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সরকাির কম � কিমশেনর সদ� (কেম �র শত�াবিল) আইন, ১৯৭৪ 

(১৯৭৪ সেনর ২১ নং আইন) 

[১২ �ফ�য়াির, ১৯৭৪] 

সরকাির কম � কিমশেনর সদ�গেণর কেম �র শত�াবিল িনধ �ারণকে� �ণীত আইন 

 �যেহ� সরকাির কম � কিমশেনর সদ�গেণর কেম �র শত�াবিল িনধ �ারণ করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

  �সেহ� এত�ারা িন��প আইন করা হইল, যথা:- 

 ১। সংি�� িশেরানাম ও �বত�ন।- (১) এই আইন সরকাির কম � কিমশেনর সদ� (কেম �র শত�াবিল) আইন, ১৯৭৪ নােম 

অিভিহত হইেব। 

 (২) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ �ারণ কিরেব, �সই তািরখ হইেত ইহা কায �কর হইেব।  

 ২। সং�া।- িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িক� না থািকেল, এই আইেন,- 

(ক)  ‘‘সভাপিত’’ অথ � কিমশেনর সভাপিত; 

(খ)  ‘‘কিমশন’’ অথ � বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন অ�ােদশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সেনর ৫৭ নং অ�ােদশ) 

এর ধারা ৩ এর অধীন �িতি�ত বাংলােদশ সরকাির কম � কিমশন; 

(গ)  ‘‘সদ�’’ অথ � কিমশেনর �কান সদ�। 

 ৩। সভাপিত ও সদ�গেণর �বতন।- (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, �িত মােস- 

(ক)  সভাপিতেক মি�পিরষদ সিচেবর সমপিরমাণ �বতন পিরেশাধ কিরেত হইেব; এবং 

(খ)  �কান সদ�েক সরকােরর সিচেবর সমপিরমাণ �বতন পিরেশাধ কিরেত হইেব। 

 (২) �যে�ে�- 

(ক)  �জাত� বা �কান সংিবিধব� সং�া বা �কান রা�ায়� উে�ােগর �কান কেম � িন�� আেছন বা িছেলন 

এই�প �কান �ি�েক সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� করা হয়, �সইে�ে� িতিন উপ-ধারা (১) এ বিণ �ত 

�বতন অথবা িতিন সব �েশষ �য পেদ অিধি�ত িছেলন �সই পেদ চাকির অ�াহত রািখেল জাতীয় �বতন ��ল 

অ�সাের �য �বতন পাইেতন �সই �বতন, এই �ইেয়র মে� যাহা অিধক, �া� হইেবন; 

(খ)  সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� হইবার সময় �জাত� বা �কান সংিবিধব� সং�া বা �কান রা�ায়� 

উে�ােগর �কান কম � হইেত অবসর�া� �কান �ি�েক সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� করা হয়, �সইে�ে� 

িতিন উপ-ধারা (১) এ বিণ �ত �বতন �া� হইেবন, এবং ধারা ৩(১) ও ৩(২) এর অধীন সভাপিত বা সদ� �য 

�বতন উে�ালন কিরবার অিধকারী উহা হইেত �কান অবসর �িবধা, যিদ থােক, কত�ন করা হইেব না; 

(গ)  সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� �কান �ি� সভাপিত বা সদ� িহসােব দািয়ে� থাকাকালীন 

�জাত� বা সংিবিধব� সং�া বা রা�ায়� উে�ােগর �কান কম � হইেত অবসর �হণ কেরন, �সইে�ে� িতিন উপ-
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ধারা (১) এ বিণ �ত �বতন �া� হইেবন, এবং ধারা ৩(১) ও ৩(২) এর অধীন সভাপিত বা সদ� �য �বতন 

উে�ালন কিরবার অিধকারী উহা হইেত �কান অবসর �িবধা, যিদ থােক, কত�ন করা হইেব না; 

 ৩ক। আবাসন ভাতা �তীত অ�া� ভাতা ও �িবধািদ।- সভাপিত মি�পিরষদ সিচেবর সমপিরমাণ আবাসন ভাতা �তীত 

অ�া� ভাতা ও �িবধািদ এবং �কান সদ� সরকােরর সিচেবর সমপিরমাণ আবাসন ভাতা �তীত অ�া� ভাতা ও �িবধািদ �া� 

হইেবন। 

 ৪। আবাসন।- (১) সভাপিত িবনাভাড়ায় সরকাির আবাসন �িবধা অথবা উ��প আবাসন �িবধার পিরবেত� তাহার মািসক 

�বতেনর ৫০ শতাংশ আবাসন ভাতা �া� হইেবন।  

 (২) �কান সদ� িবনাভাড়ায় সরকাির আবাসন �িবধা অথবা উ��প আবাসন �িবধার পিরবেত� তাহার মািসক �বতেনর 

৫০ শতাংশ আবাসন ভাতা �া� হইেবন। 

 (৩) সভাপিত ও সদ�গণ �েত�েক তাহার ��ত আবািসক িব��ৎ, পািন ও �াস িবেলর সিহত মািসক অনিধক ১৯৫০ 

টাকা সম�য় কিরেত পািরেবন।  

 ৫। পিরবহণ।- (১) সভাপিত দা�িরক �েয়াজেন িবনাভাড়ায় সরকাির পিরবহণ �িবধা অথবা উ��প পিরবহণ �িবধার 

