, Technical Pay, Non-practing Allowance, Special Allowance,
Supervising Allowance, Deputation Allowance, Dearness Allowance, Ad-interim Relief and all other
extra remunerations, by whatever name called, except the following, where admissible, shall case to be
admissible with effect from the commencing day:a) Washing Allowance;
b) Overtime Allowance for working extra hours beyond normal working hours of the concerned
office as may be approved by the Ministry of Finance from time to time;
c) Field Allowance where admissible in lieu of Travelling Allowance and Daily Allowance;
d) Travelling Allowance and Daily Allowance on tour or on transfer including fixed Travelling
Allowance;
e) Entertainment Allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the
Ministry of Finance, issued from time to time;
f)

Chittagong Hill Tracts Allowance sanctioned under Ministry of Finance Memo No.aঃমঃ/ pিব-২/
ভাতা-৫৫/৭৬-৬০৪, তাং ১-১০-৭৬;

g) Grainshop Allowance in the case of employees of the Bangladesh Railway, sanctioned under
Implementation Cell, Ministry of Finance letter No. MF(IC)-34/ 73-39, dated 28-3-1974;
h) Special Allowance and Supervisory Allowance in the case of employees of Bangladesh Railway
other than Typists, Stenotypists and Stenographers, sanctioned under Implementation Cell,
Ministry of Finance Corrigendum/ Addendum No. MF(IC-)-2/ 73/ 3, dated 23-3-1974;
i) Good Conduct Allowance, Operational Allowance, Telecommunication Allowance, Cycle
Maintenance Allowance, Fixed Conveyance Allowance, Pie Allowance and Desk System
Allowance in the case of employees of Post Office Department sanctioned under Implementation
Cell, Ministry of Finance, Memo No. MF(IC)-V/ I/ 77/ 139, dated 25-3-1977;
J) Special Allowance and Supervisory Allowance in the case of employees of post Office Department
other than Typist, Stenotypists and Stenographers, sanctioned under Implementation Cell, Ministry
of Finance Memo No. MF(IC)-277/ 3, dated 23-3-1974; and
k) Allowance specifically mentioned in this Order.
12. Allowance for Ansars⎯
Notwithstanding anything contained in paragraph 11, the following Allowance shall be payable to
the employees of the Directorate of Ansars:a) Kit Allowance:
District Adjutants

Initial Grant

Tk. 2500 on first appointment

Renewal Grant

Tk. 600 per year thereafter.

Sub-divisional Adjutants other than Subdivisional Adjutants of Ansar Battalion

Initial Grant

Tk. 400 per year thereafter.

Renewal Grant

Tk. 400 per year thereafter.

b) Washing and Hair-cutting Allowance:
Ansars, Section Leaders, Assistant Platoon
Commanders, Platoon Commanders, Instructors,
Assistant Company Commanders, Company
Commanders and Assistant Adjutants.
c)

Tk. 15 per month

Command Allowance:
District Adjutants

Tk. 100 per month

13. Allowance for National Security Intelligence⎯
1) Notwithstanding anything contained in paragraph 11, the following allowances shall be payable to
persons working in the National Security Intelligence:a) Washing and Hair-cutting Allowance:
Constables, Head Constables, Junior Field Officers and
Field Officers

Tk. 15 per month

b) Unconditional Conveyance Allowance:
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Field Officers and Deputy Assistant Directors deployed
on outdoor duty in the cities of Dacca and Chittagong.

Tk. 50 per month

a) Kit Allowance:
Constables, Head Constables, and
Junior
Field Officers
Field Officers

Initial Grant

Tk. 350 on first appointment

Renewal Grant

Tk. 200 per year thereafter.

Initial Grant

Tk. 500 per year thereafter.

Renewal Grant

Tk. 200 per year thereafter.

2) Notwithstanding anything contained in paragraph 17 the employees of the Police Department on
deputation to the National Security Intelligence, will be governed in the matter of House Rent
Allowance by the Order applicable to the Police Department.
14. Allowance for Nurses⎯
Notwithstanding anything contained in paragraph 11, the following Allowances shall be payable to
the nurses:a)

Uniform Allowance

b) Dhobi Allowance

Tk. 300 per year.
Tk. 10 per month.

15. Notwithstanding anything contained⎯
In this Order, in respect of any existing incumbent of a post for which Special Pay, Special
Allowance, or Supervisory Allowance will cease to be admissible as per paragraph 11 and is not also
included in Present Pay as per Explanation III or IV below paragraph 5, if the amount of pay in the
New National Grade and Scale fixed in terms of paragraph 6 is less than the actual amount of Pay and
Special Pay, Special Allowance or Supervisory Allowance which he has been actually drawing before
the date of the issue of this Order, the difference shall be drawn by him as Temporary Personal
Allowance for so long as he holds the post and the difference is not absorbed in future increments.
16. Medical Allowance⎯
All persons shall be paid a fixed Medical Allowance of Tk. 30 per month.
17. House-rent Allowance⎯
l)

Subject to the other provisions of this paragraph, all persons shall be paid a house-rent allowance
at the following monthly rate:Basic Pay
Up to Tk. 1000
Tk. 1001 to 2000
Above Tk. 2000

Rate of House rent allowance (per month).
For other District
For other places
For cities of Dacca,
Towns.
Narayangonj, Chittagong
and Khulna
25% of basic pay
35% of basic pay
30% of basic pay
subject to a minimum subject to a minimum
of Tk. 60.
of Tk. 75.
20% of basic pay
25% of basic pay
30% of basic pay subject
subject to a minimum subject to a minimum
to a minimum of Tk.
of Tk. 250.
of Tk. 300
350.
15% of basic pay
20% of basic pay
25% of basic pay subject
subject to a minimum subject to a minimum
to a minimum of Tk.
of Tk. 400
of Tk. 500.
600.

2) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall not be entitled
to house rent allowance under sub-paragraph (1).
3) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall pay to the
Government by deduction from pay bills monthly rent at the following rates:a)

1

if he is in any New National Grade and Scale from I to XIII-72 % of pay.

b) if he is in any New National Grade and Scale from XIV to XVIII-5% of pay.
c) if he is in any New National Grade and Scale from XIX to XXI-Nil.
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Provided that a person who, under the rules in force from time to time, is entitled to rent-free
accommodation shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation
provided by the Government:
Provided further that if a person is allotted an accommodation of a class higher or lower than
the one he is entitled to under the Government orders in force from time to time, he shall pay in the
case of higher class accommodation the minimum rent payable by a person entitled to that class of
accommodation and in the case of lower class accommodation the maximum rent payable by a
person entitled to that class of accommodation.
4) If both the husband and wife are person in the service of the Republic and are posted at the same
station, and residential accommodation is provided to one of them, the rent shall be recovered from
the pay bill of the spouse in whose name the residence is allotted and the other spouse shall neither
be entitled to residential accommodation nor the house rent allowance under this paragraph, unless
the husband and wife live separately.
Explanation I-Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit
house, dormitory or dakbunglow or in improvised accommodation at or near the place of work
given by the Department concerned in the interest of public service (such as accommodation in
gang, huts, godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as
provision of accommodation by the Government for purposes of this paragraph. In such cases, the
person concerned shall be entitled to receive House-Rent Allowance under this paragraph and shall
pay rent and other charges, if any, levied for the single seat or single room or for the improvised
accommodation.
18. Conveyance allowance–
A person in any New National Grade and Scale from XIV to XXI posted to any office located in
the cities of Dacca, Narayanganj, Chittagong or Khulna shall be entitled to a conveyance allowance of
Tk. 10 per month.
19. Income Tax–
Income-tax on pay and allowances admissible under this Order shall be deemed to have been paid
by the Government.
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
IMPLEMENTATION DIVISION
No. MF(ID)III/B-1/78/538
Dated 17th May, 77
Subject: Notification No. MF(ID)1-3/77/850, dated 20.12.77
Government having reviewed various gestions received have been pleased to make following
modifications in the Services (Grades, Pay & Allowance) Order 1977 vide Notification No. MF(ID)13/77/850, dated 20.12.77.
1.

The ‘New National Grades and Scales of Pay’ will be called ‘New National Scales of Pay’ without
the numbers I to XXI prefixed to them.

2.

The ScaleXX. Tk. 240-6-282-EB-7-345
XIX. Tk. 250-6-280-EB-8-360
Will be modified as below
XX. Tk. 240-7-282-EB-7-345
XIX. Tk. 250-8-280-EB-8-362

3.

The principles for fixation of initial pay in the New National Scales (vide para 6 of the Notification
dated 20.12.77) will be modified to the following exten in respect only of the present incumbents
of posts on scales Tk. 225-315, Tk. 240-345, Tk. 250-362, Tk. 275-480, Tk. 300-540, Tk. 325-640,
370-745 & Tk. 400-825:
a)

The maximum number of increments under clause (b) of para 6 of the said notification will be
3 (three) instead of 2;
b) After fixation of pay under para 6 of the said notification (modified as per (a) above) a lump
sum benefit of Tk. 30 is to be added in the case of employees no scales Tk. 225-315 and of Tk.
22 in the case of employees on the scales Tk. 240-345 to Tk. 400-825. To the extent this lump
sum benefit is divisible by the applicable rate of increment, benefit will be allowed by any of
increment and pay ………….. the appropriate stage in the scale. (Future increments …………
be allowed on the pay so fixed) The remainder of the lump sum will be treated as Personal Pay
but this will not be absorbed in the future increments. If by additional of the lump sum benefit,
the maximum of the New National Scales is exceeded, the excess will also be treated as
Personal Pay.
Examples:
1) Scales : 240-7-345
Pay after adding 10% to present pay and allowing one increments for every 3 years of
service of service (subject to a maximum of 3 increment) …..
Tk. 261
Lump sum to be added Tk. 22
Add.
21
=3x3+1
Pay
282
Personal Pay 1
Total Pay
283
On next increment pay will be Tk. 289 plus
Personal Pay Tk. 1 so on.
2) Scale 300-12-396-EB-18-540
Pay after adding 10% to present pay and allowing one increment for every 3 years of
service (subject to a maximum of 3 increments) …
Tk. 522
Lump sum to be added Tk. 22 = 18 x 1 + 4
Add.
18
Maximum Scale Tk. 540
Personal Pay 4
Total Pay
544
Note:

House Rent Allowance and rent payable for occupying Govt accommodation will be
calculated at the applicable rate on the total pay.
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c)

In no case the total fixed as above should be less than 120% of the ‘Present Pay’ (as defined in
para 5 of the notification dated 20.12.77). In case the benefit is less than 20% of the ‘present
pay’ the pay will be fixed at such a stage in the relivant scale of pay ….. would ensure that pay
together with personal pay (referred to at (b) above is 20%) or marginally 20% of the present
pay.
When a person holding a post in the scale of Tk. 225-315 reaches the maximum of that scale,
he may be allowed from the date of the next anniversary to draw pay in the next higher scale
of Tk. 240-345 and in such a case his post in the higher scale will be treated as a selection
grade post.

5.

When a person holding a post in the scale of Tk. 240-345 reaches the maximum of the scale, he
may be allowed from the date of the next anniversary to draw pay in the next higher scale of Tk.
250-362. In such a case his post in the higher scale will be treated as a selection grade post.

6.

Till such time the Public Service Commission helds the required test, the Stenographers and
Typists having completed five years or more service as such will be allowed on Selection the
Selection Grade/higher scale (Tk. 470-1133 and Tk. 325-610) respectively shown in Part II of the
Annexure to the Services (Grades, Pay and Allowance) Order, 1977, against not more that 25% of
sanctioned posts of Stenographers/Typists on the basis of their service records in lieu of the
prescribed test to be conducted the P.S.C.

7.

The Stenographers will working as PA to the Joint Secretary and above will be allowed a Special
Allowance at the following rates in addition to his grade pay as Stenographeri) For working as PA to Joint Secy, ……… Tk. 50 p.m.
ii) For working as PA to Addl, Secy,
Secy, Minister/Adviser …………………. Tk. 85 p.m.

8.

Paragraphs 7 and 9 of the Notification No. MF(ID)1-3/77/850, dated 20.12.77 releting to the date
of increment will be daleted. Subject to the principles governing the crossing of efficiency bar and
other principles governing grant of increments the first increment of pay after its rofixation in
accordance with para 6 of the Notification will be due on the date on which it would have been
admissible in the scale in force on 30.6.77 and the increment of a person appointed or promoted on
or after 1.7.77 will be due on the anniversary of appointment/ promotion according to the normal
rules.

9.

These orders take effect from 1st July, 1977.

10. Necessary amendments to the Service (Grade, Pay and Allowance) Order, 1977 will be made in
due course. In the meantime, the pay of the Government servants concerned may be refixed and
disbursed accordingly.
S.G. Mustafa
Deputy Secretary
Implementation Division
Ministry of Finance
Distribution:
1. All Ministries/Divisions/Departments/Directorates
2. The Comptroller & Auditor General of Bangladesh, Dacca.
3. The Accountant General (Civil), Bangladesh, Dacca.
4. The Accountant General (Works & WAPDA), Bangladesh, Dacca.
5. The Accountant General, P.T. & T, Dacca.
6. The Additional Accountant General, Foreign Affairs, Dacca.
7. Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bangladesh Railway, Chittagong.
8. Ministry Accountant General, Dacca.
9. Controller of Ministry Accounts, Bogra (Now at Dacca)
10. Controller of Ministry Accounts, Dacca.
11. Controller of Air Force Accounts, Dacca.
12. Controller of Naval Accounts, Dacca.
13. Controller of Ordinance ……………………..
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aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 651 •

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF FINANCE
FINANCE DIVISION
(IMPLEMENTATION BRANCH)

MODIFIED NEW SCALES OF
PAY, 1985
(GOVERNMENT SECTOR-GENERAL)
(For official use only)

August 5, 1985

Deputy Controller
Bangladesh Government Press, Dhaka
1985

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 652 •

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 5th August, 1985.]
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
(Implementation Branch)
ORDER
Dhaka, the 5th August, 1985
No. S.R.O. 354-L/ 85/ MF/ FD(Impl.)-/ M.N.S.-16/ 85-58−In exercise of the powers conferred by
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government
is pleased to make the following order, namely:−
1.

Short title, Commencement and application.–

1) This order may be called the Services (Pay and Allowances) order, 1985.
2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1985.
3) It shall apply to all persons in the service of the Republic, except−
a) persons employed in the defence service excluding civilians paid out of defence estimates;
b) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing
Industries Workers (Terms and Conditions of Services) Ordinance, 1979 (XIX of 1979);
c) persons employed as apprentices or trainees; and
d) persons employed on contract or part-time basis.
2.

Definitions.⎯

In this order, unless there is anything repugnant in the subject or context, −
a) ‘commencing day’ means the first day of June, 1985;
b) ‘Existing Scale’ means the New national Scale of pay introduced with effect on and from the first
day of July, 1977;
c) ‘Modified new Scale’ means the Modified new Scale of pay specified in paragraph 3;
d) ‘Original Scale’, ‘Selection Grade Scale’, Senior Scale’. or ‘Higher Scale (TimeScale)’ means the
original scale of the post, selection grade scale of the post senior scale of the post or the higher
scale of pay commonly known as time scale, as the case may be, in the Existing Scale.
3.

Modified new Scale of pay.⎯

On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the
posts placed in the Existing Scales of Pay shall cease to exist and on and from that day, there shall
come into force the following Modified New Scales of pay, corresponding to the Existing Scales of pay
as shown against each, namely:−

1.

Existing Scales.
(Taka)
3000 (Fixed)

1.

Modified New Scales.
(Taka)
6000 (Fixed)

2.

2850 (Fixed)

2.

5700 (Fixed)

3.

2350–100–2750

3.

4750–150–5500

4.

2100–100–2600

4.

4200–150–5250

5.

1850–75–2375

5.

3700–125–4825

6.

1400–75–2225

6.

2800–125–4425

7.

1150–65–1800

7.

2400–120–3600

8.

900–55–1285–65–1610

8.

1850–110–2620–120–3220
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9.

Existing Scales.
(Taka)
750–50–900–EB–55–1230–60–1470

9.

Modified New Scales.
(Taka)
1650–100–2250–EB–110–3020

10. 625–45–985–EB–55–1315

10. 1350–90–2250–EB–100–2750

11. 470–35–645–EB–45–915–55–1135

11. 1000–70–1560–EB–90–2280

12. 425–30–575–EB–40–735–50–1035

12. 900–65–1550–EB–75–2075

13. 400–25–525–EB–30–825

13. 850–55–1400–EB–60–1700

14. 370–20–470–EB–25–745

14. 800–50–1300–EB–55–1630

15. 325–15–430–EB–20–610

15. 750–45–1200–EB–50–1550

16. 300–12–396–EB–18–540

16. 700–40–1100–EB–45–1415

17. 275–10–375–EB–15–480

17. 650–35–1000–EB–40–1280

18. 250–8–282–EB–8–362

18. 600–30–900–EB–35–1110

19. 240–7–282–EB–7–345

19. 550–25–725–EB–30–965

20. 225–6–315

20. 500–20–860

4.

Admissibility of Modified New Scales.⎯

The Modified new Scales corresponding th the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be
admissible on and from the commencing day against the Original Scale, Selection Grade Scale, Senior
Scale and Higher Scale (Time Scale) of a person in the relevant post as on the 31st May, 1985. In case
where the Existing Scale has been allowed to an incumbent of a post as personal to him, the
corresponding Modified New Scale of such personal scale shall be admissible to that incumbent under
the same terms and conditions:
Provided that, in the cases of non-gazetted employees, the Modified New Scales corresponding to
the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the commencing day
against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st May, 1985:
Provided further that in the cases of Class II Gazetted Officers enjoying one Higher Scale (Time
Scale) after completion of 8 years’ of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher
Scale (Time-Scale) shall be admissible, and if they are enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or
Third Higher Scale (Time Scale) on Completion of 12 years’ of service or 15 years’ of service, the
Modified New Scale corresponding only to the Second Higher Scale (Time-Scale) shall be admissible:
Provided further that in the cases of Class I Officers enjoying one or more than one Higher Scale
(Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to First Higher Scale (Time-Scale) only shall be
admissible:
Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May,
1985, but could not be allowed the same on the due date, shall be allowed to draw the same
retrospectively in the Existing Scale of pay up to 31st May, 1985.
5.

Meaning of Present Pay.–

a)

‘Present Pay’ shall, for the purposes of this Order, meanbasic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985;
Plus

b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985 under Government Order No. aথর্ ম/ pিব-২/
ভাতা-১/৮৪/১০২, তািরখ ২১-৫-১৯৮৪;
Plus
Compensatory allowance of Tk. 25.00 p. m. admissible on the 31st May, 1985 under Government
Order Nos. MF/ R-II/ Allow-8/ 80/ 107(700), dated the 6th May, 1980 and MF/ R-II/ Allow-8/ 80/
193, dated the 4th September 1981;
Plus
d) personal allowance, personal pay, protected pay or temporary personal allowance where
admissible, on the 31st May, 1985 under Orders issued by the Government from time to time.
c)
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6.

Fixation of pay in the Modified New Scale.–

1) The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the original scale
of the post, Selection Grade Scale, Scale allowed to an incumbent as personal to him, which was
duly approved by the Ministry of Finance of Higher Scale (Time-Scale), as the case may be,
subject to the conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the following
principles:a) i) if the Present Pay of a person is less than the minimum of the relevant Modified New
Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale;
ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified New Scale and
coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of the Modified New
Scale and, if there is no such stage in the Modified New Scale, the pay shall be fixed at
the next higher stage of the Modified New Scale;
iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale, his pay
shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between the
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale shall be allowed to him as
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his
past services in the same post or inter-changeable posts held upto 31st May, 1985, at the
highest rate of increment of the relevant Modified New Scale in the manner specified in
clause (b) and such amount shall be added to his personal pay which shall be treated as
pay for all purposes;
b) to the amount worked out under clause (a) there shall be added in the Modified New Scale, for
service up to 31st May, 1985, in the same post or inter-changeable postsi) one increment for such service for any period less than three years on the 31st May, 1985;
ii) one increment for every three years of such service and one increment for any fraction of
such service over three years or any multiple thereof on the 31st May, 1985;
Provided that the maximum number of such increment shall not exceed1) three, in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale
(Time-Scale), and
2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (TimeScale).
Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding posts in the Modified New
Scale of Tk. 6000 (Fixed) and Tk. 5700 (Fixed).
2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the
provisions of sub-paragraph (1)
and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the
relevant Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in
accordance with the normal rules.
3) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his Present Pay to which he would
have been entitled in his parent office or organisation but for such deputation.
4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant
Modified New Scale on the basis of his Present Payor what would have been his Present Pay had
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave.
Explanation.–In the case of a person who was on leave preparatory to retirement on the commencing
day and retired on a date subsequent to that date, his pension shall be calculated on the basis of
what would have been his pay on the date of retirement in accordance with the provisions of subparagraph (4) but his leave salary shall not be re-calculated.
5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant
Modified New Scale unless he is re-instated and actually resumes duty. The pay of such are
instated person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles
in force on the 31st May, 1985, and then on the basis of such pay, his pay in the Modified New
Scale shall be fixed in accordance with the provisions of this Order.
7.

Continuation of Selection Grade Scale, Senior Scale and Personal Scale.⎯

The Selection Grade Scale, Senior Scale or Personal Scale under the Existing Scale shall become
the Selection Grade Scale, Senior Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding
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Modified New Scale on the commencing day under the same terms and conditions and allowing of the
Selection Grade Scale and Senior Scale in the manner admissible on the 31st May, 1985, shall continue
in the corresponding Modified New Scale under the same terms and conditions.
8.

Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯

l)

For non gazetted employees belonging to any of the Modified New Scales of Tk. 500–860 to Tk.
1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher scale of pay shall be
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, on satisfactory
service records:
Provided that none shall move to more than three higher scales than the scales of the post he
would actually be holding except on promotion to a higher post:
Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scale (Time-Scales)
in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together except on promotion.
2) For Class II Gazetted Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible
on satisfactory service records and one year after reaching the maximum of the scale of the post
and that none shall be allowed to move to more than two Higher Scales (Time-Scales) in the
Existing Scale and the Modified New Scale taken together than the scale of the post except on
promotion to a higher post.
3) For Class I Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible one year
after reaching the maximum of the scale on satisfactory service records and selection by the
Departmental Promotion Committee or Superior Selection Board, as the case may be, and that
none shall be allowed to move to more than one Higher Scale (Time-Scale) in the Existing Scale
and the Modified New Scale taken together than the scale of the post he would actually be holding
except on promotion to a higher post and that none shall move beyond the scale of pay of Tk.
4750–5500:
Provided that Class I Officers in any of the Modified New Scales of pay of Tk. 1650–3020,
Tk. 1850–3220 and Tk. 2400–3600 (corresponding to the Existing Scales of pay of Tk. 750–1470,
Tk. 900–1610 and Tk. 1150–1800) shall move to the Higher Scale (Time-Scale) of Tk. 2800–
4425 (corresponding to the Existing Scale of Tk. 1400–2225) one year after reaching the
maximum of the scale or one year after the maximum pay in the Modified New Scale of pay of Tk.
1650–3020 or Tk. 1850–3220 would have been due, had they not been promoted to posts in
higher scale of Tk. 1850–3220 or Tk. 2400–3600, whichever is earlier.
Explanation.–Class I Officers in other Scales of pay under the Modified New Scales excepting the
Scales of pay referred to in the proviso to paragraph 8(3) shall be allowed to move to the next
higher scale subject to the conditions laid down in paragraph 8(3).
9.

Increment after fixation of pay.⎯

l)

Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ in the Modified
New Scale and other rules governing the grant or drawal of increment, the first increment of. pay
after fixation of pay in the Modified New Scales in accordance with the provisions of paragraph 6
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale, and the
increment of pay of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be due
on the date of anniversary of the promotion or appointment, as the case may be.
2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in the Modified New Scale.
3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scales Nos. 10 to 20 (Tk. 1350–2750 to
Tk. 500–860), whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant
Modified New Scale in terms of paragraph 6(1) (a) (iii) and would remain stuck up there, shall be
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such
personal pay shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6(1) (a) (iii) and
such total shall be treated as pay for all purposes.
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10. Pay on first appointment.⎯
The pay of a person of first appointment, otherwise than on promotion or transfer on or after the
commencing day, shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale applicable to the post
to which he is appointed:
Provided that, on such first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk. 1650–
100–2250–EB–110–3020 and abovea)

one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S. or Bachelor of Architecture
degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as equivalent to it, if
such degree is the prescribed minimum qualification for the post;

b) two advance increment shall be given to a person who is addition to having a degree in
Engineering, Law or Architecture or a Master degree, holds another degree in Physical Planning
from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such degree is the prescribed
minimum qualification for the post;
Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding posts in the Modified New Scale of Tk.
6000 (Fixed) and Tk. 5700 (Fixed).
c)

one advance increment shall be given to a person appointed to the post of Munsif if he was
enrolled to the Bar before joining as Munsif;

d) one advance increment shall be given to a person appointed as a Lawyer Magistrate, if he has to
his credit three years of actual practice as a lawyer and is not below thirty years of age at the time
of his appointment; two advance increments shall be given to such a person, if he has to his credit
four years of such practice and is not below thirty-one years of age at such time; three advance
increments shall be given to such a person, if he has to his credit five years of such practice and is
not below thirty-two years of age at such time; and four advance increments shall be given to such
a person, if he has to his credit six years or more of such practice and is not below thirty-three
years of age at such time:
Provided further that one advance increment shall be given to a person who is a licentiate of
any Medical Faculty, if such a license is the prescribed minimum qualification for the post:
Provided further that the Education Department Memorandum Nos. SIV/ 830-Edn., dated 18th
July, 1970, SIV/ 831-Edn., dated 18th July, 1970, 832-Edn., dated 17th July, 1970 and 833-Edn.,
dated 17th July, 1970 shall continue to be in force only in so far as they relate to the grant of
advance increments for higher qualifications:
Provided further that the conditions laid down in Finance Ministry’s O.M. No. MF(ID)-I-3/
77/ 522, dated 13th May, 1978, MF/ (ID)/ P-I/ 811457, dated 16th April, 1981 and MF(ID)-II1181/ 800, dated 29th June, 1981, shall continue to be in force only in so far as they relate to the
grant of increments.
11. Conditions for full pay of a post.⎯
l)

Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher grade and scale if the person has
completed the number of years of service as shown in the table below:No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scale
Tk. 6000 (Fixed)
Tk. 5700 (Fixed)
Tk.4750–150–5500
Tk.4200–150–5250
Tk. 3700–125–4825
Tk.2800–125–4425
Tk. 2400–120–3600

Minimum number of years of service
required for full pay
20 years
17 years
14 years
12 years
10 years
7 years
4 years

Explanation.–For the purposes of this sub-paragraph, the years of service shall be the total ofi) the actual period of service in a post which was classified as Class-I or in a post which was
placed in National Grade-V between 1st July, 1973, and 30th June, 1977 or in a post placed in
the Existing Scale of pay of Tk. 750–1470 or above on or after 1st July, 1977 or in a post in
the Modified New Scale of pay of Tk. 1650–3020 on or after 1st June, 1985;
Plus
ii) half the actual period of service in a post which was classified as Class-II (Gazetted) before
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the 30th June, 1973, or in a post placed in National Grade-VI between 1st July, 1973, and 30th
June, 1977, or in a post placed in the Existing Scale of Pay of Tk. 625–1315, Tk. 470–1135 or
Tk. 425–1035 on or after the 1st July, 1977 or in a post in the Modified New Scale of pay of
Tk. 1350–2750, Tk. 1000–2280 or Tk. 900–2075 on or after the 1st June, 1985;
Plus
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts.
2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the Modified New Scale
determined according to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of
service full short of the required period:
Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case.
12. Allowances, etc., to cease to be admissible.⎯
Dearness allowance, compensatory allowance, personal allowance, personal pay excepting that
mentioned a paragraph 6(1) (a) (iii), temporary personal allowance and all other extra remunerations,
by whatever name called, except the following, where admissible up to 31st May, 1985, shall cease to
be admissible with effect on and from the commencing day:
a)

washing allowance;

b) overtime allowance for working extra hours beyond normal working hours of the concerned office
as may be approved by the Ministry of Finance from time to time;
c)

field allowance where admissible in lieu of travelling allowance and daily allowance;

d) travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling
allowance;
e)

entertainment allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the
Ministry of Finance issued from time to time;

f)

Chittagong Hill Tracts allowance sanctioned by the Ministry of Finance from time to time;

g) grainshop allowance in the case of employees of the Bangladesh Railway sanctioned under
Ministry of Finance letter No. MF(IC)-34/ 73-39, dated 28th March, 1974;
h) special allowance and supervisory allowance in the case of employees of the Bangladesh Railway
other than typists, Stenotypists and Stenographers, sanctioned under Ministry of Finance
Corrigendum/ Addendum No. MF(IC)-2/ 73/ 3, dated 23rd March, 1974;
i)

special allowance admissible to stenographers working as personal assistant to Joint Secretary,
Additional Secretary, Secretary, Minister or Adviser under Ministry of Finance M. No. MF(ID)IIVB-1I78/ 538, dated 17th May, 1978;

j)

good conduct allowance, operational allowance, telecommunication allowance, cycle maintenance
allowance, fixed conveyance allowance, pie allowance and desk system allowance in the case of
employees of Post Office Department sanctioned under Ministry of Finance Memo. No. MF(IC)VIII77/ 139, dated 25th March, 1977;

k) special allowance and supervisory allowance in the case of employees of Post Office Department
other than Typists, Stenotypists and Stenographers, sanctioned under Ministry of Finance Memo.
No. MF(IC)-2/ 77/ 3, dated 23rd March, 1974;
l)

other allowances specifically sanctioned by the Government from 1st July, 1977 to 31st May, 1985
excepting those which case under this Order; and

m) allowances specifically mentioned in this Order:
Provided that where the rates have been expressed in terms of percentage the amount drawn
on the 31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in
the Modified New Scale.
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13. Allowances for Ansars.⎯
Notwithstanding anything contained in paragraph 12, allowances specifically admissible to the
employees of the Directorate of Ansars on the 31st May, 1985, shall be admissible to such employees
at that rate, and, where the rate has been expressed in terms of percentage, the amount drawn on the
31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in the Modified
New Scale.
14. Allowances for National Security Intelligence.⎯
l)

Notwithstanding anything contained in paragraph 12, allowances specifically admissible to the
employees working in the National Security Intelligence, on the 31st May, 1985, shall be
admissible to such employees at that rate and where the rates have been expressed in terms of
percentage, the amount drawn on the 31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount
without reference to the pay in the Modified New Scale.
2) Notwithstanding anything contained in paragraph 17, the employees of the Police Department on
deputation to National Security Intelligence shall be governed in the matter of the house rent
allowance by the order applicable to the Police Department.
15. Allowance for Nurses.⎯
Notwithstanding anything contained in paragraph 12, allowances specifically admissible to the
Nurses on the 31st May, 1985, shall be admissible to them at that rate, and where the rate has been
expressed in terms of percentage, the amount drawn on the 31st May, 1985, shall remain the same in
absolute amount without reference to the pay in the Modified New Scale.
16. Medical Allowance.⎯
All persons shall be paid a fixed medical allowance of Tk. 100 per month.
17. House Rent Allowance.⎯
l)

Subject to the other provisions of this paragraph, all persons shall be paid a house rent allowance at
the following monthly rates:Basic Pay
Up to Tk. 800
Tk. 801 to 1250
Tk. 1251 to Tk. 2500
Tk. 2501 and above

Rate of House rent allowance (per month).
For cities of Dhaka, Narayangonj,
For other places
Chittagong, Khulna and Rajshahi
55% of basic pay
50% of basic pay
50% of bacis pay. subject to a
45% of basic pay, subject
minimum of Tk. 440
to a minimum of Tk. 400.
45% of basic pay, subject to a
40% of basic pay, subject
minimum of Tk. 625
to a minimum of Tk. 563.
40% of basic pay, subject to a
35% of basic pay, subject
minimum of Tk. 1125
to a minimum of Tk. 1000.

2) A person who is provided with residential accomodation by the Government shall not be entitled to
house rent allowance under sub-paragraph (l).
3) A person who is provided with residential accomodation by the Government shall pay to the
Government by deduction from pay bills monthly rent at the following rates;1
if he is in any Modified New Scale from No. 1 to 12
(a)
72 % of basic pay;
[Tk. 6000 (Fixed) to Tk. 900–2075],
(b)

if he is in any Modified New Scale from No. 13 to 17
(Tk. 850–1700 to Tk. 650–1280),

5% of basic pay;

(c)

if he is in any Modified New Scale from No. 18 to 20
(Tk. 600–1110 to Tk. 500–860),

Nil;

Provided that a person who, under the rules in force time to time, is entitled to rent free
accommodation shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation
provided by the Government;
Provided further that if a person is allowed an accommodation of a class higher or lower than
the one he is entitled to under the Government rules in force from time to time, he shall pay in the
case of higher class accommodation, the minimum rent payable by a person entitled to that class of
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accommodation and in case of lower class accommodation, the maximum rent payable by a person
entitled to that class of accommodation.
4) If both the husband and wife are employees in any office of the Government to any public body
and nationalised enterprise including banks and financial institutions or any office of the
Government and public body and nationalised enterprise including banks and financial institutions
and are posted at the same station, and residential accommodation is provided to one of them, the
rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the residence is allotted and
the other spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house rent
allowance under this paragraph unless the husband and wife live separately.
5) The Government orders issued from time to time relation to the allotment of residential
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their
dependants shall continue.
Explanation.–Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit
house, dormitory or dakbungalow or in improvised accommodation at or near the place of work
given by the Department concerned in the interest of public service (such as, accommodation in
gang, huts, godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as
provision of accommodation by the Government for purposes of this paragraph; and in such cases,
the person concerned shall be entitled to receive house rent allowance under this paragraph and
shall pay rent and other charges, if any, levied for the single seat or single room or for the
improvised accommodation.
18. House rent ceiling.⎯
The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the
31st May, 1985, may continue or the persons who were enjoying house rent ceiling at the same rate (in
absolute amount) as on the 31st May, 1985, without reference to their basic pay in the Modified New
Scale with the usual deduction at the rates specified in paragraph 17(3), No person in future other than
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However,
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance.
19. Conveyance allowance.⎯
1) A person in any of the Modified New Scale Nos. 11 to 20 (Tk. 1000–2280 to Tk. 500–860)
posted to any office located in the cities of Dhaka, Narayangonj, Chittagong, Rajshahi and
Khulna shall be entitled to a conveyance allowance of Tk. 40 per month. Conveyance allowance of
Tk. 40 per month shall also be admissible to a person who is drawing pay in the Modified New
Scale of pay of Tk. 1350–2750 or Tk. 1650–3020 or Tk. 1850–3220 as Higher Scale (TimeScale).
2) The benefit of full time use of car on payment under existing Government order shall continue.
20. Festival allowance and rest and recreation allowance.⎯
Annual festival allowance and rest and recreation allowance shall be allowed in accordance with
the provisions of the Government Order No. MFP/ FD(IMP)-IV/ FB/ 12184178, dated the 2nd June,
1984, and the Bangladesh Service (Recreation Allowance) Rules, 1979.
21. Procedure for payment.⎯
l)

The Self Drawing Officer shall fix their pay in the Modified New Scale according to the provisions
of this Order and send a statement showing the fixation of pay to the respective Audit Officer who
shall check and verify the fixation statement and issue necessary Pay Slip as early as possible. If
there is delay in verifying the fixation, provisional payment shall be allowed on furnishing writing
undertaking by the officers along with the pay bill to the effect that any overpayment made shall be
refundable.
2) The Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers shall, after fixation of pay of the
concerned employees working under them, send the statement showing the fixation of pay with the
related bills for necessary checking by Audit Office. All Audit and Accounts Offices concerned
shall duly check and verify the fixation statements as soon as possible and any objection in the
matter of fixation of pay shall be settled in consultation with the Heads of Department concerned.
3) Heads of Department and Drawing and Disbursing Officers are authorised to make provisional
payment according to pay fixed in the Modified New Scale subject to verification by the Audit and
Accounts Officers except in the case of employees who are likely to retire on superannuation
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within one year from the date of issue of this Order. In such cases, payment should be made only
after verification of the fixation of pay by the Audit and Accounts Officer.
4) Increments in the Modified New Scale shall be allowed only after verification of the pay fixation
by the Audit and Accounts Officer.
5) Provisional payments shall be made after obtaining written undertaking from the employees to the
effect that any overpayment will be refundable and recoverable from them. Drawing and
Disbursing Officers shall keep a record of such undertaking in their offices. They should endorse a
certificate of having received the undertaking in the pay bills.
6) All amounts paid by way of pay and allowance under the Ministry of Finance O. M. No. eম/ eফ
িড/ pশাসন-৬/ r-২/৮৩/১০৯(২০০০), dated the 9th June, 1985, from 1st June, 1985, and thereafter
shall be adjusted against the amounts of pay and allowances admissible under this-Order.
22. Income Tax.⎯
Income tax on pay and allowances admissible under this Order shall be deemed to have been paid
by the Government.
23. Repeal, etc.⎯
l)

The Services (Pay and Allowances) Order, 1977, hereinafter referred to as the said Order, is
hereby repealed.

2) All notifications, orders, office memoranda and circulars amending the said Order are hereby
rescinded.
By order of the President
M. MUSTAFIZUR RAHMAN
Secretary.
No. MFIFD(imp)-IMNS-16/ 85-58.

dated the 5th August, 1985.

Copy forwarded for information and necessary action to:1)
CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka.
2)
President’s Secretariat, Personal Divisional Public Division, Dhaka.
3)
All Ministries/ Divisions/ Divisions/ Departments/ Directorates with the request to circulate it to
the Subordinate offices under them (sufficient copies of the Order are enclosed).
4)
Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka.
5)
Controller General, Defence Finance (former M.A.G.), Dhaka.
6)
Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka.
7)
Accountant General (Works and WAPDA), Bangladesh, Dhaka.
8)
Director General, Commercial Audit, Bangladesh, Dhaka.
9)
Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Bangladesh Railway, Chittagong.
10) Director, Railway Audit, C.R.B., Chittagong.
11) Director General, Local and Revenue Audit, Bangladesh, Dhaka.
12) Accountant General, P.T. and T, Bangladesh, Dhaka.
13) Additional A.G., Foreign Affairs, Dhaka.
14) Chief Accounts Officers of all Ministries/ Divisions.
15) All District Accounts Officers.
16) All Upazila Accounts Officers.
17) E.C. and R. Wing, Finance Division, Dhaka.
18) Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka.
19) Deputy Controller, Bangladesh Government Press, for publication in the official Gazette.
20) All officers of Implementation Branch.
H.R.DATTA,
Deputy Secretary.
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[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 7th August, 1985.]
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
(Implementation Branch)
ORDER
Dhaka, the 7th August, 1985
No. S. R. O.–358-L/ 85/ MF/ FD(Imp)-I/ MNS-19/ 85/ 61.–In exercise of the powers conferred by
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government
is pleased to make the following Order, namely:1.

Short title, commencement and application.⎯

l)

This Order may be called The Services (Pay and Allowances) Order, 1985.

2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1985.
3) It shall apply to all persons in the service of the Republic under the Police Department (including
offices under it), excepta)

persons employed in the defence services excluding civilians paid out of Defence estimates;

b) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing
Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 1979 (XIX of 1979) ;
c)

persons employed as apprentices or trainees; and

d) persons employed on contract or part-time basis.
2.

Definitions.⎯
In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

a)

‘commencing day’ means the first day of June, 1985;

b) ‘Existing Scale’ means the New National Scale of pay introduced with effect on and from the first
day of July, 1977;
c)

‘Modified New Scale’ means the Modified New Scale of pay specified in paragraph 3;

d) ‘Original Scale’, ‘Selection Grade Scale’, ‘Senior Scale’ or ‘Higher Scale (Time-Scale)’ means the
original scale of the post, selection grade scale of the post, senior scale of the post or the higher
scale of pay commonly known as time scale. as the case may be. in the Existing Scale.
3.

Modified New Scales of pay.⎯

l)

On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the
posts placed in the Existing Scales of pay shall cease to exist and on and from that day, there shall
come into force the following Modified New Scales of pay, corresponding to the Existing Scales
of pay as shown against each, namelyExisting Scales.
(Taka)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3000 (Fixed)
2850 (Fixed)
2350–100–2750
2100–100–2600
1850–75–2375
1400–75–2225
1150–65–1800
900–55–1285–65–1610
750–50–900–EB–55–1230–60–1470.
625–45–985–EB–55–1315.
470–35–645–EB–45–915–55–1135.
425–30–575–EB–40–735–50–1035.

Modified New Scales.
(Taka)
1. 6000 (Fixed)
2. 5700 (Fixed)
3. 4750–150–5500
4. 4200–150–5250
5, 3700–125–4825
6. 2800–125–4425
7. 2400–120–3600
8. 1850–110–2620–120–3220
9. 1650–100–2250–EB–110–3020
10. 1350–90–2250–EB–100–2750
11. 1000–70–1560–EB–90–2280
12. 900–65–1550–E8–75–2075
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4.

400–25–525–EB–30–825
370–20–470–EB–25–745
325–15–430–EB–20–610
300–12–396–EB–18–540
275–10–375–EB–15–480
250–8–282–EB–8–362
240–7–282–EB–7–345
225–6–315

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

850–55–1400–EB–60–1700
800–50–1300–EB–55–1630
750–45–1200·–EB–50–1550
700–40–1100–EB–45–1415
650–35–1000–EB–40–1280
600–30–900–EB–35–1110
550–25–725–EB–30–965
500–20–860

Admissibility of Modified New Scales.⎯

The Modified New Scales corresponding to the Existing Scales, as shown in Paragraph 3, shall be
admissible on and from the commencing day against the Original Scale, Selection Grade Scale, Senior
Scale and Higher Scale (Time-Scale) of a person in the relevant post as on tile 31st May, 1985. In case
where the Existing Scale has been allowed to an incumbent of a post as personal to him, the
corresponding Modified New Scale of such personal scale shall be admissible to that incumbent under
the same terms and conditions:
Provided that in the cases of non-gazetted employees, the Modified New Scales corresponding to
the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the commencing day
against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st May, 1985:
Provided further that in the case of Class it gazetted Officers enjoying one Higher Scale (TimeScale) after completion of eight years of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher
Scale (Time-Scale) shall be admissible, and if they are enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or
Third Higher Scale (Time-Scale) on completion of twelve years service or fifteen years service, the
Modified New Scales corresponding only to the Second Higher Scale (Time-Scale) shall be admissible:
Provided further that in the case of Class I Officers enjoying one or more than one Higher Scale
(Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to first Higher Scale (Time-Scale) only shall be
admissible:
Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May,
1985, but could not be allowed the same on the due date shall be allowed to draw the same
retrospectively in the Existing Scale of pay up to 31st May, 1985.
5.

Meaning of Present Pay.⎯
‘Present Pay’ shall, for the purposes of this Order, mean-

a)

basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985;
plus
b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985, under Government Order No, aথর্ম/pিব২/ভাতা-১/৮৪/১০২, তািরখ ২১েশ েম ১৯৮৪;
plus
c)

compensatory allowance of Tk.25·00 p.m. admissible on the 31st May, 1985, under Government
Order Nos. MF/R-II/Allow-8/80/107(700), dated the 6th May, 1980 and MF/ R-II/ Allow-8/ 80/
193, dated the 4th September, 1981;
plus
d) personal allowance, personal pay, protected pay or temporary personal allowance, where
admissible, on the 31st May, 1985, under Orders issued by the Government from time to time.
6.

Fixation of pay in the Modified New Scale.⎯

l)

The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the Original Scale,
Selection Grade Scale, Senior Scale, Personal Scale, Higher Scale (Time-Scale), as the case may
be, subject to the conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the following
principles:a)

i)

if the Present Pay of a person is less than the minimum of the relevant Modified New
Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale;

ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified. New Scale and
coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of Modified New
Scale and, if there is no such stage in the Modified New Scale, the pay shall be fixed at
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the next higher stage of the Modified New Scale;
iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale, his pay
shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between the
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale shall be allowed to him as
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his
past services in the same post or inter-changeable posts held up to the 31st May, 1985, at
the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale in the manner specified
in clause (b), and such amount shall be added to his personal pay which shall be treated as
pay for all purposes;
b) to the amount worked out under clause (a), there shall be added in the Modified New Scale,
for service up to the 31st May, 1985, in the same post or inter-changeable postsi) one increment for such service for any period less than three years on the 31st May, 1985;
ii) one increment for every three years of such service and one increment for any fraction of
such service over three years or any multiple thereof on the 31st May, 1985:
Provided that the maximum number of such increment shall not exceed1) three in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale
(Time-Scale), and
2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (TimeScale).
Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding posts in the Modified New Scales
of Tk. 6000 (Fixed) and Tk. 5700 (Fixed).
2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the
provisions of sub-paragraph (1) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the relevant
Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in accordance with
the normal rules.
3) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his present pay to which he would
have been entitled in his parent office or organisation but for such deputation.
4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant
Modified New Scale on the basis of his present pay or what would have been his present pay had
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave.
Explanation.–In the case of a person who was’ on leave preparatory to retirement on the
commencing day and retired on a date subsequent to that date, his pension shall be calculated
on the basis of what would have been his pay on the date of retirement in accordance with the
provisions of sub-paragraph (4) but his leave salary shall not be recalculated.
5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant
Modified New Scale unless he is reinstated and actually resumes duty. The pay of such reinstated
person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles in force
on the 31st May, 1985, and then on the basis of such pay, his pay in the Modified New Scale shall
be fixed in accordance with the provisions of this Order.
7.

Continuation of Selection Grade Scale, Senior Scale and Personal Scale.⎯

The Selection Grade, Scale, Senior Scale or Personal Scale under the Existing Scale shall become
the Selection Grade Scale, Senior Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding
Modified New Scale on the commencing day under the same terms and conditions and allowing of the
Selection Grade Scale and Senior Scale in the manner admissible on the 31st May, 1985, shall continue
in the corresponding Modified New Scale under the same terms and conditions.
8.

Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯

1) For non-gazetted employees belonging to any of the Modified New Scale of Tk 500–860 to Tk.
1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher scale of pay shall be
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, on satisfactory
service records:
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Provided that none shall move to more than three higher scales than the scale of the post he
would actually be holding except on promotion to a higher post:
Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scale (Time-Scale)
in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together except on promotion:2) For Class II gazetted officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible
on satisfactory service records and one year after reaching the maximum of the scale of the post
and that none shall be allowed to move to more than two Higher Scale (Time-Scale) in the Existing
Scale and the Modified New Scale taken together than the scale of the post except on promotion to
a higher post.
3) For Class I Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible one year
after reaching the maximum of the scale on satisfactory service records and selection by the
Departmental Promotion Committee or Superior Selection Board, as the case may be, and that
none shall be allowed to move to more than one Higher Scale (Time-Scale) in the Existing Scale
and the Modified New Scale taken together than the scale of the post he would actually be holding
except on promotion to a higher post and that none shall move beyond the scale of pay of Tk.
4750–5500
Provided that Class I Officers in any of the Modified New Scales of pay Tk. 1650–3020, Tk.
1850–3220 and Tk. 2400–3600 (corresponding to the Existing Scale of pay of Tk. 750–1470, Tk.
900–1610 and Tk 1150–1800) shall move to the Higher Scale (Time-Scale) of Tk. 2800–4425
(corresponding to Existing Scale of Tk. 1400–2225) one year after reaching the maximum of the
scale or one year after the maximum pay in the Modified New Scale of pay of Tk. 1650–3020 or
Tk. 1850–3220 would have been due, had they not been promoted to posts in higher scale of pay
of Tk, 1850–3220 or Tk. 2400–3600, whichever is earlier.
Explanation.–Class I officers in other scales of pay under Modified New Scales excepting the scales of
pay referred to in the proviso to paragraph 8(3) shall be allowed to move to the next higher scale
subject to the conditions laid down in paragraph 8(3).
9.

Increment after fixation of pay.⎯

1) Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ of the Modified
New Scale and other rules governing the grant or drawal of increment, the first increment of pay
after fixation of pay in the Modified New Scale in accordance with the provisions of paragraph 6
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale, and the
increment of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be due on the
date of anniversary of the promotion or appointment, as the case may be.
2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in the Modified New Scale.
3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scales Nos. 10 to 20 (Tk. 1350–2750 to
Tk. 500–850), whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant
Modified New Scale in terms of paragraph 6(1)(a)(iii) and would remain stuck up there, shall be
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such
personal pay Shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6(1)(a)(iii) and
such total shall be treated as pay for all purposes.
10. Pay on first appointment.⎯
1) The pay of a person on first appointment, otherwise than on promotion or transfer on or after the
commencing day, shall be fixed at the minimum of the modified New Scale applicable to the post
to which he is appointed:
Provided that. on such first appointment to a post in the Modified New scale of Tk. 1650–
100–2250–EB–110–3020 and abovea)

one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S. or Bachelor of
Architecture degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as
equivalent to it, if such degree is the prescribed minimum qualification for the post;

b) two advance increments shall be given to a person who, in addition to having a degree in
Engineering, Law or Architecture or Master Degree, holds another degree in physical planning
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from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such degree is the
prescribed minimum qualification for the post:
Provided further that one advance increment shall be given to a person who is a licentiate
of any Medical Faculty, if such a licence is the prescribed minimum qualification for the post.
11. Conditions for full pay of a post.–
l)

Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the
number of years of service as shown in the table below:No.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scale.
Tk. 6000 (Fixed)
Tk. 5700 (Fixed)
Tk. 4750–150–5500
Tk. 4200–150–5250
Tk. 3700–125–4825
Tk. 2800–125–4425
Tk. 2400–120–3600

Minimum number of years of service
required for full pay.
20 years.
17 years.
14 years.
12 years.
10 years.
7 years.
4 years.

Explanation.–For the purposes of this sub-paragraph, the years of service shall be the total ofi)

the actual period of service ill a post which was classified as Class-I or in a post which was
placed in National Grade V between the 1st July, 1973 and the 30th June, 1977, or in a post
placed in the Existing Scale of pay of Tk. 750–1470 or above on or after the 1st July, 1977, or
in a post in the Modified New Scale of pay of Tk, 1650–3020 on or after the 1st June, 1985;
plus
ii) half the actual period of service in a post which was classified as Class-II (Gazetted) before
the 30th June, 1973, or in a post placed in National Grade VI between the 1st July, 1973, and
the 30th June, 1977, or in a post placed in the Existing Scale of pay of Tk. 625–1315, Tk.
470–1135 or Tk, 425–1035 on or after the 1st July, 1977, or in a post in the Modified New
Scale of pay of Tk. 1350–2750, Tk. 1000–2280 or Tk. 900–2075 on or after the 1st June,
1985;
plus
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts.

2) 20% of the difference between the present pay and the initial pay in the Modified New Scale
determined according to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of
service falls short of the required period:
Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case.
12. Allowances, etc., to cease to be admissible.⎯
Dearness allowance, compensatory allowance, personal allowance, personal pay excepting that
mentioned in paragraph (6)(1)(a)(iii) and temporary personal allowance and all other extra
remunerations by whatever name called except the following, where admissible up to the 31st May,
1985, shall cease to be admissible with effect on and from the commencing day:a)

Washing allowance;

b) Overtime allowance for working extra hours beyond normal working hours of the concerned office
as may be approved by the Ministry of Finance from time to time;
c)

field allowance where admissible in lieu of travelling allowance and daily allowance;

d) travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling
allowance;
e)

entertainment allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the
Ministry of Finance issued from time to time;

f)

Chittagong Hill Tracts allowance sanctioned by the Ministry of Finance from time to time;

g) Other allowances specifically sanctioned by the Government from 1st July 1977 to 31st May 1985,
excepting those which ceased under this order; and
h) allowances specifically mentioned in this Order:
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Provided that where the rates have been expressed in terms of percentage, the amount drawn
on the 31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in
the Modified New Scale.
13. Other allowances.⎯
Subject to rules, orders and instructions governing them, the following allowances shall be
admissible to the persons holding the posts shown in column 1 of the table below at the rates shown in
column 2.
TABLE

A.
i)

ii)
iii)

iv)

v)

Name of the post.
(1)
Special Allowance:
Armed Police Battalion:
Deputy Superintendent of Police (as Quarter Master).
D.S.P. (as Adjutant)
Head Constable as Hav. Major and Q.M.
District Police:
D.S.P. holding charge of a Sub-Division.
Special Branch and District S.B.
D.S.P.
Inspector
S.I./Sgt.
A.S.I./H.C.
Constable
Guard Constable
Metropolitan Police (M.P. Allowance):
S.I./Sgt.
A.S.I.
H.C.
Naik
Constable
C.I.D.
D.S.P.
Inspector
S.I.

H.C.
Constable
vi) Training Institutions:
Police Academy:
D.S.P.
Inspector
S.I.
A.S.I./H.C.
vii) Detective Training School:
D.S.P.
Inspector
S.I.
A.S.I
viii) Armed Police Battalion:
S.P.
Additional S.P.
D.S.P.
B.

C.

Rate of the Allowance.
(2)
Tk. 75.00
Tk. 75.00
Tk. 15.00
Tk. 75·00
Tk. 100·00
Tk. 75.00
Tk. 50.00
Tk. 20.00
Tk. 10.00
Tk. 10.00
Tk. 15.00
Tk. 15.00
Tk. 15.00
Tk. 15.00
Tk. 15.00
Tk. 100.00
Tk. 75.00
Tk. 50.00
Tk. 10.00
Tk. 10.00
Tk. 10.00
Tk. 100.00
Tk. 75.00
Tk. 50.00
Tk. 20.00

Against authorised
vocancy of
Instructor only.

Tk. 100.00
Tk. 75.00
Tk. 50.00
Tk. 10.00
Tk. 250.00
Tk. 200.00
Tk. 150.00

Acting Allowance: (For Armed Police Battalion only)
Inspector
H.C.

Tk. 50.00
Tk. 12.00

When acting in
place of an S.I. for
over 30 days.

Unconditional Conveyance Allowance: Special Branch and
District S.B.
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Name of the post.
(1)

D.

E.

F.

G.
H.
I.

Rate of the Allowance.
(2)

Inspector

Tk. 50.00

S.I/ Sergeant

Tk. 50.00

C.I.D:
Inspector
S.I./Sergeant

Tk. 50.00
Tk. 50.00

Telecom. Allowance:
D.S.P.
Inspector
S.I.
A.S.I.
H.C.
Constable

Only for such
Inspector and S.I. at
Dhaka and
Chittagong who are
deployed on outdoor duty.
Ditto

Tk. 100.00
Tk. 75.00
Tk. 50.00
Tk. 30.00
Tk. 30.00
Tk. 25.00

Mounted Police Allowance: Metropolitan Police:
H.C.
Constable

Tk. 12.00
Tk. 10.00

P.B.X. Allowance:
A. S. I.
Constable

Tk. 20.00
Tk. 10.00

Motor Cycle Allowance:
S. I. and Sgts. of all Units

Tk. 60.00

Armed Branch Allowance:
Constables of Armed Branches

Tk. 4.00

Kit Allowance (for all Uniformed Branches):
Additional S. P. and above
Renewal Grant every year.
Tk. 900.00
A.S.P./D.S.P.
Initial grant
Tk. 3000.00*
Renewal grant every year.
Tk. 900.00
Inspector (excluding Inspector Initial grant
Tk. 1500.00
of Armed Police Battalion).
Renewal grant
Tk. 600.00

* Notes.-(1) Initial grant shall be admissible only once during the career of an officer. An officer who
has drawn initial grant earlier shall not be entitled to draw it again. However, if an officer on
promotion is entitled to a higher initial grant, he may draw the difference between the lower
and the higher rate on promotion.
(2) A police Officer (Inspector and upwards) when posted to a plain clothes branch (D.S.B. and
S.B./CID) shall be entitled to–
a)

Kit Allowance as usual, that is, at the rates admissible to his counterpart in any
Uniformed Branch; and

b) renewal grant of half the rate admissible to his counterpart in any Uniformed Branch but
if he is transferred to any Uniformed Branch during the year for which he has drawn the
renewal grant at half the rate, he shall be entitled to draw the balance of the renewal grant
which would have been admissible to him had he not been posted to a plain clothes
branch during that year.
Name of the post.
(1)
J.

Kit Allowance
S.B./D.S.B./C.l.D./D.T.S.:
S.I.
A.S.I./H.C./Constable of all units

K.

Washing and Hair Cutting Allowance:
S.I./Sgt. to constable of all units
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L.

M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Traffic Allowance:
H.C. of Traffic
Constables of Traffic

Tk. 10.00
Tk. 6.00

Driving Allowance:
All Driver Constables

Tk. 15.00

Cleaner Allowance:
All Cleaner Constables

Tk. 7.00

Armourer Allowance:
All Armourer Constables

Tk. 5.00

Bugler Allowance:
All Bugler Constables

Tk. 4.00

Nursing Allowance:
All Nursing Constables

Tk. 7.00

House Rent Allowance (for Constables):
a)

Married Constables who are not provided with married accommodation and not provided with
accommodation in barracks also, shall be paid house rent allowance at the following monthly
rate:Basic Pay

Up to Tk. 800
Tk. 801 to Tk. 1250
Tk. 1251 to Tk. 2500

Rate of House rent allowance (per month).
For cities of Dhaka,
For other places
Narayanganj, Chittagong,
Rajshahi and Khulna
55% of basic pay
50% of Basic pay.
50% of Basic pay,
45% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 440.
Subject to a minimum of Tk. 400.
45% of Basic pay,
40% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 625.
Subject to a minimum of Tk. 563.

b) Married Constables who are not provided with married accommodation but residing in
barracks shall be paid house rent allowance at 40 per cent of basic pay.
c)

Unmarried Constables shall be paid house rent allowance at 20 per cent of basic pay.

14. Allowances for Nurses.⎯
Notwithstanding anything contained in paragraphs 12 and 13, allowance specifically admissible to
the Nurses on the 31st May, 1985, shall be admissible to them at that rate and will be the rate has been
expressed in terms of percentage, the amount drawn on the 31st May, 1985, shall remain the same in
absolute amount without reference of the pay in the Modified New Scale.
15. Medical allowance.⎯
All persons shall be paid a fixed medical allowance of Tk. 100 per month.
16. House rent allowance.⎯
1) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons except constables shall be paid a
house rent allowance at the following monthly rates:Basic Pay

Up to Tk. 800
Tk. 801 to Tk. 1250
Tk. 1251 to Tk. 2500
Tk. 2501 and above

Rate of House rent allowance (per month).
For cities of Dhaka,
For other places
Narayanganj, Chittagong,
Rajshahi and Khulna
55% of basic pay
50% of Basic pay.
50% of Basic pay,
45% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 440.
Subject to a minimum of Tk. 400.
45% of Basic pay,
40% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 625.
Subject to a minimum of Tk. 563.
40% of Basic pay, Subject to a 35% of Basic pay, Subject to a
minimum of Tk. 1125.
minimum of Tk. 1000.
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2) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall not be entitled
to house rent allowance under sub-paragraph (I).
3) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall pay to the
Government by deduction from pay bills monthly rent at the following rates:if he is in any Modified New Scale from Nos. 1 to 12
7 ½% of basic pay;
a)
[Tk.6000 (fixed) to Tk.900–2075
b)

if he is in any Modified New Scale from Nos. 13 to 17
(Tk.850–1700 to 650–1280)

5% of basic pay;

c)

if he is in any Modified New Scale from Nos. 18 to 20
(Tk.600–1110 to Tk.500–860)

Nil:

Provided that a person who, under the rules in force from time to time is entitled to rent free
accommodation shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation
provided by the Government:
Provided further that if a person is allowed an accommodation of a class higher or lower than
the one he is entitled to under the Government rules in force from time to time, he shall pay in the
case of higher class accommodation, the minimum rent payable by a person entitled to that class of
accommodation and, in case of lower class accommodation, the maximum rent payable by a
person entitled to that class of accommodation.
4) If both the husband and wife are employees in any office of the Government or any public body
and nationalised enterprise including banks and financial institutions or any office of the
Government and public body and nationalised enterprises including banks and financial
institutions and are posted at the same station, and residential accommodation is provided to one of
them, the rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the residence is
allotted and the other spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house
rent allowance under this paragraph, unless the husband and wife live separately.
5) The Government orders issued from time to time relating to the allotment of residential
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their
dependants shall continue.
Explanation–Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit house,
dormitory or dak-bangalow or in improvised accommodation at or near the place of work
given by the Department concerned in the interest of public service (such as, accommodation
in gang, huts, godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as
provision of accommodation by the Government for purposes of this paragraph; and in such
cases, the person concerned shall be entitled to receive house rent allowance under this
paragraph and shall pay rent and other charges, if any, levied for the single seat or single room
or for the improvised accommodation.
17. House Rent ceiling.⎯
The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the
31st May, 1985 may continue for the persons who were enjoying house rent ceiling at the same rate (in
absolute amount) as on the 31st May, 1985, without reference to his basic pay in the Modified New
Scale with the usual deduction at the rates specified in paragraph 16(3). No person in future other than
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However,
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance.
18. Conveyance allowance.⎯
1) A person in any of the Modified New Scale Nos. 11 to 20 (Tk. 1000–2280 to Tk. 500–860) posted
to any office located in the cities of Dhaka, Narayanganj, Chittagong, Rajshahi and Khulna shall
be entitled to a conveyance allowance of Tk. 40 per month. Conveyance allowance of Tk, 40 per
month shall also be admissible to a person who is drawing pay in the Modified New Scale of Tk.
1350–2750 or Tk. 1650–3020 or Tk. 1850–3220 as Higher Scale (Time-Scale).
2) The benefit of full-time use of car on payment under existing Government order shall continue.
19. Festival allowance and rest and recreation allowance.⎯
Annual festival allowance and rest and recreation allowance shall be allowed in accordance with
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the provisions of the Government Order No. MFP/ FD(IMP)-IV/ FB/ 12/ 84/ 78. dated the 2nd June,
1984 and the Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979.
20. Procedure for payment.⎯
l)

The Self-Drawing Officers shall fix their pay in the Modified New Scale according to the
provisions of this Order and send a statement showing the fixation of pay to the respective Audit
Officer who shall check and verify the fixation statement and issue necessary Pay Slip as early as
possible. If there is delay in verifying the fixation, provisional payment shall be allowed on
furnishing written undertaking by the Officers along with the pay bill to the effect that any
overpayment made shall be refundable.

2) The Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers shall, after fixation of pay of the
concerned employees working under them, send the statement showing the fixation of pay with the
related bills for necessary checking by Audit Office. All Audit and Accounts Offices concerned
shall duly check and verify the fixation statements as soon as possible and any objection in the
matter of fixation of pay shall be settled in consultation with the Heads of Departments concerned.
3) Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers are authorised to make provisional
payment according to pay fixed in the Modified New Scale subject to verification by the Audit and
Accounts Offices except in the case of employees who are likely to retire on superannuation within
one year from the date of issue of this Order. In such cases, payment should be made only after
verification of the fixation of pay by the Audit and Accounts Officer.
4) Increments in the Modified New Scale shall be allowed only after verification of the pay fixation
by the Audit and Accounts Officer.
5) Provisional payments shall be made after obtaining written undertaking from the employees to the
effect that any overpayment shall be refundable and recoverable from them. Drawing and
Disbursing Officers shall keep a record of such undertaking in their Offices. They should endorse a
certificate of having received the undertaking in the pay bills.
6) All amounts paid by way of pay and allowance under Finance Division O.M. No. MF/ Admn. VI/
R-2/ 83/ 109 (2000), dated the 9th June, 1985, from 1st June. 1985 and thereafter shall be adjusted
against the amounts of pay and allowances admissible under this Order.
21. Income tax.⎯
Income tax on pay and allowances admissible under this Order shall be deemed to have been paid
by the Government.
22. Repeal, etc.⎯
l)

The Ministry of Finance Notification No. MF(ID)- M-3/ 77/ 854, dated the 20th December, 1977,
hereinafter referred to as the said Notification, is hereby repealed.

2) All notifications, orders, office memoranda and circulars amending the said Notification, are
hereby rescinded.
By order of the President
M. MUSTAFIZUR RAHMAN
Secretary.
No. MF/FD(Imp)-l/MNS-19/85/61,

dated the 7th August, 1985.

Copy forwarded for information and necessary action to:–
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka.
President’s Secretariat, Personal Division/Public Division, Dhaka,
Secretary, Cabinet Division, Dhaka.
Secretary, Establishment Division, Dhaka.
Secretary, Ministry of Home Affairs, Dhaka.
Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka.
Inspector General of Police, Dhaka.
Accountant General (Civil), Bangladesh, Dhaka.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chief Accounts Officers, Ministry of Home Affairs, Dhaka.
All District Accounts Officers.
All Upazila Accounts Officers.
E.C.&R. Wing, Finance Division, Dhaka.
Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka.
Deputy Controller, Bangladesh Government Press for publication in the official Gazette.
H. R. DATTA
Deputy Secretary.

BGP-85/86-2638G-3,525-11.8.86.
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FINANCE DIVISION
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(GOVERNMENT SECTOR-BANGLADESH
RIFLES)
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August 8, 1985

Deputy Controller
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[Published in the Bangladesh Gazette. Extraordinary, dated the 8th August, 1985.]
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPU BUC OF BANGLADESH MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
(Implementation Branch)
ORDER
Dhaka, the 8th August, 1985
No. S.R.O.–359-L/ 85/ MF/ FD(IMP)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62.–In exercise of the powers conferred by
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975). the Government
is pleased to make the following Order, namely:
l.

Short title, commencement and application.⎯

1) This Order may be called The Services (Pay and Allowances) Order, 1985.
2) It shall be deemed to have come into force on the first day or June, 1985.
3) It shall apply to all persons in the service 01 the Republic in the Bangladesh Rifles excepta)

persons employed in the defence services excluding civilians paid out of defence estimates;

b) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing
Industries Workers (Terms and Conditions (Services) Ordinance, 1979 (XIX of 1979);
c)

persons employed as apprentices or trainees; and

d) persons employed on contract or part-time basis.
2.

Definitions.⎯

In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or contexts–
a) ‘commencing day’ means the first day of June, 1985;
b) ‘Existing Scale’ means the New National Scale of pay introduced with effect on and from the first
day of July, 1977;
c) ‘Modified New Scale’ means the Modified New Scale of pay specified in paragraph 3 ;
d) ‘Original Scale’, ‘Selection Grade Scale’ or ‘Higher Scale (Time-Scale)’ means the original scale
of the post, selection grade scale of the post or the higher scale of pay commonly known as time
scale, as the case may be, in the Existing Scale.
3.

Modified New Scales of pay.⎯

On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the
post placed in the Existing Scales of pay shall cease to exist and on and from that day, there shall come
into force the following Modified New Scales of pay, corresponding to the Existing Scales of pay as
shown against each, namely:Sl.
Existing Scales
(Taka).
No.
1. 1850–75–2375
2. 1400–75–2225
3. 1150–65–1800
4. 750–50–900–EB–55–1230–60–1470
5. 625–45–985–EB–55–1315
6. 645–45–825
7. 540–35–645–EB–45–780
8. 470–35–645–45–735
9. 370–20–470–EB–25–620
10. 400–25–525–EB–30–825
11. 370–20–470–EB–25–745
12. 325–15–430–EB–20–610
13. 325–15–430–EB–20–510
14. 300–12–396–EB–18–540
15. 275–10–375–EB–15–405

Sl.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Modified New Scales.
(Taka).
3700–125–4825
2800–125–4425
2400–20–3600
1650–100–2250–EB–110–3020
1350–90–2250–EB–100–2750
1350–90–1710
1100–70–1170–EB–90–1620
1000–70–1280–EB–90–1550
800–50–1150–EB–55–13 70
850–55–1400–EB–60–1700
800–50–1300–EB–55–1630
750–45–1200–EB–50–1550
750–45–1200
700–40–1100–EB–45–1415
650–35–860–EB–40–1060
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Sl.
Existing Scales
(Taka).
No.
16. 275–10–375–EB–15–480
17. 250–8–282–EB–8–362
18. 240–6–282–EB–7–359
19. 240–7–282–EB–7–345
20. 225–6–315
4.

Sl.
No.
16.
17.
18.
19.
20.

Modified New Scales.
(Taka).
650–35–1000–EB–40–1280
600–30–900–EB–35–1110
550–25–750–EB–30–990
550–25–725–EB–30–965
500–20–860

Admissibility of Modified New Scales.⎯

The Modified New Scales corresponding to the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be
admissible on and from the commencing day against the Original Scale, Selection Grade Scale and
Higher Scale (Time-Scale) of a person in the relevant post as on the 31st May, 1985. In case where the
existing scale has been allowed to an incumbent of a post as personal to him, the corresponding
Modified New Scale of such personal scale shall be admissible to that incumbent under the same terms
and conditions:
Provided that, in the cases of non-gazetted employees, the Modified New Scales corresponding to
the Existing scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the commencing day
against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st May, 1985:
Provided further that in the case of Class II Gazetted Officers enjoying one Higher Scale (TimeScale) after completion of eight years of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher
Scale (Time-Scale) shall be admissible, and if they are enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or
Third Higher Scale (Time-Scale) on completion of twelve years of service or fifteen years of service.
the Modified New Scale corresponding only to the second Higher Scale (Time-Scale) shall be
admissible: .
Provided further that in the case of Class I Officers enjoying one or more than one Higher Scale
(Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to the first Higher Scale (Time-Scale) only shall
be admissible:
Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May,
1985, but could not be allowed the same on the due date shall be allowed to draw the same
retrospectively in the Existing Scale of pay up to 31st May, 1995.
5.

Meaning of Present Pay.⎯
‘Present Pay’ shall, for the purposes of this Order, mean-

a)

basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985 ;
plus
b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985, under Government Order No. aথর্ম/ pিব-২/
ভাতা-১/ ৮৪/ ১০২ dated the 21st May 1984;
plus
c) compensatory allowance of Tk. 25.00 p.m. admissible on the 31stMay, 1985 under Government
Order Nos. MF/R-II/AlIow-8/80/107(700), dated the 6th May, 1980 and MF/ R-II/ Allow-8/ 80/
193, dated the 4th September, 1981;
plus
d) personal allowance, personal pay, protected pay or temporary personal allowance, where
admissible, on the 31st May, 1985, under Orders issued by the Government from time to time.
6.

Fixation of pay in the Modified New Scale.⎯

1) The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the original scale
of the post, Selection Grade Scale or Higher Scale (Time-Scale), as the case may be, subject to the
conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the following principles:a) i) if the Present Pay of a person, is less than the minimum. of the relevant Modified New
Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale;
ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified New Scale and
coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of the Modified New
Scale and, if there is no such stage in the Modified New Scale, the pay shall be fixed at
the next higher stage of the Modified New Scale;
iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale, his pay
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shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between the
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale shall be allowed to him as
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his
past services in the same post or inter-changeable posts held up to 31st May, 1985, at the
highest rate of increment of the relevant Modified New Scale in the manner specified in
clause (b) and such amount shall be added to his personal pay which shall be treated as
pay, for all purposes:
b) to the amount worked out under clause (a), there shall be added in the Modified New Scale,
for service up to the 31st May, 1985, in the same post or inter-changeable postsi) one increment for such service for any period less than three years on the 31st May, 1985
;
ii) one increment for every three years of such service and one increment for any fraction of
such service over three years or any multiple thereof on the 31st May, 1985:
Provided that the maximum number of such increment shall not exceed1) three, in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale
(Time-Scale), and
2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (TimeScale).
2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the
provisions of sub-paragraph (1) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the relevant
Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in accordance with
the normal rules.
3) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his Present Pay to which he would
have been entitled in his parent office or organisation but for such deputation.
4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant
Modified New Scale On the basis of his Present Pay or what. would have been his present pay had
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave.
Explanation–the case of a person who was on leave preparatory to retirement on the commencing
day and retired on a date subsequent to that date, his pension shall be calculated on the basis
of what would have been his pay on the date of retirement in accordance with the provisions
of sub-paragraph (4) but his leave salary shall not be recalculated.
5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant
Modified New Scale unless he is reinstated and actually resumes duty. The pay of such a reinstated
person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles in force
on the 31st May, 1985, and then on the basis of such pay, his pay in the Modified New Scale shall
be fixed in accordance with the provision of this Order.
7.

Continuation of Selection Grade Scale and Personal Scale.⎯

The Selection Grade Scale or Personal Scale under the Existing Scale shall become the Selection
Grade Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding Modified New Scale on the
commencing day under the same terms and conditions and allowing of the Selection Grade Scale in the
manner admissible on the 31st May, 1985, shall continue in the corresponding Modified New Scale
under the same terms and conditions.
8.

Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯

1) For non-gazetted employees belonging to any of the Modified New Scales of Tk. 500–860 to Tk.
1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher scale of pay shall be
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, on satisfactory
service records:
Provided that none shall move to more than three higher scales than the scale of the post he
would actually be holding except on promotion to a higher post:
Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scales (Time-Scale)
in the Existing scale and the Modified New Scale taken together except on promotion.
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2) For Class II Gazetted Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible
on satisfactory service records and one year after reaching the maximum of the scale of the post
and that none shall be allowed to move to more than two Higher Scales (Time-Scales) in the
Existing Scale and the Modified New Scale taken together than the scale of the post except on
promotion to a higher post.
3) For Class I Officers, the next Higher Scale (Time-Scale) shall hence forth be admissible one year
after reaching the maximum of the scale on satisfactory record of service and selection by the
departmental promotion committee or superior selection Board, as the case may be, and that none
shall be allowed to move to more than one Higher Scale (Time-Scale) in the Existing scale and the
Modified New Scale taken together than the scale of the post he would actually be holding except
on promotion to a higher post:
Provided that Class I Officers in any of the Modified New Scales of pay Tk, 1650–3020 and Tk.
2400–3600 (corresponding to the Existing Scales of pay of Tk.750–1470 and Tk. 1150–1800) shall
move to the Higher Scale (Time-Scale) of Tk. 2800–4425 (corresponding to Existing Scale of Tk.
1400–2225) one year after reaching the maximum of the scale or one year after the maximum pay in
the Modified New Scale of pay of Tk. 1650–3020 would have been due, had they not been promoted to
posts in higher scale of Tk. 2400-3600, whichever is earlier.
Explanation–Class I Officers in other scales of pay under the Modified New Scales excepting the
scales of pay referred to in the proviso to paragraph 8(3) shall be allowed to move to the next
higher scale subject to the conditions laid down in paragraph 8(3).
9.

Increment after fixation of pay.⎯

1) Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ in the Modified
New Scale and other rules governing the grant or drawal of increment, the first increment or pay
after fixation of pay in the Modified New Scale in accordance with the provisions of paragraph 6
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale; and the
increment of pay of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be due
on the date of anniversary of the promotion or appointment. as the case may be.
2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in the Modified New Scale.
3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scale Nos. 5 to 20 (Tk. 1350–2750 to
Tk. 500–860) whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant
Modified New Scale in terms of paragraph 6(1) (a) (iii) and would remain stuck up there, shall be
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such
personal pay shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6(1) (a) (iii) and
such total shall be treated as pay for all purposes.
10. Pay on first appointment.⎯
The pay of a person on first appointment, otherwise than. on promotion or transfer on or after the
commencing day, shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale applicable to the post to
which he is appointed;
Provided that, on such first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk. 1650–100–
2250–EB–110–3020 and abovea)

one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S. or Bachelor of Architecture
degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as equivalent to it, if
such degree is the prescribed minimum qualification for the post;

b) two advance increments shall be given to a person who, in addition to having a degree in
Engineering, Law or Architecture or a Master degree, holds another degree in Physical Planning
from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such degree is the prescribed
minimum qualification for the post:
Provided further that one advance increment shall be given to a person who is a licentiate of
any Medical Faculty, if such a licence is the prescribed minimum qualification for the post:
Provided further that the-conditions laid down in Finance Ministry’s O.M. Nos. MF(ID)-I-3/
77/ 522, dated 13th May, 1978, MF(ID)-II/ P-I/ 8l/ 457, dated 16th April, 1981 and MF(FD)-II/ I1/ 81/ 800, dated 29th June, 1981, shall continue in force only in so far as they relate to the grant of
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increments.
11. Conditions for full pay of a post.⎯
1) Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the
number of years of service as shown in the table below:
No.
1.
2.
3.

Scale.
Tk. 3700–125–4825
Tk. 2800–125–4425
Tk. 2400–120–3600

Minimum number of years of
service required for full pay.
10 years
7 years
4 years

Explanation–In the purposes of this sub-paragraph, the years of service shall be the total ofi) the actual period of service in a post which was classified as Class-I or in a post which was
placed in National Grade-V between the 1st July, 1973 and the 30th June, 1977 or in a post
placed in the Existing Scale of pay of Tk. 750–1470 or above on or after the 1st July, 1977 or
in a post in the Modified New Scale or pay of Tk. 1650–3020 on or after the 1st June, 1985;
Plus
ii) half the actual period of service in a post which was classified as Class-II (Gazetted) before
the 30th June, 1973, or in a post placed in National Grade-VI between the 1st July, 1973 and
the 30th June, 1977 or in a post placed in the Existing Scale of pay of Tk. 625–1315 on or
after the 1st July, 1977 or in a post in the Modified New Scale of pay of Tk. 1350–2750 on or
after the 1st June, 1985;
Plus
iii) one-fourth of the actual period of service in other pests.
2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the Modified New Scale
determined according to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of
service falls short of the required period:
Provided that not more than. 60% of the difference shall be withheld in any case.
12. Allowances, etc., to cease to be admissible.⎯
Dearness allowances, compensatory allowance, personal allowance, personal pay. rank pay
excepting that mentioned in paragraph 6(1) (a) (iii), temporary personal allowance. and all other extra
remunerations. by whatever name called except the following. where admissible up to the 31st May,
1985, shall cease to be admissible with effect on and from the Commencing day:a)

travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling
allowance;

b) Chittagong Hill Tracts allowance sanctioned by the Ministry of Finance from time to time;
c)

allowances specifically mentioned in this Order:
Provided that where the rates have been expressed in terms of percentage, the amount drawn on the
31st May, 1985, shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in the Modified
New Scale.
13. Medical allowance.⎯
All persons shall be paid. a fixed medical allowance of Tk. 100 per month.
l4. House rent allowance.⎯
l)

Subject to the other provisions of this paragraph, all persons other than JCOs and ORs shall be
paid a house rent allowance at the following monthly rates:Basic pay.

Up to Tk. 800
Tk. 801 10 Tk. 1250.

Rates of house rent allowance (per month).
For other places.
For cities of Dhaka,
Narayangang, Chittagong,
Khulna and Rajshahi,
55% of basic pay
50% of basic pay
50% of basic pay, Subject to a
45% of basic pay, Subject to a
minimum of Tk 440
minimum of Tk 400
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Tk. 1251 to Tk. 2500.
Tk. 2501 and above

45% of basic pay, Subject to a
minimum of Tk 625
40% of basic pay, Subject to a
minimum of Tk 1125

40% of basic pay, Subject to a
minimum of Tk 563
35% of basic pay, Subject to a
minimum of Tk 1000

2) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall not he entitled
to house rent allowance under sub-paragraph (1).
3) A person who is provided with residential accommodation by the Government shall pay to the
Government by deduction from pay tills monthly rent at the following rates:
1
if he is in any Modified New Scale from Nos. 1 to 5
(a)
72 % of basic pay;
(Tk. 3700–4825 to Tk. 1350–2750).
(b)

if he is in any Modified New Scale from Nos. 10 to 16
(Tk. 850–1700 to Tk. 650–1280)

5% of basic pay;

(c)

if he is in any Modified New Scale from Nos. 17 to 20
(Tk. 600–1110 to Tk. 500–860)

Nil

Provided that an officer of the rank of Deputy Assistant Director and above who is provided
with residential accommodation by the Government hall not be required to pay to the Government
any rent on account of residential accommodation provided to him:
Provided that a person who, under the rules in force from time to time, is entitled to rent-free
accommodation shall net be required to pay rent on account of the residential accommodation
provided by the Government:
Provided further that if a person is allowed an accommodation of a class higher or lower than
the one he is entitled to under the Government rules in force from time to time, he shall pay in the
case of higher class accommodation, the minimum rent payable by a person entitled to that class of
accommodation and, in case of lower class accommodation, the maximum rent payable by a
person entitled to that class of accommodation,
(4) If both the husband and wife are employees in any office of the Government of any public body
and nationalised enterprise including banks and financial institutions or any office of the
Government and public body and nationalised enterprise including banks and financial institutions
and are posted at the Game station, and residential accommodation is provided to one of them, the
rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in Whose name the residence is allotted and
the ether spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house lent
allowance under this paragraph, unless the husband and wife live separately.
(5) The Government orders issued from time to time relating to the allotment of residential
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their
dependants shall continue.
15. House rent ceiling.⎯
The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the
31st May, 1985, may continue for the persons who were enjoying house rent ceiling at the same rate (in
absolute amount) as on the 31st may, 1985, without reference to his basic pay in the Modified New
Scale with the usual deduction at the rates specified in paragraph 14(3). No person in future other than
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However,
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance.
16. Allowances for certain class of officers.⎯
Officers of and above the ranks of Deputy Assistant Directors shall be paid the following
allowances:
Outfit allowance on first appointment only
Kit allowance
Special allowance
Batman allowance

Tk. 3,500
Tk. 125 p.m.
Tk. 75 p.m.
Tk. 150 p.m.

17. Allowances for the JCOs and ORs.⎯
JCOs and ORs of the Bangladesh Rifles ‘shall be given, the following allowances at the rates,
noted against each subject to the instructions or rules governing the grant of such allowance:
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Rate per month
(Taka)
A.

B.

Appointment Allowance:
(a) Qr. Master Havildar, HQ, BDR, Sector and
20.00
Wing.
Company Signal and Hospital
15.00
(b) Havildar Major, HQ, BDR, Company Signal 25.00
and Hospital
Company Signal and Hospital
15.00
(c) Pay Havildar/ Naik
10.00
Special Allowance:
(a) Vehicle Machanic and Electrician (All Units)
Sepoy and Lance Naik
20.00
Naik and Havildar
30.00
HQ:
Naib Subedar
35.00
Subedar
40.00
(b) Armourer Staff
Sepoy/Lance Naik
20.00
Naik
30.00
Havildar
35.00
Naib Subedar/Subedar
40.00
Inspector of Small Arms (Subedar)
75.00
(c) Radio Mechanic and Fitter:
Grade-I
75.00
Grade-II
65.00
Grade-III
40.00
(d) Operators
Grade-I
45.00
Grade-II
40.00
Grade-III
30.00
(e) Draughtsman/Surveyor
20.00
(f) Bands-in-Charge (not below the rank of
45.00
Havildar and JCOs)
(g) Enrolled Assistants:
Sepoy/Lanoe Naik
25.00*
Naik Assistant
Havildar Assistant
Naib Subedar Assistant
Subedar Assistant
Sub-Major Assistant
(h) Stenographer

Laborarory Technician
Grade-I
Grade-II
Grade-III
(j) Operation Theatre Assistant
Grade-I
Grade-II
Grade-III
(k) Radiographer
Grade-I
Grade-II
(l) Instructional Allowance

30.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00*

*This allowance shall be given only to
those who are HSC or Inter mediate.

*This allowance shall not be
admissible to Stenographers recruited
directly. Enrolled Assistants
remustered as Stenographers Shall not
draw Enrolled Assistants Allowance.

(i)

75.00
65.00
50.00
75.00
65.00
40.00
40.00
30.00
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Naik/ HaviIdar/ Naik Subedar/ Subedar/
Subedar Major.

C.

D.

E.

House rent allowance:
Married JCOs/ORs not provided with free
married accommodation.
Unmarried JCOs/ORs.
Acting allowance:
JCOs
Havildar
Batman allowance:

* Instructional allowance shall be
admissible only to those Instructors
who art employed against authorised
and specified vacancies of Instructors,
It shall not be admisaible to those
personnel who are recruited/enrolled
as Instructors in the service.
30 per cent of basic pay, subject to a
minimum of Tk. 75.00.
20% per cent of basic pay subject to a
minimum of Tk. 50·00.

50.00

Acting allowance snail not be
admissible against vacaucies of staff
officerffieer in the Ban glad esh Rifles.

15.00

JCOs

150.00

F.

Hair cutting and washing allowance

G.
H.

Leave ration money
Conveyance allowance:

I.

JCOs and ORs if residing beyond 2 miles
from the place of duty and not provided with
free service conveyance.
Rif1e Police

J.

30.00*

15.00
2.50 Per day when on earned leave.
40.00
10.00

Family ration allowance:
Firewood allowance

As per existing rules.

Compensation for dearness of provision
18. Festival allowance and rest and recreation allowance⎯
Annual festival allowance and rest and recreation allowance shall be allowed in accordance with
the provisions of the Government Order No. MFP/ FD(Imp)-IV/ FB/ 12/ 84/ 78, dated the 2nd June,
1984, and the Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules. 1979.
19. Procedure for-payment⎯
(l) The Self Drawing Officers shall fix their pay in the Modified New Scale according to the
provisions of this Order and send a statement showing the fixation of pay to the respective Audit
Officer who shall check and verify the fixation statement and issue necessary pay-slip as early as
possible. If there is delay in verifying the fixation, provisional payment shall be allowed on
furnishing written undertaking by the Officers along with the pay bill to the effect that any
overpayment made shall be refundable.
(2) The Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers shall, after fixation of pay of the
concerned employees working under them, send the statement showing the fixation of pay with the
related bills for necessary checking by Audit Office. All Audit and Accounts Offices concerned
shall duly check and verify the fixation statements as Soon as possible and any objection in the
matter of fixation of pay shall be settled in consultation with the Heads of Departments concerned.
(3) Heads of Departments and Drawing and Disbursing Officers are authorised to make provisional
payment according to pay fixed in the Modified New Scale subject to verification by the Audit and
Accounts Offices except in case, of employees who are likely to retire on superannuation within
one year from the date of issue of this Order. In such cases, payment should be made only after
verification of the fixation of pay by the Audit and Accounts Officer.
(4) Increments in the Modified New Scale shall be allowed only after unification of the pay fixation
by the Audit and Accounts Officer.
(5) Provisional payments shall be made after obtaining written undertaking from the employees to the
effect that any overpayment shall be refundable and recoverable from them. Drawing and
Disbursing Officers shall keep a record of such undertaking in their offices. They should endorse a
certificate of having received the undertaking in the pay bills.
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(6) All amounts paid by way of pay and allowance under Ministry of Finance O. M. No.
eমeফ/pশাসন-৬/r-২/৮৩/১০৯(২০০০) dated 9th June, 1985, from 1st June, 1985, and thereafter
shall be adjusted against the amounts of pay and allowances admissible under this Order.
20. Income tax.⎯
Income tax on pay and allowances admissible under this Order shall be deemed to have been paid
by The Government.
21. Repeal, etc.⎯
(l) The Ministry of Finance Notification No. MF (ID)- P-II/ 77/ 852, dated the 20th December, 1977,
hereinafter referred to as the said Notification, is hereby repealed.
(2) All Notifications. Orders, Office Memoranda and Circulars amending the said Notification, arc
hereby rescinded.
By order of the President
MD MUSTAFIZUR RAHMAN
Secretary.
No. MF/FD(Imp)-1/MNS-20/85/62,

dated the 8th August, 1985.

Copy forwarded for information and necessary action to:1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

C.M.L.A.’s Secretariat, Old Sangsad Bhaban, Tejgaon, Dhaka.
President’s Secretariat, Personal Division/Public Division, Dhaka.
Secretary, Cabinet Division: Dhaka.
Secretary, Establishment Division, Dhaka.
Secretary, Ministry of Home Affairs, Dhaka.
Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka
Director General, Bangladesh Rifles, Dhaka.
Accountant General Civil), Bangladesh, Dhaka.
Chief Accounts Officer, Ministry of Home Affairs, Dhaka
All District Accounts Officers.
All Upazila Accounts Officers.
E.C. & R. Wing, Finance Division, Dhaka.
Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka.
Deputy Controller, Bangladesh Government Press for publication in the official Gazette.
H. R. DATTA
Deputy Secretary.
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[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary. dated the 5th August, 1985.]
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
(Implementation Branch)
ORDER
Dhaka, the 5th August, 1985
No. S.R.O.–355-L/ 85/ MF/ FD(Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59–1n exercise of the powers conferred by
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government
is pleased to make the following Order, namely:1.

Short title, commencement and application.⎯

1) This Order may be called the Services (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay and
Allowances) Order, 1985.
2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1985.
3) It shall apply to all persons in the service of the Public Bodies and Nationalised Enterprises,
excepta) Local bodies. such as. Municipal Corporations, Paurashavas, Zila Parishads, Upazila
Parishads, Union Parishads ;
b) Bangladesh Biman Corporation;
c) Bangladesh Shipping Corporation;
d) banks and financial institutions, namely, Bangladesh Bank, Sonali Bank, Agrani Bank, Janata
Bank, Rupali Bank, Bangladesh Shilpa Bank, Bangladesh Krishi Bank, Bangladesh Shilpa Rin
Sangstha, Investment Corporation of Bangladesh and Bangladesh House Building Finance
Corporation:
c) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing
Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance. 1979 (XIX of 1979):
f) persons employed as apprentices or trainees;
g) persons employed on contract or part-time basis; and
h) persons will Government service on deputation to any Public Body or Nationalised
Enterprises.
2.

Definitions.⎯
In this Order. unless there is anything repugnant In the subject or context.-

a)

‘commencing day’ means the first day of June, 1985;

b) ‘Existing Scale’ means the New Scale of pay introduced with effect on and from first day of July,
1977:
c)

‘Modified New Scale’ means the Modified New Scale of pay specified in paragraph 3:

d) ‘Organisation’ means a public body or nationalised enterprise;
e)

‘Original Scale’ ‘Selection Grade Scale’ or ‘Higher Scale (Time-Scale)’ means the original scale
of the post, selection grade scale of the post or the higher scale of pay commonly known as time
scale, as the case may be, in the Existing Scale.

3.

Modified New Scales of pay.⎯

1) On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the
posts placed in the Existing Scales of pay shall cease to exist and, on and from that day, there shall
come into force the following Modified New Scales of pay corresponding to the Existing Scales of
pay as shown below against each, namely;–

1.
2.

Existing Scales
(Taka)
3000 (Fixed).
2850 (Fixed).

1.
2.

Modified New Scales
(Taka)
6000 (Fixed).
5700 (Fixed).
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4.

Existing Scales
(Taka)
2350–100–2750.
2100–100–2600.
1850–75–2375.
1400–75–2225.
1150–65–1800.
900–55–1285–65–1610.
750–50–900–EB–55–1230–60–1470.
625–45–985–EB–55–1315.
470–35–645–EB–45–915–55–1135.
425–30–575–EB–40–735–50–1035.
400–25–525–EB–30–825.
370–20–470–EB–25–745.
325–15–430–EB–20–·610.
300–12–396–E8–18–540.
275–10–375–EB–15–480.
250–8–282–EB–8–362.
140–7–282–E8–7–345.
225–6–315.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Modified New Scales
(Taka)
4750–150–5500.
4200–150–5250.
3700–125–4825.
2800–125–4425.
2400–120–3600.
1850–110–2620–120–3220
1650–100–2250–EB–110–3020.
l350–90–2250–EB–100–2750.
1000–70–1560–EB–90–2280.
900–65–1550–EB–75–2075.
850–55–1400–EB–60–1700.
800–50–1300–EB–55–1630.
750–45–1200–EB–50–1550.
700–40–1100–EB–45–1415.
650–35–1000–EB–40–1280
600–30–900–EB–35–1110
550–25–725–EB–30–965.
500–20–860.

