
  
 
 

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ননয় াগ,পয়দান্ননি,শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা,পদা ন 

পনিকল্পনা ইিযানদ), নবভাগী  মামলা এবং ককার্ ট মামলা। 

                
উপস্থাপনা ঃ গকুল চাঁদ দাস, সদস্য, আইনিআিএ  

 



 

পনিচালকগয়েি দান ত্ব ও কার্ টাবলী: 

 

ব্যাংয়কি পনিচালনা পর্ টদ নীনি ননর্ টািেী নবর্য়  সয়ব টাচ্চ ক্ষমিাি 

অনর্কািী।  

 

নবদ্যমান আইন ও নবনর্-নবর্ায়নি আওিা  সুষ্ঠুভায়ব ব্যাংক 

পনিচালনাি জন্য নীনিমালা প্রে ন ও অনুয়মাদন কিা পনিচালনা 

পর্ টয়দি দান ত্ব। 

 

সূত্র: ব্যাংক পনিচালকয়দি জন্য গাইিলাইন, বাংলায়দশ ব্যাংক। 

 

 

 



 

পনিচালকগয়েি দান ত্ব ও কার্ টাবলী: 

ব্যাংয়কি পনিচালনা পর্ টদ ব্যাংয়কি দীর্ ট কম ানদ উয়েশ্য ও লক্ষয 

ননর্ টািে কিয়ব এবং লক্ষয অজটয়নি জন্য ককৌশল ও কার্ টপনিকল্পনা 

কিয়ব; 
 

পনিচালনা পর্ টদ বানর্ টক নভনিয়ি ব্যবসান ক ও অন্যান্য লক্ষযমাত্রা 

ননর্ টািে কিয়ব এবং লক্ষমাত্রা অজটয়নি কম ট পনিকল্পনা কিয়ব। 

 

পনিচালনা পর্ টদ ত্রত্রমানসক নভনিয়ি কার্ টপনিকল্পনা বাস্তবা য়নি 

অগ্রগনি মূল্যা ন কিয়ব। 

 

সূত্র: ব্যাংক পনিচালকয়দি জন্য গাইিলাইন, বাংলায়দশ ব্যাংক। 

 

 



 

 

পনিচালকগয়েি দান ত্ব ও কার্ টাবলী: 

 

ব্যাংয়কি পনিচালনা পর্ টদ প্রর্ান ননব টানি ও অন্যান্য উর্ টিন কম টকিটায়দি 

জন্য মুখ্য কম টসম্পাদন ননয়দ টশক (KPI) ননর্ টািে কিয়ব এবং সম  সম  

িা মূল্যা ন কিয়ব। 

 

ননয় াগ, পয়দান্ননি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শানস্তমূলক ব্যবস্থা, মানবসম্পদ উন্ন ন 

ইিযানদ সম্পনকটি নীনি এবং চাকুনিনবনর্ প্রে ন কিয়ব। 
 
সূত্র: ব্যাংক পনিচালকয়দি জন্য গাইিলাইন, বাংলায়দশ ব্যাংক। 

 

 

 



মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নক?  
 

 কর্ ককান প্রনিষ্ঠায়ন নবনভন্ন র্িয়েি সম্পদ থায়ক। কসগুয়লাি ময়ে মানব সম্পদই 

(Human Resource) িয়লা সবয়চয়  গুরুত্বপূে ট ও মূল্যবান সম্পদ। কািে 

মানুর্ই সবনকছু পনিচালনা কয়ি। ককান প্রনিষ্ঠায়ন  স্থাবি-অস্থাবি সম্পয়দি পনিমাে 

র্ি নবশালই কিাক না ককন নকংবা র্ি মূল্যবান ও অিযাধুননক র্ন্ত্রপানি বা প্রযুনিই 

থাক না ককন কসগুয়লা ব্যবিায়িি মােয়ম কাংনিি লক্ষয অজটয়নি জন্য প্রয় াজন ি  

মানুয়র্ি। 

 

ককান প্রনিষ্ঠায়নি  কম টকায়েি সায়থ জনিি সকল ব্যনিই কসই প্রনিষ্ঠায়নি মানব 

সম্পদ বৃিিি অয়থ ট ককান প্রনিষ্ঠায়নি মানব সম্পদ বলয়ি কবাঝা  কসই প্রনিষ্ঠায়নি 

কম ট িৎপিিা  অন্তর্ভ টি সকল ব্যনি এবং িায়দি সনিনলি কম টদক্ষিা, কমর্া, জ্ঞান, 

মূল্যয়বার্, আচিে, সৃনষ্ঠশীল কর্াগ্যিা ও নতুন নকছু নশিাি ক্ষমিা। 



 মানব সম্পদ বযবস্থাপনা কি? (চলমান) 
 

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resource Management) কর্ ককান 

প্রনিষ্ঠায়নি মূল ব্যবস্থাপনাি অনবয়েদ্য অংশ । ককান প্রনিষ্ঠায়নি লক্ষয অজটন  নকংবা প্রানিষ্ঠাননক 

সাফল্য অয়নকর্া ননভ টি কয়ি দক্ষিা ও কর্াগ্যিাসম্পন্ন মানব সম্পয়দি উপি। প্রনিষ্ঠায়নি জন্য 

কর্াগ্য ও দক্ষ মানব সম্পয়দি ব্যবস্থা কিা এবং িায়দি কর্াগ্যিা ও দক্ষিাি র্থার্থ ব্যবিায়িি 

মােয়ম প্রানিষ্ঠাননক সাফল্য নননিি কিাই মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাি  কাজ। প্রনিষ্ঠায়নি জনশনি 

(man power) পনিকল্পনা, ননয় াগ, প্রনশক্ষন, পদা ন, পয়দান্ননি, পানিশ্রনমক প্রদান, উপযুি 

প্রয়নাদনাি মােয়ম কম টিিয়দি সুপ্ত সম্ভাবনায়ক নবকনশি কিা এবং কম টকিটা ও কম টচািীয়দি সায়থ 

প্রনিষ্ঠায়নি নননবি সম্পকট গয়ি কিালা ইিযানদ এই নবভায়গি কায়জি অন্তর্ভ টি। 

 

 

কর্ ককান প্রনিষ্ঠায়নি জন্য মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা অিযন্ত গুরুত্বপূে ট ও প্রয় াজনী  একটি নবভাগ।   

 
 
 



মানব সম্পদ বযবস্থাপনা ফাাংশন কি? 
 
