
উন্নয়ন প্রকল্পে চুক্তিক্তিক্তিক ক্তনল্পয়োগ নীক্তিমোলো ১৯৯৭ 

 

জনপ্রশোসন মন্ত্রণোলল্পয়র প্রজ্ঞোপন নং সম/সওব্য/টিম-৪(২)/উ:প্র:ক্তন/৪৭/৯৭-১৮৮, িোক্তরখ: ২১ 
আগস্ট, ১৯৯৭ অনুযোয়ী উন্নয়ন প্রকেসমূল্পে জনব্ল ক্তনল্পয়োগ, মময়োদকোল, মব্িন িোিোক্তদ ইিযোক্তদ 
ক্তনর্ধোরল্পণর ব্যোপোল্পর ক্তনম্নব্ক্তণধি নীক্তিমোলো সম্বক্তলি ক্তনল্পদধশোব্লী অনসুরণ কক্তরল্পি েইল্পব্: 

১। সরকোর অনুল্পমোক্তদি প্রকল্পের পদ অর্ধ ক্তব্িোল্পগর ১২-৪-৯৪ ক্তিষ্টোব্দ িোক্তরল্পখর নং 
অম/অক্তব্/উ:গ:শো:৩/৯৪-৩৩৯ অনযুোয়ী সৃক্তষ্ট এব্ং সংরক্ষণ করো েইল্পব্; 

২। অনুল্পমোক্তদি ক্তনল্পয়োগক্তব্ক্তর্ অনুসোল্পর এব্ং ক্তনল্পয়োগ কক্তমটির সুপোক্তরশক্রল্পম সংযুি ছক মমোিোল্পব্ক 
প্রকল্পের ক্তব্ক্তিন্ন মব্িন মেড ১-১০ পযধন্ত প্রশোসক্তনক মন্ত্রণোলয়/ক্তব্িোল্পগর সক্তচব্ এব্ং ১১-২০ পযধন্ত 
প্রকে পক্তরচোলক কিৃধ ক চুক্তিক্তিক্তিক সোকুলয মব্িল্পন (Consolidated Pay) জনব্ল ক্তনল্পয়োগপ্রোপ্ত েইল্পব্; 

৩। চুক্তিক্তিক্তিক ক্তনল্পয়োক্তজি জনব্ল্পলর সোকুলয মব্িন ও অনযোনয সুক্তব্র্ো অর্ধ ক্তব্িোল্পগর স্মোরক নং 
অম/অক্তব্/উ:১/ক্তব্ক্তব্র্-৫২/৯৬-৩২০ িোক্তরখ: ৩-৭-৯৭ ক্তিষ্টোব্দ এর পক্তরপত্র অনুযোয়ী ক্তনর্ধোক্তরি 
েইল্পব্। এই ক্তব্ষল্পয় অর্ধ ক্তব্িোগ কিৃধ ক পরব্িীল্পি অনয মকোন পক্তরপত্র জোক্তর েইল্পল িোেো অনসুরণীয় 
েইল্পব্। িল্পব্ রোজস্ব ব্োল্পজটিূি স্থোয়ী কমধকিধ ো কমধচোরীগণ ক্তনজ মব্িনক্রল্পম প্রকে পল্পদ ক্তনল্পয়োগ 
লোল্পির মযোগয েইল্পব্। 

৪। প্রকে (ক্তব্ক্তনল্পয়োগ/টিএ প্রকে) ছল্পক উক্তলিখক্তখি জনব্ল্পলর ক্তব্্োক্তরি িোক্তলকো ক্তপক্তপ/ক্তপক্তসক্তপ/টিএ-
ক্তপক্তপ'র সংক্তিষ্ট ক্রক্তমল্পক ক্তনম্নক্তলক্তখি ক্তব্ষয়গুক্তলর উল্পলিখখ র্োক্তকল্পি েইল্পব্: 

ক) সোকুলয মব্িনসে পল্পদর িোক্তলকো; 

খ) অক্তিজ্ঞিোসে ক্তনর্ধোক্তরি ক্তশক্ষোগি মযোগযিো; 

গ) পল্পদর কিৃধ ব্য ও দোক্তয়ল্পের (Charter of duties) ক্তব্ব্রণ। 

৫। প্রকল্পের জনব্ল সোব্ধক্ষক্তণকিোল্পব্ প্রকল্পের কোল্পজ ক্তনল্পয়োক্তজি র্োক্তকল্পব্ এব্ং চুক্তিক্তিক্তিক জনব্ল্পলর 
মক্ষল্পত্র প্রচক্তলি আচরণ ও অনযোনয ক্তব্ক্তর্সমূে প্রল্পযোজয েইল্পব্। 

৬। কোল্পজর মোন (Performance) সল্পন্তোষজনক নো েইল্পল প্রকে পক্তরচোলক/উপযুি কিৃধ পক্ষ একমোল্পসর 
মনোটিশ প্রদোন করি প্রকল্পে ক্তনল্পয়োক্তজি জনব্ল্পলর চুক্তি ব্োক্তিল কক্তরল্পি পোক্তরল্পব্। িল্পব্ চুক্তি ব্োক্তিল্পলর 
পূল্পব্ধ সরকোরী পোওনো আদোয় করোর ব্যব্স্থো েেণ কক্তরল্পি েইল্পব্। 

৭। চুক্তিক্তিক্তিক ক্তনল্পয়োক্তজি জনব্ল অস্থোয়ী কমধচোরীল্পদর নযোয় ছুটি প্রোপয েইল্পব্; 



৮। প্রকল্পে ক্তনল্পয়োক্তজি জনব্লল্পক অনয পল্পদ ব্দক্তল করো যোইল্পব্ নো; িল্পব্ ময প্রকল্পে িোেোল্পক ক্তনল্পয়োগ 
করো েইয়োল্পছ মস প্রকে আওিোয় অনয স্থোল্পন প্রকে পক্তরচোলক িোেোল্পক ব্দক্তল কক্তরল্পি পোক্তরল্পব্; 

৯। প্রকে মময়োদ মশল্পষ চুক্তিপত্রই অব্যব্ক্তেি পত্র ক্তেল্পসল্পব্ গণয েইল্পব্; 

১০। এই ক্তনল্পদধশ জোক্তরর পর এিদসংক্রোন্ত জনপ্রশোসন মন্ত্রণোলয় কিৃধ ক ইল্পিোপূল্পব্ধ জোক্তরকৃি (১) 
সম(উ:ওব্ো:-১)-৮/৯৩-১০২ িোক্তরখ: ৩০-০৭-৯৪, (২) সম(উ:ওব্ো-১)-৮/৯৩-১২ িোক্তরখ: 
১৮-১-৯৫ এব্ং (৩) সম(উ:ওব্ো:-১)-৮/৯৩-১৩ িোক্তরখ: ১৮-১-৯৫ ক্তিষ্টোব্দ ব্োক্তিল ব্ক্তলয়ো 
গনয েইল্পব্। 

 