Admissibility of Modified New Scales⎯

The Modified New Scales corresponding to the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be
admissible on and from the commencing day against the original scale, Selection Grade Scale which
was duly approved by the Ministry of Finance and Higher Scale (Time-Scale) of a person in the
relevant post as on the 31st May, 1985. In case where the Existing Scale has been allowed to an
incumbent of a post as personal to him, the corresponding Modified New Scale of such personal scale
shall be admissible to that incumbent under the same terms and conditions:
Provided that, in the cases of employees, other than officers, the Modified New Scales
corresponding to the Existing scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the
commencing day against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st
May. 1985:
Provided further that in the case of officers in any of the Existing Scales of Tk. 425–1035, Tk.
470–1135 and Tk. 625–1315 enjoying the Higher Scale (Time-Scale) after completion of eight years’
of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher Scale (Time-Scale) shall be
admissible, and if they arc enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or Third Higher Scale (TimeScale) on completion of twelve years’ service or fifteen years’ service, the Modified New Scales
corresponding only to the Second Higher Scale (Time-Scale) shall be admissible:
Provided further that in the cases of officers in the Existing Scale of Tk. 750–1470 and above
enjoying one or more than one Higher Scale (Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to
first Higher Scale (Time-Scale) only shall be admissible:
Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May,
1985, but could not be allowed the same on the due date shall be allowed to draw the same
retrospectively in the Existing Scale of pay up to 31st May, 1985.
5.

Meaning of Present Pay.⎯
‘Present Pay’ shall, or the purposes of this Order, mean-

a)

basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985;
plus
b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985, under Government Order No. aথর্ম/ pিব-২/
ভাতা-১/ ৮৪/ ১০২ dated the 21st May, 1984;
plus
c) compensatory allowance of Tk. 25·00 p.m. admissible on the 31st May, 1985, under Government
Order Nos. MF/ R-II/ Allow-8/80/l07 (700), dated the 6th May, 1980, and MF/R-II/Allow8/80/193, dated the 4th September, 1981;
plus
d) personal allowance, personal pay, protected payor temporary personal allowance, where
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admissible, on the 31st May, 1985, under Orders issued by the Government from time to time.
6.

Fixation of pay in the Modified New Scale.⎯

l)

The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the Original Scale
of the post, Selection Grade Scale of the post, Scale allowed to an incumbent as personal to him,
which was duly approved by the Ministry of Finance or Higher Scale (Time-Scale), as the case
may be, subject to the conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the
following principles:a)

i)

if the Present Pay of a person is less than the minimum of the relevant Modified New
Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale;

ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified New Scale, and
coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of the Modified New
Scale and if there is no such stage in the Modified New Scale, the pay shall be fixed at the
next higher stage of the Modified New Scale:
iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale. his pay
shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between tile
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale shall be allowed to him as
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his
past services in the same post or inter-changeable posts held up to 31st May, 1985 at the
highest rate of increment of the relevant Modified New Scale ill the manner specified in
clause (b) and such amount shall be added to the personal pay which shall he treated as
pay for all purposes:
b) to the amount worked out under clause (a). there shall be added in the Modified New Scale,
for service up to 31st May. 1985, in the same post or inter-changeable postsi)

one increment for such service for any period less than three years of the 31st May, 1985:

ii) one increment for every three years of such service and one increment for any fraction of
such service over three years or any multiple thereof on the 31st May, 1985:
Provided that the Maximum number of such increments shall not exceed–
1) three, in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale
(Time-Scale). and
2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (TimeScale),
Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding posts in the Modified
New Scales of Tk. 6000 (Fixed) and Tk 5700 (Fixed)
2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the
provisions of sub-paragraph (I) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the relevant
Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in accordance with
the normal rules.
3) The pay of a person on depuration shall be fixed on the basis of his Present Pay to which he would
have been entitled in his parent office or Organisution but for such deputation.
Explanation.–For the purpose of this sub-paragraph, the term ‘deputation’ means temporary
transfer of a person from one Organisation to another.
4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant
Modified New Scale on the basis of his Present Pay or what would have been his Present Pay had
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave.
Explanation.–In the case of a person who was on leave preparatory to retirement on the
commencing date and retired on a date subsequent to that date, his pension and other
retirement benefits shall be calculated on the basis’ of what would have been his pay on the
date of retirement in accordance with the provisions to sub-paragraph (4) but his leave salary
shall not be recalculated.
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5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant
Modified New Scale unless he is re-instated and actually resumes duty. The pay of such a reinstated person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles
in force on the 31st May. 1985, and then on the basis of such pay. his pay in the Modified New
Scale shall be fixed in accordance with the provisions of this Order.
7.

Continuation of Selection Grade Scale and Personal Scale.⎯

The Selection Grade Scale or Personal Scale under the Existing Scale shall become the Selection
Grade Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding Modified New Scale from the
commencing day on the same terms and conditions and allowing of the Selection Grade Scale in the
manner admissible on the 31st May, 1985, shall continue in the corresponding Modified New Scale on
the same terms and conditions.
8.

Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯

1) For employees other than officers’ belonging to any of the Modified New Scales of Tk. 500–860
to Tk. 1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher scale shall be
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post, on satisfactory
service records:
Provided that none shall move to more than three higher scales than the scales of the post he
would actually be holding except on promotion to a higher post:
Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scales (Time-Scale)
in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together except on promotion.
2) For officers belonging to any of the Existing Scales of Pay of Tk. 425–1035, Tk. 470–1135 and
Tk. 625–1315, the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible on satisfactory
service records and one year after reaching the maximum of the scale of the post and that none
shall be allowed to move to more than two Higher Scales (Time-Scale) in the Existing Scale and
the Modified New Scale taken together than the scale of the post except on promotion to a higher
post.
3) For officers belonging to Existing Scale of Tk. 750–1470 and above, the next Higher Scale (Time·
Scale) shall henceforth be admissible one year after reaching the maximum of the scale on
satisfactory service records and selection by the departmental promotion committee or other
competent authority, as the case may be, and that none shall be allowed to move to more than one
Higher Scale (Time-Scale) in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together than
the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post and that
none shall move beyond the scale of pay of Tk. 4750–5500:
Provided that officers in any of the Modified New Scales of Pay of Tk. 1650–3020, Tk.
1850–3220 and Tk. 2400–3600 (corresponding to Existing Scales of Pay of Tk. 750–1470, Tk.
900–1610 and Tk. 1150–1800) shall move to the Higher Scale (Time-Scale) of. Tk. 2800–4425
(corresponding to Existing Scale of Tk. 1400–2225) one year after reaching maximum of the scale
or one year after the maximum pay in the Modified New Scale of Pay of Tk. 1650–3020 or Tk.·
1850–3220 would have been due, had they not been promoted to post in higher scale of pay of Tk.
1850–3220 or Tk. 2400–3600, whichever is earlier.
Explanation–Officers belonging to other scales of pay under the Modified New Scales excepting
the Scales of pay referred to in the proviso to paragraph 8 (3) shall be allowed to move to the
next higher scale subject to the conditions laid down in paragraph 8 (3).
9.

Increment after fixation of pay.⎯

1) Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ in the Modified
New Scales and other rules governing the grant or drawal of increment, the first Increment of pay
after fixation of pay in the Modified New Scales in accordance with provisions of paragraph 6
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale and the
increment of pay of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be due
on the date of anniversary of the promotion or appointment, as the case may be.
2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in Modified New Scale.
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3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scales Nos. 10 to 20 (Tk. 1350–2750 to
Tk. 500–860), whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant
Modified New Scale in terms of paragraph 6(1) (a) (iii) and would remain stuck up there, shall be
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such
personal pay shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6 (1) (a) (iii) and
such total shall be treated as pay for all purposes.
10. Pay on first appointment.⎯
1) The pay of a person on first appointment, otherwise than on promotion or transfer on or after the
commencing day, shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale applicable to the post
to which he is appointed:
Provided that, on such first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk. 1650–
100–2250–EB–110–3020 and abovea)

one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S. or a Bachelor of
Architecture degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as
equivalent to it, if such degree is the prescribed minimum qualification for the post;

b) two advance increments shall be given to a person who, in addition to having a degree in
Engineering, Law or Architecture or a Master degree, holds another degree in Physical Planning
from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such degree is the prescribed
minimum qualification for the post;
Explanation.-For the purpose of this clause, a Bachelor’s degree in Agriculture, Agricultural
Economics, Agricultural Engineering, Animal Husbandry and Veterinary Science means a degree
of four years course after Higher Secondary Certificate;
c)

on appointment to a post to be specified by the competent authority in consultation with Ministry
of Finance, the Assistant Engineer and Executive Engineers engaged exclusively in Planning and
Design work shall be given three increments in their respective scale. They shall be entitled to the
benefit of the increments only for so long as they hold the posts of Assistant Engineer or Executive
Engineer in Design or Planning. Promotion to the post of Executive Engineer in Design or
Planning shall be from amongst the eligible Assistant Engineers specialised in the field. An
Assistant Engineer, Design, Planning, who is not spared in the public interest by the competent
authority for taking up appointment on promotion as Sub-Divisional Engineer shall be entitled to
draw pay in the Modified New Scale of Tk. 2400-3600 while holding the post of Assistant
Engineer, Design or Planning;

d) on first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk.1650–3020 in the Bangladesh
Atomic Energy Commission, Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research,
Bangladesh Agriculture Research Institute, Bangladesh Rice Research Institute, Bangladesh
Agricultural Research Council, Bangladesh Jute Research Institute and Bangladesh Tea Research
Institute, an officer shall be granted two advance increments ifa)

the post is specified as research post;

b) the person concerned has at least one of the following qualifications:
i)

1st class degree in Engineering with no 3rd class or 3rd Division at any stage in the
educational career;

ii) 1st class degree in Agriculture (4 years’ course after H.S.C.) with no 3rd class or 3rd
Division at any stage in the educational career;
iii) 1st class Master’s degree in Science subjects with no 3rd class or 3rd Division at any
stage in the educational career;
iv) 2nd class Master’s degree in Science subjects with 1st class Honours degree with no 3rd
class or 3rd Division at any stage in the educational career;
v) Bachelor’s degree in Medicine with at least 60% marks with 1st Division in S. S. C. and
H. S. C.:
Provided further that persons who are given increment under clause (d) shall not be
entitled to any increment under clauses (a) to (c):
Provided further that one advance increment shall be given to a person Will is a
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licentiate of any Medical Faculty, if such a licence is the prescribed minimum
qualification for the post.
11. Conditions for full pay of a post.⎯
l)

Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the
number of years of service as shown in the table below:
No.

Scale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tk. 6000 (Fixed)
Tk. 5700 (Fixed)
Tk. 4750–150–5500
Tk. 4200–150–5250
Tk. 3700–125–4825
Tk. 2800–125–4425
Tk. 2400–120–3600

Minimum number of years of service
required for fill pay.
20 years.
17 years.
14 years.
12 years.
10 years.
7 years.
4 years.

Explanation.–For the purpose of this sub-paragraph, the years of service shall be the total ofi)

the actual period of service in a post Which was placed in National. Grade-V, between the 1st
July, 1973 and tile 30tl June, 1977, or in; post placed in the Existing Scale of pay of Tk. 750–
1470 on or after the 1st July, 1977 or in a post in the Modified New Scale of pay of Tk. 1650–
3020 on or after the 1st June, 1985.
Plus
ii) half the actual period of service in a. post which was placed in National Grade-VI between the
1st July, 1973 and the 30th June, 1977or in post placed in the Existing Scale of pay of Tk.
625–1315 Tk. 470–1135 or Tk. 425–1035 on or after the 1st July, 1977 or in a post in the
Modified New Scale of pa) of Tk. 1350–2750, Tk. 1000–2280 or 900–2075 on or after the
1st June, 1985;
plus
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts.

2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the Modified New Scale
determined according to paragraph 6 shall be withheld for every year by which the length of
service falls short of the required period:
Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case.
12. Allowances, etc. to cease to be admissible.⎯
Dearness allowance, compensatory allowance, personal allowance, personal pay excepting that
mentioned in paragraph 6(l)(a)(iii), temporary personal allowance, and all other extra remuneration by
whatever name called, except the following, where admissible up to 31st May, 1985, shall cease to be
admissible with effect on and from the commencing day:a)

washing allowance;

b) over time allowance payable to employees other than officers for W0iking extra hours beyond
normal working hours of the concerned Organisation as nay be approved by the competent
authority from time to time;
c)

travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling
allowance;

d) entertainment allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the
Ministry of Finance, issued from time to time;
e)

Chittagong Hill Tracts allowance, if any, sanctioned by the Ministry of Finance from time to time;

f)

charge allowance given to the officer for temporarily discharging, in addition to his own duties, the
responsibility of a higher post sanctioned on higher scale of pay;

g) power house allowance and rotating shift duty allowance of the employees of the Power
Development Board as admissible on the 31st May, 1985;
h) power house allowance and rotating shift duty allowance (If the employees of the Water
Development Board as admissible on the 31st May, 1985;
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i)

other allowances specifically sanctioned by the Government from 1-7-1977 to 31-5-1985
excepting those which cease under this Order.

13. Medical facilities⎯
1) All persons shall be paid a fixed Medical Allowance of Tk. 100 per month. The existing facility of
reimbursement of expenditure on account of hospitalisation, charges for specialists services, for
example X-ray Pathological test, n w enjoyed by persons shall be discontinued with effect on and
from the commencing day. Facilities of treatment in Government Hospitals shall, however, apply
to all persons. Charges, if any, paid to the Government Hospitals shall be reimbursed excepting
dietary charges.
2) Where the facilities of free Medical advice by doctors (full or part-time) and the facilities of
dispensaries exist in an organisation, the same shall continue, Such dispensaries shall provide first
aid and supply medicines strictly limited to the items of maicines which are normally supplied by
the Central Medical Stores to the Government Hospitals and dispensaries. The medicines to be
supplied shall also be limited to the budget allocation approved by the Ministry of Finance
(Finance Division).
14. House Rent Allowance.⎯
1) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons shall be paid a house rent allowance at
the following monthly rates:–
Basic Pay

Up to Tk. 800
Tk. 801 to Tk. 1250
Tk. 1251 to Tk. 2500
Tk. 2501 and above

Rate of House rent allowance (per month).
For other places
For cities of Dhaka,
Narayanganj, Chittagong,
Rajshahi and Khulna
55% of basic pay
50% of Basic pay.
50% of Basic pay,
45% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 440.
Subject to a minimum of Tk. 400.
45% of Basic pay,
40% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 625.
Subject to a minimum of Tk. 563.
40% of Basic pay, Subject to a 35% of Basic pay, Subject to a
minimum of Tk. 1125.
minimum of Tk. 1000.

2) A person who is provided with residential accommodation by the Organisation shall not be entitled
to house rent allowance under sub-paragraph (1).
3) A person who is provided with residential accommodation by the Organisation shall pay to the
Organisation by deduction from pay bills monthly rent at the following rates:a)
b)

c)

Officers
Staff in the Modified New Scales
Tk. 500–860
Tk. 550–965
Tk. 600–1110
Other staff including those on the Modified New Seale–
Tk. 1000–2280

7 ½% of basic pay

Nill

5% of basic pay

Provided that a person who, under the rules in force from time to time, is entitled to rent-free
accommodation shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation
provided by the Organisation, but future appointees in the post held by such an employee shall be
required to pay rent for the residential accommodation provided to him.
4) If both the husband and wife are employees in any office of the Government or any public body
and nationalised enterprise including banks and financial institutions or any office of the
Government and public body and nationalised enterprise including banks and financial institutions
and are posted at the same station, and residential accommodation is provided to one of them, the
rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the residence is allotted and
the other spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house rent
allowance under this paragraph, unless the husband and wife live separately.
5) The Government Orders issued from time to time relating to the allotment of residential
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their
dependants shall continue.
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Explanation.–Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit house,
dormitory or dale-bungalow or in improvised accommodation at or near the place of work
given by the Organisation concerned in the interest of public service (such as, accommodation
in gang, huts. godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as
provision of accommodation by the Organisation for purposes of this paragraph and in such
cases, the person concerned shall be entitled to receive house-rent allowance under this
paragraph and shall pay rent and other charges, if any, levied for the single seat or single room
or for the improvised accommodation.
15. House rent calling.⎯
The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the
31st May, 1985 may continue for the persons who were enjoying home rent ceiling’ at the same rate (in
absolute amount) as on the 31st May, 1985, without reference to their basic pay in the Modified New
Scale with the usual deduction at the rate specified m paragraph 14(3). No person in future other than
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However,
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance:
Provided that houses Shall be hired in the name of the Organisation concerned and in no case the
rent shall be paid ill Cash or by cheque to he person concerned:
Provided further that where residential accommodation is provided to a person (irrespective of
whether it is hired or owned by an Organisation) it Shall be unfurnished and no furniture or Curtain
shall be supplied. The owner of the house shall pay municipal taxes and other taxes. The occupant shall
pay charges for gas, electricity and water. No Chowkider, Mali, Cook shall be provided by the
Organisation at the residence of the occupant.
16. Conveyance allowance⎯
l)

A person in any of the Modified New Scale Nos. 11 to 20 (Tk. 1000–2280 to Tk. 500–860) posted
to any office located in the cities of Dhaka, Narayanganj, Chiuagong, Rajshahi and Khulna shall be
entitled to a conveyance allowance of Tk. 40 per month. Conveyance allowance of Tk 40 per
month shall also be admissible to a person who is drawing pay in the Modified New Scale of pay
of Tk. 1350–2750 or Tk. 1650–3020 or Tk. 1850–3220 as Higher Scale (Time-Scale).

2) The benefit of full-time use of car on payment under existing Government Order shall continue.
17. Festival allowance or festival bonus⎯
Annual festival allowance or festival bonus shall be allowed in accordance with the provision of
existing Government Order Nos. MFP/ FD(Imp)-IV/ FB/ 12/ 84/ 78, dated the 2nd June, 1984 and
MF(IO)-IV/ IND(A)-7/ 80/ l057, dated the 6th August. 1980.
18. Procedure of payment.⎯
1) The Organisations shall get the ray and emoluments of the persons fixed in the Modified New
Scales of pay as soon as possible and submit a report to the Implementation Branch of the Finance
Division. They are also requested to take steps to get the fixation of pay duly audited and verified
by the Audit and Accounts Office concerned under intimation to Implementation Branch of
Finance Division.
2) Heads of Organisations are authorised to make provisional payment according to pay fixed in the
Modified New Scale subject to verification by the relevant Audit and Accounts Office except in
the cases of employees who are likely to retire within one year from the date of issue of this Order.
In such cases payment should be made only after verification of the fixation of pay by the relevant
Audit and Accounts Office.
3) Provisional payments shall be made after obtaining ‘written under taking from all the persons to
the effect that any overpayment will be refundable and recoverable from them. The Organisation
concerned shall keep a record of such undertaking in their custody and shall endorse a certificate
of having received the undertaking on the pay bills.
4) Increment in the Modified New Scale shall be allowed after verification of pay fixation in the
Audit and Accounts Office.
5) All amounts paid. by way of pay and allowances paid as per Ministry of Finance, Finance division
O.M. No. eমeফ/ eফিড/ pশাসন-৬/ r-২/ ৮৩/ ১০৯(২০০০) dated the 9th June, 1985 from 1st June,
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1985, and thereafter shall be adjusted against the amounts of pay and allowances admissible under
this Order.19. Repeal, etc.⎯
1) The Services (Public Bodies and Nationalised Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1978
hereinafter referred to as the. Said Order, is hereby repealed.
2) All notifications orders office; memoranda and circulars amending’ the said Order, are hereby
rescinded.
By order the President
M. MUSTAFIZUR RAHMAN
Secretary,
No. MF/FD(Imp)-1/MNS-17/85/59, dated the 5th August, 1985
Copy forwarded for information and necessary action to:1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhubau, Tejguon, Dhaka.
President’s Secretariat, Personal Division, Banga Bhanan, Dhaka.
All Ministries/Divisions.
All Autonomous Bodies/Nationalised Enterprises.
Tue Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Audit House, Moghbazar, Dhaka.
Accountant General, Works and WAPDA, Dhaka,
Accountant General, Posts, Telegraph and Telephone, Dhaka,
Director General, Commercial Audit, Dhaka.
Director General, Local and Revenue Audit, Dhaka.
A. B. A.B. Wing/ Expenditure Control and Regulation Wing, Finance Division, Dhaka.
Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka.
Deputy Controller, Bangladesh Government Press, Tejgaon, Dhaka, with the request to publish
it in the official Gazette.
H. R. DATTA
Deputy Secretary.
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[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 6th August, 1985.]
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH MINISTRY OF FINANCE
Finance Division
(Implementation Branch)
ORDER
Dhaka, the 6th August, 1985
No. S.R.O.–356-L/85/MF/FD(Imp)-1/MNS-18/85/59–In exercise of the powers conferred by
section 5 of the Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975), the Government
is pleased to make the following Order, namely:1.

Short title, commencement and application.⎯

1) This Order may be called the Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances)
Order, 1985.
2) It shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1985.
3) It shall apply to all persons in the service of the banks and financial institutions, excepta) persons employed as workers within the meaning of the State-owned Manufacturing
Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance, 1979 (XIX of 1979);
b) persons employed as apprentices or trainees;
c) persons employed on contract or part-time basis; and
d) persons in Government service on deputation to any bank or financial institution.
2.

Definitions⎯
In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

a)

‘bank’ meansi) Bangladesh Bank;
ii) Agrani Bank;
iii) Janata Bank;
iv) Rupali Bank; and
v) Sonali Bank.

b) ‘commencing day’ means the 1st day of June, 1985;
c)

‘Existing Scale’ means the New Scale of pay introduced with effect on and from the first day of
July, 1977 ;

d) ‘financial institution’ meansi) Bangladesh Krishi Bank;
ii) Bangladesh Shilpa Bank;
iii) Bangladesh Shilpa Rin Sangstha ;
iv) Investment Corporation of Bangladesh.; and
v) Bangladesh House Building Finance Corporation;
e)

‘Modified New Scale’ means the Modified New Scale of pay specified in paragraph 3 ;

f)

‘Organisation’ means a bank or a financial institution;

g) ‘Original Scale’, ‘Selection Grade Scale’ or ‘Higher Scale (Time-Scale)’ means the original scale
of the post, selection grade scale of the post, or the higher scale of pay commonly known as time
scale as the case may be, in the Existing Scale.
3.

Modified New Scales of pay.⎯

i)

On the commencing day, all the scales of pay in force immediately before that day in respect of the
posts placed in the Existing Scales of pay shall cease to exist and on and from that day there shall
come into force the following Modified New Scales of pay, corresponding to the Existing Scales
of pay as shown below against each namely:1.
2.
3.

Existing Scales.(Taka)
3000 (Fixed)
2850 (Fixed)
2350–100–2750

Modified New Scales.(Taka)
1. 6000 (Fixed)
2. 5700 (Fixed)
3. 4750–150–5500
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
4.

2100–100–2600
a) 1850–75–2375
b) 1700–75–2225
(for Bangladesh Bank only)
a) 1400–75–2225
b) 1400–75–2000
(for Bangladesh Bank only)
1150–65–1800
900–55–1285–65–1610
750–50–900–EB–55–1230–60–1470
625–45–985–EB–55–1315
470–35–645–EB–45–915–55–1135.
425–30–575–EB–40–735–50–1035.
400–25–525–EB–30–825
370–20–470–EB–25–745
325–15–430–EB–610
300–12–396–EB–18–540
275–10–375–EB–15–480
250–8–282–EB–8–362
240–7–282–EB–7–345
225–6–315

4. 4200–150–5250
5. a) 3700–125–4825
b) 3400–125–4525
(for Bangladesh Bank only)
6. a) 2800–125–4425
b) 2800–125–4050
(for Bangladesh Bank only)
7. 2400–120–3600
8. 1850–110–2620–120–3220
9. 1650–100–2250–EB–I10–3020
10. 1350–90–2250–EB–100–2750
11. 1000–70–1560–EB–90–2280
12. 900–65–1550–EB–75–2075
13. 850–55–1400–EB–60–1700
14. 800–50–1300–EB–55–1630
15. 750–45–1200–EB–50–1550
16. 700–40–1100–EB–45–1415
17. 650–35–1000–EB–40–1280
18. 600–30–900–EB–35–1110
19. 550–25–725–EB–30–965
20. 500–20–860

Admissibility of Modified New Scales.⎯

The Modified New Scales corresponding to the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be
admissible on and from the commencing day against the Original Scale, Selection Grade Scale as
approved by the Ministry of Finance and Higher Scale (Time-Scale) of a person in the relevant post as
on the 31st May, 1985. In case where the Existing Scale has been allowed to an incumbent of a post as
personal to him, the corresponding Modified New Scale of such personal scale shall be admissible to
the, incumbent under the same terms and conditions:
Provided that, in the cases of employees, other than Officers, the Modified New Scales
corresponding to the Existing Scales as shown in paragraph 3, shall be admissible on and from the
commencing day against the respective Higher Scale (Time-Scale) enjoyed by them as on the 31st
May, 1985:
Provided further that in the case of Officers in any of the Existing Scales of Tk. 425–1035, Tk.
470–1135 and Tk. 625–1315 enjoying the Higher Scale (Time-Scale) after completion of eight years’
of service, the Modified New Scale corresponding to such Higher Scale (Time-Scale) shall be
admissible, and if they are enjoying Second Higher Scale (Time-Scale) or Third Higher Scale (TimeScale) on completion of twelve years of service or fifteen years of service the Modified New Scale
corresponding only to the Second Higher Scale (Time-Scale) shall be admissible:
Provided further that in the case of Officers in the Existing Scale of Tk. 750–1470 and above
enjoying one or more than one Higher Scale (Time-Scale), the Modified New Scale corresponding to
the first Higher Scale (Time-Scale) only shall be admissible:
Provided also that employees who were entitled to Higher Scale (Time-Scale) up to 31st May,
1985, but could not be allowed the same on the due date shall be allowed to draw the same
retrospectively in the Existing scale of pay up to 31st May, 1985.
5.

Meaning of Present Pay.⎯
‘Present Pay’ shall, for the purposes of this Order, mean-

a)

basic pay drawn or admissible to a person on the 31st May, 1985;
plus
b) dearness allowance admissible on the 31st May, 1985, under Government Order No.aথর্ম/ pিব-২/
ভাতা-১/ ৮৪/ ১০২, তািরখ ২১েশ েম ১৯৮৪;
plus
c) compensatory allowance of Tk. 25·00 pm admissible on the 31st May, 1985, as per Government
Order Nos. MF/ R-II/ Allow-8/ 80/ 107(700), dated the 6th May, 1980, and MF/ R-II/ Allow-8/ 80/
193, dated the 4th September, 1981 ;
plus
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d) personal allowance, personal pay, protected pay or temporary personal allowance, where
admissible, on the 31st May, 1985, under Orders issued by the Government from time to time.
6.

Fixation of pay in the Modified New Scale.⎯

1) The pay of a person shall be fixed in the Modified New Scale corresponding to the Original Scale
and Selection Grade Scale of the post, Scale allowed to an incumbent as personal to him, which
was duly approved by the Ministry of Finance, Higher Scale (Time-Scale), as the case may be.
subject to the conditions laid down in provisos to paragraph 4 and on the basis of the following
principles:a)

i)

if the Present Pay of a person is less than the minimum of the relevant Modified New
Scale, the pay shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale;
ii) if the Present Pay is higher than the minimum of the relevant Modified New Scale and
coincides with any stage therein, the pay shall be fixed at that stage of the Modified New
Scale and, if there is no such stage in Modified New Scale, the pay shall be fixed at the
next higher stage of the Modified New Scale;
iii) if the Present Pay exceeds the maximum of the relevant Modified New Scale, his pay
shall be fixed at the maximum of the Modified New Scale and the difference between the
Present Pay and the maximum of the Modified New Scale will be allowed to him as
personal pay and shall also be allowed increment over such maximum on account of his
past services in the same post or interchangeable posts held up to 31st May, 1985, at the
highest rate of increment of the relevant Modified New Scale in the manner, specified in
clause (b) and such amount shall be added to his personal pay which shall be treated as
pay for all purposes;

b) to the amount worked out under clause (a), there shall be added in the Modified New Scale,
for service up to 31st May, 1985, in the same post or interchangeable postsi) one increment for such service for any period less than three years on the 31st May, 1985;
ii) one increment for every three years’ of such service and one increment for any fraction of
such service over three years or multiple thereof on the 31st May, 1985:
Provided that the maximum number of such increments shall not exceed1) three, in respect of the persons who have not drawn the benefit of Higher Scale
(Time-Scale) and
2) two, in respect of the persons who have drawn the benefit of Higher Scale (TimeScale).
Explanation.–Clause (b) shall not apply to persons holding post in the Modified
New Scales of Tk. 6000 (Fixed) and Tk. 5700 (Fixed).
2) The initial pay in the Modified New Scale of a person promoted to a post carrying higher scale of
pay between the commencing day and the date of issue of this Order, shall first be fixed in the
relevant Modified New Scale of the lower post on the commencing day in accordance with the
provisions of sub-paragraph (1) and then on the basis of the pay so fixed, his pay in the relevant
Modified New Scale of the higher post shall be fixed on the date of promotion in accordance with
the normal rules.
3) The pay of a person on deputation shall be fixed on the basis of his Present Pay to which he would
have been entitled in his parent office or Organisation but for such deputation.
Explanation.–The term ‘deputation’ used in this sub-paragraph means temporary transfer of a
person from one Organisation to another.
4) The pay of a person who was on leave on the commencing day shall be fixed in the relevant
Modified New Scale on the basis of his Present Pay or what would have been his Present Pay had
he not been on leave on that date but the monetary benefit accruing from the fixation of his pay in
the Modified New Scale shall not be admissible for the period of leave.
Explanation.–In the case of a person who was on leave preparatory to retirement on the
commencing day and retired on a date subsequent to that date, his pension and other retirement
benefits shall be calculated on the basis of what would have been his pay on the date of retirement
in accordance with the provisions of sub-paragraph (4) but his leave salary shall not be
recalculated.
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5) The pay of a person under suspension on the commencing day shall not be fixed in the relevant
Modified New Scale unless he is reinstated and actually resumes duty. The pay of such a reinstated
person shall first be fixed in the Existing Scale in accordance with the rules and principles in force
on the 31st May, 1985, and then on the basis of such pay, his pay in the Modified New Scale shall
be fixed in accordance with the provisions of this Order.
7.

Continuation of Selection Grade Scale and Personal Scale.⎯

The Selection Grade Scale, or Personal Scale under the Existing Scale shall become the Selection
Grade Scale or Personal Scale, as the case may be, in the corresponding Modified New Scale on the
commencing day under the same conditions and allowing of the Selection Grade Scale in the manner
admissible on the 31st May. 1985, shall continue in the corresponding Modified New Scale under the
same terms and conditions.
8.

Admissibility of Higher Scale (Time-Scale) in the Modified New Scale.⎯

1) For employees, other than officers belonging to any of the Modified New Scale of Tk. 500–860 to
Tk. 1350–2750, the Higher Scale (Time-Scale) for moving to the next higher Scale shall be
allowed after completion of eight, twelve and fifteen years of service in a post on satisfactory
service records:
Provided further that none shall get the benefit of more than three Higher Scales (Time-Scale)
in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together, except on promotion.
2) For officers, belonging to the Existing Scales of Tk. 425–1035, Tk.470–1135 and Tk.625–1315,
the next Higher Scale (Time-Scale) shall henceforth be admissible on satisfactory service records
and one year after reaching the maximum of the scale of the post and that none shall be allowed to
move to more than two higher scales (Time-Scale) in the Existing Scale and the Modified New
Scale taken together than the Scale of the post except on promotion to a higher post.
3) For Officers belonging to the Existing Scale of Tk. 750—1470 and above, the next higher Scale
(Time Scale) shall henceforth be admissible one year after reaching the maximum of the scale on
satisfactory service records and selection by the Departmental Promotion Committee or other
competent authority, as the case may be, and that none shall be allowed to move to more than one
Higher Scale (Times Scale) in the Existing Scale and the Modified New Scale taken together than
the scale of the post he would actually be holding except on promotion to a higher post and that
none shall move beyond the scale of pay of Tk. 4750—5500:
Provided that Officers in the Modified New Scales of pay Tk. 1650—3020, Tk. 1850—3220
and Tk. 2400—3600 (corresponding to Existing Scale of pay of Tk. 750—1470, Tk. 900—1610
and Tk. 1150—1800) shall move to the Higher Scale (Time Scale) of Tk. 2800—4425
(corresponding to Existing Scale of Tk. 1400—2225) one year after reaching the maximum of the
scale or one year after the maximum pay in the Modi New Scale of pay of Tk. 1650— 3020 or Tk.
1850—3220 would have been due, had they not been promoted to posts in higher scale of Tk.
1850—3220 or Tk. 2400—3600 whichever is earlier.
Explanation.—Officers belonging to other Scales of pay under the Modified New Scale
excepting the Scales of pay referred to in the proviso to paragraph 8(3) shall be allowed to move to
the next higher scale subject to the conditions laid down in paragraph 8(3).
9.

Increment after fixation of pay.—

l)

Subject to the rules governing the crossing of efficiency bar as indicated by ‘EB’ in the Modified
New Scales and other rules governing the grant or drawal of increment, the first increment of pay
after fixation of pay in the Modified New Scales in accordance with the provisions of paragraph 6
shall be due on the date on which it would have been admissible in the Existing Scale; and the
increment of pay of a person promoted or appointed on or after the commencing day shall be duo
on the date of anniversary of the promotion or appointment, as the case may be.

2) In case the increment falls due on the commencing day, the increment shall be allowed in the
Modified New Scale on that date after fixation of his pay in the Modified New Scale.
3) In case of a person belonging to any of the Modified New Scale Nos. 10 to 20 (Tk. 1350—2750 to
Tk. 500—860), whose pay on the commencing day has been fixed at the maximum of the relevant
Modified New Scale in terms of paragraph 6 (l) (a) (iii) and would remain stuck up there, shall be
allowed for every two years of service beyond the maximum of the scale, personal pay equal to
one increment at the highest rate of increment of the relevant Modified New Scale and such
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personal pay shall also be added to the personal pay admissible under paragraph 6(1)(a)(iii) and
such total shall be treated as pay for all purposes.
10. Pay on first appointment.⎯
The pay of a person on first appointment, otherwise than on promotion or transfer on or after the
commencing day, shall be fixed at the minimum of the Modified New Scale applicable to the post to
which he is appointed:
Provided that, on such first appointment to a post in the Modified New Scale of Tk. 1650–100–
2250–EB–110–3020 and abovea)

one advance increment shall be given to a person holding an M.B.B.S or Bachelor of Architecture
degree or a degree in Engineering or a degree recognised by the Government as equivalent to it, if
such a degree is the prescribed minimum qualification for the post;

b) two advance increments shall be given to a person who, in addition to having a degree in
Engineering, Law or Architecture or a Master degree, holds another degree in Physical Planning
from an Institute recognised for this purpose by the Government, if such a degree is the prescribed
minimum qualification for the post.
Explanation–For the purpose of this clause, a Bachelor’s degree in Agriculture, Agricultural
Economics, Agricultural Engineering, Animal Husbandry and Veterinary Science means a
degree of four years course after Higher Secondary Certificate:
Provided that one advance increment shall be given to a person who is a licentiate of any
Medical Faculty, if such a license is the prescribed minimum qualification for the post.
11. Conditions for full pay of a post.⎯
1) Full pay shall be admissible to a person promoted to a higher scale if the person has completed the
number of years of service as shown in the table below:No.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Scale.
Tk. 6000 (Fixed)
Tk. 5700 (Fixed)
Tk. 4750–150–5500
Tk. 4200–150–5250
Tk. 3700–125–4825
Tk. 3400–125–4525
Tk. 2800–125–4425
Tk. 2400–120–3600

Minimum number of years of
service required for full pay.
20 years.
17 years
14 years
12 years
10 years
8 years
7 years
4 years

Explanation.–For the purposes of this sub-paragraph, the years of service shall be the total ofi)

the actual period of service in a post which was placed in the National Grade-V between the
1st July, 1973 and the 30th June, 1977 or in a post placed in the Existing Scale of pay of Tk.
750–1470 or above on or after the 1st July, 1977 or in a post in the Modified New Scale of
pay of Tk. 1650–3020 on or after the 1st June, 1985;
plus
ii) half the actual period of service in a post which was placed in National Grade-VI between the
1st July, 1973 and the 30th June, 1977 or in a post placed in New National Scale of Pay Tk.
625–1315, Tk. 470–1135 or Tk. 425–1035 on or after the 1st July, 1977 or in a post in the
Modified New Scale of pay of Tk. 1350–2750, Tk. 1000–2280 or Tk. 900–2075 on or after
the 1st June, 1985 ;
plus
iii) one-fourth of the actual period of service in other posts.
2) 20% of the difference between the Present Pay and the initial pay in the Modified New Scale
determined according to paragraph 6 shall be with held for every year by which the length of
service falls short of the required period:
Provided that not more than 60% of the difference shall be withheld in any case.
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12. Allowances, etc., to cease to be admissible.⎯
Dearness allowance, compensatory allowance, personal allowance, personal pay excepting that
mentioned in paragraph 6(I)(a)(iii), temporary personal allowance, and other allowances, by whatever
name called, admissible up to the 31st May, 1985, shall cease to exist with effect on and from the
commencing day except the following:a)

washing allowance;

b) overtime allowance for working extra hours beyond normal working hours of the concerned
Organisation as may be approved by the competent authority from time to time;
c)

travelling allowance and daily allowance on tour or on transfer including fixed travelling
allowance and fixed conveyance allowance ;

d) entertainment allowance on such scale and terms as are admissible under specific sanction of the
Ministry of Finance issued from time to time;
e)

Chittagong Hill Tracts allowance, if any, sanctioned by the Ministry of Finance from time to time;

f)

Charge allowance given to an officer for temporarily discharging, in addition to his own duties, the
responsibility of higher post sanctioned on a higher scale of pay;

g) other allowances specificially sanctioned by the Government from 1st July, 1977 to 31st May, i985
excepting those which cease under this Order:
Provided that where the rates have been expressed in terms of percentage the amount drawn
on the 31st May, 1985. shall remain the same in absolute amount without reference to the pay in
the Modified New Scale.
13. Special provision for highly technical and professional person.⎯
Notwithstanding anything contained in this Order, if a highly technical and professional person is
not available for a post placed in the Modified New Scale of Tk. 3700–125–4825 and above, in a
technology oriented Organisation requiring technicians, technocrats and professionals with market
premium on his skill, on the scale of pay fixed in this Order, the managing authority, by whatever name
called, of the Organisation concerned may, with the previous approval of the Government, allow the
selected person on his appointment to the post a professional allowance at a rate not exceeding Tk.
1000 per month, in addition to the pay in the relevant scale.
14. Medical Facilities.⎯
l)

All persons shall be paid a fixed medical allowance of Tk. 100 per month. The existing facility of
re-imbursement of expenditure on account of hospitalisation, charges for specialists’ services, for
example, X-ray, Pathological test now enjoyed by all categories of employees shall be
discontinued with effect from the commencing day. Facilities of treatment in Government
Hospitals shall, however, apply to all categories of employees. Charges, if any, paid to the
Government Hospitals shall be reimbursed excepting dietary charges.

2) Where the facilities of free medical advice by doctors (full or part-time) and the facilities of
dispensaries exist in an Organisation, the same shall continue. Such dispensaries shall provide first
aid and supply medicines strictly limited to the items of medicines which are normally supplied by
the Central Medical Stores to the Government Hospitals and dispensaries. The medicines to be
supplied shall also be limited to the budget allocation approved by the Ministry of Finance
(Finance Division).
15. House rent allowance.⎯
1) Subject to the other provisions of this paragraph, all persons shall be paid a house rent allowance at
the following monthly rates;Basic Pay

Up to Tk. 800
Tk. 801 to Tk. 1250

Rate of House rent allowance (per month).
For cities of Dhaka,
For other places
Narayanganj, Chittagong,
Rajshahi and Khulna
55% of basic pay
50% of Basic pay.
50% of Basic pay,
45% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 440.
Subject to a minimum of Tk. 400.
aথর্ িবভােগর i-বক
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Tk. 1251 to Tk. 2500
Tk. 2501 and above

45% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 625.
40% of Basic pay, Subject to a
minimum of Tk. 1125.

40% of Basic pay,
Subject to a minimum of Tk. 563.
35% of Basic pay, Subject to a
minimum of Tk. 1000.

2) A person who is provided with residential accommodation by the Organisation shall not be entitled
to house rent allowance under sub-paragraph (1).
3) A person who is provided with residential accommodation by the Organisation shall pay by
deduction from pay bills, monthly rent at the following rates:a)
b)

c)

Officer
Staff in the Modified New Scales
Tk. 500–850
Tk. 550–965
Tk. 600–1110
Other staff including those on the Modified New Scale Tk. 1000·-2280

7 ½% of basic pay
Nil
5% of basic pay

Provided that a person who, under the rules ill force from time to time, is entitled to rent free
accommodation’ shall not be required to pay rent on account of the residential accommodation
provided by the Organisation but future appointees to the post shall be required to pay rent for the
residential accommodation provided to him.
4) If both the husband and wife are employees in the office of the Government or any public body
and nationalised enterprises including banks and financial institutions or any office of the
Government and public body and nationalised enterprises including banks and financial
institutions and ‘are posted at the same station, and residential accommodation is provided to on e
of them, the rent shall be recovered from the pay bill of the spouse in whose name the residence is
allotted and the other spouse shall neither be entitled to residential accommodation nor the house
rent allowance under this paragraph, unless the husband and wife live separately.
5) The Government orders issued from time to time relating to the allotment of residential
accommodation who have house or houses of their own in their own name or in the name of their
dependants, shall continue.
Explanation.-Allotment of a single seat or single room in a mess, hostel, rest house, circuit house,
dormitory or dak-bangalow or in improvised accommodation at or near the place of work
given by the Organisation concerned in the interest of public service (such as, accommodation
in gang, huts, godowns, wagons, bunks on board a steamer or launch) shall not be treated as
provision of accommodation by the organisation for purposes of this paragraph and in such
cases, the persons concerned shall be entitled to receive house rent allowance under this
paragraph and shall pay rent and other Charges, if any, levied for the single seat or single
room or for the improvised accommodation.
16. House rent ceiling.⎯
The hiring of private houses for residential accommodation of persons at a rate admissible on the
31st May, 1985, may continue for the persons who were enjoying house rent ceiling at the same rate (in
absolute amount) as on the 31st May, 1985, without reference to his basic pay in the Modified New
Scale with the usual deduction at the rate specified in paragraph 15(3). No person in future other than
those who were enjoying house rent ceiling on the 31st May, 1985, shall enjoy this facility. However,
any person now enjoying house rent ceiling may opt for house rent allowance:
Provided that houses shall be hired in the name of the Organisation concerned and in no case the
rent shall be paid in cash or by cheque to the person concerned:
Provided further that where residential accommodation is provided to a person (irrespective of
whether it is hired or owned by a bank or financial institution) it shall be unfurnished and no furniture
or curtain shall be supplied. The owner of the house shall pay municipal taxes and other taxes. The
occupant shall pay charges for gas, electricity and water. No Chowkider, Mali or Cook shall be
provided by the bank M financial institution at the residence of the occupant.
17. Conveyance allowance.⎯
l)

A person in any of the Modified New Scale Nos. 11 to 20 (Tk. 1000–2280 to Tk. 500–860) posted
to any office located in the cities of Dhaka, Narayanganj, Khulna, Chittagong and Rajshahi shall
be entitled to conveyance allowance of Tk. 40 per month and such a person when posted in other
aথর্ িবভােগর i-বক
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places shall he entitled to conveyance allowance of Tk. 20 per month. Conveyance allowance of
Tk. 40 or Tk. 20 per month, as the case may be, shall also be admissible to a person who is
drawing pay in the Modified New Scale of Pay of Tk. 1350–2750 or Tk. 1650–3020 or Tk. 1850–
3220 as Higher Scale (Time-Scale).
2) The benefit of full time use of car on payment under existing Government order shall continue.
18. Procedure for payment.⎯
l)

The Organisation shall get the pay and emoluments of the persons fixed in the Modified New
Scales of pay as soon as possible and submit a report to the Implementation Branch of the Finance
Division. They are also requested to take steps to get the fixation of pay duly audited and verified
by the Audit and Accounts Office concerned under intimation to Implementation Branch of
Finance Division.

2) Heads of Organisation are authorised to make provisional payment according to pay fixed in the
Modified New Scale subject to verification by the relevant Audit and Accounts Office except in
the cases of employees who are likely to retire within one year from the date of issue of this Order.
In such cases payment should be made only after verification of the fixation of pay by the relevant
Audit and Accounts Office.
3) Provisional payment shall be made after obtaining written undertaking from all persons to the
effect that any overpayment will be refundable and recoverable from them. The Organisation
concerned shall keep a record of such undertaking in their custody and shall endorse a certificate
of having received the undertaking on the pay bills.
4) Increment in the Modified New Scale shall be allowed after verification of pay fixation by the
Audit and Accounts office.
5) All amounts paid by way of pay and allowances paid as per Ministry of Finance, Finance Division
O. M. No.eমeফ/ eফিড/ pশাসন-৬/ r-২/ ৮৩/ ১০৯(২০০০) dated the 9th June, 1985 from 1st June,
1985, and thereafter shall be adjusted against the. amounts of pay and allowances admissible under
this Order.
19. Repeal etc.⎯
l)

The Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1978, hereinafter
referred to as the said Order, is hereby repealed.

2) All notifications, orders, office memoranda and circulars amending the said Order, arc hereby
rescinded.
By order of the President
M. MUST AFIZUR RAHMAN
Secretary.
No. MF/FD/(Imp)-1/MNS-18/85/60,

dated the 6th August, 1985,

Copy forwarded for information and necessary action to:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CMLA’s Secretariat, Old Sangshad Bhaban, Tejgaon, Dhaka.
President’s Secretariat, Personal Division/Public Division, Bangabhaban, Dhaka.
Secretary, Cabinet Division, Dhaka.
Secretary, Establishment Division, Dhaku.
Finance Division, Banking Wing, Dhaka.
Comptroller and Auditor General of Bangladesh, Dhaka.
Governor, Bangladesh Bank, Dhaka.
Director General, Commercial Audit, Dhaka,
Managing Director, all Nationalised Banks and Financial Institutions, Dhaka.
Implementation Section, Cabinet Division, Dhaka.
Deputy Controller, Bangladesh Government Press. Tejgaon, Dhaka, with the request to publish it
in the official Gazette.
12. All Officers of Implementation Branch, Finance Division, Dhaka:
H. R. DATTA
Deputy Secretary.
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ

aিফস sারক
নং-aম/aিব/(বাsবায়ন)-১/িস-১/৮৯/১১৫(৩০০)

তািরখ:

১লা াবণ ১৩৯৬ বাংলা
১৬ জলাi
ু , ১৯৮৯iং

aিফস sারক
িবষয়:

ূ
সরকাির/ আধা-সরকাির/ sায়tশািসত সংsা/ রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ানসমেহর
কমর্কতর্া o
কমর্চারীেদর কিতপয় আিথর্ক sিবধা pদান।

ৃ
ূ বিdর
dব মল
েpিkেত, সরকার anবর্তীর্ কালীন ব বsা িহসােব, সরকাির/ আধা-সরকাির/ sায়tশািসত সংsা/
ূ
রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ানসমেহর
কমর্কতর্া o কমর্চারীগণেক িনm িলিখত আিথর্ক sিবধা pদােনর িসdাn gহণ
কিরয়ােছন:
১) মহাঘর্ ভাতা:
ূ েবতেনর শতকরা
ক) uপেরাk aিফস/ সংsার কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১-৭-৮৯iং তািরখ হiেত তঁাহােদর মল
১০ ভাগ হাের মহাঘর্ ভাতা pাপ হiেবন।
ু ব তীত aিজর্ত ছিটেত
ু
ু
খ) কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ েবতন িবহীন ছিট
বা aবসরpstিত ছিটেত
থাকালীন সমেয় uk
ু
ূ েবতেনর uপর uপেরাk হাের pাপ হiেবন। সামিরক
মহাঘর্ ভাতা, ছিটর
পবর্ূ কালীন েশষ pাপ মল
ূ েবতেনর uপর pাপ
ূ মল
বরখাsকালীন সমেয়, সংি কমর্কতর্া/ কমর্চারী, সামিয়ক বরখােsর aব বিহত পবর্
মহাঘর্ ভাতার aেধর্ক, মহাঘর্ ভাতা িহসােব pাপ হiেবন।
গ) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী িবেদেশ কমর্রত (েপাে ড) রিহয়ােছন, তাহারা ei মহাঘর্ ভাতা pাপ হiেবন না।
ঘ) সকল েপনশনেভাগীগণ তঁাহােদর ‘নীট েপনশন’ eর uপর ১০% হাের uপেরাk মহাঘর্ ভাতা pাপ হiেবন।
ূ েবতেনর ১০% হাের
ঙ) চু িkিভিtক িনেয়ািজত কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ চু িkিভিtক িনেয়ািজত পেদর িনধর্ািরত মল
মহাঘর্ ভাতা pাপ হiেবন। তেব শতর্ ei েয তঁাহারা হয় েপনশনেভাগী িহসােব aথবা চু িkিভিtক কমর্কতর্া/
কমর্চারী িহসােব ei মহাঘর্ ভাতা pাপ হiেবন, uভয় েkt হiেত নেহ।
২) aিতিরk iনিkেম ট:
ক) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১-৭-৮৯iং তািরেখ যঁাহারা েয পেদ aিধি ত আেছন তঁাহারা তঁাহােদর িনজ িনজ
েবতন েsেলর েয হাের বািষর্ক iনিkেম ট পাiেতেছন েসi হাের ১-৭-৮৯iং তািরেখ eকিট aিতিরk
iনিkেম ট pাপ হiেবন। ei aিতিরk iনিkেম ট pািp সেtto তঁাহারা তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেলর
মধ সাধারণ বািষর্ক iনিkেম ট (Normal Annual Increment) িনধর্ািরত তািরেখ pাপ হiেবন।
খ) ১-৭-৮৯iং তািরেখ eকিট aিতিরk iনিkেম ট পাoয়ার কারেণ, যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী তঁাহার িনজ
েবতন েsেলর সেবা র্ সীমায় েপৗিছয়া যান, তেব েসi েkেt িতিন ১-৭-৮৯iং তািরেখর পরবতর্ী তঁাহার
সাধারণ বািষর্ক iনিkেম ট (eকিটর aিধক নেহ) ব িkগত েবতন (Personal Pay) িহসােব pাপ হiেবন।
ূ তাহার েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপৗিছয়া
গ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১-৭-৮৯iং তািরেখ বা তৎপেবর্
থােকন, তেব েসi েkেt িতিন সবেশষ pাp বাৎসিরক iনিkেমে টর হাের ei aিতিরk iনিkেম ট,
ব িkগত েবতন (Personal Pay) িহসােব pাপ হiেবন।
ঘ) েয সকল পেদ েবতন িনিদর্ (Fixed) রিহয়ােছ, েসi সকল েkেt সংি
কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ তঁাহােদর
ৃ
aব বিহত িনmতর েবতন েsেলর (েয েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
হার রিহয়ােছ) েশষ বািষর্ক iনিkেমে টর
সােথ, uk iনিkেমে টর ১০% েযাগ কিরয়া eকিট aিতিরk iনিkেম ট ব িkগত েবতন (Personal Pay)
িহসােব pাপ হiেবন।
ৃ pবিতর্ত েবতন েsেলর সােথ সমিnত
ঙ) uপেরাk (খ), (গ) o (ঘ) e বিণর্ত ব িkগত েবতন, সরকার কতর্ক
হiেব।
৩) েধালাi ভাতা:
ূ সােপেk বতর্মােন েয হাের পাiেতেছন uহার
েয সকল কমর্চারী েধালাi ভাতা pাপ হন, তাহারা pচিলত শতর্ পরণ
aথর্ িবভােগর i-বক
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পিরবেতর্ মািসক ২০/- (িবশ) টাকা হাের েধালাi ভাতা পাiেবন।
৪) িটিফন ভাতা:
ু
ূ সােপেk, কমর্চারীেদর aিফস সমেয়র aিতিরk বা ছিটর
িটিফন ভাতা pদান সmিকর্ত pচিলত শতর্াবলী পরণ
িদেন
৩ ঘ টা কােজর জn বতর্মােন েয হাের পাiেতেছন, uহা পিরবেতর্ দিনত ৮/- (আট) টাকা eবং ৩ ঘ টার েবশী aিতিরk
কােজর জn দিনক ১০/- (দশ) টাকা হাের িটিফন ভাতা pাপ হiেবন।
৫) বাড়ী ভাতা ভাতা:
ূ চাকিররত sামী-stী, সরকার
সরকাির/ আধা-সরকাির/ sায়tশািসত সংsা/ রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ানসমেহ
ৃ বাসার eকেt বসবাস কিরেল তঁাহার নােম বাসা বরাd করা হiয়ােছ, িতিন বাড়ী ভাড়া কতর্ন করা
বা সংsার বরাdকত
হiেব, তেব যঁাহার নােম বাসার বরাd করা হয় নাi, িতিন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাতা ভাতা pাপ হiেবন। যিদ েকান
ৃ বাসায় sামীর সে eকেt
চাকিরজীবী sামীর eকািধক চাকিরজীবী stী থােকন eবং তঁাহারা সরকার বা সংsার বরাdকত
ৃ
বসবাস কেরন, তেব েস েkেt ধমাt
eকজন stী (sামী কতর্ক মেনানীত) uপেরাk sিবধা pাপ হiেবন। ei ব াপাের
ু
pেযাজ ‘সািভর্েসহ (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ১৯৮৫’-eর সংি anে দ যথাসমেয় সংেশাধন করা হiেব।
২। ei আেদশ ১লা জলাi
ু , ১৯৮৯iং হiেত কাযর্কর হiেব।
eiচ, আর, দt
যg
ু -সিচব
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aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(সরকাির-েবসামিরক)

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
েসেpmর ১৪, ১৯৯১

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯১
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৪ েসেpmর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ২৯েশ ভাd, ১৩৯৮/১৪iং েসেpmর, ১৯৯১
eস.আর.o নং–২৭৫-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-২/৯১/৫৭–The Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)–eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরেলন, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ নােম aিভিহত হiেব।
২) ক) ei আেদশ uপ-anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহূ ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব;
খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জন
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk
ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর িবধান
েমাতােবক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকi pেদয় হiেব।
৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) পিলশ
বািহনীেত o বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ;
ু
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)-eর সংjাধীন িমক িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt, ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt ১লা জন
ু , ১৯৯২;
ূ
খ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর aধীেন সংেশািধত নতন
েবতন েsল;
গ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ eবং ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল,
ঘ) ‘মল
ূ েsল, পেদর িসেলকশন েgড েsল, পেদর িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম পেদর মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯
ূ র বতর্মান েবতন েsল িবলp
ূ িবদ মান পদসমেহ
১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং ঐ তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর
হiেব; যথা:-

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

বতর্মান েবতন েsল
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫)
৬০০০ (িনধর্ািরত)
৫৭০০ (িনধর্ািরত)
৪৭৫০–১৫০–৫৫০০
৪২০০–১৫০–৫২৫০
৩৭০০–১২৫–৪৮২৫
২৮০০–১২৫–৪৪২৫

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর)
১০০০০ (িনধর্ািরত)
৮৬০০–৪×২২৫–৯৫০০
৭৮০০–৬×২০০–৯০০০
৭১০০–৮×২০০–৮৭০০
৬৩০০–১০×১৭৫০–৮০৫০
৪৮০০–১৪×১৭৫৪–৭২৫০
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৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫)
২৪০০–১২০–৩৬০০
১৮৫০–১১০–২৬২০–১২০–৩২২০
১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১১০–৩০২০
১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০
১০০০–৭০–১৫৬০–iিব–৯০–২২৮০
৯০০–৬৫–১৫৫০–iিব–৭৫–২০৭৫
৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০
৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০
৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০
৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫
৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০
৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০
৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫
৫০০–২০–৮৬০

৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর)
৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০
৩২০০–১৬×১৪০–৫৪৪০
২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫
২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০
১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–১১×১১৫–৩৭২৫
১৫৫০–৭×১০০–২২৫০–iিব–১১×১০৫–৩৪০৫
১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০
১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০
১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫
১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫
১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০
১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫
৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০
৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০

২) বতর্মােন েয সকল পেদর েবতন েsল টাকা ৬,৫০০ (িনধর্ািরত) রিহয়ােছ, েসi সকল পেদর েবতন েsল জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ১০,৫০০ (িনধর্ািরত) হiেব।
৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর pাপ তা।⎯
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড, িসিনয়র েsল
৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
eবং u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pারm তািরখ হiেত anে দ ৩-e
বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯১ পযর্n u তর
েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা হয় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী uহা ভতােপ
kভােব pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt
খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক
মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা
২) aথর্ িবভাগ কতর্ক
pদt মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)- ৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা;
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং-aম/ aিব (বাsবায়ন)-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক
eর aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং
তৎসহ
ৃ
ৃ
ৃ ব িkগত েবতন,
ঘ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) ১) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয়, তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
২) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
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জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
৩) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন, সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল
সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ) anসাের pাপ
জন
ু , ১৯৯১ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ
ৃ সংি
হাের pদান করা হiেব eবং
েবতন বিd
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতন বিdর
uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব।
খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরখ পযর্n েমাট
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
ৃ র aংক েযাগ কিরেত হiেব―
বিd
ৃ ;
১) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
২) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
সেবর্া

সংখ া

১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর
aিধক হiেব না; eবং
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর
aিধক হiেব না।
ব াখ া―েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১০,৫০০ (িনধর্ািরত) eবং
টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর েkেt দফা (খ)
pেযাজ হiেব না।
২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর
পেদ পেদাnিত হiেল, তঁাহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি
জাতীয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি
জাতীয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত
ু
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার
ু
সমেয়র জn pাপ হiেবন
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটকালীন
না।
৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ
ূ হালকত
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্
জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপanে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt
ৃ
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk েবতন বিdo
ু কালীন সমেয় uk
ূ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
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৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক
না েকন, pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–৪৪৮০
ূ র
েবতন েsেলর আoতাভু k, তঁাহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
ূ
পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
সােপেk,
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক, েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiমেsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ৭১০০-৮৭০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা
২৮৫০–৫১৫৫, টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায়
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
pাপ হiেবন eবং টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eর বা
ূ ঘেট েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন যাহাi পেবর্
(টাiম-েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ হiেবন।
ব াখ া।―anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন pথম
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক uk anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয়
হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ ম িু র aথবা
কিরবার জn েয সকল িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর
ৃ
পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক েবতন
ৃ
বিdর তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল
ৃ pাপ হiেবন।
ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ pারm তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ৃ pেদয় হiেব।
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
ু eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি
১৫৩০) eর আoতাভk
েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তঁাহারা
ৃ
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া
ৃ
বািষর্ক েবতন বিdর
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)eর িবধান anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
ৃ পেদর
pারm তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত
জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর নূ নতম েবতন pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsেলর
হয়, তাহা হiেলaথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ৃ sীকত
ৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস, িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদ নূ নতম িশkাগত
সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ, েসi
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর নূ নতম িশkাগত
সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ pদান করা যাiেব, যিদ সহকারী জজ পেদ িনেয়াগ
গ) সহকারী জজ পেদ িনেয়াগpাp ব িkেক ১িট aিgম েবতন বিd
ু হiয়া থােকন;
ূ িতিন আiনজীবী িহসােব ‘বাের’ তািলকাভk
লােভর পেবর্
ঘ) েকান ব িk Lawyer Magistrate িহসােব িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স িtশ বৎসেরর কম না হয় eবং
eকজন আiনজীবী িহসােব তঁাহার িতন বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন িনেয়ােগর লােভর
ৃ পাiেবন, িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স eকিtশ বৎসেরর নীেচ না হয় eবং
সময় ১িট aিgম েবতন বিd
ৃ
যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার চার বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন ২িট aিgম েবতন বিd
পাiেবন; িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স বিtশ বৎসেরর কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার
বয়স বিtশ বৎসেরর কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার পঁাচ বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক,
ৃ পাiেবন, eবং িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স েতিtশ বৎসেররর
তাহা হiেল িতিন ৩িট aিgম েবতন বিd
কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার ছয় বৎসর বা তেতািধক সমেয়র েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা
ৃ পাiেবন;
হiেল িতিন ৪িট aিgম েবতন বিd
ঙ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd
পাiেবন: আরo শতর্ থােক েয
১) Education Department Memorandum Nos. SIV/ 830-Edn., dated 18th July, 1970, SIV/ 831Edn., dated 18th July, 1970, 832 Edn., dated 17th July, 1970 eবং 833-Edn., dated 17th July,
ৃ র ম িরর
1970 anযায়ী u তর িশkাগত েযাগ তা, যাহা aিgম েবতন বিd
সিহত সmকর্যk
ু তাহা বলবৎ
ু
থািকেব; eবং
২) Ministry of Finance O.M. No. MF (ID)-I-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, MF(ID)-II-/ PI/81/457, dated 16th April, 1981 eবং MF(ID)-II/81/800, dated 29th June, 1981-েত আেরািপত
ৃ ম রু ীর সিহত সmকর্যk
শতর্সমহূ যাহা েবতন বিd
ু তাহা বলবৎ থািকেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৮৬০০–২২৫–৯৫০০
টাকা ৭৮০০–২০০–৯০০০
টাকা ৭১০০–২০০–৮৭০০
টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০
টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০
টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
পণর্
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
নতন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১লা জলাi
ু ,
ু , েসi সকল পেদর েয১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ৃ সময়কাল।
েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
তৎসহ
ু িছল aথবা ১লা জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
aথর্ িবভােগর i-বক
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ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা ৪২৫–
জলাi
ু , ১৯৭৭ হiেত নতন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, টাকা
ু িছল aথবা ১ জন
১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল,
ু , েসi সকল
১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
ৃ সমেয়র aধর্কাল;
পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক
িনণর্য়কৃ ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
১) The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ,
eবং ১লা জুন, ১৯৮৫ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশবেল েযi সকল ভাতা ম ুর করা
হiয়ােছ েসi সকল ভাতা {uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা ব তীত} জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব।
ৃ পাiেব eবং eirপ বিdর
ৃ
২) uk ভাতািদ ১লা জন
পর বিধর্ত aংক ৫-eর
ু , ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব।
ৃ ১লা জন
৩) সরকার কতর্ক
ু , ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi সকল মহাঘর্ ভাতা
১লা জলাi
,
১৯৯১
তািরখ
হiেত রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত
ু
anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ,
uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগেণর (Nurses) জn ভাতািদ।⎯
১) The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১৩, ১৪ o ১৫ anে দ anযায়ী আনসার, জাতীয়
িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগণ (Nurses) েযi সকল ভাতা ৩০ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহরণ কিরয়ােছন, েসi
সকল ভাতা তঁাহারা eকi শেতর্, eবং ৩০ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ
পযর্n আহরণ কিরেবন।
ৃ পাiেব eবং eirপ বিdর
ৃ
২) uk ভাতািদ ১লা জন
পর বিধর্ত aংক ৫ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd
eর gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব।
৩) পিলশ
িবভােগর েযi সকল ব িk জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা িবভােগ েpষেণ িনেয়ািজত রিহয়ােছন বা থািকেবন,
ু
তঁাহারা পিলশ
িবভােগর েkেt pেযাজ eতদসংkাn আেদশ anযায়ী বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
ু
১৪। িচিকৎসা ভাতা।⎯
১) সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা
জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা বহাল থািকেব।
১৫। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত িনm-সারণীেত uিlিখত হাের
মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন:
সারণী
বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা
o
ু
anাn sােনর জn
রাজশাহী
ূ েবতেনর ৫৫%
ূ েবতেনর ৫০%
টাকা ১২০০ পযর্n
মল
মল
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৬৬০ মল
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ৬৬০
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n মল
ূ েবতন
মল
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টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n
টাকা ৯০০১ eবং তদূ র্

ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা
মল
১২৫০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা
মল
২৭০০

ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ১১২৫
মল
ূ েবতেনর ৩৫% হাের নূ নতম টাকা
মল
২৪০০

২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরেখ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া ভাতা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ
aংেকi pেদয় হiেব।
৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১)-e uিlিখত বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না।
৪) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বাড়ী
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ‘িবেশষ েবতন েsল’ টাকা ১০,৫০০ (িনধর্ািরত) eবং ১নং হiেত
ু
ূ
হন তঁাহার েkেt মল
১২নং [টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ১৫৫০–৩৪০৫]-eর আoতাভk
১

েবতেনর ৭২ %;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৩নং হiেত ১৭নং (টাকা ১৪৭৫–৩১৫০ হiেত টাকা ১১২৫–
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর ৫%;
২১৭০)-eর আoতাভk
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১০৫০–১৯১৫ হiেত ৯০০–
ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
১৫৩০)-eর আoতাভk
তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী তঁাহােক
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
সরকার কতর্ক
আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বাড়ী পাiবার aিধকারী, তদেপkা
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বাড়ী তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বাড়ীর জn
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বাড়ীর
uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
জn uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন-গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা
লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বাড়ী
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised
accommodation-eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে দ ১৮-েত pদt বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn
আেদশাবলী ঐ anে েদ বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ হiেত টাকা ৯০০–১৫৩০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায়
aবিsত হiেল িতিন ১লা
ু
জন
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরখ হiেত
৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ পযর্n িতিন pচিলত মািসক ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ২৩০০–৪৪৮০ aথবা টাকা
২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা
pাপ হiেবন।
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৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা eকiভােব বলবৎ থািকেব।
১৮। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯
সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং বাংলােদশ চাকির
(িবেনাদন ভাতা) িবিধমালা, ১৯৭৯-eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।
ূ েবতেনর
তেব ei সকল ভাতা ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n, ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
িভিtেত pেদয় হiেব।
১৯। েবতন pদান পdিত।⎯
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী সmব েবতনপt জাির কিরেবন।
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায়
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ হiেব ei মেমর্ সংি কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর সে
eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি সকল িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয়
যথাশী সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহূ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ
সmিকর্ত েকান আপিt থােক, তেব তাহা সংি িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন।
৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন সােপেk,
সmাবনা রিহয়ােছ তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o
ৃ
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেবন।
২০। আয়কর।⎯
ৃ পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর pেদয় আয়কর সরকার কতর্ক
গণ হiেব।
২১। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
১) The Services (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর uk Order বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত
করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order–eর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ , ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েখারেশদ আলম
মখ
ু aথর্ সিচব।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(বাংলােদশ পিলশ
ু )

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
aেkাবর ২৭, ১৯৯১

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯১
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৭ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ২৯েশ ভাd, ১৩৯৮/১৪iং েসেpmর, ১৯৯১
eস.আর.o নং–৩২৮-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৫/৯১/৬৮।–The Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর Section-5 e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরেলন, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ নােম aিভিহত হiেব।
২) ক) ei আেদশ uপ-anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহূ ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব;
খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জন
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk
ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n ৭i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNSৃ The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর িবধান
19/ 85/ 61-eর মাধ েম জািরকত
েমাতােবক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকi pেদয় হiেব।
৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ পিলশ
বািহনীেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব,
ু
যথা:ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয়, তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ;
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)-eর সংjাধীন িমক িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
ঘ) িশkানিবস (apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt, ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt ১লা জন
ু , ১৯৯২;
খ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ ৭i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)- 1/MNS-19/ 85/
ৃ The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর aধীন সংেশািধত nতন
61-eর মাধ েম জািরকত
েবতন েsল;
গ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ eবং ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল,
ঘ) ‘মল
ূ েsল, পেদর িসেলকশন েgড েsল, পেদর িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম পেদর মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯
ূ
১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ূ িবদ মান পদসমেহর
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং ঐ তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর
হiেব; যথা:-

১।
২।

বতর্মান েবতন েsল
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫)
৬০০০ (িনধর্ািরত)
৫৭০০ (িনধর্ািরত)

১।
২।

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর)
১০০০০ (িনধর্ািরত)
৮৬০০–৪×২২৫–৯৫০০
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৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫)
৪৭৫০–১৫০–৫৫০০
৪২০০–১৫০–৫২৫০
৩৭০০–১২৫–৪৮২৫
২৮০০–১২৫–৪৪২৫
২৪০০–১২০–৩৬০০
১৮৫০–১১০–২৬২০–১২০–৩২২০
১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১১০–৩০২০
১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০
১০০০–৭০–১৫৬০–iিব–৯০–২২৮০
৯০০–৬৫–১৫৫০–iিব–৭৫–২০৭৫
৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০
৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০
৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০
৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫
৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০
৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০
৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫
৫০০–২০–৮৬০

৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর)
৭৮০০–৬×২০০–৯০০০
৭১০০–৮×২০০–৮৭০০
৬৩০০–১০×১৭৫০–৮০৫০
৪৮০০–১৪×১৭৫৪–৭২৫০
৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০
৩২০০–১৬×১৪০–৫৪৪০
২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫
২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০
১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–১১×১১৫–৩৭২৫
১৫৫০–৭×১০০–২২৫০–iিব–১১×১০৫–৩৪০৫
১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০
১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০
১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫
১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫
১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০
১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫
৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০
৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর pাপ তা।⎯
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র
৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pারm তািরখ হiেত anে দ ৩e বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯১ পযর্n u তর
েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা হয় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt
খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক
মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা
২) aথর্ িবভাগ কতর্ক
pদt মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)- ৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা;
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং-aম/ aিব (বাsবায়ন)-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক
eর aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং
তৎসহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন,
ঘ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব; যথা:ক) ১) যিদ তাহার বতর্মান েবতন সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয়, তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
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২) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
৩) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন, সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল
সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ) anসাের pাপ
জন
ু , ১৯৯১ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ সংি
ৃ
েবতন বিd
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতন বিdর
হাের pদান করা হiেব eবং
uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব।
খ) eকi পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরখ পযর্n েমাট চাকিরকােলর জn
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন বিdর
ৃ
দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
aংক েযাগ
কিরেত হiেব―
ৃ ;
১) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
২) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
সেবর্া

সংখ া–

১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর
aিধক হiেব না; eবং
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন, তঁাহােদর েkেt ২িটর
aিধক হiেব না।
ব াখ া―েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর
পেদ িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর েkেt দফা (খ) pেযাজ হiেব না।
২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর
পেদ পেদাnিত হiেল, তঁাহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি
জাতীয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি
জাতীয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত
৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত
ু
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার
ু
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন, তাহা তঁাহার ছিটকালীন
সমেয়র জn pাপ হiেবন
না।
৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্
ু হালকত
জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপanে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt
ৃ
ৃ
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ূ
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk েবতন বিdo
aবসরpstিতমলক
ছিট
ু কালীন সমেয় uk
ূ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব। তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
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৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক
না েকন, pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–৪৪৮০
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পূিতর্র
েবতন েsেলর আoতাভk
ূ
পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
সােপেk,
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক, েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiমেsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ৭১০০–৮৭০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা ২৮৫০–
৫১৫৫, টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১
বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন; eবং
টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, পেদাnিতpাp না
হiেল, েযi তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eর বা পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া
ূ ঘেট–েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ
সীমায় েপঁৗিছেতন–যাহাi পেবর্
হiেবন।
ব াখ া।–anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন pথম ে ণীর anাn
েsেলর কমর্কতর্াগণেক uk anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ েসi sর aিতkম
ৃ ম িু র
কিরবার জn েয সকল িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
aথবা আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন
ৃ
িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক
ৃ
েবতন বিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন, েসi
ৃ pাপ
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
হiেবন।
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ pারm তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ৃ pেদয় হiেব।
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
ু eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি
১৫৩০) eর আoতাভk
েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তঁাহারা
ৃ
সংেশািধত জাতীয় েবতন েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন
ৃ
বিdর
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান
anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
ৃ পেদর
pারm তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত
জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর নূ নতম েবতন pদান করা হiেব:
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তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsেলর
হয়, তাহা হiেলৃ sীকত
ৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস, িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদ নূ নতম িশkাগত
সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ েসi
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদ নূ নতম িশkাগত েযাগ তা
সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
িহসােব িনধর্ািরত থােক;
আরo শতর্ থােক েয, যিদ েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn
তঁাহার পেদর জn নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময়
ৃ পাiেবন।
১িট aিgম েবতন বিd
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব:সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।

টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৮৬০০–২২৫–
৯৫০০
টাকা ৭৮০০–২০০–
৯০০০
টাকা ৭১০০–২০০–৮৭০০
টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০
টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০
টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০

৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের
নূতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১লা জন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল, eবং ১লা জলাi
ু ,
ু , েসi সকল পেদর েয১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ৃ সময়কাল।
েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
তৎসহ
ু িছল aথবা ১লা জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জুন, ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
জলাi
ু , ১৯৭৭ হiেত nতন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা ৪২৫–
ু িছল aথবা ১ জন
১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত nতন েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০, টাকা
ু িছল aথবা ১ জলাi
১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল,
ু , েসi সকল
১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
ৃ সমেয়র aধর্কাল;
পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক
িনণর্য়কৃ ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না।
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১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
ৃ The
১) ৭i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)- 1/MNS-19/ 85/ 61-eর মাধ েম জািরকত
Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১২নং anে দ eবং ১৩নং anে েদর সারণীর uপanে দ-R ব তীত anাn সকল uপ-anে দ eবং ১৪ নং anে েদ েসিবকাগেণর জn েযi সকল ভাতা বহাল
রাখা হiয়ােছ eবং ১লা জুন, ১৯৮৫ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশবেল েযi সকল ভাতা
ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা ব তীত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব।
ৃ পাiেব eবং eirপ বিdর
ৃ
২) uk ভাতািদ ১লা জন
পর বিধর্ত aংক ৫-eর
ু , ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব।
ৃ ১লা জন
৩) সরকার কতর্ক
ু , ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi সকল মহাঘর্ ভাতা
১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরখ হiেত রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত
anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ,
uহা েয নােমi aিভিহত থাkক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। বািড় ভাড়া ভাতা (কেন বলেদর জn)।⎯
ক) েয সকল িববািহত কনে বলেদরেক িববািহেতর বাসsান (married accommodation) বরাd করা হয় নাi বা
ব ারােকo বাসsান বরাd করা হয় নাi, তঁাহােদরেক িনm সারণীেত uিlিখত হাের মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pদান
করা হiেব:
সারণী
ূ েবতন
মল
টাকা ১২০০ পযর্n
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n
টাকা ২৫০১ eবং তদূ র্

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা
o রাজশাহী
anাn sােনর জn
ু
ূ েবতেনর ৫৫%
ূ েবতেনর ৫০%
মল
মল
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৬৬০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
মল
টাকা ৬০০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
মল
টাকা ১১২৫

(খ) েয সকল িববািহত কনে বলেদরেক িববািহেতর বাসsান (married accommodation) বরাd েদoয়া হয় নাi িকnু
ূ েবতেনর ৪০% হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা
তঁাহােদর মেধ যঁাহারা ব ারােক বসবাস কেরন, তঁাহােদরেক তঁাহােদর মল
pদান করা হiেব।
গ) aিববািহত কনে বলেদরেক তঁাহােদরেক েবতেনর ২০% হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pদান করা হে ।
ঘ) কনে বলগণ uপেরাk uপ-anে দ (ক), (খ) o (গ) e uিlিখত হাের o শতর্াধীেন বাড়ী বাড়া ভাতা ১লা জন
ু ,
১৯৯২ হiেত pাপ হiেবন। তেব তঁাহােদরেক ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া
ভাতা, ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকi pেদয় হiেব।
১৪। কনেsবলগণ ব তীত anাnেদর জn বাড়ী ভাড়া ভাতা।⎯
১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কন বল ব তীত, সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত িনm সারণীেত
uিlিখত হাের মািসক বাড়ী ভাড়া pাপ হiেবন:
সারণী
ূ েবতন
মল
টাকা ১২০০ পযর্n
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n
টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n
টাকা ৬০০১ eবং তদূ র্

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা
o রাজশাহী
anাn sােনর জn
ু
ূ েবতেনর ৫৫%
ূ েবতেনর ৫০%
মল
মল
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৬৬০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের
মল
মল
নূ নতম টাকা ৬০০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর ৪০% হাের
মল
মল
নূ নতম টাকা ১১২৫
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ২৭০০
ূ েবতেনর ৩৫% হাের
মল
মল
নূ নতম টাকা ২৪০০

(২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী বাড়া ভাতা, ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ
aংেকi pেদয় হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না।
৪) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বাড়ী
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব:ভাড়া ভাতা কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১নং হiেত ১২নং [টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ১৫৫০–
১

ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মলেবতেনর
ূ
৩৪০৫)] eর আoতাভk
৭২ %;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ১৪৭৫–৩১৫০ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt মল
ূ েবতেনর ৫%;
১১২৫–২১৭০)-eর আoতাভk
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১০৫০–১৯১৫ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
৯০০–১৫৩০)-eর আoতাভk
তেব শতর্ থােক েয, েয ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার
ৃ
কতর্ক pদt বাসsােনর জn েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বাড়ী পাiবার aিধকারী, তদেপkা
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বাড়ী তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বাড়ীর জn uk
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বাড়ীর জn uk
ে ণীর বাড়ী বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, রাTায়t ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন
eবং তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs হাuস,
ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
ডরিমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন (improvised
accommodation) যাহা সিত কােরর বাসsান নেহ, (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগাড়ীর বিগ, েকান িsমার বা
ৃ
লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd ei anে েদর uেdেশ সরকার কতর্ক
বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বাড়ী ভাড়া ভাতা
পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা ukrপ pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান হাসােব
ব বhত আবাসন (improvised accommodation) eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক, তঁাহােক
তাহা pদান কিরেত হiেব।
১৫। িচিকৎসা ভাতা।⎯
১) সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা
জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা বহাল থািকেব।
১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
ৃ The
SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)- 1/MNS-19/ 85/ 61-তািরখ ৭i আগ , ১৯৮৫-eর মাধ েম জািরকত
Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে দ ১৭-েত pদt বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী
ঐ anে েদ বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ হiেত টাকা ৯০০–১৫৩০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায়
aবিsত হiেল িতিন ১লা
ু
জন
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরখ হiেত
৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ পযর্n িতিন pচিলত মািসক ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ২৩০০–৪৪৮০ aথবা টাকা
২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা
aথর্ িবভােগর i-বক
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pাপ হiেবন।
৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা eকiভােব বলবৎ থািকেব।
১৮। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯
সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফ িব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rule, 1979-eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n, ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক
ূ েবতেনর িভিtেত pেদয় হiেব।
মল
১৯। েবতন pদান পdিত।⎯
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী সmব েবতনপt জাির কিরেবন।
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায়
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ হiেব ei মেমর্ সংি কমর্কতর্াগণেক েবতন িবেলর
সে eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি সকল িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয়
যথাশী সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহূ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ
সmিকর্ত েকান আপিt থােক, তেব তাহা সংি িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন।
৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন
সmাবনা রিহয়ােছ, তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং
আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া
ৃ েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
কতর্ক
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেবন।
২০। আয়কর।⎯
ৃ পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর pেদয় আয়কর সরকার কতর্ক
গণ হiেব।
২১। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
ৃ The
১) ৭i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-358-L/ 85/ MF/ FD (Imp)- I/ MNS-19/ 85/ 61-eর মাধ েম জািরকত
Services (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর uk Order বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা
হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ, ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ sিবধািদর uেdেশ uহার
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েখারেশদ আলম
মখ
ু aথর্ সিচব।
নং-aম/ aিব (বাs)-১/জাঃ েবঃ েsল-৫/ ৯১/ ৬৮
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
মখ
ু সিচব, aথর্ িবভাগ, ঢাকা।
সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ঢাকা।
সিচব, pধানমntীর দpর, পরাতন
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু
সিচব, sরাT মntণালয়, ঢাকা।
সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা।
মহা-পিলশ
পিরদশর্ক, সদর দpর, ঢাকা।
ু
মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা
তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৯। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা।
তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
১০। িবভাগীয় কিমশনার, –––––––––––––––––––িবভাগ।
১১। েজলা pশাসক (সকল েজলা)।
১২। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা।
১৩। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল েজলা)।
১৪। uপ-েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল uপ-েজলা)।
১৫। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৬। aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৭। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ েগেজট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৮। গাডর্ নিথ/ সংকলন।
eiচ আর দt
যg
ু -সিচব (বাsঃ o pিবিধ)

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(বাংলােদশ রাiেফলs)

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
aেkাবর ২৭, ১৯৯১

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯১

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৭ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ১১ কািতর্ক, ১৩৯৮/ ২৭ aেkাবর, ১৯৯১
eস.আর.o নং–৩২৯-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৬/৯১/৬৯।–The Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর Section-5 e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরেলন, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ নােম aিভিহত হiেব।
২) ক) ei আেদশ uপ-anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহূ ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব;
খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জন
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk
ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n ৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-I/ MNS/
ৃ The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর িবধান
20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত
েমাতােবক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকi pেদয় হiেব।
৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ রাiেফলs-e কমর্রত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল
ব িkর েkেt pেযাজ হiেবক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) পিলশ
বািহনীেত িনেয়ািজত ব িkগণ;
ু
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)-eর সংjাধীন িমক িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
ঘ) িশkানিবস (Apprentice) বা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt, ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt ১লা জন
ু , ১৯৯২;
খ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ ১৯৮৫ সেনর ১লা জন
ু হiেত pবিতর্ত ৮i আগ , তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/
ৃ The Services (Pay and Allowances) Order,
FD/ (Imp)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত
1985-eর aধীেন সংেশািধত নতন
ূ েবতন েsল;
গ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, aথবা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম
ঘ) ‘মল
ূ েsল, পেদর িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)।
পেদর মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯
ূ
১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ূ িবদ মান পদসমেহর
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং ঐ তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর
হiেব; যথা:-

১।
২।

বতর্মান েবতন েsল
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫)
৩৭০০–১২৫–৪৮২৫
২৮০০–১২৫–৪৪২৫

১।
২।

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর)
৬৩০০–১০×১৭৫–৮০৫০
৪৮০০–১৪×১৭৫–৭২৫০

aথর্ িবভােগর i-বক
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৩।
৪।

বতর্মান েবতন েsল
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫)
২৪০০–১২০–৩৬০০
১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১০০–৩০২০

৩।
৪।

৫।

১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০

৫।

৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

১৩৫০–৯০–১৭১০
১১০০–৭০–১১৭০–iিব–৯০–১৬২০
১০০০–৭০–১২৮০–iিব–৯০–১৫৫০
৮০০–৫০–১১৫০–iিব–৫৫–১৩৭০
৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০
৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০
৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০
৭৫০–৪৫–১২০০
৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫
৬৫০–৩৫–৮৬০–iিব–৪০–১০৬০
৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০
৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০
৫৫০–২৫–৭৫০–iিব–৩০–৯৯০
৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫
৫০০–২০–৮৬০

৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর)
৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০
২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–
৫১৫৫
২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–
৪৪৮০
২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫
১৮৯৫–৫×১০৫–২৪২০–iিব–৩×১১৫–২৭৬৫
১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–২×১১৫–২৬৯০
১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–৬×৮৫–২৪৪৫
১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০
১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০
১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫
১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–৪×৭৫–২০৯০
১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫
১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–৫×৬০–১৮১০
১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০
১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫
৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১২৪৫–১৭৯৫
৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০
৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর pাপ তা।⎯
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল eবং
৩০েশ জন
পেদ েয মল
ু , ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pারm তািরখ হiেত anে দ ৩-e বিণর্ত
তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯১ পযর্n u তর
েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা হয় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt
খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক
মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা
২) aথর্ িবভাগ কতর্ক
pদt মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)- ৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা;
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং-aম/ aিব (বাsবায়ন)-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক
eর aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং
তৎসহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন,
ঘ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল aথবা u তর েsল (টাiম-েsল)
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding scale) জাতীয় েবতন েsল,
১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব:aথর্ িবভােগর i-বক
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ক) ১) যিদ ‘তাহার বতর্মান েবতন’ সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয়, তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
২) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
৩) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন, সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল
সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ) anসাের pাপ
জন
ু , ১৯৯১ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ হাের pদান করা হiেব eবং uহা
ৃ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতন বিd
েবতন বিd
তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব।–
খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ পযর্n েমাট চাকিরকােলর
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন বিdর
ৃ
aংক েযাগ
জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
কিরেত হiেব―
ৃ ;
১) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
২) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
সেবর্া

সংখ া–

১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর
aিধক হiেব না; eবং
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর
aিধক হiেব না।
২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর
পেদ পেদাnিত হiেল, তঁাহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি
জাতীয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব
জাতীয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত
ু
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার
ু
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটকালীন
সমেয়র জn pাপ হiেবন
না।
৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ
ূ হালকত
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্
জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপanে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt
ৃ
ৃ
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ূ
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk েবতন বিdo
aবসরpstিতমলক
ছিট
ু কালীন সমেয় uk
ূ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব। তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন,
aথর্ িবভােগর i-বক
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pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–৪৪৮০
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
ূ র
েবতন েsেলর আoতাভk
ূ
পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
সােপেk,
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk, পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক, েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা
২৮৫০–৫১৫৫, টাকা eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১
বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন;
eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, পেদাnিতpাp না হiেল, েযi
ূ ঘেট–
তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ eর বা পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন–যাহাi পেবর্
েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ হiেবন।
ব াখ া।―anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন pথম
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয়
হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ ম িু র aথবা
কিরবার জn েয িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন
ৃ
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক
িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর
ৃ
েবতন বিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi
ৃ pাপ
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
হiেবন।
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ pারm তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ৃ pেদয় হiেব।
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ৫ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
ু eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি
১৫৩০) eর আoতাভk
েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তঁাহারা
ৃ
ৃ
সংি জাতীয় েবতন েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী
pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
ৃ পেদর
pারm তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত
জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর নূ নতম েবতন pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsেলর
হয়, তাহা হiেলৃ sীকত
ৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস, িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 728 •

ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;

পেদ নূ নতম িশkাগত

খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার
ৃ eতduেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদর নূ নতম িশkাগত
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn
তঁাহার পেদর জn নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময়
ৃ পাiেবন।
১িট aিgম েবতন বিd
আরo শতর্ থােক েয Finance Ministry’s O.M. No. MF (ID)-1-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978,
MF(ID)-II-/ P-1/ 81/ 457, dated 16th April, 1981 eবং MF(ID)-II/ 81/ 800, dated 29th June, 1981ৃ ম রু ীর সিহত সmকর্যk
েত আেরািপত শতর্সমহূ, যাহা েবতন বিd
ু তাহা বলবৎ থািকেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।
৩।

টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০
টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০
টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০

পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১লা জন
নতন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১লা জলাi
ু ,
ু , েসi সকল পেদর েয১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ৃ সময়কাল।
েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
তৎসহ
ু িছল aথবা ১লা জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু aথবা ১লা জন
জলাi
ু , ১৯৭৭ হiেত nতন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত
ু aথবা ১ জলাi
,
১৯৯১
হiেত
জাতীয় েবতন
সংেশািধত nতন েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০ েsলভk
ু
ৃ
ু , েসi সকল পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ েsলভk
সমেয়র aধর্কাল;
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক
িনণর্য়কৃ ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
ৃ
১) ৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত
The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ,
eবং ১লা জুন, ১৯৮৫ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশবেল েযi সকল ভাতা ম ুর করা
হiয়ােছ, েসi সকল ভাতা {uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা ব তীত} জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ পাiেব eবং eirপ বিdর
ৃ
২) uk ভাতািদ ১লা জন
পর বিধর্ত aংক ৫-eর
ু , ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব।
ৃ ১লা জন
৩) সরকার কতর্ক
ু , ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi সকল মহাঘর্ ভাতা
১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরখ হiেত রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত
anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ,
uহা েয নােমi aিভিহত থাkক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। িচিকৎসা ভাতা।⎯
১) সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা
জলাi
,
১৯৯১
হiেত
৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ু
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা বহাল থািকেব।
১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার যর্ কস (JCO’s and (Ors)
ু
ব তীত সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত িনm-সারণীেত uিlিখত হাের মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন:
সারণী
ূ েবতন
মল
টাকা ১২০০ পযর্n
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n
টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n
টাকা ৬০০১ eবং তদূ র্

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা
o রাজশাহী
anাn sােনর জn
ু
ূ েবতেনর ৫৫%
ূ েবতেনর ৫০%
মল
মল
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৬৬০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
মল
টাকা ৬০০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
মল
টাকা ১১২৫
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ২৭০০
ূ েবতেনর ৩৫% হাের নূ নতম
মল
মল
টাকা ২৪০০

(২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরেখ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া ভাতা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ
aংেকi pেদয় হiেব।
৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না।
৪) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বাড়ী
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব:ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১নং হiেত ৫নং (টাকা ৬৩০০–৮০৫০ হiেত টাকা ২৩০০–
১

ু হন, তঁাহার েkেt মল
ূ েবতেনর ৭ %;
৪৪৮০)-eর আoতাভk
২
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১০নং হiেত ১৬নং (টাকা ১৪৭৫–৩১৫০ হiেত টাকা ১১২৫–
ু হন তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর ৫%;
২১৭০)-eর আoতাভk
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ১৭নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১০৫০–১৯১৫ হiেত ৯০০–
ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:১৫৩০)-eর আoতাভk
তেব শতর্ থােক েয, uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদূ র্ পেদর কমর্কতর্াগেণর মেধ যঁাহােদরেক সরকার
ৃ আবািসক বাসsান বরাd করা হiয়ােছ, তঁাহােদরেক ঐ বাসsান বরােdর জn সরকারেক েকান ভাড়া
কতর্ক
pদান কিরেত হiেব না:
তেব শতর্ থােক েয, েয ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
সরকার কতর্ক
আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বাড়ী পাiবার aিধকারী, তদেপkা
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বাড়ী তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বাড়ীর জn
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বাড়ীর
uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
জn uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
aথর্ িবভােগর i-বক
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তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
১৫। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
ৃ
৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত
The Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে দ ১৫-েত pদt বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn
আেদশাবলী ঐ anে েদ বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
১৬। কিতপয় ে ণীর aিফসার, JCOs eবং ORs eর জn ভাতাসমহূ।⎯
ৃ The
ূ জািরকত
১) ৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-1/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মেল
Services (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১৭নং anে েদ uপ-anে েদ F e pদt ভাতা (যাহা
aথর্ িবভােগর ২২ নেশ নেভmর, ১৯৮৯ তািরেখর pjাপন নং- eমeফ/ eফিড (iমিp)-৪ িপ(িজ)-৫৮/ ৮৩/ ৮৯
dারা aবলp
ু করা হiয়ােছ) ব তীত anে দ ১৬ eবং ১৭ e anাn েয সকল ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi
সকল ভাতািদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i eবং eকi শতর্াধীেন ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n
pেদয় হiেব।
ৃ পাiেব eবং eirপ বিdর
ৃ
২) uk ভাতািদ ১ জুন, ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ হাের বিd
পর বিধর্ত aংক ৫-eর
gিণতক না হiেল uহা পরবতর্ী ৫ eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব।
১৭। uৎসব ভাতা eবং ািn ঐ িবেনাদন ভাতা।⎯
সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাsঃ)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n, ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক
ূ েবতেনর িভিtেত pেদয় হiেব।
মল
১৮। েবতন pদান পdিত।⎯
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী সmব েবতনপt জাির কিরেবন।
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায়
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ হiেব ei মেমর্ সংি কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর সে
eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি সকল িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয়
যথাশী সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহূ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ
সmিকর্ত েকান আপিt থােক, তেব তাহা সংি িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন।
৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন সােপেk,
সmাবনা রিহয়ােছ তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o
ৃ
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেবন।
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১৯। আয়কর।⎯
ৃ পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর pেদয় আয়কর সরকার কতর্ক
গণ হiেব।
২১। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
ৃ
১) ৮i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO, 359-L/ 85/ MF/ FD/ (Imp)-ঞ/ MNS/ 20/ 85/ 62-eর মাধ েম জািরকত
The Services (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর uk Order বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত
করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ , ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েখারেশদ আলম
মখ
ু aথর্ সিচব।
নং-aম/aিব (বাs)-১/জাঃ েবঃ েsল-৫/৯১/৬৯

