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[১৯৮৬ সােলর ১৫ এি�ল পয �� সংেশািধত] 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�কিবেনট সিচবালয় (িবভাগ) 

সং�াপন িবভাগ (জন�শাসন ম�ণালয়) 
�র�েলশন উইং 

শাখা-৫ 
 

��াপন 
 

ঢাকা, ২৭ অে�াবর ১৯৭৯ 

 

এস. আর. ও নং ৩০৮-এল/৭৯/ইিড/আরিভ-৮/৭৭-৫৪- গণ�জাত�ী বাংলােদেশর সংিবধােনর অ�ে�দ ১৪০ এর দফা (২) এ �দ� 

�মতাবেল রা�পিত বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশেনর সিহত পরামশ ��েম িন��প �িবধানমালা �ণয়ন কিরেলন, যথা:- 

 

বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন (পরামশ �) �িবধানমালা, ১৯৭৯ 

 
 ১। এই �িবধানমালা বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন (পরামশ �) �িবধানমালা, ১৯৭৯ নােম অিভিহত হইেব। 

 

 ২। এই �িবধানমালায় ‘‘কিমশন’’ অথ � বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন অ�ােদশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সেনর ৫৭ নং 

অ�ােদশ) এর অধীন গ�ত বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন। 

 

 ৩। সংিবধােনর অ�ে�দ ১৪০ এর দফা (২) এর উপ-দফা (ক) এবং (খ) এ বিণ �ত �কান িবষেয় িন�বিণ �ত ��ে� কিমশেনর 

পরামশ � �হণ আব�ক হইেব না, যথা:- 

(ক)  এই �িবধানমালার তফিসল ১ এ িনিদ ���ত চাকির ও পদস�হ; এবং 

(খ)  কায �িবিধমালা (Rules of Business), ১৯৭৫ এর অধীন �য সকল পেদ িনেয়ােগর ��ে� 

রা�পিতর �িনিদ �� আেদেশর �েয়াজন হয়: 

তেব শত� থােক �য, এই �িবধানমালার িবধানাবিল িন�বিণ �ত িবষেয় �কান ��ােবর ��ে� �েযাজ� হইেব 

না, যথা:-    

(অ)  সরকােরর অধীন �কান সািভ �স, িডপ �াটেম�, বা কায �ালেয় অথবা সরকােরর অধীন �কান 

সািভ �স, িডপাট �েম� বা কায �ালেয়র শাখার �কান পেদ �েবেশর জ� িনধ �ািরত িব�মান �যা�তার 

পিরবত�ন; এবং 

(আ)  সরকােরর অধীন ন�ন �কান সািভ �েস বা পেদ �েবেশর জ� �যা�তা িনধ �ারণ। 

  

 ৪। কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না - 

(ক)  ইেতামে� �থম ��িণর চাকিরর একজন সদ� বা �থম ��িণর পেদ অিধি�ত �কান কম �কত�ােক 

�থম ��িণর চাকিরেত বা পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাইেয়র (িসেলকশেনর) ��ে�; 

(খ)  অবসর �হণ বা অ�ািতর পর �সেক�েম� বা �ি�র মা�েম িনেয়াগ�া� �িতর�া বািহনীর �কান 

কম �কত�া বা সদে�র �কান �বসামিরক চাকিরেত বা পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাইেয়র (িসেলকশেনর) ��ে�; 

(গ)  �কান ি�তীয় ��িণর চাকির বা পদ হইেত �কান কম �কত�ােক বদিলর মা�েম অ� �কান ি�তীয় ��িণর 

চাকিরেত বা পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাইেয়র (িসেলকশেনর) ��ে�; 
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(ঘ)  িন� অধ�ন �কান চাকির বা, ���মত,  িন� অধ�ন �কান পদ অথবা সরকার ক��ক িন� অধ�ন 

�কান চাকির বা, ���মত, িন� অধ�ন পদ িহসােব �ঘািষত �কান �বসামিরক চাকিরেত বা �বসামিরক পেদ 

িনেয়ােগর িনিম� বাছাইেয়র (িসেলকশেনর) ��ে�;  

(ঙ)  �তন জাতীয় ��েল ১৯ ও ২০ তম ��েডর �কান পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাইেয়র (িসেলকশেনর) 

��ে�; 

(চ) �কান িবভাগীয় অিফস, �জলা অিফস বা অধ�ন �কান অিফেসর �কান পেদ িনেয়ােগর িনিম� 

বাছাইেয়র (িসেলকশেনর) ��ে�, যিদ উহােত উ� অিফেসর �ধান বা অিফেসর অ� �কান কম �কত�া ক��ক 

িনেয়াগ �দান করা যায়, তেব �ক�ীয়ভােব িবভাগীয় �ধান ক��ক িনেয়াগেযা� পদ ইহার অ�� �� হইেব না; 

