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[People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972  

(Revised up to May, 2010) এয ানূদদত ফাাংরা াঠ] 

গণপ্রজাতিী ফাাংরাদদ যকায 

যাষ্ট্রদতয দচফার  

ভদিদযলদ দফবাগ  

গণপ্রজাতিী ফাাংরাদদদয তাকা দফদধভারা 

১। দদযানাভ এফাং কাম যকয াআফায তাদযখ।- 

(ক) এাআ দফদধভারা গণপ্রজাতিী ফাাংরাদদদয তাকা দফদধভারা, ১৯৭২ নাদভ দযদচত 

াআদফ। 

(খ)  এাআ দফদধভারা াদফরদে কাম যকয াআদফ। 

২। াংজ্ঞা।- প্রদেয প্রদাজদন দবন্নরূ ককান দকছু না থাদকদর, এাআ দফদধভারা,- 

(১) ‘‘তাকা’’ াথ য গণপ্রজাতিী ফাাংরাদদদয ‘জাতী তাকা’। 

৩। ‘তাকা’য াঅতন এফাং ফণ যনা।- 

‘জাতী তাকা’ গাঢ় বুজ যদঙয াআদফ এফাং ১০:৬ দদঘ যয  প্রদেয াঅতদেত্রাকায বুজ 

যদঙয ভাঝখাদন একটি রার বৃত্ত থাদকদফ। রার বৃত্তটি তাকায দদদঘ যযয এক-ঞ্চভাাং ব্যাাধ য দফদষ্ট 

াআদফ। তাকায দদদঘ যযয ন-দফাংদততভ াাং াআদত াদিত াঈল্লে কযখা এফাং তাকায প্রদেয 

ভধ্যফতী দফন্দু াআদত াদিত াঅনুভূদভক কযখায যস্পয কছদ দফন্দুদত বৃদত্তয ককন্দ্র দফন্দু াআদফ। 

(১) যাং:  

(ক) তাকায বুজ টভূদভ াআদফ প্রদত াজাদয কপ্রাদন দিদরান্ট গ্রীন এাআচ-২ 

াঅয এ ৫০ াট য। 

(খ)  রার বৃত্তাকায াাং াআদফ প্রদত াজাদয কপ্রাদন দিদরান্ট াদযঞ্জ এাআচ-২ 

াঅয এ ৬০ াট য। 

(২) বফদন ব্যফাদযয জন্য ‘তাকা’য াঅতন: 

(ক) ১০ ©×৬ ©| ;  

(খ) ৫ ©× ৩ © ; 

(গ) ২Error! র্রয × ১Error! র্র।  
১ 
[যকায বফদনয াঅতন  ানুমাী এফাং প্রদাজদন দদঘ যয  প্রদেয ানুাত ঠিক যাদখা 

ফড় াঅতদনয তাকা প্রদ যদনয ানুভদত প্রদান কদযদত াদযদফ]  

(৩) গাড়ীদত ব্যফাদযয জন্য ‘তাকা’য াঅতন: 

(ক) ১৫র্র র্র × ৯র্র র্রযর্রয................ ফড় গাড়ীয জন্য; 

(খ) ১০র্র র্র  × ৬র্র র্র  ................ কছাট এফাং ভাঝাদয াঅকাদযয গাড়ীয জন্য।  

                                                                                                                                                            
১।  কনাট।-    এ.াঅয. .  ১৮৫-াঅাআন/৮৯, তাদযখ ১৩ জুন, ১৯৮৯ দ্বাযা াংদাদধত। 



  

(৪)   াঅন্তজযাদতক এফাং দদ্বাদেক কনপাদযদেয জন্য ‘কটদফর তাকা’য াঅতন ১০র্র র্র × ৬র্র র্র । 

ব্যাখ্াাঃ 
 

(ক) তাকায দদঘ যয ১০র্র াআদর প্রে াআদফ ৬র্র ; 
(খ)  ‘তাকা’য রার বৃদত্তয ব্যাাধ য  াআদফ  ২র্র ; 
(গ)  ফাভদদক াআদত ‘তাকা’য দদদঘ যযয ৪Error! াআদত একটি াঈল্লে কযখা 

