
১) এই বববি রকারী কমমচারী (মুবিযযাদ্ধাযের জ্জেষ্ঠতা) বববিমাা, ১৯৭৯ ববয়া অবভবত ইযব। 

(২) আপাতত: ববৎরকারী কমমচারীযের চাকুরীর অন্োণ্ে লতম াবীযত অথবা জ্জেষ্ঠতা ংক্রান্ত 
জ্কান্ আইন্, আযেল বা বন্যেম যল অন্ে জ্কান্ বকছু উযেখ থাকা যে এই বববিমাা কাযমকর ইযব। 

(৩) এই বববিমাার জ্কান্ ববয় বা প্রযে যবে জ্কান্ বকছু পবরপন্থী ন্া থাযক তাা ইয 
মুবিযযাদ্ধা ববযত বন্যনাি অযন্যকর মযিে জ্ই বেবিগণ্যক বুঝাইযব যাারা ১৯৭১ াযর ২৫ জ্ল 
মাচম  তাবরযখ তাোন্ীন্তন্ পাবকস্তান্ রকার, পূবম /পবিম পাবকস্তান্ রকাযরর চাকুরীযত বন্যয়াবজত 
থাবকয়া স্বািীন্তা ংগ্রাযম অংলগ্রণ্ কবরয়াযছন্: 

(ক) যাারা মুবজবন্গরস্থ বাংাযেল রকাযরর বন্কট আন্ুষ্ঠাবন্কভাযব বরযপাটম  কবরয়াবছযন্ এবং 
বাংাযেল রকার যাাবেগযক গ্রণ্ কবরয়াবছযন্। 

(খ) যাারা বাংাযেযলর বভতযর বা বাবযর থাবকয়া স্বািীন্তা ংগ্রাযম অংলগ্রযণ্র উযেযলে ৩রা 
বিযম্বর, ১৯৭১ াযর পূবমবতী বতন্ মাযর কম ন্য় এমন্ মযয়র জন্ে েখোর বাবন্ীর অিীযন্ 
চাকুরী করা ইযত ববরত বছযন্ এবং েখোর বাবন্ীর বন্কট ইযত জ্কান্ জ্বতন্ ভাতাবে গ্রণ্ 
কযরন্ ন্াই এবং যাারা অন্ে জ্কান্ ববযেলী রকারী বা ঐ ববযেলী রকাযরর অিীন্স্ত জ্কান্ 
প্রবতষ্ঠাযন্র অিীযন্ চাকুরী কযরন্ ন্াই বকন্তু জ্কান্ কারযণ্ বাংাযেল রকাযরর বন্কট 
আন্ুষ্ঠাবন্কভাযব বরযপাটম  কযরন্ ন্াই। 

(গ) যাারা ববযেল ইযত বাংাযেল রকাযরর প্রবত আন্গুতেপ্রকাল কবরয়াবছযন্ এবং যদ্বারা 
তাারা ৩১ জ্ল অযটাবর ১৯৭১ াযর পূযবম তোন্ীন্তন্ জ্কন্দ্রীয় অথবা প্রাযেবলক রকাযরর চাকুরী 
পবরতোগ কবরয়াবছযন্। 

(ঘ) যাারা স্বািীন্তা ংগ্রাযমর জন্ে কাজ কবরয়াবছযন্ এবং ১৭ই এবপ্র, ১৯৭১ া ইযত ১৬ 
বিযম্বর, ১৯৭১ া পযমন্ত মুববন্গরস্থ বাংাযেল রকাযরর বন্যেমলাবী মাবন্য়া চবয়াবছযন্ বকন্তু 
ববযেল ইযত জ্কান্ জ্কৌলগত কারযণ্র জন্ে এবং মুবজবন্গরস্থ বাংাযেযলর বন্কট ইযত ুস্পষ্ট  
জ্রকযিম র বন্যেম যলর আতায় জ্খাাখুবভাযব বাংাযেল রকাযরর প্রবত জ্কান্ অন্ুগতে প্রকাল কবরযত 
পাযরন্ ন্াই। 

