
সরকারী কম �চারী (আচরণ) িবিধমালা, ১৯৭৯ 

  

The Government Servants (conduct) rules, 1979 

 

িবিধ-২: �েয়াগ 

 যােদর ��ে�  এ িবিধমালা �েযাজ� হেব- 

বাংলােদেশর অভ��ের বা বািহের বাংলােদশ সরকােরর অসামিরক চাকিরেত 

িনেয়ািজত সকল সরকারী  কম �চারীেদর ��ে�, তারা কম �রত অব�ায় থা�ন বা ��েত 

থা�ন অথবা অ� �কান সরকারী এেজ�ী বা ক��প� বা �িত�ােন ��ষেণ িনেয়ািজত 

থা�ন এ িবিধমালা� �েযা� হেব। 

 যােদর ��ে� �েযাজ� হেব না- 

* যােদর ��ে� �রলওেয় সং�াপন �কাড �েযাজ�। 

* �মে�াপিলটন �িলেশল অধঃ�ন কম �কত�া��। 

* অ� �যেকান �িলশ বািহনীর �িলশ পিরদশ �েকর িন� পদময �াদার সদ���। 

* বড �ার গাড � বাংলােদেশর অধঃ�ন কম �কত�া, রাইেফল�ান ও িসগ�াল�ান। 

* বাংলােদেশর �জেলর �ড�� �জলর ও সােজ�� ইন�াকটেরর পদময �াদার িনে�র 

অধঃ�ন কম �কত�া�� এবং 

* �গেজেট িব�ি�র মা�েম সরকার �য সকল চাকিরর সদ�েদর অথবা �য সকল 

পেদ অিধি�ত কম �চারীেদর িনিদ �� করেব।  

 

িবিধ-২ : সং�া 

  সরকাির কম �চারী: অথ � ঐ �ি� বা যাহার ��ে� এই িবিধমালা �েযাজ� এবং 

“সরকাির কম �চারীর পিরবােরর সদ�” এর অ���� হেবন।   



 সরকাির কম �চারীর পিরবােরর সদ�:  