টাদনদত াআদফ এফাং তাকায প্রদেয ভধ্যবাগ াআদত একটি াঅনুভূদভক কযখা 

টাদনদত াআদফ; 
(ঘ)    এাআ াঈব কযখায কছদ দফন্দুটি াআদফ রার বৃদত্তয ককন্দ্র। 

৪। কম কর াঈরদে ফাাংরাদদদয তাকা াঈদত্তাদরত াআদফ।- 

(১) দনম্নফদণ যত দদফ এফাং াঈরদে ফাাংরাদদদয ফ যত্র যকাযী  কফযকাযী বফনভদ 

এফাং দফদদদ াফদেত কূটননদতক দভদনয াদপ  কনস্যযরায কাস্টভদ দনম্নরূ 

দ্ধদতদত ফাাংরাদদদয তাকা াঈদত্তারন কদযদত াআদফ : 
(ক) ভানফীয জন্ম দদফ (াইদ-এ-দভরাদুন্নফী); 
(খ)    ২৬ক ভাচ য স্বাধীনতা দদফ; 
(গ)    ১৬াআ দডদেয দফজ দদফ; 
(ঘ)    যকায কর্তযক প্রজ্ঞাদত ান্য কম ককান দদফ। 

১
[(২) দনম্নফদণ যত দদফভদ ‘তাকা’ াধ যনদভত থাদকদফ: 

(ক) ২১ক কপব্রুাযী ীদ দদফ; 
(খ)    ১৫াআ াঅগস্ট জাতী কাক দদফ; এফাং 
(গ)     যকায কর্তযক প্রজ্ঞাদত ান্য কম ককান দদফ।] 

৫। কম কর কদদ ফাাংরাদদ দভন াফদেত কাআ কর কদদয প্রথা ানুাদয, দফদদদ াফদেত 

ফাাংরাদদ কূটননদতক দভনভ এফাং কনস্যযরায কাস্টভদ তাকা াঈদত্তারন কযা াআদফ। কম কর কদদ 

প্রদতদদন তাকা াঈদত্তারদনয প্রথা নাাআ, কাআ কর কদদ কম কম দদফদ াধাযণত তাকা াঈদত্তারন কযা , 

কাআ কর দদফদ এফাং ৪নাং দফদধদত াঈদল্লদখত দনদদ যষ্ট দদফভদ ফাাংরাদদদয তাকা াঈদত্তারন কযা াআদফ। 

দকন্তু কম কর কদদ প্রদতদদন তাকা াঈদত্তারন কযা , কাআ কর কদদ একটি দফদল ফড় তাকা াঈদত্তারন 

কদযদত াআদফ। 

৬।    যকাযী বফন, াদপদার ফাোন, কভাটযমান প্রভৃদতদত ‘তাকা’য ব্যফায।- 

(১) গুরুত্বপূণ য যকাযী বফন এফাং াদপভ, কমভন-যাষ্ট্রদতয ফাবফন, াংদ বফন প্রভৃদত, 

কর ভিণার এফাং গণপ্রজাতিী ফাাংরাদদদয দচফার বফনভ, াাআদকাদট যয 

াদপভ, কজরা  দাযা জজ াঅদারতভ, দফবাগী কদভনায, কডপুটি কদভনায/ 

কাদরক্টয, কচাযম্যান, াঈদজরা দযলদদয াদপভ, ককন্দ্রী এফাং কজরা কাযাগাযভ, 

পুদর কস্টন, 
২
[শুল্ক কাস্টভ, প্রাথদভক, ভাধ্যদভক  াঈচ্চ ভাধ্যদভক ম যাদয দো 

প্রদতষ্ঠান এফাং এাআরূ ান্যান্য বফন] এফাং যকায কর্তযক ভ ভ দনধ যাদযত বফনভদ 

কর কভ যদদফদ ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ াঈদত্তারন কযা াআদফ। 

কনাট:- ১। এ,াঅয,, ২৪৫-াঅাআন/২০০৮-ভদফ-৫/১/২০০৭-দফদধ, তাদযখ: ১১ াঅগস্ট ২০০৮ দ্বাযা াংদাদধত। 

২।  নাং ভদফ-৫/১/৮৮-দফদধ(াাং-২)-২৮, তাদযখ ২৮ কপরু যাযী, ২০০১ দ্বাযা াংদাদধত।  

 
১
[(২)  দনম্নফদণ যত ব্যদিফদগ যয াদপদার ফাবফদন ‘তাকা’ াঈদত্তারন কযা াআদফ: 

 



  

