
miKvwi Kg©Pvix (k„•Ljv I Avwcj) wewagvjv, 2018  
ZvwiL: 29 ˆPÎ 1424 e½vã/12 GwcÖj 2018 wLª÷vã 

Gm, Avi, I bs 110-AvBb/2018| MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweavb Gi Aby‡”Q` 133 Gi kZ©vs‡k cÖ`Ë ÿgZve‡j 

ivóªcwZ, D³ msweav‡bi Aby‡”Q` 140 (2) Gi weavb †gvZv‡eK evsjv‡`k miKvix Kg© Kwgk‡bi mwnZ civgk©µ‡g, 

wb¤œiæc wewagvjv cÖYqb Kwi‡jb, h_v: 

1|  mswÿß wk‡ivbvg I cÖ‡qvM 

(1) GB wewagvjv miKvwi Kg©Pvix (k„•Ljv I Avwcj) wewagvjv, 2018 bv‡g AwfwnZ nB‡e| 

(2) GB wewagvjv wbgœewY©Z e¨w³ ev Kg©Pvix e¨ZxZ Ab¨vb¨ mKj miKvwi Kg©Pvixi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨      

       nB‡e, h_v:  

(K) †ijI‡q ms ’̄vcb †KvW cÖ‡hvR¨ nq Ggb e¨w³;   

(L) †g‡UªvcwjUb cywj‡ki Aa: Í̄b Kg©Pvix;   

(M) cywjk cwi`k©‡Ki wbgœc`gh©v`vi cywjk evwnbxi Ab¨ †Kv‡bv m`m¨;   

(N) eW©vi MvW© evsjv‡`k Gi Aa:¯Íb Kg©KZ©v, ivB‡djg¨vb I wmMb¨vjg¨vb;   

(O) †Rjvi Gi wbgœ c`gh©v`vi evsjv‡`k †R‡ji Aa:¯Íb Kg©Pvix;   

(P) miKvi KZ…©K, miKvwi †M‡R‡U cÖÁvcb Øviv wbw ©̀óK…Z †Kv‡bv PvKzix ev c‡` AwawôZ e¨w³MY; Ges  

(Q) Ggb †Kvb e¨w³ hvnvi PvKzixi kZ©vewj, †eZb, fvZvw`, †cbkb, k„•Ljv I AvPiY ev GZ`msµvšÍ †h †Kvb wel‡q 

Pzw³i gva¨‡g we‡kl weavb Kiv nBqv‡Q|  

2| msÁv 

GB wewagvjvq, welq ev cÖm‡½i cwicwš’ †Kvb wKQz bv _K‡j, 

(K) ÒAwfhy³Ó A_© GBi~c †Kv‡bv miKvwi Kg©Pvix hvnvi weiæ‡× GB wewagvjvi Aaxb †Kv‡bv Kvh©µg MÖnY Kiv 

nBqv‡Q;  

(L) ÒAm`vPiYÓ A_© AmsMZ AvPiY ev PvKzix k„•Ljvi Rb¨ nvwbKi AvPiY, A_ev miKvwi Kg©Pvix‡`i AvPiY 

msµvšÍ we`¨gvb wewagvjvi †Kv‡bv weav‡bi cwicwš’ †Kv‡bv Kvh©, A_ev †Kv‡bv miKvwi Kg©Pvixi c‡ÿ wkóvPvi 

ewnf‚©Z †Kv‡bv AvPiY, Ges wb¤œewY©Z AvPiYmg~nI Bnvi AšÍfz©³ nB‡e, h_v: 

(A)  EaŸ©Zb Kg©KZ©vi AvBbmsMZ Av‡`k Agvb¨KiY;  

(Av)  KZ©‡e¨ Ae‡njv cÖ`k©b;  

(B)  AvBbmsMZ KviY e¨wZ‡i‡K miKv‡ii †Kv‡bv Av‡`k, cwicÎ Ges wb‡ ©̀k AeÁvKiY;  

(C)  †Kv‡bv KZ„©c‡ÿi wbKU †Kv‡bv miKvwi Kg©Pvixi weiæ‡× AmsMZ, wfwËnxb, nqivwbg~jK, wg_¨v A_ev Zz”Q 