সরকাির কম �চারীর সােথ বসবাস কেরন অথবা না কেরন, ত�হার �ী/�ামী, স�ান বা 

সৎ স�ানগণ এবং সরকাির কম �চারীর সােথ বসবাসরত এবং ত�র উপর স�ণ ��েপ 

িনভ�রশীল ত�র িনেজর অথবা �ীর/�ামীর অ�া� আ�ীয়�জন। 

িবিধ-৫: উপহার 

�কান সরকাির কম �চারী সরকােরর �ব �া�মিত �িতেরেক, িনকট আ�ীয় বা �ি�গত 

ব�  �তীত অ� �কান �ি�র িনকট এমন �কান উপহার �হণ করেত বা ত�র 

পিরবােরর �কান সদ�েক বা ত�র পে� অ� �কান �ি�েক �হেণর অ�মিত �দান 

করেত পারেবন না, যা কত�� পালেন বা�বাধকতায় আব� কের।  

িবিধ-৫এ: �যৗ�ক �দয়া বা �নয়া 

�কান সরকারী কম �চারী �যৗ�ক িদেত বা িনেত বা �যৗ�ক �দওয়া বা �নওয়ায় �েরািচত 

কর�ত পারেবন না। 

িবিধ-৬: িবেদশী �র�ার �হণ 

�কান সরকাির কম �চারী রা�পিতর অ�েমাদন �িতেরেক �কান িবেদশী �র�ার, পদবী 

বা উপািধ �হণ করেত পারেবন না।  

িবিধ-৭: সরকারী কম �চারীর স�ােন গণজমােয়ত 

�কান কম �চারী তার স�ােন �কান সভা বা �কবল তাহােক �শংসা করার উে�ে� 

�কান ব�ৃতা বা তার স�ােন �কান আ�ায়ন অ��ান সংগঠেন উৎসাহ �দান করেত 

পারেবন না।   

িবিধ-৮: সরকারী কম �চারী ক��ক তহিবল সং�হ 

১) �কান উ�য়ন �কে�র আংিশক �য় �ানীয় অ�দােনর �ারা িমটােনার �েয়াজন হেল 

সরকারেক অবিহতকরণ �তীত একজন সরকারী কম �চারী উ� তহিবল সং�েহ 

অংশ�হণ করেত পারেবন। 

২) একজন সরকারী কম �চারীেক �ফিমন �কাড ও �ফিমন ��েয়েলর অধীন তহিবল 

সং�েহর জ� ক����া� �াণ কিম�র সদ� হওয়ার ��� �তীত অ�া� ��ে� 



 তহিবল সং�েহ অংশ�হেণর �েব � সরকােরর �ব �া�েমাদন �হণ করেত হেব।  

িবিধ-৯: চ�দা 

সরকােরর �িনিদ �� �কান আেদশ ও িনেদ �েশর অধীন �িতেরেক �কান সরকাির 

কম �চারী  �কান তহিবল সং�েহর জ� বলেত বা তহিবল সং�েহ অংশ�হণ করেত বা 

তহিবল �হণ করেত পারেব না।  

িবিধ-১০: ধার �দয়া এবং ধার করা 

�কান সরকারী কম �চারী ক��ে�র এখিতয়ার�� এলাকার বা দা�িরক কােজর সােথ 

স�ৃ� �কান �ি�েক অথ � ধার িদেত অথবা অথ � ধার করেত পারেবন না। 

িবিধ-১১: ��বান সাম�ী ও �াবর স�ি� অজ�ন বা হ�া�র 

     �কান সরকারী কম �চারী ত�র কম ��ল, �জলা বা �য �ানীয় এলাকার জ� িতিন 

িনেয়ািজত ঐ এলাকায় বসবাসকারী �াবর স�ি�র অিধকারী অথবা বািণজ�রত �কান 

�ি�র িনকট ২,৫০,০০০/-(�ই ল� প�াশ হাজার) টাকার অিধক �ে�র �কান �াবর 

বা অ�াবর স�ি� �য় িব�য় বা অ� �কান প�ায় হ�া�েরর ��ে� সংি�� কম �চারীর 

িবভাগীয় �ধান বা সরকােরর অ�েমাদন �হণ করেত হেব।  

     সরকােরর অ�েমাদন �তীতঃ  

= �কান সরকাির কম �চারী �য়, িব�য়, দান, উইল বা অ�ভােব বিহঃবাংলােদেশ 

অবি�ত �কান �াবর স�ি� অজ�ন বা হ�া�র করেত পারেবন না। 

= �কান িবেদশী নাগিরক, িবেদশী সরকার বা িবেদশী সং�ার সােথ �কান �কার 

�বসািয়ক �লনেদন করেত পারেবন না।  

িবিধ-১২: ভবন, এ�াপাট �েম� বা ��াট ইত�ািদ িনম �াণ অথবা �য় 

�কান সরকারী কম �চারী আেবদেনর মা�েম সরকােরর �ব �া�েমাদন �হণ �িতেরেক 

�বসািয়ক বা আবািসক �বহােরর অিভ�ােয় িনেজ বা �ডেভালপােরর �ারা �কান 

ভবন, এ�াপাট �েম� বা ��াট ইত�ািদ িনম �াণ করেত বা �য় করেত পারেবন না।  

িবিধ-১৩: স�ি�র �ঘাষণা 

* �েত�ক সরকাির কম �চারী চাকিরেত �েবেশর সময় যথাযথ ক��পে�র মা�েম  



সরকােরর িনকট তার অথবা তার পিরবােরর সদ�েদর মািলকানাধীন বা দখেল থাকা 

�শয়ার, সা� �িফেকট, িসিকউির�, বীমা পিলিস এবং �মাট ৫০,০০০/- (প�াশ হাজার) 

