
প্রথম শ্রেণীভুক্ত কমমচারী অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রকাি কমমচারী উধ্বতি কম। ধ্বতি কতম েপক্ষর 
নিপেষ আপেপের শ্রপ্রনক্ষপত প্রােয িয় এমি শ্রকাি নিপেষ যািিাহপি ভ্রমণ কনরপে এিং ইহার িযয় 
সাধারণ নিনধ মাপ তাপিক তাহার প্রােয দেনিক ভাতা ও েথভাডা ভাতার অনধক হইপে, নতনি 
উক্ত প্রােয দেনিক ভাতা িা েথভাডা ভাতার েনরিপতম  প্রকৃত িযয় োইপিি। প্রকৃত িযপয়র উক্ত 
নিপে ঊধ্বমতি কতৃম েক্ষ স্বাক্ষনরত ও নিয়ন্ত্রণকারী কমমকতম া কতৃম ক প্রনতস্বাক্ষনরত এই মপমম প্রতযয়ি 
েত্র সংযকু্ত কনরপত হইপি শ্রয, এই নিপেষ যাি িযিহার অেনরহাযম নিে এিং এই অিস্থা িণমিা 
কনরপত হইপি। 

 

বাাংলাদেশ সার্ভি স রুলস, র্িতীয় খদে যে সব র্বর্িদত দের্িক ভাতা গ্রহদে র্বর্ি র্িদেি বর্েিত আদে 
তাহা র্িদে প্রেত্ত হইল :  

নিনধ-৫৫। সের েপ্তর হইদত অিপুর্ির্তকালীি সমদয়র দের্িক সািারে বযয় র্মটািাদ র জিয 
প্রর্তর্েি অিপুর্ির্তর জিয প্রেত্ত ভাতাদক দের্িক ভাতা বদল । 

পর্রভ্রমেকাদল সড়ক পদে ভ্রমদের জিয দের্িক ভাতা োবী করা হইদল সের েপ্তর হইদত োত্রা 
আরদের এবাং সের েপ্তদর প্রতযাবতি দির র্েদি যে েরূত্ব পেিন্ত ভ্রমে করা হয়, তাহা র্বদল উদেখ 
কর্রদত হইদব। | ফান্ডাদমন্টাল রুলস্ এর সাবর্সর্িয়ারী রুলস্ ৭৬ িাং র্বর্ির সরকারী র্সদ্ধাদন্তর 
অাংদশ দেির্িি সািারে বযয় সম্পদকি  বলা হইয়াদে যে, অবিাি িাদির পাাঁচ মাইদলর মদিয ভ্রমদের 
জিয পে ভাড়া প্রাপয হয় িা র্বিায় উক্ত পাাঁচ মাইদলর মদিয ভ্রমদের বযয় এই দেির্িি সািারে 
বযদয়র অন্তভুি ক্ত। 

নিনধ-৫৬। এই র্বর্িমালায় স্পষ্টভাদব অিযরূপ র্বিাি িা োকার যেদত্র যে সকল কমিচারীর োর্য়ত্ব 
হইল ভ্রমে করা, ঐ সকল কমিচারীগে পর্রভ্রমেকাদল দের্িক ভাতা উদত্তালি কর্রদবি এবাং ভ্রমদে িা 
োর্কদল দের্িক ভাতা উদত্তালি কর্রদত পার্রদবি িা। |  

নিনধ-৫৮। সের েপ্তর হইদত অিপুর্ির্ত কাল ২৪ ঘণ্টার যবশী িা হওয়া সদেও ের্ে োত্রার আরে 
এবাং োত্রার সমার্প্ত েইুটি পৃেক পর্িকা র্েদি হয়, তাহা হইদল একটি মাত্র দের্িক ভাতা পাইদব। |  

নিনধ-৫৯। এর বযাখযায় বলা আদে যে, অেি মন্ত্রোলদয়র ১-১০-১৯৭৬ তার্রদখর অম/প্রর্ব-
২/ভাতা-৫৫/৭৬-৩০৫ স্মারক অিুোয়ী পাবিতয চট্টগ্রাম অঞ্চদল ভ্রমদের জিয ভ্রমেভাতা এবাং 
দের্িক ভাতা (টিএ/র্িএ)-এর হার (অবযয় বহুল) িাদির ভ্রমে ভাতা এবাং দের্িক ভাতা 
(টি/এ/র্িএ) এর হাদরর র্িগুে হইদব। 

নিনধ-৬১। প্রেম যেেীভুক্ত কমিচারী অদপো র্িে যেেীভুক্ত যকাি কমিচারী উধ্বতি কম। ধ্বতি 
কতি পদের র্বদশে আদেদশর যপ্রর্েদত প্রাপয িয় এমি যকাি র্বদশে োিবাহদি ভ্রমে কর্রদল এবাং 
ইহার বযয় সািারে র্বর্ি মাদ তাদবক তাহার প্রাপয দের্িক ভাতা ও পেভাড়া ভাতার অর্িক হইদল, 

র্তর্ি উক্ত প্রাপয দের্িক ভাতা বা পেভাড়া ভাতার পর্রবদতি  প্রকৃত বযয় পাইদবি। প্রকৃত বযদয়র 



উক্ত র্বদল ঊধ্বিতি কতৃি পে স্বাের্রত ও র্িয়ন্ত্রেকারী কমিকতি া কতৃি ক প্রর্তস্বাের্রত এই মদমি 
প্রতযয়ি পত্র সাংেুক্ত কর্রদত হইদব যে, এই র্বদশে োি বযবহার অপর্রহােি র্েল এবাং এই অবিা 
বেিিা কর্রদত হইদব। 

সের েপ্তর হইপত োাঁচ মাইপের অনধক েরূপে সরকারী কাপে অিস্থাি কনরপে নিপম্নাক্ত ক্রমিধমমাি 
হাপর দেনিক ভাতা োইপিি:  

(ক) প্রেম েশ র্েি পাইদবি পূেি হাদর।  

(খ) পরবতী র্বশ র্েি পাইদবি সািারে হাদরর র্তি চতুেিাাংশ হাদর। 

(গ) পরবতী সমদয় পাইদবি সািারে হাদরর অিিহাদর। 

তদব দের্িক ভাতার হার যকািক্রদমই সাংর্িষ্ট কমিচারীর পরবতী র্িে যগ্রদির কমিচারীর সািারে 
হাদর প্রাপয সবির্িে ভাতা অদপো কম হইদব িা। [এফ আর এর এস আর-৭৩ এর সরকারী 
আদেশ]। 

 