Awf‡hvM m¤̂wjZ `iLv Í̄ `vwLj; A_ev  

(D)  Ab¨ †Kv‡bv AvBb ev wewa-weav‡b †h mg Í̄ Kvh© Am`vPiY wnmv‡e MY¨ nB‡e g‡g© D‡jøL Av‡Q GBi~c †Kv‡bv 

      Kvh©|  

(M) ÒKZ…©cÿÓ A_© wb‡qvMKvix KZ…©cÿ A_ev, miKvi KZ…©K, mgq mgq, RvwiK…Z mvaviY ev we‡kl wb‡ ©̀kbv mv‡c‡ÿ, 

      GB wewagvjvi Aaxb KZ…©c‡ÿi ÿgZv cÖ‡qv‡Mi Rb¨ wb‡qvwRZ ev g‡bvbxZ †Kv‡bv Kg©KZ©v, Ges KZ…©‡Z¡i  



      µgavivq wb‡qvMKvix KZ…©c‡ÿi EaŸ©Zb †Kv‡bv Kg©KZ©vI Bnvi AšÍf©y³ nB‡e;  

(N)  ÒKwgkbÓ A_© evsjv‡`k miKvix Kg© Kwgkb;  

(O)  Ò`ÐÓ A_© GB wewagvjvi Aaxb Av‡ivc‡hvM¨ †Kv‡bv `Ð;  

(P)  Òcjvqb (desertion) A_© webv AbygwZ‡Z PvKzwi Z¨vM Kiv A_ev 60 (lvU) w`b ev Z ~̀aŸ© mgq webv AbygwZ‡Z 

Kg© nB‡Z Abycw ’̄Z _vKv A_ev Kg© nB‡Z Aby‡gvw`Z Abycw ’̄wZi avivevwnKZvq Aby‡gvw`Z mg‡qi AwZwi³ 60 

(lvU) w`b ev Z ~̀aŸ© mgq cybtAbygwZ MÖnY e¨wZ‡i‡K Abycw ’̄Z _vK ev webv AbygwZ‡Z †`k Z¨vM Ges 30 (wÎk) 

w`b ev Z ~̀aŸ© mgq we‡`‡k Ae ’̄vb Kiv A_ev AbygwZmn †`k Z¨vM Kwievi ci Aby‡gvw`Z mg‡qi AwZwi³ 60 

(lvU) w`b ev Z ~̀aŸ© mgq Abby‡gvw`Zfv‡e we‡`‡k Ae ’̄vb Kiv; Ges  

(Q) ÒmiKvwi Kg©PvixÓ A_© cÖRvZ‡š¿i K‡g© wbhy³ †Kv‡bv e¨w³, Ges ˆe‡`wkK PvKzwi‡Z wb‡qvwRZ A_ev †Kv‡bv ’̄vbxq 

KZ…©cÿ ev Ab¨ †Kvb KZ©„cÿ ev †Kvb we‡`wk miKvi ev ms ’̄vq A ’̄vqx wfwË‡Z b¨ Í̄K…Z †Kvb e¨w³|  

 

3| `‡Ði wfwË 

       KZ…©c‡ÿi g‡Z †h †ÿ‡Î †Kv‡bv miKvwi Kg©Pvix: 

(K)  kvixwiK ev gvbwmK Amvg_©Zv, A_ev mvaviY `ÿZv eRvq ivLv ev e„w×i Rb¨ wba©vwiZ wefvMxq cixÿvq ci ci 

`yB ev Z‡ZvwaKevi AK…ZKvh©Zv, A_ev hyw³msMZ KviY e¨wZ‡i‡K D³ cixÿvq AskMÖnY Kwi‡Z e¨_© nIqv 

A_ev hyw³msMZ KviY e¨wZ‡i‡K GB wewagvjvi Aax‡b Z`šÍ Kg©KZ©v wnmv‡e wb‡qvM cÖvß nBqv Z`šÍ Kvh©µg 

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ Avi¤¢ Kwi‡Z wKsev Z`šÍ cÖwZ‡e`b `vwLj Kwi‡Z e¨_© nIqvi Kvi‡Y A`ÿ nb, A_ev 