মানব সম্পদ বযবস্থাপনা বা কিউমযান কিসসাসস মযাসনজসমন্ট 
ফাাংশন-  
 অপাসিকটভ,  
 মযাসনজাকিযাল এবাং          
 অযাডভাইজাকি  
  
কিন ধিসেি িসি পাসি। 
 

কিউমযান কিসসাসস 
মযাসনজসমন্ট ফাাংশন 

অপাসিকটভ মযাসনজাকিযাল অযাডভাইজাকি 



 
(ি) অপাসিকটভ ফাাংশনঃ  অপাসিকটভ ফাাংশন ৬ ধিসনি 
িসি পাসি – 
 
১) কনসযাগ  
 
২) প্রকশক্ষে ও  উন্নযন 
 
৩) পপশাগি উন্নযন 
 
৪) ক্ষকিপূিে এবাং উপিাকিিা 
 
৫) পািফিমযান্স মূলযাযন 
 
৬) আইনী সম্মকি কনকিি িিা 

 

অপারেটিভ 

ফাাংশন 

কনসযাগ 

আইনী 
সম্মকি 

কনকিি িিা 

পািফিমযান্স 
মলূযাযন 

ক্ষকিপূিে 
এবাং 

উপিাকিিা 

পপশাগি 
উন্নযন 

প্রকশক্ষে ও  
উন্নযন 



    
 
মযাসনজাকিযাল ফাাংশন কনম্নরূপ : 
 
(১) পকিিল্পনা (Planning) 
(২) সাংগঠন (Organization) 
(৩) আসদশসূচি (Commanding) 
(৪) সমন্বয (Coordinating)  
(৫) কনযণ্ত্রে (Controlling) 
 
 
 
 
 

মযাসনজাকিযাল 
ফাাংশন  

পকিিল্পনা 

কনযণ্ত্রে  

আসদশসূচি সমন্বয 

সাংগঠন  



 
  (গ) উপসদষ্টা ফাাংশন : 
 
  উপসদষ্টা ফাাংশন দু ধিসনি িসি পাসি- 
 
   (১) শীর্স বযবস্থাপনা পিামশস  
   (২) কবভাগীয পিড পিামশস  
 

উপসদষ্টা 
ফাাংশন  

শীর্স বযবস্থাপনা 
পিামশস  

কবভাগীয পিড 
পিামশস  



 
কিউমযান কিসসাসস প্ল্যাকনাং ি'ল জনশকি ও সিবিাসিি সম্ভাবয চাকিদা এবাং প্রকিষ্ঠাসনি 
উসেশ্যগুকল কনসয দক্ষিি িমসসাংস্থান উভসযি পূবসাভাসসি এিকট পদ্ধকিগি প্রকিযা।  
 
কিউমযান কিসসাসস প্ল্যাকনাং মসডসলি মসধয কিনকট মূল উপাদান : 
 
  ১. কনসযাসগি পূবসাভাসসি প্রসযাজন 
   ২. মূলযাযন সিবিাি 
   ৩. সিবিাি ও চাকিদাি ভািসাময 
 
কনসযাসগি পূসবস কবসবচয কবর্য সমূিঃ 
পে পিান প্রকিষ্ঠাসনি কনসযাসগি পূসবস কনসম্নি কচসর উসেকিি কবর্য সমূি কবসবচনায কনসি 
িসব। 
 
 
 
 
 
 
 
 



িাসজি কবসের্ে,বেসনা,কবর্যবস্তু এবাং পেকসকফসিশন: 
 
 
 

Job analysis 

Job Description 

Job Specification 

Union Relations 
HR Planning  

Recruiting 

Selection 

Compensation Training and 
Development 

Performance 
Appraisal 

Health, Safety and 
Security 



 

ননয় াগ পদ্ধনি 

(ক) সিাসনি ননয় াগ 

(ি) পয়দান্ননিি মােয়ম ননয় াগ 

(গ) পার্শ্টস্থয ননয় াগ  এবং 

(র্) চুনি নভনিক ননয় াগ 

ননর াগ পদ্ধনি পার্শ্টস্থয 

ননয় াগ 

পয়দান্ননিি মােয়ম 

ননয় াগ 

চুনিনভনিক ননয় াগ 

সোসনে ননর াগ 



সাধািেভাসব অনুসিেীয কনসযাগ পদ্ধকিি পলা-চাটস 

কবজ্ঞাপন (পনাকটশ পবাডস/পকরিা/ওসযবসাইট) 

প্রকিষ্ঠাসনি প্রশাসন ও মানবসম্পদ কবভাসগ আসবদনপর দাকিল/পপ্রিে/গ্রিে 

প্রাপ্ত আসবদনপরসমূি বাছাই 

প্রিযািান: প্রাথকমি পোগযিাি অভাব, আসবদন পসর বা আসবদসনি ত্রুকট/কবচযযকি 

উপেযি আসবদনসমূসিি এিকট প্রাথকমি িাকলিা প্রস্তুিিিে 

প্রাথকমিভাসব বাছাইিিৃ আসবদনিািীসদি জন্য কলকিি িাকিি কনধসািন ও ইন্টািকভউ িাডস ইস্যযিিে 

কলকিি বাছাই পিীক্ষাি বযবস্থাগ্রিে ও পিীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্নিিে 

কলকিি পিীক্ষায উত্তীনস আসবদনিািীসদি পমৌকিি পিীক্ষায ডািাি জন্য কনকদসষ্ট িাকলিা প্রস্তুিিিে 

 



                           কমৌনিক পিীক্ষা  অংশগ্রিয়েি জন্য নলনিি পিীক্ষা  উিীন ট প্রাথীয়দি অনুসায়ি ইন্টািনভউ কাি ট ইসুযকিে 

                              কমৌনিক পিীক্ষাি ব্যবস্থা গ্রিে ও পিীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্নকিে 

                              প্রিযািান: সার্ািে প্রনিকুল র্ািো, মাননবক ক্ষমিা ও মাননসক গুনাবলীি অভাব 

                             ননব টানচি প্রাথীয়দি অিীি কম টকাে সম্পয়কট িদয়ন্তি মােয়ম িথ্য র্াচাই/ সংগ্রিকিে 

                               প্রিযািান: প্রনিকুল ব্যনিগি িথ্য, সার্ািে ব্যনিগি িথ্য  

                                 সংগৃিীি িয়থ্যি নভনিয়ি চূিান্তভায়ব কর্াগ্য ও ননব টানচি প্রাথীি িানলকা প্রস্তুিকিে 

                                চূিান্তভায়ব কর্াগ্য ও ননব টানচি প্রাথীি িানলকা কমািায়বক ননয় াগ নবর্য়  র্থার্থ কর্তটপয়ক্ষি অনুয়মাদন গ্রিে    

                              ননয় ায়গি অনুয়মাদনপ্রাপ্ত িানলকাভুি প্রাথীয়দি শািীনিক সক্ষমিা সম্পয়কট নচনকৎসয়কি সনদপত্র গ্রিে 

                                  ননয় াগপত্র ইসূযকিে এবং চানিদামানফক স্থায়ন ননয় াগ/বিালকিে  

                                   ননয় াগ বানিল: ননর্ টানিি িানিয়িি ময়ে কর্াগদান ব্যথ টিা 



ননয় াগ প্রানপ্তি ব সসীমা  

 