(ঙ) যাারা েখোর বাবন্ীর কতৃম ক কারােযে েবেত ইয়াযছন্ বা েখোর বাবন্ীর বন্কট 
অন্তরীণ্ (Detention) বছযন্ এবং মুবি পায়ার পর ১৬ বিযম্বর, ১৯৭১ াযর পূযবম চাকুরীযত 
তাাযের পুন্মবা করা য় ন্াই অথবা চাকুরী বরখাস্ত বা ববস্কার করা ইয়াবছ অথবা যাারা 
জ্স্বচ্ছায় জ্যাগোন্ কযরন্ ন্াই। 

  

(৪) একজন্ মুবিযযাদ্ধা কমমচারী ২৫ জ্ল মাচম  , ১৯৭১ ায জ্য পযে বা বছযন্ অথবা জ্য 
চাকুরীযত বন্যয়াবজত বছযন্ জ্ই পযে বা চাকুরীযত েইু বৎর ভূতাযপক্ষ জ্জেষ্ঠতা (Antedated 

Seniority) পযোন্নবত  জ্বতন্ বন্িমারযণ্ ুববিা পাইযবন্। 



উোরণ্: (ক) ১৯৬০ ায বন্যয়াগপ্রাপ্ত মুবিযযাদ্ধা কমমচারীযক ১৯৫৮ ায বন্যয়াগপ্রাপ্ত ববয়া 
িরা ইযব এবং ১৯৫৮ াযর স্বাভাববক বন্যয়াগপ্রাপ্তযের বন্যয়াগ তাবকার বমবন্ন তাাযের স্থান্ 
ইযব। কোিার াবভম যর েেযের জ্ক্ষযে যবে একই বোযচ েইু বা তযতাবিক মুবিযযাদ্ধা কমমচারী 
থাযকন্ তাা ইয, তাারা তাাযের বন্জস্ব বোযচর আযপবক্ষক জ্জেষ্ঠতা ংরক্ষণ্ কবরযবন্। 

(খ) এই বববির আতায় তোন্ীন্তন্ পূবম পাবকস্তান্ ববভ াবভম যর জ্কান্ মুবিযযাদ্ধা েে যবে 
তাার েইু বৎযরর ভূতাপযক্ষ জ্জেষ্ঠতা বা এবিযিযটি ববন্য়বরটির কারযণ্ ববন্য়র জ্স্কয পযোন্নবত 
পাইয়া থাযকন্, তযব বতবন্ তাার মূ বোযচর স্বাভাববকভাযব পযোন্নবত প্রাপ্তযের ইযত েইু বৎর 
জ্জেষ্ঠতা পাইযবন্। 

(৫) এই বববির আতায় একজন্ মুবিযযাদ্ধাযক েইু বৎযরর ভূতাযপক্ষ জ্জেষ্ঠতা মঞ্জরু করার ফয 
এই জ্জেষ্ঠতার আযাযক তাার জ্বতন্ পুন্:বন্িমারণ্ করা ইযব বকন্তু পুন্:বন্িমারযণ্র কায বতবন্ 
জ্বতযন্র জ্কান্ বযকয়া প্রাপে ইযবন্ ন্া। 

(৬) শুিুমাে স্বািীন্তা ংগ্রাযমর অংলগ্রযণ্র পুরস্কার বাযব একজন্ মুবিযযাদ্ধা কমমচারীযক যবে 
এমন্ জ্কান্ পযোন্নবত প্রোন্ করা য় যাা আযপবক্ষক জ্জেষ্ঠতার ববচাযর বতবন্ কখযন্া প্রাপে ইযতন্ 
ন্া, জ্ই জ্ক্ষযে উি মুবিযযাদ্ধা এই বববির আতায় েইু বৎযরর ভূতাযপক্ষ জ্জেষ্ঠতা বা এবিযিযটি 
ববন্য়বরটির ুববিা প্রাপে ইযবন্ ন্া। 

 