`ÿZv nvivb Ges Zuvnvi D³i~c `ÿZv cybivq AR©‡bi †Kv‡bv m¤¢vebv bv _v‡K; A_ev  

(L)  Am`vPi‡Yi `v‡q †`vlx nb; A_ev  

(M)  cjvq‡bi `v‡q †`vlx nb; A_ev  

(N)  `ybx©wZ civqY nb, A_ev wb¤œewY©Z Kvi‡Y ỳbx©wZ civqY ewjqv hyw³msMZfv‡e  we‡ewPZ nb|  

      (A)  wZwb ev Zvnvi Dci wbf©ikxj A_ev Ab¨ †h †Kv‡bv e¨w³ Zvnvi gva¨‡g ev Zvnvi c‡ÿ hw` Zvnvi ÁvZ   

           Av‡qi Dr‡mi mwnZ AmvgÄm¨c~Y© †Kv‡bv A_©-m¤ú` ev Ab¨ †Kv‡bv m¤úwËi (hvnvi hyw³msMZ wnmve w`‡Z  

           wZwb Aÿg) AwaKvix nb, A_ev  

      (Av)  wZwb cÖKvk¨ Av‡qi mwnZ msMwZwenxb Rxeb-hvcb K‡ib; A_ev  

      (B)  Zvnvi weiæ‡× `ybx©wZ civqYZvi Ae¨vnZ KzL¨vwZ _v‡K; A_ev  

(O)  bvkKZvg~jK K‡g© wjß nb, ev wjß iwnqv‡Qb ewjqv m‡›`n Kwievi hyw³msMZ KviY _v‡K, A_ev bvkKZvg~jK 

Kv‡R wjß Ab¨vb¨ e¨w³i mwnZ RwoZ iwnqv‡Qb ewjqv m‡›`n Kwievi hyw³msMZ KviY _v‡K, Ges †mB Kvi‡Y 

Zvnv‡K PvKzix‡Z ivLv RvZxq wbivcËvi Rb¨ nvwbKi ewjqv we‡ewPZ nq; Zvnv nB‡j KZ©„cÿ, wewa 4 Gi Dc-

wewa (6) Gi weavb mv‡c‡ÿ, Zvnvi Dci GK ev GKvwaK `Ð Av‡ivc Kwi‡Z cvwi‡e|  

  

4| `Ð 

(1) GB wewagvjvi Aaxb wb¤œewY©Z `yB ai‡bi `Ð Av‡ivc Kiv hvB‡e, h_v:  
• jNy`Û Ges  
• ¸iy`Û|  
 



     4(2) jNy`Ðt 

(K) wZi¯‹vi 

(L) wbw ©̀ó †gqv‡`i Rb¨ c‡`vbœwZ ev †eZb e„w× ’̄wMZ ivLv| 

(M) Avw_©K ÿwZi m¤ú~Y© ev Ask we‡kl †eZb ev Avby‡ZvwlK n‡Z Av`vq Kiv| 

(N) ‡eZb †MÖ‡Wi wb¤œZi av‡c AebwgZ Kiv|  
 

   4(3) ¸iæ`Ðt  

(K) wb¤œc` ev wb¤œ†eZb ‡MÖ‡W AebwgZ Kiv  

(L) eva¨Zvg~jK Aemi cÖ`vb  

(M) PvKzwi n‡Z AcmviY  

(N) PvKzwi n‡Z eiLv¯ÍKiY  

 

5| `Ð Av‡iv‡ci †ÿÎ 
(G) kvixwiK ev gvbwmK Amvg_©Zvi Kvi‡Y wZi®‹vi I PvKix n‡Z eiLv Í̄ e¨ZxZ †h †Kvb `Û| 

(L) Ab¨ †Kvb A`ÿZvi Rb¨ eiLv¯Í e¨ZxZ †h †Kvb `Û| 

(M) Am`vPi‡Yi Rb¨ †h †Kvb `Û| 

(N) wWRvik‡Yi Rb¨ †h †Kvb `Û| 

(O) `~b©xwZ ev bvkKZvi Rb¨ wb¤œc` ev wb¤œ†eZb ‡MÖ‡W AebwgZKiY e¨ZxZ †h †Kvb ¸iæ`Û| 

 

৬। �কান সরকারী কম �চারীর িনেয়াগকারী কত�পে�র অধঃ�ন �কান ক��প� ��দ� আেরাপ করেত পারেবন না। 