ক) অনফসাি ও নসনন ি অনফসাি পয়দ সিাসনি ননয় ায়গি কক্ষয়ত্র ব সসীমা সব টননি ২১ বৎসি এবং সয়ব টাচ্চ ৩০ 

বৎসি। মুনিয়র্াদ্ধাি সন্তানয়দি/সন্তায়নি সন্তানয়দি কক্ষয়ত্র এই ব স সীমা সয়ব টাচ্চ ৩২ বৎসি। 

ি) পার্শ্টস্থ ননয় াগ (Lateral Entry) অথ টাৎ ককান পয়দ অনভজ্ঞ ও নবয়শর্জ্ঞ প্রাথী ননয় ায়গি কক্ষয়ত্র- 

১) এস.নপ.ও বা িদননি পয়দ – সবননি ৩৫ বৎসি এবং সয়ব টাচ্চ ৫০ বৎসি। 

২) এনজএম ও নিনজএম সবননি ৩৮ বৎসি এবং সয়ব টাচ্চ ৫২ বৎসি। 

গ) চুনি নভনিক ননয় ায়গি কক্ষয়ত্র প্রািনম্ভক বছি ৬০ বৎসি এবং চাকনিি অবসায়নি ব স ৬৫ বৎসি। 



 

বিটমায়ন নবনভন্ন িাষ্ট্রমানলকানার্ীন বানেনজযক ব্যাংয়কি প্রথম ও নিিী  কশ্রেীি 

সিাসনি ননয় াগ কর্াগ্য পয়দ ননয় াগ সংক্রান্ত র্াবিী  দান ত্ব বাংলায়দশ 

ব্যাংয়কি ব্যাংকাস ট নসয়লকশন কনমটি কর্তটক সম্পানদি িয়  থায়ক।  

 

২০১৫ সায়লি ৩০ কসয়টর্ম্বি অথ ট মন্ত্রোল  এক প্রজ্ঞাপনমূয়ল িাষ্ট্রমানলকানা 

র্ীন ১২ টি ব্যাংক ও ২ টি আনথ টক প্রনিষ্ঠায়নি ১ম ও ২  কশ্রেীি জনবল 

ননয় ায়গি দান ত্ব বাংলায়দশ ব্যাংয়কি ব্যাংকাস ট নসয়লকশন কনমটিি উপি ন্যস্ত 

কয়ি।  



 

 

ব্যাংকাস ট নসয়লকশন কনমটি সংনিষ্ট ব্যাংক ও আনথ টক 

প্রনিষ্ঠান িয়ি চানিদা প্রাপ্ত িও াি পি পনত্রকা  নবজ্ঞাপন, 

আয়বদন পত্র বাছাই, নপ্রনলনমনানি পিীক্ষা গ্রিে, নলনিি ও 

কমৌনিক পিীক্ষা কশয়র্ ব্যাংকও ািী ফলাফল প্রকাশ 

কয়ি।    



  

            পয়দান্ননি (Promotion): 

সার্ািেভায়ব পয়দান্ননি বলয়ি চাকুিীয়ি ননয় ানজি ককান কর্াগ্য কম টচািীয়ক কজযষ্ঠিাসি পয়দান্ননিি সকল শিট 

পূিে   সায়পয়ক্ষ র্থার্থ প্রনক্র া  কর্াগ্য কর্তটপয়ক্ষি অনুয়মাদন গ্রিেপূব টক িাি প্রনিষ্ঠায়নি উর্ টিন পয়দ পয়দান্ননি 

প্রদান কিা ি । ব্যাংক নকংবা আনথ টক প্রনিষ্ঠায়ন পদ শুন্য না িয়ল সার্ািনিঃ পয়দান্ননি কদও া ি  না। 

 

 

 



 
পয়দান্ননিয়ি নবনর্বদ্ধ নবনর্মালাি গুরুত্ব: 

 

চাকুিীয়ি পয়দান্ননিি নবর্ টি অিযন্ত স্পশটকািি িও া  প্রা  সকল পয়দ 

পয়দান্ননিি জন্য নবনর্বদ্ধ নবনর্মালা িয় য়ছ। পয়দান্ননিি কর্ সব কক্ষয়ত্র 

নবনর্মালা নবদ্যমান িয় য়ছ কসিায়ন ককান ননব টািী আয়দশ িািা 

পয়দান্ননিি ককান শিট কবআইনী। 

 

ব্যাংক নকংবা আনথ টক প্রনিষ্ঠায়ন পয়দান্ননিি প্রাক্কায়ল পনিচালনা পর্ টয়দ 

বা পনিচালনা পর্ টদ িয়ি দান ত্বপ্রাপ্ত ননব টািী কনমটি কর্তটক নসদ্ধান্ত কন া 

ি । 

 

 



পনিচালনা পর্ টদ বা দান ত্বপ্রাপ্ত ননব টািী কনমটি পয়দান্ননিি পূয়ব ট 

সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠায়নি উর্ টিন ননব টানিয়দি সমন্বয়  পয়দান্ননি 

কনমটি গঠে কয়ি আয়দশ প্রদান কয়িন। 

 

এ সকল কনমটিয়ি পর্ টদ সদস্যগয়েি অন্তর্ভ টনিি সুয়র্াগ কনই। 

 

িয়ব পূয়ব টি র্ািাবানিকিা  কনমটিগুয়লায়ি আনথ টক প্রনিষ্ঠান 

নবভাগ এবং বাংলায়দশ ব্যাংয়কি প্রনিনননর্য়ক অন্তর্ভ টি কিা 

ি ।  



বনে টি প্রনিষ্ঠানগুয়লাি মানবসম্পদ নবভাগ সংনিষ্ট কম টকিটাি চাকুনি সংক্রান্ত র্াবিী  

িথ্যানদ সংগ্রি কয়ি এি উপি ননয়দ টনশি উপায়  মাকটস্ প্রদান কয়ি এবং িা পয়দান্ননি 

কনমটি বিাবয়ি উপস্থাপন কয়ি। 

 

পয়দান্ননি কনমটি সংনিষ্ট কম টকিটাি কমৌনিক সাক্ষািকাি কশয়র্ সামনগ্রক মূল্যা েক্রয়ম 

িায়দি নসদ্ধান্ত প্রদান কয়িন। 

 

পয়দান্ননি কনমটিি নসদ্ধান্ত পর্ টয়দি ননব টানি কনমটি িয়  পর্ টয়দি অবগনিি জন্য উপস্থাপন 

কিা ি । 

 

উয়েি কিা প্রয় াজন কর্, বাংলায়দশ ব্যাংয়কি সাকুটলাি ময়ি প্রর্ান ননব টানি কম টকিটাি 

অব্যবনিি দুটি পয়দ পয়দান্ননি প্রদান কয়ি পনিচালনা পর্ টদ। অপিাপি পয়দ পয়দান্ননি 