(ক) যাষ্ট্রদত; 
(খ)  প্রধানভিী; 
(গ)  জাতী াংদদয স্পীকায;  
(ঘ)  ফাাংরাদদদয প্রধান দফচাযদত; 
(ঙ)  ভিীফগ য; 
(চ) চীপ হুাআ; 
(ছ)  জাতী াংদদয কডপুটি স্পীকায; 
(জ) জাতী াংদদয দফদযাধী দরী কনতা; 
(ঝ)  ভিীয দভম যাদাম্পন্ন ব্যদিফগ য; 
(ঞ)  প্রদতভিীফগ য; 
(ট) প্রদতভিীয দভম যাদাম্পন্ন ব্যদিফগ য; 
(ঠ)  াঈভিীফগ য; 
(ড)  াঈভিীয দভম যাদাম্পন্ন ব্যদিফগ য; 
(ঢ)  দফদদদ াফদেত ফাাংরাদদ কূটননদতক /কনস্যযরায /দভনভদয প্রধানগণ; 
(ণ)  যাঙাভাটি, খাগড়াছদড় এফাং ফান্দযফান কজরায োনী যকায দযলদদয 

কচাযম্যানগণ। 

(৩)  যাষ্ট্রদত এফাং প্রধানভিী তাঁাদদয কভাটযমান, জরমান এফাং াঈদড়াজাাদজ ‘ফাাংরাদদদয 

তাকা’ াঈদত্তারন কদযফায াদধকাযী াআদফন। 

(৪)   দনম্নফদণ যত ব্যদিফগ য তাঁাদদয কভাটয গাড়ী  জরমাদন ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ াঈদত্তারন 

কদযফায াদধকাযী াআদফন : 

(ক) জাতী াংদদয স্পীকায; 
(খ)  ফাাংরাদদদয প্রধান দফচাযদত;  
(গ)  ভিীফগ য; 
(ঘ)  চীপ হুাআ; 
(ঙ)  জাতী াংদদয কডপুটি স্পীকায;  
(চ)  জাতী াংদদয দফদযাধী দরী কনতা;  
(ছ)  ভিীয দভম যাদাম্পন্ন ব্যদিফগ য;  
(জ)  দফদদদ াফদেত ফাাংরাদদ কূটননদতক/কনস্যযরায/ দভনভদয প্রধানগণ। 

(৫)  প্রদতভিী এফাং প্রদতভিীয দভম যাদাম্পন্ন ব্যদিফগ য, াঈভিী এফাং াঈভিীয দভম যাদাম্পন্ন 

ব্যদিফগ য যাজধানীয ফাদদয কদদয াবযন্তদয াথফা দফদদদ ভ্রভণকারীন ভদ তাঁাদদয 

কভাটযমান এফাং জরমাদন ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ াঈদত্তারদনয াদধকাযী াআদফন। 

কনাট: ককফরভাত্র াংদিষ্ট ম্মাদনত ব্যদি কভাটযমান ফা জরমাদন াফোনকারীন ভদ ‘তাকা’ 

াঈদত্তারন কযা াআদফ। 
 
কনাট:-  ১। নাং ভদফ-৫/১/৮৮-দফদধ(াাং-২)-২৮, তাদযখ ২৮ কপরু যাযী, ২০০১। 



  

৭। ‘তাকা’য ম্মান ফজা যাখা ।- 
 

(১) ফ যদা তাকায প্রদত মথামথ ম্মান  ভম যাদা প্রদ যন কদযদত াআদফ। 

(২)  তাকা দ্বাযা কভাটযমান, কযরগাড়ী াথফা কনৌমাদনয কখার, ম্মুখবাগ াথফা শ্চাদবাগ 

ককান াফোদতাআ াঅচ্ছাদদত কযা  মাাআদফ না। 

(৩)   কমদেদত্র ান্যান্য কদদয তাকা াথফা যদঙন তাকায দত ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ 

াঈদত্তারন কযা , কাআদেদত্র ফাাংরাদদদয তাকাদক ম্মান প্রদ যদনয জন্য োন 

াংযদেত থাদকদফ। 

(৪)  কমদেদত্র ককফরভাত্র দুাআটি তাকা াথফা যদঙন তাকা াঈদত্তারন কযা , কাআদেদত্র 

‘ফাাংরাদদদয তাকা’ বফদনয ডানদদদক াঈদত্তারন কযা াআদফ। 

(৫)  কমদেদত্র তাকায াংখ্া দুাআদয াদধক , কাআদেদত্র াগ্ম স াংখ্ক তাকায কেদত্র 

‘ফাাংরাদদদয তাকা’ ভধ্যখাদন এফাং গ্ম স াংখ্ক তাকায কেদত্র ‘ফাাংরাদদদয 

তাকা’ ভধ্যবাদগয ডানদদদক াঈদত্তারন কযা াআদফ।  

(৬)  কমদেদত্র ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ ান্য তাকায দত াঅড়াাঅদড়বাদফ ককান দদে 