টাকা বা তেতািধক �ে�র অলংকারািদসহ �াবর বা অ�াবর স�ি�র �ঘাষণা 

করেবন। 

* �েত�ক সরকাির কম �চারী �িত ০৫ (প�চ) বছর অ�র �দিশ �ত স�ি�র �াস �ি�র 

িহসাব িববরণী যথাযথ ক��পে�র মা�েম সরকােরর িনকট দািখল করেবন। 

িবিধ-১৪: নগদ টাকায় সহেজ পিরবত�নীয় স�েদর িহসাব �কাশ 

সরকােরর চািহদা �মাতােবক �েত�ক সরকাির কম �চারী ত�র নগদ টাকায় সহেজ 

পিরবত�নীয় স�েদর িহসাব �কাশ করেবন।  

িবিধ-১৫: ফটকাবািজ ও িবিনেয়াগ 

�কান সরকাির কম �চারী ফটকা কারবাের িবিনেয়ােগ ফটকাবািজ করেত পারেবন না। 

�� �িতিনয়ত উঠানামা কের, অভ�াসগতভােব ঐ সম� িসিকউির�� এর �য় িব�য় 

িবিনেয়ােগ ফটকাবািজ িহসােব গ� হেব। 

িবিধ-১৬: �কা�ানী �াপন �ব�াপনা 

সরকাির কম �চারী �কান �াংক বা অ� �কান �কা�ানী �াপন, িনব�ীকরণ বা 

�ব�াপনায় অংশ�হণ করেত পারেবন না। 

িবিধ-১৭: �ি�গত �বসা বা চাকির 

�কান সরকাির কম �চারী সরকােরর �ব �া�েমাদন �িতেরেক সরকাির কায � �তীত অ� 

�কান �বসােয় জিড়ত হেত অথবা অ� �কান চাকির বা কায � �হণ করেত পারেবন না।  

িবিধ-১৮: �দউিলয়া� ও অভ�াসগত ঋণ��তা 

সরকাির কম �চারী অব�ই অভ�াসগত ঋণ��তােক পিরহার করেব। যিদ �কান সরকাির 

কম �চারী �দউিলয়া িহেসেব িবেবিচত বা �ঘািষত হন তাহেল িতিন �স স�েক� 

তৎ�নাৎ �েযাজ� ��ে� অিফস �ধান বা িবভাগীয় �ধান বা ম�ণালেয়র সিচেবর 

িনকট িরেপাট � করেবন।  

িবিধ-১৯: সরকাির দিললািদ বা তে�র আদান �দান 



�কান সরকাির কম �চারী সরকাির সাধারণ বা িবেশষভােব �মতা�া� না হেয় সরকাির 

দািয়� পালনকােল সরকাির উৎস হেত বা অ� �কানভােব ত�র দখেল এেসেছ অথবা 

সরকাির কত�� স�াদনকােল তার ক��ক ��ত বা সং�হীত হেয়েছ এ�প সরকাির 

দিলেলর িবষয়ব� বা ত� �ত�� বা পেরা�ভােব অ� �কান ম�ণালয়, িবভাগ বা 

সং�� দ�ের কম �রত �কান সরকাির কম �চারীর িনকট বা অ� �কান �বসরকাির 

�ি�র িনকট বা সংবাদ মা�েমর িনকট �কাশ করেত পারেবন না।  

িবিধ-২০: �কান অ�েরাধ বা ��াব িনেয় সংসদ সদ�, ইত�ািদর �ার� হওয়া 

�কান সরকাির কম �চারী ত�র পে� হ�ে�প করার জ� �কান অ�েরাধ বা ��াব িনেয় 

�ত�� বা পেরা�ভােব �কান সংসদ সদ� বা অ� �কান �বসরকাির �ি�র �ার� 

হেত পারেবন না। 

িবিধ-২১: সংবাদপ� বা সমািয়কীর �ব�াপনা 

সরকাির কম �চারী সরকােরর �ব �া�েমাদন �িতেরেক �য �কান সংবাদপ� বা 

সমািয়কীর স�ণ � বা আংিশক মািলক হেত বা পিরচালনা করেত অথবা স�াদনায় বা 

�ব�াপনায় অংশ�হণ করেত পারেবন না।  

িবিধ-২২: �বতার স�চাের অংশ�হণ এবং সংবাদ মা�েমর সংেগ �যাগােযাগ 