প্রদায়নি ক্ষমিা প্রর্ান ননব টানি কম টকিটাি উপি ন্যস্ত কিা আয়ছ। 



িাষ্ট্র মানলকানার্ীন বানেনজযক ব্যাংয়কি ব্যবস্থাপনা পনিচালক/নসইও 

ননয় ায়গি কক্ষয়ত্র ননম্নরূপ সিকানি ননয়দ টশনা িয় য়ছ: 

(ক) স্ব স্ব ব্যাংয়কি পনিচালনা পর্ টদ একটি সাচ ট কনমটিি মােয়ম নিনজন উপযুি ব্যনিয়ক 

বাছাই/ননব টাচনপূব টক পর্ টদ কচ ািম্যায়নি স্বাক্ষয়ি একটি িানলকা আনথ টক প্রনিষ্ঠান নবভায়গ 

কপ্রিে কিয়ব; 

(ি) আনথ টক প্রনিষ্ঠান নবভাগ উি নিনজয়নি িানলকা িয়ি একজনয়ক ননয় ায়গি জন্য চূিান্ত 

কয়ি পর্ টদ কচ ািম্যানয়ক অবনিি কিয়ব; 

(গ) পনিচালনা পর্ টদ মন্ত্রোল  কর্তটক চূিান্তকৃি ব্যনিয়ক ননয় ায়গি জন্য র্থানন য়ম বাংলায়দশ 

ব্যাংয়কি অনুয়মাদন গ্রিে কিয়ব এবং ননয় াগ প্রদান কিয়ব; 

(র্) উিরূয়প ননয় াগকৃি ককান প্রর্ান ননব টানিি ননয় ায়গি কম াদ কশয়র্ পর্ টদ িাঁয়ক 

পুনঃননয় ায়গি নসদ্ধান্ত গ্রিে কিয়ল পুেিা  আনথ টক প্রনিষ্ঠান নবভায়গি অনাপনি গ্রিেক্রয়ম িা 

অনুয়মাদয়নি জন্য বাংলায়দশ ব্যাংয়ক কপ্রিে কিয়ব। 

(প্রজ্ঞাপন নং: ৫৩.০০২.০১২.০১.০০.০০৬.২০০৬-২০৪, িানিি: ১১-৮-২০১৪) 



ব্যাংক ও আনথ টক প্রনিষ্ঠায়নি প্রর্ান ননব টানি কম টকিটাি অব্যবনিি দুটি ননম্ন পয়দ 

বাংলায়দশ ব্যাংয়কি সাকুটলাি ময়ি প্রনিষ্ঠায়নি পনিচালনা পর্ টদ পয়দান্ননি কদয়ব ময়ম ট 

ননয়দ টশনা থাকয়লও এি নকছু ব্যনিক্রম দীর্ টনদন র্াবৎ নবদ্যমান িয় য়ছ। 

কর্মন-  

 

(ক) নবয়শর্ান ি ব্যাংক ও আনথ টক প্রনিষ্ঠায়নি ব্যবস্থাপনা পনিচালক/ নসইও পয়দ 

এবং সকল বানেনজযক ব্যাংয়কি উপব্যবস্থাপনা পনিচালক পয়দ সিকাি িথা আনথ টক 

প্রনিষ্ঠান নবভাগ পয়দান্ননি প্রদান কয়ি থায়ক। 

 

(ি) নবয়শর্ান ি ব্যাংয়কি মিাব্যবস্থাপক পয়দ পয়দান্ননি প্রদান কিা ি  বাংলায়দশ 

ব্যাংয়কি গভে টয়িি কনর্তয়ত্ব গঠিি কনমটিি মােয়ম। 

 

(প্রজ্ঞাপন নং: ৫৩.০০.০০০০.৩১২.২২.০০১.১৭-৫১, িানিি- ২২-০২-২০১৭) 



িাষ্ট্র মানলকানার্ীন ব্যাংক ও আনথ টক প্রনিষ্ঠায়নি ব্যবস্থাপনা পনিচালক এবং উপ-ব্যবস্থাপনা 

পনিচালক পয়দ পয়দান্ননিি জন্য মাননী  অথ টমন্ত্রীি কনর্তয়ত্ব একটি কনমটি িয় য়ছ। 

উি কনমটিি অন্যান্য সদস্যগে িয়লন: 

ক) প্রর্ানমন্ত্রী কার্ টালয় ি মুখ্য সনচব 

ি) বাংলায়দশ ব্যাংয়কি গভন টি 

গ) অথ ট সনচব 

র্) সনচব,আনথ টক প্রনিষ্ঠান নবভাগ এবং 

ঙ) অনিনিি সনচব (ব্যাংনকং), আনথ টক প্রনিষ্ঠান নবভাগ, সদস্য-সনচব। 

 

উি কনমটি সংনিষ্ট নফিাি পয়দি কম টকিটায়দি চাকুনি সংক্রান্ত িথ্যানদ র্াচাই-বাছাই কয়ি একটি প্যায়নল 

সুপানিশ প্রদান কয়ি। পিবনিটয়ি মাননী  প্রর্ানমন্ত্রীি অনুয়মাদন ননয়  উি প্যায়নল িয়ি পয়দান্ননি 

কার্ টকি কিা ি ।   

(প্রজ্ঞাপন নং: ৫৩.০০.০০০০.৩১২.২২.০০১.১৭-৫১, িানিি- ২২-০২-২০১৭) 



িাষ্ট্র মানলকানার্ীন নবয়শর্ান ি ব্যাংক ও আনথ টক প্রনিষ্ঠায়নি মিাব্যবস্থাপক পয়দ 

পয়দান্ননিি জন্য গভে টি, বাংলায়দশ ব্যাংয়কি কনর্তয়ত্ব একটি কনমটি িয় য়ছ। 

উি কনমটিি অন্যান্য সদস্যগে িয়লন: 

ক) সনচব,আনথ টক প্রনিষ্ঠান নবভাগ 

ি) সিকাি ময়নানীি একজন অথ টনীনিনবদ/ব্যাংনকং ব্যনিত্ব (ি. জায় দ বিি) 

গ) অনিনিি সনচব/যুগ্ম সনচব (ব্যাংনকং) ,আনথ টক প্রনিষ্ঠান নবভাগ -সদস্য-সনচব। 

উি কনমটি মিাব্যবস্থাপক পয়দ পয়দান্ননিি সুপানিশ প্রদায়নি নননমি উপযুি প্রাথী বাছাইয় ি জন্য সিকাি কর্তটক 

প্রেীি ননয় াগ পদ্ধনি ও ননয় ায়গি শিটাবলী এবং এিদুয়েয়শ্য প্রেীি প্রাথী বাছাইয় ি নীনিমালা অনুসিেক্রয়ম কর্াগ্য 

ও আগ্রিী উপ-মিাব্যবস্থাপকয়দি সাক্ষািকাি গ্রিে কিয়ব। 

 

উপয়িি শিটাবলী অনুর্া ী গৃিীি সাক্ষািকায়ি প্রাপ্ত নম্বি এবং নশক্ষাগি কর্াগ্যিা,কপশাগি দক্ষিা ও কগাপনী  

