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সরকাির কমর্চারীেদর িনজ িনজ কমর্sেল িনধর্ািরত সমেয় uপিsত হেত হেব। eখন েথেক aনুেমাদন ছাড়া
aনুপিsিত o কমর্sল তয্াগ eবং েদিরেত uপিsিতর কারেণ সংি  কমর্চারীর েবতন কাটা হেব। সরকাির
চাকিরজীবীেদর  কমর্sেল  সময়মেতা  uপিsিত  িনি ত  করেত  ‘সরকাির  কমর্চারী  (িনয়িমত  uপিsিত)
িবিধমালা-2019’ জাির কেরেছ জনpশাসন মntণালয়। বহৃsিতবার িবিধমালার েগেজট pকাশ করা হয়।
িবিধ aনযুায়ী, e িবিধমালা জািরর পর e সংkাn 1982 সােলর eিkিকuিটভ iনsাকশন eবং 1989
সােলর  eসআরo (নং-154) িবলুিp  হেব  বেল গণয্ হেব। তেব  েকােনা  কাযর্kম  aিন n  থাকেল  তা  e
iনsাকশন eবং eসআরo িদেয় িন n করা যােব।
সরকাির চাকির আiন, 2018 সােলর আেলােক জাির করা e নতুন িবিধমালায় িবনা aনুমিতেত কমর্sেল
aনুপিsিত, িবনা  aনমুিতেত কমর্sল তয্াগ  eবং েদিরেত কমর্sেল uপিsিতর দে র িবষয় uেlখ করা
হেয়েছ।  িবনা  aনমুিতেত  কমর্sেল  aনপুিsত  থাকার  িবষেয়  বলা  হেয়েছ-  uপযুk  কতৃর্ পেkর  aনমুিত
ছাড়া েকােনা সরকাির কমর্চারী কমর্sেল aনপুিsত থাকেত পারেবন না। e িবধান ল ন করেল uপযুk
কতৃর্ পk  সংি  কমর্চারীেক  যুিkস ত  কারণ  দশর্ােনার  সুেযাগ  িদেয়  aনপুিsত  কমর্চারীর  pিতিদেনর
aনুপিsিতর জনয্ eকিদেনর মলূ েবতেনর সমপিরমাণ aথর্ কতর্ ন করেত পারেব।
িবনা  aনমুিতেত  aিফস  তয্ােগর  aিভেযােগর  িবষেয়  বলা  হেয়েছ, uপযুk  কতৃর্ পেkর  পূবর্ানমুিত  ছাড়া
েকােনা সরকাির কমর্চারী aিফস চলাকালীন aিফস তয্াগ করেত পারেবন না। e িবধান ল ন করেল
uপযুk  কতৃর্ পk  সংি  কমর্চারীেক  কারণ  দশর্ােনার  যুিkস ত  সুেযাগ  িদেয়  e প  pিতেkেtর  জনয্

  যুগাnর িরেপাটর্

নতুন িবিধমালা জাির: কমর্sেল েদিরেত হািজর হেলi েবতন কাটা https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/252854/নতুন-ব...

1 of 2 12/8/2019, 10:23 AM



ভারpাp সmাদক : সাiফুল আলম, pকাশক : সালমা iসলাম

pকাশক কতৃর্ ক ক-244 pগিত সরিণ, kিড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-1229 েথেক pকািশত eবং
যমনুা িpিnং en পাবিলিশং িলঃ েথেক মিুdত।
িপeিবek : 9824054-61, িরেপািটর্ ং : 9824073, িবjাপন : 9824062, ফয্াk : 9824063,
সাkর্ েলশন : 9824072। ফয্াk : 9824066 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সবর্st stািধকার সংরিkত 2000-2019 | ei oেয়বসাiেটর েকােনা েলখা, ছিব, aিডo, িভিডo
aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

aিভযুk  কমর্চারীর  eকিদেনর  মূল  েবতেনর  সমপিরমাণ  aথর্  কতর্ ন  করেত  পারেব।  তেব  জ ির
pেয়াজেন, েকােনা সহকমর্ীেক aবগত কের aিফস তয্াগ করা যােব।
e িবিধমালার তফিসল aনযুায়ী, সংরিkত েরিজsােরর e প aবsােনর কারণ o সময় uেlখ করেত
হেব।  িবলেm  কমর্sেল  uপিsিতর  িবষেয়  বলা  হেয়েছ,  েকােনা  সরকাির  কমর্চারী  যুিkস ত  কারণ
বয্িতেরেক  uপিsত  থাকেত  পারেবন  না।  e  িবধান  ল ন  করেল  uপযুk  কতৃর্ পk  সংি  কমর্চারীেক
কারণ দশর্ােনার  যুিkস ত  সুেযাগ  িদেয়  pিতিদেনর  িবলেm  uপিsিতর  জনয্  eকিদেনর  সমপিরমাণ  মলূ
েবতেনর aথর্ কতর্ ন করেত পারেব। আর aপরােধর পুনরাবিৃt দে  বলা হেয়েছ, েকােনা সরকাির কমর্চারী
30 িদেনর মেধয্ eকািধকবার eসব aননেুমািদত কাজ করেল uপযুk কতৃর্ পk সংি  কমর্চারীর সেবর্াc
সাত িদেনর মলূ েবতেনর সমপিরমাণ aথর্ কতর্ ন করেত পারেব।
aপরাধ করেল দ  পুনিবর্েবচনার সুেযাগ রাখা হেয়েছ িবিধমালায়। e িবষেয় বলা হেয়েছ, eসব aপরােধর
জনয্  সরকাির  কমর্চারীেদর  েবতন  কতর্ ন  করা  হেল  সংি  কমর্চারী  িতন  কাযর্িদবেসর  মেধয্  uপযুk
কতৃর্ পেkর কােছ আেদশ পুনিবর্েবচনার আেবদন করেত পারেবন। পুনিবর্েবচনার আেবদন করা হেল আেদশ
pদানকারী কতৃর্ পk সংি  কমর্চারীেক নািনর জনয্ যুিkস ত সময় িদেয় হােতর সংেশাধন বািতল বা
বহাল  রাখেত  পারেব।  পুনিবর্েবচনার  আেবদেনর  েkেt  নািনর  সংিkpসার,  pাp  তথয্  eবং  িসdাn
িলিপবd কের রাখেত হেব। দে র aথর্ কতর্ ন সংি  কমর্চারীেদর মািসক েবতন েথেক কতর্ ন কের আদায়
করেত হেব।
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