সরকাির কম �চারী িবভাগীয় �ধােনর �ব �া�েমাদন �িতেরেক �বতার িকংবা �টিলিভশন 

স�চাের অংশ�হণ করেত বা �কান সংবাদপ� বা সামিয়কীেত িনজ নােম বা �বনােম 

বা অে�র নােম �কান িনব� বা প� িলখেত পারেব না।  

িবিধ-২৩: সরকােরর সমােলাচনা এবং িবেদশী রা� স�ক�ত ত� বা মতামত �কাশ 

সরকাির কম �চারী িনজ নােম �কািশত �কান �লখায় বা ত�র ক��ক জনস�েুখ �দ� 

ব�ে� অথবা �বতার বা �টিলিভশেন স�চাের �কান ব�ে� এমন �কান িব�ি� বা 

মতামত �কাশ করেত পারেবন না যা সরকারেক অি��কর অব�ায় �ফলেত স�ম। 

িবিধ-২৪: কিম�র িনকট সা�� �দান 

সরকাির কম �চারী সরকােরর �ব �া�েমাদন �িতেরেক �কান পাবিলক কিম�র িনকট 

সা�� �দান করেত পারেবন না।  



িবিধ-২৫: রাজনীিত ও িনব �াচেন অংশ�হণ 

�কান সরকারী কম �চারী �কান রাজৈনিতক দেলর বা রাজৈনিতক দেলর �কান 

অ�সংগঠেনর সদ� হেত বা �কান ভােব �� হেত পারেবন না অথবা বাংলােদেশ বা 

িবেদেশ �কান রাজৈনিতক কম �কাে� অংশ�হণ বা �কান �কােরই সহেযািগতা করেত 

পারেবন না।  

িবিধ-২৬: উপদলীয় ধম � মতবাদ, ইত�ািদর �চারণা 

সরকাির কম �চারী �কান উপদলীয় ধম�য় মতবাদ �চার করেত বা উ��প উপদলীয় 

িবত�িক�ত িবষেয় অংশ�হণ করেত বা উপদলীয় ধম�য় মতবােদর প�পািত� এবং 

�জন�ীিতেক ��য় িদেত পারেবন না।  

িবিধ-২৭: �জন�ীিত, ি�য়েতাষণ ও �বআইনীভােব �িত��করণ, ইত�ািদ 

সরকাির কম �চারী সংকীণ �তা, ি�য়েতাষণ ও �ব-আইনীভােব �িত��করণ এবং 

ই�া�তভােব �মতার অপ�বহার করেত পারেবন না।  

িবিধ-২৭এ: মিহলা সহকম�েদর �িত আচরণ 

�কান সরকাির কম �চারী মিহলা সহকম�র �িত �কান �কাের এমন �কান ভাষা �বহার 

করেত পারেবন না যা অ�িচত এবং অিফিসয়াল িশ�াচার ও মিহলা সহকম�েদর 

ময �াদার হািন ঘটায়।  

িবিধ-২৮: উপদলীয় ধম � মতবাদ, ইত�ািদর �চারণা 

সরকাির কম �চারী �কান উপদলীয় ধম�য় মতবাদ �চার করেত বা উ��প উপদলীয় 

িবত�িক�ত িবষেয় অংশ�হণ করেত বা উপদলীয় ধম�য় মতবােদর প�পািত� এবং 

�জন�ীিতেক ��য় িদেত পারেবন না। 

িবিধ-২৭িব: �ােথ �র �� 

সরকাির কম �চারী িনজ দািয়� পালনকােল যিদ �দখেত পান �য, �কান �কা�ানী বা 

ফাম � বা অ� �কান �ি�র সােথ �কান �ি� স�িক�ত �য �কান িবষেয় ত�র 

পিরবােরর �কান সদ� বা �কান িনকট আ�ীেয়র �াথ � রেয়েছ এমন �কােনা িবষয় ত�র 

িবেবচনাধীন আেছ এবং উ��প �কা�ানী বা ফাম � বা �ি�র অধীেন তার পিরবােরর 



�কান সদ� বা িনকট আ�ীয় কম �রত আেছন তাহেল িতিন িনেজ িবষয়� িবেবচনা না 

কের উ�ত�ন ক��পে�র িনকট িস�াে�র জ� ��রণ করেবন।  