কদাদরয দফযীদত াঈদত্তারন কযা , কাআদেদত্র ফাাংরাদদদয তাকা ান্য তাকায 

ডানদদদক াঅড়াাঅদড়বাদফ থাদকদফ (াঅড়াাঅদড়বাদফ গ্ি তাকা দুাআটিয দদদক ভৄখ 

কদযা দোভান ব্যদিয ফাভদদদক) এফাং তাকা দেটি ান্য তাকা দদেয ম্মখুবাদগ 

োদত াআদফ।  

(৭)  ‘ফাাংরাদদদয তাকা’য াঈদয ান্য ককান তাকা ফা যদঙন তাকা াঈদত্তারন কযা 

মাাআদফ না। 

(৮)  ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ কাবামাত্রায ভধ্যবাদগ ফন কযা াআদফ াথফা দন্য দদরয 

াগ্রগভন দথ (Line of March) কাবামাত্রায ডানদদদক ফন কযা াআদফ।  

(৯)  ভম যাদায প্রতীক েদরত ঢাদর (escutcheons) াগ্ম স াংখ্ক তাকায কেদত্র 

‘ফাাংরাদদদয তাকা’ ভধ্যবাদগ এফাং দফ যাচ্চ ককদন্দ্র থাদকদফ এফাং গ্ম স াংখ্ক 

তাকায কেদত্র ঢাদরয ডানদদদক ীদল য (ঢাদরয দদদক ভৄখ কদযা দোভান ব্যদিয 

ফাভদদদক) ফাাংরাদদদয তাকা োন কযা াআদফ।  

(১০)  কমদেদত্র ান্য ককান কদদয দত ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ একদত্র াঈদত্তারন কযা , 

কাআদেদত্র ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ প্রথদভ াঈদত্তারন কদযদত াআদফ এফাং নাভাাআফায ভ 

ফ যদদল নাভাাআদত াআদফ।  

(১১)  কমদেদত্র দুাআ ফা তদতাদধক কদদয তাকা প্রদদ যত , কাআদেদত্র প্রদতটি তাকা পৃথক 

পৃথক দদে াঈদত্তারন কযা াআদফ এফাং তাকাভ প্রা ভান াঅতদনয াআদফ। 

 (১২)  কমদেদত্র ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ াধ যনদভত থাদক, কাআদেদত্র প্রথদভ দফ যাচ্চ চূড়া ম যন্ত 

াঈদত্তারন কযা াআদফ এফাং াতাঃয নাভাাআা াধ যনদভত াফো াঅনা াআদফ। ঐ দদফদ 

নাভাাআফায ভ পুনযা াঈদযবাগ ম যন্ত াঈদত্তারন কযা াআদফ, াতাঃয নাভাাআদত াআদফ। 
 

(১৩)  কমদেদত্র দদেয াঈয ব্যতীত ান্যবাদফ ককান কদাদরয াঈয ‘তাকা’ প্রদদ যত , 

কাআদেদত্র াঈা কদাদরয ভতদর প্রদদ যত াআদফ। ককান াফদরক াদডদটাদযাভ ফা বা 



  

‘তাকা’ প্রদ যন কদযদত াআদর াঈা ফিায শ্চাদত াঈদযয দদদক প্রদদ যত াআদফ।  

কমদেদত্র যাস্তায ভধ্যখাদন তাকা প্রদদ যত , কাআদেদত্র াঈা খাড়াবাদফ প্রদদ যত াআদফ। 

(১৪)  কফযোদন ‘জাতী তাকা’ নীচু কযা মাাআদফ না ফা ভূদভ স্প য কযান মাাআদফ না।  

 

(১৫)  ‘তাকা’ ককান ব্যদি ফা জড় ফস্ত্ত্তয দদদক দনম্নভৄখী কযা মাাআদফ না।  

 

(১৬)  ‘তাকা’ কখনাআ াঈায দনদচয ককান ফস্ত্ত্ত কমভন: কভদঝ, াদন ফা ণ্যদ্রব্য স্প য কদযদফ না।  