তািরখ:

১১-০৭-১৩৯৮ বাং
২৭-১০-১৯৯১ iং।

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
মখ
ু সিচব, aথর্ িবভাগ, ঢাকা।
সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ঢাকা।
সিচব, pধানমntীর দpর, পরাতন
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু
সিচব, sরাT মntণালয়, ঢাকা।
সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা।
মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা
তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৮। মহা-পিরচালক, বাংরােদশ রাiেফলs, ঢাকা।
৯। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা।
তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
১০। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা।
১১। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল েজলা)।
১২। uপ-েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল uপ-েজলা)।
১৩। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪। aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৫। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৬। গাডর্ নিথ/ সংকলন।
eiচ আর দt
যg
ু -সিচব (বাsঃ o pিবিধ)
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান)

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
aেkাবর ২৬, ১৯৯১

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯১
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৬ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ১০i কািতর্ক, ১৩৯৮/ ২৬েশ aেkাবর, ১৯৯১
eস.আর.o নং–৩২৫-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৪/৯১-৬৭।–The Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫-e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরেলন, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
১) ei আেদশ চাকির (ব াংক o লথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ নােম aিভিহত হiেব।
২) ক) ei আেদশ anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহূ ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব;
খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জন
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk
ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n The Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and
Allowances) Order, 1985-eর িবধান েমাতােবক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকi
pেদয় হiেব।
ূ চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর
৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত ব াংক eবং aথর্লgী pিত ানসমেহ
েkেt pেযাজ হiেব–
ক) The State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) eর সংjাধীন িমক িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
খ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
গ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঘ) ব াংক o aথর্লgী pিত ােন েpষেণ িনযk
ু সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত ব িkগণ।
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদশ–
ক) ‘aথর্লgী pিত ান’ aথর্ৃ ব াংক;
১) বাংলােদশ কিষ
২) বাংলােদশ িশl ব াংক;
৩) বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা;
৪) iনেভsেম ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ;
৫) বাংলােদশ হাuজ িবিlং ফাinাn কেপর্ােরশন;
ৃ unয়ন ব াংক;
৬) রাজশাহী কিষ
খ) ‘ব াংক’ aথর্১) বাংলােদশ ব াংক;
২) agণী ব াংক;
৩) জনতা ব াংক;
৪) েসানালী ব াংক;
গ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ The Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances)
ূ েবতন েsল;
Order, 1985-eর aধীন সংেশািধত নতন
ঘ) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt, ১লা জন
ু ১৯৯২;
ঙ) ‘pিত ান’ aথর্ ব াংক aথবা aথর্লgী pিত ান;
চ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
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ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম পেদর
ছ) ‘মল
ূ েsল, পেদর িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং ঐ তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর
হiেব; যথা:-

১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬।

৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫)
৬০০০ (িনধর্ািরত)
৫৭০০ (িনধর্ািরত)
৪৭৫০–১৫০–৫৫০০
৪২০০–১৫০–৫২৫০
ক) ৩৭০০–১২৫–৪৮২৫
খ) ৩৪০০–১২৫–৪৫২৫
( ধমাt
বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ু
ক) ২৮০০–১২৫–৪৪২৫
খ) ২৮০–১২৫–৪০৫০
( ধমাt
বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ু
২৪০০–১২০–৩৬০০
১৮৫০–১১০–২৬২০–১২০–৩২২০
১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১১০–৩০২০
১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০
১০০০–৭০–১৫৬০–iিব–৯০–২২৮০
৯০০–৬৫–১৫৫০–iিব–৭৫–২০৭৫
৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০
৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০
৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০
৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫
৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০
৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০
৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫
৫০০–২০–৮৬০

১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬।

৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর)
১০০০০ (িনধর্ািরত)
৮৬০০–৪×২২৫–৯৫০০
৭৮০০–৬×২০০–৯০০০
৭১০০–৮×২০০–৮৭০০
ক) ৬৩০০–১০×১৭৫০–৮০৫০
খ) ৫৮০০–১০×১৭৫–৭৭২৫
( ধমাt
বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ু
ক) ৪৮০০–১৪×১৭৫৪–৭২৫০
খ) ৪৮০০–১২×১৭৫–৬৯০০
( ধমাt
বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ু
৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০
৩২০০–১৬×১৪০–৫৪৪০
২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫
২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০
১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–১১×১১৫–৩৭২৫
১৫৫০–৭×১০০–২২৫০–iিব–১১×১০৫–৩৪০৫
১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০
১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০
১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫
১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫
১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০
১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫
৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০
৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pাপ তা।⎯
ৃ anেমািদত
ূ েsল, ব িkগত েsল aথর্ মntণালয় কতর্ক
৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারm
তািরখ হiেত anে দ ৩-e বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯১ তািরখ পযর্n
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা যায় নাi, তঁাহারা
ূ
সংি আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt
খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক
মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব)বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা pদt
২) aথর্ িবভাগ কতর্ক
মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব)বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)-৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা;
aথর্ িবভােগর i-বক
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তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব)বাsবায়ন-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ eর
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক
aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং
তৎসহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
ঘ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব:জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল
ক) ১) যিদ তাহার বতর্মান েবতন সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
২) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
৩) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন, সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল
সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ) anসাের pাপ
জুন, ১৯৯১ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ
ৃ সংি
হাের pদান করা হiেব eবং
েবতন বিd
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতন বিdর
uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব;
খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরখ পযর্n েমাট
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
ৃ
বিdর
aংক েযাগ কিরেত হiেব―
ৃ ;
১) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
২) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
সেবর্া

সংখ া–

১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt
৩িটর aিধক হiেব না; eবং
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন, তঁাহােদর েkেt ২িটর
aিধক হiেব না।
ব াখ া―েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ
িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর েkেt দফা (খ) pেযাজ হiেব না।
২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর
পেদ পেদাnিত হiেল, তঁাহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান
জািতয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি
জািতয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ূ aিফস aথবা pিত ােন িতিন েয েবতন
৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া―ei uপ anে েদ ‘েpষণ’ aথর্ েকান ব িkর eক pিত ান েথেক an pিত ােন সামিয়ক বদিল বা
িনেয়াগ।
aথর্ িবভােগর i-বক
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ু
৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত
ু
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার
ু
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন, তাহা তঁাহার ছিটকালীন
সমেয়র জn pাপ হiেবন না।
৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্
ু হালকত
জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপanে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt
ৃ
ৃ
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ূ
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk েবতন বিdo
aবসরpstিতমলক
ছিট
ু কালীন সমেয় uk
ূ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব। তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন,
pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) কমর্কতর্া ব িতেরেক েয সব কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির
৪৪৮০ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk
পিতর্
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব।
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ বা পরsর বদিলেযাগ পেদ সমg চাকির
জীবেন ৩িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১৫৫০–৩৪০৫, টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ eবং টাকা ২৩০০–৪৪৮০ েবতন
েsেলর anভর্ু k কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি
পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর
তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
ু কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া
৩) জাতীয় েবতন েsল, টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ eবং তদূ র্ েবতন েsলভk
সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত
ূ সােপেk তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল)
শতর্ািদ পরণ
িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর ৪থর্
েsেলর (টাকা ৭১০০–৮৭০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা
২৮৫০–৫১৫৫, টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায়
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
pাপ হiেবন; eবং টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eর বা
ূ ঘেট―েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন―যাহাi পেবর্
েsল (টাiম-েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ হiেবন।
ব াখ া।―anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন
anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ েসi sর aিতkম
ৃ ম িু র
কিরবার জn েয সকল িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
aথবা আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ
িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক
ৃ
েবতন বিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi
ৃ pাপ
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
হiেবন।
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ pারm তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ৃ pেদয় হiেব।
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
ু eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি
১৫৩০) eর আoতাভk
েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তঁাহারা
ৃ
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া
ৃ
বািষর্ক েবতন বিd ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)eর িবধান anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
ৃ পেদর
pারm তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত
জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর নূ নতম েবতন pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsেলর
হয়, তাহা হiেলক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা eিgকালচার বা eিনেমল
হাজব ানিD বা েভেটিরনারী সােয়n িডিg (u মাধ িমক সািটর্িফেকট পরীkার পর ৪ বৎসেরর েকাসর্ সmn) বা
ৃ sীকত
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
সরকার কতর্ক
পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ, েসi
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর নূ নতম িশkাগত
সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd
পাiেবন।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।

টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৮৬০০–২২৫–
৯৫০০
টাকা ৭৮০০–২০০–
৯০০০
টাকা ৭১০০–২০০–৮৭০০
টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০
টাকা ৫৮০০–১৭৫–৭৭২৫
টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০
টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০

৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।

ূ েবতন পাoয়ার জn
পণর্
pেয়াজনীয় নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৮ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেব
ু
ক) েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা
aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন
তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
ু , ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা
১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ
ু , েসi সকল পেদর েয েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
সময়কাল।
তৎসহ
খ) েয সকল পদ ১লা জলাi
ু , ১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর
ু িছল িকংবা ১ জলাi
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–
৬ েgডভk
ু , ১৯৭৭ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা
১১৩৫, বা টাকা ৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
১৩৫০–২৭৫০, টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫
ু , েসi সকল পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকৃ ত সমেয়র aধর্কাল;
েsলভk
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক
িনণর্য়কৃ ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
ৃ The
১) ৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60-e জািরকত
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর ১২ anে েদ েযi
সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১লা জুন, ১৯৮৫ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্
আেদশবেল েযi সকল ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা [uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা eবং
ি
েবিনিফট বা সংরিkত ি
েবিনিফট ব তীত] জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯১
তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকi ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব।
ৃ পাiেব eবং eirপ বিdর
ৃ
পর বিধর্ত aংক ৫-eর
২) uk ভাতািদ ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব।
ৃ ১লা জন
৩) সরকার কতর্ক
ু , ১৯৭৭ সেনর পর েযসব
ু , ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা eবং ১লা জলাi
pিত ােনর ি
েবিনিফট বা সংরিkত ি
েবিনিফট ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ পযর্n pদান করা হiয়ােছ, েসi সকল
মহাঘর্ ভাতা o uপেরাk ি
েবিনিফট বা সংরিkত সংরিkত ি
েবিনিফট ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরখ হiেত
রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন,
ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত
থাkক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। u

কািরগির jানসmn o েপশাগত দkতাসmn ব িkেদর জn িবেশষ িবধান।⎯

ৃ The
৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60-e জািরকত
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে েদ ১৩-e pদt
u কািরগির jানসmn o েপশাগত দkতাসmn ব িkেদর জn িবেশষ িবধান সংkাn আেদশাবলী ঐ anে েদ
বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
১৪। িচিকৎসা ভাতা।⎯
১) সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা
জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ৃ The
২) ৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60-e জািরকত
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে দ ১৪-e
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ
বিণর্ত anাn িবধানাবলী eবং িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা eকi শতর্াধীেন
বহাল থািকেব।
১৫। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত িনm-সারণীেত uিlিখত হাের
মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন:–
aথর্ িবভােগর i-বক
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সারণী
ূ েবতন
মল
টাকা ১২০০ পযর্n
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n
টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n
টাকা ৬০০১ eবং তদূ র্

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা
o রাজশাহী
anাn sােনর জn
ু
ূ েবতেনর ৫৫%
ূ েবতেনর ৫০%
মল
মল
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৬৬০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ৬৬০
মল
মল
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ১২৫০ মল
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ১১২৫
মল
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ২৭০০
ূ েবতেনর ৩৫% হাের নূ নতম টাকা
মল
মল
২৪০০

(২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া ভাতা, ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ
aংেকi pেদয় হiেব।
ৃ বরাdকত
ৃ বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত
৩) েয সকল ব িk pিত ান কতর্ক
বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
ৃ বরাdকত
ৃ বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত
৪) েয সকল ব িk pিত ান কতর্ক
ূ ক সংি pিত ানেক pদান কিরেত হiেব, যথা:হাের মািসক বাড়ী ভাড়া কতর্নপবর্
১

ূ েবতেনর ৭ %;
ক) কমর্কতর্ার েkেt তঁাহার মল
২
খ) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত e টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ েবতন েsেলর কমর্চারীগণসহ anাn েsেলর
ূ েবতেনর ৫%;
কমর্চারীগেণর েkেt তঁাহােদর মল
গ) কমর্চারীেদর েkেt- যাহার জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ৯০০–১৫৩০, টাকা ৯৭৫–১৭৫০ o টাকা
ু , তঁাহােদর েkেt েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
১০৫০–১৯১৫-eর আoতাভk
ৃ
ৃ িবিধ anযায়ী ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক pিত ান কতর্ক
৫) েয ব িk, সমেয় সমেয় জািরকত
pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না িকnু ভিবষ েত যঁাহারা ঐসব পেদ িনেয়াগpাp
হiেবন তঁাহারা বাড়ী ভাড়া pদান কিরেবন।
৬) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt pিত ােনর বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৭) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন, যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান)-e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ pিত ান
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বাড়ী
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক, তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
ৃ The
৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60 -e জািরকত
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর anে েদ ১৬-েত pদt
বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী ঐ anে েদ বিণর্ত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯
১) ক) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ হiেত টাকা ৯০০–
১৫৩০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায়
aবিsত
ু
হiেল িতিন ১লা জন
ু ,
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
১৯৯১ তািরখ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ পযর্n িতিন pচিলত মািসক ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা পাiেত
থািকেবন।
খ) anাn কমর্sেল uপেরাk েsেলর কমর্রত ব িkগণ ১লা জন
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৩০ টাকা
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 740 •

যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরখ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n anাn
কমর্sেল কমর্রত ঐ সকল ব িk pচিলত মািসক ২০ টাকা যাতায়াতা ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ২৩০০–৪৪৮০ aথবা টাকা
২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (১)-eর (ক) o (খ)-েত বিণর্ত
যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা eকiভােব বলবৎ থািকেব।
১৮। েবতন pদান পdিত।⎯
১) সংি pিত ান ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত ব িkগেণর েবতন িনধর্ারণ কিরেব
eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eকিট িববরণী েpরণ কিরেব। সংি
pিত ান তাহােদর
ৃ েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী যথাযথভােব িনরীkা o pিতপাদন
সংি
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
করাiেব eবং ei ব াপাের aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক aবিহত কিরেত হiেব।
২) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন
সmাবনা রিহয়ােছ তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, সংি িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা pিত ান pধানগণেক
ৃ েবতন িনধর্ারেণর
aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt সংি িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
৩) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর সকল ব িkেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। সংি pিত ান ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর েহফাজেত রািখেবন eবং েবতন
িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেবন।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
১৯। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
ৃ The
১) ৬i আগ , ১৯৮৫ তািরেখর SRO 356-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-18/ 85/ 60-e জািরকত
Services (Banks and Financial Institutions) (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর uk Order
বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ , ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ o sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েখারেশদ আলম
মখ
ু aথর্ সিচব।
নং-aম/aিব (বাs)-১/জাঃ েবঃ েsল-৪/৯১-৬৭

তািরখ:

১০-০৭-১৩৯৮ বাং
২৬-১০-১৯৯১ iং।

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
মখ
ু সিচব, aথর্ িবভাগ, ঢাকা।
সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ঢাকা।
সিচব, pধানমntীর দpর, পরাতন
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু
সিচব, সংsাপন মntণালয়।
মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা।
গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা।
ব বsাপনা পিরচালক, –––––––––––––––সকল রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ান।
মহা-পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা।
aথর্ িবভােগর i-বক
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১০। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
ূ
১১। aথর্ িবভােগর ব াংিকং anিবভাগ/মলধন
িবিনেয়াগ anিবভাগ/unয়ন ব াংিকং anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১২। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ
ু
েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৩। গাডর্ নিথ/ সংকলন।
eiচ আর দt
যg
ু -সিচব (বাsঃ o pিবিধ)

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ]

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
aেkাবর ২৬, ১৯৯১

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯১

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৬ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ১০ কািতর্ক, ১৩৯৮/ ২৬ aেkাবর, ১৯৯১
eস.আর.o নং–৩২৪-আiন/৯১/aম/aিব(বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৩/৯১-৬৬।–The Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫-e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরেলন, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১
১) ei আেদশ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
নােম aিভিহত হiেব।
২) ক) ei আেদশ uপ-anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহূ ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরেখ কাযর্কর
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব;
খ) ei আেদেশর aধীন pেদয় ভাতািদ সmিকর্ত িবধানাবলী ১লা জন
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব। uk
ভাতািদ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n The Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay
and Allowances) Order, 1985-eর িবধান েমাতােবক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ
aংেকi pেদয় হiেব।
৩) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত anাn সকল s-শািসত (Public Bodies) o রাTায়t pিত ােন িনেয়ািজত
সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব–
ক) sানীয় pিত ানসমহূ, যথা, িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, uপেজলা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ;
খ) বাংলােদশ িবমান করেপােরশন;
গ) বাংলােদশ িশিপং করেপােরশন;
ূ o aথর্লgী pিত ানসমহ
ূ , যথা, বাংলােদশ ব াংক, েসানালী ব াংক, agণী ব াংক, জনতা ব াংক,
ঘ) ব াংকসমহ
ৃ ব াংক, রাজশাহী কিষ
ৃ unয়ন ব াংক, বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা,
বাংলােদশ িশl ব াংক, বাংলােদশ কিষ
বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেপােরশন (ICB) eবং বাংলােদশ গহৃ িনমর্াণ ঋণদান করেপােরশন;
ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance,
1985 (XXXIX of 1985) e সংjাধীন িমক িহসােব িনযk
ু ব িkগণ
চ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
ছ) চু িk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ূ েpষেণ কমর্রত সরকাির ব িkগণ।
জ) s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘pারm তািরখ’ aথর্, জাতীয় েবতন েsেলর েkেt, ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ eবং ভাতািদর েkেt ১লা জন
ু , ১৯৯২;
খ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ ৫i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-355-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59
ৃ eবং ১৯৮৫ সেনর ১লা জন
eর aধীন জািরকত
ু হiেত pবিতর্ত The Services (Public Bodies and
ূ েবতন েsল;
Nationalized Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর aধীেন সংেশািধত নতন
গ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ঘ) ‘সংsা বা pিত ান’ aথর্ s-শািসত (Public Bodies) pিত ান বা রাTায়t pিত ান;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ eবং ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম পেদর
ঙ) ‘মল
ূ েsল, পেদর িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)।
মল

aথর্ িবভােগর i-বক
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১।⎯
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১) pারm তািরেখ ঐ তািরেখর aব বিহত পেবর্
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং ঐ তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর
হiেব; যথা:-

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(সংেশািধত nতন েবতন েsল, ১৯৮৫)
(টাকা)
৬০০০ (িনধর্ািরত)
৫৭০০ (িনধর্ািরত)
৪৭৫০–১৫০–৫৫০০
৪২০০–১৫০–৫২৫০
৩৭০০–১২৫–৪৮২৫
২৮০০–১২৫–৪৪২৫
২৪০০–১২০–৩৬০০
১৮৫০–১১০–২৬২০–১২০–৩২২০
১৬৫০–১০০–২২৫০–iিব–১১০–৩০২০
১৩৫০–৯০–২২৫০–iিব–১০০–২৭৫০
১০০০–৭০–১৫৬০–iিব–৯০–২২৮০
৯০০–৬৫–১৫৫০–iিব–৭৫–২০৭৫
৮৫০–৫৫–১৪০০–iিব–৬০–১৭০০
৮০০–৫০–১৩০০–iিব–৫৫–১৬৩০
৭৫০–৪৫–১২০০–iিব–৫০–১৫৫০
৭০০–৪০–১১০০–iিব–৪৫–১৪১৫
৬৫০–৩৫–১০০০–iিব–৪০–১২৮০
৬০০–৩০–৯০০–iিব–৩৫–১১১০
৫৫০–২৫–৭২৫–iিব–৩০–৯৬৫
৫০০–২০–৮৬০

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১
(১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত কাযর্কর)
(টাকা)
১০০০০ (িনধর্ািরত)
৮৬০০–৪×২২৫–৯৫০০
৭৮০০–৬×২০০–৯০০০
৭১০০–৮×২০০–৮৭০০
৬৩০০–১০×১৭৫০–৮০৫০
৪৮০০–১৪×১৭৫০–৭২৫০
৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০
৩২০০–১৬×১৪০–৫৪৪০
২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫
২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০
১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–১১×১১৫–৩৭২৫
১৫৫০–৭×১০০–২২৫০–iিব–১১×১০৫–৩৪০৫
১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০
১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০
১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫
১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫
১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০
১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫
৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০
৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর pাপ তা।⎯
ৃ anেমািদত
ূ েsল, ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক
৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
িসেলকশন েgড eবং u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pারm তািরখ হiেত
anে দ ৩-e বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯১ পযর্n u তর
েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা হয় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯১ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব)/ pিব-২/ মভা-১/ ৮৭-১২৫, তািরখ ২৭-৭-১৯৮৭ dারা pদt
খ) ১) aথর্ িবভাগ কতর্ক
মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯/ ১১৫, তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯ dারা
২) aথর্ িবভাগ কতর্ক
pদt মহাঘর্ ভাতা;
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং aম(aিব) বাsবায়ন-১/ িস/ ৮৯(aংশ)- ৯০ (৩০০), তািরখ ২৩-১২৩) aথর্ িবভাগ কতর্ক
১৯৯০ dারা pদt মহাঘর্ ভাতা;
তৎসহ
ৃ জািরকত
ৃ sারক নং-aম/ aিব (বাsবায়ন)-১/ িস-১/ ৮৯/ ১১৫(৩০০), তািরখ ১৬-৭-১৯৮৯
গ) aথর্ িবভাগ কতর্ক
eর aধীন pদt aিতিরk iনিkেম ট যাহা ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiয়ােছ; eবং
তৎসহ
ৃ
ৃ
ৃ ব িkগত েবতন,
ঘ) সরকার কতর্ক সময় সময় জািরকত আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
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৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ৃ anেমািদত ব িkগত
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
েsল aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ
(corresponding scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত
িনধর্ািরত হiেব:ক) ১) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর কম হয়, তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
২) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsেল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান
ধাপ না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
৩) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’, সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা
হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান
েবতন eবং সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা
তঁাহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং ঐ পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ) anসাের pাপ
৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ পযর্n তঁাহার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ৃ সংি
ৃ
েবতন বিd
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সেবর্া েবতন বিdর
হাের pদান করা হiেব eবং
uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব।
খ) eকi পেদ aথবা পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরখ পযর্n েমাট চাকিরকােলর জn
ৃ
দফা (ক)-েত িনণর্য়কত েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনmrপ েবতন ব ৃিdর aংক েযাগ
কিরেত হiেব―
ৃ ;
১) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
২) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn ১িট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
সেবর্া
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর

সংখ া

১) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর
aিধক হiেব না; eবং
২) েয সকল ব িk u তর েsল (টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন, তঁাহােদর েkেt ২িটর
aিধক হiেব না।
ব াখ া―১) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন
েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর েkেt দফা (খ) pেযাজ হiেব না।
২) pারm তািরখ eবং ei আেদশ জািরর তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) েকান ব িkর u তর েবতন েsেলর
পেদ পেদাnিত হiেল, তঁাহােদর েবতন pথমতঃ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত anে দ ৬(১)-eর িবধান
েমাতােবক pারm তািরেখ সংি
জািতয় েবতন েsেল পেদাnিতpাp পেদর িনmতর পেদ িনধর্ারণ কিরেত হiেব
জাতীয় েবতন েsেল pচিলত িনয়ম
eবং তৎপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত পেদাnিতpাp পেদর সংি
anসাের পেদাnিতর তািরেখ তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৩) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া।–ei uপ-anে েদ uিlিখত ‘েpষণ’ বিলেত েকান ব িk eক pিত ান হiেত an pিত ােন asায়ী
বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেব
।
ু
ু
৪) েয ব িk pারm তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত
ু
িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা ঐ তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত েসi িভিtেত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত তঁাহার
ু
েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটকালীন
সমেয়র জn pাপ হiেবন
না।
৫) েয ব িk pারm তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ
না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্
ু হালকত
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জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত
তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৬) pারm তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন uপanে দ (৪) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
ৃ
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk েবতন বিdo
ু কালীন সমেয় uk
ূ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব। তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৭। িসেলকশন েgড েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন,
pারm তািরেখ uহা eকi শতর্াধীেন anrপ (Corresponding) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ৯০০–১৫৩০ হiেত টাকা ২৩০০–
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির
৪৪৮০ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk,
পিতর্
যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব।
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi aথবা পরsর বদিলেযাগ পেদ সমg চাকির
জীবেন ৩িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ১৫৫০–৩৪০৫, টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ eবং ২৩০০–৪৪৮০ -eর anভর্ু k
কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর সংি
পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং তঁাহােদর চাকিরর
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল)
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল
(টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
ু কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর িনজ েবতন
৩) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ eবং তদূ র্ েsলভk
েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং
eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর
েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল,
১৯৯১ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ৭১০০-৮৭০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর েবতন েsল টাকা
২৮৫০–৫১৫৫, টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায়
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯১-েত টাকা ৪৮০০–৭২৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
pাপ হiেবন eবং টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eবং টাকা ৪১০০–৬৫০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp কমর্কতর্াগণ,
পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ eর বা পেদাnিতpাp
ূ ঘেট—েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiমপেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
েsল) টাকা ৪৮০০–৭২৫০ pাপ হiেবন।
ব াখ া।―anে দ ৮(৩)-eর শেতর্ বিণর্ত েবতন েsল ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর aধীেন pথম
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক uk anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয়
হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ েসi sর aিতkম
ৃ ম রু ী
কিরবার জn েয সকল িবিধ pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবিধ anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
aথবা আহরেণর জn pচিলত িবিধ যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান anযায়ী েবতন
ৃ
িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৮৫-েত েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pথম বািষর্ক
ৃ
েবতন বিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk pারm তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi
ৃ pাপ
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
হiেবন।
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ pারm তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ৃ pেদয় হiেব।
েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৩০০–৪৪৮০ হiেত টাকা ৯০০–
ু eবং pারm তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(৩)-eর িবধান anযায়ী সংি
১৫৩০) eর আoতাভk
েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up) হiয়া থািকেব, তঁাহারা
ৃ
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২ বৎসর anর ১িট কিরয়া
ৃ
বািষর্ক েবতন বিdর
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)eর িবধান anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
ৃ পেদর জn
pারm তািরেখ aথবা uহার পর িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর নূ নতম েবতন pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsেলর
হয়, তাহা হiেলক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী aথবা u মাধ িমক
সািটর্িফেকট পরীkা পাশ করার পর ৪ বৎসর েময়াদী েকাসর্ পাশ করতঃ eিgকালচার বা eিgকালচারাল
iেকানিমkস বা eিgকালচারাল iি িনয়ািরং বা eিনম াল হাজব াি ড বা েভেটিরনারী সােয়n-e েয িডgী aজর্ন
ৃ sীকত
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
ৃ pদান
করা হয় েসi িডgীধারীেক aথবা বা সরকার কতর্ক
করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo সরকার
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী রিহয়ােছ, েসi
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
পেদর নূ নতম িশkাগত
েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ k কতর্ক
ৃ aথর্ মntণালেয়র সিহত আেলাচনাkেম, িনিদর্ েকান পেদ সmণর্
গ) uপযk
ূ rেপ পিরকlনা o নkা
ু কতর্প
ৃ
কােজ িনেয়ািজত সহকারী pেকৗশলী eবং িনবর্াহী pেকৗশলী তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেল ৩িট েবতন বিd
pাপ হiেবন। তঁাহারা যতিদন পিরকlনা o নkা কােজ সহকারী pেকৗশলী বা িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত
ৃ
sিবধা pাপ হiেবন। পিরকlনা বা নkা কােজ িবেশষj, েযাগ
থািকেবন, ততিদন পযর্n ei েবতন বিdর
সহকারী pেকৗশলীেদর মধ হiেত পিরকlনা বা নkার িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ পেদাnিত েদoয়া হiেব। uপিবভাগীয় pেকৗশলী পেদ পেদাnিতpাp েকান পিরকlনা বা নkা কােজ িনেয়ািজত েকান সহকারী pেকৗশলীেক
ৃ k কতর্ক
ৃ uk পেদ েযাগদােনর জn aব াহিত pদান করা না হiেল, যতিদন িতিন
জনsােথর্ uপযk
ু কতর্প
পিরকlনা বা নkার সহকারী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত থািকেবন ততিদন িতিন জাতীয় েবতন েsল টাঃ ৪১০০–
৬৫০০/- েত েবতন আহরণ কিরেবন।
ৃ গেবষণা
ঘ) বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন, বাংলােদশ বjািনক eবং িশl গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ কিষ
ৃ
iনি িটuট o বাংলােদশ ধান গেবষণা iনি িটuট, বাংলােদশ কিষ গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ পাট গেবষণা
iনি িটuট eবং বাংলােদশ চা গেবষণা iনি িটuট জাতীয় েবতন েsল টাকা ২৮৫০–৫১৫৫/-eর েকান পেদ pথম
ৃ ম রু করা হiেব যিদ–
িনেয়াগpাp eকজন কমর্কতর্ােক ২িট aিgম েবতন বিd
ূ
১) পদিট গেবষণামলক
পদ িহসােব িনিদর্ থােক; eবং
২) সংি

ব িkর িনmিলিখত েযাগ তাgিলর মেধ কমপেk েয েকান eকিট থােক-

ক) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং iি িনয়ািরং e
১ম ে ণীর িডgীধারী হiয়া থােকন;
ৃ
খ) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং কিষেত
১ম ে ণীর
িডgীধারী (u মাধ িমক সািটর্িফেকট লােভর পর ৪ বৎসেরর েকাসর্ সmিলত) হiয়া থােকন।
গ) িতিন িশkা জীবেন েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং িবjান িবষেয় ১ম
ে ণী মা াসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন;
ঘ) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং ১ম ে ণীর সmান
িডgীসহ িবjান িবষয় ২য় ে ণীর মা াসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন;
ঙ) মাধ িমক sল
ু সািটর্িফেকট eবং u মাধ িমক sল
ু সািটর্িফেকট পরীkার ১ম িবভােগ utীণর্ হiয়া
থােকন eবং কমপেk ৬০% নmরসহ িচিকৎসা িবষেয় sাতক িডgীধারী হiয়া থােকন;
ৃ ম ুর করা হiেব,
তেব আরo শতর্ থােক েয, uপেরর দফা ১ (ঘ) anসাের যঁাহােদরেক েবতন বিd
ৃ pাপ হiেবন না:
তঁাহারা ১(ক) হiেত ১(গ) uপ-দফা anসাের েকান েবতন বিd
তেব আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হiয়া থােকন
eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত হiয়া থােক, তাহা
ৃ পাiেবন।
হiেল িতিন ১িট েবতন বিd
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।

টাকা ১০,০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৮৬০০–২২৫–
৯৫০০
টাকা ৭৮০০–২০০–
৯০০০
টাকা ৭১০০–২০০–৮৭০০
টাকা ৬৩০০–১৭৫–৮০৫০
টাকা ৪৮০০–১৭৫–৭২৫০
টাকা ৪১০০–১৫০–৬৫০০

৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
পণর্
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয
ু চাকিরর pকত
ক) ১লা জলাi
ু , ১৯৭৩ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় ৫ম gডভk
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্
সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন
েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
ু , ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–
৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–
ৃ সময়কাল।
ু , েসi সকল পেদর েয-েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
তৎসহ
ু
খ) ১লা জলাi
ু , ১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা
িছল aথবা ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–
টাকা ৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
২৭৫০, টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয়
ু েসi
েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
ৃ
সকল পেদর eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত সমেয়র aধর্কাল;
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক
িনণর্য়কৃ ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
ৃ eবং
১) ৫i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-355-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59 eর aধীন জািরকত
১৯৮৫ সেনর ১লা জন
ু হiেত pবিতর্ত The Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay
and Allowances) Order, 1985-eর ১২নং anে েদ েযi সব ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১লা জুন, ১৯৮৫
হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯১ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশবেল েযi সকল ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা
{uপ-anে দ (৩) e uিlিখত মহাঘর্ ভাতা ব তীত} জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯১
তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i ৩১ েম, ১৯৯২ পযর্n pেদয় হiেব।
ৃ পাiেব eবং eirপ বিdর
ৃ
পর বিধর্ত aংক ৫-eর
২) uk ভাতািদ ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত শতকরা ২৫ ভাগ বিd
gিণতক না হiেল, uহা পরবতর্ী ৫-eর gিণতেক িনধর্ািরত হiেব।
ৃ ১লা জন
৩) সরকার কতর্ক
ু , ১৯৮৫ তািরেখর পর েযi সকল মহাঘর্ ভাতা pদান করা হiয়ােছ েসi সকল মহাঘর্ ভাতা
,
১৯৯১
তািরখ
হiেত রিহত হiেব। iহা ছাড়া anে দ ৬(১)(ক)(৩)-e বিণর্ত ব িkগত েবতন ব তীত
১লা জলাi
ু
anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত ভাতা eবং anাn aিতিরk সকল আিথর্ক sিবধািদ, uহা
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ pবতর্েনর তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। িচিকৎসা sিবধািদ।⎯
aথর্ িবভােগর i-বক
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১) সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত মািসক ১৫০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা পাiেবন। তেব তঁাহারা ১লা
জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n pচিলত মািসক ১০০ টাকা (িনধর্ািরত) িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ৃ The
২) ৫i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-355-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59-e জািরকত
Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর
ৃ সময় সময়
anে দ ১৩েত বিণর্ত িচিকৎসা সংkাn িবধানাবলী eবং anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েশ জন
জািরকত
ু , ১৯৯১ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা,
তৎসংkাn eকi শতর্াধীেন বহাল থািকেব।
১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk সকল ব িk ১লা জন
ু , ১৯৯২ হiেত িনm-সারণীেত uিlিখত হাের
মািসক বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন:
সারণী
ূ েবতন
মল
টাকা ১২০০ পযর্n
টাকা ১২০১ হেত ২৫০০ পযর্n
টাকা ২৫০১ হেত ৬০০০ পযর্n
টাকা ৯০০১ eবং তদূ র্

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা
o রাজশাহী
anাn sােনর জn
ু
ূ েবতেনর ৫৫%
ূ েবতেনর ৫০%
মল
মল
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৬৬০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
মল
টাকা ৬০০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
মল
টাকা ১১২৫
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ২৭০০
ূ েবতেনর ৩৫% হাের নূ নতম
মল
মল
টাকা ২৪০০

(২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরেখ ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n বাড়ী ভাড়া ভাতা, ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১ তািরেখ আহিরত বা pাপ
aংেকi pেদয় হiেব।
৩) েয সকল ব িk সংsার বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন না।
৪) েয সকল ব িk সংsার বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বাড়ী
ূ ক সংsােক pদান কিরেত হiেব, যথা:ভাড়া কতর্নপবর্
১

ূ েবতেনর ৭ %;
ক) কমর্কতর্ােদর েkেt মল
২
খ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ eর টাকা ১১২৫–২১৭০ eবং তদূ র্ েবতন েsেলর anভর্ু k,
ূ েবতেনর ৫%;
তঁাহার েkেt pাপ মল
গ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsেলর ১৮নং হiেত ২০নং (টাকা ১০৫০–১৯১৫ হiেত ৯০০–১৫৩০)eর anভর্ু k, তঁাহার েkেt সংsােক েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
তেব শতর্ থােক েয, েয ব িk সরকাির pচিলত িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী,
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না, তেব ভিবষ েত uk
তঁাহােক সংsা কতর্ক
ব িkর পেদ িনেয়াগpাpেদর েkেt anrপ বাসsােনর জn বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব:
আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk সংsার িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বাড়ী পাiবার aিধকারী, তদেপkা
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বাড়ী তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বাড়ীর জn
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বাড়ীর
uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
জn uk ে ণীর বাড়ীর বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সংsার বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বাড়ী ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন িনধর্ািরত হাের বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বাড়ী আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, সািকর্ট হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা
সিত কােরর বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ,
েকান িsমার বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd ei anে েদর
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায়
uেdেশ সরকার কতর্ক
সংি ব িk বাড়ী ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised
accommodation eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
১৫। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
The Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1985-eর
anে দ ১৫-েত pদt বাড়ী ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী ঐ anে েদ বণর্ীত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
১৬। যাতায়াত ভাতা।⎯
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ হiেত টাকা ৯০০–১৫৩০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায়
aবিsত হiেল িতিন ১লা
ু
জন
১৯৯১ তািরখ হiেত
ু , ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু
৩১শ েম, ১৯৯২ তািরখ হiেত মািসক ৬০ টাকা যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ তািরখ
হiেত ৩১েশ েম, ১৯৯২ তািরখ পযর্n িতিন pচিলত মািসক ৪০ টাকা যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ২৩০০–৪৪৮০ aথবা টাকা
২৮৫০–৫১৫৫ aথবা টাকা ৩২০০–৫৪৪০ আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা
pাপ হiেবন।
৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা eকiভােব বলবৎ থািকেব।
১৭। uৎসব ভাতা eবং uৎসব েবানাস।⎯
সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬-২৯, তািরখ ৩রা জলাi
ু , ১৯৮৮-eর িবধান anসাের
বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং aথবা েবানাস pেদয় হiেব। তেব ঐ সকল ভাতা ৩১েশ েম, ১৯৯২ পযর্n, ৩০েশ জন
ু , ১৯৯১
ূ েবতেনর িভিtেত pেদয় হiেব।
তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
১৮। েবতন pদান পdিত।⎯
১) ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত সংsার সকল ব িkর েবতন যথাশী সmব
িনধর্ারণ কিরেত হiেব eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eতদসংkাn eকিট িববরণী েpরণ
ৃ েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o
কিরেত হiেব। iহা ছাড়া সংি িনরীkা o িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্ক
pিতপাদেনর ব বsা কিরেত হiেব o aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক uহা aবিহত কিরেত হiেব।
২) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত eক বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন সােপেk,
সmাবনা রিহয়ােছ তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা সংsা pধানগণেক aপর্ণ করা হiল।
ৃ েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর
ukrপ aবসর gহণকারীেদর েkেt িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
৩) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর সকল ব িkেক সামিয়কভােব
েবতন pদান করা যাiেব। সংsা ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথাযথভােব েরকডর্ভু k কিরেব eবং
েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেব।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
১৯। আয়কর।⎯
ei আেদেশর aধীেন সংি কমর্কতর্া কমর্চারীেদর pাপ েবতন o ভাতািদর uপর pেদয় আয়কর তঁাহােদর িনজ
ৃ পিরেশাধ করা হiেব।
িনজ সংsা o pিত ান কতর্ক
২০। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
ৃ The
১) ৫i আগ , ১৯৮৫ তািরেখ SRO-355-L/ 85/ MF/ FD (Imp)-1/ MNS-17/ 85/ 59–e জািরকত
Services (Public Bodies and Nationalized Enterprises) (Pay and Allowances) Order, 1985, aতঃপর
uk Order বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk Order ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ , ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েখারেশদ আলম
মখ
ু aথর্ সিচব।
নং-aম/ aিব (বাs)-১/জাঃ েবঃ েsল-৩/ ৯১/ ৬৬

তািরখ:

১০-০৭-১৩৯৮ বাং
২৬-১০-১৯৯১ iং।

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
ু সিচব, aথর্ িবভাগ, ঢাকা।
৩। সিচব, রাTপিতর সিচবালয়, ব ভবন, ঢাকা।
৪। সিচব, pধানমntীর দpর, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৫। সিচব/ ভারpাp aিতিরk সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)।
৬। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা।
৭। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা।
৮। সকল s-শািসত/ রাTায়t pিত ােনর pধানগণ।
৯। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, পতর্
ূ , পািন o িবজলী, কাকরাiল, ঢাকা।
১০। পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা।
১১। পিরচালক, sানীয় o রাজs িহসাব িনরীkা, ঢাকা।
১২। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক, তার o dরালাপনী, ঢাকা।
১৩। aথর্ িবভােগর sায়tশািসত anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, ঢাকা।
১৪। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৫। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৬। গাডর্ নিথ/ সংকলন।
eiচ আর দt
যg
ু -সিচব (বাsঃ o pিবিধ)

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(সরকাির-েবসামিরক)

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
aেkাবর ২১, ১৯৯৭

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯৭

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২১ aেkাবর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ৬ কািতর্ক, ১৪০৪ বাংলা/২১ aেkাবর ১৯৯৭ iংেরজী
eস.আর.o নং–২৪২-আiন/৯৭iং/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/২১৭⎯Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জলাi
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
ু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk,
কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt
ু
ৃ বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক )
বিd
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জলাi
ু , ১৯৯৭
তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ৪০ ভাগ
১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব;
খ) aথর্ িবভােগর ২৯েশ িডেসmর, ১৯৯৪ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব(বাs-১)/ িবিবধ-১৭/ ৯৪/১৮০-েত
ৃ
uিlিখত েবতন বিdসহ
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা
(uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n
pেদয় হiেব eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত ei আেদেশর aধীেন, anে দ ১৯-e বিণর্ত িটিফন
ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, সরকাির েগেজেট pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কের,
েসirপ হাের pেদয় হiেব।
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) পিলশ
বািহনী o বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ;
ু
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’;
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
গ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১) ১লা জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale)
aথর্ িবভােগর i-বক
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কাযর্কর হiেব, যথা:–
েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১)
টাকা ১০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৮৬০০–২২৫×৪–৯৫০০
টাকা ৭৮০০–২০০×৬–৯০০০
টাকা ৭১০০–২০০×৮–৮৭০০
টাকা ৬৩০০–১৭৫×১০–৮০৫০
টাকা ৪৮০০–১৭৫×১৪–৭২৫০
টাকা ৪১০০–১৫০×১৬–৬৫০০
টাকা ৩২০০–১৪০×১৬–৫৪৪০
টাকা ২৮৫০–১২৫×৭–৩৭২৫–iিব–১৩০×১১–৫১৫৫

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর)
টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০
টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০
টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০
টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০
টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০
টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০
টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০
টাকা
৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–
৭৭৪০
টাকা ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–iিব–১২৫×১১–৪৪৮০ টাকা
৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–
৬৬২৫
টাকা ১৭২৫–১০৫×৭–২৪৬০–iিব–১১৫×১১–৩৭২৫ টাকা
২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–
৫৫০৫
টাকা ১৫৫০–১০০×৭–২২৫০–iিব–১০৫×১১–৩৪০৫ টাকা
২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–
৫১৩০
টাকা ১৪৭৫–৯০×৭–২১০৫–iিব–৯৫×১১–৩১৫০
টাকা
২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–
৪৭৩৫
টাকা ১৩৭৫–৮০×৭–১৯৩৫–iিব–৮৫×১১–২৮৭০
টাকা
২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–
৪৩১৫
টাকা ১৩০০–৭০×৭–১৭৯০–iিব–৭৫×১১–২৬১৫
টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
টাকা ১২০০–৬০×৭–১৬২০–iিব–৬৫×১১–২৩৩৫
টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫
টাকা ১১২৫–৫৫×৭–১৫১০–iিব–৬০×১১–২১৭০
টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০
টাকা ১০৫০–৪৫×৭–১৩৬৫–iিব–৫০×১১–১৯১৫
টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫
টাকা ৯৭৫–৪০×৭–১২৫৫–iিব–৪৫×১১–১৭৫০
টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫
টাকা ৯০০–৩৫×১৮–১৫৩০
টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০

(২) বতর্মােন েয সকল পেদর েবতন টাকা ১০,৫০০ (িনধর্ািরত) রিহয়ােছ, েসi সকল পেদর েবতন ১লা জলাi
ু ,
১৯৯৭ তািরেখ টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) হiেব।
৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড, িসিনয়র েsল
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি
বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা যায় নাi, তঁাহারা
ূ
সংি আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 755 •

(আ) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
(i) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন, সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল
সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ)
পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতন বিdর
ৃ
anসাের pাপ েবতন বিd
হাের pদান করা
হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব;
খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
ৃ
বিdর
aংক েযাগ কিরেত হiেব, তেব েয সকল ব িkর েবতন েsল টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) eবং যঁাহারা
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর
েkেt দফা (খ) pেযাজ হiেব না, যথাৃ ;
(a) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
(আ) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
সেবর্া সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল (টাi-েsল)eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল
(টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না।
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা
aব বিহত পেবর্
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, তাহা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত
পেবর্
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকর সে যk
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু
ু কিরয়া ৩০েশ জন
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১৯৯৮ হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
uদাহরণ:
ু েকান কমর্কতর্া ৩০েশ
েয েkt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ েsেলর আoতাভk
ূ েবতন পাiতন, েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল
anযায়ী তঁাহার েবতন ১লা জলাi
১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব
ু
ূ র জn ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাi
(৪৩০০+৭ বৎসর চাকির পিতর্
ু ,
১৯৯৭ তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–
৩৭২৫) × ৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তঁাহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭
তািরখ হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা
৭২০০–১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব।
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ
তেব িতিন পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্
েবতন o পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা–৪৪০৩ টাকা)
ূ আহিরত বা pাপ aংেকর
শতকরা ৬০ ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তঁাহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্
সিহত েযাগ কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ
পযর্n pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্ূ sিবধা pাপ
হiেবন।
৩) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
৫) েয ব িk ১লা জলাi
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল,
ু
১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটকালীন
সমেয়র
জn pাপ হiেবন না।
৬) েয ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ জন
পনবর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা
হiেব।
ু
ূ
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার
৭) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ৃ
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ূ
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিট
ৃ
ু কালীন
ূ
েবতন বিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
েপনশন o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব। eবং িবিধ
েমাতােবক pাপ সmণর্
ূ টাকা পিরেশাধ করা হiেব।
৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক
না েকন, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ
বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয়
পরণ
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk, পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiমেsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন
না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর েবতন েsল টাকা
৪৩০০–৭৭৪০, টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায়
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
pাপ হiেবন eবং টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা,
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
(টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ pাপ হiেবন।
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
aধীেন pথম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল
pেদয় হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান
ৃ
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ৃ
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১লা জলা
ু i, ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা
ূ েত পরবতর্ী
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
ৃ pাপ হiেবন।
বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন
ৃ pেদয় হiেব।
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা
ু eবং ১লা জলাi
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk
ু , ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর
িবধান anযায়ী সংি েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up)
ৃ
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২
ৃ
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
৪) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর
ৃ ঘেট, তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
বািষর্ক েবতন বিd
(iনিkেম ট-eর) পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
১) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন anে েদর (৩) uপিনেয়াগকত
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
পেদর
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী
সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
পেদর
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ pদান করা যাiেব, যিদ সহকারী জজ পেদ
গ) সহকারী জজ পেদ িনেয়াগpাp ব িkেক ১িট aিgম েবতন বিd
ূ িতিন আiনজীবী িহসােব বাংলােদশ বার কাuিnল হiেত সনদ pাp হiয়া েকান ‘বার’ e
িনেয়াগ লােভর পেবর্
ু হiয়া থােকন;
তািলকাভk
ঘ) েকান ব িk Lawyer Magistrate িহসােব িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স িtশ বৎসেরর কম না হয়
eবং eকজন আiনজীবী িহসােব তঁাহার িতন বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন িনেয়ােগর
ৃ পাiেবন; িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স eকিtশ বৎসেরর নীেচ
লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd
না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার চার বৎসেরর েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন ২িট
ৃ পাiেবন; িনেয়াগ লােভর সময় যিদ তঁাহার বয়স বিtশ বৎসেরর কম না হয় eবং যিদ
aিgম েবতন বিd
আiনজীবী িহসােব তঁাহার বয়স বিtশ বৎসেরর কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার পঁাচ বৎসেরর
ৃ পাiেবন eবং িনেয়াগ লােভর সময় যিদ
েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন ৩িট aিgম েবতন বিd
তঁাহার বয়স েতিtশ বৎসেররর কম না হয় eবং যিদ আiনজীবী িহসােব তঁাহার ছয় বৎসর বা তেতািধক
ৃ পাiেবন;
সমেয়র েপশাগত aিভjতা থােক, তাহা হiেল িতিন ৪িট aিgম েবতন বিd
ঙ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd
পাiেবন।
aথর্ িবভােগর i-বক
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২) তদািনnন Education Department Memorandum Nos. SIV/ 830-Edn., dated 18th July, 1970, SIV/
831-Edn., dated 18th July, 1970, 832 Edn., dated 17th July, 1970 eবং 833-Edn., dated 17th July,
ৃ ম ুিরর সিহত সmকর্যk
1970 anযায়ী u তর িশkাগত েযাগ তা, যাহা aিgম েবতন বিd
ু , Ministry of
Finance O.M.No. MF (ID)-1-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, MF(ID)-II-/ P-1/ 81/ 457, dated
16th April, 1981 eবং MF(ID)-II/ 81/ 800, dated 29th June, 1981-েত আেরািপত শতর্সমহূ, যাহা েবতন
ৃ ম িু রর সিহত সmকর্যk
বিd
ু , eবং sাs o পিরবার কল াণ মntণালেয়র ২২ জাnয়াির, ১৯৯৪iং তািরেখর sারক
নং-পার-৩/ িট-৩/৯৩/৬১-েত, যাহা িবিসeস (sাs ) ক াডােরর pেবশ পেদর কমর্কতর্ােদর u তর pারিmক েবতন
pদান সmিকর্ত, বলবৎ থািকেব।
৩) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ
েsেল তঁাহার েয েবতন
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি
ৃ
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বdসহ
) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭
ূ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ৩০েশ জন
তািরেখ pাপ মল
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ হiেত
ৃ
ু জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর
ূ sিবধা িতিন pাপ হiেবন। uৎসব ভাতাসহ anাn ভাতািদ ৩০েশ
নতন
পণর্
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pাপ aংেক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ কিরেত হiেব
ৃ পেদর
েয চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত
েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২,৯০০-১৪,৩০০
টাকা ১১,৭০০-১৩,৫০০
টাকা ১০,৭০০-১৩,১০০
টাকা ৯,৫০০-১২,১০০
টাকা ৭,২০০-১০,৮৪০
টাকা ৬,১৫০-৯,৭৫০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
পণর্
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
নতন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু ,
ু িছল eবং জাতীয়
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ু
েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsলভk
েসi সকল পেদর েয-েকান eক বা
ৃ সময়কাল।
eকািধক পেদ চাকিরর pকত
তৎসহ
ু িছল aথবা ১ জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতু ন জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০,
৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন
ু িছল eবং
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০
ৃ সমেয়র aধর্কাল;
ু েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
েsলভk
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
aথর্ িবভােগর i-বক
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২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয a aথর্াৎ শতকরা ৬০ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
১) চাকিরর (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১
জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল েয সকল ভাতা ম রু করা হiয়ােছ
েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i
৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
২) anে দ ৬(১)(ক)(i) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগেণর (Nurses) জn ভাতািদ।⎯
১) চাকিরর (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ১৩ anে দ anযায়ী আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o
েসিবকাগণ (Nurses) েযi সকল ভাতা ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহরণ কিরয়ােছন েসi সকল ভাতা তঁাহারা
eকirপ শেতর্ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n আহরণ
কিরেবন।
িবভােগর েযi সকল ব িk জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা িবভােগ েpষেণ িনেয়ািজত রিহয়ােছন বা থািকেবন,
২) পিলশ
ু
তঁাহারা পিলশ
িবভােগর েkেt pেযাজ eতদসংkাn আেদশ anযায়ী বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
ু
১৪। িচিকৎসা ভাতা।⎯
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব।
১৫। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক ৩০ জন
ু , ১৯৯৭
তািরেখ pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত িবেশষ েবতন টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) eবং জাতীয় েবতন
েsল, ১৯৯৭-eর ১নং হiেত ১২নং েsল [টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ২৩৭৫-৫১৩০]-eর
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক
আoতাভk
pাপ েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ২২৫০–৪৭৩৫ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ
১৭৫০–৩৩০০)-eর আoতাভk
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১৬২৫–২৯০৫ হiেত ১৫০০–
ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
২৪০০)-eর আoতাভk
তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ pদt বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
সরকার কতর্ক
আেরা শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn
uk ে ণীর বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
uk ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৫) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বািড়
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ ১৬-েত uিlিখত বািড় ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী
pেযাজ েkেt বলবৎ থািকেব।
১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০–২৪০০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায়
aবিsত হiেল িতিন ৩০
ু
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n uপanে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
ু
১৮। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯
সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন
ূ েবতেনর িভিtেত
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
১৯। িটিফন ভাতা।⎯
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের িটিফন ভাতা ধু নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারীগণ
pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ েসেpmর, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pাপ বেকয়া িটিফন ভাতা
ূ
dপেরর
স য়পেtর মাধ েম pদান করা হiেব। েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
ু
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ হiেব না।
২০। েবতন pদান পdিত।⎯
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী সmব েবতনপt জাির কিরেবন।
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায়
aথর্ িবভােগর i-বক
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aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরতেযাগ হiেব ei মেমর্ সংি
সে eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব।

কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর

২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয় যথাশী
সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহূ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ সmিকর্ত েকান
আপিt থােক, তেব তাহা সংি িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন।
৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন সােপেk,
সmাবনা রিহয়ােছ তাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o
ৃ
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেবন।
৬) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ েসেpmর, ১৯৯৭ তািরখ পযর্nজাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত pাপ
বেকয়া েবতন সকল ে ণীর সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর স য় পেtর মাধ েম pদান করা হiেব, যা pচিলত
িনয়ম anযায়ী যখন খশী
ু ভা ােনা যাiেব। স য়পেtর মাধ েম বেকয়া েবতন পিরেশাধ সmেকর্ sতntভােব
িবsািরত পিরপt জাির করা হiেব।
২১। আয়কর।⎯
ৃ পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া গণ
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর সরকার কতর্ক
হiেব।
২২। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।
নং-aম/aিব/(বাsঃ)-১/জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭

তািরখ:

০৬/০৭/১৪০৪ বাং
২০/১০/১৯৯৭ iং

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়।
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা।
ু সকল aিধদpর/ পিরদpর/
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ), তঁাহােদর আoতাভk
ূ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
িহসাব শাখাসমেহ
৫। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, মগবাজার, ঢাকা, তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার
anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৬। কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinাn (pাkন eম,e,িজ), েসgনবািগচা, ঢাকা।
তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৭। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা।
ূ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
তঁাহার aধীনs aিফসসমেহ
aথর্ িবভােগর i-বক
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৮। িবভাগীয় কিমশনার, –––––––িবভাগ।
তঁাহার aধীনs সকল দpের iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৯। েজলা pশাসক,––––––(সকল েজলা)।
ূ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
তঁাহার aধীনs aিফসসমেহ
১০। থানা িনবর্াহী aিফসার, সকল থানা।
ূ ) িস, আর, িব, ভবন, চTgাম।
১১। aথর্ uপেদ া o pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, বাংলােদশ েরলoেয় (পবর্
১২। aথর্ uপেদ া o pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, বাংলােদশ েরলoেয় (পি ম) রাজশাহী।
ূ , পািন o িবজলী, কাকরাiল, ঢাকা।
১৩। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, পতর্
১৪। পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা।
১৫। পিরচালক, েরলoেয় aিডট, িস,আর,িব, ভবন, চTgাম।
১৬। পিরচালক, sানীয় o রাজs িহসাব িনরীkা ভবন, ঢাকা।
১৭। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক, তার o dরালাপনী, ঢাকা।
১৮। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া,––––––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)।
১৯। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, (সকল েজলা)।
২০। থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, (সকল থানা)।
২১। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২২। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
২৩। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ আেদশিট বাংলােদশ
ু
েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
২৪। গাডর্ নিথ/ সংকলন।
মািনক লাল সমdার
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(বাংলােদশ পিলশ
ু )

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
নেভmর ১৮, ১৯৯৭

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯৭

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 764 •

[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৮ নেভmর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা/১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী
eস.আর.o নং–২৬৬-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৫/৯৭/২৪৭।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জলাi
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
ু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk,
কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt
ু
ৃ বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক )
বিd
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১লা জলাi
ু ,
১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ৪০
ভাগ ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব;
খ) aথর্ িবভােগর ২৯েশ িডেসmর, ১৯৯৪ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব(বাs-১)/ িবিবধ-১৭/ ৯৪/ ১৮০-েত
ৃ
uিlিখত েবতন বিdসহ
২৭েশ aেkাবার, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং–৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১aিব (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/ ৯১/৬৮-eর মাধ েম জািরকত
eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা
pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত ei আেদেশর
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাi
aধীেন, anে দ ১৯-e বিণর্ত িটিফন ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, সরকাির েগেজেট
pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কের, েসirপ হাের pেদয় হiেব।
ূ িনেয়ািজত eবং িনেmািlিখত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ পিলশ
বািহনীর
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ
ু
চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয়, তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) বাংলােদশ রাiেফলs-e িনেয়ািজত ব িkগণ;
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’;
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ eবং ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
গ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১) ১লা জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale)
কাযর্কর হiেব, যথা:েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১)
টাকা ১০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৮৬০০–২২৫×৪–৯৫০০
টাকা ৭৮০০–২০০×৬–৯০০০
টাকা ৭১০০–২০০×৮–৮৭০০
টাকা ৬৩০০–১৭৫×১০–৮০৫০
টাকা ৪৮০০–১৭৫×১৪–৭২৫০
টাকা ৪১০০–১৫০×১৬–৬৫০০
টাকা ৩২০০–১৪০×১৬–৫৪৪০
টাকা ২৮৫০–১২৫×৭–৩৭২৫–iিব–১৩০×১১–৫১৫৫
টাকা ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–iিব–১২৫×১১–৪৪৮০
টাকা ১৭২৫–১০৫×৭–২৪৬০–iিব–১১৫×১১–৩৭২৫
টাকা ১৫৫০–১০০×৭–২২৫০–iিব–১০৫×১১–৩৪০৫
টাকা ১৪৭৫–৯০×৭–২১০৫–iিব–৯৫×১১–৩১৫০
টাকা ১৩৭৫–৮০×৭–১৯৩৫–iিব–৮৫×১১–২৮৭০
টাকা ১৩০০–৭০×৭–১৭৯০–iিব–৭৫×১১–২৬১৫
টাকা ১২০০–৬০×৭–১৬২০–iিব–৬৫×১১–২৩৩৫
টাকা ১১২৫–৫৫×৭–১৫১০–iিব–৬০×১১–২১৭০
টাকা ১০৫০–৪৫×৭–১৩৬৫–iিব–৫০×১১–১৯১৫
টাকা ৯৭৫–৪০×৭–১২৫৫–iিব–৪৫×১১–১৭৫০
টাকা ৯০০–৩৫×১৮–১৫৩০

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর)
টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০
টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০
টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০
টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০
টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০
টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০
টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০
টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–৭৭৪০
টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–৬৬২৫
টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–৫৫০৫
টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–৫১৩০
টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–৪৭৩৫
টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–৪৩১৫
টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫
টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০
টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫
টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫
টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড, িসিনয়র েsল
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি
বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা যায় নাi, তঁাহারা
ূ
সংি আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
(আ) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
aথর্ িবভােগর i-বক
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হiেব;
(i) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা
হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান
েবতন eবং সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা
তঁাহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক
বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ
ৃ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতন বিdর
িনেmর দফা (খ) anসাের pাপ েবতন বিd
হাের pদান করা হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব;
খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
ৃ
বিdর
aংক েযাগ কিরেত হiেব, তেব েয সকল ব িkর েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত)
েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর েkেt দফা pেযাজ হiেব না, যথা:ৃ ;
(a) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
(আ) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
সেবর্া সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল (টাi-েsল)-eর
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল (টাiেsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না।
গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্রতর্া বা কমর্চারীর ১লা
ৃ
ূ sিবধাসহ pাপ েবতন ৩০েশ জন
েজালাi, ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর
পণর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ
ৃ পাiয়ােছ, তাহা হiেল ৩০েশ জন
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd
ু , ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার
বতর্মান েবতেনর সে েযাগ কিরয়া eবং pেযাজ েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত ধােপর sিবধা pদান
ৃ
কিরয়া (aথর্াৎ uk ১২% বিdসহ
সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি
েsেলর েকান
ধােপর সমান হiেল ঐ ধােপ eবং uহার মান েকান ধাপ না থািকেল পরবর্তী u তর ধােপ) তঁাহার েবতন
ৃ
িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব ei েবতন বিdর
sিবধা ei আেদেমর anে দ ১-eর uপ-anে দ (৩) eর
দফা (ক) eবং (খ) eর িবধান সােপেk pেদয় হiেব।
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা
aব বিহত পেবর্
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, তাহা ১লা জলাi
১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত
ু
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকর সে যুk কিরয়া ৩০েশ জন
পেবর্
ু ,
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাi
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১৯৯৮ হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
uদাহরণ:
ু েকান কমর্কতর্া ৩০েশ
েয েkt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫/- েsেলর আoতাভk
ূ েবতন পাiেতন, েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল
anযায়ী তঁাহার েবতন ১লা জলাi
১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব
ু
ূ র জn ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলা
(৪৩০০+৭ বৎসর চাকির পিতর্
ু i,
১৯৯৭ তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–
৩৭২৫) × ৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তঁাহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭
তািরখ হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা
৭২০০–১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব।
তেব িতিন পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ
েবতন o পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা - ৪৪০৩ টাকা)
ূ আহিরত বা pাপ aংেকর
শতকরা ৬০ ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তঁাহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্
সিহত েযাগ কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ
ূ sিবধা pাপ
পযর্n pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
হiেবন।
৩) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮
aথর্ িবভােগর i-বক
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তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
৫) েয ব িk ১লা জলাi
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল,
ু
সমেয়র
১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটকালীন
জn pাপ হiেবন না।
৬) েয ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ জন
পনবর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা
হiেব।
ু
ূ
৭) ১লা জলাi
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
ূ
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিট
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
ৃ
ু কালীন
ূ
েবতন বিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব। তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর
েপনশন o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পূণর্ sিবধা pেদয় হiেব eবং িবিধ
েমাতােবক pাপ সmণর্
ূ টাকা পিরেশাধ করা হiেব।
৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক
না েকন, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ
বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয়
পরণ
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ
সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk, পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi
পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল
(টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ
হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েবতন েsল টাকা
৪৩০০–৭৭৪০, টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায়
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
pাপ হiেবন eবং টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা,
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
(টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
aধীেন pথম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল
pেদয় হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান
ৃ
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর
ৃ
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা
ূ েত পরবতর্ী
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
ৃ pাপ হiেবন।
বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন
ৃ pেদয় হiেব।
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা
ু eবং ১লা জলাi
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk
ু , ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর
িবধান anযায়ী সংি েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up)
ৃ
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২
ৃ
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
৪) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর
ৃ ঘেট, তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
(iনিkেমে টর) পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
বািষর্ক েবতন বিd
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
১) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন ei anে েদর (২) uপিনেয়াগকত
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত
পেদর
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী
সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
পেদর
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হiয়া থােকন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর
জn নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত হiয়া তােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট
ৃ পাiেবন।
aিgম েবতন বিd
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ
জন
েsেল তঁাহার েয েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি
ৃ
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বdসহ
) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭
ূ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ৩০েশ জন
তািরেখ pাপ মল
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ হiেত
ৃ
ু জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর
নতন
পণর্ূ sিবধা িতিন pাপ হiেবন। uৎসব ভাতাসহ anাn ভাতািদ ৩০েশ
জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pাপ aংেক ৩০েশ জন
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ কিরেত হiেব
ৃ পেদর
েয চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত
aথর্ িবভােগর i-বক
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েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
পণর্
নূ নতম চাকিরর েময়াদ

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২,৯০০–১৪,৩০০
টাকা ১১,৭০০–১৩,৫০০
টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০
টাকা ৯,৫০০–১২,১০০
টাকা ৭,২০০–১০,৮৪০
টাকা ৬,১৫০–৯,৭৫০

২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
নতন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু ,
ু িছল eবং জাতীয়
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ু েসi সকল পেদর েয েকান eক বা eকািধক
েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsলভk
ৃ সময়কাল।
পেদ চাকিরর pকত
তৎসহ
ু িছল aথবা ১ জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা
জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০,
৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk িছল aথবা ১ জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন
ু িছল eবং
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০
ৃ সমেয়র aধর্কাল;
ু েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
েsলভk
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক
িনণর্ীয়কৃ ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয a aথর্াৎ শতকরা ৬০ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
১) ২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsলৃ চাকিরর (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত
বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১ জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল েয সকল
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
২) anে দ ৬(১)(ক)(i) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
aথর্ িবভােগর i-বক
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েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। বাড়ী ভাড়া ভাতা (কনেsবলেদর জn)।⎯
২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsলৃ চাকিরর (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৩ anে েদ uিlিখত হাের o
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত
শতর্াধীেন কনেsবলগণ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০েম জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বাড়ী
ভাড়া ভাতা পাiেবন।
১৪। কনেsবলগণ ব তীত anাnেদর জn বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
১) ২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsলৃ চাকিরর (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৪ anে েদ uিlিখত হাের o
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত
শতর্াধীেন কনেsবলগণ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০েম জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বাড়ী
ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) েয সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩১েশ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১নং হiেত ১২নং [টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ২৩৭৫–
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মলেবতেনর
ূ
৫১৩০)] eর আoতাভk
aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক)
েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ২২৫০–৪৭৩৫ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ
১৭৫০–৩৩০০)-eর আoতাভk
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১৬২৫–২৯০৫ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
১৫০০–২৪০০) eর আoতাভk
তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
সরকার কতর্ক
আেরা শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn
uk ে ণীর বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
uk ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৫) েয সকল ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তঁাহার
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বািড়
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised
accommodation- eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
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১৫। বাড়ী বাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsলৃ চাকিরর (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৪ anে েদ ১৬েত uিlিখত বাড়ী
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত
ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী pেযাজ েkেt বলবৎ থািকেব।
১৬। িচিকৎসা ভাতা।⎯
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n
িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব।
১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০–২৪০০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায়
aবিsত হiেল িতিন ৩০
ু
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n uপanে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
ু
১৮। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯
সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬-২৯, তািরখ ৩রা জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন
ূ েবতেনর িভিtেত
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
১৯। িটিফন ভাতা।⎯
কমর্চারীগণ pাপ
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের িটিফন ভাতা ধু নন-েগেজেটড পিলশ
ু
ূ
হiেবন। েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল dপেরর
খাবার পান তঁাহারা uk ভাতা
ু
pাপ হiেবন না।
২০। েবতন pদান পdিত।⎯
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী সmব েবতনপt জাির কিরেবন।
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায়
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরতেযাগ হiেব ei মেমর্ সংি
কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর
সে eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি সকল িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয়
যথাশী সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহূ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ
সmিকর্ত েকান আপিt থােক, তেব তাহা সংি িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন।
৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন সােপেk,
সmাবনা রিহয়ােছ তাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o
ৃ
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 772 •

৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেবন।
২১। আয়কর।⎯
ৃ পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া গণ
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর সরকার কতর্ক
হiেব।
২২। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
১) ২৭ েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর আেদশ, eস.আর.o নং ৩২৮-আiন/ ৯১/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsলৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া
৫/ ৯১/ ৬৮ eর মাধ েম জািরকত
uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।
নং-aম/aিব/(বাsঃ)-১/জাঃ েবঃ েsল-৫/৯৭/২৪৭

তািরখ:

০৪/০৮/১৪০৪ বাং
১৮/১১/১৯৯৭ iং

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা।
৪। সিচব, sরাT মntণালয়।
৫। সিচব, সংsাপন মntণালয়।
৬। মহা-পিলশ
পিরদশর্ক, সদর দpর, ঢাকা।
ু
৭। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, ৪৩, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা।
তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৮। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা।
ূ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
তঁাহার aধীনs aিফসসমেহ
৯। িবভাগীয় কিমশনার, –––––––িবভাগ।
১০। েজলা pশাসক,––––––(সকল েজলা)।
১১। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস,িজ,e ভবন (৩য় তলা) েসgনবািগচা, ঢাকা।
১২। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, (সকল েজলা)।
১৩। থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, (সকল থানা)।
১৪। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৫। aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৬। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ আেদশিট বাংলােদশ
ু
েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৭। গাডর্ নিথ/ সংকলন।
মািনক লাল সমdার
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(বাংলােদশ রাiেফলs)

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
নেভmর ১৮, ১৯৯৭

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯৭

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৮i নেভmর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ৪ agহায়ন, ১৪০৪ বাংলা/১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী
eস.আর.o নং–২৬৭-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/২৫১⎯Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জলাi
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
ু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk,
কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt
ু
ৃ বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক )
বিd
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জলাi
ু , ১৯৯৭
তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ৪০ ভাগ
১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব;
খ) aথর্ িবভােগর ২৯েশ িডেসmর, ১৯৯৪ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব(বাs-১)/ িবিবধ-১৭/ ৯৪/ ১৮০-েত
ৃ
uিlিখত েবতন বিdসহ
২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর
(বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ eর মাধ েম জািরকত
িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ
aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত ei আেদেশর
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাi
aধীেন, anে দ ১৮-েত বিণর্ত িটিফন ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, সরকাির
েগেজেট pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কের, েসirপ হাের pেদয় হiেব।
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ রাiেফলs-e pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর
েkেt pেযাজ হiেব, যথা:ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) পিলশ
বািহনী-েত িনেয়ািজত ব িkগণ;
ু
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’;
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ ১৯৯১ সেনর ১লা জলাi
হiেত pবিতর্ত, ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o,
ু
ৃ চাকির (েবতন o
নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ eর মাধ েম জািরকত
ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
গ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১) ১লা জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale)
কাযর্কর হiেব, যথা:েsল
১।
২।
৩।
৪।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১)
৬৩০০–১০×১৭৫–৮০৫০
৪৮০০–১৪×১৭৫–৭২৫০
৪১০০–১৬×১৫০–৬৫০০
২৮৫০–৭×১২৫–৩৭২৫–iিব–১১×১৩০–৫১৫৫

৫।

২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫–iিব–১১×১২৫–৪৪৮০

৬।
৭।
৮।
৯।
১০।

২৩০০–৭×১১৫–৩১০৫
১৮৯৫–৫×১০৫–২৪২০–iিব–৩×১১৫–২৭৬৫
১৭২৫–৭×১০৫–২৪৬০–iিব–২×১১৫–২৬৯০
১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–৬×৮৫–২৪৪৫
১৪৭৫–৭×৯০–২১০৫–iিব–১১×৯৫–৩১৫০

১১।

১৩৭৫–৭×৮০–১৯৩৫–iিব–১১×৮৫–২৮৭০

১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–১১×৭৫–২৬১৫
১৩০০–৭×৭০–১৭৯০–iিব–৪×৭৫–২০৯০
১২০০–৭×৬০–১৬২০–iিব–১১×৬৫–২৩৩৫
১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–৫×৬০–১৮১০
১১২৫–৭×৫৫–১৫১০–iিব–১১×৬০–২১৭০
১০৫০–৭×৪৫–১৩৬৫–iিব–১১×৫০–১৯১৫
৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১২৪৫–১৭৯৫
৯৭৫–৭×৪০–১২৫৫–iিব–১১×৪৫–১৭৫০
৯০০–১৮×৩৫–১৫৩০

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর)
টাকা ৯৫০০–১০×২৬০–১২১০০
টাকা ৭২০০–১৬×২৬০–১০৮৪০
টাকা ৬১৫০–১৬×২২৫–৯৭৫০
টাকা
৪৩০০–৭×১৮৫–৫৫৯৫–iিব–১১×১৯৫–
৭৭৪০
টাকা
৩৪০০–৭×১৭০–৪৫৯০–iিব–১১×১৮৫–
৬৬২৫
টাকা ৩৪০০–৭×১৭০–৪৫৯০
টাকা ২৮০০–৫×১৫৫–৩৫৭৫–iিব–৩×১৭০–৪০৮৫
টাকা ২৫৫০–৭×১৫৫–৩৬৩৫–iিব–২×১৭০–৩৯৭৫
টাকা ২১০০–৭×১২০–২৯৪০–iিব–৬×১২৫–৩৬৯০
টাকা
২২৫০–৭×১৩৫–৩১৯৫–iিব–১১×১৪০–
৪৭৩৫
টাকা
২১০০–৭×১২০–২৯৪০–iিব–১১×১২৫–
৪৩১৫
টাকা ১৯৭৫–৭×১০৫–২৭১০–iিব–১১×১১০–৪৯২০
টাকা ১৯৭৫–৭×১০৫–২৭১০–iিব–৪×১১০–৩১৫০
টাকা ১৮৭৫–৭×৯০–২৫০৫–iিব–১১×১০০–৩৬০৫
টাকা ১৭৫০–৭×৮০–২৩১০–iিব–৫×৯০–২৭৬০
টাকা ১৭৫০–৭×৮০–২৩১০–iিব–১১×৯০–৩৩০০
টাকা ১৬২৫–৭×৬৫–২০৮০–iিব–১১×৭৫–২৯০৫
টাকা ১৫৬০–৭×৬০–১৯৮০–iিব–১২×৬৫–২৭৬০
টাকা ১৫৬০–৭×৬০–১৯৮০–iিব–১১×৬৫–২৬৯৫
টাকা ১৫০০–১৮×৫০–২৪০০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড, িসিনয়র েsল
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি
বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা যায় নাi, তঁাহারা
ূ
সংি আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
(আ) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
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জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
(i) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন, সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল
সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ)
পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ
ৃ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতন বিdর
হাের pদান করা
anসাের pাপ েবতন বিd
হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব;
খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
ৃ
বিdর
aংক েযাগ কিরেত হiেব, যথাৃ ;
(a) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
(আ) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
সেবর্া সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল (টাi-েsল)eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল
(টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না।
গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১লা
ৃ
ূ sিবধাসহ pাপ েবতন ৩০েশ জন
জলাi
পণর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ
ৃ পাiয়ােছ, তাহা হiেল ৩০েশ জন
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd
ু , ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার
ৃ কিরয়া েয aংক pাপ হয় uহা তঁাহার বতর্মান েবতেনর সে েযাগ
আহিরত বা pাপ aংেকর uপর ১২% বিd
কিরয়া eবং pেযাজ েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ধােপর sিবধা pদান কিরয়া (aথর্াৎ uk ১২%
ৃ
বিdসহ
সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি েsেলর েকান ধােপর সমান হiেল ঐ ধােপ
eবং uহার সমান েকান ধাপ না থািকেল পরবতর্ী u তর ধােপ) তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব ei
ৃ
েবতন বিdর
sিবধা ei আেদেশর anে দ ১-eর uপ-anে দ (৩) eর দফা (ক) eবং (খ) eর িবধান
সােপেk pেদয় হiেব।
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা
aব বিহত পেবর্
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, ৩০েশ জন
১৯৯৮ হiেত
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
uদাহরণ:
ু েকান কমর্কতর্া ৩০েশ
েয েkt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ েsেলর আoতাভk
ূ েবতন পাiতন, েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল
anযায়ী তঁাহার েবতন ১লা জলাi
১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব
ু
ূ র জn ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাi
(৪৩০০+৭ বৎসর চাকির পিতর্
ু ,
১৯৯৭ তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–
৩৭২৫) × ৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তঁাহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭
তািরখ হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা
৭২০০–১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব।
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ
তেব িতিন পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্
েবতন o পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা–৪৪০৩ টাকা)
ূ আহিরত বা pাপ aংেকর
শতকরা ৬০ ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তঁাহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্
সিহত েযাগ কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ
ূ sিবধা pাপ
পযর্n pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
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হiেবন।
৩) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
৫) েয ব িk ১লা জলাi
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল,
ু
১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটকালীন
সমেয়র
জn pাপ হiেবন না।
৬) েয ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ জন
পনবর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা
হiেব।
ু
ূ
৭) ১লা জলাi
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
ূ
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিট
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
ু কালীন
ৃ
ূ
েবতন বিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর
েপনশন o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব। eবং িবিধ
েমাতােবক pাপ সmণর্
ূ টাকা পিরেশাধ করা হiেব।
৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক
না েকন, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ
বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয়
পরণ
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk, পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiমেsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন
না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর েবতন েsল টাকা
aথর্ িবভােগর i-বক
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৪৩০০–৭৭৪০, টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায়
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
pাপ হiেবন eবং টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা,
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
(টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
aধীেন pথম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল
pেদয় হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান
ৃ
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ৃ
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা
ূ েত পরবতর্ী
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
ৃ pাপ হiেবন।
বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১লা জুলাi, ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন
ৃ pেদয় হiেব।
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা
ু eবং ১লা জলা
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk
ু i, ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর
িবধান anযায়ী সংি েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up)
ৃ
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২
ৃ
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
৪) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর
ৃ ঘেট, তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
বািষর্ক েবতন বিd
(iনিkেম ট-eর) পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
১) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন anে েদর (৩) uপিনেয়াগকত
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত
পেদর
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী
সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd
পাiেবন।
ঘ) Finance Ministry’s O.M.No. MF (ID)-1-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, MF(ID)-II-/ P-1/
81/ 457, dated 16th April, 1981 eবং MF(ID)-II/ 81/ 800, dated 29th June, 1981-েত আেরািপত
ৃ ম িু রর সিহত সmকর্যk
শতর্সমহূ, যাহা েবতন বিd
ু তাহা বলবৎ থািকেব।
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 779 •

জন
েsেল তঁাহার েয েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি
ৃ
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বdসহ
) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭
ূ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ৩০েশ জন
তািরেখ pাপ মল
ু , ১৯৯৮ হiেত
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ৃ
ু জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর
ূ sিবধা িতিন pাপ হiেবন। uৎসব ভাতাসহ anাn ভাতািদ ৩০েশ
নতন
পণর্
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pাপ aংেক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত
৩০েশ জন
,
১৯৯৯
তািরখ
পযর্
n
চাকিরেত
pথম
িনেয়ােগর
েkেt
সকল
িনেয়াগপেt
ei
মেমর্ uেlখ কিরেত হiেব
ু
ৃ পেদর
েয চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত
েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।
৩।

টাকা ৯,৫০০-১২,১০০
টাকা ৭,২০০-১০,৮৪০
টাকা ৬,১৫০-৯,৭৫০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
পণর্
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
নতন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু ,
ু িছল eবং জাতীয়
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ু
েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsলভk
েসi সকল পেদর েয-েকান eক বা
ৃ সময়কাল।
eকািধক পেদ চাকিরর pকত
তৎসহ
ু িছল aথবা ১ জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা
জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০,
৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন
ু িছল eবং
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০
ৃ সমেয়র aধর্কাল;
ু েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
েsলভk
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয a aথর্াৎ শতকরা ৬০ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
১) ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২নং anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা
eর মাধ েম জািরকত
হiয়ােছ, eবং ১লা জলা
ু i, ১৯৯১ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল েয সকল
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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২) anে দ ৬(১)(ক)(i) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। িচিকৎসা ভাতা।⎯
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n
িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
২) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব।
১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ াংকস (JCOs and ORs)
ু
ব তীত সকল ব িk ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ
েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ eর ১৪ নং anে েদর eকi শতর্াধীেন ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ eর ১নং হiেত ৫নং (টাকা ৯৫০০–১২১০০ হiেত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫) eর
ু হন, তঁাহার েkেt মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ
আoতাভk
েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১০নং হiেত ১৬নং েsল (টাকা ২২৫০–৪৭৩৫ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ
১৭৫০–৩৩০০)-eর আoতাভk
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১৬২৫–২৯০৫ হiেত ১৫০০–
ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
২৪০০)-eর আoতাভk
তেব শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
সরকার কতর্ক
আেরা শতর্ থােক েয, েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn
uk ে ণীর বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
uk ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৫) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
১৫। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ ১৫-েত uিlিখত বািড় ভাড়া িসিলং
eর মাধ েম জািরকত
সংkাn আেদশাবলী pেযাজ েkেt বলবৎ থািকেব।
১৬। কিতপয় ে ণীর aিফসার, JCOs eবং ORs eর জn ভাতাসমহূ।
২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৬নং anে েদ েয সকল ভাতা বহাল রাখা
eর মাধ েম জািরকত
হiয়ােছ েসi সকল ভাতািদ ৩০েশ জন
ু ,
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকi eবং eকi শতর্াধীেন ৩০েশ জন
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১৯৯৯ পযর্n pেদয় হiেব।
১৭। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।⎯
সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন
ূ েবতেনর িভিtেত
ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
১৮। িটিফন ভাতা।⎯
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের িটিফন ভাতা ধু নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারীগণ
pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ েসেpmর, ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pাপ বেকয়া িটিফন ভাতা
ূ
স য়পেtর মাধ েম pদান করা হiেব। েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
ু
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ হiেব না।
১৯। েবতন pদান পdিত।⎯
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িনরীkা কমর্কতর্ার িনকট েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। িনরীkা
কমর্কতর্া েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o pিতপাদন করতঃ যথাশী সmব েবতনপt জাির কিরেবন।
েবতন িনধর্ারণ িববরণী pিতপাদেন িবলm ঘিটেল সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ করা যাiেব, তেব ei pিkয়ায়
aিতিরk েবতন pদান করা হiয়া থািকেল তাহা েফরতেযাগ হiেব ei মেমর্ সংি
কমর্কতর্ােক েবতন িবেলর
সে eকিট aংগীকারপt েপশ কিরেত হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ
করতঃ েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী সংkাn িববরণী পাঠাiেবন। সংি িনরীkা o িহসাব কাযর্ালয় যথাশী
সmব েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণীসমহূ পরীkা o pিতপাদন কিরেবন eবং যিদ েবতন িনধর্ারণ সmিকর্ত েকান
আপিt থােক, তেব তাহা সংি িবভাগীয় pধােনর সিহত পরামশর্kেম িন িt কিরেবন।
৩) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন সােপেk,
সmাবনা রিহয়ােছ তাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o
ৃ
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
৫) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেবন।
২০। আয়কর।⎯
ৃ পিরেশািধত হiয়ােছ বিলয়া গণ
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর সরকার কতর্ক
হiেব।
২১। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
১) ২৭েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o, নং–৩২৯-আiন/ ৯/ aম/ aিব (বাsঃ)/ জাঃ েবঃ েsল-৬/ ৯১/ ৬৯ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১,
eর মাধ েম জািরকত
aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
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ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।
নং-aম/aিব/(বাsঃ)-১ জাঃ েবঃ েsল-৬/৯৭/২৫১

তািরখ:

০৪-০৮-১৪০৪ বাং
১৮-১১-১৯৯৭ iং

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা।
৪। সিচব sরাT মntণালয়, ঢাকা।
৬। সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা।
৭। মহাপিরচালক, বাংলােদশ রাiেফলস, ঢাকা।
৮। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪৩, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা।
তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৯। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা।
তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
১০। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল েজলা)।
১১। থানা িহসাবরkণ কমর্কতর্া (সকল uপ-েজলা)।
১২। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৩। aথর্ িবভােগর ব য় িনয়ntণ/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৪। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা।
ু
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ আেদশিট বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৫। গাডর্ নিথ/ সংকলন।
মািনক লাল সমdার
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান)

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
নেভmর ১৮, ১৯৯৭

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯৭
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় নেভmর ১৮, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ৪ঠা agহায়ন, ১৪০৪ বাংলা/ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী
eস.আর.o নং–২৬৪-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৪/৯৭/২৪৬⎯Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
১) ei আেদশ চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জলাi
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
ু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk,
কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt
ু
ৃ বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক )
বিd
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জলাi
ু , ১৯৯৭
তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ৪০ ভাগ
১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব;
ৃ -১/ ৯৫/ ০৯-েত
খ) aথর্ িবভােগর ১৯েশ িডেসmর, ১৯৯৫ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব (বাs-১)/ েবতন বিd
ৃ
চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান
uিlিখত েবতন বিdসহ
েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক
৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত ei আেদেশর aধীেন,
anে দ ১৮-েত বিণর্ত িটিফন ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার, সরকাির েগেজেট
pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কিরেব, েসirপ হাের pেদয় হiেব।
ূ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনেmািlিখত ব িkবগর্ ব তীত ব াংক eবং aথর্লgী
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ
ূ চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:pিত ানসমেহ
ক) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’;
খ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
গ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঘ) ব াংক o aথর্লgী pিত ােন েpষেণ িনযk
ু সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত ব িkগণ।
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘aথর্লgী pিত ান’ aথর্ৃ ব াংক;
১) বাংলােদশ কিষ
২) বাংলােদশ িশl ব াংক;
৩) বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা;
৪) iনেভsেম ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ;
৫) বাংলােদশ হাuজ িবিlং ফাinাn কেপর্ােরশন; eবং
ৃ unয়ন ব াংক।
৬) রাজশাহী কিষ
খ) ‘ব াংক’ aথর্১) বাংলােদশ ব াংক;
২) agণী ব াংক;
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩) জনতা ব াংক; eবং
৪) েসানালী ব াংক;
গ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ আেদশ চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর
aধীন েবতন েsল;
ঙ) ‘pিত ান’ aথর্ ব াংক aথবা aথর্লgী pিত ান;
চ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩-e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম, পেদর
ছ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)।
মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১) ১লা জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale)
কাযর্কর হiেব, যথা:েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬।

৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১)
টাকা ১০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৮৬০০–২২৫×৪–৯৫০০
টাকা ৭৮০০–২০০×৬–৯০০০
টাকা ৭১০০–২০০×৮–৮৭০০
ক) টাকা ৬৩০০–১৭৫×১০–৮০৫০
খ) টাকা ৫৮০০–১৭৫×১০–৭৭২৫
( ধমাt
বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ু
ক) টাকা ৪৮০০–১৭৫×১৪–৭২৫০
খ) টাকা ৪৮০০–১৭৫×১২–৬৯০০
( ধমাt
বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ু
টাকা ৪১০০–১৫০×১৬–৬৫০০
টাকা ৩২০০–১৪০×১৬–৫৪৪০
টাকা ২৮৫০–১২৫×৭–৩৭২৫–iিব–১৩০×১১–৫১৫৫

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর)
টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০
টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০
টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০
ক) টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০
খ) টাকা ৮৮০০–২৬০×১১–১১৬৬০
( ধমাt
বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ু
ক) টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০
খ) টাকা ৭২০০–২৬০×১২–১০৩২০
( ধমাt
বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ু
টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০
টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০
টাকা
৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–
৭৭৪০
টাকা ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–iিব–১২৫×১১–৪৪৮০ টাকা
৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–
৬৬২৫
টাকা ১৭২৫–১০৫×৭–২৪৬০–iিব–১১৫×১১–৩৭২৫ টাকা
২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–
৫৫০৫
টাকা ১৫৫০–১০০×৭–২২৫০–iিব–১০৫×১১–৩৪০৫ টাকা
২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–
৫১৩০
টাকা ১৪৭৫–৯০×৭–২১০৫–iিব–৯৫×১১–৩১৫০
টাকা
২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–
৪৭৩৫
টাকা ১৩৭৫–৮০×৭–১৯৩৫–iিব–৮৫×১১–২৮৭০
টাকা
২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–
৪৩১৫
টাকা ১৩০০–৭০×৭–১৭৯০–iিব–৭৫×১১–২৬১৫
টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
টাকা ১২০০–৬০×৭–১৬২০–iিব–৬৫×১১–২৩৩৫
টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫
টাকা ১১২৫–৫৫×৭–১৫১০–iিব–৬০×১১–২১৭০
টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০
টাকা ১০৫০–৪৫×৭–১৩৬৫–iিব–৫০×১১–১৯১৫
টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫
টাকা ৯৭৫–৪০×৭–১২৫৫–iিব–৪৫×১১–১৭৫০
টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫
টাকা ৯০০–৩৫×১৮–১৫৩০
টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯
ৃ anেমািদত
ূ েsল, ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩
e বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা যায় নাi, তঁাহারা
aথর্ িবভােগর i-বক
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সংি

ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।

৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ৃ
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
anেমািদত ব িkগত েsল aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন
েsেলর anrপ (corresponding scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত
পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
(আ) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
(i) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন, সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল
সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
সংি
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান
পেদ ৩০েশ জন
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ)
ু , ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতন বিdর
ৃ
হাের pদান করা
anসাের pাপ েবতন বিd
হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
ু হiেব;
খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
ৃ
বিdর
aংক েযাগ কিরেত হiেব, তেব েয সকল ব িkর েবতন েsল টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) eবং যঁাহারা
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর
েkেt দফা (খ) pেযাজ হiেব না, যথাৃ ;
a) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
আ) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
সেবর্া সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল (টাi-েsল)-eর
sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল (টাiমেsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না।
গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১লা
ৃ
ূ sিবধাসহ pাপ েবতন ৩০েশ জন
পণর্
জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর
ৃ পাiয়ােছ, তাহা হiেল ৩০েশ জন
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd
ু , ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার
ৃ কিরয়া েয aংক pাপ হয় uহা তঁাহার বতর্মান েবতেনর সে েযাগ
আহিরত বা pাপ aংেকর uপর ১২% বিd
কিরয়া eবং pেযাজ েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ধােপর sিবধা pদান কিরয়া (aথর্াৎ uk ১২%
ৃ
বিdসহ
সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি েsেলর েকান ধােপর সমান হiেল ঐ ধােপ
eবং uহার সমান েকান ধাপ না থািকেল পরবতর্ী u তর ধােপ) তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব ei
ৃ র sিবধা ei আেদেশর anে দ ১-eর uপ-anে দ (৩) eর দফা (ক) eবং (খ) eর িবধান
েবতন বিd
সােপেk pেদয় হiেব।
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
aথর্ িবভােগর i-বক
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হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা
aব বিহত পেবর্
ূ র
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, তাহা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্
তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকর সে যk
১৯৯৮
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু
ু কিরয়া ৩০েশ জন
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
uদাহরণ:
ু েকান কমর্কতর্া ৩০েশ জন
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ েsেলর আoতাভk
ু , ১৯৯৭
ূ েবতন পাiতন, েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত anযায়ী তঁাহার
তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল
েবতন ১লা জলাi
১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব (৪৩০০+৭
ু
ূ র জn ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাi
বৎসর চাকির পিতর্
ু , ১৯৯৭
তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–৩৭২৫) ×
৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তঁাহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ
হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ৭২০০–
১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব। তেব িতিন
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতন o
পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্
পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা–৪৪০৩ টাকা) শতকরা ৬০
ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তঁাহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্
ূ আহিরত বা pাপ aংেকর সিহত েযাগ
কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pাপ
ূ sিবধা pাপ হiেবন।
হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
৩) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া।–ei uপ-anে েদ uিlিখত েpষণ বিলেত েকান ব িkর eক pিত ান হiেত an pিত ােন asায়ী
বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেব
।
ু
ু
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
৫) েয ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল,
ু
১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটকালীন
সমেয়র
জn pাপ হiেবন না।
৬) েয ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ জন
পনবর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা
হiেব।
ু
ূ
৭) ১লা জলাi
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
ূ
ছিট
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ৃ
ু কালীন
ূ
েবতন বিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর
েপনশন (pেযাজ েkেt) o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পূণর্ sিবধা pেদয় হiেব
eবং িবিধ েমাতােবক pাপ সmণর্
ূ টাকা পিরেশাধ করা হiেব।
৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১লা
জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ
বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয়
পরণ
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ২৩৭৫–৫১৩০, টাকা ২৫৫০−৫৫০৫ eবং ৩৪০০−৬৬২৫ েবতন েsেলর
anভর্ু k কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং তঁাহােদর
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর েsল
চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
(টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
ু কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া
৩) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪৩০০–৭৭৪০ eবং তদূ র্ েsলভk
সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর েsল (টাiম-েsল)
শতর্ািদ পরণ
িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ৪থর্
েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর েবতন েsল টাকা ৪৩০০–৭৭৪০,
টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর
পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং
টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল,
েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা, পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০
সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
pাপ হiেবন।
ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
aধীেন ১ম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল
pেদয় হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান
ৃ
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর
ৃ
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা
ূ েত পরবতর্ী
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
ৃ pাপ হiেবন।
বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন
ৃ pেদয় হiেব।
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা
ু eবং ১লা জলাi
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk
ু , ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর
িবধান anযায়ী সংি েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up)
ৃ
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২
ৃ
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
৪) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর
ৃ ঘেট, তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
বািষর্ক েবতন বিd
(iনিkেম ট-eর) পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 789 •

১) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন ei anে েদর (২) uপিনেয়াগকত
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী বা eিgকালচার বা
eিনম াল হাজব াি D বা েভেটিরনারী সােয়n িডgী (u মাধ িমক সািটর্িফেকট পরীkা পাস করার পর ৪
ৃ sীকত
ৃ iহার সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
ৃ pদান
বৎসেরর েকাসর্ সmn) বা সরকার কতর্ক
করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী
সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd
পাiেবন।
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ
জন
েsেল তঁাহার েয েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি
ৃ
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বিdসহ
) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭
ূ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ৩০েশ জন
তািরেখ pাপ মল
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ হiেত
ৃ
ু জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর
ূ sিবধা িতিন pাপ হiেবন। uৎসব ভাতা েবানাসসহ anাn ভাতািদ
নতন
পণর্
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pাপ aংেক ৩০েশ জন
হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ
ৃ পেদর েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব।
কিরেত হiেব েয, ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

েবতন েsল
টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২,৯০০-১৪,৩০০
টাকা ১১,৭০০-১৩,৫০০
টাকা ১০,৭০০-১৩,১০০
ক) টাকা ৯,৫০০-১২,১০০
খ) টাকা ৮,৮০০-১১,৬৬০
ক) টাকা ৭,২০০-১০,৮৪০
খ) টাকা ৭,২০০-১০,৩২০
টাকা ৬,১৫০-৯,৭৫০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
পণর্
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৮ বৎসর
৫ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ক) েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় েবতন েsল ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা
aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন
তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
ু , ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা
১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্
২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ৃ সময়কাল।
ু েসi সকল পেদর েয-েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
েsলভk
তৎসহ
ু িছল aথবা ১ জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু ,
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা
জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
aথর্ িবভােগর i-বক
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ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০,
৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন
ু িছল eবং
েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০
ৃ সমেয়র aধর্কাল;
ু েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
েsলভk
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয a aথর্াৎ শতকরা ৬০ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
১) চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২ anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল
রাখা হiয়ােছ, eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল েয সকল
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
২) anে দ ৬(১)(ক)(i)-e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। u

কািরগির jানসmn o েপশাগত দkতাসmn ব িkেদর জn িবেশষ িবধান।⎯

চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১৩ anে েদ eতদসংkাn েয িবধান
বহাল রাখা হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েম জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা eকi শতর্াধীেন বহাল থািকেব।
১৪। িচিকৎসা ভাতা।⎯
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n
িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
২) চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ ১৪(২)েত uিlিখত sিবধা
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা
eবং িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব।
১৫। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক ৩০ জন
ু , ১৯৯৭
তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n
বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
ৃ বরাdকত
ৃ বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত
২) েয সকল ব িk pিত ান কতর্ক
বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
ৃ বরাdকত
ৃ বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
৩) েয সকল ব িk pিত ান কতর্ক
ু ,
ূ ক সংি pিত ানেক pদান কিরেত হiেব, যথা:১৯৯৯ পযর্n িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ
ক) কমর্কতর্ােদর েkেt pাপ মল
েবতেনর ৭.৫%;
খ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৭৫০–৩৩০০ eবং তদূ র্ েবতন েsেলর anভর্ু k,
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর
তঁাহােদর েkেt pাপ মল
৫%;
গ) কমর্চারীেদর েkেt যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০, টাকা ১৫৬০–২৬৯৫ o
aথর্ িবভােগর i-বক
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ু হন, তঁাহােদর েkেt েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
টাকা ১৬২৫–২৯০৫-eর আoতাভk
ৃ
ৃ িবিধ anযায়ী ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক pিত ান কতর্ক
৪) েয ব িk, সমেয় সমেয় জািরকত
pদt বাসsােনর জn েকান বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব না িকnু ভিবষ েত যঁাহারা ঐসব পেদ িনেযাগpাp
হiেবন তঁাহারা বাড়ী ভাড়া pদান কিরেবন।
৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, রাTায়t ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন
eবং তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বািড়
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
১৬। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ ১৬-েত pদt বািড় ভাড়া
িসিলং সংkাn আেদশাবলী pেযাজ েkেt eকi শতর্াধীেন পনরােদশ
না েদয়া পযর্n বলবৎ থািকেব।
ু
১৭। যাতায়াত ভাতা।⎯
১) ক) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০–
২৪০০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায়
aবিsত
ু
হiেল িতিন ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত
থািকেবন।
খ) uপ-anে দ (১) eর (ক)েত uিlিখত েsেলর েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা
খলনা
ু র বািহের aবিsত হiেল িতিন ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n
যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n uপanে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
ু
১৮। িটিফন ভাতা।⎯
ৃ
ু ে ণীর কমর্চারী ১লা জলাi
সকল ততীয়
o চতথর্
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ (eকশত) টাকা হাের িটিফন
ভাতা pাপ হiেবন, িকnু েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা পান তঁাহারা uk ভাতা pাপ হiেবন
না।
১৯। েবতন pদান পdিত।⎯
১) সংি pিত ান ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ব িkগেণর েবতন িনধর্ারণ কিরেব
eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eকিট িববরণী েpরণ কিরেব। সংি
pিত ান তাহােদর
ৃ েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী যথাযথভােব িনরীkা o pিতপাদন
সংি
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
করাiেব eবং ei ব াপাের aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক uহা aবিহত করাiেব।
২) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত ১ বৎসেরর মেধ যাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন সােপেk,
সmাবনা রিহয়ােছ তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা িবভাগীয় pধানগণ eবং আয়ন o
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ
ব য়ন কমর্কতর্াগণেক aপর্ণ করা হiল। ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
৩) আহিরত aিতিরk েবতন pদােনর িনিমেt িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব েবতন
পিরেশাধ করা যাiেব। সংি
pিত ান ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথাযথভােব েরকডর্ভু k কিরেব
eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেবন।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
২০। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
১) চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত,
eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।
নং-aম/ aিব/ (বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২৪৬

তািরখ:

০৪-০৮-১৪০৪ বাং
১৮-১১-১৯৯৭ iং

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা।
৪। সিচব সংsাপন মntণালয়।
৫। সিচব, ব াংিকং িবভাগ, aথর্ মntণালয়।
৬। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, বাংলােদশ aিডট হাuজ, ৪৩, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা।
৭। গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা।
৮। ব বsাপনা পিরচালক, –––––––––––––––– সকল রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ান।
৯। মহা-পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা।
১০। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১। ব াংিকং িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১২। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির [ব াংক o লথর্লgী pিত ান] (েবতন o
ু
ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
মািনক লাল সমdার
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ]

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
নেভmর ১৮, ১৯৯৭

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
১৯৯৭

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৮ নেভmর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা/১৮ নেভmর, ১৯৯৭ iংেরজী
eস.আর.o নং–২৬৩-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৩/৯৭/২৪৫⎯Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।⎯
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭
১) ei আেদশ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩)-eর িবধান সােপেk, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব;
৩) ei আেদশ anে দ ৩-e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহূ ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk
কাযর্কর হiেব;
েবতন
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধমাt
ু
ৃ বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক )
বিd
শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জলাi
ু , ১৯৯৭
তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ৪০ ভাগ
১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত pেদয় হiেব;
ৃ -১/ ৯৫/ ০৯-েত
খ) aথর্ িবভােগর ১৯েশ িডেসmর, ১৯৯৫ তািরেখর sারক নং- aম/ aিব(বাs-১)/ েবতন বিd
ৃ
ূ ] (েবতন o ভাতািদ)
চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
uিlিখত েবতন বিdসহ
আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা/ েবানাসসহ) ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত
ei আেদেশর aধীেন, anে দ ১৮-e বিণর্ত িটিফন ভাতা ব তীত, anাn সকল ভাতা o েবানাস সরকার,
সরকাির েগেজেট pjাপন dারা েযrপ িনধর্ারণ কের, েসirপ হাের pেদয় হiেব।
ূ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনেmািlিখত ব িkবগর্ ব তীত anাn সকল s৪) ei আেদেশর িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ
শািসত (Public Bodies) o রাTায়t pিত ােন িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব যথা:ক) sানীয় pিত ানসমহূ, যথা, িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, থানা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ;
খ) বাংলােদশ িবমান করেপােরশন;
গ) বাংলােদশ িশিপং করেপােরশন;
ূ o aথর্লgী pিত ানসমহূ, যথা, বাংলােদশ ব াংক, েসানালী ব াংক, agণী ব াংক, জনতা ব াংক,
ঘ) ব াংকসমহ
ৃ ব াংক, রাজশাহী কিষ
ৃ unয়ন ব াংক, বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা,
বাংলােদশ িশl ব াংক, বাংলােদশ কিষ
বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেপােরশন eবং বাংলােদশ গহৃ িনমর্াণ ঋণদান করেপােরশন;
ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance,
1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’;
চ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
ছ) চু িk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ূ েpষেণ কমর্রত সরকাির ব িkগণ।
জ) s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
২। সংjা।⎯
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশূ ] (েবতন o ভাতািদ)
ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
আেদশ, ১৯৯১ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
aথর্ িবভােগর i-বক
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গ) ‘সংsা বা ‘pিত ান’ aথর্ s-শািসত (Public Bodies) pিত ান বা রাTায়t pিত ান;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
ঘ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭।⎯
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১) ১লা জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ১৯৯৭ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale)
কাযর্কর হiেব, যথা:েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১)
টাকা ১০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৮৬০০–২২৫×৪–৯৫০০
টাকা ৭৮০০–২০০×৬–৯০০০
টাকা ৭১০০–২০০×৮–৮৭০০
টাকা ৬৩০০–১৭৫×১০–৮০৫০
টাকা ৪৮০০–১৭৫×১৪–৭২৫০
টাকা ৪১০০–১৫০×১৬–৬৫০০
টাকা ৩২০০–১৪০×১৬–৫৪৪০
টাকা ২৮৫০–১২৫×৭–৩৭২৫–iিব–১৩০×১১–৫১৫৫

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭
(১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত কাযর্কর)
টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০
টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০
টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০
টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০
টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০
টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০
টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০
টাকা
৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–
৭৭৪০
টাকা ২৩০০–১১৫×৭–৩১০৫–iিব–১২৫×১১–৪৪৮০ টাকা
৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–
৬৬২৫
টাকা ১৭২৫–১০৫×৭–২৪৬০–iিব–১১৫×১১–৩৭২৫ টাকা
২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–
৫৫০৫
টাকা ১৫৫০–১০০×৭–২২৫০–iিব–১০৫×১১–৩৪০৫ টাকা
২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–
৫১৩০
টাকা ১৪৭৫–৯০×৭–২১০৫–iিব–৯৫×১১–৩১৫০
টাকা
২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–
৪৭৩৫
টাকা ১৩৭৫–৮০×৭–১৯৩৫–iিব–৮৫×১১–২৮৭০
টাকা
২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–
৪৩১৫
টাকা ১৩০০–৭০×৭–১৭৯০–iিব–৭৫×১১–২৬১৫
টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
টাকা ১২০০–৬০×৭–১৬২০–iিব–৬৫×১১–২৩৩৫
টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫
টাকা ১১২৫–৫৫×৭–১৫১০–iিব–৬০×১১–২১৭০
টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০
টাকা ১০৫০–৪৫×৭–১৩৬৫–iিব–৫০×১১–১৯১৫
টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫
টাকা ৯৭৫–৪০×৭–১২৫৫–iিব–৪৫×১১–১৭৫০
টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫
টাকা ৯০০–৩৫×১৮–১৫৩০
টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pাপ তা।⎯
ূ েsল, ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় েথেক িসেলকশন
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েকান ব িk সংি পেদ েয মল
েgড anেমািদত u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১লা জলা
ু i, ১৯৯৭ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত
তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ৩০েশ জন
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা তঁাহািদগেক pদান করা যায় নাi, তঁাহারা
ূ
সংি আেদশ anযায়ী uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।⎯
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন;
ক) ১৯৯৭ সেনর ৩০েশ জন
ু তািরেখ pাp বা pাপ মল
তৎসহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন o ব িkগত ভাতা (যিদ থােক)।

aথর্ িবভােগর i-বক
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৬। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ।⎯
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন sীয় বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding
scale) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত anে দ ৪-eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) (a) যিদ তাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর কম হয় তাহা হiেল
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সবর্িনm ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
(আ) যিদ তঁাহার ‘বতর্মান েবতন’ সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সবর্িনm ধােপর u তর হয় eবং
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল তঁাহার বতর্মান েবতেনর সমান েকান ধাপ
না থােক, তাহা হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব;
(i) যিদ তঁাহার বতর্মান েবতন, সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা হiেল
সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ করতঃ বতর্মান েবতন eবং
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব, eবং uk পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান
ূ কার েমাট চাকিরকাল গণনাপবর্
ূ ক তঁাহােক িনেmর দফা (খ)
পেদ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ পযর্n তঁাহার পেবর্
ৃ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সেবর্া েবতন বিdর
ৃ
anসাের pাপ েবতন বিd
হাের pদান করা
হiেব eবং uহা তঁাহার ব িkগত েবতেনর সিহত যk
হiেব
;
ু
খ) eকi পেদ aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ েকান পেদ ৩০েশ জন
ু ১৯৯৭ তািরখ পযর্n েমাট
ৃ েবতেনর সিহত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনmrপ েবতন
চাকিরকােলর জn দফা (ক)-েত িনণর্য়কত
ৃ
বিdর
aংক েযাগ কিরেত হiেব, তেব েয সকল ব িkর েবতন েsল টাকা ১৫,৭৫০ (িনধর্ািরত) eবং যঁাহারা
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত) েবতন েsেলর পেদ িনেয়ািজত আেছন, তঁাহােদর
েkেt দফা (খ) pেযাজ হiেব না, যথাৃ ;
(a) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩ বৎসেরর কম েময়ােদর ukrপ চাকিরর জn ১িট েবতন বিd
ৃ eবং ৩ বৎসেরর
(আ) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ukrপ চাকিরর pিত ৩ বৎসেরর জn eকিট েবতন বিd
aিধক চাকিরকােলর েয েকান aংশ aথবা পরবতর্ী ৩ বৎসেরর চাকিরকােলর েয েকান gিণতেকর জn
ৃ ;
১িট েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, eirপ েবতন বিdর
সেবর্া সংখ া েয সকল ব িk u তর েsল (টাi-েsল)eর sিবধা gহণ কেরন নাi, তঁাহােদর েkেt ৩িটর aিধক হiেব না eবং েয সকল ব িk u তর েsল
(টাiম-েsল)-eর sিবধা gহণ কিরয়ােছন তঁাহােদর েkেt ২িটর aিধক হiেব না।
গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১লা
ৃ
ূ sিবধাসহ pাপ েবতন ৩০েশ জন
জলাi
পণর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ
ৃ পাiয়ােছ, তাহা হiেল ৩০েশ জন
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd
ু , ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার
ৃ কিরয়া েয, aংক pাপ হয় uহা তঁাহার বতর্মান েবতেনর সে
আহিরত বা pাপ aংেকর uপর ১২% বিd
েযাগ কিরয়া eবং, pেযাজ েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ধােপর sিবধা pদান কিরয়া (aথর্াৎ, uk
ৃ
১২% বিdসহ
সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি েsেলর েকান ধােপর সমান হiেল ঐ
ধােপ eবং uহার সমান েকান ধাপ না থািকেল পরবতর্ী u তর ধােপ) তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব,
ৃ
তেব ei েবতন বিdর
sিবধা ei আেদেশর anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩) eর দফা (ক) eবং (খ) eর
িবধান সােপেk pেদয় হiেব।
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ ei আেদেশর anে দ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা
aব বিহত পেবর্
৬০ ভাগ িহসােব েয aংক pেদয় হয়, তাহা ১লা জলাi
১৯৯৭ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত
ু
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেকর সে যk
পেবর্
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু
ু কিরয়া ৩০েশ জন
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১৯৯৮ হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
uদাহরণ:
ু েকান কমর্কতর্া ৩০েশ
েয েkt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ েsেলর আoতাভk
ূ েবতন পাiতন, েসi েkেt ei anে েদ বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ৩৭২৫ টাকা মল
anযায়ী তঁাহার েবতন ১লা জলাi
১৯৯৭ তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ েবতন েsল ৪৮৫৫ টাকায় িনধর্ািরত হiেব
ু
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ র জn ১৮৫ টাকা হাের ৩িট iনিkেম ট বাবদ ৫৫৫ টাকা)। ei েkেt ১লা জলাi
(৪৩০০+৭ বৎসর চাকির পিতর্
ু ,
১৯৯৭ তািরেখ িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ aথর্াৎ ৬৭৮ টাকা {(৪৮৫৫–
৩৭২৫) × ৬০%} বতর্মান েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া তঁাহােক ৪৪০৩ টাকা (৩৭২৫ + ৬৭৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭
তািরখ হiেত pেদয় হiেব। িতিন যিদ ১লা েসেpmর, ১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা
৭২০০–১০৮৪০ েsেল পেদাnিতpাp হন, তাহা হiেল ঐ তািরেখ তঁাহার েবতন ৭২০০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব।
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ
তেব িতিন পেদাnিতpাp পেদ েযাগদােনর তািরখ হiেত পেদাnিতর aব বিহত পেবর্
েবতন o পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতেনর পাথর্েক র aথর্াৎ ২৭৯৭ টাকার (৭২০০ টাকা–৪৪০৩ টাকা)
ূ আহিরত বা pাপ aংেকর
শতকরা ৬০ ভাগ িহসােব ১৬৭৮.২০ টাকা তঁাহার পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পবর্
সিহত েযাগ কিরয়া িনধর্ািরত aংক aথর্াৎ ৬০৮১.২০ টাকা (৪৪০৩ + ১৬৭৮.২০ টাকা) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ
ূ sিবধা pাপ
পযর্n pাপ হiেবন। তেব ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ তািরখ হiেত িতিন পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
হiেবন।
৩) ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যাহারা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৪) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থাকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া।–ei uপ-anে েদ uিlিখত েpষণ বিলেত েকান ব িkর eক pিত ান হiেত an pিত ােন asায়ী
বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেব
।
ু
ু
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
৫) েয ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ ছিটেত
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
হiত েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। িকnু জাতীয় েবতন েsল,
ু
১৯৯৭-েত তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটকালীন
সমেয়র
জn pাপ হiেবন না।
৬) েয ব িk ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩০েশ জন
পনবর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা
হiেব।
ু
ূ
৭) ১লা জলাi
ছিটেত
িছেলন, ধুমাt েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
েবতন uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু কালীন সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
ূ
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিট
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
ৃ
ু কালীন
ূ ক ছিট
েবতন বিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমল
ু
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৮) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর
েপনশন o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব। eবং িবিধ
েমাতােবক pাপ সmণর্
ূ টাকা পিরেশাধ করা হiেব।
৭। িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল o ব িkগত েsেলর ধারাবািহকতা।⎯
বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল, েয নােমi aিভিহত হuক
না েকন, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ uহা িবদ মান শতর্াধীেন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বহাল থািকেব।
৮। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) eর pাপ তা।⎯
১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ১৫০০–২৪০০ হiেত টাকা ৩৪০০–
৬৬২৫ েবতন েsেলর আoতাভু k, তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ
বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয়
পরণ
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ
সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
aথর্ িবভােগর i-বক
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২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ২৩৭৫–৫১৩০, টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ eবং টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ েবতন
েsেলর anভর্ু k কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি
পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর
তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
ু কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর িনজ েবতন
৩) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ eবং তদূ র্ েsলভk
েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর o তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল u তর েsল, u তর
eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল,
১৯৯৭ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১০,৭০০–১৩,১০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর েবতন েsল টাকা
৪৩০০–৭৭৪০, টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০-eর anভর্ু k, s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায়
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ১৯৯৭-েত টাকা ৭২০০–১০৮৪০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
pাপ হiেবন eবং টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eবং টাকা ৬১৫০–৯৭৫০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর
কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ eর বা,
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল
পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
(টাiম-েsল) টাকা ৭২০০–১০৮৪০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
ব াখ া।⎯ei uপ-anে েদর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
aধীেন pথম ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল
pেদয় হiেব।
ৃ ।⎯
৯। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতন বিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬-eর িবধান
ৃ
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯১-েত েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ৃ
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১লা জলাi
eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর
ু , ১৯৯৭ তািরেখর পের পেদাnিত বা
ূ েত পরবতর্ী
িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকিরকাল পিতর্
ৃ pাপ হiেবন।
বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
২) েয সকল েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখi পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন
ৃ pেদয় হiেব।
েsল, ১৯৯৭-েত েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখi বািষর্ক েবতন বিd
৩) েয সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর ১০ হiেত ২০নং েsল (টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ হiেত টাকা
ু eবং ১লা জলাi
১৫০০–২৪০০)-eর আoতাভk
ু , ১৯৯৭ তািরেখ যঁাহােদর েবতন anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর
িবধান anযায়ী সংি েsেলর সেবর্া সীমায় িনধর্ািরত হiয়ােছ eবং যঁাহােদর েবতন ঐ sের আবd (stuck-up)
ৃ
েsেল বািষর্ক েবতন বিdর
সেবর্া হাের pিত ২
হiয়া থািকেব, তঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
ৃ
বৎসর anর ১িট কিরয়া বািষর্ক েবতন বিdর
ব িkগত েবতন িহসােব pাপ হiেবন eবং ঐ সকল ব িkগত েবতন
anে দ ৬(১)(ক)(i)-eর িবধান anযায়ী pাপ ব িkগত েবতেনর সে সংেযািজত হiেব।
৪) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ anসাের যঁাহােদর
ৃ ঘেট, তঁাহািদগেক uk বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
বািষর্ক েবতন বিd
(iনিkেম ট-eর) পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১০। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।⎯
১) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন ei anে েদর (২) uপিনেয়াগকত
anে েদ বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর
৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী aথবা u
মাধ িমক সািটর্িফেকট পরীkা পাশ করার পর ৪ বৎসর েময়াদী েকাসর্ পাশ করতঃ eিgকালচার বা
eিgকালচারাল iেকানিমkস বা eিgকালচারাল iি িনয়ািরং বা eিনম াল হাজব াি D বা েভেটিরনারী সােয়nৃ sীকত
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট
e েয িডgী aজর্ন করা হয় েসi িডgীধারীেক aথবা বা সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব
aিgম েবতন বিd
aথর্ িবভােগর i-বক
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িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgী ছাড়াo
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-eo িডgী
সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
পেদর
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ k কতর্ক
ৃ aথর্ মntণালেয়র সিহত আেলাচনাkেম, িনিদর্ েকান পেদ সmণর্
গ) uপযk
ূ rেপ পিরকlনা o
ু কতর্প
নkা কােজ িনেয়ািজত সহকারী pেকৗশলী eবং িনবর্াহী pেকৗশিল তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেল ৩িট েবতন
ৃ pাপ হiেবন। তঁাহারা যতিদন পিরকlনা o নkা কােজ সহকারী pেকৗশলী বা িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ
বিd
ৃ
িনেয়ািজত থািকেবন, ততিদন পযর্n ei েবতন বিdর
sিবধা pাপ হiেবন। পিরকlনা বা নkা কােজ
িবেশষjা, েযাগ সহকারী pেকৗশলীেদর মধ হiেত পিরকlনা বা নkার িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ পেদাnিত
েদoয়া হiেব। uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী পেদ পেদাnিতpাp েকান পিরকlনা বা নkা কােজ িনেয়ািজত েকান
ৃ k কতর্ক
ৃ uk পেদ েযাগদােনর জn aব াহিত pদান করা না
সহকারী pেকৗশলীেক জনsােথর্ uপযk
ু কতর্প
হiেল, যতিদন িতিন পিরকlনা বা নkার সহকারী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত থািকেবন ততিদন িতিন জাতীয়
েবতন েsল ১৯৯৭ eর টাঃ ৬১৫০–৯৭৫০/–েত েবতন আহরণ কিরেবন।
ৃ গেবষণা
ঘ) বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন, বাংলােদশ বjািনক eবং িশl গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ কিষ
ৃ গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ পাট গেবষণা
iনি িটuট o বাংলােদশ ধান গেবষণা iনি িটuট, বাংলােদশ কিষ
iনি িটuট eবং বাংলােদশ চা গেবষণা iনি িটuট জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর টাকা ৪৩০০–৭৭৪০/-eর
ৃ ম রু করা হiেব যিদেকান পেদ pথম িনেয়াগpাp eকজন কমর্কতর্ােক ২িট aিgম েবতন বিd
ূ
(a) পদিট গেবষণামলক
পদ িহসােব িনিদর্ থােক; eবং
(আ) সংি

ব িkর িনmিলিখত েযাগ তাgিলর মেধ কমপেk েয েকান eকিট থােক-

১) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং iি িনয়ািরং
e ১ম ে ণীর িডgীঘারী হiয়া থােকন;
ৃ
১ম
২) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং কিষেত
ে ণীর িডgীধারী (u মাধ িমক সািটর্িফেকট লােভর পর ৪ বৎসেরর েকাসর্ সmিলত) iয়া থােকন।
৩) িতিন িশkা জীবেন েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং িবjান িবষেয়
১ম ে ণী মা াসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন;
৪) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং ১ম ে ণীর
সmান িডgীসহ িবjান িবষয় ২য় ে ণীর মা াসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন।
৫) মাধ িমক sল
ু সািটর্িফেকট eবং u মাধ িমক sল
ু সািটর্িফেকট পরীkার ১ম িবভােগ utীণর্ হiয়া
থােকন eবং কমপেk ৬০% নmরসহ িচিকৎসা িবষেয় sাতক িডgীধারী হiয়া থােকন;
ৃ ম রু করা
তেব আরo শতর্ থােক েয, uপেরর দফা ১ (ঘ) anসাের যঁাহােদরেক েবতন বিd
ৃ pাপ হiেবন
হiেব, তঁাহারা ei uপ-anে েদর দফা (ক) (খ) o (গ) anসাের েকান েবতন বিd
না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হiয়া
থােকন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত হiয়া
ৃ পাiেবন।
তােক, তাহা হiেল িতিন ১িট েবতন বিd
২) ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনধর্ািরত েবতন eবং ৩০েশ
জন
েsেল তঁাহার েয েবতন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp হiেল জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-eর সংি
ৃ
িনধর্ািরত হiত (১৯৯৫ সেন pদt ১০% েবতন বdসহ
) uহার পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভাগ ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭
ূ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ৩০েশ জন
তািরেখ pাপ মল
ু , ১৯৯৮ হiেত
ু , ১৯৯৮ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ৃ
ু জাতীয় েবতন েsেল েবতন বিdর
ূ sিবধা িতিন pাপ হiেবন। uৎসব ভাতাসহ anাn ভাতািদ ৩০েশ
নতন
পণর্
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ pাপ aংেক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত
৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n চাকিরেত pথম িনেয়ােগর েkেt সকল িনেয়াগপেt ei মেমর্ uেlখ কিরেত হiেব
ৃ পেদর
েয চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭-eর ei uপ-anে দ-eর িবধান েমাতােবক িনেয়াগকত
েবতন o ভাতািদ pেদয় হiেব।
১১। পেদর পণর্
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।⎯
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

টাকা ১৫,০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২,৯০০-১৪,৩০০
টাকা ১১,৭০০-১৩,৫০০
টাকা ১০,৭০০-১৩,১০০
টাকা ৯,৫০০-১২,১০০
টাকা ৭,২০০-১০,৮৪০
টাকা ৬,১৫০-৯,৭৫০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
পণর্
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল
ক) ১ জলাi
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় ৫ম েgডভর্ু k চাকিরর pকত
ু
পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্ েsেল
িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
ু , ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০
বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা
ু েসi
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsলভk
তদূ র্ েsলভk
ৃ সময়কাল।
সকল পেদর েয-েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
তৎসহ
ু
খ) ১ জলাi
ু , ১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫,
িছল িকংবা ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা
বা টাকা ৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
১৩৫০–২৭৫০, টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১-েত টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা
েsলভk
ৃ সমেয়র aধর্কাল;
ু েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
২৩৭৫–৫১৩০ েsলভk
তৎসহ
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn পেদ pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয a aথর্াৎ শতকরা ৬০ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতন বিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১২। ভাতািদর pাপ তা।⎯
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর ১২
১) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
anে েদ েযi সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ, eবং ১ জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ পযর্n সরকােরর
sিনিদর্ আেদশ বেল েয সকল ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ pবতর্েনর
পেরo ৩০ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
২) anে দ ৬(১)(ক)(i) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১৩। িচিকৎসা sিবধািদ।⎯
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n
িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১ eর anে দ
২) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ
১৩(২)েত uিlিখত িচিকৎসা সংkাn িবধানাবলী eবং anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ eবং যাহা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯
ু , ১৯৯৭ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০েশ জন
aথর্ িবভােগর i-বক
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তািরখ পযর্n বহাল থািকেব।
১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।⎯
ূ ] (েবতন o ভাতািদ)
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
আেদশ, ১৯৯১-eর িবধান েমাতােবক ৩০ জন
,
১৯৯৭
তািরেখ
আহিরত
বা
pাপ
aে
৩০েশ
জুন, ১৯৯৭ তািরেখ
ু
আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ
ক) কমর্কতর্ােদর েkেt pাপ মল
েবতেনর ৭.৫%;
খ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর টাকা ১৭৫০–৩৩০০ eবং তদূ র্ েবতন েsেলর anভর্ু k,
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর
তঁাহােদর েkেt pাপ মল
৫%;
গ) কমর্চারীগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ১৬২৫–২৯০৫ হiেত
১৫০০–২৪০০) েবতন েsেলর আnভর্ু k হন, তঁাহােদর েকান বািড় ভাড়া সংsােক pদান কিরেত হiেব না;
তেব শতর্ থােক েয, েয ব িk pচিলত িবধান anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না, তেব ভিবষ েত uk ব িkর পেদ
সংsা কতর্ক
িনেয়াগpাpেদর েkেt anrপ বাসsােনর জn বাড়ী ভাড়া pদান কিরেত হiেব:
আেরা শতর্ থােক েয, েকান ব িk সংsার িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা
u তর ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn
uk ে ণীর বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
uk ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বািড়
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৫) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বািড়
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
১৫। বািড় ভাড়া িসিলং (Ceiling)।⎯
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯১-eর anে দ
চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
১৫-েত uিlিখত বািড় ভাড়া িসিলং সংkাn আেদশাবলী pেযাজ েkেt eকi শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
১৬। যাতায়াত ভাতা।⎯
১) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০–২৪০০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী বা খলনায়
aবিsত হiেল িতিন ৩০
ু
জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০–৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n uপanে দ (১)-e বিণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদান করতঃ সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
ু
১৭। uৎসব ভাতা aথবা uৎসব েবনাস।⎯
সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩রা জলাi
ু , ১৯৮৮ eর িবধান anসাের
বািষর্ক uৎসব ভাতা aথবা uৎসব েবানাস pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা
ূ েবতেনর িভিtেত ৩০ জন
pাপ মািসক মল
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
১৮। িটিফন ভাতা।⎯
ৃ
ু ে ণীর কমর্চারীগণ ১লা জলাi
সকল ততীয়
o চতথর্
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের িটিফন ভাতা
pাপ হiেবন, িকnু েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা পান তঁাহারা uk ভাতা pাপ হiেবন না।
১৯। েবতন pদান পdিত।⎯
১) ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত সংsার সকল ব িkর েবতন যথাশী সmব
িনধর্ারণ কিরেত হiেব eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eতdসংkাn eকিট িববরণী েpরণ
ৃ েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী পরীkা o
কিরেব। iহা ছাড়া সংি
িনরীkা o িহসাবরkণ কাযর্ালয় কতর্ক
pিতপাদেনর ব বsা কিরেত হiেব o aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক uহা aবিহত কিরেত হiেব।
২) ei আেদশ জািরর তািরখ হiেত eক বৎসেরর মেধ যঁাহােদর বাধর্ক জিনত (Superannuation) aবসর gহেণর
ৃ pিতপাদন সােপেk,
সmাবনা রিহয়ােছ তঁাহােদর েkt ব তীত anাnেদর েkেt, িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত িনধর্ািরত েবতন সামিয়কভােব pদােনর kমতা সংsা pধানগণেক aপর্ণ করা হiল।
ৃ েবতন িনধর্ারেণর িববরণী pিতপাদেনর
ukrপ aবসর gহণকারীগেণর েkেt িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
পেরi েবতন pদান করা যাiেব।
৩) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর সকল ব িkেক সামিয়কভােব
েবতন pদান করা যাiেব। সংsা ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথাযথভােব েরকডর্ভু k কিরেব eবং
েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt প ৃ া ন কিরেব।
ৃ েবতন িনধর্ারণ
ৃ েকবল িহসাব o িনরীkা কমর্কতর্া কতর্ক
৪) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত বািষর্ক েবতন বিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।
২০। আয়কর।⎯
ৃ
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর তঁাহােদর িনজ িনজ সংsা o pিত ান কতর্ক
পিরেশাধ করা হiেব।
২২। রিহতকরণ o েহফাজত।⎯
১) ২৬েশ aেkাবর, ১৯৯১ তািরেখর eস.আর.o নং–৩২৪-আiন/ ৯১/ aম/ aিব(বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-৩/ ৯১ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ,
৬৬ e জািরকত
১৯৯১, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমূহ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।
নং-aম/aিব/(বাsঃ)-১/জাঃ েবঃ েsল-৩/২৪৫

তািরখ:

০৪-০৮-১৪০৭ বাং
১৮-১১-১৯৯৭ iং

anিলিপ aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
aথর্ িবভােগর i-বক
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২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়, ব ভবন, ঢাকা।
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)।
৫। মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪৩, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা।
৬। িহসাব মহা িনয়ntক (েবসামিরক), বাংলােদশ, ঢাকা।
৭। সকল s-শািসত/রাTায়t pিত ােনর pধানগণ।
ূ , পািন o িবজলী, কাকরাiল, ঢাকা।
৮। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, পতর্
৯। পিরচালক, বািণিজ ক িহসাব িনরীkা, ঢাকা।
১০। পিরচালক, sানীয় o রাজs িহসাব িনরীkা, ঢাকা।
১১। পিরচালক, িহসাব িনরীkা, ডাক, তার o dরালাপনী, ঢাকা।
১২। aথর্ িবভােগর sায়tশািসত anিবভাগ/মিনটিরং েসল-eর সকল কমর্কতর্া, ঢাকা।
১৩। বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ আেদশিট বাংলােদশ
ু
েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৫। গাডর্ নিথ/ সংকলন।
মািনক লাল সমdার
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ১৬ নেভmর, ১৯৯৭ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
pjাপন
ঢাকা, ২রা agহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা/ ১৬ নেভmর, ১৯৯৭ iংেরজী
eস.আর.o নং–২৬১-আiন/৯৭/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/২৩৭।⎯Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (েবতন o ভাতািদ)
আেদশ, ১৯৯৭ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপিরuk আেদেশর১। anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (খ) eর েশেষ দঁািড়র পিরেতর্ েসিমেকালন pিতsািপত হiেব eবং
ূ দফা (গ) সংেযািজত হiেব, যথা:তৎপর িনmrপ নতন
‘(গ) ei uপ-anে েদর িবধান anসাের েবতন িনধর্ারেণর পর যিদ েদখা যায় েয, েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১লা
ৃ
ূ sিবধাসহ pাপ েবতন ৩০েশ জন
জলাi
পণর্
ু , ১৯৯৭ তািরেখ েবতন বিdর
ু , ১৯৯৭ তািরেখ আহিরত বা pাপ
ৃ পাiয়ােছ, তাহা হiেল ৩০েশ জন
েবতন (বতর্মান েবতন) aেপkা ১২% eর কম বিd
ু , ১৯৯৭ তািরেখ তঁাহার
ৃ কিরয়া েয aংক pাপ হয় uহা তঁাহার বতর্মান েবতেনর সে েযাগ
আহিরত বা pাপ aংেকর uপর ১২% বিd
কিরয়া eবং pেযাজ েkেt, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-েত ধােপর sিবধা pদান কিরয়া (যথা, uk ১২%
ৃ
বdসহ
সবর্েমাট েবতন জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর সংি
েsেলর েকান ধােপর সমান হiেল ঐ ধােপ
eবং uহার সমান েকান ধাপ না থািকেল পরবতর্ী u তর ধােপ) তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব ei
ৃ
েবতন বিdর
sিবধা ei আেদেশর anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩) eর দফা (ক) eবং (খ) eর িবধান
সােপেk pেদয় হiেব।’;
২। anে দ ১৯ eর পিরবেতর্ িনmrপ anে দ ১৯ pিতsািপত হiেব, যথা:‘১৯। িটিফন ভাতা।―১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ হiেত সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী মািসক ১০০ টাকা হাের
িটিফন ভাতা pাপ হiেবন, িকnু েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা পান তঁাহােদর েkেt
িটিফন ভাতা pেযাজ হiেব না।’
৩। anে দ ২০ eর (৬) uপ-anে দ িবলp
ু হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 805 •

বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, জাnয়ারী ১৫, ১৯৯৮
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ
pjাপন
ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৪০৪ বাং/১৪ জাnয়ারী, ১৯৯৮ iং
eস.আর.o নং–৬-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১৪।―Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৪২ৃ
আiন/৯৭iং/ aম/ aিব(বাsঃ)-১/ জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ ২১ aেkাবর ১৯৯৭ iংেরজী eর মাধ েম জািরকত
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (গ) eর েশেষ দঁািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ূ দফা (ঘ) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
ূ aথর্াৎ ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখর পবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
‘(ঘ) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন gড েsল, িসিনয়র েsল বা
ব িkগত েবতন েsল eর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন
েsল, ১৯৯৭েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ
পেদাnিতpাp পেদর সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ত eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi
তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক,
তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর
েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসiেkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন
ৃ
বিdর
তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sবািধ
pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ হiেব না।’
২। ei আেদশ ১-৭-১৯৯৭iং তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, জাnয়ারী ১৫, ১৯৯৮
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ

pjাপন
ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৪০৪ বাং/১৪ জাnয়ারী, ১৯৯৮ iং
eস.আর.o নং–১০-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৬/৯৭/১৫।―Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৬৭ৃ
আiন/৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃেবঃেsল-৬/৯৭/২৫১ তািরখ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী eর মাধ েম জািরকত
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (গ) eর েশেষ দঁািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ূ দফা (ঘ) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
ূ aথর্াৎ ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখর পবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
‘(ঘ) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন gড েsল, িসিনয়র েsল বা
ব িkগত েবতন েsল eর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন
েsল, ১৯৯৭েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ
পেদাnিতpাp পেদর সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত uহার সমান েকান ধাপ না
থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp
ৃ
তািরখ aপিরবিতর্ত
পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসiেkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sবািধ pদােনর েkেt েকান েকাটা
সীমা pেযাজ হiেব না।’
২। ei আেদশ ১-৭-১৯৯৭iং তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, জাnয়ারী ১৫, ১৯৯৮
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ

pjাপন
ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৪০৪ বাং/১৪ জাnয়ারী, ১৯৯৮ iং
eস.আর.o নং–৯-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ)-১/জাঃেবঃেsল-৫/৯৭/১৬।―Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৬৬ৃ
আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ)-১/ জাঃেবঃেsল-৫/ ৯৭/ ২৪৭ তািরখ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ iংেরজী eর মাধ েম জািরকত
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (গ) eর েশেষ দঁািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ূ দফা (ঘ) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
ূ aথর্াৎ ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখর পবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
‘(ঘ) জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন gড েsল, িসিনয়র েsল বা
ব িkগত েবতন েsল eর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-৭-১৯৯৭ তািরেখ জাতীয় েবতন
েsল, ১৯৯৭েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ
পেদাnিতpাp পেদর সংি
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭েত eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ
ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ সংি জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত uহার সমান েকান ধাপ না
থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp
ৃ
তািরখ aপিরবিতর্ত
পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসiেkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sবািধ pদােনর েkেt েকান েকাটা
সীমা pেযাজ হiেব না।’
২। ei আেদশ ১-৭-১৯৯৭iং তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, েম ২৭, ১৯৯৯
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

pjাপন
ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬ বাং/২৫েশ েম, ১৯৯৯
eস.আর.o নং–১০৮-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১২৫।―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং–২৪২-আiন/৯৭/ aম/ aিব(বাsঃ-১)জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ ৬i কািতর্ক, ১৪০৪ বাং
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন
েমাতােবক ২১ aেkাবর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
কিরল, যথা:ূ
uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eরপর িনmrপ নতন
uপ-anে দসমহূ সংেযািজত
হiেব, যথা:‘(৯)

ৃ ু বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ মত
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ
(৮) েমাতােবক, pেযাজ েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব।

১০)

ূ েয সকল ব িk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপ-anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ হiেব,
ু
ূ
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক
ছিটকালীন
লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধ-িবধান/ সরকাির
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, েম ২৭, ১৯৯৯
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

pjাপন
ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬/ ২৫েশ েম, ১৯৯৯
eস.আর.o নং–১১১-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১২৬―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং ২৬৩ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং
ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ]
েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:ূ
uপ-anে দসমহূ সংেযািজত
uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eর পর িনmrপ নতন
হiেব, যথা:‘(৯)

ৃ ু বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ মত
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ
(৮) েমাতােবক, pেযাজ েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব।

১০)

ূ েয সকল ব িk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপ-anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ হiেব,
ু
ূ
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক
ছিটকালীন
লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধ-িবধান/ সরকাির
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, েম ২৭, ১৯৯৯
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

pjাপন
ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬/ ২৫েশ েম, ১৯৯৯
eস.আর.o নং–১১০-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১২৭―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং ২৬৩ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং
ৃ চাকির [ব াংক o aথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ,
েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eর পর িনmrপ নতন
ূ
uপ-anে দসমহূ সংেযািজত
হiেব, যথা:‘(৯)

ৃ ু বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ মত
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ
(৮) েমাতােবক, pেযাজ েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব।

১০)

ূ েয সকল ব িk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপ-anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ হiেব,
ু
ূ
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক
ছিটকালীন
লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধ-িবধান/ সরকাির
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, েম ২৭, ১৯৯৯
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

pjাপন
ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬/ ২৫েশ েম, ১৯৯৯
eস.আর.o নং–১১২-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৫/৯৭/১২৮―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং ২৬৬ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃেবঃেsল-৫/ ৯৭/ ২৪৭ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন
েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eর পর িনmrপ নতন
ূ
uপ-anে দসমহূ সংেযািজত
হiেব, যথা:‘(৯)

ৃ ু বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ মত
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ
(৮) েমাতােবক, pেযাজ েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব।

১০)

ূ েয সকল ব িk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপ-anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ হiেব,
ু
ূ
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক
ছিটকালীন
লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধ-িবধান/ সরকাির
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, েম ২৭, ১৯৯৯
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

pjাপন
ঢাকা, ১১i জ , ১৪০৬/ ২৫েশ েম, ১৯৯৯
eস.আর.o নং–১১৩-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৬/৯৭/১২৯―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং ২৬৭ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃেবঃেsল-৬/ ৯৭/ ২৫১ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন
েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
কিরল, যথা:ূ
uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (৮) eর পর িনmrপ নতন
uপ-anে দসমহূ সংেযািজত
হiেব, যথা:‘(৯)

ৃ ু বরণকারী েকান কমর্কতর্া বা
১লা জলাi
ু , ১৯৯৭ তািরখ িহেত ৩০েশ জন
ু , ১৯৯৮ তািরেখর মেধ মত
কমর্চারীর পিরবারেক, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ
(৮) েমাতােবক, pেযাজ েkt, েপনশন o আnেতািষক pদান করা হiেব।

১০)

ূ েয সকল ব িk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত ০১-০৭-১৯৯৮ তািরেখর পেবর্
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরয়ােছন তাহােদর েkেto uপ-anে দ (৮) eর sিবধা pেযাজ হiেব,
ু
ূ
তেব ঐ সকল ব িkর aবসরpstিতমলক
ছিটকালীন
লীভ স ালারীর pাপ তা pচিলত িবিধ-িবধান/ সরকাির
আেদশ anযায়ী বহাল থািকেব।’
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
রিববার, জলাi
৮, ১৯৯৯
ু
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১।

pjাপন
তািরখ, ২৪-৩-১৪০৬ বাং/৮-৭-১৯৯৯ iং
eস.আর.o নং–১৯৮-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭/১৬৯―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং–২৪২-আiন/৯৭iং/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ ৬i কািতর্ক, ১৪০৪ বাং
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrপ aিধকতর
েমাতােবক ২১ aেkাবর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
সংেশাধন কিরল, যাহা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব, যথা:uপির-uk আেদেশর―
১) anে দ ১৪ eর uপ-anে দ (২) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৩) সংেযািজত হiেব, যথা:‘(৩) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ২০০ টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।’;
২) anে দ ১৫ eর uপ-anে দ (৫) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৬) সংেযািজত হiেব, যথা:‘(৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, সকল ব িk িনm সারণীেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া
ভাতা pাপ হiেবন, যথা:ূ েবতন
মল

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী- eর েমেTাপিলটন/ েপৗর
anাn sােনর জn
eলাকার জn

টাকা ১৮০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম টাকা ৮৫০
মল

ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৮০০
মল

টাকা ১৮০১ হেত ৩৮০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৯৯০
মল

ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ৯০০
মল

টাকা ৩৮০১ হেত ৯০০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ১৯০০ মল
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ১৭১০
মল

টাকা ৯০০১ তদূ র্

ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ৪০৫০ মল
ূ েবতেনর ৩৫% হাের নূ নতম টাকা ৩৬০০
মল

৩) anে দ ১৭ eর uপ-anে দ (৩) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৪) o (৫) সংেযািজত হiেব, যথা:৪)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১নং েsল হiেত ২০নং েsেলর (টাকা ২৫৫০-৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০২৪০০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , বিরশাল,
িসেলট-eর িসিট কেপর্ােরশন/ েপৗর eলাকায় aবিsত হiেল িতিন মািসক ৮০ টাকা হাের যাতায়াত ভাতা
pাপ হiেবন।

৫)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০-৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (৪) e
িবণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।’;

৪) anে দ ১৮ ক eর পর িনmrপ anে দ ১৮ খ সিnেবিশত হiেব, যথা:‘১৮। খ। ািn িবেনাদন ভাতা।―pেত ক সরকাির কমর্কতর্া o কমর্াচারী Bangladesh Services (Recreation
Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anযায়ী ািn/ িবেনাদন ভাতা pাপ হiেবন।’
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
রিববার, জলাi
১১, ১৯৯৯
ু
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

pjাপন
তািরখ, ২৪-৩-১৪০৬ বাং/৮-৭-১৯৯৯ iং
eস.আর.o নং–২০০-আiন/৯৯/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৩/৯৭/১৭০―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং ২৬৩-আiন/ ৯৭iং/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪
ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t
বাং েমাতােবক ১৮i নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrপ aিধকতর সংেশাধন কিরল, যাহা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ
হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব, যথা:uপির-uk আেদেশর―
১। anে দ ১৩ eর uপ-anে দ (২) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৩) সংেযািজত হiেব, যথা:‘(৩) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ২০০ টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।’;
২। anে দ ১৪ eর uপ-anে দ (৫) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৬) সংেযািজত হiেব, যথা:‘(৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, সকল ব িk িনm সারণীেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া
ভাতা pাপ হiেবন, যথা:সারণী
ূ েবতন
মল

বাড়ী ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী- eর েমেTাপিলটন/ েপৗর
anাn sােনর জn
eলাকার জn

টাকা ১৮০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম টাকা ৮৫০
মল

ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৮০০
মল

টাকা ১৮০১ হেত ৩৮০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা ৯৯০
মল

ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ৯০০
মল

টাকা ৩৮০১ হেত ৯০০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা ১৯০০ মল
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ১৭১০
মল

টাকা ৯০০১ তদূ র্

ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা ৪০৫০ মল
ূ েবতেনর ৩৫% হাের নূ নতম টাকা ৩৬০০
মল

৩। anে দ ১৬ eর uপ-anে দ (৩) eর পর িনmrপ uপ-anে দ (৪) o (৫) সংেযািজত হiেব, যথা:৪)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর ১১নং েsল হiেত ২০নং েsেলর (টাকা ২৫৫০-৫৫০৫ হiেত টাকা ১৫০০২৪০০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , বিরশাল,
িসেলট-eর িসিট কেপর্ােরশন/ েপৗর eলাকায় aবিsত হiেল িতিন মািসক ৮০ টাকা হাের যাতায়াত ভাতা
pাপ হiেবন।

৫)

জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ েত u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব িযিন টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ aথবা টাকা
৪৩০০–৭৭৪০ aথবা টাকা ৪৮০০-৮১৬০ েsেল েবতন আহরণ কিরেবন, িতিনo uপ-anে দ (৪) e
িবণর্ত যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।’;
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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[বাংলােদশ েগেজট aিতিরk সংখ ায় ২৯ িডেসmর, ১৯৯৮ তািরেখ pকািশত]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১।
pjাপন
তািরখ, ১৪i েপৗষ ১৪০৫/২৮ িডেসmর ১৯৯৮
eস.আর.o নং–২৯৭-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/৯৭-২৯১―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং–২৪২-আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/৯৭/২১৭ তািরখ ২১ aেkাবর ১৯৯৭ eর
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:মাধ েম জািরকত
uপির-uk আেদেশর anে দ ১৮ eর পর anে দ সিnেবিশত হiেব, যথা:‘১৮ ক। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ হiেত pাপ uৎসব ভাতা।―(১) anে দ ১(৩)(খ), ১২ বা ১৮ েত uৎসব ভাতা
ু থাkক না েকন, ei আেদশ pেযাজ হয় eirপ সকল ব িkেক ১লা জলাi
সmেকর্ িভnrপ যাহা িকছi
ু
১৯৯৮ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত তাহােদর pাপ মূল েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব।
২) ১লা জলাi
১৯৯৮ তািরখ হiেত ৩১েশ িডেসmর, ১৯৯৮ তািরেখর মেদ েকান ব িk uৎসব ভাতা
ু
uেtালন কিরয়া থািকেল eবং uk ভাতা uপ-anে দ (১) anসাের তাহার pাপ uৎসব ভাতা aেপkা
কম হiেল aবিশ াংশ বেকয়া িহসােব তাহােক pেদয় হiেব।
৩) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভােগর sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব১২/ ৮৬/ ২৯,
ৃ জািরকত
ৃ eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী
তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সময় সময় সরকার কতর্ক
anসরণ কিরেত হiেব।’
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ম লবার, িডেসmর ২৯, ১৯৯৮
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

pjাপন
তািরখ, ১৪i েপৗষ ১৪০৫/ ২৮ িডেসmর ১৯৯৮
eস.আর.o নং–২৯৮-আiন/৯৮/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৫/৯৭-২৯৪―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o ২৬৬ আiন/ ৯৭iং/ aম/ aিব (বাsঃ-১) জাঃ েবঃ েsল-৫/ ৯৭/ ২৪৭ তািরখ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ eর
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:মাধ েম জািরকত
uপির-uk আেদেশর anে দ ১৮ eর পর anে দ সিnেবিশত হiেব, যথা:‘১৮ ক। ১লা জলাi
ু , ১৯৯৮ হiেত pাপ uৎসব ভাতা।―(১) anে দ ১(৩)(খ), ১২ বা ১৮ েত uৎসব ভাতা
ু থাkক না েকন, ei আেদশ pেযাজ হয় eirপ সকল ব িkেক ১লা জলাi
সmেকর্ িভnrপ যাহা িকছi
ু
ূ েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব।
১৯৯৮ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত তাহােদর pাপ মল
২) ১লা জলাi
১৯৯৮ তািরখ হiেত ৩১েশ িডেসmর, ১৯৯৮ তািরেখর মেদ েকান ব িk uৎসব ভাতা
ু
uেtালন কিরয়া থািকেল eবং uk ভাতা uপ-anে দ (১) anসাের তাহার pাপ uৎসব ভাতা aেপkা
কম হiেল aবিশ াংশ বেকয়া িহসােব তাহােক pেদয় হiেব।
৩) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভােগর sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব১২/ ৮৬/ ২৯,
ৃ জািরকত
ৃ eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী
তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সময় সময় সরকার কতর্ক
anসরণ কিরেত হiেব।’
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
েসামবার, জন
ু ২৬, ২০০০
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

আেদশ
তািরখ, ১১i আষাঢ় ১৪০৭/ ২৫েশ জন
ু ২০০০
eস.আর.o নং ১৮৯-আiন/২০০০/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৩/৯৭/১৫৪―Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন
নং eস.আর.o নং ২৬৩/ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১)/ জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ১৮ নেভmর ১৯৯৭ eর
ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭
মাধ েম জািরকত
িনmrেপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ১০ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঘ) eর ‘eবং বাংলােদশ চা গেবষণা
iনি িটuট’ শbgিলর পিরবেতর্ ‘বাংলােদশ চা গেবষণা iনি িটuট eবং বাংলােদশ মৎস গেবষণা iনি িটuট’ কমা o
শbgিল pিতsািপত হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
ডঃ আকবর আিল খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
রিববার, জাnয়াির ৩০, ২০০০
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

আেদশ
তািরখ, ১৪i মাঘ ১৪০৬/ ২৭েশ জাnয়ারী ২০০০
eস.আর.o. নং ২৫-আiন/৯৯/aম/aিব (বাs-১)/জাঃেবঃেsল-৩/৯৭/০৯-Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন নং
eস.আর.o নং ২৬৩/ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১)/ জাঃেবঃেsল-৩/ ৯৭/ ২৪৫ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং
ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ]
েমাতােবক ১৮ নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ aিধকতর সংেশাধন কিরল, যাহা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত কাযর্কর
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব, যথা:uপির-uk আেদেশর–
১) anে দ-১৩ eর uপ-anে দ (২) eর ‘৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব’ সংখ াgিল,
শbgিল o কমার পিরবেতর্ ‘পরবতর্ী আেদশ না েদoয়া পযর্n বহাল থািকেব’ শbgিল pিতsািপত হiেব;
২) anে দ-১৪ eরক) uপ-anে দ (৩) eরa) ‘৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n’ সংখ াgিল, শbgিল o কমা িবলp
ু হiেব;
আ) দফা (ক) eবং (খ) eর ‘aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩) (ক) েমাতােবক pাপ
েবতেনর’ শbgিল, সংখ াgিল o বnনীgিল িবলp
ু হiেব;
খ) uপ-anে দ (৪) eর ‘৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n’ সংখ াgিল, শbgিল o কমার পর ‘eবং
১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের’ শbgিল, কমা o বnনীgিল
সিnেবিশত হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম

ডঃ আকবর আলী খান
সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
বধবার
, েফbrয়াির ২, ২০০০
ু
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১

আেদশ
তািরখ, ১৪i মাঘ ১৪০৬/ ২৭েশ জাnয়ারী ২০০০
eস.আর.o. নং ২৭ আiন/৯৯/aম/aিব (বাs-১)/জাঃেবঃেsল-৪/৯৭/১০-Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)- eর section 5 e pদt kমতাবেল সরকার aথর্ িবভােগর pjাপন নং
eস.আর.o নং ২৬৪/ আiন/ ৯৭/ aম/ aিব (বাsঃ-১)/ জাঃেবঃেsল-৪/ ৯৭/ ২৪৬ তািরখ ৪ঠা agহায়ণ, ১৪০৪ বাং
ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ]
েমাতােবক ১৮ নেভmর ১৯৯৭ eর মাধ েম জািরকত
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ িনmrেপ aিধকতর সংেশাধন কিরল, যাহা ১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত কাযর্কর
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব, যথা:uপির-uk আেদেশর–
১) anে দ-১৪ eর uপ-anে দ (২) eর ‘৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব’ সংখ াgিল,
শbgিল o কমার পিরবেতর্ ‘পরবতর্ী আেদশ না েদoয়া পযর্n বহাল থািকেব’ শbgিল pিতsািপত হiেব;
২) anে দ-১৫ eরক) uপ-anে দ (৩) eরa) ‘৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ পযর্n’ সংখ াgিল, শbgিল o কমা িবলp
ু হiেব;
আ) দফা (ক) eবং (খ) eর ‘aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩) (ক) েমাতােবক pাপ
েবতেনর’ শbgিল, সংখ াgিল o বnনীgিল িবলp
ু হiেব;
খ) uপ-anে দ (৫) eর ‘৩০েশ জন
ু , ১৯৯৯ তািরখ পযর্n’ সংখ াgিল, শbgিল o কমার পর ‘eবং
১লা জলাi
ু , ১৯৯৯ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৭) e uিlিখত হাের’ শbgিল, কমা o বnনীgিল
সিnেবিশত হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম

ডঃ আকবর আলী খান
সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(সরকাির-েবসামিরক)
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
২৮ েম, ২০০৫

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৫

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ১৪ জ ১৪১২ ব াb/২৮ েম ২০০৫ ি sাb।
নং
eস.আর.o–১১৯-আiন/২০০৫/aম/aিব
(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৫/৭৩।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, ১৯৭৫ (XXXII of 1975)-eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার
িনmrপ আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।―
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:ৃ
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েবতন বিd
বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) শতকরা
৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, ২০০৫
তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ২৫ ভাগ ১
জলাi
ু , ২০০৫ তািরখ হiেত pদান করা হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত
সমnয় কিরেত হiেব;
গ) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা o
েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব
eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িk (কমর্কতর্া/ কমর্চারী)’র েkেt
pেযাজ হiেব, যথা:ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) পিলশ
বািহনী o বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ;
ু
গ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance,
1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’;
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।―
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
গ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।―
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
বতর্মান েবতন েsল িবলp
১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale)
aথর্ িবভােগর i-বক
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কাযর্কর হiেব, যথা:েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭)
টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০
টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০
টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০
টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০
টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০
টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০
টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০
টাকা
৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–
৭৭৪০
টাকা
৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–
৬৬২৫
টাকা
২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–
৫৫০৫
টাকা
২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–
৫১৩০
টাকা
২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–
৪৭৩৫
টাকা
২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–
৪৩১৫
টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫
টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০
টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫
টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫
টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর)
টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০–৭০০×৪–২২১০০
টাকা ১৬৮০০–৬৫০×৬–২০৭০০
টাকা ১৫০০০–৬০০×৮–১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০–৫৫০×১০–১৯২৫০
টাকা ১১০০০–৪৭৫×১৪–১৭৬৫০
টাকা ৯০০০–৪০৫×১৬–১৫৪৮০
টাকা ৭৪০০–৩৬৫×১৬–১৩২৪০
টাকা ৬৮০০–৩২৫×৭–৯০৭৫–iিব–৩৬৫×১১–১৩০৯০
টাকা ৫১০০–২৮০×৭–৭০৬০–iিব–৩০০×১১–১০৩৬০
টাকা ৪১০০–২৫০×৭–৫৮৫০–iিব–২৭০×১১–৮৮২০
টাকা ৩৭০০–২৩০×৭–৫৩১০–iিব–২৫০×১১–৮০৬০
টাকা ৩৫০০–২১০×৭–৪৯৭০–iিব–২৩০×১১–৭৫০০
টাকা ৩৩০০–১৯০×৭–৪৬৩০–iিব–২১০×১১–৬৯৪০
টাকা ৩১০০–১৭০×৭–৪২৯০–iিব–১৯০×১১–৬৩৮০
টাকা ৩০০০–১৫০×৭–৪০৫০–iিব–১৭০×১১–৫৯২০
টাকা ২৮৫০–১৩০×৭–৩৭৬০–iিব–১৫০×১১–৫৪১০
টাকা ২৬০০–১২০×৭–৩৪৪০–iিব–১৩০×১১–৪৮৭০
টাকা ২৫০০–১১০×৭–৩২৭০–iিব–১২০×১১–৪৫৯০
টাকা ২৪০০–১০০×৭–৩১০০–iিব–১১০×১১–৪৩১০

(২) বতর্মােন েয সকল পেদর েবতন টাকা ১৫৭৫০ (িনধর্ািরত), েসi সকল পেদর েবতন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ
টাকা ২৪৫০০ (িনধর্ািরত) হiেব।
৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।―
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল,
৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি
পেদ েয মল
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত
তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পবর্
ূ
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।―
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।―
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding scale)
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় ধােপর
খ) যিদ েকান ব িkর মল
মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা
হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না থােক,
তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
uদাহরণ ১:
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫–৯০ × ৭–২৫০৫ iিব-১০০ × ১১–৩৬০৫ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০১-২০০৫
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০–১৫০ × ৭–৪০৫০-iিব - ১৭০ × ১১–৫৯২০ টাকার
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব।
anrপ েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন, বতর্মান ১৮৭৫–৯০ × ৭–২৫০৫ iিব-১০০ ×
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
১১–৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৩০০০–১৫০ × ৭–৪০৫০ - iিব- ১৭০ × ১১–৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৩৫৪০
টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল
(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ২৪১৫–১৮৭৫=৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ েsেলর
pারিmক ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ +৫৪০=৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না
থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব);
গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী টাকা ২৩০০০ eবং টাকা ২৪৫০০ িনধর্ািরত
তঁাহােদর েkেt দফা (ক) o (খ) pেযাজ হiেব না;
ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা
হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন
eবং সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ূ aথর্াৎ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
ঙ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-e েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন
েsল, ২০০৫ e pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ
পেদাnিতpাp পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার
েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল
uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল,
ৃ
যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ
aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt
েকান েকাটাসীমা pেযাজ হiেব না।
২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ anে দ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৭৫ ভাগ
aব বিহত পেবর্
ূ র তািরেখ
িহসােব েয a pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্
আহিরত বা pাপ aে র সােথ যk
ু , ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৫ হiেত
ু কিরয়া ৩০ জন
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ েকান ব িk জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
ৃ (Incriment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তঁাহার েবতন
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd
ৃ ব তীত আহিরত েবতন
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতনবিd
িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a aিজর্ত
ৃ
েবতনবিdসহ
uেtািলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেব।
৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যঁাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫
aথর্ িবভােগর i-বক
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তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল,
ু
২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর
সমেয়র জn
pাপ হiেবন না।
৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
পনবর্
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
anrপ েsেল
িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন
uপ-anে দ (৬) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ৃ
ূ
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
ৃ
ু
ূ
ছিটর
সমেয়
েবতনবিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৯) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর েপনশন
o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১০) টাকা ১০০০ পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ব িkর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% হাের eবং টাকা
ৃ করা হiল:
১০০১ হiেত তদূ র্ পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ২৫% হাের বিd
ৃ
নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi টাকা ১৪০০ eর িনেm হiেব
তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt বিdসহ
না।
১১) সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk
১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ কমর্রত েকান ব িk মত
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯)
েমাতােবক, pেযাজ েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ হiেব।
ু
ু
ূ
১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর
িবধান anযায়ী ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক
ছিট
ু েভাগ কিরেত পািরেবন
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছু িট পাoনা থাকা সােপেk, ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন ছিট
eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয সকল ব িk
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।―
১) েয সকল নন-েগেজেটড সরকাির কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০–৪৩১০ হiেত টাকা
ু তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮,
৫১০০–১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত
১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
শতর্ািদ পরণ
pেদয় হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না:
আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল,
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e
বহাল থািকেব:
আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব
pদান সংkাn aথর্
ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং
aথর্ িবভােগর i-বক
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sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk, পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক ukrপ েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির
জীবেন ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল
u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১৫০০০–১৯৮০০) ঊে র্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা
৬৮০০–১৩০৯০, টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০-eর anভর্ু k, তঁাহারা s s েবতন েsেলর
সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp
pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ aথবা টাকা ৭৪০০–১৩২৪০
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা
েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
১১০০০–১৭৬৫০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন pথম
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয়
হiেব।
৫) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ , সেnাষজনক চাকিরর
ূ সােপেk, pেদয় পরবতর্ী u তর েsেল ৫০%
েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
িসেলকশন েgড pদােনর ব বsা বলবৎ থািকেব।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn
৬) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ েsেলর পরবতর্ী েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pাপ হiেবন। ei sিবধা
ূ সােপেk, পেদর মল
pচিলত শতর্ািদ পরণ
১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব।
ূ
৭) িবিসeস ক াডারসমেহর
কমর্কতর্ােদর জn, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬ েsল বা টাকা ১১০০০–১৭৬৫০
ু পেদর িবপরীেত ১ম ে ণীর পেদ ১০ বৎসর সেnাষজনক চাকিরর েরকেডর্র িভিtেত েয িসেলকশন
েবতন েsলভk
ূ ায়েনর িভিtেত যঁাহারা েযাগ িবেবিচত হiেবন তঁাহােদর সকেলi
েgড েদoয়ার িবধান রিহয়ােছ, যথাযথ মল
ূ সােপেk, িসেলকশন েgড েsল বা পরবতর্ী u তর েsল টাকা
(১০০%) eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
১৩৭৫০–১৯২৫০ pাপ হiেবন। ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব।
ূ র শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
৮) pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্
ৃ (increment)।―
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ ম ুির
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী
ৃ
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pথম বািষর্ক
ৃ
েবতনবিdর
তািরখ হiেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন
ৃ pাপ
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
হiেবন:
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব না।
ৃ
২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন েsল,
ৃ pেদয় হiেব।
২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anসাের যঁাহােদর
ৃ ঘেট, তাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
বািষর্ক েবতন বিd
পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
ৃ
ু
৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতনবিdর
তািরখ কিনে র েবতনবিdর
তািরেখ আনয়ন
aথর্ িবভােগর i-বক
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কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।―
১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে দ (৩) বিণর্ত শতর্
িনেয়াগকত
সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ বা
তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতনবিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর
sীকত
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ,
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd
পেদর নূ নতম
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ pদান করা যাiেব, যিদ সহকারী জজ পেদ
গ) সহকারী জজ পেদ িনেয়াগpাp ব িkেক ১িট aিgম েবতনবিd
ূ িতিন আiনজীবী িহসােব বাংলােদশ বার কাuিnল হiেত সনদ pাp হiয়া েকান বার e
িনেয়াগ লােভর পেবর্
ু হiয়া থােকন;
তািলকাভk
ঘ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd
পাiেবন।
২) তদািনnন Eduction Department Memorandum Nos. SIV/ 830-Edn., dated 18th July, 1970, SIV/ 831Edn., dated 18th July, 1970, 832 Edn., dated 17th July, 1970 eবং 833-Edn., dated 17th July, 1970
ৃ ম িু রর সিহত সmকর্যk
anযায়ী u তর িশkাগত েযাগ তা, যাহা aিgম েবতনবিd
ু , Ministry of Finance
O.M.No. MF (ID)-1-3/ 77/ 522, dated 13th May-1978, MF(ID)-II-/ P-1/ 81/ 457, dated 16th April,
ৃ ম িরর
1981 eবং MF(ID)-II/ 81/ 800, dated 29th June, 1981 েত আেরািপত শতর্সমহূ, যাহা েবতনবিd
ু
সিহত সmকর্যk
ু , eবং sাs o পিরবার কল াণ মntণালেয়র ২২ জাnয়াির, ১৯৯৪ তািরেখর sারক নং-পার-৩/ িট৩/৯৩/৬১, যাহা িবিসeস (sাs ) ক াডােরর pেবশ পেদর কমর্কতর্ােদর u তর pারিmক েবতন pদান সmিকর্ত,
বলবৎ থািকেব।
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত uk তািরেখ তঁাহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত হiেব।
ৃ
৪) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধু pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।―
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণ
kিমক নং

েবতন েsল

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০–২২১০০
টাকা ১৬৮০০–২০৭০০
টাকা ১৫০০০–১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০
টাকা ১১০০০–১৭৬৫০
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০

পণর্ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় নূ নতম চাকিরর
েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
aথর্ িবভােগর i-বক
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জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তঁাহার পের
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদ্ূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
নতন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০–৩০২০ বা তদ্ূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু ,
ু িছল eবং জাতীয়
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৮৫০–৫১৫৫ বা তদ্ূ র্ েsলভk
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e
েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদ্ূ র্ েsলভk
ৃ
ু েসi সকল পেদর েয-েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদ্ূ র্ েsলভk
সময়কাল; তৎসহ
ু িছল aথবা ১ জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা
জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০,
ু িছল aথবা ১ জন
৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন
ু িছল eবং
েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা
েsলভk
ৃ সমেয়র aধর্কাল; তৎসহ
ু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
৩৭০০–৮০৬০ েsলভk
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয a aথর্াৎ শতকরা ৭৫ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতনবিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১১। ভাতািদর pাপ তা।―
১) ১ জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪
তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
pেযাজ েkেt বিধর্ত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
২) anে দ ৬(১)(ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত
ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল,
২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১২। আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগেণর (Nurses) জn ভাতািদ।―
১) বতর্মান েবতন েsেলর anে দ ১৩ anযায়ী আনসার, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা o েসিবকাগণ (Nurses) েযi
সকল ভাতা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহরণ কিরয়ােছন েসi সকল ভাতা তঁাহারা eকirপ শেতর্ eবং ৩১
িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন। ১ জলাi
তািরখ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে র uপর ৩০% বিধর্ত হাের uk ভাতা pেদয়
হiেব।
২) পিলশ
িবভােগর েযi সকল ব িk জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা িবভােগ েpষেণ িনেয়ািজত রিহয়ােছন বা থািকেবন,
ু
তঁাহারা পিলশ
িবভােগর েkেt pেযাজ eতৎসংkাn আেদশ anযায়ী বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
ু
১৩। িচিকৎসা ভাতা।―
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং ১
জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িk (aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ
হiেবন।
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১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।―
১) সকল ব িk চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ
েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনmিলিখত হাের
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত িবেশষ েবতন টাকা ২৪৫০০ (িনধর্ািরত) eবং জাতীয় েবতন েsল
ু
২০০৫ eর ১নং হiেত ১২নং েsল (টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৩৭০০–৮০৬০) eর আoতাভk
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর
হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৩৫০০–৭৫০০ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ
২৮৫০–৫৪১০) eর আoতাভk
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৬০০–৪৮৭০ হiেত ২৪০০–
ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
৪৩১০) eর আoতাভk
ৃ pদt
ঘ) েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক
বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
ঙ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা িনmতর
ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড় বরাd
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র বরাd
পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n
eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ,
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
(ব াখ া।–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বািড়
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।)
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:সারিণ
ূ েবতন
মল
ঢাকা েমেTাপিলটন
eলাকার জn
টাকা ২৮০০ পযর্n
টাকা ২৮০১ হiেত
টাকা ৬০০০ পযর্n
টাকা ৬০০১ হiেত
টাকা ১২০০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৬৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১৫৯০
ূ েবতেনর ৬০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১৮২০
ূ েবতেনর ৫৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৩৬০০

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগম , ট ী, চTgাম, খলনা
ু , রাজশাহী,
িসেলট, বিরশাল eর েমেTাপিলটন/ েপৗর
eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম টাকা
মল
১৩৭০
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা
মল
১৫৪০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা
মল
৩০০০
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anাn sােনর জn

ূ েবতেনর ৫০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১৪০০
ূ েবতেনর ৪০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ২৭০০
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ূ েবতন
মল
ঢাকা েমেTাপিলটন
eলাকার জn
টাকা ১২০০১ তদূ র্

ূ েবতেনর ৫০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৬৬০০

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগম , ট ী, চTgাম, খলনা
ু , রাজশাহী,
িসেলট, বিরশাল eর েমেTাপিলটন/ েপৗর
eলাকার জn
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা
মল
৫৪০০

anাn sােনর জn

ূ েবতেনর ৩৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৪৮০০

(৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং-aম/ aিব/ pিব-৪/ বাড়ী ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তািরখ: ০১-১১-২০০৩
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত বহাল থািকেব।
১৫। যাতায়াত ভাতা।―
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–৪৩১০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , িসেলট বা বিরশাল িসিট
কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ তঁাহার আহিরত বা pাপ aে
৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
২) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
ু
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–
৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , বিরশাল বা
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের
যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।―
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
ূ
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব, তেব ei সকল ভাতা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
েবতেনর িভিtেত ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত
ূ েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।
তঁাহােদর pাপ মল
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয় sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪) eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
কিরেত হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২, তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব
ভাতা বলবৎ থািকেব।
১৭। িটিফন ভাতা।―
সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারীর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেব, িকnু েয
ূ
সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা
ু
pেযাজ হiেব না।
১৮। েধালাiভাতা।―
েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা িবদ মান হােরর পিরবেতর্ ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
৫০ টাকা হাের েধালাiভাতা pাপ হiেবন।
১৯। কাযর্ভার ভাতা।―
চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ৫% হাের সেবর্া ১০০০ টাকা কাযর্ভার ভাতা ১ জলাi
সংি দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল
ু , ২০০৬
তািরখ হiেত pাপ হiেবন।
২০। িবচারকগেণর েপাষাকভাতা।―
িবচারকগণ সমg চাকির জীবেন, বিনয়াদী
pিশkণকালীন pাp িনধর্ািরত ভাতা ব তীত, বতর্মােনর ৩ বােরর sেল ৫
ু
aথর্ িবভােগর i-বক
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বার eবং বতর্মােনর ২৫০০ টাকার sেল ৩৫০০ টাকা হাের েপাষাকভাতা pাপ হiেবন। ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
বিধর্ত হাের ei ভাতা pেদয় হiেব।
২১। েডােমিsক eiড eলাun।―
েডােমিsক eiড eলাun eর িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত মািসক
১০০০ টাকা হাের ei ভাতা pেদয় হiেব।
২২। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।―
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিল জিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
২৩। পাহািড় ভাতা।―
ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্মান হার বলবৎ
থািকেব, তেব সেবর্া সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
২৪। আপ ায়নভাতা।―
ু
মিntপিরষদ সিচব, মখ
সিচব, সিচব, aিতিরk সিচব, যg
কমর্কতর্াগেণর
ু
ু -সিচব o anাn pািধকারভk
ৃ
আপ ায়নভাতা সmিকর্ত িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব o ei ভাতার বতর্মান হার হiেত ৩০% বিd পাiেবঃ
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, ei হার বিdর
েkেt aেথর্র পিরমাণ িনধর্ারেণ িনকটবতর্ী ঊ র্সীমায় ১০ eর gিণতক হiেব।
১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত বিধর্ত হাের ei ভাতা pেদয় হiেব।
২৫। েবতন pদান পdিত।―
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী
পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব
ূ
eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
িহসাবরkণ aিফস uk েবতন
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ
ূ
চড়াn
কিরেব।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
২৬। আয়কর।―
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:
ু
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া o
ূ
কমর্চারী বাধ তামলকভােব
িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ
িনধর্ারণ কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া o কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ু
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেক, আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত
aথর্ িবভােগর i-বক
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anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেত
হiেব;
ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব।
২৭। রিহতকরণ o েহফাজত।―
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/২০০৫/৭৩

তািরখ:

১৪-২-১৪১২ ব াb
২৮-৫-২০০৫ ি sাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪, আ মান
মিফdল iসলাম সড়ক, ঢাকা। তঁাহার
ু
ু সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
আoতাভk
ু সকল aিধদpর/ পিরদpর/ িহসাব
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। তঁাহার আoতাভk
ূ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
শাখাসমেহ
ু সকল aিফেস
৫। িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ চTgাম/ খলনা
ু / রাজশাহী/ িসেলট/ বিরশাল িবভাগ। তঁাহার আoতাভk
iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
ু সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
করা হiল।
ু সকল aিফেস iহার anিলিপ
৭। কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinাn, েসgনবািগচা, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
ু সকল aিফেস iহার
৮। aিতিরk মহাপিরচালক, aথর্, বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
ু সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ
৯। েজলা pশাসক,––––––(সকল েজলা)। তঁাহার আoতাভk
করা হiল।
১০। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া,––––––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)।
১১। uপেজলা িনবর্াহী aিফসার, ––––––––––––(সকল uপেজলা)।
১২। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, –––––––––––––-(সকল িবভাগ)।
১৩। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––––(সকল েজলা)।
১৪। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––(সকল uপেজলা)।
১৫। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৬। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ২০০৫ বাংলােদশ
ু
েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৭। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৮। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাহাmদ আলী খান
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(বাংলােদশ পিলশ
ু )
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
২৮ েম ২০০৫

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৫

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

ঢাকা, ১৪ জ

আেদশ
১৪১২ ব াb/ ২৮ েম ২০০৫ ি

াb

নং eস.আর.o–১২২-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/ ২০০৫/ ৭৬।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ
আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:ৃ
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েবতন বিd
বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) শতকরা
৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, ২০০৫
তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ২৫ ভাগ ১
জলাi
ু , ২০০৫ তািরখ হiেত pদান করা হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত
সমnয় কিরেত হiেব;
গ) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা o
েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব
eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িk (কমর্কতর্া/ কমর্চারী)’র েkেt
pেযাজ হiেব, যথা:ক) েয সকল েবসামিরক কমর্কতর্া বা কমর্চারীেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয়, তঁাহারা ব তীত
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
pিতরkা সািভর্সসমেহ
খ) বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ;
গ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance,
1985 (XXXIX of 1985)-e সংjািয়ত ‘worker’;
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৫’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ
গ) ‘মলেsল
’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়রেsল’ eবং ‘u তরেsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল

aথর্ িবভােগর i-বক
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১ জাnয়াির ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding scale) কাযর্কর
হiেব, যথা:
েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭)
টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০
টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০
টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০
টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০
টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০
টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০
টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০
টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–
৭৭৪০
টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–
৬৬২৫
টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–
৫৫০৫
টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–
৫১৩০
টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–
৪৭৩৫
টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–
৪৩১৫
টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–
৩৯২০
টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫
টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০
টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫
টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫
টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর)
টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০–৭০০×৪–২২১০০
টাকা ১৬৮০০–৬৫০×৬–২০৭০০
টাকা ১৫০০০–৬০০×৮–১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০–৫৫০×১০–১৯২৫০
টাকা ১১০০০–৪৭৫×১৪–১৭৬৫০
টাকা ৯০০০–৪০৫×১৬–১৫৪৮০
টাকা ৭৪০০–৩৬৫×১৬–১৩২৪০
টাকা ৬৮০০–৩২৫×৭–৯০৭৫–iিব–৩৬৫×১১–১৩০৯০
টাকা ৫১০০–২৮০×৭–৭০৬০–iিব–৩০০×১১–১০৩৬০
টাকা ৪১০০–২৫০×৭–৫৮৫০–iিব–২৭০×১১–৮৮২০
টাকা ৩৭০০–২৩০×৭–৫৩১০–iিব–২৫০×১১–৮০৬০
টাকা ৩৫০০–২১০×৭–৪৯৭০–iিব–২৩০×১১–৭৫০০
টাকা ৩৩০০–১৯০×৭–৪৬৩০–iিব–২১০×১১–৬৯৪০
টাকা ৩১০০–১৭০×৭–৪২৯০–iিব–১৯০×১১–৬৩৮০
টাকা ৩০০০–১৫০×৭–৪০৫০–iিব–১৭০×১১–৫৯২০
টাকা ২৮৫০–১৩০×৭–৩৭৬০–iিব–১৫০×১১–৫৪১০
টাকা ২৬০০–১২০×৭–৩৪৪০–iিব–১৩০×১১–৪৮৭০
টাকা ২৫০০–১১০×৭–৩২৭০–iিব–১২০×১১–৪৫৯০
টাকা ২৪০০–১০০×৭–৩১০০–iিব–১১০×১১–৪৩১০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।–
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল,
৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি
পেদ েয মল
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত
তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জাংরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পবর্
ূ
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ক)

ূ েবতন; তৎসহ
৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ মল

ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন,
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding scale)
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:aথর্ িবভােগর i-বক
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ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় ধােপর
খ) যিদ েকান ব িkর মল
মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা
হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না থােক
তাহা হiেল পরবতর্ী ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
uদাহরণ ১:
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-৩৬০৫ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০১-২০০৫
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার anrপ
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব;
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন, বতর্মান ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৩৫৪০ টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল
(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ২৪১৫ – ১৮৭৫ =৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ
েsেলর pারিmক ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ + ৫৪০ = ৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ েsেল eirপ
ধাপ না থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব);
গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী টাকা ২৩০০০ িনধর্ািরত তঁাহােদর েkেt দফা
(ক) o (খ) pেযাজ হiেব না;
জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা
ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন সংি
হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন
eবং সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ূ aথর্াৎ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
ঙ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্
ব িkর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা হiেল িনmতর
পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত েবতন
েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়, তেব
েসi েkেt সংি
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp
পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী
u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর
ৃ
পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ aপিরবিতর্ত
থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান
েকাটাসীমা pেযাজ হiেব না।
২) ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ anে দ ১(৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৭৫ ভাগ
aব বিহত পেবর্
ূ র তািরেখ
িহসােব েয a pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্
আহিরত বা pাপ aে র সােথ যk
ু , ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৫ হiেত
ু কিরয়া ৩০ জন
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ েকান ব িk জাতীয় েবতন েsল ২০০৫
ৃ (increment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তঁাহার েবতন
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd
ৃ ব তীত আহিরত েবতন
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতনবিd
িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a aিজর্ত
ৃ
েবতনবিdসহ
uেtািলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যঁাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল,
ু
২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর
সমেয়র জn
pাপ হiেবন না।
৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
পনবর্
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
anrপ েsেল
িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন
uপ-anে দ (৬) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ৃ
ূ
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ু
ৃ
ূ
েবতন বিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিটর
সমেয়
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৯) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর েপনশন
o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১০) ১০০০ টাকা পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ব িkর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% হাের eবং ১০০১
ৃ করা হiল। তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt
টাকা হiেত তদূ র্ পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ২৫% হাের বিd
ৃ
বিdসহ
নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi ১৪০০ টাকার িনেm হiেব না।
১১) সরকাির কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk
১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ কমর্রত েকান ব িk মত
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯)
েমাতােবক, pেযাজ েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ হiেব।
ু
ু
ূ
১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর
িবধান anযায়ী ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক
ছিট
ু পাoনা থাকা সােপেk, ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন ছিট
ু েভাগ কিরেত পািরেবন
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছিট
eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব, aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয সকল ব িk
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।–
১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০-৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–
ু , তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫
১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ
বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয়
পরণ
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না:
আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল,
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e
বহাল থািকেব:
pদান সংkাn aথর্
আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব
ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং
sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk, পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক েকান ব িk eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল,
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১৫০০০–১৯৮০০) ঊে র্র েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা
৬৮০০–১৩০৯০, টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০-eর anভর্ু k, তঁাহারা s s েবতন েsেলর
সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp
pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ aথবা টাকা ৭৪০০–১৩২৪০
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা
েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
১১০০০–১৭৬৫০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন pথম
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয়
হiেব।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর
৫) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, pেদয় পরবতর্ী u তর েsেল ৫০%
েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
িসেলকশন েgড pদােনর ব বsা বলবৎ থািকেব।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn
৬) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ েsেলর পরবতর্ী েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pাপ হiেবন। ei sিবধা
ূ সােপেk, পেদর মল
pচিলত শতর্ািদ পরণ
১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব।
ূ
৭) িবিসeস ক াডারসমেহর
কমর্কতর্ােদর জn, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬ েsল বা টাকা ১১০০০–১৭৬৫০
ু পেদর িবপরীেত ১ম ে ণীর পেদ ১০ বৎসর সেnাষজনক চাকিরর েরকেডর্র িভিtেত েয িসেলকশন
েবতন েsলভk
ূ ায়েনর িভিtেত যঁাহারা েযাগ িবেবিচত হiেবন তঁাহােদর সকেলi
েgড েদoয়ার িবধান রিহয়ােছ, যথাযথ মল
ূ সােপেk, িসেলকশন েgড েsল বা পরবতর্ী u তর েsল টাকা
(১০০%) eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
১৩৭৫০–১৯২৫০ pাপ হiেবন। ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব।
ূ র শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
৮) pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্
ৃ (Increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েয sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতা সীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ ম িু র
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী
ৃ
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল েবতন বিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pথম বািষর্ক
ৃ
েবতনবিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক
হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
ৃ pাপ হiেবন, তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর
ৃ
েবতনবিd
তািরেখর েকান
পিরবতর্ন হiেব না।
ৃ
২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ পেড়, তঁাহার েkেt জাতীয় েবতন েsল,
ৃ pেদয় হiেব।
২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anসাের যঁাহােদর
ৃ ঘেট, তঁাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতনবিdর
ৃ
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
বািষর্ক েবতন বিd
পণর্
ৃ
ু
৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতনবিdর
তািরখ কিনে র েবতনবিdর
তািরেখ আনয়ন
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
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৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
ৃ
১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ বা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত
পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ anে দ (২) বিণর্ত শতর্ সােপেk
pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদূ র্
েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতনবিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত
পেদ
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার
ৃ eতdেdেশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
পেদ নূ নতম
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতন বিd
পাiেবন;
২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর িভিtেত uk তািরেখ তঁাহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত হiেব।
ৃ
৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধু pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

েবতন েsল
টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০–২২১০০
টাকা ১৬৮০০–২০৭০০
টাকা ১৫০০০–১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০
টাকা ১১০০০–১৭৬৫০
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০

পণর্ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় নূ নতম চাকিরর
েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া- ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তঁাহার পের
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদ্ূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
নতন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০-৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু ,
ু িছল eবং জাতীয় েবতন
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৮৫০-৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা
েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsলভk
ৃ
ু েসi সকল পেদর েয-েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
৬৮০০–১৩০৯০ বা তদূ র্ েsলভk
সময়কাল; তৎসহ
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
ু িছল aথবা ১ জলাi
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভু k িছল িকংবা ১
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা
জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০-২৭৫০,
৪২৫-১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
টাকা ১০০০-২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল,
ু িছল eবং জাতীয়
১৯৯১ e টাকা ২৩০০-৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫-৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০-৩৪০৫ েsলভk
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ু িছল
েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০-৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫-৫১৩০ েsলভk
eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা ৩৭০০-৮০৬০
ৃ সমেয়র aধর্কাল; তৎসহ
ু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
েsলভk
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতনবিd বাবদ েয aংক aথর্াৎ শতকরা ৭৫ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) ১ জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪
তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
pেযাজ েkেt বিধর্ত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
২) ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনmবিণর্ত পদধারীগণ তঁাহােদর পেদর িবপরীত পাে র্ uিlিখত হাের িনmবিণর্ত
ভাতাসমহূ pাপ হiেবন, যথা:মািসক ভাতার হার
(টাকা)

পেদর নাম
ক)

িবেশষ ভাতা:
১) আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ানঃ
ু
e eস িপ (েকায়াটর্ার মাsার িহসােব)
e eস িপ (e াডজেট
ু ট িহসােব)
েহড কনেsবল
(হািবলদার েমজর o েকায়াটর্ার মাsার িহসােব)
২) েজলা পিলশঃ
ু
e eস িপ (সােকর্েলর দািয়t্ pাp)
৩) িবেশষ শাখা eবং েজলা eস,িবঃ
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi/ সােজর্ ট
e eস আi/ েহড কনেsবল
কনেsবল
গাডর্ কনেsবল
৪) েমেTাপিলটন পিলশঃ
ু
(eম,িপ eলাun)
eস আi/ সােজর্ ট
e eস আi
েহড কনেsবল
নােয়ক
কনেsবল
৫) িস আi িডঃ
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi
e eস আi
েহড কনেsবল
কনেsবল
ূ
৬) pিশkণ pিত ানসমহঃ
পিলশ
eকােডমীঃ
ু
e eস িপ
পিরদশর্ক
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১৬০
১৬০
৩৪
১৬০

২১১
১৬০
১৬০
৪২
২৫
২৫

৩৪
৩৪
৩৪
৩৪
৩৪
২১১
১৬০
১১০
২৫
২৫
২৫

২১১
১৬০

ধু anেমািদত
inTাkর পেদর
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মািসক ভাতার হার
(টাকা)
১১০
৪২

পেদর নাম
eস আi
e eস আi/ েহড কনেsবল
৭) িডেটকিটভ েTিনং sলঃ
ু
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi
e eস আi
৮) আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ানঃ
ু
eস িপ
aিতিরk eস িপ
e eস িপ
খ)

গ)

ঘ)

ঙ)

চ)

ছ)
জ)
ঝ)

িবপরীেত pাপ

২১১
১৬০
১০০
২৫
৫৩২
৪২৩
৩২২

* e াকিটং eলাunঃ
(আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ান eর জn)
ু
পিরদশর্ক
েহড কনেsবল
*eকজন eস আi যখন eকজন পিরদশর্েকর sেল eবং eকজন েহড
কনেsবল যখন eকজন eস আi eর sেল ৩০ িদেনর aিধক দািয়t
পালন কিরেবন তখন ei ভাতা pাপ হiেবন।
িনঃশতর্ যাতায়াত ভাতা:
(েsশাল bা eবং েজলা eস,িব)
পিরদশর্ক
eস আi/ সােজর্ ট
* (ঢাকা eবং চTgােমর পিরদশর্ক eবং eস,আi-গেণর জn যাহােদর
েকবল বিহরা ন দািয়t েদoয়া হয়)
িস আi িডঃ
পিরদশর্ক
eস আi/ সােজর্ ট
*(ঢাকা eবং চTgােমর পিরদশর্ক eবং eস,আiগেণর জn যাহােদর েকবল
বিহরা ন দািয়t েদoয়া হয়)

১১০
২৫

১১০*
১১০*

১১০*
১১০*

েটিলকম eলাunঃ
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi
e eস আi
েহড কনেsবল
কনেsবল

২১১
১৬০
১১০
৬৮
৬৮
৫৯

মাuে টড পিলশ
eলাunঃ
ু
মেTাপিলটন পিলশঃ
ু
েহড কনেsবল
কনেsবল

২৫
২৫

িপ,িব,ek eলাunঃ
e eস আi
কনেsবল

৪২
২৫

েমাটর সাiেকল ভাতা:
eস আi eবং সকল iuিনেটর সােজর্ টগণ

১২৭

সশst শাখা ভাতা:
সশst শাখার কনেsবল

৮

িকট ভাতা:
(সকল েপাশাকধারী শাখার জn)
aিতিরk eস িপ eবং তদূ র্
(বাৎসিরক নবায়ন ম ুির)
e, eস, িপ
(pারািmক ম ুির)
(বাৎসিরক নবায়ন ম ুির)