অনুয়বদন ইিযানদ নবয়বচনা  একটি কমর্ািানলকা প্রস্তুি কয়ি মিাব্যবস্থাপক পয়দ পয়দান্ননিি জন্য সিকায়িি ননকর্ 

সুপানিশ কপশ কিয়ব। 

(প্রজ্ঞাপন নং: ৫৩.০০.০০০০.৩১২.২২.০০১.১৭-৫১, িানিি- ২২-০২-২০১৭) 



ননয় াগ, পয়দান্ননি,বদলী, শৃংিলা ও শানস্তমূলক ব্যবস্থা, প্রয়নাদনাসি মানবসম্পদ 

উন্ন ন ইিযানদ সম্পনকটি নীনি এবং চাকুনিনবনর্ পনিচালনা পর্ টদ কর্তটক প্রেীি এবং 

অনুয়মানদি িয়ব। 

 

অনুয়মানদি চাকুনিনবনর্ি আওিা  ননয় াগ, পয়দান্ননি, বদলী ও শানস্তমূলক ব্যবস্থাসি 

র্াবিী  প্রশাসননক কার্ টক্রয়ম পর্ টয়দি কচ ািম্যান বা পনিচালকগে ককানভায়বই 

সংনিষ্ট িয়ি পািয়বন না।  

 

নবনভন্ন পর্ টায় ি ননয় াগ বা পয়দান্ননিি জন্য ননব টাচনী কনমটিগুয়লায়ি পনিচালনা 

পর্ টয়দি ককান সদস্য অন্তভু টি িয়ি পািয়বন না। 

 

 



 
 
 

প্রর্ান ননব টানিি ননয়চি অব্যবনিি দুই স্তি পর্ টন্ত কম টকিটায়দি ননয় াগ, পয়দান্ননি, বদলী 

ও শানস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রিে পর্ টয়দি উপি ন্যস্ত থাকয়ব।এ র্িয়েি ননয় াগ বা পয়দান্ননিি 

কক্ষয়ত্র ব্যাংয়কি চাকুনিনবনর্ িথা ননয় াগ ও পয়দান্ননি সংক্রান্ত নীনিমালা র্থার্থভায়ব 

অনুসিে কিয়ি িয়ব। 

 

িয়ব শিট থায়ক কর্, িাষ্ট্রমানলকানার্ীন ব্যাংয়কি প্রর্ান ননব টানিি ননয়চি অব্যবনিি 

একস্তি পর্ টায় ি কম টকিটাি, কর্ নায়মই অনভনিি কিাক্ না ককন, প্রয়র্াজয কক্ষয়ত্র, 

ননয় াগ, পয়দান্ননি, বদলী ও শানস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রিয়েি কক্ষয়ত্র এ নবর্ান প্রয়র্াজয  

িয়ব না। 

 
 



পয়দান্ননি প্রদায়নি শিট: 

(১) কর্তটপক্ষ কর্তটক অনুয়মানদি কজযষ্ঠিা িানলকা অনুসিে ব্যনিি ককানরূপ পয়দান্ননি প্রদান কিা র্ায়ব 

না। 

(২) ককবল শূন্য পয়দি নবপিীয়ি পয়দান্ননি প্রদান কিা র্ায়ব এবং উি কক্ষয়ত্র প্রচনলি সকল নবনর্ 

নবর্ানসমূি র্থার্থ অনুসিে কিয়ি িয়ব। 

(৩) পয়দান্ননিপ্রাপ্ত পয়দ কর্াগদান ব্যনিি পয়দান্ননি কার্ টকি িয়ব না এবং পয়দান্ননিপ্রাপ্ত  পয়দ কর্াগদায়নি 

িানিি িয়ি ঐ পয়দি কবিন কেয়ল কবিন ননর্ টানিি িয়ব। 

(৪) কপ্রর্য়ন কম টকিটায়দি কক্ষয়ত্র পয়দান্ননি প্রাপ্ত মূল পয়দ কর্াগদান না কিা পর্ টন্ত পয়দান্ননি কার্ টকি িয়ব 

না। এবং ককান কম টকিটা বা কম টচািী কপ্রর্েিি অবস্থা  পয়দান্ননিপ্রাপ্ত িয়  সিাসনি একই কপ্রর্ে পয়দ 

অথবা অপি একটি কপ্রর্ে পয়দ  কর্াগদান কিয়ি পািয়ব না। 

(৫) অবসি ছুটি কভাগিি ককান কম টকিটা বা কম টচািী পয়দান্ননিি জন্য নবয়বনচি িয়বন না। 



পদা ন: 

জনবল সুর্মকিয়েি মােয়ম র্ায়দি কম টদক্ষিা সয়ন্তার্জনক িায়দিয়ক র্থাস্থায়ন পদা য়নি 

নবর্ টি নবয়শর্ভায়ব গুরুত্বপূন ট। 

 

পদা য়নি কক্ষয়ত্র সার্ািেি: কর্ সকল নবর্  নবয়বচনা  কন া ি । 

(১) নতুন ননয় ায়গি কািয়ে। 

(২) পয়দান্ননিি কািয়ে । 

(৩) জনস্বায়থ ট । 

(৪) প্রনিষ্ঠায়নি প্রশাসননক বা ব্যবস্থাপনাি প্রয় াজয়ন । 

(৫) প্রনিষ্ঠায়নি স্বায়থ ট কর্ৌনিক কািয়ে। 

(৬) শৃঙ্খলা জননি শানস্তমূলক ব্যবস্থাি কািয়ন। 

(৭) একই স্থয়ল একনাগায়ি নিন বৎসি বা িয়িানর্ক সম  অনিবানিি িয়ল। 

(৮) ননিীক্ষা ও পনিদশ টন নবভাগ একটি গুরুত্বপূন ট নবভাগ। উি নবভায়গ অনভজ্ঞ,দক্ষ ও কচৌকস 

কম টকিটায়দি পদা ন কিয়ি িয়ব। 

(৯) কম টকিটাি অবসয়িািি ছুটিি কািয়ে। 



সার্ািে আচিে ও শৃঙ্খলা: 

আচিেনবনর্ : 

 

প্রয়িযক কম টচািী এই প্রনবর্ানমালা মানন া চনলয়বন এবং ব্যাংয়কি চাকুিীয়ি ননয় ানজি থাকাকালীন কর্তটপয়ক্ষি ননয়দ টশনা 

মানন া চাকুিী কনিয়বন এবং ননয়দ টশনা কমািায়বক পনিচানলি িইয়বন।  

 

সিিা, ননষ্ঠা, দক্ষিা ও কিটব্যপিা েিাি সনিি ব্যাংয়কি চাকুিী কনিয়বন এবং ভাল ও সিয়র্ানগিাপূে ট আচিে কনিয়বন। 