(১৭)  ‘তাকা’ কখনাআ াঅনুভূদভকবাদফ ফা ভতদর ফন কযা মাাআদফ না, ফ যদাাআ । াউদবয এফাং 

ভৄিবাদফ থাদকদফ।  

(১৮)  ‘ফাাংরাদদদয তাকা’ ককান দকছুয াঅচ্ছাদন দাদফ ব্যফায কযা মাাআদফ না, তদফ তয 

থাদক কম, ককান দফদষ্ট ব্যদি মাঁাদক পূণ য াভদযক ভম যাদা ফা পূণ য াঅনুষ্ঠাদনকতা ভাদধে 

কযা , তাঁায ফমাদন তাকা াঅচ্ছাদদনয ানুদভাদন প্রদান কযা মাাআদত াদয।  

(১৯)  ‘তাকা’ এভনবাদফ াঈদত্তারন, প্রদ যন, ব্যফায ফা াংযেণ কযা মাাআদফ না, মাাদত াঈা 

দজাআ দিঁদড়া  মাাআদত াদয ফা কম ককানবাদফ ভরা ফা নষ্ট াআদত াদয।  

(২০)  ককান দকছু গ্রণ, ধাযণ, ফন ফা দফদর কদযফায দনদভত্ত ‘তাকা’ ব্যফায কযা মাাআদফ না। 

(২১) গণপ্রজাতিী ফাাংরাদদ যকায কর্তযক াঅদযাদত ককান তযাফরী (মদদ থাদক) এফাং দরদখত 

ানুদভাদন ব্যতীত, ককান ধযদনয ব্যফা-ফাদণজয, দোধন, কা ফা ান্য কম ককান াঈদেদে 

ফাাংরাদদদয ‘তাকা’ ককান কেড ভাকয, দডজাাআন, দদযানাভ াথফা ককান প্যাদটন্ট দাদফ 

ব্যফায কযা মাাআদফ না।  

(২২)  কমদেদত্র ‘তাকা’য াফো এভন  কম, াঈা াঅয ব্যফায কযা না মা, 

কাআদেদত্র াঈা ভম যাদাপূণ যবাদফ, দফদল কদযা ভাদধে কদযা, দনষ্পদত্ত 

কদযদত াআদফ। 

(২৩)  ‘তাকা’ দ্রুততায দত াঈদত্তারন কদযদত াআদফ এফাং ম্মাদন নাভাাআদত 

াআদফ। 

 

(২৪)  ‘তাকা’ াঈদত্তারন  নাভাাআফায ভ এফাং প্যাদযড দযক্রভণ  দযদ যদনয 

ভ াঈদেত কদর ‘তাকা’য দদদক ভৄখ কদযা কাজা াআা দাঁড়াাআদফন। 

(২৫)  কমদেদত্র াঅনুষ্ঠাদনকবাদফ ‘তাকা’ াঈদত্তারন কযা , কাআদেদত্র একাআ াদথ 

জাতী েীত গাাআদত াআদফ। মখন জাতী েীত ফাজাদনা  এফাং ‘জাতী 

তাকা’ প্রদদ যত , তখন াঈদেত কদর ‘তাকা’য দদদক ভৄখ কদযা 

দাঁড়াাআদফন। াআাঈদনপভ যধাযীযা স্যালুটযত থাদকদফন। ‘তাকা’ প্রদ যন না কযা 

াআদর, াঈদেত কদর ফাদ্য মদিয দদদক ভৄখ কদযা দাঁড়াাআদফন, 

াআাঈদনপভ যধাযীযা জাতী েীদতয শুরু াআদত কল ম যন্ত স্যালুটযত থাদকদফন। 

(২৬)  গণপ্রজাতিী ফাাংরাদদ যকাদযয ানুভদত ব্যতীত, ‘জাতী তাকা’ 

াধ যনদভত কযা মাাআদফ না, তদফ তয থাদক কম, দফদদে ফাাংরাদদ দভদনয 

প্রধান (দম কদদয দনকট দতদন াঅোবাজন) াআচ্ছা কদযদর ঐ কর দদফদ 

‘তাকা’ াধ যনদভত যাদখদত াদযদফন, কম কর দদফদ াঈি কদদ, 

যকাযীবাদফ ‘তাকা’ াধ যনদভত যাখা । 
৮। াধাযণ দনদদ যাফরী ।- 

 



  