১৯০০

৬৩৩৮*
১৯০০

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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মািসক ভাতার হার
(টাকা)

পেদর নাম
পিরদশর্ক (আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ােনর পিরদশর্ক ব তীত)
ু
pারিmক ম ুির
বাৎসিরক নবায়ন ম ুির

৩১৬৮*
১২৬৮

ূ iহা gহণ
ব াখ া: *১) eকজন কমর্কতর্া সমg চাকির জীবেন ধু eকবারi pারিmক ম ুির pাপ হiেবন। eকজন কমর্কতর্া িযিন পেবর্
কিরয়ােছন িতিন পনরায়
uহা pাপ হiেবন না, তেব যিদ eকজন কমর্কতর্া পেদাnিতর কারেণ u তর pারিmক ম ুির
ু
ু পেদাnিতর পর gহণ কিরেত পািরেবন।
pাপ হন, তঁাহা হiেল িতিন u o িনm হােরর পাথর্ক টk
২)

eকজন পিলশ
কমর্কতর্া (পিরদশর্ক eবং তদূ র্) যখন েকান সাধারণ েপাশাকধারী শাখায় (িড,eস,িব eবং eস,িব/
ু
িস,আi,িড) িনযk
ু হন তখন িতিনক) সচরাচর pাপ িকট ভাতা (kit Allowance) যাহা েপাশাকধারী শাখায় তাহার সমপযর্ােয়র সহকমর্ী পাiয়া থােকন
তাহা pাপ হiেবন; eবং
খ)

(ঞ)

(ট)
(ঠ)

(ড)
(ঢ)
(ণ)
(ত)
(থ)

েপাশাকধারী শাখায় তঁাহার সমপযর্ােয়র কমর্কতর্ার pাপ নবায়ন েপাশাক ভাতার aেধর্ক িতিন pাপ হiেবন। তেব
যিদ বৎসেরর েয েকান সময় সাধারণ েপাশাক শাখা হiেত েপাশাকধারী শাখায় বদিল হন তাহা হiেল েপাশাকধারী
ু pাপ হiেবন।
শাখায় pাপ নবায়ন ভাতা o সাধারণ ভাতা o সাধারণ েপাশােক uেtািলত ভাতার পাথর্ক টk

িকট ভাতা:
eস, িব/ িড, eস, িব/ িস, আi, িড/ িড, িট, eস, eস আi
pারিmক ম ুির
বাৎসিরক নবায়ন ম ুির
e, eস, আi/ েহড কনেsবল/
সকল iuিনেটর কনেsবল pারিmক
সকল iuিনেটর কনেsবল বাৎসিরক

১০৫৫
৫৩২
৭৪৪
৪২২

েধালাi o চু ল কাটা ভাতা:
সকল iuিনেটর eস, আi/ সােজর্ ট হiেত কনেsবল পযর্n

৩৪

Tািফক eলাunঃ
Tািফেকর েহড কনেsবল
Tািফক কনেsবল

২৫
১৭

Dাiিভং eলাunঃ
সকল Dাiভার কনেsবল

৩৪

িkনার eলাunঃ
সকল িkনার কনেsবল

১৭

আমর্রার eলাunঃ
সকল আমর্রার কনেsবল

১৭

িবuগলার eলাunঃ
সকল িবuগলার কনেsবল
নািসর্ং eলাunঃ
সকল নািসর্ং কনেsবল

৮
১৭

(৩) anে দ ৬(১)(ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত
ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল
২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১২। বািড় ভাড়া ভাতা (কনেsবলেদর জn)।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর ১২নং anে েদ uিlিখত হাের o শতর্াধীেন কনেsবলগণ ৩১
িডেসmর ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু ২০০৬ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) েয সকল িববািহত কনেsবলেক িববািহত বাসsান বরাd করা হয় নাi eবং ব ারােকo aবsান কেরন না, তঁাহারা
১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরেখ িনm সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:সারিণ
ূ েবতন
মল

ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার
জn

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

anাn sােনর জn
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ূ েবতেনর ৬৫% হাের মল
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
নূ নতম টাকা ১৫৯০
টাকা ১৩৭০
ূ েবতেনর ৬০% হাের মল
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
টাকা ২৮০১ হiেত টাকা মল
৬০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ১৮২০
টাকা ১৫৪০
ূ েবতেনর ৫৫% হাের মল
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
টাকা ৬০০১ হiেত
মল
টাকা ৩০০০
তদূ র্
নূ নতম টাকা ৩৬০০
টাকা ২৮০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ১৪০০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৭০০

ূ
(৩) েয সকল িববািহত কনেsবলেক িববািহত বাসsান বরাd েদoয়া হয় নাi িকnু ব ারােক aবsান কেরন, তঁাহারা মল
েবতেনর ৪০% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন;
ূ েবতেনর ২০% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন;
৪) aিববািহত কনেsবল তঁাহােদর মল
১৩। কনেsবলগণ ব তীত anাnেদর জn বািড় ভাড়া ভাতা।–
১) কনেsবল ব তীত সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী, চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক ৩১
িডেসmর ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু ২০০৬ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) েয সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩১ িডেসmর,
২০০৪ তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১নং হiেত ১২নং েsল [টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মলেবতেনর
ূ
aথর্াৎ
২৩০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৩৭০০-৮০৬০)] eর আoতাভk
anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৩৫০০-৭৫০০ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ
২৮৫০-৫৪১০)-eর আoতাভk
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৬০০-৪৮৭০ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
২৪০০-৪৩১০) eর আoতাভk
ৃ pদt
ঘ) েকান ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক
বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
ঙ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা
িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n eবং
১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৫) েয সকল ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তঁাহার
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
(ব াখ া: যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বািড়
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised accommodation
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।)
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কনেsবল ব তীত সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীর ১ জলাi
ু , ২০০৬
তািরখ হiেত িনm সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:aথর্ িবভােগর i-বক
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সারিণ
ূ েবতন
মল
ঢাকা েমেTাপিলটন
eলাকার জn
ূ েবতেনর ৬৫%
মল
নূ নতম টাকা ১৫৯০
ূ েবতেনর ৬০%
টাকা ২৮০১ হiেত মল
টাকা ৬০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ১৮২০
ূ েবতেনর ৫৫%
টাকা ৬০০১ হiেত মল
টাকা ১২০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ৩৬০০
ূ েবতেনর ৫০%
টাকা ১২০০১ তদূ র্
মল
নূ নতম টাকা ৬৬০০
টাকা ২৮০০ পযর্n

হাের
হাের
হাের
হাের

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ১৩৭০
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ১৫৪০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৩০০০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০

anাn sােনর জn

ূ েবতেনর
মল
টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর
মল
টাকা ১৪০০
ূ েবতেনর
মল
টাকা ২৭০০
ূ েবতেনর
মল
টাকা ৪৮০০

৫০% হাের নূ নতম
৪৫% হাের নূ নতম
৪০% হাের নূ নতম
৩৫% হাের নূ নতম

(৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং-aম/ aিব/ pিব-৪/ বাড়ী ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তািরখ: ০১-১১-২০০৩
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত বহাল থািকেব।
১৪। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জন
,
২০০৬
তািরখ
পযর্n বহাল থািকেব eবং ১ জলাi
ু
ু ,
২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িkর (aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
১৫। যাতায়াত ভাতা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০-৪৩১০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , িসেলট বা বিরশাল িসিট
কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ তঁাহার আহিরত বা pাপ aে
৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
২) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
ু
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , বিরশাল বা
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের
যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allownance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
ূ
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব, তেব ei সকল ভাতা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
েবতেনর িভিtেত ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত
ূ েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।
তঁাহােদর pাপ মল
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪) eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
কিরেত হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২ তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব
ভাতা বলবৎ থািকেব।
১৭। িটিফন ভাতা।–
ধু নন-েগেজেটড পিলশ
কমর্চারীগেণর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেব, িকnু েয
ু
ূ
সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা
ু
pেযাজ হiেব না।
aথর্ িবভােগর i-বক
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১৮। পাহািড় ভাতা।–
ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্মান হার বলবৎ
থািকেব, তেব সেবর্া সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
১৯। বদিলজিনত মালামাল পিরবহন ব য়।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব বদিলজিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
২০। কাযর্ভার ভাতা।–
চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ৫% হাের সেবর্া ১০০০ টাকা কাযর্ভার ভাতা ১ জলাi
সংি দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল
ু , ২০০৬
তািরখ হiেত pাপ হiেবন।
২১। েবতন pদান পdিত।–
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী
পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব
ূ
eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেব। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস uk েবতন
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ
ূ
চড়াn
কিরেব।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
২২। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:
ু
সকল কমর্কতর্া o
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
ূ
কমর্চারী বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ
িনধর্ারণ কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া o কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ু
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেক, আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত
anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেত
হiেব;
ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব।
২৩। রিহতকরণ o েহফাজত।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
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িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/২০০৫/৭৬

তািরখ:

১৪-২-১৪১২ ব াb
২৮-৫-২০০৫ িখsাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ৪, আ মান
মিফdল iসলাম সড়ক, ঢাকা। তঁাহার
ু
aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ সিচব, sরাT মntণালয়/ সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা।
৫। মহাপিলশ
পিরদশর্ক, পিলশ
সদর দpর, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn
ু
ু
anেরাধ করা হiল।
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা
হiল।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা।
৮। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ––––––––(সকল িবভাগ)।
৯। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া,–––––––- (সকল েজলা)।
১১। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ––––––(সকল uপেজলা)।
১২। aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ/ ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৩। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ বাংলােদশ
ু
েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়।
১৫। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাহাmদ আলী খান
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(বাংলােদশ রাiেফলs)
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
২৮ েম, ২০০৫

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৫
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

ঢাকা, ১৪ জ

আেদশ
১৪১২ ব াb/২৮ েম ২০০৫ ি sাb

নং eস.আর.o–১২৩-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/ ২০০৫/ ৭৭।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, ১৯৭৫ (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার
িনmrপ আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
সােপেk কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া ধু েবতন
ৃ বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক )
বিd
শতকরা ৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির,
২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ হiেত
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং ১ জলাi
েমাট aে র aবিশ ২৫ভাগ pদান করা হiেব।
খ) জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ ভাতা, pাপ বেকয়ার সিহত
সমnয়েযাগ হiেব।
গ) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক pেদয় সকল ভাতা (uৎসব ভাতা o
েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব
eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ রাiেফলs-e কমর্রত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল
ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) পিলশ
বািহনীেত িনেয়ািজত ব িkগণ;
ু
গ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance,
1985 (XXXIX of 1985)- e সংjািয়ত ‘worker’;
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৫’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ
গ) ‘মলেsল
’, ‘ িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়রেsল’ eবং ‘u তরেsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding scale) কাযর্কর
হiেব, যথা:
েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭)
টাকা ৯৫০০-২৬০×১০-১২১০০
টাকা ৭২০০-২৬০×১৪-১০৮৪০
টাকা ৬১৫০-২২৫×১৬-৯৭৫০
টাকা ৪৩০০-১৮৫×৭-৫৫৯৫ -iিব- ১৯৫×১১-৭৭৪০
টাকা ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০ -iিব- ১৮৫×১১-৬৬২৫
টাকা ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০
টাকা ২৮০০-১৫৫×৫-৩৫৭৫-iিব ১৭০×৩-৪০৮৫
টাকা ২৫৫০-১৫৫×৭-৩৬৩৫ -iিব- ১৭০×২-৩৯৭৫
টাকা ২১০০-১২০×৭-২৯৪০-iিব ১২৫×৬-৩৬৯০
টাকা ২২৫০-১৩৫×৭-৩১৯৫ -iিব- ১৪০×১১-৪৭৩৫
টাকা ২১০০-১২০×৭-২৯৪০ -iিব- ১২৫×১১-৪৩১৫
টাকা ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০ -iিব- ১১০×১১-৩৯২০
টাকা ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০ -iিব- ১১০×৪-৩১৫০
টাকা ১৮৭৫-৯০×৭-২৫০৫ -iিব- ১০০×১১-৩৬০৫
টাকা ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০ -iিব- ৯০×৫-২৭৬০
টাকা ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০ -iিব- ৯০×১১-৩৩০০
টাকা ১৬২৫-৬৫×৭-২০৮০ -iিব- ৭৫×১১-২৯০৫
টাকা ১৫৬০-৬০×৭-১৯৮০ -iিব- ৬৫×১২-২৭৬০
টাকা ১৫৬০-৬০×৭-১৯৮০ -iিব- ৬৫×১১-২৬৯৫
টাকা ১৫০০-৫০×১৮-২৪০০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর)
টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০
টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০
টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০
টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫×১১-১৩০৯০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০ -iিব- ৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০
টাকা ৪৪০০-২৫০×৫-৫৬৫০-iিব ২৭০×৩-৬৪৬০
টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০ -iিব- ২৭০×২-৬৩৯০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০×৬-৫৮৯০
টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০×১১-৭৫০০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০×১১-৬৯৪০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০×৪-৫০৫০
টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০×১১-৫৯২০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০ -iিব- ১৫০×৫-৪৫১০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০ -iিব- ১৫০×১১-৫৪১০
টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০ -iিব- ১৩০×১১-৪৮৭০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০ -iিব- ১২০×১২-৪৭১০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০ -iিব- ১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০ -iিব- ১১০×১১-৪৩১০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।–
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল,
৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি
পেদ েয মল
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত
তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যঁাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পবর্
ূ
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
খ) সরকার কতর্ক
ৃ ব িkগত
েবতন, ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding scale)
জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় ধােপর
খ) যিদ েকান ব িkর মল
মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা
হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না থােক
তাহা হiেল পরবতর্ী ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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uদাহরণ ১:
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-৩৬০৫ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০১-২০০৫
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার anrপ
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব;
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন, বতর্মান ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৩৫৪০ টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল পাথর্েক র
(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পিরমাণ হয় ২৪১৫-১৮৭৫=৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ েsেলর pারিmক
ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ + ৫৪০=৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায়
পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব);
গ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা
হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন
eবং সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব।
ূ aথর্াৎ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
ঘ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন
েsল, ২০০৫ e pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ
পেদাnিতpাp পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার
েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল
uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল,
ৃ
তািরখ
যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতনবিdর
aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt
েকান েকাটাসীমা pেযাজ হiেব না;
২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ anে দ ১ (৩) (ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৭৫ ভাগ
aব বিহত পেবর্
ূ র তািরেখ
িহসােব েয a pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্
আহিরত বা pাপ aে র সােথ যk
কিরয়া
৩০
জন
,
২০০৫
পযর্
n
pেদয়
হiেব
eবং
১
জলাi
,
২০০৫
হiেত
ু
ু
ু
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ েকান ব িk জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
ৃ (increment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তঁাহার েবতন
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd
ৃ ব তীত আহিরত েবতন
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতনবিd
িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a aিজর্ত
ৃ
েবতনবিdসহ
uেtািলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেব।
৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যঁাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ু
৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
aথর্ িবভােগর i-বক
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হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল,
ু
২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর
সমেয়র জn
pাপ হiেবন না।
৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
পনবর্
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
anrপ েsেল
িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
uপ-anে দ (৬) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
ু
ৃ
ূ
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
ু
ৃ
ূ
সমেয়
েবতনবিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিটর
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৯) ১ জাnয়াির ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু ২০০৫ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর েপনশন
o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১০) ১০০০ টাকা পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ব িkর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% হাের eবং ১০০১
ৃ করা হiল:
টাকা হiেত তদূ র্ পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ২৫% হাের বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt বিdসহ
নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi ১৪০০ টাকার িনেm হiেব
না।
১১) সরকাির কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk
১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ কমর্রত েকান ব িk মত
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯)
েমাতােবক, pেযাজ েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ হiেব।
ু
ু
ূ
১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর
িবধান anযায়ী ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক
ছিট
ু পাoনা থাকা সােপেk ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন ছিট
ু েভাগ কিরেত পািরেবন
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছিট
eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয সকল ব িk
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।–
১) েয সকল নন-েগেজেটড কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০-৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–
ু তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫
১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ
বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয়
পরণ
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না:
আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল,
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e
বহাল থািকেব:
আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব
pদান সংkাn aথর্
ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং
sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
২) িdতীয় ে ণীর েগেজেটড কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
ূ সােপেk, পরবতর্ী
eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক ukrপ েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল,
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
aথর্ িবভােগর i-বক
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u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন
তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা
৬৮০০–১৩০৯০ eর anভর্ু k, তঁাহারা s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার eক বৎসর পর জাতীয় েবতন
েsল ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন, eবং টাকা ৯০০০–
১৫৪৮০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–
ূ ঘেট, েসi তািরেখর eক
১৩০৯০ eর বা, পেদাnিতpাp পেদর েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁািছেতন, যাহাi পেবর্
বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন pথম
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
ে ণীর anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদর বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয়
হiেব।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্
৫) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, pেদয় পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন
o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েgড বলবৎ থািকেব।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn
৬) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ েsেলর পরবতর্ী েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pাপ হiেবন। ei sিবধা
ূ সােপেk, পেদর মল
pচিলত শতর্ািদ পরণ
১ জাnয়াির ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব।
ূ র শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
৭) pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্
ৃ (Increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েয sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতা সীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ ম িু র
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী
ৃ
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pথম বািষর্ক
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতনবিdর
ৃ
েবতনবিdর
তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক
হiয়ােছন েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
ৃ pাপ হiেবন, তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর
ৃ
েবতনবিd
তািরেখর েকান
পিরবতর্ন হiেব না।
ৃ
২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ পেড়, তঁাহার েkেt জাতীয় েবতন েsল,
ৃ pেদয় হiেব।
২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ anসাের যঁাহােদর
ৃ ঘেট, তঁাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতনবিdর
ৃ
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
বািষর্ক েবতন বিd
পণর্
ৃ
ু
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
ৃ
ৃ
েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতনবিdর
তািরখ কিনে র েবতনবিdর
তািরেখ আনয়ন
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
ৃ
১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ বা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক, িনেয়াগকত
পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ anে দ (২) বিণর্ত শতর্ সােপেk
pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদূ র্
েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgীধারী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতনবিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত
পেদ
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার
ৃ eতdেdেশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং-e িডgী রিহয়ােছ
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদ নূ নতম
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd
পাiেবন;
ঘ) Finance Ministry’s O. M. No. MF (ID)-3/ 77/ 522, dated 13th May, 1978, MF (ID)-II/ P-1/ 81/
457, dated 16th April, 1981 eবং MF (ID)-II/ P-1/ 81/ 800, dated 29th June 1981 েত আেরািপত
ৃ ম ুিরর সিহত সmকর্যুk তাহা বলবৎ থািকেব।
শতর্সমহূ যাহা েবতন বিd
২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ uহার
সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭-eর িভিtেত uk তািরেখ তঁাহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত,
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত
হiেব।
ৃ
৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধু pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারণীেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং
১।
২।
৩।

েবতন েsল
টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০
টাকা ১১০০০–১৭৬৫০
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০

পণর্ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় নূ নতম চাকংরর েময়াদ
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া - ei uপ anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ৃ সময়কাল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু পেদ চাকিরর pকত
ক) ১ম ে ণীভk
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n
জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তঁাহার পের
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা তদূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
নতন
ু , ১৯৮৫
তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা ১৬৫০-৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু ,
ু িছল eবং জাতীয় েবতন
১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৮৫০-৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা
েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্ েsলভk
ৃ
ু েসi সকল পেদর েয-েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
৬৮০০–১৩০৯০ বা তদূ র্ েsলভk
সময়কাল; তৎসহ
ু িছল aথবা ১ জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা ৪২৫জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০-২৭৫০, টাকা
১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
১০০০-২২৮০ বা টাকা ৯০০-২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল
ু িছল eবং জাতীয়
১৯৯১-e টাকা ২৩০০-৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫-৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০-৩৪০৫ েsলভk
ু িছল
েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০-৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫-৫১৩০ েsলভk
eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা ৩৭০০-৮০৬০
ৃ সমেয়র aধর্কাল; তৎসহ
ু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
েsলভk
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয aংক aথর্াৎ শতকরা ৭৫ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতনবিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) ১ জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪
তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
pেযাজ েkেt বিধর্ত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
২) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১২। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং ১ জলাi
ু ,
২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িk (aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।–
১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ াংকস (JCOs and ORs)
ু
ব তীত সকল ব িk জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা
pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ াংকস (JCOs and ORs)
ু
ব তীত সকল ব িk ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন, যথা:সারিণ
ূ েবতন
মল

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
anাn sােনর জn
ু ,
জn
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার
জn
ূ েবতেনর ৬৫% হাের মল
ূ
ূ
টাকা ২৮০০ পযর্n
মল
েবতেনর ৫৫% হাের মল
েবতেনর ৫০%
নূ নতম টাকা ১৫৯০
নূ নতম টাকা ১৩৭০
নূ নতম টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর ৬০% হাের মল
ূ
ূ
টাকা ২৮০১ হiেত টাকা মল
েবতেনর ৫০% হাের মল
েবতেনর ৪৫%
৬০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ১৮২০
নূ নতম টাকা ১৫৪০
নূ নতম টাকা ১৪০০
ূ েবতেনর ৫৫% হাের মল
ূ
ূ
টাকা ৬০০১ হiেত টাকা মল
েবতেনর ৪৫% হাের মল
েবতেনর ৪০%
১২০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ৩৬০০
নূ নতম টাকা ৩০০০
নূ নতম টাকা ২৭০০
ূ েবতেনর ৫০% হাের মল
ূ
ূ
টাকা ১২০০১ তদূ র্
মল
েবতেনর ৪০% হাের মল
েবতেনর ৩৫%
নূ নতম টাকা ৬৬০০
নূ নতম টাকা ৫৪০০
নূ নতম টাকা ৪৮০০

হাের
হাের
হাের
হাের

(৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না।
৪) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩১ িডেসmর,
২০০৪ তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১নং হiেত ৫ নং (টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০ হiেত টাকা ৫১০০–
ু হন তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ ৩ (ক)
১০৩৬০) eর আoতাভk
েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১০ নং হiেত ১৬ নং (টাকা ৩৫০০-৭৫০০ হiেত টাকা ২৮৫০ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ ৩ (ক)
৫৪১০) eর আoতাভk
েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৭ নং হiেত ২০ নং (টাকা ২৬০০-৪৮৭০ হiেত টাকা ২৪০০ু হন, তঁাহার েkেt সরকারেক েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
৪৩১০) eর আoতাভk
ৃ আবািসক বাসsান
ঘ) uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদূ র্ পেদর কমর্কতর্াগেণর মেধ যঁাহােদরেক সরকার কতর্ক
বরাd করা হiয়ােছ, তঁাহােদরেক ঐ বাসsান বরােdর জn সরকারেক েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ৃ pদt
ঙ) েয ব িk সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক
বাসsােনর জn েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
চ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা
িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেব হiেব।
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৫) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক o aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা
হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বাড়ী ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n
বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (২) e uিlিখত হাের বািড়
ভাড়া pাপ হiেবন।
৬) েয ব িkর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ, তঁাহার েkেt
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
সরকার কতর্ক
৭) েয সকল িববািহত জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ া স-েক িবনাভাড়ায় বাসsান বরাd করা হয় নাi
ু
eবং যাহারা ব ারােকo aবsান কেরন না, তাহারা ei anে েদর uপ-anে দ (১ক) েমাতােবক বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন;
৮) েয সকল িববািহত জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ া সেক িবনা ভাড়ায় বাসsান বরাd করা হয় নাi
ু
ূ েবতেনর ৫০% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন;
িকnু তঁাহারা ব ারােক aবsান কেরন, তঁাহারা মল
ূ েবতেনর ৩০% হাের মািসক বািড় ভাড়া
৯) aিববািহত জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ া স তঁাহােদর মল
ু
ভাতা pাপ হiেবন।
১৪। কিতপয় ে ণীর aিফসার, েজিসo eবং আদারস রয
্ া স eর জn ভাতাসমহূ।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর anে দ ১৬ নং anে েদ (২৮ জলাi
১৯৯৯ তািরেখর eস আর o
ু
নং ২২৯-আiন/৯৯-eর সংেশাধনীসহ) েয সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ েসi সকল ভাতািদ ৩১ িডেসmর,
২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i eবং eকi শতর্াধীেন ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাi
ু ,
২০০৬ হiেত pেযাজ েkেt ভাতািদর বিধর্ত হার কাযর্কর হiেব।
২) ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদূ র্ মযর্াদার কমর্কতর্াগণ িনmিলিখত ভাতািদ pাp
হiেবন, যথা:আuটিফট ভাতা (চাকিরেত ১ম িনযিkেত
)
ু
িকট ভাতা
িবেশষ ভাতা
ব াটম ান ভাতা

টাকা
৭৩৯৪.০০
২৭১.০০ pিত মােস
১৬২.০০
৩২২.০০

ূ pাপ
(৩) ১ জলাi
্ া ) গণ িনmিলিখত মািসক ভাতাসমহ
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত েজিসo eবং oআর (আদার রয
হiেবন, যথা:ক.

খ.

িনযিk
ু ভাতা:
১) েকায়াটর্ার মাsার হািবলদার, েহড েকায়াটর্ার িবিডআর, েসkর ব ােটিলয়ান eবং আরিটিস
e ডeস
েকাmানী িসগnাল eবং হাসপাতাল
২) হািবলদার েমজর, েহড েকায়াটর্ার িবিডআর, েসkর, ব ােটিলয়ান eবং আরিটিস e ডeস
েকাmানী িসগnাল eবং হাসপাতাল
৩) েপ-হািবলদার/ নােয়ক
িবেশষ ভাতা:
১) েভিহেকল েমকািনক eবং iেলকেTিশয়ানঃ (সকল iuিনট)
িসপাi eবং ল াn নােয়ক
নােয়ক eবং হািবলদার
েহড েকায়াটর্ারঃ
নােয়ব sেবদার
sেবদার
২) আরমরার sাফঃ

aথর্ িবভােগর i-বক
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৪২.০০
৩৪.০০
৬০.০০
৩৫.০০
২৫.০০

৪২.০০
৬৮.০০
৭৬.০০
৮৫.০০
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৩)

৪)

৫)
৬)
৭)

৮)
*

৯)

১০)

১১)

১২)

গ.

ঘ.

িসপাi/ ল াn নােয়ক
নােয়ক
হািবলদার
নােয়ব sেবদার/ sেবদার
inেপkর aব sল আমর্স (sেবদার)
েরিডo েমকািনক eবং িফটারঃ
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
aপােরটরঃ
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
Dাফটসম ান/ সােভর্য়ার
ব া ড iনচাজর্ (হািবলদার eবং েজিসo
পদ মযর্াদার িনেচ নয়):
ু সহকারী
তািলকাভk
িসপাi/ ল াn নােয়ক
*(যঁাহারা u মাধ িমক পাশ ধু তঁাহােদর জn pেযাজ )
নােয়ক e ািসসেট ট
হািবলদার e ািসসেট ট
নােয়ব sেবদার e ািসসেট ট
sেবদার e ািসসেট ট
sেবদার-েমজর e ািসসেট ট
সঁাট-িলিপকারঃ
(সরাসির িনেয়াগpাp সঁাট-িলিপকারেদর জn pেযাজ নয়, eনেরালড e ািসs া ট যঁাহারা সঁাটু
িলিপকার িহসােব পনঃতািলকাভk
হiয়ােছন তঁাহারা eনেরালড e ািসেs ট eলাun pাপ
ু
হiেবন না)
ল াবেরটরী েটকিনিশয়ানঃ
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
aপােরশন িথেয়টার e ািসসেট টঃ
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
েরিডogাফারঃ
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
inTাকশনাল eলাunঃ
নােয়ক/ হািবলদার/ নােয়ব sেবদার/ sেবদার/ sেবদার েমজর
*(ei ভাতা ধু inTাকটর eর sিনিদর্ খািল পেদর িবপরীেত িনেয়ািজত inTাকটরগণi
ু হiয়ােছন তাহারা ei ভাতা পাiেবন
পাiেবন। যঁাহারা inTাকটর িহসােব িনযk
ু / তািলকাভk
না)।
e াকিটং eলাunঃ
েজিসo
হািবলদার
(িবিডআর-eর sাফ aিফসারেদর শূn পেদর জn e াকিটং eলাun pেদয় নেহ)।
ব াটম ান ভাতা:
েজিসo

৪২.০০
৬৮.০০
৭৬.০০
৮৫.০০
১৬২.০০
১৬২.০০
১৪৩.০০
৮৫.০০
১০২.০০
৮৫.০০
৭৬.০০
৪২.০০
১০২.০০
*৬০.০০
৬৮.০০
১০২.০০
১০২.০০
১০২.০০
১০২.০০
*১০২.০০

১৬২.০০
১৪৩.০০
১১০.০০
১৬২.০০
১৪৩.০০
৮৫.০০
৮৫.০০
৬৮.০০
৮৫.০০
৬৮.০০*

১১০.০০
৩৪.০০

৩২২.০০

ঙ.

চু লকাটা eবং েধালাiভাতা
(েজিসo, eনিসo eবং িসপাiেদর জn)

৬৮.০০

চ.

ু
ছিটকা
লীন েরশন মািন
ু
(pিতিদন যখন aিজর্ত ছিটেত
থািকেবন)

৯.০০

ছ.

যাতায়াত ভাতা:
ূ
বাস কিরেবন
েজিসo eবং anাn পদবীধারী যখন কমর্sল হiেত di মাiেলর aিধক দরেt

aথর্ িবভােগর i-বক
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eবং যখন েকান ভাড়ামk
ু যানবাহন েদoয়া হiেব না।
জ.

রাiেফল পিলশ
ভাতা
ু

ঝ.

পািরবািরক েরশন ভাতা
jালানী কাঠ ভাতা
কমেপনেসশন ফর িডয়ারেনস aব pিভশন

ঞ.

২৫.০০

jালানী কাঠ ভাতা
(সীমাn ফঁািড়েত কর্মরত িবিডআর সদেস র জn)

pচিলত
িবিধ
েমাতােবক
৪০.০০

১৫। uৎসব ভাতা eবং ািn িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাsঃ)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
ূ
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
েবতেনর িভিtেত ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত
ূ েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।
তাহােদর pাপ মল
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯ তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
কিরেত হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২ তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব
ভাতা বলবৎ থািকেব।
১৬। িটিফন ভাতা।–
ৃ
ু ে ণীর কমর্চারীর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেব, তেব েয
সকল ততীয়
o চতথর্
ূ
সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা
ু
pেযাজ হiেব না।
১৭। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
১৮। পাহািড় ভাতা।–
ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্মান হার বলবৎ
থািকেব, তেব সেবর্া সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
১৯। সীমাnভাতা।–
ৃ eসআরo নং- ৩৩-আiন/২০০৪ anযায়ী pেদয়
৩০ মাঘ ১৪১২/১২ েফbrয়াির ২০০৪ তািরেখ জািরকত
ৃ করা
সীমাnভাতা ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n বতর্মান হাের বলবৎ থািকেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত ৩০% বিd
হiল।
২০। মসলাভাতা।–
মসলাভাতা বতর্মােন pচিলত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
২১। েবসামিরক কমর্চারীেদর যাতায়াত ভাতা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৮ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০-৬৩৯০ হiেত টাকা ২৪০০-৪৩১০
পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , িসেলট বা বিরশাল িসিট
কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর ২০০৪ তািরেখ তঁাহার আহিরত বা pাপ aে
৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা
২) েয সকল ব িk সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্
পাiবার aিধকারী, েসi সকল ব িkর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
ু
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৮ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০-৬৩৯০ হiেত টাকা ২৪০০৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , বিরশাল বা
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের
যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
২২। sাফ নর্াসেদর েপাষাক o েধৗতভাতা।–
বতর্মােন pচিলত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
২৩। ৪থর্ ে ণীর কমর্চারীেদর েধৗতভাতা।–
েয সকল কমর্চারীেদর েkেt েধৗতভাতা pেযাজ , তঁাহােদর িবদ মান হােরর পিরবেতর্ ১ জলাi
২০০৬ তািরখ
ু
হiেত ৫০ টাকা হাের েধৗতভাতা pাপ হiেবন।
২৪। েবতন pদান পdিত।–
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি
িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারণীর িববরণী (Pay Fixation Statement)
পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব
ূ
eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণ িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস uk েবতন
িনধর্ারণী িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ
ূ
চড়াn
কিরেব।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত aংগীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল aংগীকার পt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei aংগীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়ন পt pদান কিরেবন।
২৫। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
ূ
বাধ তামলকভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজ হiেত pেদয় আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ কমর্কতর্ার কাযর্ালয় হiেত uেtালন
কিরেবন;
ু
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেক, আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত
anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেত
হiেব;
ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব।
২৬। রিহতকরণ o েহফাজত।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
aথর্ িবভােগর i-বক
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pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব
নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-৫/২০০৫/৭৭

তািরখ:

১৪-২-১৪১২ ব াb
২৮-৫-২০০৫ ি াb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ৪, আ মান
মিফdল iসলাম সড়ক, ঢাকা। তঁাহার
ু
aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ sরাT মntণালয়/ সংsাপন মntণালয়, ঢাকা।
৫। মহাপিরচালক, বাংলােদশ রাiেফলস, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ
করা হiল।
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা
হiল।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা।
৮। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ––––––––––––-(সকল িবভাগ)।
৯। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া,––––––––––––(সকল েজলা)।
১০। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ––––––––––(সকল uপেজলা)।
১১। aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ/ ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১২। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ বাংলােদশ
ু
েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাহাmদ আলী খান
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান)
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
২৮ েম ২০০৫

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৫
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ১৪ জ , ১৪১২ ব াb/২৮ েম, ২০০৫ ি sাb
নং eস.আর.o–১২১-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৩/ ৭৫।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ আেদশ জাির
কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
১) ei আেদশ চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:ৃ
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েবতনবিd
বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) শতকরা
৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, ২০০৫
তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ২৫ ভাগ ১
জলাi
ু , ২০০৫ তািরখ হiেত pদান করা হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত
সমnয় কিরেত হiেব;
গ) চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান েমাতােবক সকল ভাতা
(uৎসব ভাতা o েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ
পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমূেহ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনmিlিখত ব িkবগর্ ব তীত ব াংক eবং aথর্লgী
ূ চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:pিত ানসমেহ
ক) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance,
1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’;
খ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
গ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ, eবং
ঘ) ব াংক o aথর্লgী pিত ােন েpষেণ িনযk
ু সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত ব িkগণ।
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘aথর্লgী pিত ান’ aথর্ৃ ব াংক;
১) বাংলােদশ কিষ
৩) বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা;
৫) বাংলােদশ হাuজ িবিlং ফাinাn কেপর্ােরশন;
৭) কমর্সংsান ব াংক;

২) বাংলােদশ িশl ব াংক;
৪) iনেভsেম ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ;
ৃ unয়ন ব াংক;
৬) রাজশাহী কিষ
৮) আনসার o িভিডিপ unয়ন ব াংক;

খ) ‘ব াংক’ aথর্১) বাংলােদশ ব াংক;
৩) জনতা ব াংক;

২) েসানালী ব াংক;
৪) agণী ব াংক;
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(গ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন
েবতন েsল;
ঘ) ‘pিত ান’ aথর্ ব াংক aথবা aথর্লgী pিত ান;
ঙ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল, যথাkেম, পেদর
চ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং ঐ
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding scale) কাযর্কর
হiেব, যথা:
েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।

৬।

৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭)
টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০
টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০
টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০
ক) টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০
খ) টাকা ৮৮০০–২৬০×১১–১১৬৬০
( ধু বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ক) টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০
খ) টাকা ৭২০০–২৬০×১২–১০৩২০
( ধু বাংলােদশ ব াংেকর জn)
টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০
টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০
টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–৭৭৪০
টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–৬৬২৫
টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–৫৫০৫
টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–৫১৩০
টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–৪৭৩৫
টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–৪৩১৫
টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫
টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০
টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫
টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫
টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর)
টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০–৭০০×৪–২২১০০
টাকা ১৬৮০০–৬৫০×৬–২০৭০০
টাকা ১৫০০০–৬০০×৮–১৯৮০০
ক) টাকা ১৩৭৫০–৫৫০×১০–১৯২৫০
খ) টাকা ১২৮০০–৫৫০×১১–১৮৮৫০
( ধু বাংলােদশ ব াংেকর জn)
ক) টাকা ১১০০০–৪৭৫×১৪–১৭৬৫০
খ) টাকা ১১০০০–৪৭৫×১২–১৬৭০০
( ধু বাংলােদশ ব াংেকর জn)
টাকা ৯০০০–৪০৫×১৬–১৫৪৮০
টাকা ৭৪০০–৩৬৫×১৬–১৩২৪০
টাকা ৬৮০০–৩২৫×৭–৯০৭৫–iিব–৩৬৫×১১–১৩০৯০
টাকা ৫১০০–২৮০×৭–৭০৬০–iিব–৩০০×১১–১০৩৬০
টাকা ৪১০০–২৫০×৭–৫৮৫০–iিব–২৭০×১১–৮৮২০
টাকা ৩৭০০–২৩০×৭–৫৩১০–iিব–২৫০×১১–৮০৬০
টাকা ৩৫০০–২১০×৭–৪৯৭০–iিব–২৩০×১১–৭৫০০
টাকা ৩৩০০–১৯০×৭–৪৬৩০–iিব–২১০×১১–৬৯৪০
টাকা ৩১০০–১৭০×৭–৪২৯০–iিব–১৯০×১১–৬৩৮০
টাকা ৩০০০–১৫০×৭–৪০৫০–iিব–১৭০×১১–৫৯২০
টাকা ২৮৫০–১৩০×৭–৩৭৬০–iিব–১৫০×১১–৫৪১০
টাকা ২৬০০–১২০×৭–৩৪৪০–iিব–১৩০×১১–৪৮৭০
টাকা ২৫০০–১১০×৭–৩২৭০–iিব–১২০×১১–৪৫৯০
টাকা ২৪০০–১০০×৭–৩১০০–iিব–১১০×১১–৪৩১০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।–
ৃ
ূ েsল, ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক
৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি
পেদ েয মল
anেমািদত িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত
anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পবর্
ূ
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ , সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন
খ) সরকার কতর্ক
বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding Scale)
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫-eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয় ধােপর
খ) যিদ েকান ব িkর মল
মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল,
২০০৫) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না
থােক তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
uদাহরণ ১:
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১-৩৬০৫ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০১-২০০৫
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার anrপ
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব;
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন, বতর্মান ১৮৭৫-৯০ × ৭-২৫০৫ iিব-১০০ × ১১৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৩৫৪০ টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল
(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ২৪১৫-১৮৭৫=৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ েsেলর
pারিmক ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ +৫৪০=৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না
থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব);
গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী টাকা ২৩০০০ িনধর্ািরত তাহােদর েkেt দফা
(ক) o (খ) pেযাজ হiেব না;
ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা
হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
eবং সংি
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ূ aথর্াৎ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
ঙ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা
aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১-২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন
েsল, ২০০৫ e pথেম aব বিহত িনmপেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ
পেদাnিতpাp পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার
েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল
uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল,
ৃ
তািরখ
যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতনবিdর
aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt
েকান েকাটাসীমা pেযাজ হiেব না।
২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর েবতন
েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত
হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর
ূ র তািরেখ anে দ ১ (৩)(ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ৭৫ ভাগ
aব বিহত পেবর্
ূ র তািরেখ
িহসােব েয a pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর aব বিহত পেবর্
আহিরত বা pাপ aে র সােথ যk
ু , ২০০৫ হiেত
ু , ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু কিরয়া ৩০ জন
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ েকান ব িk জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
ৃ (increment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তঁাহার েবতন
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd
ৃ ব তীত আহিরত েবতন
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতন বিd
িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a aিজর্ত েবতন
ৃ
বিdসহ
uেtািলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেব।
৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যঁাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তরেsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া।–ei uপ-anে েদ uিlিখত েpষণ বিলেত েকান ব িkর eক pিত ান হiেত an pিত ােন asায়ী
।
বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেব
ু
ু
৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা
হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল,
ু
২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর
সমেয়র জn
pাপ হiেবন না।
৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
পনবর্
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা
হiেব।
ু
ূ
৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতন
uপ-anে দ (৫) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ৃ র তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
ূ
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
ু
ূ
েবতনবিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিটর
সমেয়
ু হiেব, তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ু
uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
৯) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর েপনশন
o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১০) ১০০০ টাকা পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০%
ৃ হiেব:
হাের eবং ১০০১ টাকা হiেত তদধর্
ূ ব পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ২৫% হাের বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt বিdসহ
নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi টাকা ১৪০০ eর িনেm হiেব
না।
১১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk
১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ কমর্রত েকান ব িk মত
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯)
েমাতােবক, pেযাজ েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ হiেব।
ু
ু
ূ
১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর
িবধান anযায়ী ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক
ছিট
ু পাoনা থাকা সােপেk ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন ছিট
ু েভাগ কিরেত পািরেবন
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছিট
eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব aথর্াৎ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয সকল ব িk
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsল eর pাপ তা।–
১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০-৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–
ু তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫
১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ
বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pেদয়
পরণ
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক u তর
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না:
আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত েsল,
েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e
বহাল থািকেব:
আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব
pদান সংkাn aথর্
ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং
sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৩৭০০-৮০৬০, টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং টাকা ৫১০০–১০৩৬০ েবতন
েsেলর anভর্ু k কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি
পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর eবং
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর
তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক ukrপ েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির
জীবেন ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
ু কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর িনজ েবতন
৩) জাতীয় েবতন েsল ২০০৫-eর টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদূ র্ েsলভk
ূ র পর তঁাহােদর চাকির সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং
েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পিতর্
ূ সােপেk তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল, u তর েsল (টাiমeতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর
৪থর্ েsেলর (টাকা ১৫০০০–১৯৮০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা ৬৮০০–১৩০৯০,
টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০-eর anভর্ু k, তঁাহারা s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায়
েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব
pাপ হiেবন eবং টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp কমর্কতর্াগণ
পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ aথবা টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ েsেলর সেবর্া সীমায়
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ pাপ
েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
হiেবন।
ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন anাn
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় হiেব।
ু কমর্কতর্াগণ ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ ,
৫) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-eর টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদূ র্ েsলভk
ূ সােপেk, pেদয় পরবতর্ী
সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর ব বsা বলবৎ থািকেব।
৬) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৩৭০০-৮০৬০, টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং টাকা ৫১০০–১০৩৬০ েবতন
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত
েsেলর anভর্ু k কমর্কতর্াগণ, ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ েsেলর পরবতর্ী েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pাপ
ূ সােপেk, পেদর মল
eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
হiেবন। ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব।
৭) আেরা শতর্ থােক েয, pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা বলবৎ থািকেব।
ৃ (increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ ম ুির
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী
ৃ
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsল েবতনবিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pথম বািষর্ক
ৃ
েবতনবিdর
তািরখ হiেব; তেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp
ূ েত পরবতর্ী
হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
ৃ pাপ হiেবন:
বািষর্ক েবতনবিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব না।
ৃ
২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ হয়, তঁাহার েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ pেদয় হiেব।
e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anসাের যঁাহােদর
ৃ
ৃ
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
বািষর্ক েবতন বিd ঘেট, তঁাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতনবিdর
পণর্
ৃ
ু
৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতনবিdর
তািরখ কিনে র েবতনবিdর
তািরেখ আনয়ন
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে েদ (৩) বিণর্ত
িনেয়াগকত
শতর্ সােপেk pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০
বা তদধবর্
ূ েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস, িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতনবিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত
পেদর
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iিjিনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং িডgীo রিহয়ােছ,
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd
পেদর নূ নতম
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd
পাiেবন।
২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsল, ১৯৯৭ eর িভিtেত uk তািরেখ তঁাহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত হiেব।
ৃ র sিবধা ধু pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিd
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক
১) েকান ব িkর েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:িনেmর সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

েবতন েsল
টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০–২২১০০
টাকা ১৬৮০০–২০৭০০
টাকা ১৫০০০–১৯৮০০
ক) টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০
খ) টাকা ১২৮০০–১৮৮৫০
ক) টাকা ১১০০০–১৭৬৫০
খ) টাকা ১১০০০–১৬৭০০
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
পণর্
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৮ বৎসর
৫ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ক) েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা
aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন
তদ্ূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
ু , ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা
১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা
aথর্ িবভােগর i-বক
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ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্
২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ু েসi সকল
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদূ র্ েsলভk
েsলভk
ৃ সময়কাল; তৎসহ
পেদর েয েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
ু িছল aথবা ১ জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা
জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০,
৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল
ু িছল eবং জাতীয়
১৯৯১ e টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
ু িছল
েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০ েsলভk
eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা ৩৭০০–৮০৬০
ৃ সমেয়র aধর্কাল; তৎসহ
ু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
েsলভk
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ-৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয aংক aথর্াৎ শতকরা ৭৫ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতনবিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) ১ জলাi
১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল
ু
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪
তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
pেযাজ েkেt বিধর্ত হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
২) anে দ ৬ (১)(ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী ব িkগত
ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয় েবতন েsল,
২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১২। u

কািরগরী jানসmn o েপশাগত দkতাসmn ব িkেদর জn িবেশষ িবধান।–

চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর ১৩ anে েদ eতদৎসংkাn েয
িবধান বহাল রাখা হiয়ােছ eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা eকi শতর্াধীেন বহাল থািকেব।
১৩। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং ১ জলাi
ু
২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িk (aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।–
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী, চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান
েমাতােবক ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
ৃ বরাdকত
ৃ বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e
২) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী pিত ান কতর্ক
uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
ৃ বরাdকত
ৃ বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল
৩) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী pিত ান কতর্ক
হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাi
ু ,
ূ
২০০৬ তািরখ হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্ক pিত ানেক pদান কিরেত হiেব, যথা:ক) যিদ িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১নং হiেত ১২নং েsল (টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর
২৩০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৩৭০০–৮০৬০) eর আoতাভk
aথর্ িবভােগর i-বক
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aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৩৫০০–৭৫০০ হiেত টাকা
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
২৮৫০–৫৪১০) eর আoতাভk
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৬০০–৪৮৭০ হiেত ২৪০০–
ু হন, তঁাহার েkেt pিত ানেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
৪৩১০) eর আoতাভk
ঘ) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক pিত ান
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না;
কতর্ক
ঙ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা
িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির কাযর্ালেয় বা s-শািসত সংsা, রাTায়t ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর
চাকিরজীবী হন eবং তঁাহারা eকেt সংsার বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম
বাসsান বরাd করা হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান
বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬
তািরখ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের বািড় ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন।
৫) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড়
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
আেছ, তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs হাuস,
[ব াখ া–যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর বাসsান
নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান sীমার বা লে র
বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার/ pিত ান
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি কমর্কতর্া o
কতর্ক
কমর্চারী বািড় ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা improvised
accommodation-eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।]
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীর ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:সারিণ
ূ েবতন
মল
ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার
জn
ূ েবতেনর ৬৫%
মল
নূ নতম টাকা ১৫৯০
ূ েবতেনর ৬০%
টাকা ২৮০১ হiেত টাকা মল
৬০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ১৮২০
ূ েবতেনর ৫৫%
টাকা ৬০০১ হiেত টাকা মল
১২০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ৩৬০০
ূ েবতেনর ৫০%
টাকা ১২০০১ তদূ র্
মল
নূ নতম টাকা ৬৬০০
টাকা ২৮০০ পযর্n

হাের
হাের
হাের
হাের

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ১৩৭০
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ১৫৪০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৩০০০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০

anাn sােনর জn

ূ
মল
েবতেনর ৫০%
নূ নতম টাকা ১২৫০
ূ
মল
েবতেনর ৪৫%
নূ নতম টাকা ১৪০০
ূ
মল
েবতেনর ৪০%
নূ নতম টাকা ২৭০০
ূ
মল
েবতেনর ৩৫%
নূ নতম টাকা ৪৮০০

হাের
হাের
হাের
হাের

১৫। যাতায়াত ভাতা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–৪৩১০
পযর্n) আoতাধীন েকান কমর্কতর্া o কমর্চারীর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , িসেলট বা
বিরশাল িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ তঁাহার আহিরত বা
pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
ূ ক সাবর্kিণক গািড়
২) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্
ব বহােরর sিবধা পাiবার aিধকারী, েসi সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া
ু
পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–
৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , বিরশাল বা
২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাi
ু
যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
১৬। uৎসব ভাতা/ েবানাস eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allownance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব, তেব ei সকল ভাতা eবং েবানাস (pেযাজ েkেt) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ
ূ েবতেনর িভিtেত ৩০ জন
আহিরত বা pাপ মািসক মল
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ু , ২০০৬
ূ েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা/ েবানাস eবং ািn o িবেনাদন
তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত তঁাহােদর pাপ মল
ভাতা pেদয় হiেব।
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪) eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
কিরেত হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২ তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব
ভাতা বলবৎ থািকেব।
১৭। িটিফন ভাতা।–
সকল নন-েগেজেটড কমর্চারীর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেব, িকnু েয সকল
ূ
কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা বা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ
ু
হiেব না।
১৮। েধালাiভাতা।–
েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা িবদ মান হােরর পিরবেতর্ ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
৫০ টাকা হাের েধালাiভাতা pাপ হiেবন।
১৯। কাযর্ভার ভাতা।–
চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ৫% হাের সেবর্া ১০০০ টাকা কাযর্ভার ভাতা ১ জলাi
সংি দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল
ু , ২০০৬
তািরখ হiেত pাপ হiেবন।
২০। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
২১। পাহািড় ভাতা।–
ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্মান হার বলবৎ থািকেব,
তেব সেবর্া সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
২২। েবতন pদান পdিত।–
১) সংি
pিত ান ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e সংি
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর
েবতন িনধর্ারণ কিরেব eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eতৎসংkাn eকিট িববরণী েpরণ
ৃ েবতন িনধর্ারণ সংkাn িববরণী
কিরেব। সংি
pিত ান তঁাহােদর সংি
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
যথাযথভােব িনরীkা o pিতপাদন করাiেব eবং ei ব াপাের aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগেক uহা
aবিহত করাiেব। সংি
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর সামিয়কভােব েবতন
ূ
পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেব। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন
পিরেশাধ হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় uk
েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন
ূ
িনধর্ারণ চড়াn
কিরেবন।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
২৩। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
ূ কভােব িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ
বাধ তামল
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া o কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল pিত ান হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন-িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ু
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেক, আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত
anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেত
হiেব;
ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব।
২৩। রিহতকরণ o েহফাজত।–
১) চাকির [ব াংক o aথর্লgী pিত ান] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত,
eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৩/২০০৫/৭৫

তািরখ:

১৪-২-১৪১২ ব াb
২৮-৫-২০০৫ ি sাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪, আ মান
মিফdল iসলাম সড়ক, ঢাকা।
ু
গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা।
সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ সংsাপন মntণালয়, ঢাকা।
ু
ব বsাপনা পিরচালক, ––––––––, সকল রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ান। তঁাহার আoতাভk
সকল
aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৭। মহাপিরচালক, বািণিজ ক aিডট aিধদpর, ঢাকা।
৮। aথর্ িবভােগর ব াংিকং pশাসন o ব াংিকং নীিত anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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৯। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির [ব াংক o aথর্লgী pিত ান] (েবতন o
ু
ভাতািদ) আেদশ ২০০৫ বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১০। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাহাmদ আলী খান
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ]
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
২৮ েম ২০০৫

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৫

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 872 •

[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২৮ েম, ২০০৫ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

আেদশ
ঢাকা, ১৪ জ

১৪১২ ব াb/২৮ েম ২০০৫ ি sাb

নং eস.আর.o–১২০-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-২/ ২০০৫/ ৭৪–Services
(Reorganization and Conditions) Act, ১৯৭৫ (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার
িনmrপ আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫
১) ei আেদশ, চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
সােপেk কাযর্কর হiেব, যথা:ৃ
ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েবতনবিd
বাবদ েমাট aে র (জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন eবং বতর্মান েবতেনর পাথর্ক ) শতকরা
৭৫ ভাগ ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ েবতেনর সিহত েযাগ কিরয়া ১ জাnয়াির, ২০০৫
তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n pদান করা হiেব eবং েমাট aে র aবিশ শতকরা ২৫ ভাগ ১
জলাi
ু , ২০০৫ তািরখ হiেত pদান করা হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর তািরখ aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত
সমnয় কিরেত হiেব;
ূ ] (েবতন ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ eর িবধান
গ) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
েমাতােবক সকল ভাতা (uৎসব ভাতা o েবানাসসহ) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০
জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত ei আেদেশ িনধর্ািরত হাের
ভাতািদ pেদয় হiেব;
ূ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনmিlিখত ব িkবগর্ ব তীত anাn সকল s৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ
ূ িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমেহ
ক) sানীয় pিত ানসমহূ যথা:- িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, uপেজলা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ;
খ) বাংলােদশ িবমান করেপােরশন;
গ) বাংলােদশ িশিপং করেপােরশন;
ূ o aথর্লgী pিত ানসমহূ যথা:- বাংলােদশ ব াংক, েসানালী ব াংক, agণী ব াংক, জনতা ব াংক,
ঘ) ব াংকসমহ
ৃ ব াংক,
কমর্সংsান ব াংক, আনসার o িভিডিপ unয়ন ব াংক, বাংলােদশ িশl ব াংক, বাংলােদশ কিষ
ৃ unয়ন ব াংক, বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা, বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেপােরশন (ICB) eবং
রাজশাহী কিষ
বাংলােদশ গহৃ িনমর্াণ ঋণদান করেপােরশন;
ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service) Ordinance,
1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’
চ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
ছ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ূ েpষেণ কমর্রত সরকাির ব িkগণ।
জ) s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমেহ
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশaথর্ িবভােগর i-বক
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ূ ]
ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
আেদশ, ১৯৯৭ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;

(েবতন o ভাতািদ)

খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৫’aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
গ) ‘সংsা’ বা ‘pিত ান’ aথর্ s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsল, যথাkেম, পেদর মল
ূ
ঘ) ‘মল
েsল, িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং ঐ
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding Scale)
কাযর্কর হiেব, যথা:
েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭)
টাকা ১৫০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১২৯০০–৩৫০×৪–১৪৩০০
টাকা ১১৭০০–৩০০×৬–১৩৫০০
টাকা ১০৭০০–৩০০×৮–১৩১০০
টাকা ৯৫০০–২৬০×১০–১২১০০
টাকা ৭২০০–২৬০×১৪–১০৮৪০
টাকা ৬১৫০–২২৫×১৬–৯৭৫০
টাকা ৪৮০০–২১০×১৬–৮১৬০
টাকা ৪৩০০–১৮৫×৭–৫৫৯৫–iিব–১৯৫×১১–৭৭৪০
টাকা ৩৪০০–১৭০×৭–৪৫৯০–iিব–১৮৫×১১–৬৬২৫
টাকা ২৫৫০–১৫৫×৭–৩৬৩৫–iিব–১৭০×১১–৫৫০৫
টাকা ২৩৭৫–১৫০×৭–৩৪২৫–iিব–১৫৫×১১–৫১৩০
টাকা ২২৫০–১৩৫×৭–৩১৯৫–iিব–১৪০×১১–৪৭৩৫
টাকা ২১০০–১২০×৭–২৯৪০–iিব–১২৫×১১–৪৩১৫
টাকা ১৯৭৫–১০৫×৭–২৭১০–iিব–১১০×১১–৩৯২০
টাকা ১৮৭৫–৯০×৭–২৫০৫–iিব–১০০×১১–৩৬০৫
টাকা ১৭৫০–৮০×৭–২৩১০–iিব–৯০×১১–৩৩০০
টাকা ১৬২৫–৬৫×৭–২০৮০–iিব–৭৫×১১–২৯০৫
টাকা ১৫৬০–৬০×৭–১৯৮০–iিব–৬৫×১১–২৬৯৫
টাকা ১৫০০–৫০×১৮–২৪০০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর)
টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০–৭০০×৪–২২১০০
টাকা ১৬৮০০–৬৫০×৬–২০৭০০
টাকা ১৫০০০–৬০০×৮–১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০–৫৫০×১০–১৯২৫০
টাকা ১১০০০–৪৭৫×১৪–১৭৬৫০
টাকা ৯০০০–৪০৫×১৬–১৫৪৮০
টাকা ৭৪০০–৩৬৫×১৬–১৩২৪০
টাকা ৬৮০০–৩২৫×৭–৯০৭৫–iিব–৩৬৫×১১–১৩০৯০
টাকা ৫১০০–২৮০×৭–৭০৬০–iিব–৩০০×১১–১০৩৬০
টাকা ৪১০০–২৫০×৭–৫৮৫০–iিব–২৭০×১১–৮৮২০
টাকা ৩৭০০–২৩০×৭–৫৩১০–iিব–২৫০×১১–৮০৬০
টাকা ৩৫০০–২১০×৭–৪৯৭০–iিব–২৩০×১১–৭৫০০
টাকা ৩৩০০–১৯০×৭–৪৬৩০–iিব–২১০×১১–৬৯৪০
টাকা ৩১০০–১৭০×৭–৪২৯০–iিব–১৯০×১১–৬৩৮০
টাকা ৩০০০–১৫০×৭–৪০৫০–iিব–১৭০×১১–৫৯২০
টাকা ২৮৫০–১৩০×৭–৩৭৬০–iিব–১৫০×১১–৫৪১০
টাকা ২৬০০–১২০×৭–৩৪৪০–iিব–১৩০×১১–৪৮৭০
টাকা ২৫০০–১১০×৭–৩২৭০–iিব–১২০×১১–৪৫৯০
টাকা ২৪০০–১০০×৭–৩১০০–iিব–১১০×১১–৪৩১০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pাপ তা।–
ৃ
ূ েsল, ব িkগত েsল, aথর্ মntণালয় কতর্ক
৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েকান ব িk সংি
পেদ েয মল
anেমািদত িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ
হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ূ পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা
পবর্
ূ
সংি আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশর uেdেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত বঝাiেব
ু
ূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত
খ) সরকার কতর্ক
েবতন বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল aথবা
১) েয ব িk বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
aথর্ িবভােগর i-বক
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u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (corresponding
scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব,
যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমত uভয়
যিদ েকান ব িkর মল
ধােপর মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন
েsল, ২০০৫) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান
ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র
সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
uদাহরণ ১:
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১৮৭৫–৯০ × ৭–২৫০৫ iিব-১০০ × ১১–৩৬০৫ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। eiেkেt ০১-০১বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ১৮৭৫ টাকা মল
২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৩০০০–১৫০ × ৭–৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১–৫৯২০
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব।
টাকার anrপ েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন, বতর্মান ১৮৭৫–৯০ × ৭–২৫০৫ iিব-১০০
৩১-১২-২০০৪ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
× ১১–৩৬০৫ টাকার েsেল ২৪১৫ টাকা। ei েkেt ০১-০১-২০০৫ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল
িহসােব ৩০০০–১৫০ × ৭–৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১–৫৯২০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব ৩৫৪০ টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ
(ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
কিরেল পাথর্েক র পিরমাণ হয় ২৪১৫–১৮৭৫=৫৪০ টাকা। aতeব anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত
হiেব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ৫৪০ টাকা aথর্াৎ ৩০০০ +৫৪০=৩৫৪০ টাকায়। িকnু anrপ
েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ ৩৬০০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব);
গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী টাকা ২৩০০০ িনধর্ািরত তাহােদর েkেt
দফা (ক) o (খ) pেযাজ হiেব না;
ঘ) যিদ েকান ব িkর ‘বতর্মান েবতন’ সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়,
তাহা হiেল সংি জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান
েবতন eবং সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা
তঁাহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ূ পেদাnিতpাp
ূ aথর্াৎ ০১-০১-২০০৫ তািরেখর পেবর্
ঙ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হiবার পেবর্
েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েবতন যিদ িতিন পেদাnিত না
পাiেতন, তাহা হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল,
িসিনয়র েsল বা ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e েয েবতন
িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়, তেব েসi েkেt সংি
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন ০১-০১২০০৫ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e pথেম aব বিহত িনmপেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং
ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েকান ধােপর সমান
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e uহার
সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন েsেলর সমান বা কম হয়,
ৃ
তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ েবতন িনধর্ারেণ
িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটাসীমা pেযাজ হiেব না;
২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) যঁাহারা u তর
েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িনয়ম anযায়ী িনধর্ারণ
কিরেত হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিতpাp পেদ িনধর্ািরত েবতন eবং ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা
পেদাnিতর aব বিহত পেবর্
ূ র তািরেখ anে দ ১ (৩) (ক) anযায়ী আহিরত বা pাপ েবতেনর পাথর্েক র
শতকরা ৭৫ ভাগ িহসােব েয a pেদয় হয়, তাহা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা পেদাnিতর তািরেখর
ূ র তািরেখ আহিরত বা pাপ aে র সােথ যk
aব বিহত পেবর্
ু , ২০০৫ পযর্n pেদয় হiেব eবং
ু কিরয়া ৩০ জন
ূ sিবধা pেদয় হiেব।
১ জলাi
ু , ২০০৫ হiেত পেদাnিতpাp পেদর েবতেনর পণর্
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ েকান ব িkর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
ৃ (increment) pািpর পরবতর্ী পযর্ােয় পেদাnিতpাp হiেল তঁাহার েবতন
বাsবায়েনর পর িনয়িমত েবতনবিd
ৃ ব তীত আহিরত
pচিলত িনয়েম িনধর্ািরত হiেব। eiভােব েবতন িনধর্ািরত হoয়ার পর মধ বতর্ী েবতন বিd
েবতন িনধর্ািরত েবতন হiেত বাদ িদয়া পাথর্ক িনrপণ কিরেত হiেব। ukrেপ িনrিপত পাথর্েক র a
ৃ
aিজর্ত েবতনবিdসহ
uেtািলত েবতেনর সােথ েযাগ কিরেত হiেব।
৪) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরখ পযর্n pচিলত িবধান anযায়ী যঁাহারা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫
তািরেখর মধ বতর্ীকােল (uভয় িদনসহ) u তরেsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড pাপ হiেবন, তঁাহােদর
u তর েsেল েবতন িনধর্ারেণর o বিধর্ত েবতেনর sিবধা pদােনর েkেto uপ-anে দ (২) e বিণর্ত িবধান
ৃ হiেব।
anসত
ূ aিফস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
৫) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া: ei uপ-anে েদ uিlিখত েpষণ বিলেত েকান ব িkর eক pিত ান হiেত an pিত ােন
।
asায়ী বদিল বা িনেয়াগ বঝাiেব
ু
ু
৬) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ ছিটেত
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল, েসi কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন,
ু
তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার
বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব,
তেব জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা
ু র সমেয়র জn pাপ হiেবন না।
তঁাহার ছিট
৭) েয ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং
বাsেব কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ারণ করা হiেব না।
ৃ ব িkর েবতন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ pথমত বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা
eirপ পনবর্
ু হালকত
হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ূ
৮) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn
(pেযাজ েkেt) তঁাহার েবতন uপ-anে দ (৬) eর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর
ু
ূ
সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব। eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতন
ৃ
ৃ
বিdর তািরখ থােক, তাহা হiেল uk েবতনবিdo েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ু হiেব,
ু
ু
ূ
তেব িতিন aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত
থািকেবন।
৯) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ যঁাহারা aবসর gহণ কিরেবন তঁাহােদর
েপনশন (pেযাজ েkেt) o আnেতািষক িনধর্ারেণর েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর পণর্ূ sিবধা pেদয়
হiেব।
১০) ১০০০ টাকা পযর্n মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর (pেযাজ েkেt) নীট
েপনশেনর পিরমাণ ৪০% হাের eবং টাকা ১০০১ হiেত তদূ র্ পযর্ােয় নীট েপনশেনর পিরমাণ ২৫% হাের
ৃ করা হiল:
বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, েশেষাk েkেt বিdসহ
নীট েপনশেনর পিরমাণ েকানkেমi ১৪০০ টাকা eর িনেm হiেব
না।
১১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর জn আnেতািষক বা gাচু iিট pদােনর বতর্মান হার বহাল থািকেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk
১২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ কমর্রত েকান ব িk মত
ব িkর পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর anাn pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, uপ-anে দ (৯)
েমাতােবক, pেযাজ েkেt, েপনশন o আnেতািষক pাপ হiেব।
ু
ু
ূ
১৩) বতর্মােন pচিলত ছিটর
িবধান anযায়ী ৬ মাস গড় েবতেন o ৬ মাস aধর্ গড় েবতেন aবসরpstিতমলক
ছিট
ু পাoনা থাকা সােপেk ১২ মাস পণর্
ু েভাগ কিরেত
ূ গড় েবতেন ছিট
েভােগর পিরবেতর্, েকান ব িkর ছিট
পািরেবন eবং ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর হiেব, aথর্াৎ ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত েয
ু
ূ
সকল ব িkর aবসরpstিতমলক
ছিটেত
গমন কিরেবন তঁাহারা uk sিবধা পাiেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল ২০০৫-e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsল-eর pাপ তা।–
১) কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০–৪৩১০ হiেত টাকা
aথর্ িবভােগর i-বক
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ু তঁাহােদরেক eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ
৫১০০–১০৩৬০ েবতন েsেলর আoতাভk
ূ র পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn
৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsল, u তর েsল (টাiমpচিলত শতর্ািদ পরণ
েsল) িহসােব pেদয় হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্চারী eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না:
আেরা শতর্ থােক েয, বতর্মান েবতন েsেলর aধীন িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল aথবা ব িkগত
েsল, েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ uহা িবদ মান শেতর্ জাতীয় েবতন েsল,
২০০৫ e বহাল থািকেব:
আেরা শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল) যগপৎভােব
pদান সংkাn
ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব/ বাs-৩/ টাiম-েsল-৩/ ৯৬ (aংশ)/ ৭২
(২০০) নং sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৩৭০০–৮০৬০, টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং টাকা ৫১০০–১০৩৬০
েবতন েsেলর anভর্ু k কমর্কতর্াগণ, তঁাহােদর সংি পেদর েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর
ূ সােপেk,
পর eবং তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন, তেব পেদাnিত ব িতেরেক ukrপ েকান কমর্কতর্া eকi
পেদ সমg চাকির জীবেন ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
ু কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর িনজ
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদূ র্ েsলভk
ূ র পর তঁাহােদর চাকির সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত
েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পিতর্
ূ সােপেk তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী েsল, u তর েsল
eবং eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
(টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর
aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল
২০০৫ eর ৪থর্ েsেলর (টাকা ১৫০০০–১৯৮০০) ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েবতন েsল টাকা ৬৮০০–
১৩০৯০, টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০-eর anভর্ু k, তঁাহারা s s েবতন েsেলর
সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ১১০০০–১৭৬৫০, u তর েsল
(টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং টাকা ৭৪০০–১৩২৪০ eবং টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েবতন েsেল
পেদাnিতpাp কমর্কতর্াগণ পেদাnিতpাp না হiেল, েযi তািরেখ টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ aথবা টাকা ৭৪০০–
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল
১৩২৪০ েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
(টাiম-েsল) টাকা ১১০০০–১৭৬৫০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর aধীেন
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েবতন েsলসমহ
anাn েsেলর কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল pেদয় হiেব।
ু কমর্কতর্াগণ ৪ বৎসেরর চাকির
৫) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদূ র্ েsলভk
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk, pেদয়
পিতর্
পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর ব বsা বলবৎ থািকেব।
৬) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৩৭০০–৮০৬০, টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং টাকা ৫১০০–১০৩৬০
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার
েবতন েsেলর anভর্ু k কমর্কতর্াগণ, ৪ বৎসেরর চাকির পিতর্
ূ েsেলর পরবতর্ী েsেল ৫০% িসেলকশন
ূ সােপেk পেদর মল
িভিtেত eতৎসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েgড pাপ হiেবন। ei sিবধা ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব।
৭) আেরা শতর্ থােক েয, pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা বলবৎ থািকেব।
ৃ (increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর
aিতkম কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং
ৃ ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬
েবতনবিd
ৃ
eর িবধান anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতনবিdর
তািরখi জাতীয় েবতন েsল,
২০০৫ eর pথম বািষর্ক েবতনব ৃিdর তািরখ হiেব, তেব েয সকল ব িk ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখর পের
পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন েসi সকল ব িkর পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির
ৃ pাপ হiেবন:
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতনবিd
পিতর্
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ৃ
তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব
না।
ৃ
২) যঁাহার েkেt বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ পেড়, েসi সকল েkেt জাতীয় েবতন
ৃ pেদয় হiেব।
েsল, ২০০৫ e েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতনবিd
৩) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরেখর মেধ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anসাের
ৃ ঘেট, তাহােদর েkেt uk বািষর্ক েবতনবিdর
ৃ
ূ sিবধা pেদয়।
যঁাহােদর বািষর্ক েবতন বিd
পণর্
ৃ
৪) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন
ৃ
ৃ
ু েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতনবিdর
তািলকাভk
তািরখ কিনে র েবতনবিdর
তািরেখ আনয়ন কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
১) ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান ব িkেক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে দ (৩) বিণর্ত শতর্
িনেয়াগকত
সােপেk pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬৮০০–১৩০৯০ বা
তদধবর্
ূ েsেলর হয়, তাহা হiেলক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী aথবা u মাধ িমক
ূ ক eিgকালচার বা eিgকালচারাল
সািটর্িফেকট পরীkা পাস করার পর ৪ বৎসর েময়াদী েকাসর্ পাসপবর্
iেকানিমk বা eিgকালচারাল iি িনয়ািরং বা eিনম াল হাজব াি D বা েভেটিরনারী সােয়n e েয িডgী aজর্ন
ৃ sীকত
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
ৃ pদান
করা হয় েসi িডgীধারীেক বা সরকার কতর্ক
করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iিjিনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ,
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd
পেদর নূ নতম
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ k aথর্ িবভােগর সিহত আেলাচনাkেম, িনিদর্ েকান পেদ সmণর্
গ) uপযk
ূ rেপ পিরকlনা o নkা কােজ
ু কতর্প
ৃ
িনেয়ািজত সহকারী pেকৗশলী eবং িনবর্াহী pেকৗশলীেক তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেল ৩িট েবতনবিd
pদান করা হiেব। তঁাহারা যতিদন পিরকlনা o নkা কােজ সহকারী pেকৗশলী বা িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ
ৃ
িনেযািজত থািকেবন, ততিদন পযর্n ei েবতনবিdর
sিবধা pাপ হiেবন। পিরকlনা বা নkা কােজ
িবেশষj, েযাগ সহকারী pেকৗশলীেদর মেধ হiেত পিরকlনা বা নkার িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ পেদাnিত
েদoয়া হiেব। uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী পেদ পেদাnিতpাp েকান পিরকlনা বা নkা কােজ িনেয়ািজত
ৃ k কতর্ক
ৃ uk পেদ েযাগদােনর জn aব াহিত pদান করা না
সহকারী pেকৗশলীেক জনsােথর্ uপযk
ু কতর্প
হiেল, যতিদন িতিন পিরকlনা বা নkার সহকারী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত থািকেবন ততিদন িতিন জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর টাকা ৯০০০–১৫৪৮০ েত েবতন আহরণ কিরেবন;
ৃ গেবষণা
ঘ) বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন, বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ কিষ
ৃ গেবষণা iনিsিটuট, বাংলােদশ পাট
iনিsিটuট o বাংলােদশ ধান গেবষণা iনিsিটuট, বাংলােদশ কিষ
গেবষণা iনিsিটuট eবং বাংলােদশ চা গেবষণা iনিsিটuেট জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ eর টাকা ৬৮০০–
ৃ ম রু করা হiেব,
১৩০৯০ েsেলর েকান পেদ pথম িনেয়াগpাp eকজন কমর্কতর্ােক ২িট aিgম েবতনবিd
ূ
যিদ-(a) পদিট গেবষণামলক
পদ িহসােব িনিদর্ থােক; eবং
(আ) সংি

ব িkর িনmিলিখত েযাগ তাgিলর মেধ কমপেk েয েকান eকিট থােক, যথা:-

১) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং iি িনয়ািরং
e ১ম ে ণীর িডgীধারী হiয়া থােকন;
ৃ
২) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং কিষেত
১ম
ে ণীর িডgীধারী (u মাধ িমক সািটর্িফেকট বা সমমােনর সািটর্িফেকট লােভর পর ৪ বৎসেরর
েকাসর্ সmিলত) হiয়া থােকন;
৩) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং িবjান
িবষেয় ১ম ে ণীর মাsাসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন;
৪) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং ১ম ে ণীর
সmান িডgীসহ িবjান িবষেয় ২য় ে ণীর মাsাসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন;
৫) মাধ িমক sল
ু সািটর্িফেকট eবং u মাধ িমক sল
ু সািটর্িফেকট বা সমমান পরীkায় ১ম িবভােগ
utীণর্ হiয়া থােকন eবং কমপেk ৬০% নmরসহ িচিকৎসা িবষেয় sাতক িডgীধারী হiয়া থােকনঃ
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ ম রু করা
তেব শতর্ থােক েয, ei uপ-anে েদর দফা (ঘ) anসাের যঁাহােদরেক েবতনবিd
ৃ pাপ হiেবন
হiেব, তঁাহারা ei uপ-anে েদর দফা (ক) (খ) o (গ) anসাের েকান েবতনবিd
না।
ঙ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd
পাiেবন।
২) ১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান ব িkর েবতন pথেম জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt
uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ eর িভিtেত uk তািরেখ তাহার েয েবতন িনধর্ািরত হiত,
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর িনধর্ািরত েবতন হiেত uk aংশ বাদ িদয়া শতকরা ৭৫ ভাগ িনrপণ কিরেত
হiেব।
ৃ র sিবধা ধু pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিd
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

েবতন েsল
টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০–২২১০০
টাকা ১৬৮০০–২০৭০০
টাকা ১৫০০–১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০–১৯২৫০
টাকা ১১০০০–১৭৬৫০
টাকা ৯০০০–১৫৪৮০

পণর্ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

ব াখ া–ei uপ-anে েদ বিণর্ত ‘চাকিরর েময়াদ’ বিলেত বঝাiেব
ু
ক) েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৩ eবং ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ পযর্n জাতীয় েবতন েsেলর ৫ম েgেডর anভর্ু k িছল
ু জাতীয় েবতন েsল টাকা ৭৫০–১৪৭০ বা
aথবা েয সকল পদ ১ জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরেখ বা তাহার পের নতন
তদ্ূ র্ েsেল িছল aথবা েয সকল পদ ১ জন
ু , ১৯৮৫ তািরেখ বা তাহার পের সংেশািধত েবতন েsল টাকা
১৬৫০–৩০২০ বা তদূ র্ েsেল িছল eবং ১ জলাi
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯১ e টাকা
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৪৩০০–৭৭৪০ বা তদূ র্
২৮৫০–৫১৫৫ বা তদূ র্ েsলভk
ু েসi সকল
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৬৮০০–১৩০৯০ বা তদূ র্ েsলভk
েsলভk
ৃ সময়কাল; তৎসহ
পেদর েয েকান eক বা eকািধক পেদ চাকিরর pকত
ু িছল aথবা ১ জলাi
ূ ২য় ে ণী (েগেজেটড) িহসােব ে ণীভk
খ) েয সকল পদ ৩০ জন
ু , ১৯৭৩ তািরেখর পেবর্
ু ,
ু িছল িকংবা ১
১৯৭৩ হiেত ৩০ জন
ু , ১৯৭৭ তািরেখর মেধ েয সকল পদ জাতীয় েবতন েsেলর ৬ েgডভk
ু জাতীয় েবতন েsেল টাকা ৬২৫–১৩১৫, টাকা ৪৭০–১১৩৫, বা টাকা
জলাi
ু , ১৯৭৭ তািরখ হiেত নতন
ু িছল aথবা ১ জন
ু েবতন েsেল টাকা ১৩৫০–২৭৫০,
৪২৫–১০৩৫ েsলভk
ু , ১৯৮৫ হiেত সংেশািধত নতন
ু িছল aথবা ১ জলাi
টাকা ১০০০–২২৮০ বা টাকা ৯০০–২০৭৫ েsলভk
ু , ১৯৯১ হiেত জাতীয় েবতন
ু িছল eবং
েsল, ১৯৯১ e টাকা ২৩০০–৪৪৮০ বা টাকা ১৭২৫–৩৭২৫ বা টাকা ১৫৫০–৩৪০৫ েsলভk
জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭ e টাকা ৩৪০০–৬৬২৫ বা টাকা ২৫৫০–৫৫০৫ বা টাকা ২৩৭৫–৫১৩০
ু িছল eবং জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e টাকা ৫১০০–১০৩৬০ বা টাকা ৪১০০–৮৮২০ বা টাকা
েsলভk
ৃ সমেয়র aধর্কাল; তৎসহ
ু , েসi সকল eক বা eকািধক পেদর চাকিরর pকত
৩৭০০–৮০৬০ েsলভk
ৃ চাকিরর eক-চতথর্
ু াংশ।
গ) anাn pকত
২) pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn বতর্মান েবতন eবং anে দ ৬ েমাতােবক িনণর্ীত
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর pারিmক েবতেনর পাথর্েক র শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, েকান েkেti eirপ কম pদােনর পিরমাণ uিlিখত পাথর্েক র শতকরা ৬০ ভােগর
aিধক হiেব না:
aথর্ িবভােগর i-বক
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তেব আরo শতর্ থােক েয, ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৫ তািরখ পযর্n যঁাহারা পেদাnিত
ৃ বাবদ েয a aথর্াৎ শতকরা ৭৫ ভাগ pাপ হiেবন, uহা হiেত
পাiেবন, তঁাহারা uk সমেয় েবতনবিd
pেয়াজনীয় চাকিরর সময়কাল হiেত কম pেত ক বৎসেরর জn তঁাহািদগেক শতকরা ২০ ভাগ কম pদান করা
হiেব।
১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) ১ জলাi
ু , ১৯৯৭ হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল েয সকল ভাতা ম ুর করা
হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ pবতর্েনর পেরo ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা
pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেযাজ েkেt বিধর্ত
হাের ভাতািদ pেদয় হiেব।
২) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৫ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১২। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
eবং যাহা ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ বলবৎ িছল, তাহা ৩০ জন
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n বহাল থািকেব eবং১ জলাi
ু ,
২০০৬ তািরখ হiেত সকল ব িk (pেযাজ েkেt aবসরpাpসহ) মািসক ৫০০ (পঁাচশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা
pাপ হiেবন।
১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।–
ূ ] (েবতন o ভাতািদ)
১) সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী, চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
আেদশ, ১৯৯৭-eর িবধান েমাতােবক ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n
বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
ৃ বরাdকৃ ত বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e
২) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী pিত ান কতর্ক
uিlিখত বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
ৃ বরাdকত
ৃ বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল
৩) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী pিত ান কতর্ক
হiেত ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু ,
ু , ২০০৬ পযর্n eবং ১ জলাi
ূ ক pিত ানেক pদান কিরেত হiেব, যথা:২০০৬ তািরখ হiেত িনmিলিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১ জাnয়াির, ২০০৫ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১নং হiেত ১২নং েsল (টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর
২৩০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৩৭০০–৮০৬০)-eর আoতাভk
aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ (৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৩৫০০–৭৫০০ হiেত টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ১ eর uপ-anে দ
২৮৫০–৫৪১০)-eর আoতাভk
(৩)(ক) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫-eর ১৮নং হiেত ২০নং েsল (টাকা ২৬০০–৪৮৭০ হiেত ২৪০০–
ু হন, তঁাহার েkেt pিত ানেক েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না।
৪৩১০)-eর আoতাভk
ঘ) শতর্ থােক েয, েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়া িবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী,
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান বািড় ভাড়া pদান কিরেত হiেব না:
তঁাহােক pিত ান কতর্ক
ঙ) েকান ব িk সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী িকংবা
িনmতর ে ণীর েকান বািড় তঁাহােক বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির কাযর্ালেয় বা s-শািসত সংsা, রাTায়t ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর
চাকিরজীবী হন eবং তঁাহারা eকেt সংsার বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম
বাসsান বরাd করা হiয়ােছ, তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান
বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না; aপরজন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের ৩০ জন
ু , ২০০৬
তািরখ পযর্n eবং ১ জলা
ু i, ২০০৬ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬)-e uিlিখত হাের বািড় ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন।
৫) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড়
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
আেছ, তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেট েমস, েহােsল, েরs
[ব াখ া: যিদ জনsােথর্ সংি
aিফস কতর্ক
হাuস, ডরিমটির বা ডাকবাংলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accommodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান sীমার
বা লে র বাংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি
বা pিত ান কতর্ক
কমর্কতর্া o কমর্চারী বািড় ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা
improvised accommodation-eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান
কিরেত হiেব।]
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীর ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:সারিণ
ূ েবতন
মল
ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার
জn
ূ েবতেনর ৬৫%
মল
নূ নতম টাকা ১৫৯০
ূ েবতেনর ৬০%
টাকা ২৮০১ হiেত টাকা মল
৬০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ১৮২০
ূ েবতেনর ৫৫%
টাকা ৬০০১ হiেত টাকা মল
১২০০০ পযর্n
নূ নতম টাকা ৩৬০০
ূ েবতেনর ৫০%
টাকা ১২০০১ তদূ র্
মল
নূ নতম টাকা ৬৬০০
টাকা ২৮০০ পযর্n

হাের
হাের
হাের
হাের

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ১৩৭০
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ১৫৪০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৩০০০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০

anাn sােনর জn

ূ েবতেনর
মল
টাকা ১২৫০
ূ েবতেনর
মল
টাকা ১৪০০
ূ েবতেনর
মল
টাকা ২৭০০
ূ েবতেনর
মল
টাকা ৪৮০০

৫০% হাের নূ নতম
৪৫% হাের নূ নতম
৪০% হাের নূ নতম
৩৫% হাের নূ নতম

১৪। যাতায়াত ভাতা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–৪৩১০
পযর্n) আoতাধীন েকান কমর্কতর্া o কমর্চারীর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী খলনা
ু , িসেলট বা
বিরশাল িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ তঁাহার আহিরত বা
pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০০৬ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত থািকেবন।
ূ ক সাবর্kিণক গািড়
২) েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চারী সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্ pদানপবর্
ব বহােরর sিবধা পাiবার aিধকারী, েসi সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীর েkেt uk sিবধা পনরােদশ
না েদoয়া
ু
পযর্n eকiভােব বলবৎ থািকেব।
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর ১১ নং েsল হiেত ২০ নং েsেলর (টাকা ৪১০০–৮৮২০ হiেত টাকা ২৪০০–
৪৩১০ পযর্n) আoতাধীন েকান ব িkর কমর্sল ঢাকা, নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, রাজশাহী, খলনা
ু , বিরশাল বা
িসেলট িসিট কেপর্ােরশন বা েপৗর eলাকায় aবি হত হiেল িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৬ হiেত মািসক ১০০ টাকা হাের
যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
১৫। uৎসব ভাতা o েবানাস eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allownance) Rules, 1979 -eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব, তেব ei সকল ভাতা eবং েবানাস (pেযাজ েkেt) ৩১ িডেসmর, ২০০৪ তািরেখ
ূ েবতেনর িভিtেত ৩০ জন
আহিরত বা pাপ মািসক মল
ু , ২০০৬
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব। ১লা জলাi
ূ েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা o েবানাস eবং ািn o িবেনাদন
তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত তঁাহােদর pাপ মল
ভাতা pেদয় হiেব।
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)/ eফিব-১২/
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ eতৎসংkাn anাn িনয়মাবলী
৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
anসরণ কিরেত হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/ ২০০৪/ ১০২, তািরখ: ২৪-০৩-১৪১১
ব াb/৮-৭-২০০৪ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ ৫০% হাের বৎসের ২িট uৎসব
ভাতা বলবৎ থািকেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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১৬। িটিফন ভাতা।–
সকল নন-েগেজেটড কমর্চারীর জn pদt িবদ মান হাের মািসক িটিফন ভাতা বলবৎ থািকেব, িকnু েয সকল
ূ
কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ
ু
হiেব না।
১৭। েধালাiভাতা।–
েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা িবদ মান হােরর পিরবেতর্ ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত
৫০ টাকা হাের েধালাiভাতা pাপ হiেবন।
১৮। কাযর্ভার ভাতা।–
চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ৫% হাের সেবর্া ১০০০ টাকা কাযর্ভার ভাতা ১ জলাi
সংি দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল
ু , ২০০৬
তািরখ হiেত pাপ হiেবন।
১৯। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ১.৫০ টাকা eবং
প ািকং চাজর্ বাবদ ১০০০ টাকা হাের ১ জলাi
২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
ু
২০। পাহািড় ভাতা।–
ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতার বতর্মান হার বলবৎ
থািকেব, তেব সেবর্া সীমা ১৫০০ টাকা ১ জলাi
ু , ২০০৬ তািরখ হiেত pেদয় হiেব।
২১। েবতন pদান পdিত।–
১) সংি
pিত ান বা সংsা ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e সংি
কমর্কতর্া o
কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণ কিরেব eবং aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ anিবভােগ eতৎসংkাn eকিট িববরণী
ৃ েবতন িনধর্ারণ সংkাn
েpরণ কিরেব। সংি pিত ান বা সংsা তঁাহােদর সংি িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক
িববরণী যথাযথভােব িনরীkা o pিতপাদন করাiেব eবং ei ব াপাের aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ
anিবভাগেক uহা aবিহত করাiেব। সংি
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর uপর
ূ
সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেব eবং পরবতর্ী di মােসর িভতর েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেব। ei pিkয়ায়
aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় uk
েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন
ূ
িনধর্ারণ চড়াn
কিরেব।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাব o িনরীkা কাযর্ালয় কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
২২। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:ু
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া o
ূ
কমর্চারী বাধ তামলকভােব
িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ
িনধর্ারণ কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া বা কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল pিত ান বা সংsা হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ
aথর্ িবভােগর i-বক
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aথর্ িবেলর মাধ েম (েযমন-িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি

িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;

ু
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া o কমর্চারীেক, আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত
anিলিপ, িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেত
হiেব;
ঙ) আয়কর সংkাn uk কাযর্kম ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হiেত কাযর্কর হiেব।
২৩। রিহতকরণ o েহফাজত।–
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭, aতঃপর
১) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,

নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-২/২০০৫/৭৪

জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব
১৪-২-১৪১২ ব াb
তািরখ:
২৮-৫-২০০৫ ি sাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।
৫।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৪, আ মান
মিফdল iসলাম সড়ক, ঢাকা।
ু
সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ সিচব/ ভারpাp সিচব.––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)।
সকল s-শািসত eবং রাTায়t pিত ােনর pধানগণ। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn
anেরাধ করা হiল।
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা।
৭। মহাপিরচালক, বািণিজ ক aিডট aিধদpর, ঢাকা।
৮। aথর্ িবভােগর মিনটিরং েসেলর সকল কমর্কতর্া।
৯। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t
ু
pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ২০০৫ বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১০। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাহাmদ আলী খান
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন o pিবিধ)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।

aথর্ িবভােগর i-বক
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
েসামবার, জলাi
১১, ২০০৫
ু
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

আেদশ
তািরখ, ২৬ আষাঢ় ১৪১২/ ১০ জলাi
২০০৫
ু
eস.আর.o
নং-২১২-আiন/২০০৫/aম/aিব
(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৩/২০০৫/১১৭।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার
চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:
uপিরuk আেদশ eর anে দ ১৬ eরক) uপাnটীকার ‘/েবানাস eবং ািn o িবেনাদনভাতা’ িচh o শbgিল িবলp
ু হiেব;
খ) uপ-anে দ (১) eর পিরবেতর্ িনmrপ uপ-anে দ (১) pিতsািপত হiেব, যথা:
ৃ জািরকত
ৃ aিফস sারক নং- aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ
‘১) aথর্ মntণালয় কতর্ক
৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ anসাের বািষর্ক uৎসবভাতা pেদয় হiেব, তেব ei বাড়া চাkরী (ব াংক o
aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ১৯৯৭ anসাের pেযাজ েkেt, ৩১ িডেসmর,
ূ েবতেনর িভিtেত ৩০জন
২০০৪ তািরেখ বা pাপ মািসক মল
ু , ২০০৬ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব,
ূ
eবং ১জলাi
ু , ২০০৬ তািরেখ বা uহার পরবতর্ীেত জাতীয় েবতনেsল, ২০০৫ anসাের pাপ মল
েবতেনর িভিtেত uৎসবভাতা pেদয় হiেব।’
২। ei আেদশ ১-১-২০০৫ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
জািকর আহেমদ খান
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১
নং-aম/aিব(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৫/১২৯
িবষয়:

তািরখ:

০৬ াবণ, ১৪১২ ব াb
২১ জলাi
ু , ২০০৫ ি ঃ

মাননীয় sীকার, েডপিট
ু sীকার, িবেরাধীদলীয় েনতা, চীফ hiপ, িবেরাধীদলীয় uপেনতা, hiপগণ eবং
সংসদ সদস েদর পািরেতািষক পনঃহাের
িনধর্ারণ সংkাn।
ু

uপযর্k
ু িবষেয়র েpিkেত িনেদর্শkেম মাননীয় sীকার, েডপিট
ু sীকার, িবেরাধীদলীয় েনতা, চীফ hiপ,
ৃ
িবেরাধীদলীয় uপেনতা, hiপগণ eবং সংসদ সদস েদর পািরেতািষক িনেmািlিখত হাের বিdর
িবষেয় aথর্ িবভােগর
সmিত jাপন করা হ’ল:
পদমযর্াদা
sীকার
েডপিট
ু sীকার
িবেরাধীদলীয় েনতা
চীফ hiপ
িবেরাধীদলীয় uপেনতা
hiপগণ
সংসদ সদস

ৃ
বিdর
হার
৪৫.১২%
৪৫%
৪৫%
৪৫%
৪৫%
৪৫%
৫০%

২। eতদসংকাn িবষেয় পরবতর্ী pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা যাে ।
েমাঃ আবdল মিতন
সহকারী সিচব
সিচব
জাতীয় সংসদ সিচবালয়
েশের বাংলা নগর, ঢাকা।

aথর্ িবভােগর i-বক
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, আগ ১৮, ২০০৫
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