(ছ) �তীয় ��িণর চাকিরেত ও পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাইেয়র (িসেলকশেনর) ��ে�;  

(জ)  উপির-উি�¬িখত দফা (ক) এবং (খ) এর �কান এক� প�িত অ�সরণ �তীত, তফিসেল িনিদ ���ত 

চাকিরেত বা পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাইেয়র (িসেলকশেনর) ��ে�। 

 

 ৫। �িবধান ৪ এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, িন�বিণ �ত ��ে� কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না- 

 

(ক)     �কান পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাই (িসেলকশন), �যে�ে� উ� পেদ বাংলােদেশর বািহর হইেত 

িনেয়ােগর িনিম� বাছাই কিরবার জ� কিমশন স�িত �দান কিরয়ােছ এবং কিমশেনর সিহত পরামশ � �তীত 

অ��প িনেয়ােগ রা�পিতর স�িত পাওয়া িগয়ােছ; 

(খ)    �িশ�ণ �িত�ােন িশ�া�লক পদ এবং আবহাওয়া সং�া� িবভােগ িনেয়াগ �তীত, �িতর�া 

ম�ণালেয়র অধীন �বসামিরক পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাই (িসেলকশন); 

(গ)      �কান পেদ িনেয়ােগর িনিম� বাছাই (িসেলকশন), যিদ উ� পেদ িনেয়াগত� কম �কত�া ছয় মােসর 

অিধক পেদ বহাল না থািকবার স�াবনা থােক এবং কিমশন এই�প িনেয়ােগর জ� �থম অ�েরাধ �াি�র ১৫ 

িদেনর মে� �কান �াথ� �পািরেশ �থ � হয়: 

  তেব শত� থােক �য, কিমশেনর সিহত পরামশ � করা না হইেল এবং কিমশন উ��প িনেয়ােগ 

স�িত �দান না কিরেল, উ��প কম �কত�া ছয় মােসর অিধক উ� পেদ অথবা উহার ধারাবািহকতায় অ� �কান 

পেদ অিধি�ত থািকেবন না; 

(ঘ)    চাকিরর বয়স সমাি�েত অবসর�া� কম �কত�ােদর �ি� িভি�েত �নঃিনেয়াগ। 

 �া�া।- এই �িবধােন ‘‘িনেয়াগ’’  অেথ � অ�ায়ী িনেয়াগ বা দা�িরক �মতায় িনেয়াগ অ�� �� হইেব। 

 

 ৬। অপসারণ, বরখা�, চা�ির হইেত বা�তা�লক অবসর অথবা �থম ��িণর ও ি�তীয় ��িণর �গেজেটড পদ হইেত 

পদাবনিতর শাি� আেরােপর আেদশ �দান �তীত, ��লা�লক �কান িবষেয় কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না। 

 

 ৭। �িবধান- ৬ এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, �িতর�ার সিহত সংি�� �কান পেদ িন�� �কান �বসামিরক �ি�র 

��লা�লক �কান িবষেয় কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না। 

 

 ৮। সমে�িণ�◌ু� চাকিরেত পেদা�িত স¤পিক�ত �কান িবষেয় কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না। 

 

 ৮ক। িন� অধ�ন পদ হইেত িন�মান করিনক পদ বা সমে�ণীর �কান পেদ পেদা�িত স¤পিক�ত �কান িবষেয় কিমশেনর 

সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না। 

 

 ৯। খ�কালীন-পেদ িনেয়াগ স�িক�ত �কান িবষেয় কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না। 
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 ১০। �কান �ি�র �েবশন অবসায়েন কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না। 

 

 ১১। শাি� িহসােব �তীত অ� �কানভােব �কান কম �কত�ার বরখা� বা �নব �হাল স�িক�ত �কান িবষেয় কিমশেনর সিহত 

পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না। 

 

 ১২। চাকিরর �ি�র শত�া�সাের �কান �ি�র চাকিরর অবসায়ন স�িক�ত �কান িবষেয় কিমশেনর সিহত পরামেশ �র 

�েয়াজন হইেব না। 

 

 ১৩। িনধ �ািরত সমেয়র মে� �কান �ট� বা পরী�ায় উ�ীণ � হইবার �থ �তার কারেণ �কান িবিধ বা আেদেশ বিণ �ত শাি� 

আেরােপর ��ে� কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না। 

 

 ১৪। ��লা�লক মামলায় আিপল, �নিব �েবচনা ও �াথ �নাপ� স�িক�ত �কান িবষেয় কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন 

হইেব না। 

 

১৫। (১)The Bengal Public Service Commission Regulations, 1937 Ges The Public 

Service Commission (consultation by the Governor-General) Regulations, 1953  
এত�ারা রিহত করা হইল। 

 

(২) এই �িবধানমালার অধীন �য সকল িবষেয় কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন হইেব না এই �িবধানমালা 