৭। িনে�া� ��ে� অপসারণ/বরখা� �েযাজ� নয়ঃ  

(এ) িশ�ানিবশ কাল। 

(িব) �ি� �িতত  অ�ায়ী ভােব িনেয়ািজত হেত িনেয়াগকাল সমাপনাে�। 

(িস) �ি�র অধীেন িন�ি�র ��ে�  �ি�র শত�ােমাতােবক। 

৭. ��দ� আেরােপর ��ে� তদে�র প�িত 

(১) �য ��ে� িবিধ ৩ এর দফা (ক) বা (খ) বা (গ) বা (ঘ) এর অধীন �কান কায �ধারা �চনা হয় এবং ক��প� যিদ মেন কেরন , 

অিভেযাগ �মািণত হেল ��দ� আেরাপ করা �েয়াজন হইেত পাের, �য ��ে� ক��প� – 

ক) অিভেযাগনামা �ণয়ন কিরেব এবং উহােত ��ািবত দে�র  উে�খ কিরেব, এবং �য সকল অিভেযােগর িভি�েত অিভেযাগনামা� 

�ণীত হইয়ােছ, উহার িববরণ এবং ক��প� আেদশ �দানকা অ�য �য সকল পািরপাি��ক অব�া িবেবচনা কিরবার ই�া �পাষণ 

কেরন উহাসহ অিভেযাগনামা� উ� কম �চারীেক অবিহত কিরেব। 

(খ) অিভ�� �ি�েক অিভেযাগনামা �াি�র ১০(দশ) কায �িদবেসর মে� আ�প� সমথ �েন িলিখত ব�� দািখল কিরেত বিলেবন এবং 

�সই সে� ��ািবত দ�ড �কন তাহার উপর আেরাপ করা হইেবনা উহার কারণ দশ �াইেত বিলেব এবং িতিন �ি�গতভােব �নািনর 

ই�া �পাষণ কেরন িকনা তাহাও উে�খ কিরেব। 

      তেব শত� থােক �য, িনধ �ািরত সময়সীমা �শষ হইবার �েব � অিভ�� �ি� সময় �ি�র আেবদন কিরেল ক��প� তাহােক ব�� 

দািখল কিরবার �েযাগ �দােনর জ� অিতির� ১০ কায �িদবস পয �� সময় বিধ �ত কিরেত পািরেব। 



(২) �য  ��ে� অিভ�� �ি� িনধ �ািরত বা বিধ �ত সমেয়র মে� আ�প� সমথ �েন িলিখত ব�� দািখল কিরেল এবং যিদ িতিন 

�ি�গত �নািন পাইবার ই�া �পাষণ কেরন, তাহা হইেল �ি�গতভােব �নািনর পর ক��প� অিভেযােগর সিহত সংি�� সকল 

িবষয়সহ দািখল�ত ব�� িবেবচনা কিরেব, এবং অ��প িবেবচনার পর ক��প� যিদ মেন কেরন �য, 

(ক) অিভ�� �ি�র িব�ে� �িচত কায �ধারা� অ�সর হইবার মেতা উপ�� কায �ধারা িন�ি� হইেব; 

(খ) অিভ�� �ি� শত�হীনভােব সকল অিভেযাগ �ীকার  কেরন এবং ক��প� যিদ মেন কেরন �য, অিভেযােগর ��� িবেবচনায় 

ল�দ� আেরাপেযা� হইেব, তাহা হইেল, �য �কােনা ল�দ� আেরাপ কিরেব, তেব ��দ� আেরাপেযা� হইেব বিলয়া ধারণা করা 

হইেল ক��প� দফা (ঘ) অ�যায়ী তদ� কম �কত�া বা তদ� �বাড � িনেয়াগ কিরেব। 

(গ) অিভ�� �ি�র িব�ে� কায �ধারা� অ�সর হইবার মেতা পয �া� িভি� রিহয়ােছ, িক� অিভেযাগ �মািণত হইেল ল�দ� 

আেরাপেযা� হইেব, তাহা হইেল অিভ�� �ি�েক, �ি�গভােব �নািনর �েযাগ �দান কিরয়া �য �কােনা ল�দ� �দান কিরেত 

পািরেব, অথবা ল�দ� আেরােপর উে�ে� একজন তদ� কম �কত�া িনেয়াগ কিরয়া িবিধ ৬ এ বিণ �ত প�িত অ�সরণ কিরেত 