আেদশ
তািরখ, ২ ভাd ১৪১২/ ১৭ আগs ২০০৫
eস.আর.o নং–২৬১/২০০৫/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৫/২০০৫–Services (Re-organisation and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার at িবভােগর ২৮েম ২০০৫
ৃ চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ
তািরেখর eস.আর.o নং ১২৩-আি◌ন/২০০৫ dারা জািরকত
সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর–
ক) an্েছদ ৩ eর পিরবেতর্ িনmrপ anে দ ৩ pিতsািপত হiেব, যথা:ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫।–১ জাnয়ারী, ২০০৫ তািরেখর aব বিহত পেবর্
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু হiেব eবং uk তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর
িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর হiেব, যথা:েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ১৯৯৭)
টাকা ৯৫০০-২৬০×১০-১২১০০
টাকা ৭২০০-২৬০×১৪-১০৮৪০
টাকা ৬১৫০-২২৫×১৬-৯৭৫০
টাকা ৪৩০০-১৮৫×৭-৫৫৯৫-iিব-১৯৫×১১-৭৭৪০
টাকা ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০-iিব-১৮৫×১১-৬৬২৫
টাকা ৩৪০০-১৭০×৭-৪৫৯০
টাকা ২৮০০-১৫৫×৫-৩৫৭৫-iিব-১৭০×৩-৪০৮৫
টাকা ২৫৫০-১৫৫×৭-৩৬৩৫-iিব-১৭০×২-৩৯৭৫
টাকা ২১০০-১২০×৭-২৯৪০-iিব-১২৫×৬-৩৬৯০
টাকা ২২৫০-১৩৫×৭-৩১৯৫-iিব-১৪০×১১-৪৭৩৫
টাকা ২১০০-১২০×৭-২৯৪০-iিব-১২৫×১১-৪৩১৫
টাকা ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০-iিব-১১০×১১-৩৯২০
টাকা ১৯৭৫-১০৫×৭-২৭১০-iিব-১১০×৪-৩১৫০
টাকা ১৮৭৫-৯০×৭-২৫০৫-iিব-১০০×১১-৩৬০৫
টাকা ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০-iিব-৯০×৫-২৭৬০
টাকা ১৭৫০-৮০×৭-২৩১০-iিব-৯০×১১-৩৩০০
টাকা ১৬২৫-৬৫×৭-২০৮০-iিব-৭৫×১১-২৯০৫
টাকা ১৫৬০-৬০×৭-১৯৮০-iিব-৬৫×১২-২৭৬০
টাকা ১৫৬০-৬০×৭-১৯৮০-iিব-৬৫×১১-২৬৯৫
টাকা ১৫০০-৫০×১৮-২৪০০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
(১ জাnয়াির, ২০০৫ হiেত কাযর্কর)
টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০
টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০
টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০
টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৪৪০০-২৫০×৭-৬১৫০-iিব-২৭০×১১-৯১২০
টাকা ৪২০০-২৫০×৭-৫৯৫০-iিব-২৭০×১১-৮৯২০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৫৮৯০
টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০
টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০

খ) anে দ ১৩ eর uপ-anে দ (৭) eর ‘(১ক)’ বnনীgিল o সংখ ার পিরবেতর্ ‘(২)’ বnনীgিল o
সংখ া pিতsািপত হiেব।
২। ei আেদশ ১ জাnয়ারী ২০০৫ তািরেখ বলবৎ হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রা পিতর আেদশkেম
িসিdkর রহমান েচৗধরী
ু
aথর্ সিচব।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, নেভmর ১৭, ২০০৫
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

আেদশ
তািরখ, ৩০ কািতর্ক ১৪১২/ ১৪ নেভmর ২০০৫
eস.আর.o
নং-৩১১-আiন/২০০৫/aম/aিব
(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-২/২০০৫/১৯৯–Services
(Reorganisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার চাকির
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ সংেশাধন
[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর ৭ eর uপ-anে দ (৫) eর ‘eবং তদূ ’র্ শbdয় িবলp
ু হiেব।
২। ei আেদশ at িবভােগর ১৪ জ , ১৪১২ ব াb েমাতােবক ২৮ েম ২০০৫ ি sাb তািরেখর আেদশ নং
eস.আর.o ১২০-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাs)/ জাঃেবঃেsল-২/ ২০০৫/ ৭৪ eর কাযর্কিরতার তািরেখ বলবৎ
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রা পিতর আেদশkেম
িসিdkর রহমান েচৗধরী
ু
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ৃ
বহsিতবার
, নেভmর ১৭, ২০০৫
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

আেদশ
তািরখ, ৩০ কািতর্ক ১৪১২/ ১৪ নেভmর ২০০৫
eস.আর.o
নং-৩১২-আiন/২০০৫/aম/aিব
(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-২/২০০৫/২০০–Services
(Reorganisation and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার চাকির
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর ৭ eর uপ-anে দ (৫) eর ‘eবং তদূ ’র্ শbdয় িবলp
ু হiেব।
২। ei আেদশ at িবভােগর ১৪ জ , ১৪১২ ব াb েমাতােবক ২৮ েম ২০০৫ ি sাb তািরেখর আেদশ নং
eস.আর.o ১২১-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাs)/ জাঃেবঃেsল-২/ ২০০৫/ ৭৫ eর কাযর্কিরতার তািরেখ বলবৎ
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রা পিতর আেদশkেম
িসিdkর রহমান েচৗধরী
ু
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
ম লবার, নেভmর ২৯, ২০০৫
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

আেদশ
তািরখ, ৩০ কািতর্ক ১৪১২/ ১৪ নেভmর ২০০৫
eস.আর.o নং-৩১৯/২০০৫/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৪/২০০৫/২১২–Services (Re-organisation
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার at িবভােগর ১৪
জ , ১৪১২ ব াb েমাতােবক ২৮ েম, ২০০৫ ি sাb তািরেখর আেদশ নং eস.আর.o ১২২-আiন/ ২০০৫/ aম/
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর
aিব (বাs-১)/ জাঃেবঃেsল-৪/ ২০০৫/ ৭৬ eর মাধ েম জািরকত
িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর ১১ eর uপ-anে দ (২) eর–
ক) দফা (ঝ) eর পিরবেতর্ িনmrপ দফা (ঝ) pিতsািপত হiেব, যথা:‘(ঝ) িকট ভাতা (সকল েপাশাকধারী শাখার জn):
eeসিপ eবং তদূ র্
পারিmক ম ির
ু
বাৎসিরক নবায়ন ম ির
ু
পিরদশর্ক (আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ােনর পারিmক ম ির
ু
ু
পিরদশর্ক ব তীত)
বাৎসিরক নবায়ন ম ির
ু

৬৩৩৮
৩৯০০
৩১৬৮
২৬০০’;

(খ) দফা (ট) eর ‘৩৪’ সংখ ার পিরবেতর্ ‘৫০’ সংখ া pিতsািপত হiেব;
ু দফা (দ) eবং (ধ) সংেযািজত হiেব, যথা:গ) দফা (থ) eর পর িনmrপ নতন
‘(দ) দিনক/ েখারাকী ভাতা:
িসে ল েরশনpাp সদস েদর (eিপিবeন ব তীত) জনpিত মািসক ৩০০
(ধ) ঝু িঁ কপণর্ূ কােজর সmানী:
(পিলশ
পিরদশর্ক হেত কনেsবল পযর্n)
ু
সmানী pদােনর kমতাpাp কমর্কতর্ার পদবী
১) মহাপিলশ
পিরদশর্ক/ aিতিরk মহাপিলশ
পিরদশর্ক
ু
ু
২) েমেTাপিলটন পিলশ
কিমশনার/ aিতিরk পিলশ
কিমশনার
ু
ু
৩) uপ-মহাপিলশ
পিরদশর্ক/ aিতিরk uপ-মহাপিলশ
পিরদশর্ক
ু
ু
৪) পিলশ
sপার o সমপযর্ােয়র কমর্কতর্া
ু

সেবর্া বািষর্ক হার
৪,৪০০
৪,০০০
৪,০০০
৩,৬০০’।

২। ei আেদশ at িবভােগর ১৪ জ , ১৪১২ ব াb েমাতােবক ২৮ েম ২০০৫ ি sাb তািরেখর আেদশ নং
eস.আর.o ১২২-আiন/ ২০০৫/ aম/ aিব(বাs)/ জাঃেবঃেsল-৪/ ২০০৫/ ৭৬ eর কাযর্কিরতার তািরেখ বলবৎ
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রা পিতর আেদশkেম
িসিdkর রহমান েচৗধরী
ু
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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বাংলােদশ

েগেজট

aিতিরk সংখ া
ৃ k কতর্ক
ৃ pকািশত
কতর্প
রিববার, মাচর্ ৫, ২০০৬
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ)

আেদশ
তািরখ, ১৭ ফাlনু ১৪১২/ ১ মাচর্ ২০০৬
eস.আর.o নং–৩৯-আiন/২০০৬/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৫/২০০৫।–Services (Re-organisation
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975)-eর Section 5 e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (ব াংক o
aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর ৭ eর—
ক) uপ-anে দ (১) eর ‘কমর্কতর্া ব তীত েয সকল কমর্চারী জাতীয় েবতন-েsল, ২০০৫ eর টাঃ ২৪০০–
৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–১০৩৬০’ শbgিল, সংখ াgিল o কমার পিরবেতর্ ‘েয সকল কমর্চারী জাতীয়
ু eবং
েবতন-েsল, ২০০৫ eর টাকা ২৪০০–৪৩১০ হiেত টাকা ৫১০০–১০৩৬০ েবতন-েsেলর আoতাভk
ু
টাকা ৩৭০০–৮০৬০ eবং টাকা ৪১০০–৮৮২০ েবতন-েsেলর আoতাভk
কমর্কতর্াগণ’ শbgিল,
সংখ াgিল, কমা o িচh pিতsািপত হiেব;
খ) uপ-anে দ (২) িবলp
ু হiেব;
গ) uপ-anে দ (৩) eর ‘৬৮০০–১৩০৯০ eবং তদূ ’র্ শbgিলর পিরবেতর্ ‘৫১০০–১০৩৬০ হiেত
১৩৭৫০–১৯২৫০ েবতন’ শbgিল o সংখ াgিল pিতsািপত হiেব;
ঘ) uপ-anে দ (৬) eর ‘টাকা ৩৭০০–৮০৬০ টাকা ৪১০০–৮৮২০ eবং’ শbgিল, সংখ াgিল, কমা o িচh
িবলp
ু হiেব;
রা পিতর আেদশkেম
িসিdkর রহমান েচৗধরী
ু
aথর্ সিচব।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন aিধশাখা-২
aম/aিব (বাs-২)িরট িপিটশন-২/২০০২/২৮
িবষয়:

তািরখ: ৫/০২/২০০৮

িরট িপিটশন নmর- ২২৫৬/২০০২ e ৫/১১/২০০৩ তািরেখ pদt রােয়র আেলােক মহামাn হাiেকাটর্
িবভােগর িপe কাম েsেনাgাফারেদর nায় মহামাn sিpম েকােটর্র আপীল িবভােগর কমর্রত িপ,e কাম
েsেনাgাফারেদর েবতন েsল, ১৯৯৭ টাঃ ৩৪০০–৬৬২৫/- (২০০৫ eর টাঃ ৫১০০–১০৩৬০/-) pদান
pসে ।

সt
ূ : আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালেয়র ৩১/১/২০০৮ তািরেখর পt নং- িবচার-২/ ২eম-১/ ৯৭-৭২৫।
uপযর্k
পেtর েpিkেত জানােনা যাে
ূ
ু িবষয় o সেtাk
ৃ িনেmাk রায় pদান কেরেছন।
হাiেকাটর্ িবভাগ কতর্ক

েয, রীট িপিটশন নmর ২২৫৬/২০০২ e মহামাn

* The respondents are therefore directed to extend the same benefits to the P.A Cum Stenographers
attached to the judges of the Supreme Court of Bangladesh i.e. scale of pay, status and other
financial benefits enjoyed by their counter parts working in the Secretariat Ministries within 3
(three) months from the date of receipt of this judgment.
e aবsায়, মহামাn হাiেকাটর্ িবভােগর uপযর্k
ু রােয়র আেলােক মহামাn spীম েকােটর্র হাiেকাটর্ িবভােগর nায়,
মহামাn আপীল িবভােগ কমর্রত িপ, e, কাম েsেনাgাফারেদর েবতন েsল, ১৯৯৭ টাঃ ৩৪০০–৬৬২৫/- (২০০৫ e
টাঃ ৫১০০–১০৩৬০/-) pদােন আিদ হেয় সmিত jাপন করা হেলা।
িবমান িবহারী বড়য়া
ু
uপ-সিচব
সিচব
আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়,
বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন o pিবিধ anিবভাগ
বাsবায়ন aিধশাখা-২
aম/aিব (বাs-২)েবঃেsঃিনঃ(আiন)-২৭/৯৯/৩৭
িবষয়:

তািরখ: ১৩/০২/২০০৮

বাংলােদশ sিpম েকাটর্, হাiেকাটর্ িবভােগর িহসাবরkক পেদর েবতন েsল unীতকরণ pসে রীট িপিটশন
নং-৬১২৭/২০০১ হেত udূত িসিপ নং - ১৫৭২/২০০৪ eর uপর মহামাn sিpম েকােটর্র আপীল িবভােগর
রায় বাsবায়ন pসে ।

সt
ূ : আiন আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, সিলিসটর uiং, রীট শাখার ২৬/৪/২০০৭ তািরেখর সল/ িমস১৫৯/২০০৬ (রীট) -৫৫২ নং sারক।
uপযর্k
পেtর েpিkেত aথর্ িবভােগর ২৭/০৫/২০০৭ তািরেখর aম/ aিব(বাsঃ-২) েবঃ েsঃ িনঃ
ূ
ু িবষয় o সেtাk
ৃ রীট িপিটশন নং(আiন) -২৭/৯৯/১০৯ নং sারকিট আংিশক সংেশাধনkেম মহামাn হাiেকাটর্ িবভােগ দােয়রকত
িসিপ
নং
-১৫৭২/২০০৪
eর
িবষেয়
মহামাn
spীম
েকােটর্
র
আপীল
িবভােগর
রােয়র িভিtেত
৬১২৭/২০০১ হেত udত
ু
মহামাn spীম েকােটর্র আপীল িবভাগ o হাiেকাটর্ িবভােগর িহসাবরkণ পেদর েবতন েsল বাংলােদশ সিচবালেয়র
মntণালয়/ িবভােগ কমর্রত িহসাবরkকেদর nায় জাতীয় েবতন েsল, ১৯৭৭ eর টাঃ ৪৭০–১১৩৫ (১১ নং েsল)
(২০০৫ eর টাঃ ৪১০০–৮৮২০/-) eবং িসেলকশন েgড টাঃ ৬২৫–১৩১৫/- (১০ নং েsল) (২০০৫ eর টাঃ ৫১০০–
১০৩৬০/-) pদােন আিদ হেয় সmিত jাপন করা হেলা।
িবমান িবহারী বড়য়া
ু
uপ-সিচব
সিচব
আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়,
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
(সরকাির- েবসামিরক)
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
০২ িডেসmর ২০০৯

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৯

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

আেদশ
ঢাকা, ১৮ agহায়ণ ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb।
নং
eস.আর.o–২৫৫
আiন/২০০৯/aম/aিব
(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৯/২৩২।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ
আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsল ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk
কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei
িনধর্ািরত েবতন ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত
সমnয় কিরেত হiেব;
ু
ূ
গ) ১ জলাi
ছিটেত
আেছন তাহারা
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
থাকার সমেয় ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন।
ু
ূ
ব াখ া: েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ছিটেত
আেছন। দফা (গ) eর বণর্না
ু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক
েমাতােবক িতিন ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা
ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ হiেবন।
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর (কমর্কতর্া/ কমর্চারী) েkেt
pেযাজ হiেব, যথা:ক) বাংলােদশ জিডিশয়াল
সািভর্েস িনেয়ািজত জিডিশয়াল
কমর্কতর্াগণ;
ু
ু
খ)

েয সকল েবসামিরক কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
pিতরkা সািভর্সসমেহ

গ) পিলশ
বািহনী o বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ;
ু
ঘ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘Worker’;
ঙ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
চ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
গ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১) ১ জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk
তািরখ হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding
Scale) কাযর্কর হiেব, যথা:েgড
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
টাকা ২৩০০০(িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০
টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০
টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০
টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০
টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০
টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০
টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-iিব-২৭০×১১-৮৮২০
টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-iিব-২৫০×১১-৮০৬০
টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০
টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
(১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর)
টাকা ৪০০০০(িনধর্ািরত)
টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০
টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০
টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০
টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০
টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-iিব-৪৫০×১১-১৪২৫৫
টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-iিব-৪১৫×১১-১৩১২৫
টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫
টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫
টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০
টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫
টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫
টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০
টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০
টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০

২) বতর্মােন েয সকল পেদর েবতন টাকা ২৪,৫০০/- (িনধর্ািরত), েস সকল পেদর েবতন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ
ু
ূ
িনmrপভােব িনধর্ািরত হiেব। aথর্াৎ মিntপিরষদ সিচব, মখ
ু সিচব o সমতল পদ/ পদসমেহ ১ম েgেডর িনধর্ািরত
ূ েবতেনর (৪০,০০০/-) সিহত aিতিরk ৫,০০০/-টাকা েযাগ কিরয়া ৪৫,০০০/- টাকা (িনধর্ািরত)হiেব।
মল
৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pাপ তা।–
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল,
৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি পেদ েয মল
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩(১) e
বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জলাi
ূ
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ২০০৯ তািরেখর পবর্
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত ূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল
১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding
Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না
থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
uদাহরণ ১:
৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০৭-২০০৯
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব।
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০/- টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন বতর্মােন ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ ×
৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০/- টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০/- টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০/টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল
ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। aতeব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ
(৪৯০০+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী
u তর ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০/- টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী টাকা ৪০,০০০/- eবং ৪৫,০০০/- িনধর্ািরত
তঁাহােদর েkেt দফা (ক) o (খ) pেযাজ হiেব না।
ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়,
তাহা হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান
েবতন eবং সংি জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ঙ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন pথেম
িনmপেদ িনধর্ারণ কিরয়া পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
ূ aিফেস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
চ) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
ু
ছ) েয ব িk ১ জলাi
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েস ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন
যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয়
ু
েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর
সমেয়র জn pাপ হiেবন না;
জ) েয ব িk ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েস ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩০ জন
পনবর্
ু , ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি anrপ েsেল
িনধর্ারণ করা হiেব;
ু
ূ
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার
ঝ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
েবতন, দফা (ঞ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি
েsেল
িনধর্ারণ
করা
ু
ৃ
ূ
হiেব। eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ থােক, তাহা
ৃ
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
হiেব, তেব, িতিন
হiেল uk েবতনবিdo
ু
ু
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন।
ু েশষ হiেব eবং িযিন ১ জলাi
ঞ) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ
ু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িkর aবসরpstিত ছিট
aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাi
েবতন
ু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী
িনধর্ারেণর sিবধা pাপ হiেবন না।
ৃ ।
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিd
ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় বিণর্ত পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
ৃ
েবতন বিdর
পিরমাণ েকান aবsােতi ২০০০/- টাকার িনেm হiেব না। e েkেt েবতন িনধর্ারেণর পর েকান
ৃ
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর
পিরমাণ যিদ ২০০০/- টাকার কম হয়, তেব, েয পিরমাণ aংক কম হiেব
aথর্ িবভােগর i-বক
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তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া (সমnেয়র pেয়াজন না হiেল aবিশ াংশ সরাসির
ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) যিদ েকান aংক aবিশ থােক তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়
হiেব eবং uk ব িkগত েবতন তঁাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।
uদাহরণ:
ু eকজন
যিদ েদখা যায় েয, ৪৫০০- ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk
ৃ পায় ১৬৫০/- টাকা। সবর্িনm ২০০০.০০
কমর্চারীর বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় েমাট েবতন বিd
ৃ
ূ েবতেনর সিহত eকিট বাৎসিরক বিধর্ত েবতন (iনিkেম ট)
(di হাজার) টাকা েবতন বিdর
জn pথেম মল
েযাগ কিরয়া (১৬৫০+২৪০ = ১৮৯০) aবিশ (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০/-টাকা ব িkগত েবতন (িপিপ)
িহসােব pদান কিরেত হiেব।
ৃ
ৃ
খ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর n নতম ২০০০.০০ (di হাজার) টাকা েবতন বিdর
জn eকিট বািষর্ক েবতন বিd
(iনিkেম ট) eর সমপিরমাণ টাকার কম হiেল তাহা সংি েsেল িপিপ িহসােব pাপ হiেব eবং ei িপিপ
পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।
৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- িনmবিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী
িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ
করার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম
েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব।
uদাহরণ:
৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ ×
১১-১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১২০৩৭০/-টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা anযায়ী ১
জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ ২৬-১২-১৯৮০
ূ জািরকত
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্
তািরেখর MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/ ০৭/
১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ- ১৬/ ০৭/ ১৫১ eবং ১৫-৯-২০০৮ তািরেখর aম/
ূ
কাযর্কািরতা ১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত
aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/ ০৮/ ১৫২ সংখ ক sারকসমেহর
ূ iেতাপেবর্
ূ যাহারা েয আিথর্ক
রিহত হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেল
sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ০১-১২-২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ হiেবন না।
গ) ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ আহিরত েবতেনর কেরসপি ডং েsেলর পিরবেতর্ সরাসির িসেলকশন েgেড িনধর্ািরত
েবতনধারী কমর্কতর্ােদর েkেt ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ pাp েবতেনর িভিtেত pথেম ০১/০১/২০০৫ তািরেখ
করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তৎপের িনধর্ািরত েবতেনর uপর িসেলকশন েgেড েবতন
িনধর্ারণ করা হiেল তঁাহারা েযirপ sিবধা pাp হiেতন, তাহার িভিtেত ধারাবািহকভােব ৩০-৬-২০০৯
তািরখ পযর্n pাp েবতন িবেবচনা করতঃ ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
েযমনু
১) ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ িবিসeস ৬ েgডভk
৭২০০–১০৮৪০ টাকা েsেল eকজন কমর্কতর্ার
ূ
ূ
িছল ১০০৬০ টাকা। ঐ কমর্কতর্ার ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ েবতন েsল o মলেবতেনর
পাথর্ক
মলেবতন
িছল ১০০৬০-৭২০০=২৮৬০ টাকা। aথর্ িবভােগর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১ তািরখূ জাতীয়
১৪-৯-২০০৮ eবং aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩ তািরেখ- ৯-৭-২০০৮ sারক মেল
েবতন েsল ২০০৫ anযায়ী ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ pাপ েবতন েsেলর কেরসপি ডং েsেল েবতন
িনধর্ারণ না কিরয়া ০১/০১/২০০৫ তািরেখ pাp িসেলকশন েgেড সরাসির েবতন িনধর্ারণ কিরবার ফেল
তাহার েবতন িনধর্ািরত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা। িকnু uk sের েকান ধাপ না থািকবার
কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৭০৫০ টাকায় েবতন িনধর্ারণ করা হয়।
২) ulm সাম তা িফরাiয়া আিনবার লেk uপ দফা (১) e বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত সংেশাধনkেম
ূ
সবর্pথম ঐ কমর্কতর্ার েবতন তাহার ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ আহিরত মলেবতেনর
িভিtেত কেরসপি ডং
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী ০১/০১/২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei েkেt
ূ
তাহার মলেবতন
দঁাড়াiেব (১০০৬০-৭২০০)= ২৮৬০ +১১০০০= ১৩৮৬০ টাকা। uk sের ধাপ না
থাকার কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৪৩২৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর ০১/০১/২০০৫
তািরেখ pাপ িসেলকশন েgড (৫ম েgড ১৩৭৫০–১৯২৫০) pদান করা হiেল তাহার েবতন দাড়াiেব
১৪৮৫০ টাকায়। eiভােব ৩০/৬/২০০৯ তািরখ পযর্n েবতন সংেশাধন কিরয়া িনধর্ািরত েবতেনর
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ পযর্n uেtািলত aথর্ েফরত
তেব সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১/১২/২০০৯ তািরেখর পবর্
pদান কিরেত হiেব না।
ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১নং আেদেশর েpিkেত ১৫-৯-২০০৮
ূ কিন
তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ নং sারক dারা যাহারা iেতাপেবর্
কমর্কতর্ার সিহত েবতন সমতাকরণ কিরয়ােছন, তাহারা েবতন সমতা না কিরেল েযirপ sিবধা pাপ হiেতন;
তাহা িবেবচনা করতঃ uপাnে দ (৩) (ক) anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত
হiেব। তেব, েবতন সমতাকরেণর ফেল তঁাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ১-১২-২০০৯ তািরখ
হiেত আর pাপ হiেবন না। তেব uপ-anে দ (৩) (গ) (১) eর কারেণ েকান কমর্কতর্া েবতন সমতাকরণ
ূ ক েবতন িনধর্ারণ
কিরয়া থািকেল uk কমর্কতর্ার েkেto uপ-anে দ (৩) (গ) (২) eর পdিত anসরণপবর্
ূ পযর্n uেtািলত aথর্
কিরেত হiেব। তেব সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১/১২/২০০৯ তািরেখর পবর্
েফরত pদান কিরেত হiেব না।
৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচু iিট।
aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrেপ েপনশন o g াচু iিট pাp হiেবন, যথা:ক) েপনশন সমর্পণ o g াচু iিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব;
ৃ
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd
ৃ পাiেব। েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার
eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd
তািরখ হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp
ু হiেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk ব িkর
গ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী (sামী/ stী) মত
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o ভাতািদ pাপ
হiেবন;
ু
ু পাoনা সােপেk ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন
ঘ) িবদ মান ছিটর
িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ছিট
ূ
ু েভােগর sিবধা eবং ছিট
ু পাoনা সােপেk ছিট
ু নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ
aবসরpstিতমলক
ছিট
কিরেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং
ু নন-েগেজেটড সরকাির কমর্চারীগণ eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর
েgড) েবতন েsল িবিশ পেদর আoতাভk
ূ eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতdসংkাn
বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiম-েsল)
pচিলত শতর্ািদ পরণ
িহসােব pাপ হiেবন:
তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক টাiমেsল pাপ
pদান সংkাn
হiেবন না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব
ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/ ৯৬ (aংশ)/ ৭২ (২০০)
নং sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮ o ১২ বৎসর
ূ র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ
চাকির পিতর্
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsেল (টাiমেsল) িহসােব pাপ হiেবন। ei sিবধা ১
জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব;
ূ র চাকিরর েময়াদ ধমাt
তেব, ১ জলাi
েবতন িনধর্ারণীর েkেt pেযাজ হiেব eবং
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
ু
ei বাবদ েকান বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া সীমায় েপঁৗছার ১(eক) বৎসর
পর পরবতর্ী েsেল টাiমেsল pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiল। শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক
েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ (eক) বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
পরবতর্ী েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন তঁাহারা ১(eক) িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল
(টাiম-েsল) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৪থর্ েsেলর ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা
১১০০০–২০৩৭০/-(৯ নং েgড), টাকা ১২০০০–২১৬০০/- (৮ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০/-(৭ নং
েgড) eর anভর্ু k, তঁাহারা s-s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ (eক) বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল,
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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২০০৯-e টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং টাকা ১২০০০–
২১৬০০/- eবং ১৫০০০–২৬২০০/- েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল,
েয তািরেখ টাকা ১১০০০–২০৩৭০/- aথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০/- েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছাiেতন, যাহাi
ূ ঘেট, েস তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/- pাপ হiেবন।
পেবর্
ূ ব তীত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর aধীেন pথম ে ণীর
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ
anাn কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব।
ু েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদ িহসােব েঘািষত, েস সকল ৯ম
৫) ১ম ে ণীর ৯ম েgডভk
ূ েত ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতর্
ূ েত চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী
পিতর্
u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেব। তেব, ধমাt
েবতন িনধর্ারণী sিবধা
ু
ূ র েকান বেকয়া pাপ হiেব না।
ব তীত ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
ৃ anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘািষত হiেত হiেব;
তেব শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক
আরo শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া সীমায় েপঁৗছার ১ (eক) বছর পর পরবতর্ী u তর
েsেল (টাiম-েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiল।
৬) েয সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ পদ নাi েস সকল ক াডােরর কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন েgড
ূ েত বা েয
পেদ ১০ (দশ) বছর aথবা uপ সিচব বা সমেsেলর ক াডার পদসহ ১০ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্
সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ পদ থাকা সেtto িনজ ক াডােরর ৪থর্ েgেড পেদাnিত (লাiন pেমাশন)
ব িতেরেক ৫ম েgেড uপসিচব বা সমেsেলর ক াডার পেদ পেদাnিতpাp হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া ৫ম েgেড
ূ েত ৪থর্ েgেড টাকা
িসেলকশন েgড eবং uপসিচব পদসহ সাkেল ১০ (দশ) বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্
২৫৭৫০–৩৩৭৫০/-টাiমেsল pাপ হiেবন। ei sিবধা ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। তেব শতর্
থােক েয, েয েকান ক াডার কমর্কতর্া পেদাnিত ব িতেরেক eকi পেদ eকিটর েবিশ টাiম-েsল sিবধা pাপ
হiেবন না।
ু
ূ ,
সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ (চার) বৎসর চাকির পিতর্
৭) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ ৯ম েgডভk
সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরূণ সােপেk, ৭ম েgেডর েsেল
৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ১০০%
িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ূ
ু েsেলর িবপরীেত ১ম ে ণীর
৮) িবিসeস ক াডারসমেহর
কমর্কতর্ােদর জn বতর্মান েবতন েsল eর ৬ েgডভk
ূ েত ৫ম েgেড িসেলকশন েgড pদােনর েয িবধান রিহয়ােছ, তাহা eকi
পেদ ১০ (দশ) বছর চাকির পিতর্
ু নন-ক াডার কমর্কতর্াগণ ১ জলাi
নীিতমালার িভিtেত ৬ েgডভk
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ১০০% pাপ হiেবন।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত
৯) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ (চার) বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্
eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ূ র শতর্াধীেন
১০) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্
বলবৎ থািকেব।
ৃ (Increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ
কিরবার জn েযi সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd
ম ির
ু aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান
ৃ
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর
তািরেখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pথম
ৃ
বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ হiেব। েয সকল ব িk ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক
হiয়ােছন, েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১(eক) বৎসর চাকির পিতর্
ৃ pাপ হiেবন।
েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব না।
ৃ
২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১ জলাi
ু , ২০০৯, েসi েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-e pদt িবধান
ৃ pেদয় হiেব।
েমাতােবক pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েস তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
ু
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
তািরখ কিনে র েবতন বিdর
তািরেখ আনয়ন
েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতন বিdর
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
১) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে দ
ব িতেরেক, িনেয়াগকত
(৩) e বিণর্ত িবধান সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
১১০০০–২০৩৭০/- (৯ম েgড) বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকেটর্কচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১(eক) িট aিgম েবতনবিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত
পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং বা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার কতর্ক
েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, aথবা আiন িবষেয় sাতক
(সmান)সহ sাতেকাtর িডgী রিহয়ােছ eবং যিদ erপ িডgী সংি
পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা
ৃ pদান করা হiেব;
িহসােব িনধর্ািরত থােক, েসi সকল ব িkেক ২(di)িট aিgম েবতনবিd
গ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর
জn নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১(eক) িট
ৃ পাiেবন।
aিgম েবতনবিd
ৃ েকবলমাt চাকিরেত ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ হiেবন eবং iহা পরবতর্ী an
ঘ) uk aিgম েবতন বিd
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ হiেব না।
২) তদািনnন Education Department Memorandum Nos. SIV/ 830- Edn, dated 18th July, 1970, SIV/
831-Edu. Dated 18th July, 1970, 832 Edn, dated 17th July, 1970 eবং 833-Edn., dated 17th July,
ৃ ম ুরীর সিহত সmকর্যুk, Ministry of
1970 anযায়ী u তর িশkাগত েযাগ তা, যাহা aিgম েবতনবিd
Finance O.M. No. MF (ID) -1-3/ 77/ 522, Dated 13th May -1978, MF (ID) -11-/ P-1/ 81/ 457,
Dated-16th April, 1981 Hhw MF (ID) -11-/ P-1/ 81/ 800, Dated 29th June, 1981 েত আেরািপত
ৃ ম িরর
শতর্সমহূ, যাহা েবতনবিd
সিহত সmকর্যk
ু , eবং sাs o পিরবার কল াণ মntণালেয়র ২২ জাnয়াির,
ু
১৯৯৪ তািরেখর sারক নং-পার-৩/ িট-৩/৯৩/৬১, যাহা িবিসeস (sাs ) ক াডােরর pেবশ পেদর কমর্কতর্ােদর
u তর pারিmক েবতন pদান সmিকর্ত, িবধানাবলী বলবৎ থািকেব।
৩) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
eর সংি েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt uহার সিহত aিতিরk
iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ
৪) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধমাt
pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ু
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

েবতন েsল
টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৩৩৫০০–৩৯৫০০
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০
টাকা ১৫০০০–২৬২০০

পণর্ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় নূ নতম
চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেব
।
ু
১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত সমnয়
কিরেত হiেব।
২) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত pেযাজ েkেt বিধর্ত হাের বা েktমত টাকার aংেক ভাতািদ pেদয় হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা
ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
৪) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব-িনেয়াগpাpগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
anযায়ী pাপ েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের
ভাতািদ pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন।
৫) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiল।
১২। ফায়ার সািভর্স, আনসার, িভিডিপ, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা, রয
্ ািপড eকশান ব াটািলয়ান (রয
্ াব) o
েসিবকাগেণর (Nurses) জn ভাতািদ।–
১) বতর্মান েবতনেsেল anযায়ী ফায়ার সািভর্স, আনসার, িভিডিপ, জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা, রয
্ াব o েসিবকাগেণর
(Nurses) েয সকল িবেশষ ভাতা, যিদ থােক, (টাকার aে ) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহরণ কিরয়ােছন েসi
সকল ভাতা তঁাহারা eকirপ শেতর্ ৩০ জন
২০০৯ হiেত ৩০
ু , ২০১০ তািরেখ পযর্n আহরণ কিরেবন। ১ জলাi
ু
জন
২০১০ হiেত
ু ২০১০ তািরেখ বিণর্ত িবেশষ ভাতা (টাকার aে ) বাবদ আহিরত বা pাপ aে র uপর ১ জলাi
ু
৩০% বিধর্ত হাের pেদয় হiেব।
২) পিলশ
িবভােগর েয সকল ব িk জাতীয় িনরাপtা েগােয়nা িবভােগ eবং রয
্ ােব-e েpষেণ িনেয়ািজত রিহয়ােছন বা
ু
থািকেবন, তঁাহারা পিলশ
িবভােগর েkেt pেযাজ eতdসংkাn আেদশ anযায়ী বািড় ভাড়া pাপ হiেবন।
ু
১৩। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০ (সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা
pাপ হiেবন।
২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০ (eক হাজার) টাকা eবং anাn েপনশনারেদর
েkেt মািসক িচিকৎসা ভাতা ৭০০ (সাতশত) টাকা হiেব।
১৪। বািড় ভাড়া ভাতা।–
১) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ৩০ জন
ু , ২০১০ eর মেধ pাp
বািষর্ক iনিkেমে ট েযাগ হiেলo জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
হiেতন eকi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pাপ হiেবন।
২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত, েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:িনmিলিখত হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত িবেশষ েবতন টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) eবং জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯ eর ১নং হiেত ১২ নং েsল { টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৫৯০০- ১৩১২৫} eর
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-anে দ (১) েমাতােবক pাপ
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
আoতাভk
েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ eবং টাকা
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-anে দ
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
৪৫০০–৯০৯৫) eর আoতাভk
(১) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৮নং েsল টাকা ৪৪০০–৮৫৮০/- হiেত ২০নং েsল (টাকা ৪১০০–
ু হন, eবং েসi সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তঁাহার েkেt সরকারেক
৭৭৪০) eর আoতাভk
েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না; তেব িতিন েকান বাংড়ভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন না।
ৃ
ঘ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বাংড়ভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন না।
aথর্ িবভােগর i-বক
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ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবঃ হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ,
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
ূ বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের পবর্
হiেবন।
৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ,
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।- যিদ জনsােথর্ সংি aিফস কতর্ক
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accomodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা
ৃ
লে র বাথর্ বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার কতর্ক
ব িk বািড় ভাড়া
বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি
ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা Improvised accomodation eর
জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:ূ েবতন
মল
ঢাকা েমTাপিলটন
eলাকার জn
টাকা ৫০০০ পযর্n
টাকা ৫০০১ হiেত
টাকা ১০৮০০/- পযর্n
টাকা ১০৮০১ হiেত
টাকা ২১৬০০ পযর্n
টাকা ২১৬০১ তদূ র্

ূ েবতেনর ৬৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ২৮০০/ূ েবতেনর ৬০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৩৩০০/ূ েবতেনর ৫৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৬৫০০/ূ েবতেনর ৫০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১১৯০০/-

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৫০০/ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৮০০/ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০/ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৯৭০০/-

anাn sােনর জn

ূ
মল
েবতেনর ৫০%
নূ নতম টাকা ২২৫০
ূ
মল
েবতেনর ৪৫%
নূ নতম টাকা ২৫০০/ূ
মল
েবতেনর ৪০%
নূ নতম টাকা ৪৮০০/ূ
মল
েবতেনর ৩৫%
নূ নতম টাকা ৮৫০০/-

হাের
হাের
হাের
হাের

৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বািড় ভাড়া-১/ ২০০৩/ ২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ
হiেত বািতল হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
১৫। যাতায়াত ভাতা।–
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
িতিন ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
থািকেবন।
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
ূ o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn
৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র
ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবন।
aথর্ pদানপবর্
১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
aথর্ িবভােগর i-বক
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Services(Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।

ািn o

২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ , সময় সময় জািরকত
ৃ eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
কিরেত হiেব। তেব, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখর পের েকান
কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার
ূ
ূ বতর্ী মােসর মলেবতেনর
পবর্
িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা
বলবৎ থািকেব।
১৭। িটিফন ভাতা।–
সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারী মািসক ১৫০.০০ (eকশত প াঁ শ) টাকা িটিফন ভাতা pাপ হiেবন।
ূ
িকnু েয সকল কমর্চারী তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন
ু
ভাতা pেযাজ হiেব না।
১৮। েধালাiভাতা।–
েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা মািসক ৭৫.০০ (পঁচাtর) টাকা pাপ হiেবন।
১৯। কাযর্ভার ভাতা।–
চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ১০% হাের মািসক সেবর্া ১৫০০.০০ (eক হাজার পঁাচ শত)
সংি
দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল
টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ হiেবন।
২০। েডােমিsক eiড eলাun।–
েডােমিsক eiড eলাun মািসক ১৩০০.০০ (eকহাজার িতনশত) টাকা pেদয় হiেব।
২১। মণ ভাতা।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ (di) টাকা
pেদয় হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব।
২২। পাহািড় ভাতা।–
ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ৩০% হাের
সেবর্া ৩০০০.০০ (িতন হাজার) টাকা pেদয় হiেব।
২৩। েpষণ ভাতা।–
aথর্ িবভােগর pjাপন নং-aম/ aিব/ pিবিধ-৬/ pঃমঃ/ ভাতা-৬/ ২০০৭(aংশ)/ ৩১ তািরখ-০৭/০৪/২০০৮
ূ র হার (মািসক েবতেনর ২০%) aব াহত থািকেব।
েমাতােবক pেদয় েpষণ ভাতার পেবর্
২৪। আপ ায়নভাতা।–
মািসক আপ ায়নভাতার pচিলত হার িনmrপভােব pেদয় হiেব, যথা:kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।

পদবী/ পদমযর্াদা
মিntপিরষদ সিচব
মখ
ু সিচব
সিচব
aিতিরk সিচব
ু কমর্কতর্া
যg
ু -সিচব/ anাn pািধকারভk

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

আপ ায়ন ভাতা
২০০০/১২০০/১০০০/৯০০/৬০০/-
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২৫। িশkা সহায়ক ভাতা।–
সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মািসক ২০০.০০ (di শত) টাকা হাের eবং aনিধক ২(di)
সnােনর জn মািসক সেবর্া ৩০০.০০ (িতনশত) টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i
চাকিরজীবী হiেল সnান সংখ া েযেকান eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ হiেব। ei সংkাn
ৃ জাির কিরেত হiেব।
ৃ নীিতমালা aথর্ িবভাগ কতর্ক
eকিট পথক
২৬। pিশkণ pিত ােন েpষণ ভাতা।–
pিশkণ pিত ােন েpষেণ িনেয়ািজত কমর্কতর্াগেণর মািসক েবতেনর ৩০% pিশkণ ভাতা বহাল থািকেব। তেব,
pিশkণ িনেয়ািজত কমর্কতর্াগণ েpষণভাতা aথবা pিশkণ pিত ােন েpষণ ভাতা diিটর মেধ েযেকান eকিট pাপ
হiেবন।
২৭। েবতন িনধর্ারণ পdিত।–
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী
পাঠাiেবন। সংি িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন
ূ
কিরেবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ চড়াn
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস uk েবতন
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ
ূ
চড়াn
কিরেবন।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
২৮। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
ূ
বাধ তামলকভােব
িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ,
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
িরটানর্ দািখেলর সবেশর্ষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেবন;
ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব।
২৯। রিহতকরণ o েহফাজত।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল;
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃ েবঃ েsল-১/২০০৯/২৩২

তািরখ:

১৮-৮-১৪১৬ ব াb
২-১২-২০০৯ ি sাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
ু
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭ কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
ু সকল aিধদpর/ পিরদpর/ িহসাব
৪। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)। তঁাহার আoতাভk
ূ iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
শাখাসমেহ
ু সকল aিফেস
৫। িবভাগীয় কিমশনার, ঢাকা/ চTgাম/ খলনা
ু / রাজশাহী/ িসেলট/ বিরশাল িবভাগ। তঁাহার আoতাভk
iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
ু সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
করা হiল।
ু সকল aিফেস iহার anিলিপ
৭। কে Tালার েজনােরল িডেফn ফাinাn, েসgনবািগচা, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
ু সকল aিফেস iহার
৮। aিতিরk মহাপিরচালক, aথর্, বাংলােদশ েরলoেয়, েরলভবন, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
ু সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn
৯। েজলা pশাসক,––––––––(সকল েজলা)। তঁাহার আoতাভk
anেরাধ করা হiল।
১০। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া,–––––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)।
১১। uপেজলা িনবর্াহী aিফসার–––––––––––(সকল uপেজলা)।
১২। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ––––––––––––(সকল িবভাগ)।
১৩। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––-(সকল েজলা)।
১৪। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, ––––––––––(সকল uপেজলা)।
১৫। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৬। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ বাংলােদশ
ু
েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৭। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৮। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাঃ সিহদ ulা িময়া
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
(বাংলােদশ পিলশ
ু )
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
০২ িডেসmর ২০০৯

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৯

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ০২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ১৮ agহায়ণ ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb।
নং
eস.আর.o–২৫৬
আiন/২০০৯/aম/aিব
(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-২/২০০৯/২৩৩।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ
আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ পিলশ
ু ) নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জলাi
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেল-িখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
ু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei
িনধর্ািরত েবতন ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত
সমnয় কিরেত হiেব;
ু
ূ
গ) ১ জলাi
ছিটেত
আেছন তাহারা
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
থাকার সমেয় ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন;
ু
ূ
ব াখ া: েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ছিটেত
আেছন িতিন দফা (গ) eর
ু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক
বণর্না েমাতােবক ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা
ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ হiেবন।
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িk (কমর্কতর্া/ কমর্চারী)’র েkেt
pেযাজ হiেব, যথা:ক) বাংলােদশ জিডিশয়াল
সািভর্েস িনেয়ািজত জিডিশয়াল
কমর্কতর্াগণ;
ু
ু
খ) েয সকল েবসামিরক কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
pিতরkা সািভর্সসমেহ
গ) বাংলােদশ রাiেফলs e িনেয়ািজত ব িkগণ;
ঘ) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Service)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘Worker’;
ঙ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
চ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখতজাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’ ‘িসেলকশন েgড েsল’ ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
গ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১ জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding Scale) কাযর্কর
হiেব, যথা:েgড
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
টাকা ২৩০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০
টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০
টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০
টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০
টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০
টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০
টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-iিব-২৭০×১১-৮৮২০
টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-iিব-২৫০×১১-৮০৬০
টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০
টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
(১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর)
টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫- ৩৯৫০০
টাকা ২৯০০০- ১১০০×৬-৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০- ৯০০×১০-৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০- ৮০০×১৪-২৯৭০০
টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬- ২৬২০০
টাকা ১২০০০- ৬০০×১৬-২১৬০০
টাকা ১১০০০- ৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০
টাকা ৮০০০- ৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬ ৫৪০
টাকা ৬৪০০- ৪১৫×৭-৯৩০৫-iিব-৪৫০×১১- ১৪২৫৫
টাকা ৫৯০০- ৩৮০×৭-৮৫৬০-iিব-৪১৫×১১- ১৩১২৫
টাকা ৫৫০০- ৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫
টাকা ৫২০০- ৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫
টাকা ৪৯০০- ২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০
টাকা ৪৭০০- ২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫
টাকা ৪৫০০- ২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫
টাকা ৪৪০০- ২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০
টাকা ৪২৫০- ২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০
টাকা ৪১০০- ১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pাপ তা।–
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড
৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি পেদ েয মল
েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩
e বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জলাi
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ২০০৯ তািরেখর
ূ পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা
পবর্
ূ
সংি আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত ূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
খ) সরকার কতর্ক
ৃ ব িkগত
েবতন বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল
১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding
Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmবিণর্ত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল
uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন
েsল, ২০০৯) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর
সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান
ধাপ না থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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uদাহরণ ১:
৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০৭-২০০৯
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০x১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব।
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০/- টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন বতর্মােন ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ ×
৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০/- টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০/- টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০/টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল
ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। aতeব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ
(৪৯০০+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী
u তর ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০/- টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী টাকা ৪০,০০০/- িনধর্ািরত তঁাহােদর েkেt
দফা ৬ eর (ক) o (খ) pেযাজ হiেব না;
ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়,
তাহা হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান
েবতন eবং সংি জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ঙ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন pথেম
িনmপেদ িনধর্ারণ কিরয়া পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
ূ aিফেস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
চ) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
ু
ছ) েয ব িk ১ জলাi
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi ব িkর েবতন, তঁাহার বতর্মান
ু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত
ু
েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন
যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব জাতীয়
ু
েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর
সমেয়র জn pাপ হiেবন না;
জ) েয ব িk ১ জলাi
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
ু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi ব িk পনবর্
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩০ জন
পনবর্
ু , ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি anrপ েsেল
িনধর্ারণ করা হiেব;
ু
ূ
ঝ) ১ জলাi
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার,
ু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
েবতন দফা (ঞ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি
ু
ৃ
ূ
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
ৃ
ু র
ূ
েবতনবিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছিট
ু হiেব, তেব, িতিন aবসরpstিতমলক
ু
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন;
সমেয় uk ছিটর
ু েশষ হiেব eবং িযিন ১ জলাi
ঞ) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িkর aবসরpstিত ছিট
ু , ২০০৯ তািরেখ
aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন
িনধর্ারেণর sিবধা pাপ হiেবন না।
ৃ ।- জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় বিণর্ত
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিd
ৃ
পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন বিdর
পিরমাণ েকান aবsােতi ২০০০/- টাকার
ৃ
পিরমাণ যিদ ২০০০/িনেm হiেব না। e েkেt েবতন িনধর্ারেণর পর েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর
টাকার কম হয়, তেব, েয পিরমাণ aংক কম হiেব তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া
(সমnেয়র pেয়াজন না হiেল aবিশ াংশ সরাসির ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) যিদ েকান aংক aবিশ থােক
তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় হiেব eবং uk ব িkগত েবতন তঁাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর
সিহত সমnয় হiেব।
uদাহরণ:
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ু eকজন
১) যিদ েদখা যায় েয, ৪৫০০- ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk
ৃ পায় ১৬৫০/- টাকা। সবর্িনm ২০০০/কমর্চারীর বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় েমাট েবতন বিd
ৃ
ূ েবতেনর সিহত eকিট বাৎসিরক বিধর্ত েবতন (iনিkেম ট) েযাগ কিরয়া
টাকা েবতন বিdর
জn pথেম মল
(১৬৫০+২৪০ = ১৮৯০) aবিশ (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০/-টাকা ব িkগত েবতন (িপিপ) িহসােব pদান
কিরেত হiেব।
ৃ
ৃ (iনিkেম ট)
২) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর n নতম ২০০০/- টাকা েবতন বিdর
জn eকিট বািষর্ক েবতন বিd
েsেল িপিপ িহসােব pাপ হiেব eবং ei িপিপ পরবতর্ী
eর সমপিরমাণ টাকার কম হiেল তাহা সংি
বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।
৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- িনm বিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধািরত হiেব, যথাক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী
িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ
কিরবার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম
েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব।
uদাহরণ:
৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × ১১১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-২০৩৭০/টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯
তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ
ূ
জািরকত
২৬-১২-১৯৮০
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্
তািরেখর MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩,
১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬-/০৭/১৫১eবং ১৫-৯-২০০৮ তািরেখর aম/
ূ
কাযর্কািরতা ০১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত
aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ সংখ ক sারকসমেহর
ূ iেতাপেবর্
ূ যাহারা েয আিথর্ক
রিহত হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেল
sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ০১-১২-২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ হiেবন না;
গ)

৩১-১২-২০০৪ তািরেখ আহিরত েবতেনর করসপি ডং েsেলর পিরবেতর্ সরাসির িসেলকশন েgেড িনধর্ািরত
েবতনধারী কমর্কতর্াগেণর েkেt তািরেখ ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ pাp েবতেনর িভিtেত pথেম ০১-০১২০০৫ তািরেখ করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তৎপের িনধর্ািরত েবতেনর uপর িসেলকশন
েgেড েবতন িনধর্ারণ করা হiেল তঁাহারা েযirপ sিবধা pাp হiেতন, তাহার িভিtেত ধারাবািহকভােব ৩০৬-২০০৯ তািরখ পযর্n pাp েবতন িবেবচনা করতঃ ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত
হiেব; েযমনঃু ৭২০০–১০৮৪০ টাকা েsেল
১) eকজন কমর্কতর্ার ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ িব.িস.eস ৬ েgড ভk
ূ েবতন িছল ১০০৬০ টাকা। ঐ কমর্কতর্ার ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ েবতন েsল o
eকজন কমর্কতর্ার মল
ূ েবতেনর পাথর্ক িছল ১০০৬০-৭২০০=২৮৬০ টাকা। aথর্ িবভােগর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধমল
১৬/০৭/১৫১ তািরখ: ১৪-৯-২০০৮ eবং aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩ তািরখ: ৯-৭-২০০৮
ূ জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ anযায়ী ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ pাপ েবতন েsেলর করসপি ডং
sারকমেল
েsেল েবতন িনধর্ারণ না কিরয়া ১-১-২০০৫ তািরেখ pাp িসেলকশন েgেড সরাসির েবতন িনধর্ারণ
কিরবার ফেল তাহার েবতন িনধর্ািরত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা। িকnু uk sের েকান ধাপ না
থাকার কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৭০৫০ টাকায় েবতন িনধর্ারণ করা হয়।
২) ulm সাম তা িফিরেয় আনার লেk (১) e বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত সংেশাধনkেম সবর্ pথম ঐ
ূ েবতেনর িভিtেত করসপি ডং জাতীয়
কমর্কতর্ার েবতন তঁাহার ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ আহিরত মল
ূ
েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী ১-১-২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei েkেt তঁাহার মল
েবতন দঁড়াiেব (১০০৬০-৭২০০) = ২৮৬০+১১০০০ = ১৩৮৬০ টাকা। uk sের ধাপ না থাকার
কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৪৩২৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর ১-১-২০০৫ তািরেখ
pাপ িসেলকশন েgড ৫ম েgেড ১৩৭৫০–১৯২৫০ pদান করা হiেল তঁাহার েবতন দঁাড়াiেব ১৪৮৫০
টাকা। ei ভােব ৩০-৬-২০০৯ তািরখ পযর্n েবতন সংেশাধন কিরয়া িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তেব সংেশািধত
ূ পযর্n uেtািলত aথর্ েফরত pদান কিরেত হiেব
েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১-১২-২০০৯ তািরেখর পবর্
না।

ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১ নং আেদেশর েpিkেত ১৫-৯-২০০৮
ূ কিন
তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/ ১৫২ নং sারক dারা যাহারা iেতাপেবর্
aথর্ িবভােগর i-বক
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কমর্কতর্ার সিহত েবতন সমতাকরণ কিরয়ােছন, তাহারা েবতন সমতা না কিরেল েযirপ sিবধা pাপ হiেতন;
তাহা িবেবচনা করতঃ uপাnে দ (৩) (ক) anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত
হiেব। তেব, েবতন সমতাকরেণর ফেল তঁাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ১-১২-২০০৯ তািরখ
হiেত আর pাপ হiেবন না। তেব uপ-anে দ (৩)(গ)(১) eর কারেণ েকান কমর্কতর্া েবতন সমতাকরণ
ূ ক েবতন িনধর্ারণ
কিরয়া থািকেল uk কমর্কতর্ার েkেto uপ-anে দ (৩)(গ)(২) eর পdিত anসরণপবর্
ূ পযর্n uেtািলত aথর্
কিরেত হiেব। তেব সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১-১২-২০০৯ তািরেখর পবর্
েফরত pদান কিরেত হiেব না।
৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচু iিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrপ েপনশন o g াচু iিট pাপ
হiেবন, যথাঢ়ক) েপনশন সমপর্ণ o g াচু iিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব;
ৃ
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd
ৃ পাiেব। েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার
eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd
তািরখ হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp
ু হiেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk ব িkর
গ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী (sামী/ stী) মত
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o ভাতািদ pাপ
হiেবন;
ু
ু পাoনা সােপেk ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন
ঘ) িবদ মান ছিটর
িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ছিট
ু েভােগর sিবধা eবং ছিট
ু পাoনা সােপেk ছিট
ু নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
কিরেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং
ু নন-েগেজেটড সরকাির কমর্চারীগণ eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর
েgড) েবতন েsল িবিশ পেদর আoতাভk
ূ eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতdসংkাn
বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiম-েsল)
pচিলত শতর্ািদ পরণ
িহসােব pাপ হiেবন:
তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক টাiমেsল pাপ হiেবন
না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব
pদান সংkাn aথর্
ু
িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০) নং
sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮ o ১২ বৎসর
ূ র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ
চাকির পিতর্
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেবন।
ূ র চাকিরর েময়াদ ধমাt
তেব, ১ জলাi
েবতন িনধর্ারণীর েkেt pেযাজ হiেব eবং
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
ু
ei বাবদ েকান বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
পরবতর্ী েsেল টাiমেsল pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব। শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান
কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না;
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্াচচ সীমায় েপঁৗছাiবার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
পরবতর্ী েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiমেsল) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৪থর্ েsেলর ঊে র্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না।
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা
১১০০০–২০৩৭০/-(৯ নং েgড), টাকা ১২০০০–২১৬০০/- (৮ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০/-(৭ নং
েgড) eর anভর্ু k, তঁাহারা s s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৯-e
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং টাকা ১২০০০–২১৬০০/- eবং
১৫০০০–২৬২০০/- েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, েযi তািরেখ টাকা
ূ ঘেট, েসi
১১০০০–২০৩৭০/- aথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০/- েsেলর সেবর্া সীমা েপঁৗছাiেতন, যাহাi পেবর্
তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/- pাপ হiেবন।
ূ ব তীত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর aধীেন pথম ে ণীর
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ
aথর্ িবভােগর i-বক
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anাn কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব।
ু েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদ িহসােব েঘািষত, েসi সকল ৯ম
৫) ১ম ে ণীর ৯ম েgডভk
ূ েত ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতর্
ূ েত চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী
পিতর্
u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেব। তেব, ধমাt
েবতন িনধর্ারণী sিবধা
ু
ৃ
ূ র েকান বেকয়া pাপ হiেব না। শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক
ব তীত ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘািষত হiেত হiেব। আরo শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া
সীমায় েপঁৗছার ১ বছর পর পরবতর্ী u তর েsেল (টাiম-েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব।
৬) েয সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ পদ নাi েস সকল ক াডােরর কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন েgড
ূ েত বা েয সকল
পেদ ১০ বছর aথবা uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পদসহ ১০ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্
ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ পদ থাকা সেtto িনজ ক াডােরর ৪থর্ েgেড পেদাnিত (লাiন pেমাশন)
ব িতেরেক ৫ম েgেড uপসিচব বা সমেsেলর ক াডার পেদ পেদাnিতpাp হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া ৫ম েgেড
ূ েত ৪থর্ েgেড টাকা ২৫৭৫০–
িসেলকশন েgড eবং uপসিচব পদসহ সাkেল ১০ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্
ূ র
৩৩৭৫০/-টাiমেsল pাপ হiেবন। ei েkেt ধমাt
েবতন িনধর্ারণী sিবধা ব তীত ১-৭-২০০৯ তািরেখর পেবর্
ু
েকান বেকয়া pাপ হiেবন না। তেব শতর্ থােক েয, েয েকান ক াডার কমর্কতর্া পেদাnিত ব িতেরেক eকi পেদ
eকিটর েবিশ টাiম-েsল sিবধা pাপ হiেবন না।
ু সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসর চাকির পিতর্
ূ , সেnাষজনক
৭) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ ৯ম েgডভk
ূ সােপেk, ৭ম েgেডর েsেল ৫০%
চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ১০০%
িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ূ
ু েsেলর িবপরীেত ১ম ে ণীর
৮) িবিসeস ক াডারসমেহর
কমর্কতর্ােদর জn েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬ েgডভk
ূ েত ৫ম েgেড িসেলকশন েgড pদােনর েয িবধান রিহয়ােছ, তাহা eকi নীিতমালার
পেদ ১০ বছর চাকির পিতর্
ু নন-ক াডার কমর্কতর্াগণেক ১ জলাi
িভিtেত ৬ েgডভk
ু , ২০০৯ তািরখ েথেক ১০০% pেদয় হiেব।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn
৯) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ জাতীয় েবতন
pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ূ র শতর্াধীেন
১০) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্
বলবৎ থািকেব।
ৃ (Increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েয sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ ম ুির
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী
ৃ
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর
তািরেখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pথম বািষর্ক
ৃ
েবতন বিdর
তািরখ হiেব। েয সকল ব িk ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন,
ৃ pাপ
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
ৃ
হiেবন। তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব
না।
ৃ র তািরখ ১ জলাi
২) যাহার বািষর্ক েবতন বিd
ু , ২০০৯, েসi েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-e pদt িবধান
ৃ pেদয় হiেব।
েমাতােবক pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েস তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
ু
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতন বিdর
তািরখ কিনে র েবতন বিdর
তািরেখ আনয়ন
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
১) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে দ
ব িতেরেক, িনেয়াগকত
(৩) বিণর্ত শতর্ সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা
১১০০০–২০৩৭০/- (৯ম েgড) বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলaথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকেটর্কচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতনবিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত
পেদর
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং বা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার কতর্ক
েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, aথবা আiন িবষেয় sাতক
(সmান)সহ sাতেকাtর িডgী রিহয়ােছ eবং যিদ erপ িডgী সংি
পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা
ৃ pদান করা হiেব;
িহসােব িনধর্ািরত থােক, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd
গ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd
পাiেবন।
ৃ েকবলমাt চাকিরেত ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ হiেব eবং iহা পরবতর্ী an
ঘ) uk aিgম েবতন বিd
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ হiেব না।
৩) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
eর সংি েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anেচছেদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt uহার সিহত aিতিরk
iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ
৪) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধমাt
pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ু
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্ূ কিরেত হiেব, যথা:kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

েবতন েsল
টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৩৩৫০০–৩৯৫০০
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০
টাকা ১৫০০০–২৬২০০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় নূ নতম চাকিরর েময়াদ
পণর্
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেব
।
ু
১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলুp হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত সমnয়
কিরেত হiেব।
২) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত pেযাজ েkেt বিধর্ত হাের বা েktমত টাকার aংেক ভাতািদ pেদয় হiেব।
৩) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা
ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
৪) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব িনেয়াগpাpগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
anযায়ী pাপ েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের
ভাতািদ pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন।
৫) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
৬) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmবিণর্ত পদধারীগণ তঁাহােদর পেদর িবপরীত পাে র্ uংlিখত হাের িনmবিণর্ত
ভাতাসমহূ pাপ হiেবন, যথা:-

aথর্ িবভােগর i-বক
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পেদর নাম
ক)
১

২
৩

৪

৫

৬

৭

৮

খ)

গ)

িবেশষ ভাতা:
আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ানঃ
ু
e eস িপ (েকায়াটর্ার মাsার িহসােব)
e eস িপ (e াডজেট
ু ট িহসােব)
েহড কনেsবল (হািবলদার েমজর o েকায়াটর্ার মাসটার িহসােব)
েজলা পিলশঃ
ু
e eস িপ (সােকর্েলর দািয়t্ pাp)
িবেশষ শাখা eবং েজলা eস,িবঃ
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi/ সােজর্ ট
e eস আi/ েহড কনেsবল
কনেsবল
গাডর্ কনেsবল
েমেTাপিলটন পিলশঃ
ু
(eম,িপ eলাun)
eস আi/ সােজর্ ট
e eস আi
েহড কনেsবল
নােয়ক
কনেsবল
িস আi িডঃ
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi
e eস আi
েহড কনেsবল
কনেsবল
ূ
pিশkণ pিত ানসমহঃ
*পিলশ
eকােডমীঃ
ু
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi
e eস আi/ েহড কনেsবল
(* ধু anেমািদত inTাকটর পেদর িবপরীেত pাপ )
িডেটকিটভ েTিনং sলঃ
ু
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi
e eস আi
আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ানঃ
ু
eস িপ
aিতিরk e eস িপ
e eস িপ
* e াকিটং eলাunঃ
(আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ান eর জn)
ু
পিরদশর্ক
েহড কনেsবল
*eকজন eস আi যখন eকজন পিরদশর্েকর sেল eবং eকজন েহড কনেsবল যখন eকজন
eস আi eর sেল ৩০ িদেনর aিধক দািয়t পালন কিরেবন তখন ei ভাতা pাপ হiেবন।
িনঃশতর্ যাতায়াত ভাতা:
(েsশাল bা eবং েজলা eস,িব)
পিরদশর্ক
eস আi/ সােজর্ ট
* (ঢাকা eবং চTgােমর পিরদশর্ক eবং eস,আi-গেণর জn যাহােদর েকবল বিহরা ন দািয়t
েদoয়া হয়)
িস আi িডঃ

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

মািসক ভাতার হার
(টাকা)

২০৮
২০৮
৪৫
২০৮
২৭৫
২০৮
২০৮
৫৫
৩৩
৩৩

৪৫
৪৫
৪৫
৪৫
৪৫
২৭৫
২০৮
১৪৩
৩৩
৩৩
৩৩

২৭৫
২০৮
১৪৩
৫৫

২৭৫
২০৮
১৩০
৩৩
৬৯২
৫৫০
৪১৯

১৪৩
৩৩

১৪৩
১৪৩
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পেদর নাম
পিরদশর্ক
eস আi/ সােজর্ ট
*(ঢাকা eবং চTgােমর পিরদশর্ক eবং eস,আi-গেণর জn যাহােদর েকবল বিহরা ন দািয়t
েদoয়া হয়)
ঘ)

েটিলকম eলাunঃ
e eস িপ
পিরদশর্ক
eস আi
e eস আi
েহড কনেsবল
কনেsবল

ঙ)

চ)

ছ)

২৮৮
২০৮
১৪৩
৮৯
৮৯
৭৭

মাuে টড পিলশ
eলাunঃ
ু
েমেTাপিলটন পিলশঃ
ু
েহড কনেsবল
কনেsবল

৩৩
৩৩

িপ,িব,ek eলাunঃ
e eস আi
কনেsবল

৫৫
৩৩

েমাটর সাiেকল ভাতা:
eস আi eবং সকল iuিনেটর সােজর্ টগণ

জ)

সশst শাখা ভাতা:
সশst শাখার কনেsবল

ঝ)

মািসক ভাতার হার
(টাকা)
১৪৩
১৪৩

১৬৬
১১

িকট ভাতা (সকল েপাশাকধারী শাখার জn):
aিতিরk e, eস, িপ eবং তদূ ঃর্
বাৎসিরক নবায়ন ম ুরী
e, eস, িপঃ
pারিmক ম ুরী
বাৎসিরক নবায়ন ম ুরী
পিরদশর্ক (আমর্ড পিলশ
ব াটািলয়ােনর পিরদশর্ক ব তীত):
ু
pারিmক ম ুরী
বাৎসিরক নবায়ন ম ুরী

২৪৭০
৮২৪০
২৪৭০
৪১১৯*
১৬৪৯

ূ iহা gহণ
ব াখ া: *১) eকজন কমর্কতর্া সমg চাকির জীবেন ধু eকবারi pারিmক ম ুির pাপ হiেবন। eকজন কমর্কতর্া িযিন পেবর্
কিরয়ােছন িতিন পনরায়
uহা pাপ হiেবন না, তেব যিদ eকজন কমর্কতর্া পেদাnিতর কারেণ u তর pারিmক ম ুির pাপ হন, তঁাহা
ু
ু পেদাnিতর পর gহণ কিরেত পািরেবন।
হiেল িতিন u o িনm হােরর পাথর্ক টk
২)

eকজন পিলশ
কমর্কতর্া (পিরদশর্ক eবং তদূ র্) যখন েকান সাধারণ েপাশাকধারী শাখায় (িড,eস,িব eবং eস,িব/ িস,আi,িড)
ু
িনযk
ু হন তখন িতিনক) সচরাচর pাপ িকট ভাতা (kit allowance) যাহা েপাশাকধারী শাখায় তাহার সমপযর্ােয়র সহকমর্ী পাiয়া থােকন তাহা
pাপ হiেবন; eবং
খ)

ঞ)

ট)

েপাশাকধারী শাখায় তঁাহার সমপযর্ােয়র কমর্কতর্ার pাপ নবায়ন েপাশাক ভাতার aেধর্ক িতিন pাপ হiেবন। তেব যিদ
বৎসেরর েয েকান সময় সাধারণ েপাশাক শাখা হiেত েপাশাকধারী শাখায় বদিল হন তাহা হiেল েপাশাকধারী শাখায়
ু pাপ হiেবন।
pাপ নবায়ন ভাতা o সাধারণ ভাতা o সাধারণ েপাশােক uেtািলত ভাতার পাথর্ক টk
মািসক ভাতার হার
পেদর নাম
(টাকা)
িকট ভাতা:
eস, িব/ িড, eস, িব/ িস, আi, িড/ িড, িট, eস
eস আi
pারািmক ম ুির
১৩৭২
বাৎসিরক নবায়ন ম ুির
৬৯২
e, eস, আi/ েহড কনেsবল/ সকল iuিনেটর কনেsবল
pারািmক ম ুির
৯৬৮
৫৪৯
বাৎসিরক নবায়ন ম ুির
েধালাi o চু ল কাটা ভাতা:
সকল iuিনেটর eস, আi/ সােজর্ ট হiেত কনেsবল পযর্n

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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পেদর নাম
ঠ)

ড)
ঢ)
ণ)
ত)
থ)
দ)

ধ)

মািসক ভাতার হার
(টাকা)

Tািফক eলাunঃ
Tািফেকর েহড কনেsবল
Tািফক কনেsবল

৩৩
২৩

Dাiিভং eলাunঃ
সকল Dাiভার কনেsবল

৪৫

িkনার eলাunঃ
সকল িkনার কনেsবল

২৩

আমর্রার eলাunঃ
সকল আমর্রার কনেsবল

২৩

িবuগলার eলাunঃ
সকল িবuগলার কনেsবল

১১

নািসর্ং eলাunঃ
সকল নািসর্ং কনেsবল

২৩

দিনক/ েখারাকী ভাতা:
িসে ল েরশন pাp সদস েদর
(eিপিবeন ব িতত জনpিত মািসক)

৩৯০

ূ কােজর সmানী বাবদ aথর্ pদােনর kমতা: (পিলশ
ঝঁু িকপণর্
পিরদশর্ক হiেত কnেটবল পযর্n
ু
pেদয়)
মহা-পিলশ
পিরদশর্ক/ aিতিরk মহা-পিলশ
পিরদশর্ক
ু
ু
েমেTাপিলটান পিলশ
কিমশনার/ aিতিরk েমেTাপিলটান পিলশ
কিমশনার
ু
ু
পিরদশর্ক
uপ মহা-পিলশ
পিরদশর্ক/ aিতিরk uপ মহা-পিলশ
ু
ু
পিলশ
sপার o সমপযর্ােয়র কমর্কতর্া
ু

(সেবর্া
(সেবর্া
(সেবর্া
(সেবর্া

) ৪৪০০
) ৪০০০
) ৪০০০
) ৩৬০০

১২। বািড় ভাড়া ভাতা (কনেsবলেদর জn)।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর ১২নং anে েদ uিlিখত হাের o শতর্াধীেন কনেsবলগণ ৩০
জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু ২০১০ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন।
২) েয সকল িববািহত কনেsবলেক িববািহত বাসsান বরাd করা হয় নাi eবং ব ারােকo aবsান কেরন না, তঁাহারা
১ জলা
ু i, ২০১০ তািরেখ িনm সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:ূ েবতন
মল
ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার
জn
টাকা ৫০০০ পযর্n
টাকা ৫০০১ হiেত টাকা
১০৮০০/- পযর্n
টাকা ১০৮০১ হiেত তদূ র্

ূ েবতেনর ৬৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ২৮০০/ূ েবতেনর ৬০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৩৩০০/ূ েবতেনর ৫৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৬৫০০/-

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৫০০/ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৮০০/ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০/-

anাn sােনর জn

ূ েবতেনর ৫০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ২২৫০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ২৫০০/ূ েবতেনর ৪০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৪৮০০/-

ূ েবতেনর ২০% হাের ৩০ জন
(৩) aিববািহত কনেsবল তঁাহােদর মল
ু , ২০০৯ তািরেখ pাপ aংেকর িভিtেত ৩০-৬২০১০ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
১৩। কনেsবলগণ ব তীত anাnেদর জn বািড় ভাড়া ভাতা।–
১) কনেsবল ব তীত সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারী, চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০
জন
ু ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু ২০১০ তািরখ পযর্n বািড় ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১
জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ৩০ জন
ু , ২০১০ eর মেধ pাp বািষর্ক iনিkেমে ট েযাগ হiেলo জাতীয় েবতন েsল
২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ হiেতন eকi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pাপ হiেবন।
২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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৩) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmবিণর্ত
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত িবেশষ েবতন টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) eবং জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯ eর ১নং হiেত ১২ নং েsল {টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৫৯০০-১৩১২৫} eর
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-anে দ (১) েমাতােবক pাপ
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
আoতাভk
েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ eবং টাকা
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-anে দ
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
৪৫০০–৯০৯৫) eর আoতাভk
(১) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৮নং েsল টাকা ৪৪০০–৮৫৮০/- হiেত ২০নং েsল (টাকা
ু হন, eবং েসi সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তঁাহার েkেt
৪১০০–৭৭৪০) eর আoতাভk
সরকারেক েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না; তেব িতিন েকান বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন না।
ৃ
ঘ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন
না।
ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ,
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
ূ বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের পবর্
হiেবন।
৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ,
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।- যিদ জনsােgথর্ সংি aিফস কতর্ক
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accomodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা
ৃ
লেথ·র বাথর্ বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার কতর্ক
ব িk বািড় ভাড়া
বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি
ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা Improvised accomodation eর
জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:ূ েবতন
মল

টাকা ৫০০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৬৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ২৮০০/-

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু , রাজশাহী,
িসেলট, বিরশাল eর েমেTাপিলটন/ েপৗর
eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম টাকা
মল
২৫০০/-

টাকা ৫০০১ হiেত টাকা
১০৮০০/- পযর্n

ূ েবতেনর ৬০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৩৩০০/-

ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম টাকা
মল
২৮০০/-

টাকা ১০৮০১ হiেত
টাকা ২১৬০০ পযর্n

ূ েবতেনর ৫৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৬৫০০/-

ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম টাকা
মল
৫৪০০/-

টাকা ২১৬০১ তদূ র্

ূ েবতেনর ৫০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১১৯০০/-

ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম টাকা
মল
৯৭০০/-

ঢাকা েমেTাপিলটন
eলাকার জn

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

anাn sােনর জn

ূ েবতেনর ৫০%
মল
হাের নূ নতম টাকা
২২৫০
ূ েবতেনর ৪৫%
মল
হাের নূ নতম টাকা
২৫০০/মূল েবতেনর ৪০%
হাের নূ নতম টাকা
৪৮০০/ূ েবতেনর ৩৫%
মল
হাের নূ নতম টাকা
৮৫০০/-
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(৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বািড় ভাড়া-১/ ২০০৩/ ২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ
হiেত বািতল হiেব।
১৪। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা
pাপ হiেবন।
২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০/- টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক
িচিকৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হiেব।
১৫। যাতায়াত ভাতা।–
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
িতিন ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত
থািকেবন।
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
ূ o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn
৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র
ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবন।
aথর্ pদানপবর্
১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Service(Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব (বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
কিরেত হiেব। তেব, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখর পের েকান
কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার
ূ
পবর্
ূ বতর্ী মােসর মলেবতেনর
িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা
বলবৎ থািকেব।
১৭। িটিফন ভাতা।–
সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারী মািসক ১৫০/- টাকা িটিফন ভাতা pাপ হiেবন। িকnু েয সকল কমর্চারী
ূ
তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ হiেব
ু
না।
১৮। কাযর্ভার ভাতা।–
সংি

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ১০% হাের সেবর্া ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ হiেবন।
দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল

১৯। মণ ভাতা।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ (di) টাকা
pেদয় হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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২০। পাহািড় ভাতা।–
ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ৩০% হাের
সেবর্া ৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব।
২১। ঝু িঁ কভাতা।–
ঝু িক ভাতার িবদ মান হার বলবৎ থািকেব।
ূ র যর্ািপড eকশান ব াটািলয়ান (যর্াব) ভাতা)।–
২২। িবেশষ ভাতা (পেবর্
রয
্ াব ভাতার িবদ মান হার বলবৎ থািকেব। তেব
নােম aিভিহত হiেব।

ধমাt
বিণর্ত ভাতার নাম পিরবিতর্ত আকাের ‘িবেশষ ভাতা’
ু

২৩। িশkা সহায়ক ভাতা।–
সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মািসক ২০০/- টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn
মািসক সেবর্া ৩০০/- টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান
ৃ
সংখ া েযেকান eকজেনর েkেti গণন¡ কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক
ৃ জাির কিরেত হiেব।
নীিতমালা aথর্ িবভাগ কতর্ক
২৪। েবতন িনধর্ারণ পdিত।–
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী
পাঠাiেবন। সংি িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন
ূ
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস uk েবতন
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ
ূ
চড়াn
কিরেবন।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
২৫। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
ূ
বাধ তামলকভােব
িনেজর েবতন
ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ
িনধর্ারণ কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজs আয়

হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর
িবেলর মাধ েম (েযমন- িট e িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ,
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেবন;
ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব।
২৬। রিহতকরণ o েহফাজত।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
aথর্ িবভােগর i-বক
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২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব
নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-২/২০০৯/২৩৩

তািরখ:

১৮-৮-১৪১৬ ব াb
০২-১১-২০০৯ িখsাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ৭৭/৭, কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল
aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ সিচব, sরাT মntণালয়/ সিচব, সংsাপন মntণালয়, ঢাকা।
৫। মহাপিলশ
পিরদশর্ক, পিলশ
সদর দpর, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn
ু
ু
anেরাধ করা হiল।
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা
হiল।
৭। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা।
৮। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, –––––––––––-(সকল িবভাগ)।
৯। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––(সকল েজলা)।
১১। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––(সকল uপেজলা)।
১২। aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ/ ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৩। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯
ু
(বাংলােদশ পিলশ
ু ) বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়।
১৫। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাঃ সিহদ ulা িময়া
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন anিবভাগ)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
(বাংলােদশ রাiেফলs)
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
০২ িডেসmর ২০০৯

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৯

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ০২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ১৮ agহায়ণ, ১৪১৬ ব াb/ ০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb
নং
eস.আর.o–২৫৭
আiন/২০০৯/aম/aিব
(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-৩/২০০৯/২৩৪।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, ১৯৭৫ (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ
আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ রাiেফলস) নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহূ ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk
কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei
িনধর্ািরত েবতন ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখর িনধর্ািরত হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pেদয় হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত সমnয়
কিরেত হiেব;
ু
ূ
গ) ১ জলা
ছিটেত
আেছন তাহারা
ু i, ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক
ূ
ু
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
থাকার সমেয় ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত হাের মহাঘর্ভাতা পাiেত
থািকেবন।
ু
ূ
ব াখ া: েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ছিটেত
আেছন। anে দ
ু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক
(গ) eর বণর্না েমাতােবক িতিন ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন েসi হাের uk
ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ হiেবন।
ূ
মহাঘর্ভাতা aবসরpstিতমলক
ছিট
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ রাiেফলs-e কমর্রত pজাতেntর চাকিরেত িনেয়ািজত সকল
ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:ক) েয সকল েবসামিরক ব িkেক pিতরkা pাkলন হiেত েবতন pদান করা হয় তঁাহারা ব তীত pিতরkা
ূ িনেয়ািজত ব িkগণ;
সািভর্সসমেহ
খ) পিলশ
বািহনীেত িনেয়ািজত ব িkগণ;
ু
গ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985)- e সংjািয়ত ‘worker’;
ঘ) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ঙ) চু িk বা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর aধীেন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ
গ) ‘মলেsল
’ ‘িসেলকশন েgড েsল’ ‘িসিনয়রেsল’ eবং ‘u তরেsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল eবং u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
aথর্ িবভােগর i-বক
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৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১ জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding scale) কাযর্কর হiেব,
যথা
েsল
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০
টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০
টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০
টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৪৪০০-২৫০×৭-৬১৫০-iিব ২৭০×১১-৯১২০
টাকা ৪২০০-২৫০×৭-৫৯৫০-iিব-২৭০×১১-৮৯২০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০
টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×-১১-৫৪১০
টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
(১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর)
টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
টাকা১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০
টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০
টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০
টাকা ৬৯০০-৪৩০×৭-৯৯১০-iিব-৪৬৫×১১-১৫০২৫
টাকা ৬৫০০-৪২০×৭-৯৪৪০-iিব-৪৫০×১১-১৪৩৯০
টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫
টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫
টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫
টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০
টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০
টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫
টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫
টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫
টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০
টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০
টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০
টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pাপ তা।–
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল,
৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি পেদ েয মল
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত
তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জলাi
ূ
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ২০০৯ তািরেখর পবর্
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেতক)

ূ েবতন; তৎসহ
৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ মল

ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
খ) সরকার কতর্ক
ৃ ব িkগত
েবতন বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল
১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding
Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল
uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯) pারিmক ধােপর সিহত েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না
থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
aথর্ িবভােগর i-বক
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uদাহরণ ১:
৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০৭-২০০৯
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭৫০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব।
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০ টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন বতর্মােন ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ ×
৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০ টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০ টাকার েসকেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০
টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল
ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। aতeব, anrপ েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব, ঐ
েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ (৪৯০০ + ১০২০)= ৫৯২০ টাকায়। িকnু anrপ েsেল eirপ
ধাপ না থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
গ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ aথর্াৎ ১-৭২০০৯ তািরেখর্ সেbর্া সীমার ঊে র্ হয় তাহা হiেল সংি জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেbর্া সীমায়
তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন eবং সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া েবতেনর
মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ঘ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন
পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
ূ
মল
aিফেস
ঙ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার
স ঠেন িতিন েয েবতন পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;

aথবা

ু
চ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েস কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
ু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত
ু
না থািকেল
েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত
হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ
ু
সমেয়র জn pাপ হiেবন না;
কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর
ছ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েস ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল
eবং বাsেব কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না।
ৃ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন ৩০ জন
eirপ পনবর্
ু , ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল
ু হালকত
িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
সংি anrপ েsেল িনধর্ারণ করা হiেব;
ু
ূ
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর
জ) ১ জলাi
ছিটেত
ু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক
জn তঁাহার েবতন, দফা (ঝ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি
েsেল িনধর্ারণ
ু
ৃ
ূ
করা হiেব। eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ থােক, তাহা
ৃ
হiেল uk েবতনবিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
হiেব; তেব, িতিন
ু
ু
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন;
ু েশষ হiেব eবং িযিন ১ জলাi
ূ
ঝ) ৩০ জন
ছিট
ু ,
ু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া/ কমর্চারীর aবসরpstিতমলক
২০০৯ তািরেখ aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর sিবধা pাপ হiেবন না।
ৃ ।
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিd
ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় uk পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
ৃ
েবতন বিdর
পিরমাণ েকান aবsােতi ২০০০ টাকার িনm হiেব না। uk পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর পর
ৃ
েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর
পিরমাণ যিদ ২০০০ টাকার কম হয়, তেব- েয পিরমাণ aংক কম হiেব
তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া যিদ েকান aংক aবিশ থােক (সমnেয়র pেয়াজন না
হiেল aবিশ াংশ সরাসির ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় হiেব
eবং uk ব িkগত েবতন তঁাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।
uদাহরণ:
ু eকজন কমর্চারীর
যিদ েদখা যায় েয ৪৫০০ - ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk
ৃ পায় ১৬৫০ টাকা। তাহার েবতন বিd
ৃ ২০০০
বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় তাহার েমাট েবতন বিd
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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টাকায় েপঁৗছাiেত eকিট iনেkেম ট েযাগ কিরেল (১৬৫০+২৪০) = ১৮৯০টাকা হয়। সবর্িনm ২০০০ টাকা েবতন
ৃ
বিdর
জn aবিশ = (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০ টাকা তাহােক ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় হiেব।
খ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নূ নতম ২০০০ টাকা েবতন ব ৃিdর জn eকিট বািষর্ক বিধর্ত েবতন েযাগ করার
pেযাজন না হয় তেব, সবর্িনm ২০০০ টাকায় েপৗছঁাiেত েস পিরমাণ aংক তাহােক ব িkগত েবতন িহসােব
pেদয় হiেব। তেব পরবতর্ী বৎসেরর বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত uk টাকা সমnয় কিরেত হiেব।
uদাহরণ:
ু
যিদ ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকা েবতন েsলভk
eকজন কমর্চারীর বতর্মান
ৃ পায় ১৮৫০ টাকা। ei েkেt তাহার েবতন বিd
ৃ ২০০০
পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় তাহার েমাট েবতন বিd
টাকায় েপঁৗছাiেত eকিট বািষর্ক বিধর্ত েবতন েযাগ করার pেয়াজন হয় না। ei aবsায় তাহার েবতন সবর্িনm
ৃ
২০০০ টাকা বিdর
জn তাহার িনধর্ািরত েবতেনর সিহত ১৫০/- টাকা েযাগ কিরেত হiেব, যাহা তাহােক ব িkগত
েবতন িহসােব pেদয় হiেব। uk aংক পরবতর্ী বৎসের তাহার বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।
৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯
তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯
তািরেখ pাp েবতন েsেলর িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ করসপি ডং
েsেল েবতন িনধর্ারণ করার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন
েgড o টাiম েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব।
uদাহরণ:
৩০/৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭- ৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ ×
১১-১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১/৭/২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭- ১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১২০৩৭০ টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা anযায়ী ১ জলাi
ু ,
২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচু iিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrেপ েপনশন g াচু iিট pাপ
হiেবন; যথা:ক) েপনশন সমপর্ণ o g াচু iিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব;
ৃ
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd
ৃ পাiেব।
eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd
ৃ ু বরণ কিরেল uk কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
গ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী মত
পিরবার (sামী/ stী) পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o
ভাতািদ pাপ হiেবন।
ু
ু পাoনা সােপেk ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন
ঘ) িবদ মান ছিটর
িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ছিট
ু েভােগর িবধান বলবৎ থািকেব eবং ছিট
ু পাoনা সােপেk ছিট
ু নগদায়েনর বতর্মান
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
িবধানo বলবৎ থািকেব।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০ (৫ নং েgড)
ু
েবতন েsল িবিশ পেদর আoতাভk
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক তাহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর
ূ র পর eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o
বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২ o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল
eতdসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
(টাiম-েsল) িহসােব pেদয় হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩(িতন)িটর aিধক টাiমেsল pাপ
pদান সংkাn
হiেবন না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব
ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০)
নং sারেক বিণর্ত ব খ া বলবৎ থািকেব।
২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮ o ১২ বৎসর
ূ র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ
চাকির পিতর্
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pাপ হiেবন। তেব, ১
ূ র চাকিরর েময়াদ ধমাt
জলাi
েবতন িনধর্ারণীর েkেt pেযাজ হiেব, তেব e বাবদ েকান
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
ু
বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া সীমায় েপঁৗছার ১(eক) বৎসর পর পরবতর্ী েsেল
টাiমেsল pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব ঢ়
aথর্ িবভােগর i-বক
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তেব শতর্ থােক েয, পেদাnিত ব িতেরেক েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২(di)িটর aিধক
u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির
জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা
১১০০০–২০৩৭০ (৪ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০ (৩ নং েgড) eর anভর্ু k, তঁাহারা s-s েবতন
েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৯-e টাকা ১৮৫০০- ২৯৭০০, u তর েsল
(টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং ১৫০০০- ২৬২০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ
ূ ঘেট, েস
পেদাnিত না পাiেল, েয তািরেখ টাকা ১১০০০ -২০৩৭০ েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
তািরেখর ১(eক) বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১৮৫০০ - ২৯৭০০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর aধীেন pথম ে ণীর
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ
anাn কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব।
ু েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদ িহসােব েঘািষত, েস সকল ৪থর্
৫) ১ম ে ণীর ৪থর্ েgডভk
ূ
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতেতর্
১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির
ূ র পর তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk ১ম o
পিতর্
২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেবঢ়
ূ র েকান বেকয়া pাপ হiেবন না।
তেব, ধমাt
েবতন িনধর্ারণী sিবধা ব তীত ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
ু
ৃ anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘাষণা থািকেত হiেব। আরo
শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক
শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া সীমায় েপঁৗছার ১(eক) বছর পর পরবতর্ী u তর েsেল (টাiমেsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেল।
ু সকল কমর্কতর্ােক ৪(চার) বৎসর চাকির পিতর্
ূ
৬) ক াডার o নন-ক াডার িনিবর্েশেষ ei আেদেশর aধীন ৪থর্ েgডভk
ূ সােপেk, ৩য় েgেডর েsেল
সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ু পেদর িবপরীেত ১ম ে ণীর পেদ
৭) বতর্মান েবতন েsল eর ২য় েgেডর (টাকা ১১০০০–১৭৬৫০) েবতন েsলভk
ু কমর্কতর্ােদর জn েয িবধান রিহয়ােছ, তাহা
ূ
১০ বছর চাকির পিতেতর্
িসেলকশন েgড pদােন িবিসeস ক াডারভk
ু সকল নন-ক াডার কমর্কতর্া ১ জলাi
eকi নীিতমালার িভিtেত ২য় েgড ভk
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ১০০%
pৎপ হiেবন।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত
৮) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪(চার) বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর েsেল জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ু ,
২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ূ র শতর্াধীেন
৯) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্
বলবৎ থািকেব।
ৃ (Increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েয sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
ৃ ম ুির
কিরবার জn েয সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd
aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী
ৃ
তািরেখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pথম বািষর্ক
েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর
ৃ
েবতন বিdর
তািরখ হiেব। েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp
ূ েত পরবতর্ী
হiয়ােছন, েসi সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
ৃ pাপ হiেবন:
বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব না।
ৃ
২) যাহার েkেt বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পের হiেব, েস সকল েkেt pথেম জাতীয়
ৃ pেদয় হiেব।
েবতন েsল, ২০০৯-e pদt িবধান েমাতােবক েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েস তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
ু
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
তািরখ কিনে র েবতন বিdর
তািরেখ আনয়ন
েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতন বিdর
aথর্ িবভােগর i-বক
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কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
১) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে দ
ব িতেরেক, িনেয়াগকত
(২) e বিণর্ত িবধান সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
১১০০০–২০৩৭০ (৪থর্ েgড) বা তদর্ূd েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকেটর্কচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১(eক)িট aিgম েবতনবিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
sীকত
পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল কমর্কতর্ার iি িনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ
ৃ eতdেdেশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী
সরকার কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদর
রিহয়ােছ, েসi সকল ব িkেক ২(di)িট aিgম েবতনবিd
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
গ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর
জn নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১(eক)িট
ৃ পাiেবন।
aিgম েবতনবিd
ৃ েকবলমাt চাকিরেত ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ হiেবন eবং iহা পরবতীেতর্ an
ঘ) uk aিgম েবতন বিd
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ হiেব না।
ঙ) 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
ৃ ম িরর
শতর্সমহূ যাহা েবতন বিd
ু তাহা বলবৎ থািকেব।
ু সিহত সmর্কযk
২) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
eর সংি েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt uহার সিহত aিতিরk
iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ
৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধমাt
pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ু
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক
১) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:িনেmর সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
সারিণ
kিমক নং
১।
২।
৩।

েবতন েsল
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০
টাকা ১৫০০০–২৬২০০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় নূ নতম চাকিরর েময়াদ
পণর্
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

২) uপ-anে দ-(১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেব
।
ু
১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত সমnয়
কিরেত হiেব।
২) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত বিধর্ত হাের বা েkেt ভাতািদ pেদয় হiেব।
৩) ১জাnয়ারী, ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল
ভাতা ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
৪) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n সময়কােল নব-িনেয়াগpাp জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
anযায়ী pাপ েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগpাp হiেল েয
হাের েবতন pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন।
aথর্ িবভােগর i-বক
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৫) anে দ ৬ (১) (গ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেল।
১২। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান
১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ বলবৎ সহ যাহা সরকার কতর্ক
করা হiয়ােছ তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০ (সাতশত) টাকা হাের
িচিকৎসা ভাতা pাপ হiেবন।
২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০ টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক
িচিকৎসা ভাতা ৭০০ টাকা হiেব।
১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।–
১) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ া স (JCOs and ORs)
ু
ব তীত সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ৩০ জন
ু ,
২০১০ eর মেধ pাp বািষর্ক বিধর্ত েবতন জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা
pাপ হiেতন তাহা eকi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pাপ হiেবন।
২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল ব িk সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয
হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmিলিখত হাের
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১নং (টাকা ২২২৫০–৩১২৫০)
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ
হiেত ৫নং েsল (টাকা ৮০০০–১৬৫৪০) eর আoতাভk
anে দ ৩ েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১০নং হiেত ১৬নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ হiেত ৪৫০০–
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ েমাতােবক pাপ েবতেনর
৯০৯৫) eর আoতাভk
৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৭নং ৪৪০০–৮৫৮০ হiেত ২০নং
েsল (টাকা ৪১০০–
ু হন, eবং েস সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তঁাহার েkেt সরকারেক
৭৭৪০) eর আoতাভk
েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না, তেব িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন না;
ঘ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার
ৃ pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না, তেব িতিন বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ
কতর্ক
হiেবন না;
ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব। pাপ তা anযায়ী বািড় বরাd
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
না পাiেল িনm ে ণীর বাড়ী বরােdর জn িনmে ণীর বািড়র িসিলং eর uপর s া ডাডর্ ের ট কতর্ন কেরয়া
বাকী েবতেনর uপর বািড়ভাড়া ভাতা pেদয় হiেব;
ৃ আবািসক বাসsান
চ) uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদূ র্ পেদর কমর্কতর্াগেণর মেধ যঁাহােদরেক সরকার কতর্ক
বরাd করা হiয়ােছ, তঁাহােদরেক ঐ বাসsান বরােdর জn সরকারেক েকান ভাড়া pদান কিরেত হiেব না।
তেব িতিন বাড়ী ভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন না।
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd করা হয়,
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
ূ বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের পবর্
হiেবন eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৯) e uেlিখত বািড়ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ,
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
aথর্ িবভােগর i-বক
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৬) েয সকল িববািহত জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ া স-েক িবনাভাড়ায় বাসsান বরাd করা হয় নাi
ু
eবং যাহারা ব ারােকo aবsান কেরন না, তাহারা ei anে েদর uপ-anে দ (৯) েমাতােবক বািড় ভাড়া ভাতা
pাপ হiেবন।
৭) েয সকল িববািহত জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ া সেক িবনা ভাড়ায় বাসsান বরাd করা হয় নাi
ু
ূ েবতেনর ৫০% হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
িকnু তঁাহারা ব ারােক aবsান কেরন, তঁাহারা মল
ূ েবতেনর ৩০% হাের মািসক বািড় ভাড়া
৮) aিববািহত জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ া স তঁাহােদর মল
ু
ভাতা pাপ হiেবন।
৯) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিনয়র
কিমশ ড aিফসার eবং আদার রয
্ া স (JCOs and ORs)
ু
ব তীত সকল ব িk ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত uেlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন, যথা:সারিণ
ূ েবতন
মল
ঢাকা েমেTাপিলটন eলাকার
জn
টাকা ৫০০০ পযর্n
টাকা ৫০০১ হiেত টাকা
১০৮০০ পযর্n
টাকা ১০৮০১ হiেত
টাকা ২১৬০০ পযর্n
টাকা ২১৬০১ তদূ র্

ূ েবতেনর ৬৫%
মল
নূ নতম টাকা ২৮০০
ূ েবতেনর ৬০%
মল
নূ নতম টাকা ৩৩০০
ূ েবতেনর ৫৫%
মল
নূ নতম টাকা ৬৫০০
ূ েবতেনর ৫০%
মল
নূ নতম টাকা ১১৯০০

হাের
হাের
হাের
হাের

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৫০০
ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৮০০
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০
ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৯৭০০

anাn sােনর জn

ূ েবতেনর ৫০%
মল
নূ নতম টাকা ২২৫০
ূ েবতেনর ৪৫%
মল
নূ নতম টাকা ২৫০০
ূ েবতেনর ৪০%
মল
নূ নতম টাকা ৪৮০০
ূ েবতেনর ৩৫%
মল
নূ নতম টাকা ৮৫০০

হাের
হাের
হাের
হাের

১৪। কিতপয় ে ণীর aিফসার, েজিসo eবং আদার রয
্ া স eর জn ভাতাসমহূ।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর anে দ ১৪ (২৮ েম, ২০০৫ তািরেখর eস আর o নং ১২৩আiন/২০০৫-eর সংেশাধনীসহ) েত েয সকল ভাতা বহাল রাখা হiয়ােছ েসi সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ আহিরত বা pাপ aে i eবং eকi শতর্াধীেন ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pেদয় হiেব। ১ জলাi
ু , ২০১০
হiেত pেযাজ েkেt ভাতািদর বিধর্ত হার কাযর্কর হiেব।
২) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত uপ-সহকারী পিরচালক eবং তদূ র্ মযর্াদার কমর্কতর্াগণ িনmিলিখত ভাতািদ pাপ
হiেবন, যথা:িববরণ
আuটিফট ভাতা (চাকিরেত১ম িনযিkেত
)
ু
িকট ভাতা
িবেশষ ভাতা
ব াটম ান ভাতা

টাকা
৯৬১৩.০০
৩৫৩.০০ pিত মােস
২১১.০০
৪১৯.০০

ূ pাপ
(৩) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত েজিসo eবং o আর (আদার র্যা স) গণ িনmিলিখত মািসক ভাতাসমহ
হiেবন, যথা:ক.