(১)  কভাটয গাড়ী, কনৌমান এফাং াঈদড়াজাাজ ব্যতীত ান্যান্য কেদত্র শুধুভাত্র 

সূদম যাদ াআদত সূম যাস্ত ম যন্ত ‘তাকা’ াঈদত্তাদরত থাদকদফ, তদফ তয থাদক কম, 

দফদল কাযদণ বফনভদ যাদত্র ‘তাকা’ াঈদত্তাদরত যাখা মাাআদত াদয, 

কমভন- াংদদয যাদত্রয াদধদফন চরাকারীন াথফা যাষ্ট্রদত, াথফা 

ভিীগদণয থ গ্রণ ানুষ্ঠান চরাকারীন ভ। 

(২)  কমদেদত্র কভাটয গাড়ীদত ‘তাকা’ প্রদ যন কযা , কাআদেদত্র গাড়ীয কচদ 

াথফা কযদডদটয কযাদয ক্ল্যাদম্পয দত তাকা দে দৃঢ়বাদফ াঅটকাাআদত 

াআদফ। 

(৩)  ‘তাকা’য াঈয ককান দকছু দরদফদ্ধ কযা মাাআদফ না ফা ছাান মাাআদফ না। ককান 

ানুষ্ঠান ফা ান্য ককান াঈরদে ‘তাকা’য াঈয ককান দকছু দরদফদ্ধ কযা 

মাাআদফ না। 

(৪)  াঈদয ফদণ যত এফাং ভদ ভদ দযফদতযত াঈি দফদধভদয ানুযণ ব্যতীত, 

ান্য ককানবাদফ ‘তাকা’ ব্যফায কযা মাাআদফ না। 

(৫)  কনা, কনৌ  দফভান ফাদনী কর্তযক ‘তাকা’য ব্যফায এতদুদেদে প্রণীত 

দফদল দফদধভারা দ্বাযা দযচাদরত াআদফ। 

৯।  ফাাংরাদদদ দফদদী তাকায ব্যফায ।- 

(১)  ফাাংরাদদদ াফদেত কূটননদতক দভনভদয চযাোযী  বফন এফাং কনস্যযরায 

াদপভদ দফদদদয ‘জাতী তাকা’ াঈদত্তারন কযা মাাআদত াদয। 

াদধকন্তু, কূটননদতক দভনভদয প্রধানগণ তাঁাদদয যকাযী বফন এফাং 

কভাটয গাড়ীদত তাঁাদদয ‘জাতী তাকা’ াঈদত্তারন কদযদত াদযদফন। 

(২)  ফাাংরাদদদ যাষ্ট্রী ভ্রভণকারীন ভদ দনম্নফদণ যত কেণীয ম্মাদনত দফদদী 

ব্যদিগণ তাঁাদদয দনজস্ব তাকা (Personal Standards) াথফা দনজস্ব 

তাকা না থাদকদর তাঁাদদয কদদয জাতী তাকা তাঁাদদয াদপদার 

ফাবফদন এফাং কভাটয গাড়ীদত াঈদত্তারন কদযদত াদযদফন: 

(ক) যাষ্ট্রপ্রধান;  

(খ)  ভ্রভণযত প্রধানভিী;  

(গ)  দফদদী যকাদযয ভিীফগ য। 

(৩) ফাাংরাদদদ াফদেত কূটননদতক দভনভ ককান াঈরদে, কমভন-জাতী 

দদফভদ কূটননদতক দভন প্রধাদনয ফাবফন ফা চযাোযী ব্যতীত, কম োদন 

াভাদজক ানুষ্ঠাদনয াঅদাজন কযা াআদফ, কাআোদন তাঁাদদয জাতী 

তাকা াঈদত্তারন কদযদত াদযদফ, তদফ তয থাদক কম, কাআদেদত্র 

ফাাংরাদদদয ‘তাকা’ ম্মানজনক োদন াাাদ াঈদত্তারন কদযদত 

াআদফ। 

কনাটাঃ াঈদযাঈি দফদধদত াঈদল্লদখত স্যদফধাদদ ককফরভাত্র কাআ কর কদদয কেদত্র 

প্রদমাজয াআদফ মাাযা াযস্পদযক াঅদরাচনায দবদত্তদত গণপ্রজাতিী 

ফাাংরাদদদক ানুরূ স্যদফধা প্রদান কদযদফ। 

(৪)  াঈদযাঈি দফদধভদয ফণ যনা ব্যতীত, গণপ্রজাতিী ফাাংরাদদ যকাদযয 

স্যদনদদ যষ্ট ানুদভাদন ব্যতীত, দফদদী যাদষ্ট্রয তাকা ককান গাড়ীদত ফা বফদন 

াঈদত্তারন কযা মাাআদফ না। 



  

 