পািরেব। 

(ঘ) অিভ�� �ি� িব�ে� কায �ধারা� অ�সর হইবার মেতা িভি� রিহয়ােছ এবং অিভেযাগ �মািণত হইেল ��দ� আেরাপেযা� 

হইেব, তাহা হইেল অিভেযাগনামায় বিণ �ত অিভেযাগ তদে�র জ� অিভ�� �ি�র পদময �াদার িনে� নেহন এই�প একজন তদ� 

কম �কত�া বা ৩(িতন) জন কম �কত�া সম�েয় এক� তদ� �বাড � গঠন কিরেব। 

(৩) অিভ�� �ি� যিদ িনধ �ািরত বা বিণ �ত সমেয়র মে� আ�প� সমথ �েন �কােনা িলিখত ব�� দািখল না কেরন, তাহা হইেল 

িনধ �ািরত বা বিণ �ত সময় �শষ হইবার তািরখ হইেত ১০(দশ) কায �িদবেসর মে� ক��প� অিভেযাগনামায় বিণ �ত অিভেযাগ তদ� 

কিরবার জ� অিভ�� �ি�র পদময �াদার িনে� নেহন এই�প একজন তদ� কম �কত�া অথবা ৩(িতন) জন কম �কত�া সম�েয় এক� 

তদ� �বাড � িনেয়াগ কিরেব। 

(৪) তদে�র আেদশ �াি�র তািরখ হইেত ৭(সাত) কায �িদবেসর মে� ���মত, তদ� কম �কত�া বা তদ� �বাড � তদে�র কাজ আর� 

কিরেব এবং িবিধ ১১ এর বিণ �ত প�িত অ�সাের তদ� পিরচালনা কিরেব এবং ক��পে�র িনকট তদ�ত �িতেবদন দািখল 

কিরেব। 

(৫) তদ� কম �কত�া বা ���মত, তদ� �বােড �র তদ� �িতেবদন স�েক� ি�মেতর কারেণ িভ� তদ�কারী কম �কত�া বা তদ� �বাড � িনেয়াগ 

করা যাইেব না; 

তেব শত� থােক �য, তদ� চলাকােল িন�বিণ �ত কারেণ �তন তদ� কম �কত�া িনেয়াগ বা তদ� �বাড � �নগঠ �ন করা যাইেব, যথা:- 

(ক) তদ� কম �কত�া বা তদ� �বােড �র �কােনা সদে�র ��� হইেল; 

   (খ) তদ� কম �কত�া বা তদ� �বােড �র �কােনা সদ� চা�রী হইেত পদত�াগ কিরেল; 

   (গ) তদ� কম �কত�া বা তদ� �বােড �র �কােনা সদ� চা�রী হইেত অবসর �হণ কিরেল; বা  

   (ঘ) তদ� কম �কত�া বা তদ� �বােড �র �কােনা সদ� চা�রীেত দীঘ � অ�পি�িত কারেণ তদ� কায � স�াদেনর অসমথ � বিলয়া �তীয়মান 

হইেল। 

(৬) উপ-িবিধ(৫) এর িবধান অ�যায়ী �তন তদ� কম �কত�া িনেয়াগ বা তদ� �বাড � �নগঠ �ন করা হইেল �তন তদ� কম �কত�া বা �নগ� �ত 

তদ� �বাড � �েব �র অসমা� তদে�র ধারাবািহকতায় তদে�র অসমা� কাজ স�� কিরেব। 

(৭) তদ�কারী কম �কত�া বা, ���মত, তদ� �বােড �র �িতেবদন �াি�র পর ক��প� উহা িবেচনা কিরয়া অিভেযাগর িবষেয় স�ক 

িস�াে� উপনীত হইবার জ� �কােনা �িনিদ �� িবষেয় �নঃতদে�র �েয়াজনীয়তা মেন কিরেল, একই তদ�কারী কম �কত�া বা তদ� 

�বাড �েক �িনিদ �� িবষয় ও ত�স�হ উে�খ কিরয়া অিভেযাগ �নঃতদে�র আেদশ িদেত পািরেব। 



(৮) তদ� কম �কত�া বা তদ� �বােড �র তদ� �িতেবদন বা �নঃতদ� �িতেবদন �াি�র পর ক��প� উহা িবেবচনা কিরেব, অিভেযাগ 