ব্যাংয়কি  ও গ্রািক সম্পনকটি র্াবিী  কগাপনী িা িক্ষা কনিয়বন।  

 

সয়ব টাপনি কপশাদািী ময়নাভাব লই া ব্যাংনকং নন মনীনি পনিপালন ও ব্যাংক স্বাথ ট র্থার্থভায়ব সংিক্ষে কনিয়বন। 

 

ককান কম টচািী ককান িাজনননিক আয়দালয়ন বা কম টকায়ে অংশগ্রিে কনিয়বন না বা ককান িাজনননিক দয়লি বা িাজনননিক 

দয়লি অঙ্গ অথবা সিয়র্াগী সংগঠয়নি সদস্য বা সাংগঠননক পয়দ অনর্নষ্ঠি িইয়ি পানিয়বন না বা উিাি সািায্যায়থ ট চাঁদা দান 

বা অন্য ককান উপায়  উিাি সিা িা কনিয়বন না এবং ককান িাজনননিক দলী  অনুষ্ঠায়ন, সভা , নমনছয়ল কর্াগদান বা 

অংশগ্রিে কনিয়ি পানিয়বন না; 

 

উর্ধ্টিন কর্তটপয়ক্ষি পূব ট অনুমনি ব্যনিয়িয়ক দান য়ত্ব অনুপনস্থি থানকয়বন না নকংবা চাকুিীস্থল িযাগ কনিয়বন না; 

 



সার্ািে আচিে ও শৃঙ্খলা (চলমান): 

 

ব্যাংয়কি সনিি কলনয়দন িনি ায়ছ নকংবা কলনয়দন থানকবাি সম্ভাবনা িনি ায়ছ এমন ব্যনিয়দি ননকর্ িইয়ি 

ককান দান বা উপিাি বা উপয় ৌকন গ্রিে কনিয়বন না; 

ককান বীমা ককাম্পানীি অথবা অন্য কািায়িা এয়জন্ট নিসায়ব কাজ কনিয়বন না এবং ককান বীমা ককাম্পানী 

িইয়ি ককান প্রকাি আনথ টক সুনবর্া গ্রিে কনিয়বন না; 

ককান ব্যবসায় ি কায়জ ননয় ানজি িইয়বন না নকংবা ননয়জ বা অন্য ককান ব্যনিি প্রনিনননর্ নিসায়ব অনুরূপ 

ককান ব্যবসা পনিচালনা কনিয়বন না; 

উপযুি কর্তটপয়ক্ষি পূব ট অনুয়মাদন ব্যনিয়িয়ক বানিয়িি ককান অনবিননক বা ত্রবিননক চাকুিী গ্রিে কনিয়বন না 

বা ককান প্রনিষ্ঠান বা সংস্থাি ননব টাচয়ন অংশগ্রিে কনিয়বন না;  

উপযুি কর্তটপয়ক্ষি অনুয়মাদন ব্যনিয়িয়ক অন্য ককান িেকালীন চাকুিী বা কায়র্ টি দান ত্ব গ্রিে কনিয়বন না; 

ককান প্রকায়িি অনননিক কায়জ জনিি িইয়বন না; 

ঋে গ্রিীিা বা আমানিকািী কািায়িা সায়থ অনননিক আনথ টক কলনয়দন কনিয়বন না; 
 
 



 

সার্ািে আচিে ও শৃঙ্খলা (চলমান): 

 

ব্যাংয়কি স্বায়থ টি পনিপনি ককান কার্কটলায়প ননয়জয়ক জনিি কনিয়বন না; 

 

কর্তটপয়ক্ষি অনুয়মাদন ব্যনিয়িয়ক কম টচািী ঋে ব্যনিি অন্য ককান ঋয়েি জানমনদাি িইয়বন না। 

 

ককান ব্যনিগি ননয়বদন থানকয়ল িািা নন ন্ত্রেকািী কম টকিটাি মােয়ম কপশ কনিয়বন। িয়ব ১০ (দশ) কম টনদবয়সি ময়ে 

কার্ক্রটম গৃিীি না িইয়ল পিবিী উর্ধ্টিন কর্তটপক্ষ বিাবি আয়বদন কপশ কনিয়ি পানিয়বন। 

 

িািাি চাকুিী সম্পনকটি ককান নবর্য়  কর্তটপক্ষ বা উিাি ককান কম টকিটাি উপি প্রিযক্ষ বা পয়িাক্ষভায়ব 

সিকািী/কবসিকািী/িাজনননিক ব্যনিয়ক ব্যবিাি কনিয়বন না অথবা িািায়দি িািা ককান প্রভাব নবস্তাি কনিয়বন না নকংবা 

নবস্তায়িি কচষ্টা কনিয়বন না। 

 

কর্তটপয়ক্ষি অনুয়মাদন ব্যনিয়িয়ক ব্যাংয়কি নবর্ ানদ লই া সংবাদপত্র বা অন্য ককান গেমােয়মি সনিি বা অন্য ককান 

সংস্থা বা কর্তটপয়ক্ষি সনিি সিাসনি ককান কর্াগায়র্াগ স্থাপন বা ককানরূপ বিব্য প্রদান কনিয়বন না। 

 

ককান প্রকায়িি দুনীনিি আশ্র  গ্রিে কনিয়বন না। ককান কম টচািী অন্য ককান কম টচািীি ননকর্ িইয়ি ঋে গ্রিে কনিয়ি 

পানিয়বন না এবং অভযাসগিভায়ব ঋেগ্রস্তিা পনিিাি কনিয়বন ও িািাি জ্ঞাি আয় ি ময়ে জীবন র্াপন কনিয়বন। 

 



 

 

ককান কম টচানি র্নদ উপযু টি আচিেনবনর্’ি এক বা 

একানর্ক ননয়দ টশনা পনিপিী ককান কায়জি দায়  কদার্ী 

বয়ল অনভযুি িন , িািয়ল অসদাচািয়েি দায়  িাি 

নবরুয়দ্ধ অনভয়র্াগ িদন্ত প্রনক্র া শুরু কিা র্ায়ব। 



 

দে ২ প্রকাি: 

লঘু দে:  

(১) নিিোি: সিকট কয়ি পত্র প্রদান 

(২) নননদ টষ্ট কম ায়দি জন য পয়দান্ননি/ইননক্রয়মন্ট স্থনগি 

৩)ব্যাংয়কিআনথ টক ক্ষনি িয়ল িা িাি কবিন বা আনুয়িানর্ক িয়ি আদা  কিা  

৪) কবিন কগ্রয়িি ননম্নর্ায়প অবননমিকিে 

গুরুদে 

১) ননম্নপদ বা কবিন কগ্রয়ি অবননমিকিে 

২) বার্ যিামূলক অবসি দান 

৩) চাকিী িয়ি অপসািে: অন য চাকুিীয়ি অয়র্াগ য িয়বন না 

৪) চাকুিী িয়ি বিিাস্তকিে: অন য চাকুিীয়ি অয়র্াগ য িয়বন 



 