িবিধ-২৮: সরকাির কম �চারীেদর সরকারী কায �কলাপ ও আচরেণর �িত সমথ �ন 

সরকাির কম �চারী সরকােরর �ব �া�েমাদন �িতেরেক ত�র সরকাির কায �কলাপ ও 

আচরেণর জ� অবমাননাকর আ�মেণর িব�ে� সমথ �ন লােভর জ� �কান আদালেতর 

বা সংবাদ মা�েমর আ�য় �হণ করেত পারেবন না। 

িবিধ-২৯: চাকিরজীবী সিমিতর সদ�পদ 

সরকাির কম �চারীেদর বা �য �কান ��ণীর সরকাির কম �চারীেদর �িতিনিধ�শীল �কান 

সিমিত কিতপয় িনধ �ািরত শত� �রণ না করেল �কান  সরকাির কম �চারী উ� সিমিতর 

সদ�, �িতিনিধ বা কম �কত�া হেত পারেবন না।  

িবিধ-৩০: রাজৈনিতক অথবা অ��প �ভাব খাটােনা 

সরকাির কম �চারী ত�র চা�ির সং�া� �কান দাবীর সমথ �েন �ত�� বা পেরা�ভােব 

সরকার বা �কান সরকাির কম �চারীর উপর �কান রাজৈনিতক বা অ� �কান বিহঃ�ভাব 

খাটােত পারেব না। 

িবিধ-৩০এ: সরকাির িস�া�, আেদশ ইত�ািদ 

•  �কান সরকাির কম �চারী সরকােরর বা ক��পে�র িস�া� বা আেদশ পালেন 

জনস�ুেখ আপি� উ�াপন করেত বা �কান �কাের বাধা �দান করেত পারেবন 

না অথবা অ� �কান �ি�েক তা করার জ� উে�িজত বা �েরািচত করেত 

পারেবন না। 

•   সরকার বা ক��পে�র �কান িস�া� বা আেদশ পিরবত�ন, বদলােনা, সংেশাধন 

বা বািতেলর জ� অ�িচত �ভাব বা চাপ �েয়াগ করেত পারেবন না।  

িবিধ-৩১: িবেদশী িমশন এবং সাহা� সং�ার �ার� হওয়া 

সরকাির কম �চারী ত�র িনেজর জ� িবেদশ �মেণর আম�ণ সং�হ বা িবেদেশ 

�িশ�েণর �িবধা লােভর জ� �ত�� বা পেরা�ভােব �দেশ অবি�ত �কান িবেদশী 

িমশন অথবা সাহা� সং�ার �ার� হেত পারেবন না। 



িবিধ-৩১এ: নাগিরক�, ইত�ািদ 

  �কান সরকাির কম �চারী সরকােরর �ব �া�েমাদন �িতেরেক �কান িবেদশী 

নাগিরক� �হণ করেত পারেবন না। 

  যিদ �কান সরকাির কম �চারীর �ামী বা �ী িবেদশী নাগিরক� �হণ করেল 

সংি�� কম �চারী তা সরকারেক অবিহত করেবন।  

িবিধ-৩২: িবিধমালা লংঘেনর শাি� 

এই িবিধমালার �কান িবধান লংঘন করেল সরকারী কম �চারী(��লা ও আপীল) 

িবিধমালা, ১৯৮৫ এর আওতায় অসদাচরণ িহেসেব গ� হেব। �কান সরকাির কম �চারী 

এ িবিধমালার �কান িবধান লংঘন করেল উপেরাি�িখত িবিধমালার আওতায় 

অসদাচরেণর দােয় ��লা�লক �ব�া �হেণর জ� দায়ী হেবন। 

িবিধ-৩৩: �মতা অপ �ণ 

এই িবিধমালার আওতাধীন �য �কান �মতা সরকার অধীন� �য �কান কম �কত�ার বা 

ক��পে�র িনকট অপ �ণ করেত পারেবন।  

িবিধ-৩৪: অ�া� আইন, ইত�ািদর �েয়াগ �াস 

এই িবিধমালার �কান িক�ই সরকাির কম �চারীেদর আচরণ সং�া� বলবৎ �কান 

আইেনর �কান িবধান বা যথাযথ ক��পে�র �কান আেদেশর �েয়াগেক �াস করেব না।  

 

 

 

 

 

 




