
লঘদুণ্ড প্রদানেরনেনে যে প্রক্রিযা অেসুরণ কক্ররনে হয, োহার ক্রিস্তাক্ররে ক্রিিরণ। 

েখে যকাে সরকারী কর্মচারীর ক্রিরুনে ক্রিক্রি-৩এর উপ-ক্রিক্রি (এ) িা (ক্রি) িা (ক্রস) এর অিীনে 
যকাে কােমির্ গ্রহে করা হয এিং উপ-ক্রিক্রি (১)-যে িক্রণমে কেতম পে, সক্রচি অথিা কর্মকেম া র্নে 
কনরে অক্রিনোন গ প্রক্রেক্রিে হইনল ক্রেরস্কার দণ্ড প্রযান গোন গয হইনি, োহা হইনল, যেের্ে, 

কেতম পে, সক্রচি অথিা কর্মকেম া, অক্রিেনুের িযক্রেগে শুোেী গ্রহণ পিূমক কারণ ক্রলক্রপিে কক্ররযা 
ক্রেরস্কার দণ্ড আরান প কক্ররনে পাক্ররনিে। 

সরকারী কর্মচারী (শ ৃংখলা ও আপীল) বিবির্ালা, ১৯৮৫ অনযুাযী লঘুদণ্ড প্রদাননরনেনে যয প্রবিযা 
অনুসরণ কবরনে হয, োহার বিস্তাবরে বিিরণ। সরকারী কর্মচারী (শ ৃংখলা ও আপীল) বিবির্ালা, 
১৯৮৫ এর যয বিিানন লঘুদণ্ড প্রদাননর প্রবিযা বলবপিদ্ধ আনে োহা বননয িণমনা করা হইল :  

ক্রিক্রি-৬। লঘদুণ্ড আনরানপর যেনে েদনের পেক্রে। - 

(১) যখন যকান সরকারী কর্মচারীর বিরুনদ্ধ বিবি-৩ এর দফা (এ) িা (বি) িা (বস) যে 
িবণমে কারনণ িযিস্থা করা প্রযান জন হয এিৃং কে ম পে যয যসনেনে রাষ্ট্রপবে কে ম পে যসনেনে 
সরকারী কর্মচারীর সৃংবিষ্ট র্ন্ত্রণালয িা বিভানের সবচি অথিা এই যপ্রবেনে সািারণ িা বিনশষ 
আনদনশ কে ম পে িা সবচনির ের্ো প্রযান জনকারী কর্মকেম া যবদ অবভর্ে পান ষণ কনরন যয, 

অবভযান ে প্রর্াবণে হইনল, োহানক বেরস্কার অনপো কন ার যান েয শাবস্ত প্রদান করা হইনি, োহা 
হইনল কে ম পে িা প্রশাসবনক র্ন্ত্রণালয িা বিভানের সবচি িা কর্মকেম া যেের্নে-  

যয, অবভযুক্ত িযবক্তর বিরুনদ্ধ আনীে অবভযান েসর্ূহ োহানক বলবখেভানি অিবহে কবরনিন এিৃং 
অবভযুক্ত িযবক্ত কে ম ক অবভযান ে প্রাবির সাে কাযমবদিনসর র্নিয োহার আচরনণর ককবফযে 
যদওযার জনয িবলনলন এিৃং বেবন িযবক্তেে শুনানী চানহন বকনা োহাও জানাইিার জনয িবলনিন ; 

এিৃং  

(বি) অবভযুক্ত িযবক্ত বনিমাবরে িা িবিমে সর্নযর র্নিয োহার ককবফযে দাবখল কবরনল োহা 
বিনিচনার পর এিৃং বেবন িযবক্তেে শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ কবরনল, িযবক্তেে শুনানীর সুযান ে দাননর 
পর অথিা বনিমাবরে সর্নযর র্নিয যকান প্রকার। ককবফযে দাবখল না কবরনল, অবভযুনক্তর বিরুনদ্ধ 
যয যকান লঘুদণ্ড আরান প কবরনে পাবরনিন : 

েনি কে ম পে সবচি িা কর্মকেম া, যযইনেনে বযবন হন, বেবন যুবক্তযুক্ত র্নন কবরনল অবভযান ে েদন্ত 
পূিমক প্রবেনিদন দাবখনলর জনয অবভযুনক্তর বনম্ন পদর্যমাদা নন, এর্ন একজন কর্মকেম ানক েদন্তকারী 
কর্মকেম া বনযান ে কবরনে পাবরনিন। 

(২) েদন্তকারীর কর্মকেম ার র্োর্েসহ প্রবেনিদন প্রাবির পর যেের্ে, কে ম পে, সবচি িা কর্মকেম া 
চূডান্ত বসদ্ধান্ত গ্রহণ কবরনিন িা প্রযান জন র্নন কবরনল পুনঃেদনন্তর আনদশ বদনিন। 



(৩) যেের্ে, কে ম পে, সবচি িা কর্মকেম া পুন: েদনন্তর প্রবেনিদন প্রাবির পর চূডান্ত বসদ্ধান্ত গ্রহণ 
কবরনিন। 

(৪) [বিলিু] 

(৫) যখন যকান সরকারী কর্মচারীর বিরুনদ্ধ বিবি-৩এর উপ-বিবি (এ) িা (বি) িা (বস) এর 
অিীনন যকান কাযমির্ গ্রহন করা হয এিৃং উপ-বিবি (১)-যে িবণমে কে ম পে, সবচি অথিা 
কর্মকেম া র্নন কনরন অবভনযান ে প্রবেবিে হইনল বেরস্কার দণ্ড প্রযান েযান েয হইনি, োহা হইনল, 

যেের্ে, কে ম পে, সবচি অথিা কর্মকেম া, অবভযুনক্তর িযবক্তেে শুনানী গ্রহণ পূিমক কারণ বলবপিদ্ধ 
কবরযা বেরস্কার দণ্ড আরান প কবরনে পাবরনিন। েনি অবভযুক্ত িযবক্তেে শুনানীর জনয হাবজর 
হইনে িযথম হইনল িা উপবস্থে হইনে অস্বীক বে জ্ঞাপন কবরনল শুনানী িযেীে উক্ত বেরস্কার দণ্ড 
আরান প করা যাইনি অথিা উপ-বিবি (১) হইনে (৩) -যে িবণমে পদ্ধবে অনুসরণ পূিমক 
োহার উপর দণ্ড আরান প করা যাইনি ; বকন্তু এই যেনে অবভযান ে প্রবেবষ্টে হইনল বেরস্কার দণ্ড 
অনপো গুরুের দণ্ড আরান প কবরনে হইনি। যবদ অবভযুক্ত িযবক্ত দািী কনরন যয, োহানক বলবখে 
ভানি অবভযান ে জানাইনে হইনি, োহা হইনল উপ-বিবি (১) হইনে (৩) - যে িবণমে পদ্ধবে 
অনুসরণ কবরনে হইনি এিৃং এইনেনে অবভযান ে প্রবেবিে। হইনল বেরস্কার দণ্ড অনপো গুরুের 
দণ্ড আরান প কবরনে হইনি। 

 

 

 