 

 

ককান অপিায়র্ ককান দে 

ক) অদক্ষিাি জন য নিিোি/বিিাস্ত ব যিীি কর্ ককান দে 

 

ি) অসদাচািয়েি জন য কর্ ককান দে 

 

গ) পলা য়নি জন য নিিোি ব যিীি কর্ ককান দে 

 

র্)   দুনীনিি জন য কর্ ককান দে 

 

ঙ) নাশকিাি জন য ননম্নপদ/ননম্ন কগ্রয়ি অবননমিকিে ব যিীি কর্ ককান দে 



 

নাশকিামূলক অপিায়র্ি কক্ষয়ত্র িদন্ত পদ্ধনি 

ক) ছুটিি প্রাপ যিা অনুর্া ী িায়ক নলনিি আয়দশ িািা ছুটিয়ি পাঠায়না  

ি) আনীি অনভয়র্াগ িায়ক নলনিিভায়ব জানায়না, কািে দশ টায়না 

গ) িদন্ত কনমটি গঠন 

র্) কনমটিি প্রনিয়বদন অনুর্া ী কর্তটপক্ষ ব যবস্থা কনয়ব 



 

লঘুদে আয়িায়পি কক্ষয়ত্র িদন্ত পদ্ধনি 

১) অনভয়র্াগ কম টচািীয়ক নলনিিভায়ব অবনিি কয়ি ১০ কার্ ট নদবয়সি ময়র্ য কািে দশ টায়ি বলয়ি িয়ব 

২) ব যনিগি শুনানী চাইয়ল িা শুনয়ি িয়ব  

৩) কািে দশ টায়নাি জবাব নবয়বচনা কয়ি লঘুদে  নদয়ি পায়ি 

৪) যুনিযুি ময়ন কিয়ল িদন্ত কম টকিটা ননয় াগ কিয়ি িয়ব 

৫) িদন্ত প্রনিয়বদয়নি পি র্থার্থ নসদ্ধান্ত গ্রিে কিয়ি িয়ব 



 

গুরুদে আয়িায়পি কক্ষয়ত্র িদন্ত প্রনক্র া 

১) অনভয়র্াগনামা/অনভয়র্াগ নববিেী প্রস্তুি কয়ি নলনিিভায়ব অনভযুি কক জানায়ি িয়ব 

২) ১০ কার্ ট নদবয়সি ময়র্ য িায়ক কািে দশ টায়ি বলয়ি িয়ব, সম  বািায়না র্ায়ব আিও ১০ কার্ ট নদবস 

৩) ব যনিগি শুনানী চান নকনা িাও জানায়ি িয়ব 

৪) জবাব, শুনানী নবয়বচনা  অনভয়র্ায়গি নভনি না থাকয়ল অনভয়র্াগ প্রি যািাি 

৫) কদার্ স্বীকাি কিয়ল লঘুদে কদ া র্ায়ব 

৬) গুরুদে িও াি সম্ভাবনা  িদন্ত কম টকিটা/কবাি ট গঠন কিয়ব 

৭) িদয়ন্তি আয়দশ প্রানপ্তি পি কম টকিটা/কনমটি ৭ কার্ ট নদবয়সি ময়র্ য প্রনিয়বদন নদয়ব 

৮) প্রনিয়বদয়নি আয়লায়ক কর্তটপক্ষ নসদ্ধান্ত গ্রিে কয়ি অনভযুিয়ক জানায়ব 

৯) ককন িায়ক শানস্ত কদ া িয়ব না িায়ক ২  কািে দশ টায়ি বলয়ি ৭ কার্ ট নদবয়সি ময়র্ য 

১০) সবনকছু নবয়বচনা কয়ি কর্তটপক্ষ নসদ্ধান্ত গ্রিে কিয়ব 



 

কনাটিশ জানিি পদ্ধনি 

১)স্থা ী ও বিটমান উভ  ঠিকানা  কনাটিশ জানি কিয়ি িয়ব 

২) িাকয়র্ায়গ/ইয়মইল কর্ায়গ কনাটিশ জািী কিা র্ায়ব 

৩) প্রাপকয়ক না পাও া কগয়ল িাি বািীি দিজা  কনাটিশ লর্নকয়  

জানি কিয়ি িয়ব। 

 



 ব যনিক্রম 

১) অনভযুি ব যনি িাি আচিয়েি জন য কফৌজদািী অপিায়র্ 

সাজাপ্রানপ্তি কািয়ে অপসানিি বা পদাবননি িন অথবা িায়ক চাকুিী 

িয়ি বিিাস্ত, অপসািে বা পদাবননি কিবাি জন য কর্তটপক্ষ র্নদ 

সন্তুষ্ট িন কর্, িায়ক কািে দশ টায়না যুনিসংগি িয়ব না ,কসয়ক্ষয়ত্র 

নবনর্ ৬ বা ৭ অনুর্া ী িদয়ন্তি প্রয় াজন িয়ব না। 



শািীনিক/মাননসক অসমথ টিা সম্পয়কট স্বাস্থয পিীক্ষাি আয়দশ দায়নি 

ক্ষমিা: 

 শািীনিক/মাননসক অসমথ টিাি কািয়ে কার্ টর্ািা সূনচি কিা িয়ল 

কর্তটপক্ষ িায়ক কমনিক যাল কবাি ট বা নসনভল সাজটন িািা স্বাস্থ য 

পিীক্ষাি জন য আয়দশ নদয়ি পািয়ব। কমনিক যাল কবাি ট/নসনভল 

সাজটয়নি প্রনিয়বদন নবভাগী  কার্ টর্ািাি অংশ িয়ব। 



 

 

িদন্ত কম টকিটা কর্তটক অনুসিনী  পদ্ধনি: িদন্ত কম টকিটা/কনমটি- 

ক) উভ  পক্ষয়ক কমৌনিক/দানলনলক সাক্ষয প্রমাোনদ উপস্থাপয়নি 

সুয়র্াগ নদয়ব 

ি) প্রনিপয়ক্ষি সাক্ষীয়ক কজিা কিাি সুয়র্াগ কদয়বন 

গ) অনভযুি ব যনি প্রাসনঙ্গক ননথপয়ত্রি জন য অনুয়িার্ কিয়ি 

পািয়বন 

র্) িদন্ত কম টকিটা ককান সাক্ষীয়ক িলব কিয়ি অস্বীকাি কিয়ি 

পায়িন।  

 



 
পফৌজদািী মামলাি পক্ষসর : 
 
পফাজদািী অপিাসধি দাসয পিান িমসিিসা / িমসচািী 
িািাগাসি পসাপদস িওযাি িািসন িিসবয িসি অনুপকস্থি 
থািসল িাি কবরুসদ্ধ আনীি উি মামলাি পকিসমাকপ্ত না 
িওযা পেসন্ত এই রূপ অনুপকস্থি িাসলি জন্য কিকন পিান 
পবিন , ছযকটিালীন পবিন বা পিান ভািা (পিািািী ভািা 
বযকিি) পাসবন না এবাং িাি প্রাপয পবিন ও অন্যান্য 
ভািাকদ মামলা কনেকত্তি পি সমন্বয সাধন িিা োসব। 