িবষেয় উহার িস�া� িলিপব� কিরেব এবং উ� িস�া�, তদ� �িতেবদেনর কিপসহ, অিভ�� �ি�েক অবিহত কিরেব। 

(৯) ক��প� যিদ উপ-িবিধ (৮) এর অধীেন ��দ� �দােনর িস�া� �হণ কের, তাহা হইেল ��ািবত দ� �কন অিভ��র উপর আেরাপ 

করা হইেব না �স স�েক� অিভ�� �ি� ৭(সাত) কায �িদবেসর মে� কারণ দশ �াইবার িনেদ �শ �দান কিরেব। 

(১০)��দ� �দােনর জ� �য সকল ��ে� কিমশেনর সিহত পরামশ � করা �েয়াজন, �সইসকল ��ে� ক��প�, উপ-িবিধ(৯) এ বিণ �ত 

সময় সীমার মে� �কােনা কারণ দশ �ােনা হইেল উহাসহ �িচ কায �ধারার কাগজপ� কিমশেনর িনকট পরামেশ �র জ� ��রণ কিরেব। 

(১১) িবভাগীয় কায �ধারায়- 

(ক) �য ��ে� কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন নাই, �সই ��ে� উপ-িবিধ (৯)এ বিণ �ত সময়সীমার মে� অিভ�� �ি� ক��ক 

কারণ দশ �ােনা হইেল উহা িবেবচনার পর; এবং  

(খ) �য ��ে� কিমশেনর সিহত পরামেশ �র �েয়াজন আেছ, �সইে�ে� অিভ�� �ি� ক��ক �কােনা কারণ দশ �ােনা হইেল উহা এবং 

কিমশন ক��ক �দ� পরামশ � িবেবচনার পর ক��প� �ড়া� িসদ।দা� �হণ কিরেব এবং উহা অিভ�� �ি�েক অবিহত কিরেব। 

(১২) এই িবিধর অধীন তদ� কায ��ম এবং �য ��ে� তদ� কম �কত�া বা তদ� �বাড � িনেয়াগ করা হয়, �সই ��ে� তদ� কম �কত�া বা 

তদ� �বােড �র �িতেবদন এবং �িতেবদেন �দ� মতামেতর িভি� পয �া� সং�ক সা�� �মাণািদর িভি�েত হই�ত হইেব।  

িবে�ষণ: (১) জন�শাসন ম�ণালেয়র  িবিধ শাখা-৫ এর অিফস �ারক নং সম(িবিধ-৫)১িড-১/৮৬-৮২(৫০), তািরখ : ২ �লাই, ১৯৮৬ 

অ�যায়ী পরামেশ �র জ� িনে�া� কাগজপ�ািদ সরকারী কম �কিমশেনর িনকট ��রণ কিরেত হইেব- 

 (১) অিভেযাগ িববরণীসহ অিভেযাগনামা,  

 (২) অিভ�� �ি� ক�ত�ক �পশ�ত অিভেযাগনামার জবাব, 

 (৩) সা�ীেদর জবানব�ী, তদ�কালীন �দনি�ন �রকড � এবং সংি�� সকল কাগজপ�সহ তদ� �িতেবদন, 

(৪) ি�তীয় �শাকজ �না�শ, 

(৫) ি�তীয় �শাকজ �না�েশর জবাব। 

িবে�ষণ: (২) পাবিলক সািভ �স কিমশন(পরাশ �করণ) �র�েলশন, ১৯৭৯ এর �র�েলশন-৭ এর িবধান অ�যায়ী �িতর�ার সিহত 

সংি�� পেদ িনেয়াগ�া� �বসামিরক কম �চারীেদর এবং এস আই এস কম �চারীেদর িব�ে� ��লা�লক �ব�া �হেণর ��ে� কম � 

কিমশেনর পরামশ � �েয়াজন হইেব না। 

১৬. আিপেলর সময় সীমাঃ 
আেদশ দানকারী ক��পে�র পরবত� ঊ��তন ক��পে�র িনকট আেদশ  স�েক�  অবিহত হওয়ার তািরেখর ৩ মােসর মে� । 

 

২৪. রা�পিত ক��ক �দ� আেদশ আিপলেযা� নয়। 

 

 

 

 