খ.

িববরণ
িনযিk
ু ভাতা:
১ েকায়াটর্ার মাsার হািবলদার, েহড েকায়াটর্ার, িবিডআর, েসkর ব ােটিলয়ান eবং আরিটিস e ডeস
েকাmানী িসগnাল eবং হাসপাতাল
২ হািবলদার েমজর, েহড েকায়াটর্ার িবিডআর, েসkর, ব ােটিলয়ান eবং আরিটিস e ডeস
েকাmানী িসগnাল eবং হাসপাতাল
৩ েপ-হািবলদার/ নােয়ক
িবেশষ ভাতা:
১ েভিহেকল েমকািনক eবং iেলকেTিশয়ানঃ (সকল iuিনট)
িসপাi eবং ল াn নােয়ক
নােয়ক eবং হািবলদার
েহড েকায়াটর্ারঃ
নােয়ব sেবদার

aথর্ িবভােগর i-বক
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টাকা
৫৫.০০
৪৫.০০
৭৮.০০
৪৬.০০
৩৩.০০

৫৫.০০
৮৯.০০
৯৯.০০
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২

৩

৪

৫
৬
৭

৮

৯

১০

১১

১২

গ.

ঘ.
ঙ.
চ.

িববরণ
sেবদার
আরমরার sাফঃ
িসপাi/ ল াn নােয়ক
নােয়ক
হািবলদার
নােয়ব sেবদার/ sেবদার
inেপkর aব sল আমর্স (sেবদার)
েরিডo েমকািনক eবং িফটার
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
aপােরটর
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
Dাফটসম ান/ সােভর্য়ার
ব া ড iনচাজর্(হািবলদার eবং েজিসo পদ মযর্াদার িনেচ নয়):
ু সহকারী
তািলকাভk
িসপাi/ ল াn নােয়ক
*(যঁাহারা u মাধ িমক পাশ ধু তঁাহােদর জn pেযাজ )
নােয়ক e ািসসট া ট
হািবলদার e ািসসট া ট
নােয়ব sেবদার e ািসসট া ট
sেবদার e ািসসট া ট
sেবদার-েমজর e ািসসট া ট
সঁাট-িলিপকারঃ
*(সরাসির িনেয়াগpাp সঁাট-িলিপকারেদর জn pেযাজ নয়, eনেরালড e ািসs া ট যঁাহারা সঁাট-িলিপকার
ু হiয়ােছন তঁাহারা eনেরালড e ািসs া ট eলাun pাপ হiেবন না)
িহসােব পনঃতািলকাভk
ু
ল াবেরটরী েটকিনিশয়ানঃ
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
aপােরশন িথেয়টার e ািসসট া টঃ
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
েরিডogাফারঃ
েgড-১
েgড-২
েgড-৩
inTাকশনাল eলাunঃ
নােয়ক/ হািবলদার/ নােয়ব sেবদার/ sেবদার/ sেবদার েমজর
*(ei ভাতা ধু inTাকটর eর sিনিদর্ খািল পেদর িবপরীেত িনেয়ািজত inTাকটরগণi পাiেবন। যঁাহারা
ু হiয়ােছন তাহারা ei ভাতা পাiেবন না)।
inTাকটর িহসােব িনযk
ু / তািলকাভk
e াকিটং eলাunঃ
েজিসo
হািবলদার
(িবিডআর-eর sাফ aিফসারেদর শূn পেদর জn e াকিটং eলাun pেদয় নেহ)।
ব াটম ান ভাতা:
েজিসo

টাকা
১১১.০০
৫৫.০০
৮৯.০০
৯৯.০০
১১১.০০
২১১.০০
২১১.০০
১৮৬.০০
১১১.০০
১৩৩.০০
১১১.০০
৯৯.০০
৫৫.০০
১৩৩.০০
*৭৮.০০
৮৯.০০
১৩৩.০০
১৩৩.০০
১৩৩.০০
১৩৩.০০
*১৩৩.০০

২১১.০০
১৬৮.০০
১৪৩.০০
২১১.০০
১৮৬.০০
১১১.০০
১১১.০০
৮৯.০০
১১১.০০
*৮৯.০০

১৪৩.০০
৪৫.০০

৪১৯.০০

চু লকাটা eবং েধালাiভাতা
(েজিসo, eনিসo eবং িসপাiেদর জn)
ু
ছিটকালীন
েরশন মািন
ু
(pিতিদন যখন aিজর্ত ছিটেত
থািকেবন)

৮৯.০০
১২.০০

aথর্ িবভােগর i-বক
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ছ.

িববরণ
যাতায়াত ভাতা:
েজিসo eবং anাn পদবীধারী যখন কমর্sল হiেত di মাiেলর aিধক দরেt
বাস কিরেবন eবং যখন
ূ
েকান ভাড়ামk
ু যানবাহন েদoয়া হiেব না।

জ.

রাiেফল পিলশ
ভাতা
ু

ঝ.

পািরবািরক েরশন ভাতা, jালানী কাঠ ভাতা, কমেপনেসশন ফর িডয়ারেনস aব pিভশন pচিলত িবিধ
েমাতােবক

ঞ

jালানী কাঠভাতা (সীমাn ফঁািড়েত কমর্রত িবিডআর সদেস র জn):

টাকা
১১১.০০

৩৩.০০

৫২.০০

১৫। েবসামিরক কমর্চারীেদর যাতায়াত ভাতা।–
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
িতিন ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত
থািকেবন।
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
ূ o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn
৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র
ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবন।
aথর্ pদানপবর্
১৬। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাsঃ)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
ূ
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব। তেব ei সকল ভাতা ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ মািসক মল
েবতেনর িভিtেত ৩০ জন
ু , ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত uহার পরবতর্ী
ূ েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা eবং ািn o িচt িবেনাদন ভাতা
সমেয়র জn কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর pাপ মল
pেদয় হiেব।
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখর পের েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক
ূ বতর্ী মােসর
বিধর্ত েবতন pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক বািধর্ত েবতন pাp হiেবন তাহার পবর্
ূ
মলেবতেনর
িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯ তািরখ ১০-৩-১৪১৫ ব াb/ ২৬-৬২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা বলবৎ
থািকেব।
১৭। িটিফন ভাতা।–
ৃ
ু ে ণীর কমর্চারীর জn pদt িটিফন ভাতা ১৫০ টাকা pাপ হiেবন, তেব েয সকল কমর্চারী
সকল ততীয়
o চতথর্
ূ
তঁাহােদর pিত ান হiেত লাথ·ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ হiেব
ু
না।
১৮। ৪থর্ ে ণীর েধালাiভাতা।–
েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহােদর েkেt সেbর্া

৭৫/- টাকা েধালাiভাতা pেদয় হiেব।

১৯। sাফ নাসর্েদর েপাষাক o েধৗতভাতা।–
বতর্মােন pচিলত শতর্াধীেন বলবৎ থািকেব।
২০। কাযর্ভার ভাতা।–
সংি

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ১০% হাের সেbর্া ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ হiেবন।
দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল
aথর্ িবভােগর i-বক
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২১। বদিলজিনত মালামাল পিরবহণ ব য়।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব, তেব বদিলজিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ টাকা pেদয়
হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব।
২২। পাহািড় ভাতা।–
সেবর্া

ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীেদর জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ৩০% হাের
৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব।

২৩। সীমাnভাতা।–
ৃ eসআরo নং- ৩৩-আiন/২০০৪ anযায়ী pেদয়
৩০ মাঘ ১৪১২/১২ েফbrয়াির ২০০৪ তািরেখ জািরকত
সীমাnভাতা ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n বতর্মান হাের বলবৎ থািকেব eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত pচিলত হােরর
ৃ করা হiল।
৩০% বিd
২৪। মসলাভাতা।–
ৃ ূ ক pেদয় হiেব।
মসলাভাতার বতর্মান হার ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত pচিলত হােরর ৩০% বিdপবর্
২৫। েpষণ ভাতা।–
aথর্ িবভােগর pjাপন নং-aম/ aিব/ pিবিধ-৬/ pঃমঃ/ ভাতা-৬/২০০৭ (aংশ)/৩১ তািরখ-০৭/০৪/২০০৮
ূ র হার (মািসক েবতেনর ২০%) aব াহত থািকেব।
েমাতােবক pেদয় েpষণ ভাতার পেবর্
২৬। িশkা সহায়ক ভাতা–
সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মােস ২০০ টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn মােস
সেবর্া ৩০০ টাকা িশkা সহায়ক ভাতা কাযর্কর হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান সংখ া
ৃ নীিতমালা
েযেকান eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক
ৃ জাির কিরেত হiেব।
aথর্ িবভাগ কতর্ক
২৭। েবতন িনধর্ারণ পdিত।–
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী
পাঠাiেবন। সংি িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন
ূ
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
ূ
িনধর্ারণপবর্ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস uk েবতন
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ
ূ
চড়াn
কিরেবন।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
২৮। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:ু
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া
ূ
বাধ তামলকভােব
িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
aথর্ িবভােগর i-বক
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খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন- িট e িবল েযiভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ু সকল কমর্কতর্া আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ, িরটানর্
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেত হiেব;
ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব।
২৯। রিহতকরণ o েহফাজত।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ড. েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব
নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-৩/২০০৯/২৩৪

তািরখ:

১৮-৮-১৪১৬ ব াb
০২-১২-২০০৯ ি sাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuস, ৭৭/৭ কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল
aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৪। সিচব, রাTপিতর কাযর্ালয়/ sরাT মntণালয়/ সংsাপন মntণালয়, ঢাকা।
৫। মহাপিরচালক, বাংলােদশ রাiেফলস, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ
করা হiল।
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা
হiল।
৭। েজলা pশাসক ––––––––––––––(সকল েজলা)।
৮। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, sরাT মntণালয়, িস.িজ.e. ভবন (৩য় তলা), েসgনবািগচা, ঢাকা।
৯। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, ––––––––––––(সকল িবভাগ)।
১০। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া,–––––––––––(সকল েজলা)।
১১। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––(সকল uপেজলা)।
১২। aথর্ িবভােগর বাsবায়ন o pিবিধ/ ব য় িনয়ntণ o পিরদশর্ন/ বােজট anিবভােগর সকল কমর্কতর্া।
১৩। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯(বাংলােদশ
ু
রাiেফলস) বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৪। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৫। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাঃ সিহদ ulা িময়া
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান)
( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
২ িডেসmর ২০০৯

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৯

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২ িডেসmর ২০০৯ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

আেদশ
ঢাকা, ১৮ agহায়ণ ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb।
নং- eস.আর.o–২৫৮ আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/ ২০০৯/ ২৩৫।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ
আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
১) ei আেদশ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ১ জলাi
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
ু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্ সােপেk
কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei
িনধর্ািরত েবতন ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯
হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু , ২০০৯ হiেত i েতামেধ আহিরত
ু হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত সমnয় কিরেত হiেব;
ু
ূ
গ) ১ জলাi
ছিটেত
আেছন তাহারা
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক
ূ
ু
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
থাকার সমেয় ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন;
ূ
ু
ব াখ া: েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ছিটেত
আেছন। দফা (গ)
ু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক
eর বণর্না েমাতােবক িতিন ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা
ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ হiেবন।
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
ূ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনmিlিখত ব িkবগর্ ব তীত ব াংক eবং aথর্লgী
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ
ূ চাকিরেত িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:pিত ানসমেহ
ক) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services)
Ordinance, ১৯৮৫ (XXXIX of ১৯৮৫) e সংjািয়ত ‘worker’;
খ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব িনযk
ু ব িkগণ;
গ) ব াংক o aথর্লgী pিত ােন েpষেণ িনযk
ু সরকাির চাকিরেত িনেয়ািজত ব িkগণ; eবং
ঘ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘aথর্লgী pিত ান’ aথর্ৃ ব াংক;
১) বাংলােদশ কিষ
৩) বাংলােদশ িশl ঋণ সংsা;
৫) বাংলােদশ হাuজ িবিlং ফাinাn কেপর্ােরশন;
৭) কমর্সংsান ব াংক;

২) বাংলােদশ িশl ব াংক;
৪) iনেভsেম ট কেপর্ােরশন aব বাংলােদশ;
ৃ unয়ন ব াংক;
৬) রাজশাহী কিষ
৮) আনসার o িভিডিপ unয়ন ব াংক;

খ) ‘ব াংক’ aথর্ বাংলােদশ ব াংক;
aথর্ িবভােগর i-বক
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গ) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) ২০০৫ eর aধীন জাতীয়
েবতন েsল;
ঘ) ‘pিত ান’ aথর্ ব াংক aথবা aথর্লgী pিত ান;
ঙ) ‘জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত জাতীয় েবতন েsল;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiমেsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
চ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
৩। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান)।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১ জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং uk তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (Corresponding Scale) কাযর্কর
হiেব, যথা:েgড
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
টাকা ২৩০০০(িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০
টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০
টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০
টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০
টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০
টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০
টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-iিব-২৭০×১১-৮৮২০
টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-iিব-২৫০×১১-৮০৬০
টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০
টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০

েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান)
(১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর)
টাকা ৪০০০০(িনধর্ািরত)
টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০
টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০
টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০
টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০
টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-iিব-৪৫০×১১-১৪২৫৫
টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-iিব-৪১৫×১১-১৩১২৫
টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫
টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫
টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০
টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫
টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫
টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০
টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০
টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০

৪। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) eর pাপ তা।–
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল,
৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি পেদ েয মল
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত
তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জলাi
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ূ
ু , ২০০৯ তািরেখর পবর্
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেত ূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ , সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত
খ) সরকার কতর্ক
েবতন বা ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল
১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding
aথর্ িবভােগর i-বক
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Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব,
যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন েবতন
েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল
uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান
হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না
থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
uদাহরণ ১:
৩০-০৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০৭-২০০৯
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০-x-১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব।
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০/- টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন বতর্মােন ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ ×
৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০/- টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০/- টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০/টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ
ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
কিরেল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। aতeব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ
(৪৯০০+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী
u তর ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী টাকা ৪০,০০০ িনধর্ািরত তঁাহােদর েkেt
দফা ৬ eর (ক) o (খ) pেযাজ হiেব না;
ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়,
তাহা হiেল সংি েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ
কিরয়া বতর্মান েবতন eবং সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক
থািকেব, তাহা তঁাহােক ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ঙ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন
পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
ূ aিফেস aথবা স ঠেন িতিন েয েবতন
চ) েয ব িk েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
ু
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল, ২০০৯ e েস ব িkর েবতন, তঁাহার
ছ) েয ব িk ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত
ু
বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান
েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা
ু
তঁাহার ছিটর
সমেয়র জn pাপ হiেবন না;
জ) েয ব িk ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েস ব িk পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব
কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল-২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ ব িkর েবতন ৩০ জন
পনবর্
ু , ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং
ু হালকত
aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি anrপ েsেল
িনধর্ারণ করা হiেব;
ু
ূ
ঝ) ১ জলাi
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার
ু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িk aবসরpstিতমলক
েবতন, দফা (ঞ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ৃ
ূ
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ৃ
ূ
েবতনবিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
ছু িটর
ু হiেব, তেব, িতিন aবসরpstিতমলক
ু
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন;
ু েশষ হiেব eবং িযিন ১ জলাi
ঞ) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয ব িkর aবসরpstিত ছিট
ু , ২০০৯ তািরেখ
aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন
িনধর্ারেণর sিবধা pাপ হiেবন না।
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ৃ ।
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিd
ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় বিণর্ত পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর
ৃ
েবতন বিdর
পিরমাণ েকান aবsােতi ২০০০/- টাকার িনেm হiেব না। ei েkেt েবতন িনধর্ারেণর পর
ৃ
েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর
পিরমাণ যিদ ২০০০/- টাকার কম হয়, তেব, েয পিরমাণ aংক কম
হiেব তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া (সমnেয়র pেয়াজন না হiেল aবিশ াংশ
সরাসির ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) যিদ েকান aংক aবিশ থােক তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব
pেদয় হiেব, eবং uk ব িkগত েবতন তঁাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।
ু
uদাহরণ: যিদ েদখা যায় েয, ৪৫০০- ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk
ৃ পায় ১৬৫০/- টাকা, সবর্িনm
eকজন কমর্চারীর বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় েমাট েবতন বিd
ৃ
ূ েবতেনর সিহত eকিট বাৎসিরক বিধর্ত েবতন (iনিkেম ট) েযাগ
২০০০/- টাকা েবতন বিdর
জn pথেম মল
কিরয়া (১৬৫০+২৪০ = ১৮৯০) aবিশ (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০/-টাকা ব িkগত েবতন (িপিপ) িহসােব
pদান কিরেত হiেব।
ৃ
ৃ (iনিkেম ট)
জn eকিট বািষর্ক েবতন বিd
খ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর n নতম ২০০০/- টাকা েবতন বিdর
eর সমপিরমাণ টাকার কম হiেল তাহা সংি
েsেল িপিপ িহসােব pাপ হiেব eবং ei িপিপ পরবতর্ী
বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।
৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।–িনm বিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী
িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ
করার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম
েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব।
uদাহরণ: ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব৩৬৫ × ১১-১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ০১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব৫৪০ × ১১-২০৩৭০ টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা
anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ ২৬-১২-১৯৮০
ূ জািরকত
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্
তািরেখর MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩,
১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-১৬-/০৭/১৫১ eবং ১৫-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব
ূ
(বাs- ৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২সংখ ক sারকসমেহর
কাযর্কািরতা ১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত রিহত
ূ iেতাপেবর্
ূ যাহারা েয আিথর্ক sিবধা
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেল
gহণ কিরয়ােছন তাহা ১-১২-২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ হiেবন না।
৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচু iিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrেপ েপনশন o g াচু iিট pাপ
হiেবন, যথা:
ক) েপনশন সমর্পণ o g াচু iিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব;
ৃ
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd
ৃ পাiেব। েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার
eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd
তািরখ হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp
ু হiেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk মত
ৃ ব িkর
গ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী (sামী/ stী) মত
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আn েতািষক o ভাতািদ pাপ
হiেবন;
ু
ু পাoনা সােপেk ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন
ঘ) িবদ মান ছিটর
িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ছিট
ু েভােগর sিবধা eবং ছিট
ু পাoনা সােপেk ছিট
ু নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
কিরেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং
ু কমর্চারীগণ eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২
েgড) েবতন েsল িবিশ পেদর আoতাভk
ূ eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতdসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ
o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন:
তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক টাiমেsল pাপ
aথর্ িবভােগর i-বক
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হiেবন না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব
pদান সংkাn
ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/৯৬ (aংশ)/৭২ (২০০)
নং sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮ o ১২ বৎসর
ূ র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ
চাকির পিতর্
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pাপ হiেবন। ei sিবধা ১
জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব;
ূ র চাকিরর েময়াদ ধমাt
তেব, ১ জলাi
েবতন িনধর্ারেণর েkেt pেযাজ হiেব eবং
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
ু
e বাবদ েকান বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
পরবতর্ী েsেল টাiমেsল িহসােব pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব। শতর্ থােক েয, পেদাnিত
ব িতেরেক েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন
না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির
জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল)
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৪থর্ েsেলর ঊে রর্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না:
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা
১১০০০–২০৩৭০/-(৯ নং েgড), টাকা ১২০০০–২১৬০০/- (৮ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০/-(৭ নং
েgড) eর anভর্ু k, তঁাহারা s-s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
(ব াংক o aথর্লgী pিত ান) e টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং
টাকা ১২০০০–২১৬০০/- eবং ১৫০০০–২৬২০০/- েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ
পেদাnিত না পাiেল, েয তািরেখ টাকা ১১০০০–২০৩৭০/- aথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০/- েsেলর সেবর্া
ূ ঘেট, েস তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা ১৮৫০০–
সীমায় েপঁৗছাiেতন, যাহাi পেবর্
২৯৭০০/- pাপ হiেবন।
ূ ব তীত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর aধীেন pথম ে ণীর
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ
anাn কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব।
ু েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদ িহসােব েঘািষত, েস সকল ৯ম
৫) ১ম ে ণীর ৯ম েgডভk
ূ েত ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতর্
ূ েত চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী
পিতর্
u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেব। তেব, ধমাt
েবতন িনধর্ারণী sিবধা
ু
ূ র েকান বেকয়া pাপ হiেব না:
ব তীত ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
ৃ anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘািষত হiেত হiেব:
তেব শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক
আরo শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া
(টাiম-েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiল।

সীমায় েপঁৗছার ১ বছর পর পরবতর্ী u তর েsেল

ু সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসর চাকির পূিতর্, সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার
৬) ৯ম েgডভk
ূ সােপেk, ৭ম েgেডর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্
িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ূ
ু েsেলর িবপরীেত ১ম ে ণীর
৭) িবিসeস ক াডারসমেহর
কমর্কতর্ােদর জn েবতন েsল, ২০০৫ eর ৬ েgডভk
ূ েত ৫ম েgেড িসেলকশন েgড pদােনর েয িবধান রিহয়ােছ, তাহা eকi নীিতমালার
পেদ ১০ বছর চাকির পিতর্
ু নন-ক াডার কমর্কতর্াগণেক ১ জলাi
িভিtেত ৬ েgডভk
ু , ২০০৯ তািরখ েথেক ১০০% pেদয় হiেব।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn
৮) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ েবতন েsল,
pচিলত শতর্ািদ পরণ
২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ূ র শতর্াধীেন
৯) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্
বলবৎ থািকেব।
ৃ (Increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া uিlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ
কিরবার জn েযi সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতনবিd
ম ির
ু aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান
ৃ
anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর
তািরেখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pথম
ৃ
বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ হiেব। েয সকল ব িk ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন
হiয়ােছন, েসi সকল ব িk পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
ৃ pাপ হiেবন;
বিd
ৃ
তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব না।
ৃ
২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১ জলাi
ু , ২০০৯, েসi েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e pদt িবধান
ৃ pেদয় হiেব।
েমাতােবক pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েস তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
ু েজ o
৩) েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতন বিdর
তািরখ কিনে র েবতন বিdর
তািরেখ আনয়ন কিরয়া
সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
১) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে দ
ব িতেরেক, িনেয়াগকত
(৩) e বিণর্ত িবধান সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
১১০০০–২০৩৭০/- (৯ম েgড) বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ
ক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী বা সরকার কতর্ক
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতনবিd
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর
sীকত
নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ eতdেdেশ sীকত
ৃ
খ) েয সকল ব িkর iি িনয়ািরং বা sাপিত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার কতর্ক
েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ, aথবা আiন িবষেয় sাতক
(সmান) সহ sাতেকাtর িডgী রিহয়ােছ eবং যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা
ৃ pদান করা হiেব;
িহসােব িনধর্ািরত থােক, েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতন বিd
গ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর
জn নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম
ৃ পাiেবন।
েবতনবিd
ৃ েকবলমাt চাকিরেত ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ হiেবন eবং iহা পরবতর্ী an
ঘ) uk aিgম েবতন বিd
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ হiেব না।
২) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
eর সংি েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt uহার সিহত aিতিরk
iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ
৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধমাt
pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ু
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

েবতন েsল
টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৩৩৫০০–৩৯৫০০
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০
টাকা ১৫০০০–২৬২০০

পণর্ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেব
।
ু
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১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত i েতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত
সমnয় কিরেত হiেব।
২) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত pেযাজ েkেt বিধর্ত হাের বা েktমেত টাকার aংেক ভাতািদ pেদয় হiেব।
৩) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা
ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
৪) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব িনেয়াগpাpগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
anযায়ী pাপ েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের
সকল ভাতািদ pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন।
৫) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) বলবৎ হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiল।
১২। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা
pাপ হiেবন।
২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০/- টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক
িচিকৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হiেব।
১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।–
১) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ জলাi
,
২০০৯
হiেত
৩০
জন
,
২০১০
eর মেধ pাp
ু
ু
বািষর্ক iনিkেমে ট েযাগ হiেলo জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
হiেতন eকi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pাপ হiেবন।
২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmিলিখত
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ
ক) যিদ িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ১নং হiেত ১২ নং েsল eর আoতাভk
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-anে দ (১) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
মল
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ eবং টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-anে দ
৪৫০০–৯০৯৫) eর আoতাভk
(১) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৮নং েsল টাকা ৪৪০০–৮৫৮০/- হiেত ২০নং েsল (টাকা
ু হন, eবং েসi সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তঁাহার েkেt
৪১০০–৭৭৪০) eর আoতাভk
সরকারেক েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না; তেব িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন
না।
ৃ
ঘ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বািড়ভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন
না।
ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm বািড়ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
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৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ,
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
ূ বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের পবর্
হiেবন।
৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ,
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।- যিদ জনsােথর্ সংি aিফস কতর্ক
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accomodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা
ৃ
লে র বাংক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার কতর্ক
বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি
ব িk বািড় ভাড়া
ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা Improvised accomodation eর
জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:ূ েবতন
মল
ঢাকা েমTাপিলটন
eলাকার জn
টাকা ৫০০০ পযর্n
টাকা ৫০০১ হiেত
টাকা ১০৮০০/- পযর্n
টাকা ১০৮০১ হiেত
টাকা ২১৬০০ পযর্n
টাকা ২১৬০১ তদূ র্

৭)

ূ েবতেনর ৬৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ২৮০০/ূ েবতেনর ৬০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৩৩০০/ূ েবতেনর ৫৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৬৫০০/ূ েবতেনর ৫০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১১৯০০/-

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৫০০/ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৮০০/ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০/ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৯৭০০/-

anাn sােনর জn

ূ
মল
েবতেনর ৫০%
নূ নতম টাকা ২২৫০
ূ
মল
েবতেনর ৪৫%
নূ নতম টাকা ২৫০০/ূ
মল
েবতেনর ৪০%
নূ নতম টাকা ৪৮০০/ূ
মল
েবতেনর ৩৫%
নূ নতম টাকা ৮৫০০/-

হাের
হাের
হাের
হাের

aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বািড় ভাড়া-১/২০০৩/২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩ ি ঃ
েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ
হiেত বািতল হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।

১৪। যাতায়াত ভাতা।–
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
িতিন ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
থািকেবন।
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
ূ o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn
৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র
ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবন।
aথর্ pদানপবর্
১৫। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services(Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব (বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ , সময় সময় জািরকত
ৃ eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
aথর্ িবভােগর i-বক
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কিরেত হiেব। তেব, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখর পের েকান
কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার
ূ
ূ বতর্ী মােসর মলেবতেনর
পবর্
িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা
বলবৎ থািকেব।
১৬। িটিফন ভাতা।–
সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারী মািসক ১৫০/- টাকা িটিফন ভাতা pাপ হiেবন। িকnু েয সকল কমর্চারী
ূ
তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ হiেব
ু
না।
১৭। েধালাiভাতা।–
েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা মািসক ৭৫/-টাকা pাপ হiেবন।
১৮। কাযর্ভার ভাতা।–
চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ১০% হাের মািসক সেবর্া ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ
সংি দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল
হiেবন।
১৯। মণ ভাতা।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ টাকা pেদয়
ূ বৎ বহাল থািকেব।
হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক পবর্
২০। পাহািড় ভাতা।–
সেবর্া

ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ৩০% হাের
৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব।

২১। িশkা সহায়ক ভাতা।–
সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মািসক ২০০/- টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn
মািসক সেবর্া ৩০০/- টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান
ৃ
সংখ া েযেকান eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক
ৃ জাির কিরেত হiেব।
নীিতমালা aথর্ িবভাগ কতর্ক
২২। েবতন িনধর্ারণ পdিত।–
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী
পাঠাiেবন। সংি িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন
ূ
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
কমর্চারীেদর েবতন
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস uk েবতন
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ
ূ n কিরেবন।
চড়া
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
aথর্ িবভােগর i-বক
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২৩। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
ূ
বাধ তামলকভােব
িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন- িট e িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ,
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেবন;
ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব।
২৪। রিহতকরণ o েহফাজত।–
১) চাকির (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত,
eতdারা রিহত করা হiল;
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ডঃ েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/২০০৯/২৩৫

তািরখ:

১৮-৮-১৪১৬ ব াb
০২-১২-২০০৯ ি sাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭,কাকরাiল সড়ক, ঢাকা।
গভনর্র, বাংলােদশ ব াংক, মিতিঝল, ঢাকা।
সিচব/ ভারpাp সিচব, মntণালয়/ িবভাগ –––––––(সকল)।
ু
ব বsাপনা পিরচালক, ––––––––, সকল রাTায়t ব াংক o aথর্লgী pিত ান। তঁাহার আoতাভk
সকল
aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৭। মহাপিরচালক, বািণিজ ক aিডট aিধদpর, ঢাকা।
৮। aথর্ িবভােগর ব াংিকং pশাসন o ব াংিকং নীিত anিবভােগর সকল কমর্কতর্া, aথর্ িবভাগ।
৯। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (ব াংক o
ু
aথর্লgী pিত ান) বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১০। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাঃ সিহদ ulা িময়া
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
[s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ]

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
০২ িডেসmর ২০০৯

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৯

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ০২ িডেসmর, ২০০৯ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)
আেদশ
ঢাকা, ১৮ agহায়ন ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর ২০০৯ ি sাb
নং eস.আর.o–২৫৯ আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/ ২০০৯/২৩৬।–Services
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার িনmrপ
আেদশ জাির কিরল, যথা:১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯
১) ei আেদশ, চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
নােম aিভিহত হiেব।
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
ূ ২০০৯, ১ জলাi
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e ঊglিখত জাতীয় েবতন েsলসমহ
ু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্
সােপেk কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei
িনধর্ািরত েবতন ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ েশ জন
ু , ২০০৯
তািরেখর pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব;
খ) জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু
হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ ভাতা pাপ বেকয়ার
সিহত সমnয় কিরেত হiেব;
ু
ূ
ছিটেত
আেছন তাহারা
গ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
থাকার সমেয় ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন।
ু
ূ
ব াখ া: েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ছিটেত
আেছন িতিন দফা (গ) eর বণর্না
ু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক
ূ
েমাতােবক ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা aবসরpstিতমলক
ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ হiেবন।
ছিট
ূ িনেয়ািজত ব িkবগর্ eবং িনেm uেlিখত ব িkবগর্ ব তীত anাn সকল s৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত pিত ানসমেহ
ূ িনেয়ািজত সকল ব িkর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমেহ
ক) sানীয় pিত ানসমহূ যথা:- িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা, েজলা পিরষদ, uপেজলা পিরষদ, iuিনয়ন পিরষদ;
খ) বাংলােদশ িবমান করেপােরশন;
গ) বাংলােদশ িশিপং করেপােরশন;
ূ o aথর্লgী pিত ানসমহূ যথা:- বাংলােদশ ব াংক, কমর্সংsান ব াংক, আনসার o িভিডিপ unয়ন
ঘ) ব াংকসমহ
ৃ ব াংক, রাজশাহী কিষ
ৃ unয়ন ব াংক, বাংলােদশ িশl ঋণ
ব াংক, বাংলােদশ িশl ব াংক, বাংলােদশ কিষ
সংsা, বাংলােদশ িবিনেয়াগ করেপােরশন(ICB) eবং বাংলােদশ গহৃ িনমর্াণ ঋণদান করেপােরশন;
ঙ) State-owned Manufacturing Industries Workers (Terms and Conditions of Services)
Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) e সংjািয়ত ‘worker’;
চ) িশkানিবস (Apprentice) aথবা pিশkণাথর্ী (Trainee) িহসােব

িনযk
ু ব িkগণ;

ছ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ; eবং
ূ েpষেণ কমর্রত সরকাির ব িkগণ।
জ) s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমেহ
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশaথর্ িবভােগর i-বক
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ূ ] (েবতন o ভাতািদ)
ক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
আেদশ, ২০০৫ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘জাতীয় েবতন েsল ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uিlিখত জাতীয় েবতন েsল;
গ) ‘সংsা’ বা ‘pিত ান’ aথর্ s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম- েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsল, যথাkেম, পেদর
ঘ) ‘মল
মূল েsল, িসেলকশন েgড েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
৩। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯।–
ূ
ূ িবদ মান পদসমেহর
১ জলাi
বতর্মান েবতন েsল িবলp
ু , ২০০৯ তািরেখর aব বিহত পেবর্
ু হiেব eবং ঐ তািরখ
হiেত বতর্মান েবতন েsেলর pিতিট েsেলর িবপরীেত িনmবিণর্ত anrপ েsল (corresponding scale) কাযর্কর হiেব,
যথা:
েgড
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
টাকা ২৩০০০(িনধর্ািরত)
টাকা ১৯৩০০-৭০০×৪-২২১০০
টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০
টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০
টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০
টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০
টাকা ৭৪০০-৩৬৫×১৬-১৩২৪০
টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০
টাকা ৫১০০-২৮০×৭-৭০৬০-iিব-৩০০×১১-১০৩৬০
টাকা ৪১০০-২৫০×৭-৫৮৫০-iিব-২৭০×১১-৮৮২০
টাকা ৩৭০০-২৩০×৭-৫৩১০-iিব-২৫০×১১-৮০৬০
টাকা ৩৫০০-২১০×৭-৪৯৭০-iিব-২৩০×১১-৭৫০০
টাকা ৩৩০০-১৯০×৭-৪৬৩০-iিব-২১০×১১-৬৯৪০
টাকা ৩১০০-১৭০×৭-৪২৯০-iিব-১৯০×১১-৬৩৮০
টাকা ৩০০০-১৫০×৭-৪০৫০-iিব-১৭০×১১-৫৯২০
টাকা ২৮৫০-১৩০×৭-৩৭৬০-iিব-১৫০×১১-৫৪১০
টাকা ২৬০০-১২০×৭-৩৪৪০-iিব-১৩০×১১-৪৮৭০
টাকা ২৫০০-১১০×৭-৩২৭০-iিব-১২০×১১-৪৫৯০
টাকা ২৪০০-১০০×৭-৩১০০-iিব-১১০×১১-৪৩১০

জাতীয় েবতন েsল ২০০৯
(১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর)
টাকা ৪০০০০(িনধর্ািরত)
টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০
টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০
টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০
টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-iিব-৪৯০×১১-১৬৫৪০
টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-iিব-৪৫০×১১-১৪২৫৫
টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-iিব-৪১৫×১১-১৩১২৫
টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-iিব-৩৮০×১১-১২০৯৫
টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-iিব-৩৪৫×১১-১১২৩৫
টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-iিব-৩২০×১১-১০৪৫০
টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-iিব-২৯০×১১-৯৭৪৫
টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-iিব-২৬৫×১১-৯০৯৫
টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-iিব-২৪০×১১-৮৫৮০
টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-iিব-২২০×১১-৮১৪০
টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-iিব-২১০×১১-৭৭৪০

৪। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ eর pাপ তা।–
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন েgড েsল,
৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সংি পেদ েয মল
িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩ e বিণর্ত
তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জলাi
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ূ
ু , ২০০৯ তািরেখর পবর্
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশ ‘বতর্মান েবতন’ বিলেতূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদরবা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল, ব িkগত েsল
১) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ (Corresponding
aথর্ িবভােগর i-বক
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Scale) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনmিলিখত পdিতেত িনধর্ািরত হiেব, যথা:
ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান ব িkর েবতন জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ
খ) যিদ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর মল
uভয় ধােপর মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a anrপ েsেলর (জাতীয় েবতন
েsল, ২০০৯) pারিmক ধােপর সােথ েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর
সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান
ধাপ না থােক, তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
uদাহরণ ১:
৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারী ৩০০০-১৫০ × ৭-৪০৫০ -iিব- ১৭০ × ১১-৫৯২০ টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০৭-২০০৯
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৩০০০ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -iিব- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকার anrপ
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব।
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ৪৭০০/- টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
ূ েবতন বতর্মােন ৩১০০-১৭০ × ৭-৪২৯০ -iিব- ১৯০ ×
৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্চারীর মল
১১-৬৩৮০ টাকার েsেল ৪১২০/- টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব
৪৯০০-২৯০ × ৭-৬৯৩০ -iিব- ৩২০ × ১১-১০৪৫০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব ৬০৬০/টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল
ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৪১২০-৩১০০=১০২০ টাকা। ঐ েsেলর pারিmক ধাপ + ১০২০ টাকা aথর্াৎ (৪৯০০
+১০২০)= ৫৯২০ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না থাকায় পরবতর্ী u তর
ধােপ aথর্াৎ ৬০৬০ টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
গ) েয সকল কমর্কতর্ার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী টাকা ৪০,০০০ িনধর্ািরত তঁাহােদর েkেt
দফা ৬ eর (ক) o (খ) pেযাজ হiেব না;
ঘ) যিদ েকান ব িkর বতর্মান েবতন, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়,
তাহা হiেল সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান
েবতন eবং সংি জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক
ব িkগত েবতন িহসােব pদান করা হiেব;
ঙ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন
পেদnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
ূ aিফেস aথবা স ঠেন
চ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
িতিন েয েবতন পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
ু
ছ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi কমর্কতর্া/
ু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত
ু
কমর্চারীর েবতন, তঁাহার বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না
থািকেল তঁাহার বতর্মান েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ
কিরেত হiেব, তেব জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ
ু
কিরেতন তাহা তঁাহার ছিটর
সমেয়র জn pাপ হiেবন না;
জ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi কমর্কতর্া/ কমর্চারী
পনবর্
ু হাল না হiেল eবং বাsেব কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e
ৃ ব িkর েবতন ৩০ জন
িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ পনবর্
ু , ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন
ু হালকত
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯ eর সংি anrপ েsেল িনধর্ারণ করা হiেব;
ু
ূ
ঝ) ১ জলাi
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর
ু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক
জn তঁাহার েবতন, দফা (ঞ) eর িবধান সােপেk, জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ eর সংি েsেল িনধর্ারণ করা
ু
ৃ
ূ
তািরখ থােক, তাহা
হiেব। eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর
ৃ
হiেল uk েবতনবিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবতেনর সিহত যk
হiেব, তেব, িতিন
ু
ূ
ু
ু
aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন;
ু েশষ হiেব eবং িযিন ১ জলাi
ঞ) ৩০ জন
ু , ২০০৯
ু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া/ কমর্চারীর aবসরpstিত ছিট
তািরেখ aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন
িনধর্ারেণর sিবধা pাপ হiেবন না।
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ ।- জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর আoতায় বিণর্ত
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েমাতােবক সবর্িনm েবতন বিd
ৃ
পdিতেত েবতন িনধর্ারেণর ফেল েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন বিdর
পিরমাণ েকান aবsােতi ২০০০/- টাকার
ৃ
পিরমাণ যিদ ২০০০/িনেm হiেব না। e েkেt েবতন িনধর্ারেণর পর েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতনবিdর
টাকার কম হয়, তেব, েয পিরমাণ aংক কম হiেব তাহা বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর হার anযায়ী সমnয় কিরয়া
(সমnেয়র pেয়াজন না হiেল aবিশ াংশ সরাসির ব িkগত েবতন িহসােব pেদয়) যিদ েকান aংক aবিশ থােক
তেব তাহা ব িkগত েবতন িহসােব pেদয় হiেব eবং uk ব িkগত েবতন তঁাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর
সিহত সমnয় হiেব।
uদাহরণ:
ু eকজন
১) যিদ েদখা যায় েয, ৪৫০০- ২৪০ × ৭-৬১৮০ -iিব- ২৬৫ × ১১-৯০৯৫ টাকা েবতন েsলভk
ৃ পায় ১৬৫০/- টাকা। সবর্িনm ২০০০/কমর্চারীর বতর্মান পdিতেত েবতন িনধর্ারণ করায় েমাট েবতন বিd
ৃ
ূ েবতেনর সিহত eকিট বাৎসিরক বিধর্ত েবতন (iনিkেম ট) েযাগ কিরয়া
টাকা েবতন বিdর
জn pথেম মল
(১৬৫০+২৪০ = ১৮৯০) aবিশ (২০০০ - ১৮৯০) = ১১০/-টাকা ব িkগত েবতন (িপিপ) িহসােব pদান
কিরেত হiেব।
ৃ
ৃ (iনিkেম ট)
জn eকিট বািষর্ক েবতন বিd
২) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নূ নতম ২০০০/- টাকা েবতন বিdর
eর সমপিরমাণ টাকার কম হiেল তাহা সংি
েsেল িপিপ িহসােব pাপ হiেব eবং ei িপিপ পরবতর্ী
বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।
৩) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- িনmবিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী
িসেলকশন েgড o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর
িভিtেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ কেরসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ
কিরবার পর িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম
েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব।
uদাহরণ:
ক) ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ ×
১১-১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ ×
১১-২০৩৭০ টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা
anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ
ূ
খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্
জািরকত
২৬/১২/১৯৮০ তািরেখর MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/
িবিবধ-১৬/ ০৭/ ১১৩, ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/ ০৭/ ১৫১ eবং ১৫-৯ূ
২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/ ০৮/ ১৫২ সংখ ক sারকসমেহর
কাযর্কািরতা
১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত রিহত হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমূেল
ূ যাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ১/১২/২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ
iেতাপেবর্
হiেবন না।
৪) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচু iিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ িনmrেপ েপনশন o g াচু iিট pাp
হiেবন, যথা:ক) েপনশন সমপর্ণ o g াচু iিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব;
ৃ
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd
ৃ পাiেব। েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার
eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd
তািরখ হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp
ু হiেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk ব িkর
গ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী (sামী/ stী) মত
পিরবার, পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o ভাতািদ pাপ
হiেবন;
ু
ু পাoনা সােপেk ১২ মাস পণর্ূ গড় েবতেন
ঘ) িবদ মান ছিটর
িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ছিট
ু েভােগর sিবধা eবং ছিট
ু পাoনা সােপেk ছিট
ু নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ
ূ
ছিট
aবসরpstিতমলক
কিরেবন।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ৪১০০–৭৭৪০ (২০ নং েgড) হiেত টাকা ৮০০০–১৬৫৪০/- (১০ নং
ু কমর্চারীগণ eকi aথবা সমপযর্ােয়র পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮, ১২
েgড) েবতন েsল িবিশ পেদর আoতাভk
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ূ eবং চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত o eতdসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ
o ১৫ বৎসর চাকির পিতর্
সােপেk, যথাkেম ১ম, ২য় o ৩য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন:
তেব শতর্ থােক েয, eকi কমর্চারী পেদাnিত ব তীত সমg চাকির জীবেন ৩িটর aিধক টাiমেsল pাপ
হiেবন না। আরo শতর্ থােক েয, িসেলকশন েgড েsল eবং u তর েsল (টাiমেsল) যগপৎভােব
pদান সংkাn
ু
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র ১০-১১-১৯৯৭ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৩)/ টাiমেsল-৩/ ৯৬ (aংশ)/ ৭২ (২০০)
নং sারেক বিণর্ত ব াখ া বলবৎ থািকেব।
২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ তঁাহােদর eকi aথবা সমপযর্ােয়র সমেsেল পরsর বদিলেযাগ পেদ ৮ o ১২ বৎসর
ূ র পর eবং তাহােদর চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ
চাকির পিতর্
সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pাপ হiেবন। ei sিবধা ১
জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব:
ূ র চাকিরর েময়াদ ধমাt
তেব, ১ জলাi
েবতন িনধর্ারণীর েkেt pেযাজ হiেব, তেব
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
ু
ei বাবদ েকান বেকয়া আিথর্ক sিবধা pাপ হiেবন না। eেkেt েsেলর সেbর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর
পরবতর্ী েsল টাiমেsল িহসােব pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiেব। শতর্ থােক েয, পেদাnিত
ব িতেরেক েকান কমর্কতর্া eকi পেদ সমg চাকির জীবেন ২িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন
না।
৩) pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর সেnাষজনক
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর পরবতর্ী
েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg চাকির
জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiম-েsল)
ূ ] eর ৪থর্ েsেলর ঊে র্ েকান
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
কমর্কতর্া pাপ হiেবন না
তেব শতর্ থােক েয, pথম ে ণীর কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা
১১০০০-২০৩০০ (৯ নং েgড), টাকা ১২০০০–২১৬০০ (৮ নং েgড) eবং টাকা ১৫০০০–২৬২০০ (৭ নং েgড)
eর anভর্ু k, তঁাহারা s-s েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপঁৗছার ১ বৎসর পর জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ [sূ ] e টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ u তর েsল (টাiম-েsল)
শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
িহসােব pাপ হiেবন eবং টাকা ১২০০০–২১৬০০ eবং ১৫০০০–২৬২০০ েবতন েsেল পেদাnিতpাp pথম
ে ণীর কমর্কতর্াগণ পেদাnিত না পাiেল, েযi তািরেখ টাকা ১১০০০–২০৩৭০ aথবা টাকা ১২০০০–২১৬০০
ূ ঘেট, েসi তািরেখর ১ বৎসর পর u তর েsল (টাiম-েsল) টাকা
েsেলর সেবর্া সীমা েপঁৗিছেতন, যাহাi পেবর্
১৮৫০০–২৯৭০০ pাপ হiেবন।
ূ ব তীত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর aধীেন anাn েsেলর
৪) uপ-anে দ (৩) eর শতর্াংেশ বিণর্ত েsলসমহ
কমর্কতর্াগণেক ei anে েদ বিণর্ত িবধানাবলী anযায়ী পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) pেদয় হiেব।
ু েয সকল পেদ পেদাnিতর েকান িবধান নাi eবং bক পদ িহসাব েঘািষত, েসi সকল ৯ম
৫) ১ম ে ণীর ৯ম েgডভk
ূ েত ১০০% িসেলকশন েgড eবং ১ম ে ণীর পেদ ১০ o ১৫ বছর চাকির
েgেডর bক পেদ ৪ বছর চাকির পিতর্
ূ েত চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eতdসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
ূ সােপেk ১ম o ২য় পরবতর্ী
পিতর্
েবতন িনধর্ারণী sিবধা
u তর েবতন েsেল, u তর েsল (টাiমেsল) িহসােব pেদয় হiেব। তেব, ধমাt
ু
ৃ
ূ র েকান বেকয়া pাপ হiেব না। শতর্ থােক েয, সংsাপন মntণালয় কতর্ক
ব তীত ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পেবর্
anেমািদত পদিট bক পদ িহসােব েঘািষত হiেত হiেব। আরo শতর্ থােক েয, ei েkেt েবতন েsেলর সেbর্া
সীমায় েপঁৗছার ১ বছর পর পরবতর্ী u তর েsেল (টাiম-েsল) pদােনর বতর্মান pচিলত িবধান রিহত হiল।
ু টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০ েsেলর কমর্কতর্াগণেক টাকা ১১০০০–
৬) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৬ েgডভk
ু pথম ে ণীর pেবশ পেদ েযাগদােনর তািরখ েথেক ১০ বৎসর চাকির পিতর্
ূ েত ১ জলাi
২০৩৭০ েsলভk
ু , ২০০৯
তািরখ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ু সকল ১ম ে ণীর কমর্কতর্ােক ৪ বৎসর চাকির পিতর্
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার
৭) ৯ম েgডভk
ূ সােপেk, ৭ম েgেডর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্
িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
ূ , সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn
৮) সকল ২য় ে ণীর কমর্কতর্া ৪ বৎসর চাকির পিতর্
ূ সােপেk, পরবতর্ী u তর েsেল ৫০% িসেলকশন েgড pদােনর পিরবেতর্ জাতীয় েবতন
pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ েথেক ১০০% িসেলকশন েgড pেদয় হiেব।
৯) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার পর pেযাজ েkেt নূ নতম েবতন িনধর্ারেণর sিবধা পেবর্
ূ র শতর্াধীেন
বলবৎ থািকেব।
aথর্ িবভােগর i-বক
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ৃ (Increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
ূ ] eর েযi sের ‘iিব’ বিলয়া
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
uেlিখত দkতাসীমা েদখােনা হiয়ােছ, েসi sর aিতkম কিরবার জn েযi সকল িবধান pচিলত রিহয়ােছ, েসi
ৃ ম ুির aথবা আহরেণর জn ukrপ িবধানাবলী
সকল িবধান anসাের uহা aিতkেমর eবং েবতন বিd
যথাযথভােব anসরণ কিরেত হiেব। anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল
ৃ
ৃ
েবতন বিdর
তািরেখi জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ হiেব। েয সকল
কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন, েসi সকল ব িk পেদাnিত
ৃ pাপ হiেবন। তেব শতর্ থােক েয,
ূ েত পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
ৃ
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব না।
সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১ জলাi
ু , ২০০৯, েসi েkেt জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e pদt িবধান
ৃ pেদয় হiেব।
েমাতােবক pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
ু
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
েজ o কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতন বিdর
তািরখ কিনে র েবতন বিdর
তািরেখ আনয়ন
কিরয়া সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
১) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীেক, বদিল বা পেদাnিত
ৃ পেদর জn জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে দ
ব িতেরেক, িনেয়াগকত
(৩) বিণর্ত শতর্ সােপেk pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
১১০০০–২০৩৭০ বা তদধবর্
ূ েsেলর হয়, তাহা হiেলক) eকজন eম.িব.িব.eস িডgীধারী বা ব ােচলর aব আিকর্েটকচার বা iি িনয়ািরং িডgী aথবা u মাধ িমক
ূ ক eিgকালচার বা eিgকালচারাল
সািটর্িফেকট পরীkা পাস করার পর ৪ বৎসর েময়াদী েকাসর্ পাসপবর্
iেকানিমk বা eিgকালচারাল iি িনয়ািরং বা eিনম াল হাজব াি D বা েভেটিরনারী সােয়n e েয িডgী aজর্ন
ৃ sীকত
ৃ সমপযর্ােয়র িডgীধারীেক ১িট aিgম েবতন বিd
ৃ pদান
করা হয় েসi িডgীধারীেক বা সরকার কতর্ক
করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি পেদর নূ নতম িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
খ) েয সকল ব িkর iিjিনয়ািরং িডgী বা আiেনর িডgী aথবা sাপত িবদ ায় িডgী বা মাsাসর্ িডgীসহ সরকার
ৃ eতdেd েশ sীকত
ৃ েকান িশkা pিত ান (iনিsিটuট) হiেত িফিজক াল p ািনং e িডgী রিহয়ােছ,
কতর্ক
ৃ pদান করা হiেব, যিদ ঐrপ িডgী সংি
পেদর নূ নতম
েসi সকল ব িkেক ২িট aিgম েবতনবিd
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক;
ৃ k aথর্ িবভােগর সিহত আেলাচনাkেম, িনিদর্ েকান পেদ সmণর্
গ) uপযk
ূ rেপ পিরকlনা o নkা কােজ
ু কতর্প
ৃ
িনেয়ািজত সহকারী pেকৗশলী eবং িনবর্াহী pেকৗশলীেক তঁাহােদর িনজ িনজ েবতন েsেল ৩িট েবতনবিd
pদান করা হiেব। তঁাহারা যতিদন পিরকlনা o নkা কােজ সহকারী pেকৗশলী বা িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ
ৃ
িনেয়ািজত থািকেবন, ততিদন পযর্n ei েবতনবিdর
sিবধা pাপ হiেবন। পিরকlনা বা নkা কােজ
িবেশষj, েযাগ সহকারী pেকৗশলীেদর মেধ হiেত পিরকlনা বা নkার িনবর্াহী pেকৗশলী পেদ পেদাnিত
েদoয়া হiেব। uপ-িবভাগীয় pেকৗশলী পেদ পেদাnিতpাp েকান পিরকlনা বা নkা কােজ িনেয়ািজত
ৃ k কতর্ক
ৃ uk পেদ েযাগদােনর জn aব াহিত pদান করা না
সহকারী pেকৗশলীেক জনsােথর্ uপযk
ু কতর্প
হiেল, যতিদন িতিন পিরকlনা বা নkার সহকারী pেকৗশলী পেদ িনেয়ািজত থািকেবন ততিদন িতিন জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ১৫০০০–২৬২০০ েত েবতন আহরণ কিরেবন;
ৃ গেবষণা
ঘ) বাংলােদশ পরমাণু শিk কিমশন, বাংলােদশ িবjান o িশl গেবষণা পিরষদ, বাংলােদশ কিষ
iনিsিটuট o বাংলােদশ ধান গেবষণা iনিsিটuট, বাংলােদশ পাট গেবষণা iনিsিটuট eবং বাংলােদশ চা
গেবষণা iনিsিটuেট জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর টাকা ১১০০০–২০৩৭০ েsেলর েকান পেদ pথম
ৃ ম রু করা হiেব, যিদিনেয়াগpাp eকজন কমর্কতর্ােক ২িট aিgম েবতনবিd
ূ
(a) পদিট গেবষণামলক
পদ িহসােব িনিদর্ থােক; eবং
(আ) সংি

ব িkর িনmিলিখত েযাগ তাgিলর মেধ কমপেk েয েকান eকিট থােক, যথা:-

১) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ
iি িনয়ািরং e ১ম ে ণীর িডgীধারী হiয়া থােকন;

utীণর্

না

হiয়া

থােকন

eবং

ৃ
২) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং কিষেত
১ম ে ণীর িডgীধারী (u মাধ িমক সািটর্িফেকট বা সমমােনর সািটর্িফেকট লােভর পর ৪ বৎসেরর
েকাসর্ সmিলত) হiয়া থােকন;
৩) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য়

িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং িবjান
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িবষেয় ১ম ে ণীর মাsাসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন;
৪) িতিন িশkা জীবেনর েকান sের ৩য় ে ণী বা ৩য় িবভােগ utীণর্ না হiয়া থােকন eবং ১ম
ে ণীর সmান িডgীসহ িবjান িবষেয় ২য় ে ণীর মাsাসর্ িডgীধারী হiয়া থােকন;
৫) মাধ িমক sল
ু সািটর্িফেকট বা সমমান পরীkায় ১ম িবভাগ
ু সািটর্িফেকট eবং u মাধ িমক sল
utীণর্ হiয়া থােকন eবং কমপেk ৬০% নmরসহ িচিকৎসা িবষেয় sাতক িডgীধারী হiয়া থােকনঃ
ৃ ম ুর করা
তেব শতর্ থােক েয, ei uপ-anে েদর দফা (ঘ) anসাের যঁাহােদরেক েবতনবিd
ৃ pাপ হiেবন
হiেব, তঁাহারা ei uপ-anে েদর দফা (ক), (খ) o (গ) anসাের েকান েবতনবিd
না।
ঙ) েকান ব িk যিদ েকান িচিকৎসা anষেদর লাiেসnধারী হন eবং যিদ ঐ লাiেসn তঁাহার পেদর জn নূ নতম
ৃ
িশkাগত েযাগ তা িহসােব িনধর্ািরত থােক, তাহা হiেল ঐ ব িk িনেয়াগ লােভর সময় ১িট aিgম েবতনবিd
পাiেবন।
২) ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n সমেয় pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারীর েবতন pথেম
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি
েsেলর নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ
েkেt uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ
৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধু pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক িনেmর
১) েকান ব িk u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।

েবতন েsল
টাকা ৪০০০০ (িনধর্ািরত)
টাকা ৩৩৫০০–৩৯৫০০
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০
টাকা ১৫০০০–২৬২০০

পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয়
নূ নতম চাকিরর েময়াদ
২০ বৎসর
১৭ বৎসর
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদকাল বিলেত ১ম ে ণীর চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেব
।
ু
১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত সমnয়
কিরেত হiেব।
২) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত pেযাজ েkেt বিধর্ত হাের বা েkt মত টাকার aংেক ভাতািদ pেদয় হiেব।
৩) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা
ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ
আহিরত বা pাপ aে i ৩০ জন
ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
৪) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব িনেয়াগpাpগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
anযায়ী pাপ েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের
ভাতািদ pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন।
৫) anে দ ৬ (১) (ঘ) e uিlিখত ব িkগত েবতন ব তীত anাn ব িkগত েবতন, ব িkগত ভাতা, asায়ী
ব িkগত ভাতা eবং anাn সকল aিতিরk আিথর্ক sিবধািদ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, জাতীয়
েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ হiেত রিহত হiেব।
১২। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী মািসক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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pাপ হiেবন।
২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০/- টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক
িচিকৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হiেব।
১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।–
ূ ] (েবতন o ভাতািদ)
১) সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
আেদশ, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ aে বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন।
তেব, ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ৩০ জন
ু , ২০১০ eর মেধ pাp বািষর্ক iনিkেম ট েযাগ হiেলo জাতীয় েবতন
েsল, ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বাড়ীভাড়া ভাতা pাপ হiেতন eকi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pাপ
হiেবন।
২) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড়
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ েয হাের কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত িনmিলিখত
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১নং েsল হiেত ১২ নং েsল
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ
(টাকা ৪০,০০০ (িনধর্ািরত) হiেত টাকা ৫৯০০-১৩১২৫) eর আoতাভk
েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-aনে দ (১) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
খ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ eর ১৩নং হiেত ১৭নং েsল (টাকা ৫৫০০–১২০৯৫ eবং টাকা
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ eর uপ-anে দ
৪৫০০–৯০৯৫) eর আoতাভk
(১) েমাতােবক pাপ েবতেনর ৫%;
গ) যিদ িতিন জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ eর ১৮নং েsল টাকা ৪৪০০–৮৫৮০/- হiেত ২০নং েsল (টাকা
ু হন, eবং েসi সকল কমর্চারী সরকাির বাসায় বসবাস কিরেল তঁাহার েkেt
৪১০০–৭৭৪০) eর আoতাভk
সরকারেক েকান বািড়ভাড়া pদান (কতর্ন) কিরেত হiেব না; তেব িতিন েকান বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন
না।
ৃ
ঘ) েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন
না।
ঙ) েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর ে ণী
িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর বািড়র
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
বরাd পাoয়ার aিধকারী ব িk কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ,
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
ূ বৎ বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের পবর্
হiেবন eবং ১ জলাi
২০১০ তািরখ হiেত uপ-anে দ (৬) e uিlিখত হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
ু
৫) েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারীর িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড় আেছ,
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমস, েহােsল, েরs
ব াখ া।- যিদ জনsােথর্ সংি aিফস কতর্ক
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accomodation), (েযমন- গ াং, kঁেড়ঘর, gদামঘর, মালগািড়র বিগ, েকান িsমার বা
লে র ব াংেক বাসsােনর সংsান) e eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর uেdেশ সরকার
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায় সংি ব িk বািড়
কতর্ক
ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা Improvised accomodation
eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান কিরেত হiেব।
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, কমর্কতর্া o কমর্চারীগণ ১ জলাi
২০১০ তািরখ হiেত িনm-সারিণেত
ু
uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন, যথা:-

aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ েবতন
মল
ঢাকা েমেTাপিলটন
eলাকার জn
টাকা ৫০০০ পযর্n
টাকা ৫০০১ হiেত
টাকা ১০৮০০/- পযর্n
টাকা ১০৮০১ হiেত
টাকা ২১৬০০ পযর্n
টাকা ২১৬০১ তদূ র্

৭)

ূ েবতেনর ৬৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ২৮০০/ূ েবতেনর ৬০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৩৩০০/ূ েবতেনর ৫৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৬৫০০/ূ েবতেনর ৫০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১১৯০০/-

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমেTাপিলটন/ েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৫৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৫০০/ূ েবতেনর ৫০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ২৮০০/ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০/ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৯৭০০/-

anাn sােনর জn

ূ
মল
েবতেনর ৫০%
নূ নতম টাকা ২২৫০
ূ
মল
েবতেনর ৪৫%
নূ নতম টাকা ২৫০০/ূ
মল
েবতেনর ৪০%
নূ নতম টাকা ৪৮০০/ূ
মল
েবতেনর ৩৫%
নূ নতম টাকা ৮৫০০/-

হাের
হাের
হাের
হাের

aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বািড় ভাড়া-১/ ২০০৩/ ২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ
হiেত বািতল হiল।

১৪। যাতায়াত ভাতা।–
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
১) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
িতিন ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহার আহিরত বা pাপ aে ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n যাতায়াত ভাতা পাiেত
থািকেবন।
ু (টাকা ৬৪০০–১৪২৫৫ হiেত টাকা ৪১০০–
২) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১ নং হiেত ২০ নং েsেলভk
৭৭৪০ পযর্n) কমর্চারীর েkেt ৬ িট িসিট কেপর্ােরশন eবং নারায়ণগ o ট ী েপৗরসভা eলাকায় কমর্sল হiেল
মািসক ১৫০/- টাকা হাের যাতায়াত ভাতা pাপ হiেবন।
ূ o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn
৩) সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র
ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবন।
aথর্ pদানপবর্
১৫। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪) eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ , সময় সময় জািরকত
ৃ eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
কিরেত হiেব। তেব, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখর পের েকান
কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার
ূ
ূ বতর্ী মােসর মলেবতেনর
পবর্
িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা
বলবৎ থািকেব।
১৬। িটিফন ভাতা।–
সকল নন-েগেজেটড েবসামিরক কমর্চারী মািসক ১৫০/- টাকা িটিফন ভাতা pাপ হiেবন। িকnু েয সকল কমর্চারী
ূ
তঁাহােদর pিত ান হiেত লা ভাতা aথবা িবনামেল
dপেরর
খাবার পান তঁাহােদর েkেt িটিফন ভাতা pেযাজ হiেব
ু
না।
১৭। েধালাiভাতা।–
েয সকল কমর্চারীর েkেt েধালাiভাতা pেযাজ , তঁাহারা মািসক ৭৫/-টাকা pাপ হiেবন।
১৮। কাযর্ভার ভাতা।–
চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

• 954 •

ূ েবতেনর ১০% হাের মািসক সেবর্া
সংি দািয়tpাp কমর্কতর্া বা কমর্চারী মল
হiেবন।

১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ

১৯। মণ ভাতা।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত
মালামাল পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০
(di) টাকা pেদয় হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব।
২০। পাহািড় ভাতা।–
সেবর্া

ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্া বা কমর্চারীের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ৩০% হাের
৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব।

২১। িশkা সহায়ক ভাতা।–
সকল ে ণীর কমর্কতর্া/ কমর্চারীর জn সnান pিত মািসক ২০০/- টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn
মািসক সেবর্া ৩০০/- টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান
ৃ
সংখ া েযেকান eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক
ৃ জাির কিরেত হiেব।
নীিতমালা aথর্ িবভাগ কতর্ক
২২। েবতন িনধর্ারণ পdিত।–
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ e তঁাহার
েবতন িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী
পাঠাiেবন। সংি িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন
ূ
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
কমর্চারীেদর েবতন
২) িবভাগীয় pধান eবং আয়ন o ব য়ন (Drawing and Disbursing) কমর্কতর্াগণ সংি
িনধর্ারণপবর্ূ ক েবতন িবেলর সিহত েবতন িনধর্ারণী িববরণী পাঠাiেবন। সংি
িহসাবরkণ aিফস uk েবতন
িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ
ূ
চড়াn
কিরেবন।
ৃ েকবল সংি
৩) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd
pিতপাদেনর পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

৪) আহিরত aিতিরk েবতন েফরৎ pদােনর জn িলিখত a ীকারপt পাoয়ার পর কমর্চারীেদরেক সামিয়কভােব
েবতন পিরেশাধ করা যাiেব। আয়ন o ব য়ন কমর্কতর্াগণ ei সকল a ীকারপt তঁাহােদর দpের যথারীিত
েরকডর্ভু k কিরেবন eবং েবতন িবেল ei a ীকারপt pািp সmেকর্ eকিট pত য়নপt pদান কিরেবন।
২৩। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
ূ
বাধ তামলকভােব
িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া/ কমর্চারী) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন- িটe িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ু সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ,
ঘ) আয়কেরর আoতাভk
িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেবন;
ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব।
২৪। রিহতকরণ o েহফাজত।–
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর
১) চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল;
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ড. েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব
নং-aম/ aিব/ (বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/২০০৯/২৩৬

তািরখ:

১৮-০৮-১৪১৬ ব াb
০২-১২-২০০৯ ি sাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।
৫।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭, কাকরাiল, ঢাকা।
সিচব/ ভারpাp সিচব.––––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)।
সকল s-শািসত eবং রাTায়t pিত ােনর pধানগণ। তঁাহার aধীনs সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn
anেরাধ করা হiল।
৬। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা।
৭। মহাপিরচালক, বািণিজ ক aিডট aিধদpর, ঢাকা।
৮। aথর্ িবভােগর সকল কমর্কতর্া।
, েতজগঁাo, ঢাকা। চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t
৯। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
ু
pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১০। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাঃ সিহদ ulা িময়া
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়।

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার

aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

বাংলােদশ জিডিসয়াল
সািভর্স েবতন েsল, ২০০৯
ু

( ধু সরকাির কােজ ব বহােরর জn)
০২ িডেসmর, ২০০৯

uপ-িনয়ntক
বাংলােদশ সরকাির মdণালয়
, ঢাকা
ু
২০০৯

aথর্ িবভােগর i-বক
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[বাংলােদশ েগেজেটর aিতিরk সংখ ায় ২ িডেসmর, ২০০৯ তািরেখ pকািশত।]
গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

আেদশ
ঢাকা, ১৮ agাহায়ন ১৪১৬ ব াb/০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb।
নং eস.আর.o–২৬০ আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ বাঃ জঃু সাঃ েবতন েsল-৬/ ২০০৯/ ২৩৭।—
ৃ pণীত বাংলােদশ জিডিসয়াল
গণpজাতntী বাংলােদেশর সংিবধান eর ১১৫ anে েদ pদt kমতাবেল রাTপিত কতর্ক
ু
ূ সরকার িনmrপ আেদশ জাির কিরল, যথা:সািভর্স (েপ-কিমশন) িবিধমালা, ২০০৭ eর ৪(৭) িবিধ মেল
১। সংিkp িশেরানাম, pবতর্ন o pেয়াগ।–
১) ei আেদশ বাংলােদশ জিডিসয়াল
সািভর্স (েবতন-ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ নােম aিভিহত হiেব।
ু
২) ei আেদশ uপ-anে দ (৩) eর িবধান সােপেk, ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব।
৩) ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত েবতন েsলসমহূ, ২০০৯, ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িনmবিণর্ত শতর্
সােপেk, কাযর্কর হiেব, যথা:ক) ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ হiেব eবং ei
িনধর্ািরত েবতন ১ জুলাi, ২০০৯ হiেত pদান করা হiেব। তেব, anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু , ২০০৯
তািরেখ pাপ aংেক ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pদান করা হiেব;
খ) েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ
বিলয়া গণ হiেব eবং ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত iেতামেধ আহিরত মহাঘর্ভাতা pাপ বেকয়ার সিহত সমnয়
কিরেত হiেব;
ু
ূ
গ) ১ জলাi
ছিটেত
আেছন তাহারা
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত েয সকল কমর্কতর্া/ কমর্চারী aবসরpstিতমলক
ু
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিটেত
থাকার সমেয় ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত মহাঘর্ভাতা পাiেত থািকেবন।
ু
ূ
ব াখ া: েয কমর্কতর্া/ কমর্চারী ১ জলাi
ছিটেত
আেছন। িতিন দফা
ু , ২০০৯ তািরেখ aবসরpstিতমলক
(গ) eর বণর্না েমাতােবক ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয হাের মহাঘর্ভাতা পাiেতন; েসi হাের uk মহাঘর্ভাতা
ু (eল িপ আর) েশষ না হoয়া পযর্n pাপ হiেবন।
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
৪) ei আেদশ িনmবিণর্ত ব িkবগর্ ব তীত বাংলােদশ জিডিসয়াল
সািভর্স সদস েদর েkেt pেযাজ হiেব, যথা:ু
ক) িশkানিবস aথবা pিশkণাথর্ী িহসােব িনযk
ু ব িkগণ; eবং
খ) চু িk aথবা খ ডকালীন িভিtেত িনযk
ু ব িkগণ।
২। সংjা।–
িবষয় বা pসে র পিরপ থী িকছু না থািকেল, ei আেদেশক) ‘বতর্মান েবতন েsল’ aথর্ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর aধীন জাতীয় েবতন েsল;
খ) ‘েবতন েsল, ২০০৯’ aথর্ ei আেদেশর anে দ ৩ e uেlিখত বাংলােদশ জিডিসয়াল
সািভর্স েবতন েsল,
ু
২০০৯;
ূ েsল’, ‘িসেলকশন েgড েsল’, ‘ িসিনয়র েsল’ বা ‘u তর েsল (টাiম-েsল)’ aথর্ বতর্মান েবতন েsেল
গ) ‘মল
ূ েsল, িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল)।
যথাkেম, পেদর মল
kঃ নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

বতর্মান েবতন েsল
(জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫)
টাকা ১৬৮০০-৬৫০×৬-২০৭০০
টাকা ১৫০০০-৬০০×৮-১৯৮০০
টাকা ১৩৭৫০-৫৫০×১০-১৯২৫০
টাকা ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০
টাকা ৯০০০-৪০৫×১৬-১৫৪৮০
টাকা ৬৮০০-৩২৫×৭-৯০৭৫-iিব-৩৬৫×১১-১৩০৯০

েবতন েsল, ২০০৯
(০১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত কাযর্কর)
টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০
টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০
টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-iিব-৫৪০×১১-২০৩৭০
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৪। েবতন েsল, ২০০৯ eর pাপ তা।–
ূ েsল, ব িkগত েsল, িসেলকশন
৩০ জন
সািভর্স কমর্কতর্া সংি পেদ েয মল
ু , ২০০৯ তািরেখ েকান জিডিসয়াল
ু
েgড েsল, িসিনয়র েsল বা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত anে দ ৩
e বিণর্ত তঁাহার সংি বতর্মান েবতন েsেলর িবপরীেত pদিশর্ত েবতন েsল, ২০০৯ pাপ হiেবন:
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশ anযায়ী যাহারা ১ জলাi
ূ
তেব শতর্ থােক েয, সরকার কতর্ক
ু , ২০০৯ তািরেখর পবর্
পযর্n u তর েsল (টাiম-েsল) পাiবার aিধকারী িছেলন িকnু সময়মত uহা pদান করা যায় নাi, তঁাহারা সংি
ূ
আেদশ anযায়ী ei আেদেশর anে দ ৬ eর িবধান o শতর্ সােপেk, uহা ভতােপkভােব
pাপ হiেবন।
৫। বতর্মান েবতেনর সংjা।–
ei আেদেশ বতর্মান েবতন বিলেত ূ েবতন; তৎসহ
ক) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ pাp বা pাপ মল
ৃ সময় সময় জািরকত
ৃ আেদশাবলী anসাের েকান পেদর বা কােজর সিহত সmk
ৃ ব িkগত েবতন বা
খ) সরকার কতর্ক
ব িkগত ভাতা িভn anাn ব িkগত েবতন (যিদ থােক)।
৬। েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণ।–
ূ েsল, িসিনয়র েsল, িসেলকশন েgড েsল,
১) েয জিডিসয়াল
সািভর্স কমর্কতর্া বতর্মান েবতন েsেল পেদর মল
ু
ব িkগত েsল aথবা u তর েsল (টাiম-েsল) পাiেতিছেলন, তঁাহার েবতন বতর্মান েবতন েsেলর anrপ
(Corresponding Scale) েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৪ eর শতর্াধীেন eবং িনm-বিণর্ত পdিতেত িনধর্ািরত
হiেব, যথা:ক) বতর্মান েবতন েsল aথর্াৎ িবদ মান েsেলর pারিmক ধােপ েবতন আহরণকারী েকান কমর্কতর্ার েবতন েবতন
েsল, ২০০৯ eর anrপ েsেলর pারিmক ধােপi িনধর্ািরত হiেব;
ূ েবতন, বতর্মান েবতন েsেলর সবর্িনm ধােপর u তর হয়, তেব pথমতঃ uভয়
খ) যিদ েকান কমর্কতর্ার মল
ধােপর মধ কার পাথর্ক িনণর্য় কিরেত হiেব। aতঃপর uk িনণর্ীত a anrপ েবতন েsল, ২০০৯ eর
pারিmক ধােপর সিহত েযাগ কিরেত হiেব। ei েযাগফল যিদ anrপ েsেলর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা
হiেল ঐ ধােপi েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। যিদ anrপ েsেল uk aে র সমান েকান ধাপ না থােক,
তাহা হiেল পরবতর্ী u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
uদাহরণ ১:
৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্া ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × ১১-১৩০৯০, টাকার
ূ েবতন পাiেতন। ei েkেt ০১-০৭-২০০৯
বতর্মান েবতন েsেলর pারিmক ধােপ aথর্াৎ ৬৮০০ টাকা মল
তািরেখ ঐ েsেলর anrপ েsল িহসােব ১১০০০- ৪৯০ × ৭- ১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-২০৩৭০ টাকার
ূ েবতন িনধর্ািরত হiেব।
েsেলর pারিmক ধাপ aথর্াৎ ১১০০০ টাকায় তঁাহার মল
uদাহরণ ২:
৩০/০৬/২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্ার েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × ১১ূ
১৩০৯০ টাকা eবং ei েsেল মলেবতন
৭৪৫০ টাকা। ei েkেt ১-৭-২০০৯ তািরেখ ঐ েsেলর anrপ
েsল িহসােব ১১০০০- ৪৯০ × ৭- ১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১-২০৩৭০ টাকার েsেল তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব ১১৯৮০/- টাকা।
ূ েবতন হiেত eকi েsেলর pারিmক ধােপর েবতন িবেয়াগ কিরেল
ব াখ া: বতর্মান েsেল pাp মল
পাথর্েক র পিরমাণ হয় ৭৪৫০-৬৮০০=৬৫০ টাকা। aতeব, ঐ েsেলর pারিmক ধাপ ১১০০০ + ৬৫০ টাকা
aথর্াৎ (১১০০+৬৫০) = ১১৬৫০/- টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। িকnু anrপ েsেল eirপ ধাপ না
থাকায় পরবতর্ী u তর ধােপ aথর্াৎ ১১০০০+৪৯০+৪৯০)=১১৯৮০/- টাকায় তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব।
গ) যিদ েকান কমর্কতর্ার বতর্মান েবতন, েবতন েsল, ২০০৯ eর pারm তািরেখ সেবর্া সীমার ঊে র্ হয়, তাহা
হiেল সংি েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া সীমায় তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরয়া বতর্মান েবতন eবং সংি
েবতন েsল, ২০০৯ eর সেবর্া েবতেনর মেধ েয পাথর্ক থািকেব, তাহা তঁাহােক ব িkগত েবতন িহসােব
pদান করা হiেব;
ঘ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ যঁাহারা u তর েবতন েsেলর পেদ পেদাnিত পাiেবন, তঁাহােদর েবতন
পেদাnিতpাp পেদ pচিলত িবিধিবধান anযায়ী িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
ূ aিফেস aথবা স ঠ েন িতিন েয
ঙ) েয কমর্কতর্া েpষেণ কমর্রত আেছন, েpষেণ কমর্রত না থািকেল তঁাহার মল
েবতন পাiবার aিধকারী হiেতন, েসi িভিtেত তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব;
ু
চ) েয কমর্কতর্া ১ জলাi
িছেলন, জাতীয় েবতন েsেল েসi কমর্কতর্ার েবতন, তঁাহার
ু , ২০০৯ তািরেখ ছিটেত
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ু
বতর্মান েবতেনর িভিtেত িনধর্ারণ কিরেত হiেব aথবা uk তািরেখ িতিন ছিটেত
না থািকেল তঁাহার বতর্মান
েবতন যাহা হiত, েসi িভিtেত েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব, তেব েবতন
েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন িনধর্ারেণর ফেল িতিন েয আিথর্ক sিবধা লাভ কিরেতন তাহা তঁাহার িবনা
ু
েবতেন aসাধারণ ছিটর
জn pাপ হiেবন না;
ছ) েয কমর্কতর্া ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ সামিয়কভােব বরখাs িছেলন, েসi কমর্কতর্া পনবর্
ু হাল না হiেল eবং
বাsেব কােজ েযাগদান না কিরেল তঁাহার েবতন েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ারণ করা হiেব না। eirপ
ৃ কমর্কতর্ার েবতন ৩০ জন
পনবর্
ু , ২০০৯ তািরেখ pথমতঃ বতর্মান েবতন েsেল িনধর্ারণ করা হiেব
ু হালকত
eবং aতঃপর ঐ িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেত তঁাহার েবতন েবতন েsল, ২০০৯eর সংি
anrপ েsেল
িনধর্ারণ করা হiেব;
ু
ূ
জ) ১ জলাi
ছিটেত
িছেলন, ধু েপনশন িনধর্ারেণর জn
ু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্া aবসরpstিতমলক
তঁাহার েবতন দফা (ঝ) eর িবধান সােপেk, েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি
েsেল িনধর্ারণ করা হiেব।
ু
ৃ
ূ
eirপ েkেt aবসরpstিতমলক
ছিটর
সমেয় যিদ তঁাহার বািষর্ক েবতনবিdর
তািরখ থােক, তাহা হiেল uk
ৃ
ু
ূ
ছিটর
েবতনবিdo
েপনশন িনধর্ারেণর জn তঁাহার েবত েনর সিহত যk
ু হiেব, তেব, িতিন aবসরpstিতমলক
ু
সমেয় uk ছিটর
েবতন বতর্মান েবতন েsেলর িভিtেত পাiেত থািকেবন;
ু েশষ হiেব eবং িযিন ১ জলাi
ঝ) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয কমর্কতর্ার aবসরpstিত ছিট
ু , ২০০৯ তািরেখ
aবসের যাiেবন, িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ কাযর্কর েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর
sিবধা pাপ হiেবন না।
২) িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ।- িনmবিণর্ত পdিতেত িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ািরত হiেব, যথা:ক) েবতন েsল, ২০০৯ বাsবায়েনর pারm তািরেখ aথর্াৎ ০১-৭-২০০৯ তািরেখ েকান কমর্কতর্া িসেলকশন েgড
o টাiম-েsল pাp হiেল ঐ তািরেখ pথেম ৩০-৬-২০০৯ তািরেখ pাp েবতন েsেলর িভিtেত েবতন েsল,
২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ কেরসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ কিরবার পর িনধর্ািরত েবতেনর
িভিtেত pাপ তা anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiম েsেল েবতন িনধর্ারণ হiেব।
uদাহরণ:
৩০-৬-২০০৯ তািরেখ eকজন কমর্কতর্ার েবতন েsল ৬৮০০-৩২৫ × ৭-৯০৭৫ -iিব- ৩৬৫ × ১১১৩০৯০ টাকার করসপি ডং েsল ১-৭-২০০৯ তািরেখ ১১০০০-৪৯০ × ৭-১৪৪৩০ -iিব- ৫৪০ × ১১২০৩৭০/-টাকার েsেল েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতপর, িনধর্ািরত েবতেনর িভিtেতi pাপ তা anযায়ী ১
জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ িসেলকশন েgড o টাiমেsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ ২৬-১২-১৯৮০ তািরেখর
ূ জািরকত
খ) েবতন েsল, ২০০৯ e েবতন িনধর্ারণকােল aথর্ িবভাগ হiেত iেতাপেবর্
MF(ID)-VI-(G)-26/ 80/ 1749, ৯-৭-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs- ৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩, ১৪-৯২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১ eবং ১৫-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব(বাs-৪)/
ূ
িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ সংখ ক sারকসমেহর
কাযর্কািরতা ১-৭-২০০৯ তািরখ হiেত রিহত হiয়ােছ
ূ iেতাপেবর্
বিলয়া গণ হiেব। তেব শতর্ থােক েয, ei সকল sারকমেল
ূ যাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ
কিরয়ােছন তাহা ০১-১২-২০০৯ তািরখ হiেত আর pাপ হiেবন না।
গ) ৩১-১২-২০০৪ তািরেখ আহিরত েবতেনর কেরসপি ডং েsেলর পিরবেতর্ সরাসির িসেলকশন েgেড িনধর্ািরত
েবতনধারী কমর্কতর্ােদর েkেt ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ pাp েবতেনর িভিtেত pথেম ০১/০১/২০০৫ তািরেখ
করসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তৎপের িনধর্ািরত েবতেনর uপর িসেলকশন েgেড েবতন
িনধর্ারণ করা হiেল তঁাহারা েযirপ sিবধা pাp হiেতন, তাহার িভিtেত ধারাবািহকভােব ৩০-৬-২০০৯
তািরখ পযর্n pাp েবতন িবেবচনা করতঃ ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব;
েযমনু (জাতীয় েবতন েsল/১৯৯৭) ৭২০০–১০৮৪০ টাকা
১) ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ িবিসeস ৬ েgডভk
ূ
েsেল eকজন কমর্কতর্ার মলেবতন িছল ১০০৬০ টাকা। ঐ কমর্কতর্ার ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ েবতন
ূ
েsল o মলেবতেনর
পাথর্ক িছল ১০০৬০-৭২০০=২৮৬০ টাকা। aথর্ িবভােগর aম/ aিব (বাs-৪)/
িবিবধ-১৬/০৭/১৫১ তািরখ- ১৪-৯-২০০৮ eবং aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১১৩ তািরেখ- ৯ূ জাতীয় েবতন েsল ২০০৫ anযায়ী ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ pাপ েবতন েsেলর
৭-২০০৮ sারক মেল
কেরসপি ডং েsেল েবতন িনধর্ারণ না কিরয়া ০১/০১/২০০৫ তািরেখ pাp িসেলকশন েgেড সরাসির
েবতন িনধর্ারণ কিরবার ফেল তাহার েবতন িনধর্ািরত হয় ১৩৭৫০+২৮৬০=১৬৬১০ টাকা। িকnু uk
sের েকান ধাপ না থািকবার কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৭০৫০ টাকায় েবতন িনধর্ারণ করা হয়।
২) uলm সাম তা িফরাiয়া আিনবার লেk uপধারা (১) e বিণর্ত েবতন িনধর্ারণ পdিত সংেশাধনkেম
ূ
সবর্pথম ঐ কমর্কতর্ার েবতন তাহার ৩১/১২/২০০৪ তািরেখ আহিরত মলেবতেনর
িভিtেত কেরসপি ডং
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫ anযায়ী ০১/০১/২০০৫ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei েkেt
ূ
তাহার মলেবতন
দঁাড়াiেব (১০০৬০-৭২০০)= ২৮৬০ +১১০০০= ১৩৮৬০ টাকা। uk sের ধাপ না
aথর্ িবভােগর i-বক
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থাকার কারেণ পরবতর্ী u তর ধােপ ১৪৩২৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব। aতঃপর ০১/০১/২০০৫
তািরেখ pাপ িসেলকশন েgড (৫ম েgড ১৩৭৫০–১৯২৫০) pদান করা হiেল তাহার েবতন দাড়াiেব
১৪৮৫০ টাকায়। eiভােব ৩০/৬/২০০৯ তািরখ পযর্n েবতন সংেশাধন কিরয়া িনধর্ািরত েবতেনর
িভিtেত েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ূ পযর্n uেtািলত aথর্ েফরত pদান
সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১/১২/২০০৯ তািরেখর পবর্
কিরেত হiেব না।
ঘ) ১৪-৯-২০০৮ তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-১৬/০৭/১৫১নং আেদেশর েpিkেত ১৫-৯- ২০০৮
ূ কিন
তািরেখর aম/ aিব (বাs-৪)/ িবিবধ-২৩(সমতা)/০৮/১৫২ নং sারক dারা যাহারা iেতাপেবর্
কমর্কতর্ার সিহত েবতন সমতাকরণ কিরয়ােছন, তাহারা েবতন সমতা না কিরেল েযirপ sিবধা pাপ হiেতন;
তাহা িবেবচনা করতঃ uপ-anে দ (২) (ক) anযায়ী ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ তাহােদর েবতন িনধর্ারণ
কিরেত হiেব। তেব, েবতন সমতাকরেণর ফেল তঁাহারা েয আিথর্ক sিবধা gহণ কিরয়ােছন তাহা ১-১২-২০০৯
তািরখ হiেত আর pাপ হiেবন না। তেব uপ-anে দ (২) (গ) (১) eর কারেণ েকান কমর্কতর্া েবতন
ূ ক
সমতাকরণ কিরয়া থািকেল uk কমর্কতর্ার েkেto uপ-anে দ (২) (গ) (২) eর পdিত anসরণপবর্
ূ পযর্n
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব। তেব সংেশািধত েবতন িনধর্ারণ pিkয়ায় ০১/১২/২০০৯ তািরেখর পবর্
uেtািলত aথর্ েফরত pদান কিরেত হiেব না।
৩) aবসরেভাগীেদর েপনশন o g াচু iিট।- aবসরেভাগী কমর্কতর্াগণ িনmrেপ েপনশন o g াচু iিট pাপ হiেবন,
যথা:ক) েপনশন সমর্পণ o g াচু iিটর িবদ মান হার aপিরবিতর্ত থািকেব;
ৃ eবং
খ) মািসক নীট েপনশনpাp aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্ার নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd
ৃ পাiেব। েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হiবার তািরখ
anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ ৪০% বিd
হiেত মহাঘর্ভাতা (নীট েপনশেনর ২০%) িবলp
ু হiেব।
ৃ ু বরণ কিরেল uk কমর্কতর্ার পিরবার,
গ) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কমর্রত েকান কমর্কতর্া (sামী/ stী) মত
পািরবািরক েপনশেনর pচিলত িনয়মাবলী anসরণ সােপেk, েপনশন, আnেতািষক o ভাতািদ pাপ হiেবন।
ু
ু
ূ গড় েবতেন
ঘ) িবদ মান ছিটর
িবধান anযায়ী েকান কমর্কতর্া ছিট
পাoনা সােপেk ১২ মাস পণর্
ু েভােগর sিবধা eবং ছিট
ু পাoনা সােপেk ছিট
ু নগদায়েনর িবদ মান sিবধাo েভাগ
ূ
aবসরpstিতমলক
ছিট
কিরেবন।
ৃ বতর্মােন আহিরত সাধারণ
ঙ) জিডিশয়াল
সািভর্স eর aবসরpাp সদস eবং কমর্রত সদস গণ কতর্ক
ু
(Common) ভাতাসমহূ eবং ভিবষ েত pেযাজ ভাতাসমহূ anাn েবসামিরক কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর nায়
eকi হাের/ পিরমােণ পিরবিতর্ত হiেব।
৭। জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e u তর েsল (টাiম-েsল) o িসেলকশন েgড েsেলর pাপ তা।–
১) pথম ে ণীর জিডিসয়াল
কমর্কতর্াগণ িনজ েবতন েsেলর সেবর্া সীমায় েপৗছাiবার ১ বৎসর পর তঁাহােদর চাকিরর
ু
ূ সােপেk, তঁাহােদর পেদর েবতন েsেলর
সেnাষজনক েরকেডর্র িভিtেত eবং eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
পরবতর্ী েsলিট u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন eবং পেদাnিত ব িতেরেক, eকi পেদ সমg
চাকির জীবেন তঁাহারা ১িটর aিধক u তর েsল (টাiম-েsল) pাপ হiেবন না। eirপ u তর েsল (টাiমেsল) েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৩ eর ২নং kিমেকর েsেলর ঊে র্ েকান কমর্কতর্া pাপ হiেবন না তেব pথম ে ণীর জিডিসয়াল
কমর্কতর্াগণ, যঁাহারা েবতন েsল, ২০০৯ eর েবতন েsল টাকা ১১০০০–
ু
২০৩৭০/-(৬নং kিমেকর েsল), টাকা ১৫০০০-২৬২০০/- (৫নং kিমেকর েsল), টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০/-(৪নং
kিমেকর েsল) eবং টাকা ২২২৫০–৩১২৫০/- (৩নং kিমেকর েsল) eর anভর্ু k, তঁাহারা s s েবতন েsেলর
সেবর্া সীমায় েপৗছাiবার ১ বৎসর পর পরবতর্ী u তর েsল (টাiম-েsল) িহসােব pাপ হiেবন।
ু সকল জিডিসয়াল
ূ ,
২) েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৩ eর ৬ নং েsলভk
কমর্কতর্া ৪ বৎসর চাকির পিতর্
ু
ূ সােপেk ৫ম kিমেকর
সেnাষজনক চাকিরর েরকডর্ o েজ তার িভিtেত eতদসংkাn pচিলত শতর্ািদ পরণ
েsেল ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত ১০০% িসেলকশন েgড pাপ হiেবন।
ু সকল জিডিসয়াল
৩) েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ ৩ eর ৪নং kিমেকর েsলভk
কমর্কতর্া ১০ বছর চাকির
ু
ূ
পিতর্েত ৩নং kিমেকর েsেল বা টাকা ২২২৫০–৩১২৫০/- েsেল ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ১০০%
িসেলকশন েgড pাপ হiেবন।
ৃ (Increment)।–
৮। েবতন িনধর্ারেণর পর েবতনবিd
ৃ
১) anে দ ৬ eর িবধান anযায়ী েবতন িনধর্ারেণর পর বতর্মান েবতন েsেল েবতন বিdর
তািরেখi েবতন েsল,
ৃ
২০০৯ eর pথম বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ হiেব। েয সকল কমর্কতর্া ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখর পের পেদাnিত
aথর্ িবভােগর i-বক
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ূ েত
বা িনেয়াগpাp হiয়ােছন, েসi সকল কমর্কতর্া পেদাnিত বা িনেয়ােগর তািরখ হiেত ১ বৎসর চাকির পিতর্
ৃ pাপ হiেবন; তেব শতর্ থােক েয, সমেsেল পেদাnিতেত েবতন o বািষর্ক েবতন বিdর
ৃ
পরবতর্ী বািষর্ক েবতন বিd
তািরেখর েকান পিরবতর্ন হiেব না।
ৃ
২) যাহার বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ ১ জলাi
ু , ২০০৯, েসi েkেt েবতন েsল, ২০০৯ e pদt িবধান েমাতােবক
ৃ pেদয় হiেব।
pথেম েবতন িনধর্ারণ কিরয়া েসi তািরেখ বািষর্ক েবতন বিd
ৃ
ু েজ o
৩) েবতন েsল, ২০০৯ জািরর পর বািষর্ক েবতনবিdর
তািরেখর কারেণ সমপেদ eকi েgেডশন তািলকাভk
ৃ
ৃ
কিনে র মেধ েবতন বষম হiেল েজ ে র েবতন বিdর
তািরেখ কিনে র েবতন বিdর
তািরেখ আনয়ন কিরয়া
সমতা কিরেত হiেব।
৯। pথম িনেয়াগ pািpেত েবতন।–
১) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ aথবা uহার পের িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্ােক, বদিল বা পেদাnিত ব িতেরেক,
ৃ পেদর জn েবতন েsল, ২০০৯ e িনধর্ািরত েsেল নূ নতম েবতন uপ-anে দ (২) e বিণর্ত শতর্
িনেয়াগকত
সােপেk, pদান করা হiেব eবং pথম িনেয়ােগর পদিট যিদ েবতন েsল, ২০০৯ eর ১১০০০–২০৩৭০/- (৬ নং
kিমেক) বা তদূ র্ েsেলর হয়, তাহা হiেলৃ pদান করা যাiেব, যিদ সহকারী জজ পেদ
ক) সহকারী জজ পেদ িনেয়াগpাp ব িkেক ১িট aিgম েবতনবিd
ূ িতিন আiনজীবী িহসােব বাংলােদশ বার কাuিnল হiেত সনদ pাp হiয়া েকান বার e
িনেয়াগ লােভর পেবর্
ু হiয়া থােকন।
তািলকাভk
ৃ েকবলমাt চাকিরেত ১ম িনেয়াগ লােভর সময় pাপ হiেব eবং iহা পরবতর্ী
খ) uk aিgম েবতন বিd
েকান েkেt পেদাnিত/ িসেলকশন েgড/ টাiমেsল pািpর েkেt pেযাজ হiেব না।

an

২) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরেখ pথম িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্ার েবতন pথেম েবতন েsল, ২০০৯ eর সংি েsেলর
নূ নতম ধােপ eবং ei anে েদর িবধান েমাতােবক pেযাজ েkেt uহার সিহত aিতিরk iনিkেম ট েযাগ
কিরয়া িনধর্ারণ কিরেত হiেব।
ৃ
৩) ei anে েদ uিlিখত aিgম েবতনবিdর
sিবধা ধমাt
pথম িনেয়ােগর েkেti pেযাজ হiেব।
ু
ূ েবতন pািpর শতর্াবলী।–
১০। পেদর পণর্
ূ েবতন পাoয়ার জn তঁাহােক
১) েকান কমর্কতর্া েকান u তর পেদ o েবতন েsেল পেদাnিত পাiেল ঐ পেদ পণর্
ূ কিরেত হiেব, যথা:িনেmর সারিণেত uিlিখত চাকিরর েময়াদ পণর্
kিমক নং
১।
২।
৩।
৪।
৫।