 
 
নিভাগী  মামলাে শানিে নিরুরদ্ধ আপীল: 
ককান কম টচানি নবভাগী  মামলা  কিটপক্ষ কর্তটক প্রদি ককান আয়দশ িািা সংক্ষুব্ধ িয়ল নিনন 

আয়দশজানিি ৩০(নত্রশ) নদয়নি ময়ে আপীল আয়বদন কিয়ি পায়িন; 

এ কক্ষয়ত্র ননম্নরূপ পদ্ধনি অনুসিে কিয়ি ি :- 

অনফসাি ও িদুর্ ট পর্ টায় ি কম টকিটাগেয়ক ব্যাংয়কি কচ ািম্যান বিাবয়ি আয়বদন কিয়ি ি ; 

কর্ নন ন্ত্রনকািী কর্তটপয়ক্ষি নন ন্ত্রয়ে কম টিি আয়ছন িাঁি মােয়ম আয়বদন কিয়ি িয়ব; 

 

অনফসায়িি ননম্নপয়দি ককান কম টচানি িয়ল কর্ কর্তটপক্ষ কর্তটক শানস্ত প্রদান কিা িয় য়ছ িাঁি 

একর্াপ উপয়িি কর্তটপয়ক্ষি কায়ছ আপীল আয়বদন কিয়ি িয়ব; 

 

এরূপ আপীল প্রাপ্ত িয়ল আপীল কর্তটপক্ষ ননয়ম্নাি নবর্ গুয়লা নবয়বচনা কিয়বন: 

  

 অনভয়র্ায়গি কপ্রনক্ষয়ি আয়িানপি দণ্ড সঠিক ও ন্যা সঙ্গি নক না; 

 আয়িানপি দণ্ড মাত্রানিনিি, পর্ টাপ্ত বা অপর্ টাপ্ত নক না; 

   

 



ককার্ ট ককইস্ : 

 

িাষ্ট্র-মানলকানার্ীন ব্যাংক ও আনথ টক প্রনিষ্ঠায়নি নবরুয়দ্ধ ননম্ন 

আদালি এবং উচ্চ আদালয়ি মামলা কিা র্া । সার্ািেিঃ এ 

সকল মামলাি অনর্কাংশই ঋে কিলাপীয়দি নবরুয়দ্ধ ব্যবস্থা 

গ্রিয়েি কািয়ে উদ্ভুি। র্থাসময়  মামলা  ব্যাংক বা আনথ টক 

প্রনিষ্ঠান নবভাগ িয়ি প্রয় াজনী  আইনানুগ ব্যবস্থা কন া না 

িয়ল পিবনিটয়ি িা ক্ষনিি কািে িয়  দাঁিা । 



 

 

 

ককার্ ট ককইস্ (চলমান) 

 

অথ ট মন্ত্রোলয় ি িথ্যময়ি বিটমায়ন প্রা  ৪ িাজায়িি কবনশ িীর্ মামলা, ৬৫ িাজায়িি 

কবনশ অথ টঋে মামলা এবং লক্ষানর্ক সাটি টনফয়কর্ মামলা নবনভন্ন আদালয়ি অননষ্পন্ন 

িয় য়ছ।  

 

এ সকল মামলা ননষ্পন্ন িয়ল ননঃসয়দয়ি িাষ্ট্র মানলকানার্ীন ব্যাংক ও আনথ টক 

প্রনিষ্ঠান নবপুল অংয়কি পাওনা আদা  কিয়ি সক্ষম িয়িা। 

 

প্রনিটি ব্যাংক ও আনথ টক প্রনিষ্ঠায়ন এ সকল মামলা পনিচালনাি জন্য পৃথক নবভাগ 

িয় য়ছ। 

 

 

 



 

 

 

ককার্ ট ককইস্ (চলমান) 

মামলাগুয়লায়ি সকল সময়  কিলাপী গ্রািকিা নসনন ি আইনজীবী ননয় াগ কয়ি 

থায়কন। মামলা  িাঁয়দি পয়ক্ষ কজািায়লা যুনি না থাকয়লও ব্যাংক ও আনথ টক 

প্রনিষ্ঠায়নি দূব টল মননর্নিং এবং আইনজীবীগয়েি র্ভনমকা, কক্ষত্রনবয়শয়র্ নননি িাি 

কািয়ে মামলাি ফলাফল নবপয়ক্ষ চয়ল র্া । 

 

উিিয়েি নকছু উপা : 

 (ক) মামলা পনিচালনা নবভাগয়ক দক্ষ কলাকবল নদয়  শনিশালী কিা; 

(ি) গুরুত্বপূে ট মামলাগুয়লা পনিচালনা পর্ টদ কথয়ক মননর্ি কিা; 

(গ) মামলা পনিচালনা  সংনিষ্ট আইনজীবীগয়েি নফ মামলা  সংনিষ্ট অয়থ টি সায়থ   

     আনুপানিক িায়ি ননর্ টািে কিা; 

(র্) উচ্চ আদালয়িি মামলাি জন্য কদয়শি নসনন ি আইনজীবীগেয়ক ব্যাংয়কি পয়ক্ষ  

     ননয় ানজি কিা 

 



 

ককার্ ট ককইস্ (চলমান): 

িাষ্ট্র-মানলকানার্ীন ব্যাংক ও আনথ টক প্রনিষ্ঠায়নি মানলকানা জনগয়েি পয়ক্ষ 

অথ ট মন্ত্রোলয় ি উপি ন্যস্ত। এ কািয়ে এ সকল ব্যাংক ও আনথ টক প্রনিষ্ঠায়নি 

নবরুয়দ্ধ আনীি মামলা  সিকাি পক্ষয়ক আবনশ্যকভায়ব নববাদীভুি কিা 

ি । 

 

মানলকানা সিকায়িি থাকয়লও ককান ব্যাংয়কি নবরুয়দ্ধ নক কািয়ে মামলা 

আনীি িয় য়ছ িা মামলাি আিনজ পয়ি র্ািো পাও া কগয়লও নবস্তানিি 

নববিে জানা সম্ভব ি  না। ফয়ল মামলা  িাৎক্ষনেকভায়ব ককান ব্যবস্থা 

কনও া অথ ট মন্ত্রোলয় ি পয়ক্ষ সম্ভব ি  না। 

 



 

ককার্ ট ককইস্ (চলমান): 

 

উচ্চ আদালয়িি মামলাি জন্য অথ ট মন্ত্রোলয় ি মামলা 

পনিচালনা অনুনবভাগ/শািাি সায়থ সাব টক্ষনেক কর্াগায়র্াগ িক্ষা 

কিা  

 



 
 
 
 
 
 

 