�বত�েনর �েব � কিমশেনর িনকট ��িরত �সই সকল িবষয় �ত�াহার করা হইয়ােছ বিলয়া গ� হইেব। 
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তফিসল-১ 

(�িবধান ৩ ও ৪ ���) 

�গেজেটড পদ 

ম�ণালয়/ িবভাগ  পেদর নাম 
রা�পিতর সিচবালয় ১। 

২। 
�গােয়�া সং�ার সহকারী পিরচালক। 
জাতীয় িনরাপ�া �গােয়�া সং�ার ম�ির�ত সকল পদ। 

মি�পিরষদ সিচবালয়, 

সং�াপন িবভাগ  

 
 

১। 
২। 
৩। 
৪। 

 �ধানম�ীর রাজৈনিতক সিচব। 
 �ধানম�ীর উপ-একা� সিচব। 
 �ধানম�ীর গণেযাগােযাগ কম �কত�া। 
 �ধানম�ীর সহকারী একা� সিচব। 

পররা� িবষয়ক ম�ণালয় ১। 
২। 
৩। 
৪। 

 সহকারী সিচব, সাইফার ��েরা। 
 সাইফার িনরাপ�া কম �কত�া। 
 সাইফার কম �কত�া। 
 িবেদেশ বাংলােদশ িমশেন িন�� কম �কত�া। 
 সাইফার ত�াবধায়ক। 

বািণজ�  ম�ণালয় ১। 
২। 

�ািরফ কিমশেনর �চয়ার�ান। 
 �ািরফ কিমশেনর সদ�। 

�া�� ও জনসং�া িনয়�ণ 
ম�ণালয়/�া�� ও পিরবার ক�াণ 
ম�ণালয় (�া�� িবভাগ) 

১। �মিডেকল �াি�শনাস � (�াশনাল সািভ �েসস), ১৯৫০ এর অধীন 
িন�� িচিকৎসকগেণর িনেয়াগ ।    
 

আইন ও সংসদ িবষয়ক ম�ণালয় / 
আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক 
ম�ণালয় 

১। 
২। 
৩। 
৪। 
 
৫। 
৬। 
৭। 
৮। 

�া�স�ান । 
সরকােরর সিলিসটর। 
সরকােরর উপ-সিলিসটর। 
��িসেড� কাম �িডিসয়াল �ম�ার, আয়কর আিপল 
�াই��নাল। 
�ড�� �া�স�ান। 
সহকারী �া�স�ান। 
বার হইেত িন��� �জলা ও দায়রা জজ। 
গেবষণা কম �কত�া। 

ডাক, �টিল�াফ ও �টিলেফান 
ম�ণালয়/ ডাক ও �টিলেযাগােযাগ 
ম�ণালয় 

১। ডাক ও �টিল�াফ এর সহকারী উপ-মহাপিরচালক (�কবল 
�ময়ািদ পেদ)। 

িশ�া ম�ণালয়( িশ�া িবভাগ)  সরকােরর িশ�া উপেদ�া। 
ত� ও স�চার ম�ণালয়/ ত� 
ম�ণালয় 

১। 
২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 

পিরচালক, চলি�� ও �কাশনা িবভাগ। 
�ধান ত� কম �কত�া, ত� িবভাগ। 
পিরচালক, খবর িবভাগ। 
উপ-�ধান ত� কম �কত�া। 
ত� কম �কত�া, ��স। 
উপ-পিরচালক, গেবষণা ও �কাশনা । 

অথ � ম�ণালয় ১। মহা িহসাব-িনরী�ক ও িনয়�ক এর একা� সিচব। 
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বাংলােদশ রাইেফলস/বড �ার গাড � বাংলােদশ এর পদস�হ 

 

�রা� ম�ণালয় ১। সকল সামিরক (কম�াটা�) পদ এবং স�ণ � সামিরক/ 

কম�াটা� ��িতর অ�া� �গেজেটড পদ। 

সকল ম�ণালয়  ১। 

২।

  

ম�ী ও �িতম�ীর সহকারী একা� সিচব। 

ম�ী, �িতম�ী ও উপ-ম�ীর একা� সিচবগণ। 

পিরক�না কিমশন  ১। 

২।

  

পিরক�না কিমশেনর �চয়ার�ান ও সদ�। 

অ�ায়ী কম �কত�াগণ যাহারা ৩১ িডেস�র, ১৯৭৪ সাল পয �� 

িনরিব��ভােব �ই বৎসর বা অিধকসময় চাকির কিরয়ােছন। 

 

 

তফিসল-২ 

 

[১ িডেস�র, ১৯৮৬ তািরেখর এস.আর.ও. ৪৫৮ এ-এল/৮৬/এমই/আরআই/এস-৯/৮৬ এর দফা (গ) �ারা িব��]       

 

                                            

 

রা�পিতর আেদশ�েম 

 

 

(ফেয়জউ�ীন আহেমদ) 

সিচব 

 

 