পিরবেত� মািসক ১০০০ টাকা যাতায়াত ভাতা �া� হইেবন: 

 তেব শত� থােক �য, যিদ দা�িরক �েয়াজন �তীত অ� �কান উে�ে� সরকাির পিরবহণ �বহার করা হয়, তাহা হইেল 

একজন সরকাির কম �চারী ক��ক অ��প উে�ে� সরকাির পিরবহণ �বহার কিরেল সরকােরর অ��েল �য হাের অথ � পিরেশাধ 

কিরেত হয়, সভাপিতেক �সই একই হাের সরকােরর অ��েল অথ � পিরেশাধ কিরেত কিরেত হইেব। 

 (২) �কান সদ� দা�িরক �েয়াজেন িবনাভাড়ায় সরকাির পিরবহণ �িবধা অথবা উ��প পিরবহণ �িবধার পিরবেত� 

মািসক ৬৫০টাকা যাতায়াত ভাতা �া� হইেবন। 

 ৬। �টিলেফান।- সভাপিত ও সদ�গণ �েত�েক তাহার বাসায় সরকাির খরেচ �ািপত এক� �টিলেফান �া� হইেবন এবং 

সভাপিত বা �কান সদ� ক��ক উ� �টিলেফােনর ভাড়া বাবদ বা �ি�গত �া�-কল �তীত, উহা হইেত �কান �টিলেফান কল 

বাবদ �কান মা�ল পিরেশাধ কিরেত হইেব না। 

 ৭। সভাপিত ও সদ�গেণর ��।- (১) �কান �ি� সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� হইবার সময় যিদ �জাত� বা �কান 

সংিবিধব� সং�া বা �কান রা�ায়� উে�ােগর �কান কেম � িন�� থােকন, তাহা হইেল িতিন উ� কম � হইেত অবসর �হণ না করা 

পয ��, িতিন উ��প িন�� না হইেল �য�প �� �ভােগর অিধকারী থািকেতন �সই�প �� �া� হইেবন, এবং উ� কম � হইেত 

অবসর �হণ কিরবার পর একজন সামিয়ক সরকাির কম �চারীর �ায় �� �া� হইেবন।  

 (২) �কান �ি� সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� হইবার সময় যিদ �জাত� বা �কান সংিবিধব� সং�া বা �কান 

রা�ায়� উে�ােগর �কান কেম � িন�� না থােকন, তাহা হইেল িতিন একজন সামিয়ক সরকাির কম �চারীর �ায় �� �া� হইেবন।  

 ৮। �া�িয়�।- �কান �ি� যিদ- 

(ক)  সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� হইবার সময়, �জাত� বা �কান সংিবিধব� সং�া বা �কান রা�ায়� 

উে�ােগর �কান কেম � িন�� না থােকন; বা 

(খ)  সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� হইবার �েব �, তাহার �া� �কান �পনশন, �া�িয়� বা অ�া� 

অবসর �িবধা �তীত উ��প কম � হইেত অবসর �হণ কেরন বা উ��প কেম � িন�� না থােকন, 
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তাহা হইেল িতিন সভাপিত বা সদ� িহসােব �িত এক বৎসর দািয়� পালেনর জ� তাহার এক 

মােসর �বতেনর সমপিরমাণ �া�িয়� �া� হইেবন এবং কম �াবসােনর পর পিরেশাধেযা� হইেব। 

 ৯। ভিব� তহিবল।- (১) �যে�ে� সভাপিত বা সদ� িহসােব িন�� �কান �ি�, তাহার িন�ি�র সময়, �কান 

অংশ�দায়ক ভিব� তহিবেলর (কি�িবউটির �িভেড� ফাে�র) চ�দা দাতা হন এবং তাহার িন�ি�র পর উ��প চ�দা দাতা িহসােব 

চ�দা �দান কেরন, �সইে�ে� সরকার তাহার িন�ি�র পর উ��প চ�দা �দান কিরেব এবং উ� �ি� সভাপিত বা সদ� িহসােব 

িন�� না হইেল তৎক��ক �য পিরমাণ চ�দা �দান কিরেত হইেতা উ� তহিবেল �সই পিরমাণ চ�দা �দান অ�াহত রািখেব। 

 (২) �যে�ে� �কান �ি� সভাপিত বা সদ� িহসােব তাহার িন�ি�র সময় �জাত� বা �কান সংিবিধব� সং�া বা �কান 

রা�ায়� উে�ােগর �কান কেম � িন�� না থােকন, �সইে�ে� িতিন, একজন সামিয়ক সরকাির কম �চারীর উপর �েযাজ� শেত�, �কান 

সাধারণ ভিব� তহিবেল চ�দা �দান কিরেত পািরেবন। 

 ১০। �মণ ভাতা।- সভাপিত বা �কান সদ� দা�িরক কােজ �মণ কিরেল, িতিন একজন �থম ��িণর সরকাির কম �চারীর 

�ায় �মণ ভাতা �া� হইেবন। 

১১। িচিকৎসা �িবধা।- সভাপিত বা �কান সদ� একজন �থম ��িণর সরকাির কম �চারীর �ায় িচিকৎসা �িবধা �া� 

হইেবন। 

 