েবতন েsল
টাকা ২৯০০০–৩৫৬০০
টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০
টাকা ২২২৫০–৩১২৫০
টাকা ১৮৫০০–২৯৭০০
টাকা ১৫০০০–২৬২০০

ূ েবতন পাoয়ার জn pেয়াজনীয় নূ নতম চাকিরর েময়াদ
পণর্
১৪ বৎসর
১২ বৎসর
১০ বৎসর
৫ বৎসর
৪ বৎসর

২) uপ-anে দ (১) e বিণর্ত চাকিরর েময়াদ বিলেত জিডিসয়াল
সািভর্েস চাকিরর েময়াদকাল বঝাiেব
।
ু
ু
১১। ভাতািদর pাপ তা।–
১) েবতন েsল, ২০০৯ কাযর্কর হoয়ার তািরখ aথর্াৎ ১ জলাi
ু , ২০০৯ হiেত মহাঘর্ভাতা aবলp
ু হiয়ােছ বিলয়া গণ
হiেব eবং ১ জলাi
,
২০০৯
হiেত
i
েতামেধ
আহিরত
মহাঘর্
ভ
াতা
pাপ
বেকয়ার
সিহত
সমnয়
কিরেত হiেব।
ু
ূ েবতেনর শতকরা ৩০ ভাগ হাের ‘িবেশষ
২) জিডিসয়াল
সািভর্েসর সাবর্kিণক িবচার কােজ িনেয়ািজত সদস গণ মল
ু
ভাতা’ pাপ হiেবন। ei ভাতা ১লা জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiেব।
৩) ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ হiেত বিধর্ত হাের aনাn ভাতািদ pেদয় হiেব।
৪) ১ জাnয়ারী ২০০৫ হiেত ৩০ জন
ু ২০০৯ পযর্n সরকােরর sিনিদর্ আেদশ বেল মহাঘর্ভাতা ব তীত েয সকল ভাতা
ম রু করা হiয়ােছ েসi সকল ভাতা েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর পেরo ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা
pাপ aে i ৩০ জন
ু ২০১০ তািরখ পযর্n pেদয় হiেব।
৫) ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত ৩০ জন
ু ২০১০ পযর্n সময়কােল নব-িনেয়াগpাpগণ েবতন েsল, ২০০৯ anযায়ী
pাপ েবতন আহরণ কিরেবন eবং anাn সকল ভাতািদ ৩০ জন
ু ২০০৯ তািরেখ িনেয়াগ হiেল েয হাের েবতন
pাp হiেতন েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ তািরখ পযর্n আহরণ কিরেবন।
aথর্ িবভােগর i-বক
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১২। িচিকৎসা ভাতা।–
ৃ সময় সময় জািরকৃ ত আেদেশর মাধ েম pদান করা হiয়ােছ
১) িচিকৎসা সংkাn anাn sিবধািদ যাহা সরকার কতর্ক
তাহা যথারীিত বলবৎ থািকেব eবং সকল জিডিসয়াল
কমর্কতর্া মািসক ৭০০/-(সাতশত) টাকা হাের িচিকৎসা ভাতা
ু
pাপ হiেবন।
২) ৬৫ বৎসর ঊ র্ েপনশনারেদর িচিকৎসা ভাতা মািসক ১০০০/- টাকা eবং anাn েপনশনারেদর েkেt মািসক
িচিকৎসা ভাতা ৭০০/- টাকা হiেব।
১৩। বািড় ভাড়া ভাতা।–
১) সকল জিডিসয়াল
কমর্কতর্া চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫ eর িবধান েমাতােবক ৩০ জন
ু
ু , ২০০৯
তািরেখ আহিরত বা pাপ aে বািড়ভাড়া ভাতা পাiেবন। তেব, ১ জলাi
ু , ২০১০ eর
ু , ২০০৯ হiেত ৩০ জন
মেধ pাp বািষর্ক iনিkেমে ট েযাগ হiেলo েবতন েsল ২০০৯ pবতর্ন না হiেল েয হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
হiেতন eকi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n pাপ হiেবন।
২) েয সকল জিডিসয়াল
কমর্কতর্া সরকাির বাসsােন বসবাস কিরেতেছন, তঁাহারা uপ-anে দ (১) e uিlিখত বািড়
ু
ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন না।
৩) েয সকল জিডিসয়াল
কমর্কতর্া সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তঁাহােদর মািসক েবতন িবল হiেত ৩০ জন
ু
ু ,
২০০৯ তািরেখ েয হাের বািড়ভাড়া কতর্ন করা হiত েসi হাের ৩০ জন
ু , ২০১০ পযর্n eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ
ূ ক সরকারেক pদান কিরেত হiেব, যথা:হiেত িনmবিণর্ত হাের মািসক বািড়ভাড়া কতর্নপবর্
ক) যিদ িতিন ১ জলাi
ু , ২০০৯ তািরখ হiেত েবতন েsল, ২০০৯ eর ১নং হiেত ৬ নং kিমেকর েsল eর
ূ েবতেনর aথর্াৎ anে দ ৩ েমাতােবক pাপ েবতেনর ৭.৫%;
ু হন, তঁাহার েkেt pাপ মল
আoতাভk
ৃ
খ) েয জিডিসয়াল
কমর্কতর্া সরকাির িবিধ anযায়ী, ভাড়ািবহীন বাসsােন থাকার aিধকারী, তঁাহােক সরকার কতর্ক
ু
pদt বাসsােনর জn েকান বািড়ভাড়া pদান কিরেত হiেব না; তেব িতিন বাড়ীভাড়া ভাতাo pাপ হiেবন
না।
গ) েকান জিডিসয়াল
কমর্কতর্া সরকাির িবিধ েমাতােবক েয ে ণীর বািড় পাiবার aিধকারী, তদেপkা u তর
ু
ে ণী িকংবা িনmতর ে ণীর েকান বািড় বরাd করা হiেল তঁাহােক u তর ে ণীর বািড়র জn uk ে ণীর
ৃ pেদয় সবর্িনm ভাড়া eবং িনmতর ে ণীর বািড়র জn uk
বািড় বরাd পাoয়ার aিধকারী কমর্কতর্া কতর্ক
ৃ pেদয় সেবর্া
ভাড়া pদান কিরেত হiেব।
ে ণীর বািড়র বরাd পাoয়ার aিধকারী কমর্কতর্া কতর্ক
৪) যিদ sামী o stী uভেয়i েকান সরকাির বা s-শািসত সংsা, ব াংক বা aথর্লgী pিত ােনর চাকিরজীবী হন eবং
তঁাহারা eকেt সরকাির বাসsােন বসবাস কেরন, তাহা হiেল তঁাহােদর মেধ যঁাহার নােম বাসsান বরাd রিহয়ােছ,
তঁাহার েবতন িবল হiেত বািড় ভাড়া িনধর্ািরত হাের কতর্ন করা হiেব eবং িতিন েকান বািড়ভাড়া ভাতা pাপ
ূ বৎ বাড়ীভাড়া ভাতা pাপ
হiেবন না; aপরজন (sামী বা stী) ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ আহিরত বা pাপ হাের পবর্
হiেবন eবং ১ জলাi
ু , ২০১০ তািরখ uপ-anে দ (৬)e uিlিখত হাের বািড়ভাড়া ভাতা pাপ হiেবন।
৫) েয সকল জিডিসয়াল
কমর্কতর্া িনজ নােম aথবা তঁাহার uপর িনভর্রশীল কাহারo নােম eক বা eকািধক বািড়
ু
ৃ সময় সময় বাসsান বরাd সmেকর্ জািরকত
ৃ আেদশ বলবৎ থািকেব।
আেছ, তঁাহার েkেt সরকার কতর্ক
ৃ কাহােকo কমর্sেল aথবা তৎসিnকেটসহ েমেস, েহােsল, েরs
ব াখ া।- যিদ জনsােথর্ সংি aিফস কতর্ক
হাuস, ডরেমটির বা ডাকবাংেলা িকংবা pেয়াজেনর তািগেদ বাসsান িহসােব ব বhত আবাসন যাহা সিত কােরর
বাসsান নেহ (improvised accomodation), eমন eকক সীট িকংবা eকক কেkর বরাd, ei anে েদর
ৃ বাসsান বরাd িহসােব গণ হiেব না eবং ei সকল েkেt ei anে েদর আoতায়
uেdেশ সরকার কতর্ক
সংি
কমর্কতর্া বািড় ভাড়া ভাতা পাiবার aিধকারী হiেবন; তেব uk eকক সীট বা eকক কk িকংবা
Improvised accomodation eর জn যিদ িনধর্ািরত ভাড়া o anাn আিথর্ক দায় থােক তঁাহােক তাহা pদান
কিরেত হiেব।
৬) ei anে েদর anাn িবধানাবলী সােপেk, জিডিসয়াল
কমর্কতর্া িনm-সারিণেত uিlিখত হাের মািসক বািড় ভাড়া
ু
ভাতা ১ জলাi
ু , ২০১০ হiেত pাপ হiেবন, যথা:ূ েবতন
মল
ঢাকা েমTাপিলটন
eলাকার জn
টাকা ১১০০০ হiেত
টাকা ২১৬০০ পযর্n
টাকা ২১৬০১ তদূ র্

ূ েবতেনর ৫৫% হাের
মল
নূ নতম টাকা ৬৫০০/ূ েবতেনর ৫০% হাের
মল
নূ নতম টাকা ১১৯০০/-

বািড় ভাড়া ভাতার হার (মািসক)
নারায়ণগ , ট ী, চTgাম, খলনা
ু ,
রাজশাহী, িসেলট, বিরশাল eর
েমেTাপিলন েপৗর eলাকার জn
ূ েবতেনর ৪৫% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৫৪০০/ূ েবতেনর ৪০% হাের নূ নতম
মল
টাকা ৯৭০০/-

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

anাn sােনর জn

ূ
মল
েবতেনর ৪০%
নূ নতম টাকা ৪৮০০/ূ
মল
েবতেনর ৩৫%
নূ নতম টাকা ৮৫০০/-

হাের
হাের
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(৭) aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভােগর sারক নং- aম/ aিব/ pিব-৪/ বাড়ী ভাড়া-১/ ২০০৩/ ২৬৩ তািরখ: ১-১১-২০০৩
ি ঃ েমাতােবক ঢাকায় বদিলজিনত কারেণ িdgণ হাের বািড় ভাড়া ভাতা pদােনর পdিত ১ িডেসmর, ২০০৯ তািরখ
হiেত বািতল হiল।
১৪। যাতায়াত ভাতা।–
ূ o রkণােবkণ ব ােয়র sিবধা pদান সংkাn
সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর pািধকারpাp কমর্কতর্াগণ গাড়ীর kয়মল
সরকাির নীিতমালা েমাতােবক sিবধািদ pাp না হoয়া পযর্n িবদ মান সরকাির আেদশ anযায়ী িনধর্ািরত aে র aথর্
ূ ক সাবর্kিণক গািড় ব বহােরর sিবধা েভাগ কিরেবন।
pদানপবর্
১৫। uৎসব ভাতা eবং ািn o িবেনাদন ভাতা।–
১) সরকাির আেদশ নং-aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং Bangladesh
Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 eর িবধান anসাের বািষর্ক uৎসব ভাতা eবং ািn o
িবেনাদন ভাতা pেদয় হiেব।
২) uৎসব ভাতা pদােনর েkেt aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র sারক (আেদশ) নং-aম/ aিব(বাs-৪)eফিব-১২/ ৮৬/
ৃ , সময় সময় জািরকত
ৃ eতদসংkাn anাn িনয়মাবলী anসরণ
২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eবং সরকার কতর্ক
কিরেত হiেব। তেব, েবতন েsল, ২০০৯ pদান করা না হiেল ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখর পের েকান কমর্কতর্া
ূ বতর্ী মােসর
বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেল েসেkেt িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp হiেবন তার পবর্
ূ
মলেবতেনর
িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় হiেব।
৩) aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালেয়র পিরপt নং-aম/ aিব/ িবিধ-১/ চাঃিব-৩/২০০৪/৯৯, তািরখ: ১০-০৩-১৪১৫
ব াb/২৪-৬-২০০৮ ি sাb anযায়ী aবসরেভাগীেদর নীট েপনশেনর সমপিরমাণ হাের বৎসের ২িট uৎসব ভাতা
বলবৎ থািকেব।
১৬। েপাষাক ভাতা।–
ৃ
ু -০১/২০০৬/১৩৮ তািরখ-০২/০৯/২০০৮ iং মেল
ূ জািরকত
aথর্ মntণালেয়র sারক নং-aম/ aিব/ pিবিধ-৩/ ছিট
আেদশ anযায়ী ৫,০০০ (পঁাচ হাজার) টাকা েপাষাক ভাতা সমg চাকির জীবেন ৫(পঁাচ) বার pাপ তার িবধান বহাল
থািকেব।
১৭। কাযর্ভার ভাতা।–
সংি

চলিত দািয়t বা aিতিরk দািয়t পালেনর জn pচিলত শতর্ািদ পালন সােপেk, দািয়t পালনকােল সমহাের
ূ েবতেনর ১০% হাের মািসক সেবর্া ১৫০০/- টাকা কাযর্ভার ভাতা pাপ হiেবন।
দািয়tpাp কমর্কতর্া মল

১৮। মণ ভাতা।–
মণভাতার pচিলত িবিধ-িবধান পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n বলবৎ থািকেব। তেব, বদিল জিনত মালামাল
পিরবহেণর েkেt ব িkগত মালামাল ১ িকঃ িমঃ পিরবহেণর জn pিত ১০০ েকিজর ভাড়া বাবদ ২.০০ (di) টাকা
pেদয় হiেব eবং প ািকং চাজর্ বাবদ িবদ মান টাকার aংক বলবৎ থািকেব।
১৯। পাহািড় ভাতা।–
সেবর্া

ূ িনযk
পাবর্ত েজলাসমেহ
ু সকল কমর্কতর্াের জn িনধর্ািরত পাহািড় ভাতা মািসক েবতেনর ৩০% হাের মািসক
৩০০০/- টাকা pেদয় হiেব।

২০। েpষণ ভাতা।–
aথর্ িবভােগর pjাপন নং-aম/ aিব/ pিবিধ-৬/ pঃমঃ/ ভাতা-৬/২০০৭(aংশ)/৩১ তািরখ-০৭/০৪/২০০৮
ূ র হার (মািসক েবতেনর ২০%) aব াহত থািকেব।
েমাতােবক pেদয় েpষণ ভাতার পেবর্
২১। আপ ায়নভাতা।–
ু েজলা জজ/ সমপযর্ােয়র জিডিসয়াল
pািধকারভk
সািভর্স কমর্কতর্া ৬০০/-টাকা আপ ায়নভাতা pাপ হiেবন।
ু
২২। িশkা সহায়ক ভাতা।–
সকল কমর্কতর্ার জn সnান pিত মািসক ২০০/- টাকা হাের eবং aনিধক ২(di) সnােনর জn মািসক সেবর্া
৩০০/- টাকা িশkা সহায়ক ভাতা pেদয় হiেব। তেব, sামী o stী uভয়i চাকিরজীবী হiেল সnান সংখ া েযেকান
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ৃ নীিতমালা aথর্ িবভাগ
eকজেনর েkেti গণনা কিরয়া ভাতার পিরমাণ িনধর্ারণ কিরেত হiেব। ei সংkাn eকিট পথক
ৃ জাির কিরেত হiেব।
কতর্ক
২৩। pিশkণ pিত ােন েpষণ ভাতা।–
pিশkণ pিত ােন েpষেণ িনেয়ািজত কমর্কতর্াগেণর মািসক েবতেনর ৩০% pিশkণ ভাতা বহাল থািকেব। তেব,
েpষেণ িনেয়ািজত কমর্কতর্াগণ েpষণ ভাতা aথবা pিশkণ pিত ােন pিশkণ ভাতা diিটর মেধ েযেকান eকিট pাপ
হiেবন।
২৪। েবতন িনধর্ারণ পdিত।–
১) s-আহরণকারী (Self Drawing) কমর্কতর্া ei আেদেশর িবধান েমাতােবক েবতন েsল, ২০০৯ e তঁাহার েবতন
িনধর্ারণ কিরেবন eবং সংি
িহসাবরkণ aিফেস েবতন িনধর্ারেণর (Pay Fixation Statement) িববরণী
পাঠাiেবন। সংি িহসাবরkণ aিফস েবতন িনধর্ারেণর িববরণীর িভিtেত সামিয়কভােব েবতন পিরেশাধ কিরেবন
ূ
eবং পরবতর্ী di মােসর মেধ েবতন িনধর্ারণ চড়াn
কিরেবন। ei pিkয়ায় aিতিরk েবতন পিরেশাধ হiয়া
থািকেল তাহা েফরৎেযাগ বা সমnয়েযাগ হiেব।
ৃ েকবল সংি
২) েবতন েsল, ২০০৯ e বািষর্ক েবতনবিd
পেরi pেদয় হiেব।

ৃ েবতন িনধর্ারণ pিতপাদেনর
িহসাবরkণ aিফস কতর্ক

২৫। আয়কর।–
ei আেদেশর aধীেন pাপ েবতন o ভাতািদর uপর আয়কর pদােনর েkেt িনেmাk পdিত anসরণ কিরেত
হiেব, যথা:
ু
ক) pেত ক বৎসর আয়কর িরটানর্ দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার মেধ আয়কেরর আoতাভk
সকল কমর্কতর্া
ূ
বাধ তামলকভােব
িনেজর েবতন ভাতািদসহ তঁাহার আয় eবং আেয়র uপর পিরেশাধেযাগ কেরর পিরমাণ িনধর্ারণ
কিরয়া িরটানর্ তির কিরেবন;
খ) আয়কর িরটানর্ তিরর পর করদাতা (সংি

কমর্কতর্া) িনজs আয় হiেত আয়কর পিরেশাধ কিরেবন;

গ) আয়কর পিরেশােধর পর েকবল সরকার হiেত pাp েবতন-ভাতািদর uপর পিরেশািধত কেরর সমপিরমাণ aথর্
িবেলর মাধ েম (েযমন- িট e িবল েযভােব দািখল করা হয়) সংি িহসাবরkণ aিফস হiেত uেtালন কিরেবন;
ঘ) আয়কেরর আoতাভু k সকল কমর্কতর্া আয়কর িরটানর্ দািখেলর pািpsীকার পেtর সত ািয়ত anিলিপ, িরটানর্
দািখেলর সবর্েশষ সময়সীমার aব বিহত পরবতর্ী মােসর েবতন িবেলর সিহত সংযk
ু কিরেবন;
ঙ) আয়কর সংkাn িবদ মান ব বsা বলবৎ থািকেব।
২৬। রিহতকরণ o েহফাজত।–
১) চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৫, aতঃপর uk আেদশ বিলয়া uিlিখত, eতdারা রিহত করা হiল|।
২) anrপ রিহতকরণ সেtto, uk আেদেশর ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদ সংkাn িবধানাবলী eবং তৎসmিকর্ত
ূ ei আেদেশর aধীন ভাতািদ o sেযাগ-sিবধািদর uেdেশ uহার
pjাপন, আেদশ, aিফস sারক o পিরপtসমহ
িবধানাবলীর সিহত স িত সােপেk, বলবৎ রিহয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
ড. েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব
নং-aম/aিব/(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৯/২৩৭

তািরখ:

১৮-৮-১৪১৬ ব াb
০২-১২-২০০৯ ি sাb

anিলিপ সদয় aবগিত o pেয়াজনীয় কাযর্kম gহেণর জn েpরণ করা হiল:১।
২।
৩।
৪।

মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
সিচব, আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
ু
বাংলােদেশর মহা িহসাব িনরীkক o িনয়ntক, aিডট হাuজ, ৭৭/৭ কাকরাiল সড়ক, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
aথর্ িবভােগর i-বক
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সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
ু সংি সকল কাযর্ালয়/ আদালেত iহার anিলিপ
৫। েরিজ ার, বাংলােদশ sিpম েকাটর্, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
৬। সিচব, বাংলােদশ জিডিসয়াল
সািভর্স (েপ-কিমশন), বাংলােদশ sিpম েকাটর্ ভবন, ঢাকা।
ু
ু সকল aিফেস iহার anিলিপ েpরেণর জn anেরাধ
৭। িহসাব মহা িনয়ntক, বাংলােদশ, ঢাকা। তঁাহার আoতাভk
করা হiল।
৮। pধান িহসাবরkণ কমর্কতর্া, আiন িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়, ঢাকা।
৯। িবভাগীয় িহসাব িনয়ntক, –––––––––––(সকল িবভাগ)। সংি েদর িনকট েpরেণর জn anেরাধ করা হiল।
১০। েজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––––(সকল েজলা)।
১১। uপেজলা িহসাবরkণ কমর্কতর্া, –––––––––-(সকল uপেজলা)।
১২। uপ-িনয়ntক, বাংলােদশ সরকাির মুdণালয়, েতজগঁাo, ঢাকা। ‘ বাংলােদশ জিডিসয়াল
সািভর্স (েবতন o ভাতািদ)
ু
আেদশ, ২০০৯, বাংলােদশ েগেজেট pকােশর জn তঁাহােক anেরাধ করা হiল।
১৩। িসিনয়র সহকারী সিচব, বাsবায়ন শাখা, মিntপিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৪। গাডর্ নিথ/ সংি নিথ।
েমাঃ সিহদ ulা িময়া
যg
ু -সিচব (বাsবায়ন)
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১
নং-aম/aিব(বাs-১)/জাঃ েবঃ েsল-১/২০০৯/২৬১
িবষয়:

তািরখ:

০৯/১২/২০০৯ ি ঃ
২৫/০৮/১৪১৬ বঃ

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pসে ।

সরকার েবসামিরক েkেt নািসর্ং েপশায় িনেয়ািজত িডেpামাধারীেদর িডেpামা iি িনয়ারেদর nায় eকi ধরেনর/
sেরর িশkাগত েযাগ তার িভিtেত eকi েবতন েsল eবং sিবধািদ pদােনর িসdাn gহণ কেরেছ।
সরকােরর e িসdাn কাযর্কর করার লেk নািসর্ং সািভর্স িনয়ntণকারী মntণালয়/ িবভাগেক aথর্ িবভাগসহ সংি
ৃ েkর anেমাদন gহেণর জn িনেদর্শkেম anেরাধ করা হেলা।
কতর্ক
মিফজ uিdন আহেমদ
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৯৫৫০৭৮১
িবতরণ:
১। মিntপিরষদ সিচব, মিntপিরষদ িবভাগ, ঢাকা।
২। মখ
সংসদ ভবন, ঢাকা।
ু সিচব, pধানমntীর কাযর্ালয়, পরাতন
ু
৩। সিচব/ ভারpাp সিচব,––––––(সকল মntণালয়/ িবভাগ)

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১
নং-aম/aিব(বাs-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০০৯/২৬৬
িবষয়:

তািরখ: ৩০/১২/২০০৯ ি ঃ

ু েবসরকাির িশkা pিত ােনর িশkক o anাn কমর্চারীগেণর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e
eমিপoভk
ৃ pসে ।
সরকাির anদান pদান বিd

ু েবসরকাির িশkা pিত ােনর িশkক o anাn কমর্চারীগণেক জাতীয় েবতন েsল,
uপযর্k
ু িবষেয় eমিপoভk
২০০৯ (সরকাির-েবসামিরক) anযায়ী sিবধািদ িনmবিণর্ত শেতর্ pদােনর pেয়াজনীয় ব বsা gহেণর জn িনেদর্শkেম
anেরাধ করা হেলা।
শতর্:
ু েবসরকাির িশkা pিত ােনর িশkক o anাn কমর্চারীগণ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
১) eমিপoভk
আoতায় িশkক কমর্চারীেদর জn pেদয় েবতন সহায়তা ০১/০৭/২০০৯ হেত pাপ হেব;
ৃ পিরমাণ ২,০০০ টাকার
ৃ
ু েবতন েsল কাযর্কর হoয়ার পর েকান কমর্কতর্া-কমর্চারীর েবতন বিdর
২) নতন
pকত
কম হেব না;
ৃ
৩) ০১/০৭/২০০৯ হেত মহাঘর্ভাতা িবলp
মহাঘর্ভাতা বেকয়া েবতেনর সােথ সমnয় করেত হেব;
ু হেব eবং গিহত
৪) িশkক o anাn কমর্চারীগণ ৩০ জন
ু , ২০০৯ তািরেখ েয হাের ভাতািদ আহরণ কেরেছ পরবতর্ী িনেদর্শ না
েদয়া পযর্n eকi হাের তা pাপ হেবন।
মিফজ uিdন আহেমদ
িসিনয়র সহকারী সিচব
সিচব
িশkা মntণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
নং -aম/ aিব(বাs-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/২০০৯/২৬৬ তািরখ: ৩০/১২/২০০৯ ি ঃ
anিলিপ সদয় aবগিতর জn:১। uপ-সিচব (বােজট-১), বােজট anিবভাগ, aথর্ িবভাগ।
মিফজ uিdন আহেমদ
িসিনয়র সহকারী সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১
নং-aম/aিব/বাs-১/জাঃেবঃেsল-১/২০০৯/৩৩
িবষয়:

তািরখ: ১৮/০২/২০১০ ি ঃ

ৃ
মাননীয় sীকার, েডপিট
ু sীকার o সংসদ-সদস গেণর পািরেতািষক, ভাতা o anাn ব য়/ sিবধািদ বিd
pসে ।

uপযর্k
ু িবষেয় আিদ হেয় জানােনা যাে েয, পিরবিতর্ত aথর্ৈনিতক aবsা o জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
ৃ
েবতন বিdর
সােথ সাম স েরেখ মাননীয় pধান মntী, মntী, pিতমntী, uপ-মntী, মিntপিরষদ সিচব eবং সিচবগেণর
েবতন কাঠােমার সােথ সাম স েরেখ আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয় হেত pাp মাননীয় sীকার, েডপিট
ু
ৃ
sীকার o সংসদ সদস গেণর জn পািরেতািষক ভাতা o anাn ব য়/ sিবধািদ বিdর
জn যথাkেম Speaker and
Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) Act, 1974 eবং Members of Parliament (Remuneration
and Allowances) Order, 1973 eর pেয়াজনীয় সংেশাধনীর িবষেয় িনmrপভােব aথর্ িবভােগর সmিত jাপন করা
হেলা।
১) পািরেতািষক:
পদমযর্াদা
sীকার
েডপিট
ু sীকার
সংসদ সদস

িবদ মান
েলিজসেলিটভ o সংসদ
পািরেতািষক িবষয়ক িবভােগর psাব
৩১,২০০/৫৭,২০০/২৯,০০০/৫৩,২০০/১৫,০০০/২৮,০০০/-

aথর্ িবভােগর
sপািরশ/ মতামত
৫৭,২০০/৫৩,১০০/২৭,৫০০/-

মnব
ৃ
৮৩% বিd
ৃ
৮৩% বিd
ৃ
৮৩% বিd

ৃ
২) মাননীয় sীকার eর ভাতা o anাn ব য়/sিবধািদ বিdঃ
িবষয়

িবদ মান

aথর্ িবভােগর
sপািরশ/ মতামত
৮,০০০/-

মnব

৬,০০০/-

েলিজসেলিটভ o সংসদ
িবষয়ক িবভােগর psাব
১২,০০০/-

ব য় িনয়ামক ভাতা (Sumptuary
Allowance)
িবমান মেণ বীমা sিবধা (Insurance
cover for Air Journey)
ঐি ক anদান
(Discretionary grant)
সরকারী আবাসন সিjতকরণ o
রkণােবkণ ব য়

৫,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

–

৩,০০,০০০/-

৬,০০,০০০/-

৪,৫০,০০০/-

–

১,৫০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

–

aথর্ িবভােগর
sপািরশ/ মতামত
৬,০০০/-

মnব

–

ৃ :
৩) মাননীয় েডপিট
ু sীকার eর ভাতা o anাn ব য়/sিবধািদ বিd
িবষয়

িবদ মান

ব য় িনয়ামক ভাতা (Sumptuary
Allowance)
িবমান মেণ বীমা sিবধা (Insurance
cover for Air Journey)
ঐি ক anদান
(Discretionary grant)
সরকারী আবাসন সিjতকরণ o
রkণােবkণ ব য়

৬,০০০/-

েলিজসেলিটভ o সংসদ
িবষয়ক িবভােগর psাব
১২,০০০/-

৫,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

–

৩,০০,০০০/-

৬,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

–

১,৫০,০০০/-

েডপিট
sীকার
ু
মntীেদর nায় anrপ
sিবধা pাp হন িবধায়
ৃ
পথকভােব
েকান psাব
েদয়া হয়িন।

৩,০০,০০০/-

–

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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ৃ :
৪) মাননীয় সংসদ সদস গেণর ভাতা o anাn sিবধািদ বিd
িবষয়

েলিজসেলিটভ o সংসদ
িবষয়ক িবভােগর psাব
৯,০০০
১০,০০০
৪,০০০
১০/(pিত িকঃিমঃ)
১০,০০০/১,০০০/(pিত মােস)
২,০০,০০০/৫,০০০/-

aথর্ িবভােগর
sপািরশ/ মতামত
৭,৫০০/৯,০০০/৩,০০০/১০/(pিত িকঃ িমঃ)
৭,৮০০/৭০০/(pিত মােস)
২,০০,০০০/৫,০০০/-

মnব

৫,০০,০০০/৫০,০০০/-

১০,০০,০০০/১,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/৭৫,০০০/-

–
–

২০০/-

৪০০/-

৩০০/-

৪০০/-

৮০০/-

৮০০/-

৫০/-

১০০/-

৭৫/-

১০০/-

২০০/-

২০০/-

ূ e ধরেণর
পেবর্
ভাতা েদয়ার
িবধান িছল না

Members of Parliament
(Remuneration and
Allowances) Order, 1973
eর Article 4 eর িবধান
anসাের e sিবধা pাp হেবন
মেমর্ psাব করা হেয়েছ।

eকমত

–

যানাবাহন ভাতা

ূ e ধরেণর
পেবর্
ভাতা েদয়ার
িবধান িছলনা

৪০,০০০/(jালানী,
Dাiভােরর েবতন o
েমরামত)

eকমত

lমk
ু যানবাহন
kয় নীিতমালার
aধীন যানবাহন kয়
সােপেk e ভাতা
pদান করা েযেত
পাের।

কার বা জীপ বা মাiেkাবাস
আমদানীর sিবধা

পেবর্
ূ
lমk
ু
কার বা জীপ
আমদানীর sিবধা
পাoয়ার
aিধকারী িছল

eকজন মাননীয় সংসদ িনবর্ািচত
হেল েসেkেt eকিট গাড়ী
আমদানীর sিবধা gহেণর ৭
বৎসর পর সংসদ সদস
থাকাকালীন
পরবতর্ী
গাড়ী
আমদানীর aিধকারী মেমর্ psাব
করা হেয়েছ [মাননীয় sীকােরর
সভাপিতেt anি ত আnঃ
মntণালয়
সভার
িসdাn
েমাতােবক]

eকমত

–

িনবর্াচনী eলাকা খরচ ভাতা
িনবর্াচনী eলাকা aিফস খরচ ভাতা
ব য় িনয়ামক ভাতা
মাiেলজ ভাতা
আবািসক েটিলেফান ভাতা
িচিকৎসা ভাতা
ঐি ক anদান
েধালাi o িবিবধ খরচ ভাতা
বীমা sিবধা
েদেশর aভ nের মণ ভাতা

িবদ মান
৫,০০০
৬,০০০
২,০০০
০৬/(pিত িকঃিমঃ)
৬,০০০/২০০/(pিত মােস)
১,০০,০০০/সংসদ সিচবালয়
হেত সরবরাহ হেতা

–
–
–
–
–
–
–
–

দিনক ভাতা:
ক) দািয়tরত আবাসsােন aবsােনর
জn pিতিদন
খ) সংসদ o কিমিট সভায়
েযাগদােনর জn pিতিদন
যাতায়াত ভাতা:
ক) দািয়tরত আবাসsােন aবsােনর
জn pিতিদন
খ) সংসদ o কিমিট সভায়
েযাগদােনর জn pিতিদন
৭ িদেনর aিধক িবরিতকােল মণ
ভাতা

মিফজ udীন আহেমদ
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৯৫৫০৭৮১
সিচব
েলিজসেলিটভ o সংসদ িবষয়ক িবভাগ
আiন, িবচার o সংসদ িবষয়ক মntণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ, ১ চt ১৪১৬ ব াb/১৫ মাচর্ ২০১০ ি sাb
eস.আর.o নং–৭৯-আiন/২০১০/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsলঃ-৪/২০১০।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (েবতন o ভাতািদ)
আেদশ, ২০০৯ (সরকাির-েবসরকাির) eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপিরuk আেদশ eর anে দ ২৪ eর েটিবেলর কলাম ১ eর kিমক নং ২ eর িবপিরেত কলাম ৩ e uিlিখত
‘১২০০/-’ সংখ া o িচেhর পিরবেতর্ ‘২০০০/-’ সংখ া o িচh pিতsািপত হiেব।
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
ড. েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ, ১ চt ১৪১৬ ব াb/১৫ মাচর্ ২০১০ ি sাb
eস.আর.o নং–৮৪-আiন/২০১০/aম/aিব (বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsলঃ-৫/২০১০।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির [s-শািসত (Public
Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহূ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপিরuk আেদশ eর anে দ ১৫ eর uপ-anে দ (১) eর পিরবেতর্ িনmrপ uপ- anে দ (১) pিতsািপত
হiেব। যথা–
‘১) সরকাির আেদশ নং aম/ aিব(বাs)-৪/ eফিব-১২/ ৮৬/ ২৯, তািরখ ৩ জলাi
ু , ১৯৮৮ eর িবধান anসাের
বািষর্ক uৎসব ভাতা pেদয় হiেব’।
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
ড. েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ, ৭ বশাখ, ১৪১৬ ব াb/ ২০ eিpল ২০১০ ি sাb
eস.আর.o
নং-১১২-আiন/২০১০/aম/aিব
(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০১০/৮৩।-Services
(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির
ূ ] (েবতন o
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান), চাকরী (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ পিলশ
ু ),
চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ রাiেফলস) eর িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপিরuk আেদশ eর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (২) eর–
১) দফা (ক) e uিlিখত ‘তাহার পরবতর্ী বািষর্ক বিধর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব।’ শbgিল o দািড়র পিরবেতর্
‘পরবতর্ী িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n পাiেত থািকেবন’। শbgিল o দঁািড় pিতsািপত হiেব;
খ) দফা (খ) uিlিখত ‘পরবতর্ী বািষর্ক বিদর্ত েবতেনর সিহত সমnয় হiেব’। শbgিল o দঁািড়র পিরবেতর্ ‘পরবতর্ী
িনেদর্শ না েদoয়া পযর্n পাiেত থািকেবন’। শbgিল o দঁািড় pিতsািপত হiেব।
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরখ হiেত কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
ড. েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ িবভাগ, aথর্ মntণালয়
pিবিধ anিবভাগ
pিবিধ শাখা-১
www.mof.gov.bd
তািরখ:

নং-aম/ aিব/ pিব-১/৩ িপ-৫/২০০৫/ (aংশ-১)/৭৯
িবষয়:

২২/০২/১৪১৭ ব াb
০৫/০৫/২০১০ ি াb

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর ফেল udত
ু সমস ার িবষেয় মতামত pদান pসে ।

সt
ূ : বাsবায়ন anিবভােগর ২২/৪/২০১০ ি ঃ তািরেখর ০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০.০০১.২০১০-১০১ নং পt।
uপযর্k
েpিkেত pিবিধ anিবভােগর মতামত/ িসdাn িনেদর্শkেম িনেmর ৫নং কলােম pদান করা
ূ
ু িবষয় o সেtর
হেলা:ূ
সমস াসমহ

িসিজe কাযর্ালেয়র
মতামত

১
৮.

২
জাতীয় েবতন েsল, ০৯ eর
anে দ-৬ eর uপ-anে দ ৪(খ)
e মািসক নীট েপনশন pাp
aবসরেভাগী ৬৫ বৎসেরর ঊে র্
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর
ৃ
পিরমাণ
৫০%
বিd
eবং
anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর
ৃ
পিরমাণ ৪০% বিd
পােব। e
েkেt পািরবািরক েপনশনার o
pিতবnী েপনশনারগেণর েপনশন
ৃ
বিdর
পিরমাণ ৪০% হেব নািক
৫০% হেব?

৩
e
কাযর্ালেয়র
মেত
পািরবািরক েপনশনার o
pিতবnী
pিতবnী
েপনশনারগেণর বয়স
৬৫ বছেরর ঊে র্ হেলi
ৃ
৫০% েপনশন বিdর
sিবধা pাপ হেবন।

৯.

০১/৭/২০০৯ ি ঃ eর পের e
কাযর্ালেয়র
মেত
েপনশনারেদর বয়স যখন ৬৫ বছর ০১/৭/২০০৯ ি ঃ eর
ৃ পর েপনশনারেদর বয়স
বা তদূ র্ হেব তারা ৫০% বিd
পােব িক না?
৬৫ বছেরর ঊে র্ হেল
ৃ
sিবধা
৫০% বিdর
পােব।

১২.

aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারী ৬৫
বৎসেরর ঊে র্ uপনীত হেয় নীট
ৃ
sিবধা gহণ
েপনশেনর ৫০% বিdর
ৃ ু বরণ করেল তার
করার পর মত
পিরবার পািরবািরক েপনশেনর uk
ৃ
sিবধাসহ নীট েপনশন
৫০% বিdর
pাপ হেবন িক না?

kঃ
নং

ূ
মল
েপনশনার ৫০%
ৃ
বিdসহ
েয নীট েপনশন
gহণ কেরেছন uহাi
পািরবািরক নীট েপনশন
িহসােব pাপ হেবন মেমর্
e কাযর্ালয় মেন কের।

জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯ eর সংি uপanে দ
৪
৬ (৪) (খ): মািসক নীট
েপনশনpাp aবসরেভাগী
৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/
কমর্চারীর নীট েপনশেনর
ৃ eবং
পিরমাণ ৫০% বিd
annেদর েkেt নীট
েপনশেনর পিরমাণ ৪০%
ৃ
বিd
পাiেব। জাতীয়
েবতন
েsল,
২০০৯
কাযর্কর হiবার তািরখ
হiেত মহাঘর্ ভাতা (নীট
েপনশেনর ২০%) িবলp
ু
হiেব।

৬ (৪) (খ): মািসক নীট
েপনশনpাp aবসর েভাগী
৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/
কমর্চারীর নীট েপনশেনর
ৃ eবং
পিরমাণ ৫০% বিd
annেদর েkেt নীট
েপনশেনর পিরমাণ ৪০%
ৃ পাiেব। েবতন েsল,
বিd
২০০৯ কাযর্কর হiবার
তািরখ হiেত মহাঘর্ ভাতা
(নীট েপনশেনর ২০%)
িবলp
ু হiেব।
৬ (৪) (খ): মািসক নীট
েপনশনpাp aবসরেভাগী
৬৫ বছর ঊ র্ কমর্কতর্া/
কমর্চারীর নীট েপনশেনর
ৃ eবং
পিরমাণ ৫০% বিd
annেদর েkেt নীট
েপনশেনর পিরমাণ ৪০%
ৃ পাiেব। েবতন েsল,
বিd
২০০৯ কাযর্কর হiবার
তািরখ হiেত মহাঘর্ ভাতা
(নীট েপনশেনর ২০%)

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

pিবিধ anিবভােগর মতামত/
িসdাn
৫
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
eর ৬ (৪) (খ) uপাnে েদর
চাkের
িনেজ
মমর্াnযায়ী
েপনশনার হেল তঁার েkেt
ৃ েপেয়েছ
৫০% েপনশন বিd
eবং anাnেদর েkেt ৪০%
ৃ হেয়েছ মেমর্ pতীয়মান
বিd
হয়। কােজi ধমাt
মািসক
ু
নীট েপনশনpাp aবসর
েভাগী ৬৫ বছর ঊ র্
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট
ৃ
েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd
েপেয়েছ eবং পািরবািরক
েপনশনেভাগী o pিতবnী
পািরবািরক
েপনশনেভাগীগেণর েপনশন
ৃ হেয়েছ ৪০%।
বিd
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
eর ৬ (৪) (খ) uপাnে েদর
মমর্াnযায়ী ০১/৭/২০০৯ ি ঃ
তািরেখর পর েপনশনারগেণর
বয়স যখন ৬৫ বছর ঊ র্ হেব
তখনi তঁােদর েপনশন ৫০%
ৃ পােব। তেব ৬৫ বৎসেরর
বিd
ৃ
িনেm থাকাবsায় ৪০% বিdর
sিবধাpাpেদর uk ৪০%
eর সােথ ১০% েযাগকের
ৃ পােব।
েমাট ৫০% বিd
ৃ ু র সময়
েপনশনােরর মত
নীট েপনশেনর পিরমাণ
যা
হেব
পািরবািরক
েপনশনেভাগীগণ
সিmিলতভােব তা-i পােব। e
েkেt কমােনার েকান sেযাগ
েনi। কােজi aবসর েভাগী
কমর্কতর্া/
কমর্চারী
৬৫
বৎসেরর ঊে র্ uপনীত হেয়
ৃ
নীট েপনশেনর ৫০% বিdর
sিবধা gহণ করার পর
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kঃ
নং

ূ
সমস াসমহ

িসিজe কাযর্ালেয়র
মতামত

১

২

৩

১৩.

১৫.

পািরবািরক েপনশনেভাগীেদর বয়স েয সকল পািরবািরক
িকেসর িভিtেত িনrপন করা হেব। েপনশনেভাগীেদর
eসeসিস পােশর সনদ
রেয়েছ uহার িভিtেত
পািরবািরক
েপনশনেভাগীেদর
েপনশন িনধর্ারণ করেত
হেব। anাn েkেt
েপনশন েকiস দািখল
করার সময় েয বয়স
েদখােনা হেয়েছ uহার
িভিtেত
পািরবািরক
েপনশনেভাগীেদর বয়স
িনrপন করেত হেব। যিদ
েস সময় বয়স না
েদখােনা হেয় থােক
তাহেল জাতীয় পিরচয়
পেtর uিlিখত বয়েসর
িভিtেত
পািরবািরক
েপনশনেভাগীেদর বয়স
িনrপন করেত হেব।
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর uভয় েkেti aথর্াৎ
anে দ নং-১৩ েত িচিকৎসা ভাতা বতর্মােন িযিন েপনশন
৬৫ বৎসেরর ঊ র্ েপনশনারেদর েভাগ করেছন তার বয়স
টাকা
eবং গণনা কের িচিকৎসা
মািসক
১০০০
anাnেদর েkেt মািসক ৭০০/- ভাতার sিবধা pাপ
ৃ করা হেয়েছ। e আেদেশ হেবন মেমর্
টাকা বিd
uিlিখত sিবধা pদােনর িনিমেt
মািসক নীট েপনশনpাp পািরবািরক
েপনশন েভাগীর বয়স ৬৫ বৎসেরর
ূ
ঊে র্ গণনার েkেt সংি
মত
চাকিরজীবীর বয়স গণনা করা হেব,
না িক পািরবািরক েপনশন েভাগীর
বয়স গণনা করা হেব তা সm নয়
িবধায় িবষয়িট s ীকরণ pেয়াজন।

জাতীয় েবতন েsল,
pিবিধ anিবভােগর মতামত/
২০০৯ eর সংি uপিসdাn
anে দ
৪
৫
ৃ ু বরণ
িবলp
মত
করেল
তার
ু হiেব।
পিরবািরক েপনশনেভাগীগণ
সিmিলতভােব uk ৫০%
ৃ
sিবধাসহ নীট েপনশন
বিdর
pাপ হেবন।
১৩ (২): ৬৫ বৎসেরর জাতীয় পিরচয় পেt uিlিখত
ঊে র্
েপনশনারেদর বয়েসর িভিtেত পািরবািরক
বয়স
িচিকৎসা ভাতা মািসক েপনশনেভাগীেদর
১০০০ (eক হাজার) টকা িনrপন করেত হেব। তেব েয
পািরবািরক
eবং
anাn সকল
জাতীয়
েপনশনারেদর
েkেt েপনশনেভাগীগেণর
মািসক িচিকৎসা ভাতা পিরচয় পt েনi তােদর েkেt
৭০০ (সাত শত) টাকা eসeসিস পােশর সনেদ
হেব।
uেlিখত বয়েসর িভিtেত
eবং যােদর জাতীয় পিরচয়পt
o eসeসিস সনদ েনi,
তােদর েkেt েপনশন েকiস
দািখল করার সময় েয বয়স
েদখােনা হেয়েছ তার িভিtেত
পািরবািরক
েপনশনেভাগীগেণর
বয়স
িনrপন করেত হেব।

১৩ (২): ৬৫ বৎসেরর
ঊে র্
েপনশনারেদর
িচিকৎসা ভাতা মািসক
১০০০ (eক হাজার) টাকা
eবং
anাn
েপনশনারেদর
েkেt
মািসক িচিকৎসা ভাতা
৭০০ (সাত শাত) টাকা
হেব।

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
eর ১৩ (২) anে েদর
মমর্াnযায়ী েপনশনার বলেত
যারা বতর্মােন েপনশন েভাগ
করেছন তােদরেক বঝােনা
ু
ৃ ব িkর েপনশনার
হেয়েছ। মত
হবার sেযাগ েনi। aতeব
৬৫ বৎসেরর ঊ র্ েপনশনার
eবং ৬৫ বৎসেরর ঊে র্র
পািরবািরক
েপনশনেভাগীuভয় েkেti বতর্মােন িযিন
েপনশন েভাগ করেছন তঁার
বয়স গণনা কের িচিকৎসা
ভাতার sিবধা pদান করেত
হেব।

েমাঃ iunচ আলী খান
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৭১৭১৬৬০
িসিনয়র সহকারী সিচব,
বাsবায়ন-১ শাখা,
aথর্ িবভাগ।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ
বাsবায়ন শাখা-১
নং-০৭.১৬১.০২২.০০.০০.০০১.২০১০-১৭৫
িবষয়:

তািরখ: ১৭/০৬/২০১০

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর ফেল udত
ু সমস ার িবষেয় মতামত pদান।

সt
ূ : নং - িসিজe/ পdিত-১/ জাঃ েবঃ েsল/২০০৮/৫৪৭/৭৮৮/ তাং - ২১/০৩/১০ ি ঃ।
uপযর্k
পেtর পিরেপিkেত আিদ হেয় জানােনা যাে েয, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ pবতর্েনর ফেল
ূ
ু িবষেয় সtk
udত
সমস
ার
িবষেয়
aথর্ িবভােগর sিনিদর্ মতামত (ছেক pদt) িনmrপভােব কাযর্কর হেব।
ু
kঃ
নং
১

২

৩

সমস াসমহূ

িসিজe কাযর্ালেয়র মতামত

anে দ: ৬(২) (ক) anযায়ী ১-৭-২০০৯ ি ঃ
ূ িনেয়াগpাp েকান কমর্কতর্া/
তািরেখর পেবর্
ূ নতন
ৃ
কমর্চারী, িযিন েকান বািষর্ক েবতন বিdর
sিবধা
পানিন, িতিনo িক সেবর্ািনm ২০০০ টাকার
sিবধা pাপ হেবন?
anে দ: ৬(৩)(খ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৫
eর ৫ম েgেড ০১-০১-২০০৫ তািরেখ
িসেলকশন েgড েsল pাp কমর্কতর্ােদর েবতন
িনধর্ারণ সংkাn aথর্ মntণালেয়র ১৫১ নmর eবং
েবতন সমতাকরণ সংkাn ১৫২ নmর
ূ
sারকসমেহর
কাযর্কািরতা ০১-০৭-০৯ তািরখ
হেত রিহত করা হেয়েছ। ২য় ে ণীর কমর্কতর্ােদর
৯ম েgেড ০১-০১-০৫ তািরেখ িসেলকশন েgেড
েবতন িনধর্ারণ সংkাn aথর্ মntণালেয়র
৫/৭/২০০৭ ি ঃ তািরেখর ১০১ নmর sারেকর
ু uেlখ
কাযর্কািরতা রিহত করার িবষেয় িকছi
করা হয়িন। ফেল িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্ােদর
০১-০৭-০৯ তািরেখর েবতন িনধর্ারণ িক ভােব
হেব?

anে দ: ৬(৩)গ(১) anে েদ ৫ম েgেড ০১০১-০৫ তািরেখ িসেলকশন েgড েsেল েবতন
িনধর্ারেণর uদাহরেণর u ধাপ েদখােনা হেয়েছ।
eমতাবsায়, েয সকল কমর্কতর্া ০১-০১-২০০৫
তািরেখ ৫ম েgড েsেল িসেলকশন েgড েsেল
িসেলকশন েgড েsেল িনmধােপ েবতন িনধর্ারণ
ূ েবতন
করা হেয়েছ তােদরেক u ধােপ পনঃ
িনধর্ারণ করা হেয়েছ তােদরেক u ধােপ
ূ েবতন িনধর্ারণপবর্
ূ ক বেকয়া pদান করা যােব
পনঃ
িক না?

aথর্ িবভােগর মতামত

তােদর েkেt uk sিবধা
pেযাজ হেব মেমর্ e কাযর্ালয়
মেন কের।

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।

e েkেt sারক নং -১০১
তািরখ ০৫/০৭/২০০৭ ি ঃ
আেদশিট জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯ eর anে দ নং
৬(৩)(গ) anযায়ী রিহত করা
েযেত পাের মেমর্ e কাযর্ালয়
মেন কের।

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
anে দ ৬(৩)(খ) -e বিণর্ত ১১৩,
ূ
১৫১o ১৫২ সংখ ক sারকসমেহর
সেt
ূ sিবধা pাp কমর্কতর্াগেণর
েবতন ৬(৩)(গ) anযায়ী েবতন
িনধর্ারেণর কথা বলা হেয়েছ।
৬(৩)(গ) -েত কমর্কতর্াগণ বলেত
১১৩, ১৫১ o ১৫২ নং sারক
sিবধাpাp কমর্কতর্াগণেকi বঝােনা
ু
হেয়েছ। e িবষেয় eকিট ss
uদাহরণo uেlখ করা হেয়েছ। e
ৃ জািরকত
ৃ
েkেt aথর্ িবভাগ কতর্ক
৫/৭/২০০৭ ি ঃ তািরেখর ১০১ নmর
sারক anযায়ী sিবধাpাp কমর্কতর্া
ু বলা হয়িন। aথর্
সmেকর্ িকছi
িবভােগর ২৮/৩/২০১০ তািরেখর
২৬ নং sারেক করসেপি ডং েsেলর
পিরবেতর্ ০১/০১/২০০৫ তািরেখ
সরাসির িসেলকশন েgড েsেল
েবতন িনধর্ারেণর sিবধা িছল মেমর্
uেlখ করা হেয়েছ। aথর্াৎ জাতীয়
েবতন েsল ২০০৫ - e uk sিবধা
িছল িকnু জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯ e uিlিখত sিবধা রাখা
হয়িন। sতারাং iেতামেধ
sিবধাpাp কমর্কতর্ােদর েkেt
৫/৭/২০০৭ ি ঃ তািরেখর ১০১ নmর
sারেকর কাযর্কািরতা বহাল আেছ।
মতামত পরবতর্ীেত জানােনা হেব।

e েkেt জাতীয় েবতন েsল,
২০০৯ eর anে দ
৬(৩)(গ)(১) anযায়ী u ধােপ
েবতন িনধর্ারণ কের পুনরায়
বেকয়া েবতন pদান করা েযেত
পাের।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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িসিজe কাযর্ালেয়র মতামত

anে দ: ৭(২) িdতীয় ে ণীর কমর্কতর্াগণ ০১ূ র চাকিরর েময়াদেদর
০৭-০৯ তািরেখর পেবর্
ূ েত ১ম o ২য়
িভিtেত ৮ o ১২ বৎসর পিতর্
টাiমেsেলর sিবধা ধমাt
েবতন িনধর্ারেণর
ু
জn pেযাজ হoয়ার কথা বলা হেয়েছ। e েkেt
pশাসিনক ম ুরীর pেয়াজনীয়তা আেছ িকনা?

চাকিরর সেnাষজনক েরকেডর্র
িভিtেত eতদসংkাn pচিলত
ূ সােপেk
শতর্ািদ পরণ
টাiমেsল pাপ হoয়ার কথা
uেlখ থাকায় eেkেto
pশাসিনক ম ুরীর আবশ কতা
রেয়েছ মেমর্ e কাযর্ালয় মেন
কের।
e েkেt ২৫,৮৫০ টাকা েথেক
১৬,৫০০ টাকা িবেয়াগ কের
বেকয়া pদান করেত হেব।
কারণ ৩০/১১/০৯ ি ঃ
তািরেখর পেবর্
ূ গহীত
ৃ
aিতিরk
aথর্ েফরতেযাগ নয়।

anে দ: ৬(৩) ১, ২ uপ-anে েদর পdিতেত
েবতন িনধর্ারণ করায় ৩০-০৬-০৯ ি ঃ তািরেখর
েবতন িনধর্ািরত হয় ১৬,৫০০ টাকা। uk সমেয়
uেtালন কেরন ১৭,৬০০ টাকা। ০১-০৭-০৯
ূ েবতন ২৫,৮৫০ টাকা eেkেt ০১তািরেখ মল
০৭-০৯ ি ঃ হেত ৩০-১১-০৯ ি ঃ eর বেকয়া
পিরেশােধর েkেt ২৫,৮৫০ টাকা েথেক
১৬,৫০০ টাকা eর েকান aংকিট িবেয়াগ করেত
হেব?
সাkল েবতেনর কমর্চারীেদর মহাঘর্ভাতা pদান
করা যােব িকনা?

৭

েsল িভিtক আnষি ক কমর্চারীেদর জাতীয়
েবতন েsল, ০৯ eর আoতায় আনা হেব িক না?

৮

জাতীয় েবতন েsল, ০৯ eর anে দ ৬ eর
uপ-anে দ ৪(খ) e মািসক নীট েপনশন pাp
aবসরেভাগী ৬৫ বছেরর ঊে র্ কমর্কতর্া/
ৃ
কমর্চারীর নীট েপনশেনর পিরমাণ ৫০% বিd
eবং anাnেদর েkেt নীট েপনশেনর পিরমাণ
ৃ পােব। eেkেt পািরবািরক
৪০% বিd
েপনশনার o pিতবnী েপনশনারগরণর েপনশন
ৃ
বিdর
পিরমাণ ৪০% হেব নািক ৫০% হেব?

৯

০১/০৭/২০০৯ ি ঃ eর পের েপনশনারেদর
বয়স যখন ৫০ বছর বা তদূ র্ হেব তারা ৫০%
ৃ পােব িক না?
বিd

সবর্সাkল েবতন ০১/০৭/০৯
ু ভােব
ি ঃ তািরখ হেত নতন
pবতর্েনর ফেল মহাঘর্ভাতা
pাপ নয়।
েsল িভিtক আnষাি ক
কমর্চারীেদর জাতীয় েবতন
েsল, ২০০৯ eর আoতায়
আনা যােব না মেমর্ e কাযর্ালয়
মেন কের।
e কাযর্ালেয়র মেত পািরবািরক
েপনশনার o pিতবিn
েপনশনারগেণর বয়স ৬৪
বছেরর ঊে র্ হেলi ৫০%
ৃ
েপনশন বিdর
sিবধা pাপ
হেবন।

aথর্ িবভােগর মতামত
িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত

মতামত পের জানােনা হেব।

জাতীয় েবতন েsল ০৯ eর
৬(৪)(খ) uপাnে েদর মমর্াnযায়ী
চাkের িনেজ েপনশনার হেল তার
ৃ েপেয়েছ
েkেt ৫০% েপনশন বিd
ৃ
eবং anাnেদর েkেt ৪০% বিd
হেয়েছ মেমর্ pতীয়মান হয়। কােজi
ধমাt
মািসক নীট েপনশনpাp
ু
aবসরেভাগী ৬৫ বছর ঊে র্
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর নীট েপনশেনর
ৃ েপেয়েছ eবং
পিরমাণ ৫০% বিd
পািরবািরক েপনশনেভাগী o
pিতবnী পািরবািরক
ৃ
েপনশনেভাগীগেণর েপনশন বিd
হেয়েছ ৪০%
e কাযর্ালেয়র মেত ০১-০৭জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ৬
(৪) (খ) uপাnে েদর মমর্াnযায়ী
২০০৯ ি ঃ eর পর
েপনশনারেদর বয়স ৬৫ বছেরর ০১৭/২০০৯ ি ঃ তািরেখর পর
ৃ
ঊে র্ হেল ৫০% বিdর
sিবধা েপনশনারগেণর বয়স যখন ৬৫ বছর
ঊ র্ হেব তখনi তােদর েপনশন
পােব।
ৃ পােব তেব ৬৫ বৎসেরর
৫০% বিd
ৃ
িনেm থাকাবsায় ৪০% বিdর
sিবধাpাpেদর uk ৪০% eর সােথ
ৃ
১০% েযাগকের েমাট ৫০% বিd
পােব।

aথর্ িবভােগর i-বক
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িসিজe কাযর্ালেয়র মতামত

জাতীয় েবতন েsল/০৯ eর ৩(ক) o ১১
anে দ anযায়ী anাn সকল ভাতািদ
৩০/৬/০৯ ি ঃ তািরেখ pাপ aংেক ৩০/৬/১০
ি ঃ জন
ু পযর্n pদান করা হেব। aপরিদেক
জাতীয় েবতন েsল/০৯ eর ১৪ anে েদ
বািড়ভাড়া ভাতা ০১/৭/০৯ ি ঃ হেত ৩০/৬/১০
ি ঃ eর মেধ pাp বািষর্ক iনিkেম ট েযাগ
হেলo জাতীয় েবতন েsল/০৯ pবতর্ন না হেল
েয হাের বাড়ী ভাড়া pাপ হত, eকi হাের
৩০/৬/১০ ি ঃ পযর্n pাপ হেবন বেল uেlখ
থাকায় সংশেয়র স ৃি হেয়েছ।
০১/০১/০৫ ি ঃ তািরখ িসেলকশন েgড pাp
জাতীয় েবতন েsল/০৯eর ৬/ (৩) (গ) anে দ
anযায়ী েবতন িনধর্ারণকারীেদর েবতন
িনধর্ারণসmেকর্ ss িনেদর্শনা আেছ। িকnু িক
হাের ০১/১২/০৯ ি ঃ তািরখ হেত বািড়ভাড়া
pাপ হেব তা ss uেlখ েনi। ফেল
বাড়ীভাড়া pাপ তা সmেকর্ সংশয় স ৃি হেয়েছ।
েকান aবসরেভাগী কমর্কতর্া/ কমর্চারী ৬৫
বৎসেরর ঊে র্ uপনীত হেয় নীট েপনশেনর
ৃ ু বরণ
ৃ
৫০% বিdর
sিবধা gহণ করার পর মত
করেল তার পিরবার পািরবািরক েপনশন uk
ৃ
৫০% বিdর
sিবধাসহ নীট েপনশন pাপ হেবন
িক-না?

১৩

পািরবািরক েপনশনেভাগীেদর বয়স িকভােব
িকেসর িভিtেত িনrপণ করা হেব।

১৪

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর ১৬(২) ধারা
anযায়ী েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী ৩০ জন
ু ,
২০০৯ তািরেখর পর বািষর্ক iনিkেম ট pাp
হেল িতিন েয তািরেখ বািষর্ক iনিkেম ট pাp
ূ
ূ বতর্ী মােসর মলেবতেনর
হেবন তার পবর্
িভিtেত
uৎসব ভাতা pেদয় হেব। েস anযায়ী সরকাির
ূ ক
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর েবতন িনধর্ারণপবর্
ূ
েবতেনর বেকয়া pদােনর সময় iিতপেবর্
iনিkেম টসহ pদtাংশ েকেট িবিভn কাযর্ালয়
হেত বেকয়া pদান করা হে । iহা সিঠক িক
না?

aথর্ িবভােগর মতামত

জাতীয় েবতন েsল/০৫
িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।
anযায়ী ০১/৭/০৯ ি ঃ হেত
৩০/৬/১০ ি ঃ পযর্n সকল
কমর্কতর্া/ কমর্চারীর বািষর্ক
iনিkেম ট েযাগ হেল েয হাের
বাড়ীভাড়া pাপ হেতন েস হাের
বাড়ীভাড়া ভাতা হেব মেমর্ e
কাযর্ালয় মেন কের।

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
anে দ ১৪(১) anযায়ী
জাতীয় েবতন েsল ২০০৯
pবতর্ন না হেল েয েবতন pাপ
হেতন uহার uপর বাড়ীভাড়া
ভাতা pাপ হেব মেমর্ e
কাযর্ালয় মেন কের।
ূ েপনশনার ৫০% বিdসহ
ৃ
মল
েয নীট েপনশন gহণ কেরেছন
uহাi পািরবািরক নীট েপনশন
িহসােব pাপ হেবন মেমর্ e
কাযর্ালয় মেন কের।

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।

ৃ ু র সময় নীট
েপনশনােরর মত
েপনশেনর পিরমাণ যা হেব
পািরবািরক েপনশনেভাগীগণ
সিmিলতভােব তা-i পােব। e েkেt
কমােনার েকান sেযাগ েনi।
কােজi aবসরেভাগী কমর্কতর্া/
কমর্চারী ৬৫ বৎসেরর ঊে র্ uপনীত
ৃ
হেয় নীট েপনশেনর ৫০% বিdর
ৃ ু বরণ
sিবধা gহণ করার পর মত
করেল তার পািরবািরক
েপনশনেভাগীগণ সিmিলতভােব uk
ৃ
৫০% বিdর
sিবধাসহ নীট েপনশন
pাপ হেব।
েয সকল পািরবািরক
জাতীয় পিরচয় পেt uিlিখত
েপনশনেভাগীেদর eসeসিস
বয়েসর িভিtেত পািরবািরক
পােসর সনদ রেয়েছ uহার
েপনশনেভাগীেদর বয়স িনrপণ
িভিtেত পািরবািরক
করেত হেব। তেব েয সকল
েপনশনেভাগীেদর বয়স িনrপণ পািরবািরক েপনশনেভাগীগেণর
করেত হেব। anাn েkেt
জাতীয় পিরচয় পt েনi তােদর
েkেt eসeসিস পােসর সনেদ
েপনশন েকiস দািখল করার
সময় েয বয়স েদখােনা হেয়েছ uিlিখত বয়েসর িভিtেত eবং
যােদর পিরচয় পt o eসeসিস
uহার িভিtেত পািরবািরক
সনদ েনi, তােদর েkেt েপনশন
েপনশন েভাগীেদর বয়স
িনrপণ করেত হেব। যিদ েস
েকiস দািখল করার সময় েয বয়স
সময় বয়স না থােক তাহেল
েদখােনা হেয়েছ তার িভিtেত
জাতীয় পিরচয় পেtর uিlিখত পািরবািরক েপনশনেভাগীগেণর বয়স
বয়েসর িভিtেত পািরবািরক
িনrপণ করেত হেব।
েপনশনেভাগীেদর বয়স িনrপণ
করেত হেব।
জািতয় েবতন েsল, ২০০৯ eর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েঘাষণা
১৬(২) anযায়ী uৎসব ভাতার না করা হেল কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ
েয হাের uৎসব ভাতা েপেতন তার
সােথ iনিkেম টসহ uৎসব
aিতিরk pদt হেল তা
ভাতা pদt হেল iনিkেম ট
eর aংশ কতর্নেযাগ হেব মেমর্ কতর্নেযাগ ।
e কাযর্ালয় মেন কের।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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িসিজe কাযর্ালেয়র মতামত

aথর্ িবভােগর মতামত

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর anে দ নং ১৩ েত িচিকৎসা ভাতা ৬৫ বৎসেরর ঊে র্
েপনশনারেদর মািসক ১০০০ টাকা eবং anাn
ৃ করা হেয়েছ। e আেদেশ
েkেt ৭০০ টাকা বিd
uিlিখত sিবধা pদােনর িনিমেt মািসক নীট
েপনশনpাp পািরবািরক েপনশন েভাগীর বয়স
ৃ
৬৫ বছেরর ঊে র্ গণনার েkেt সংি মত
চাকিরজীবীর বয়স গণনা হেব, না িক পািরবািরক
েপনশন েভাগীর বয়স গণনা করা হেব তা s
নয় িবধায় িবষয়িট s ীকরণ pেয়াজন।

uভয় েkেti aথর্ াৎ বতর্মােন
িযিন েপনশন েভাগ করেছন
তার বয়স গণনা কের িচিকৎসা
ভাতার sিবধা pাপ হেবন মেমর্
e কাযর্ালয় মেন কের।

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
১৩(২) anে েদর মমর্াnযায়ী
েপনশনার বলেত যারা বতর্মান
েপনশন েভাগ করেছন তােদরেক
ৃ ব িkর
বঝােনা
হেয়েছ। মত
ু
েপনশনার হবার sেযাগ েনi।
aতeব ৬৫ বৎসেরর ঊে র্
েপনশনার eবং ৬৫ বৎসেরর ঊে রর্
পািরবািরক েপনশনেভাগী - uভয়
েkেti বতর্মােন িযিন েপনশন েভাগ
করেছন তার বয়স গণনা কের
িচিকৎসা ভাতা pদান করেত হেব।
িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।

০১/৭/২০০৯ ি ঃ হেত ৩০/০৬/২০১০ ি ঃ
তািরেখর মেধ েকান কমর্চারী/ কমর্কতর্া টাiমেsল, িসেলকশন েgড, পেদাnিত o
নবিনেয়াগpাp হেল েস েkেt তারা বাড়ী ভাড়া
িকভােব পােবন বা েকান তািরেখর Basic eর
uপর বাড়ী ভাড়া ভাতা pাপ হেবন।

eেkেt জাতীয় েবতন
েsল/২০০৯ pবতর্ন না হেল,
েয েsেল টাiম-েsল,
িসেলকশন েgড, পেদাnিত o
নবিনেয়াগpাp হেতন েস
ূ েবতেনর uপর
েsেলর মল
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ e
১৪(১) anযায়ী বাড়ী ভাড়া
ভাতা pাপ হেবন মেমর্ e
কাযর্ালয় মেন কের।
জাতীয় েবতন েsল/২০০৯ e যিদ পেদাnিত না জিনয়র
/ িসিনয়র কমর্চারী/
ু
হেতা িভিtেত েবতন িনধর্ারেণর িবধান না থাকায় কমর্কতর্ার েবতন বষম
জিনয়র
কমর্চারী/ কমর্কতর্া, িসিনয়র কমর্চারী/
দরীকরণােথর্
জাতীয় েবতন
ূ
ু
কমর্কতর্ার েচেয় েবতন েবশী পাে । েস েkেt
েsল, ২০০৫ eর ৬(১)(ঙ) eর
জাতীয় েবতন েsল/২০০৫ eর anে দ নংnায় যিদ পেদাnিত না হত
৬(১)(ঙ) eর nায় যিদ পেদাnিত না হত িভিtেত িভিtেত ০১/০৭/২০০৯ ি ঃ
০১/০৭/২০০৯ ি ঃ তািরেখ েবতন িনধর্ারণ করা তািরেখo েবতন িনধর্ারণ করা
যােব িক-না?
যায় মেমর্ e কাযর্ালয় মেন
কের।
ু কমর্কতর্া aথর্
েয সকল ৬ েgডভk
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
মমtণালেয়র sারক নং - ১১৩ তাং anে দ ৬(৩)(গ)(২) anযায়ী
০৯/০৭/২০০৮ ি ঃ sারক নং - ১৫১ তাং যারা eখন পযর্n e sিবধা gহণ
১৪/০৯/২০০৮ ি ঃ eবং sারক নং - ১৫২ তাং কেরনিন তারাo ৩০/১১/২০০৯
-১৫/০৯/২০০৮ ি ঃ anযায়ী eখনo েকান
ি ঃ তািরখ পযর্n e sিবধা
আিথর্ক sিবধা gহণ কেরন নাi তারাo e sিবধা pাপ হেবন মেমর্ e কাযর্ালয়
৩০/১১/২০০৯ ি ঃ তািরখ পযর্n pাপ হেবন
মেন কের।
িক-না?
জাতীয় েবতন েsল/২০০৯ eর anে দ ১৬(২)
ািn o িবেনাদন ভাতা uৎসব
e uেlখ রেয়েছ েয, জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ ভাতার nায় pাপ । তেব
তািরেখর পর েকান কমর্কতর্া/ কমর্চারী বািষর্ক
জাতীয় েবতন েsল/২০০৯
ূ েয সকল কমর্কতর্া/
iনিkেম ট pাp হেল েস েkেt িতিন েয তািরেখ জািরর পেবর্
ূ বতর্ী
বািষর্ক iনিkেম ট pাp হেবন তার পবর্
কমর্চারী ০১/০৭/২০০৯ তািরখ
ূ েবতেনর িভিtেত uৎসব ভাতা pেদয় বা তার পের বািষর্ক
মােসর মল
হেব। তেব ািn িবেনাদন ভাতার েkেt েকান
iনিkেম টসহ ািn o
িকছু uেlখ করা হয় িন।
িবেনাদন ভাতা gহণ কেরেছন
তােদর িনকট হেত uk
iনিkেম ট জিনত বিধর্ত টাকা
আদায়েযাগ হেব মেমর্ e
কাযর্ালয় মেন কের।

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০

যিদ পেদাnিত না হত eসব িবষয়
Case to Case নিথ পযর্ােলাচনা কের
িন িt করা েযেত পাের (বাsবায়ন
anিবভােগর ২৮/৩/১০ তািরেখর
২৬ নং sারক anযায়ী)।

িসিজe কাযর্ালেয়র সােথ eকমত।

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েঘাষণা
না করা হেল কমর্কতর্া/ কমর্চারীগণ
েয হাের েবতন েপেতন েস হাের
ািnিবেনাদন ভাতা pাপ হেবন।
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িসিজe কাযর্ালেয়র মতামত

aথর্ িবভােগর মতামত

০১/০১/২০০৫ তািরখ হেত ৩০/১১/২০০৯ ি ঃ
তািরেখর মেধ ৬ েgেড েsল pাp েয সকল
১ম ে ণীর কমর্কতর্াগণ aবসর gহণ কেরেছন,
েস সকল কমর্কতর্াগেণর মেধ যােদর pশাসিনক
জিটলতার কারেণ ০১/০১/২০০৫ ি ঃ তািরেখ
aথর্ িবভােগর ১৪/০৯/২০০৮ ি ঃ তািরেখর
sারক নং-১৫১ eবং ১৫/৯/২০০৮ ি ঃ
তািরেখর sারক নং - ১৫২ েমাতােবক ৫ম েgেড
সরাসির িসেলকশন েgেড েবতন িনধর্ারণ করা
হয়িন/ েবতন িনধর্ারেণ িবলm হেয়েছ েস েkেt
সরাসির িসেলকশন েgড েsেল েবতন িনধর্ারণীর
িভিtেত তারা আnেতািষক pাপ হেবন িক-না?
aথর্ িবভােগর ০৯/০৭/২০০৮ ি ঃ তািরেখর
sারক নং - ১১৩, ১৪/৯/২০০৮ ি ঃ তািরেখর
sারক নং - ১৫১ eবং ১৫/০৯/২০০৮ ি ঃ
তািরেখর sারক নং - ১৫২ েমাতােবক ৫ম েgেড
সরাসির িসেলকশন েgড েsেল েবতন িনধর্ারণীর
িভিtেত তারা আnেতািষক pাপ হেবন িক-না?

৩০/১১/২০০৯ ি ঃ তািরখ
পযর্n যারা সরাসির িসেলকশন
েgড েsেল েবতন িনধর্ারণ
pাপ িছেলন তারা সরাসির
িসেলকশন েgড েsেল েবতন
িনধর্ারণ কের েপনশন o
আnেতািষক gহণ করেত
পারেবন মেমর্ e কাযর্ালয় মেন
কের।

বিণর্ত ১৫১ o ১৫২ নং sারেকর
িবষেয় েবতন বষম দরীকরণ
ূ
সংkাn মিntসভা কিমিটেত
uপsাপেনর aেপkায় রেয়েছ। uk
কিমিটর িসdােnর পর িবষয়িটেত
মতামত pদান করা হেব।

জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর
anে দ নং-৬(৩)(গ) anযায়ী
সরাসির িসেলকশন েgড েsেল
u তর ধােপ েবতন িনধর্ারণ
কের ৩০/১১/২০০৯ ি ঃ পযর্n
বেকয়া েবতন ভাতািদ pদান
করা েযেত পাের মেমর্ e
কাযর্ালয় মেন কের।

বিণর্ত ১৫১ o ১৫২ নং sারেকর
িবষেয় েবতন বষম দরীকরণ
ূ
সংkাn মিntসভা কিমিটেত
uপsাপেনর aেপkায় রেয়েছ। uk
কিমিটর িসdােnর পর িবষয়িটেত
মতামত pদান করা হেব।

মিফজ uিdন আহেমদ
িসিনয়র সহকারী সিচব
েফান: ৯৫৫০৭৮১
িহসাব মহা িনয়ntক
িহসাব মহা িনয়ntেকর কাযর্ালয়
েসgনবািগচা, ঢাকা -১০০০

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ

pjাপন
তািরখ, ৪ মাঘ ১৪১৭/১৭ জাnয়ারী ২০১১
eস.আর.o নং–১৫-আiন/২০১১/aম/aিব(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০১০।–Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (েবতন o ভাতািদ)
আেদশ, ২০০৯ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপিরuk আেদেশর anে দ ৭ eর uপ-anে দ (৬) eর পিরবেতর্ িনmrপ uপ-anে দ (৬) pিতsািপত হেব,
যথা:‘(৬) েয সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ পদ নাi েস সকল ক াডােরর কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন
ূ েত বা েয সকল
েgড পেদ ৮ বছর aথবা uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পদমহ ৮ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্
ক াডাের ৪থর্ েgেড পেদাnিত (লাiন pেমাশন) ব িতেরেক ৫ম েgেড uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পেদ
পেদাnিতpাp হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন েgড eবং uপ-সিচব পদসহ সাkেল ৮ বছর
ূ েত ৪থর্ েgেড টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ টাiমেsল pাপ হiেবন। ei sিবধা ১ জলাi
সেnাষজনক চাকির পিতর্
ু ,
২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। eেkেt সংি
কমর্কতর্াগণ ধমাt
েবতন িনধর্ারণী sিবধা ছাড়া ০১-০৭ু
ূ র েকান বেকয়া pাপ হেবন না:
২০০৯ তািরেখর পেবর্
তেব শতর্ থােক েয, েয েকান ক াডার কমর্কতর্া পেদাnিত ব িতেরেক eকi পেদ eকিটর েবিশ টাiম-েsল
sিবধা pাপ হiেবন না’
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
ড. েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
বাsবায়ন anিবভাগ
pjাপন
তািরখ, ৪ মাঘ ১৪১৭/১৭ জাnয়ারী ২০১১
eস.আর.o নং–১৬-আiন/২০১১/aম/aিব(বাsঃ-১)/জাঃেবঃেsল-১/২০১০।–Services (Reorganization and
Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার চাকির (েবতন o ভাতািদ)
আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ পিলশ
ু ) e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপিরuk আেদেশর anে দ ৭ eর uপ-anে দ (৬) eর পিরবেতর্ িনmrপ uপ-anে দ (৬) pিতsািপত হেব,
যথা:‘(৬) েয সকল ক াডাের ৪থর্ েgেডর পেদাnিতেযাগ পদ নাi েস সকল ক াডােরর কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন
ূ েত বা েয সকল
েgড পেদ ৮ বছর aথবা uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পদমহ ৮ বছর সেnাষজনক চাকির পিতর্
ক াডাের ৪থর্ েgেড পেদাnিত (লাiন pেমাশন) ব িতেরেক ৫ম েgেড uপ-সিচব বা সমেsেলর ক াডার পেদ
পেদাnিতpাp হiয়ােছন েসi সকল কমর্কতর্া ৫ম েgেড িসেলকশন েgড eবং uপ-সিচব পদসহ সাkেল ৮ বছর
ূ েত ৪থর্ েgেড টাকা ২৫৭৫০–৩৩৭৫০ টাiমেsল pাপ হiেবন। ei sিবধা ১ জলাi
সেnাষজনক চাকির পিতর্
ু ,
২০০৯ তািরখ হiেত pেদয় হiেব। eেkেt সংি
কমর্কতর্াগণ ধমাt
েবতন িনধর্ারণী sিবধা ছাড়া ০১-০৭ু
ূ র েকান বেকয়া pাপ হেবন না:
২০০৯ তািরেখর পেবর্
তেব শতর্ থােক েয, েয েকান ক াডার কমর্কতর্া পেদাnিত ব িতেরেক eকi পেদ eকিটর েবিশ টাiম-েsল
sিবধা pাপ হiেবন না’।
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম
ড. েমাহাmদ তােরক
aথর্ সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ, ১৪ আি ন, ১৪১৮/ ২৯ েসেpmর, ২০১১
eস.আর.o নং–৩০২আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৪।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৫
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-১/ ২০০৯/ ২৩২ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:জািরকত
uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঞ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ু দফা (ট) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
ূ aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
‘(ট) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত
েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়,
তেব েসi েkেt সংি
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন
ৃ
তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ হiেব না।
uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫ (জাঃ েবঃ
ূ েত যথাkেম
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল)
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায়
িনধর্ািরত হয়।
ূ েত ৩য় টাiম-েsল
িকnু িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ ×
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ ×
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া–পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হয় eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায়
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর
ূ ক পেদাnিতpাp পেদ
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েমাঃ iমদাdল হক
aিতিরk সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ,

আি ন, ১৪১৮/

েসেpmর, ২০১১

eস.আর.o নং–৩০৩ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৫।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৬
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-২/ ২০০৯/ ২৩৩ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ পিলশ
জািরকত
ু ) e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঞ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ু দফা (ট) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
ূ aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
‘(ট) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত
েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়,
তেব েসi েkেt সংি
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন
ৃ
তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ হiেব না।
uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫(জাঃ েবঃ
ূ েত যথাkেম
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল)
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায়
িনধর্ািরত হiেব।
ূ েত ৩য় টাiম-েsল
িকnু িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ ×
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ ×
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া–পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায়
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর
ূ ক পেদাnিতpাp পেদ
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
(েমাঃ iমদাdল হক)
aিতিরk সিচব
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়, aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ,

আি ন, ১৪১৮/

েসেpmর, ২০১১

eস.আর.o নং–৩০৪ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৬।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৭
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল ৩/ ২০০৯/ ২৩৪ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (বাংলােদশ রাiেফলস) e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:জািরকত
uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঝ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ু দফা (ঞ) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
ূ aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp
‘(ঞ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্
েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন,
তাহা হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা
কম হয়, তেব েসi েkেt সংি কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন
ৃ
তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ হiেব না।
uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫(জাঃ েবঃ
ূ েত যথাkেম
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল)
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায়
িনধর্ািরত হiেব।
ূ েত ৩য় টাiম-েsল
িকnু িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ ×
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ ×
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া—পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায়
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর
ূ ক পেদাnিতpাp পেদ
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েমাঃ iমদাdল হক
aিতিরk সিচব

aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ,

আি ন, ১৪১৮/

েসেpmর, ২০১১

eস.আর.o নং–৩০৫ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৭।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৮
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৪/ ২০০৯/ ২৩৫ তািরখ- ০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম
ৃ চাকির (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ (ব াংক o aথর্লgী pিত ান) e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:জািরকত
uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঞ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ু দফা (ট) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
ূ aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
‘(ট) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত
েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়,
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত
তেব েসi েkেt সংি
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন
ৃ
তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ হiেব না।
uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫(জাঃ েবঃ
ূ েত যথাkেম
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল)
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায়
িনধর্ািরত হiেব।
ূ েত ৩য় টাiম-েsল
িকnু িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ ×
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ ×
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া—পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায়
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর
ূ ক পেদাnিতpাp পেদ
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েমাঃ iমদাdল হক
aিতিরk সিচব
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ,

আি ন, ১৪১৮/

েসেpmর, ২০১১

eস.আর.o নং–৩০৬ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৮।–Services (Reorganization
and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) eর ধারা ৫ e pদt kমতাবেল সরকার eস.আর.o নং–২৫৯
আiন/ ২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ জাঃ েবঃ েsল-৫/ ২০০৯/ ২৩৬ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম
ৃ চাকির [s-শািসত (Public Bodies) eবং রাTায়t pিত ানসমহ
ূ ] (েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ e
জািরকত
িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঞ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ু দফা (ট) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
‘(ট) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্
ূ aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp েকান
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন, তাহা
হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা ব িkগত
েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা কম হয়,
কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত
তেব েসi েkেt সংি
pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন
ৃ
তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ হiেব না।
uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫ (জাঃ েবঃ
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্
ূ েত যথাkেম
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল)
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায়
িনধর্ািরত হiেব।
ূ েত ৩য় টাiম-েsল
িকnু িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ ×
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ ×
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া—পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায়
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর
ূ ক পেদাnিতpাp পেদ
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েমাঃ iমদাdল হক
aিতিরk সিচব
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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গণpজাতntী বাংলােদশ সরকার
aথর্ মntণালয়
aথর্ িবভাগ
(বাsবায়ন anিবভাগ)

pjাপন
তািরখ,

আি ন, ১৪১৮/

েসেpmর, ২০১১

eস.আর.o নং–৩০৭ আiন/২০১১/০৭.১৬১.০০০.০০.০০.০১৮.২০১০-২৩৯।–গণpজাতntী বাংলােদেশর
ৃ pণীত বাংলােদশ জিডিসয়াল
সংিবধান eর ১১৫ anে েদ pদt kমতাবেল রাTপিত কতর্ক
সািভর্স (েপ-কিমশন)
ু
ূ সরকার eস.আর.o নং–২৬০ আiন/২০০৯/ aম/ aিব(বাsঃ-১)/ বাঃজঃসাঃ
িবিধমালা, ২০০৭ eর ৪(৭) িবিধমেল
ু
ৃ বাংলােদশ জিডিসয়াল
েবতন েsল-৬/ ২০০৯/ ২৩৭ তািরখ-০২ িডেসmর, ২০০৯ ি sাb eর মাধ েম জািরকত
সািভর্স
ু
(েবতন o ভাতািদ) আেদশ, ২০০৯ e িনmrপ সংেশাধন কিরল, যথা:uপির-uk আেদেশর anে দ ৬ eর uপ-anে দ (১) eর দফা (ঝ) eর েশেষ দািড়র পিরবেতর্ েসিমেকালন
ু দফা (ঞ) সংেযািজত হiেব, যথা:pিতsািপত হiেব eবং তৎপর িনmrপ নতন
‘(ঞ) জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ বলবৎ হiবার পেবর্
ূ aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ ি ঃ তািরেখর পেবর্
ূ পেদাnিতpাp
েকান কমর্কতর্া বা কমর্চারীর জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত িনধর্ািরত েবতন, যিদ িতিন পেদাnিত না পাiেতন,
তাহা হiেল িনmতর পেদর েবতন েsল, u তর েsল (টাiম-েsল), িসেলকশন েgড েsল, িসিনয়র েsল বা
ব িkগত েবতন েsেলর িভিtেত তঁাহার জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯-েত েয েবতন িনধর্ািরত হiত তাহা aেপkা
কম হয়, তেব েসi েkেt সংি কমর্কতর্া বা কমর্চারীর েবতন, ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯
েত pথেম aব বিহত িনm পেদর িভিtেত িনধর্ািরত হiেব eবং ukrেপ িনধর্ািরত েবতন যিদ পেদাnিতpাp পেদর
সংি
জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ eর েকান ধােপর সমান হয়, তাহা হiেল ঐ ধােপi তঁাহার েবতন িনধর্ািরত
হiেব। যিদ জাতীয় েবতন েsল, ২০০৯ েত uহার সমান েকান ধাপ না থােক, তাহা হiেল uহার পরবতর্ী u তর
ধােপ তঁাহার েবতন িনধর্ািরত হiেব। eirপ েkেt পেদাnিতpাp পেদর েবতন েsল, যিদ িনmতর পেদর েবতন
ৃ
েsেলর সমান বা কম হয়, তেব েসi েkেt িনmপেদর বািষর্ক েবতন বিdর
তািরখ aপিরবিতর্ত থািকেব। ukrপ
েবতন িনধর্ারেণ িনmপেদ িনধর্ািরত িসেলকশন েgেডর sিবধা pদােনর েkেt েকান েকাটা সীমা pেযাজ হiেব না।
uদাহরণ: ০৭-০৪-১৯৯৪ তািরেখ eকজন কমর্চারী ১২০০-৭ × ৬০-১৬২০ -iিব- ১১ × ৬৫-২৩৩৫(জাঃ েবঃ
ূ েত যথাkেম
েsল, ১৯৯১ eর ১৬নং েsল) টাকার েsেল চাকিরেত েযাগদান কেরন। চাকির ৮ o ১২ বৎসর পিতর্
১ম o ২য় টাiম-েsলসহ ০৭-০৪-২০০৬ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ
েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল তার েবতন ৪৬৩০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। িতিন ০১-০৩-২০০৯
তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃেবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল) টাকার েsেল
পেদাnিত পান eবং uk তািরেখ তার েবতন ৫০৫০ টাকায় িনধর্ািরত হয়। জাতীয় েবতন েsল ২০০৯ anযায়ী
০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৩০০-১৯০৭-৪৬৩০ -iিব- ২১০ × ১১-৬৯৪০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১৪নং েsল)
টাকার কেরসপি ডং ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫ টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায়
িনধর্ািরত হiেব।
ূ েত ৩য় টাiম-েsল
িকnু িতিন যিদ পেদাnিত না েপেতন তেব ০৭-০৪-২০০৯ তািরেখ চাকির ১৫ বৎসর পিতর্
িহসােব ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ × ১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার েsেল
তার েবতন ৫৬৬০ টাকায় িনধর্ািরত হiত eবং ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৩৫০০-২১০ × ৭-৪৯৭০ -iিব- ২৩০ ×
১১-৭৫০০ (জাঃ েবঃ েsল, ২০০৫ eর ১২নং েsল) টাকার কেরসপি ডং ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ ×
১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায় েবতন িনধর্ািরত হiেব।
ব াখ া–পেদাnিতpাpজিনত কারেণ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫২০০-৩২০ × ৭-৭৪৪০ -iিব- ৩৪৫ × ১১-১১২৩৫
টাকার েsেল তার েবতন ৭৪৪০ টাকায় িনধর্ািরত হiেব eবং পেদাnিত না পাiেল িবেবচনায় eেন eকi তািরেখ
aথর্াৎ ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ ৫৫০০-৩৪৫ × ৭-৭৯১৫ -iিব- ৩৮০ × ১১-১২০৯৫ টাকার েsেল ৭৯১৫ টাকায়
েবতন িনধর্ািরত হiেব। eেkেt পেদাnিত জিনত কারেণ eকিট u তর েsল (টাiম-েsল) pািpেত েবতন
(৭৯১৫-৭৪৪০) = ৪৭৫ টাকা কম িনধর্ারণ হoয়ায় kিতgs কমর্চারীর ০১-৭-২০০৯ তািরেখ pথেম িনmপেদর
ূ ক পেদাnিতpাp পেদ
েবতন েsল, u তর েsল (টাiমেsল), িসেলকশন েgড েsেলর িভিtেত েবতন িনধর্ারণপবর্
েবতন িনধর্ারণ কিরেত হiেব।’
২। iহা ০১-০৭-২০০৯ তািরেখ কাযর্কর হiয়ােছ বিলয়া গণ হiেব।
রাTপিতর আেদশkেম,
েমাঃ iমদাdল হক
aিতিরk সিচব
aথর্ িবভােগর i-বক
ু | aধ ায়-১০
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