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মি পিরষদ িবভাগ
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[People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972
(Revised up to May, 2010) এর অ িদত বাংলা পাঠ]
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
রা পিতর সিচবালয়
মি পিরষদ িবভাগ
গণ জাত ী বাংলােদেশর পতাকা িবিধমালা
১। িশেরানাম এবং কায কর হইবার তািরখ।(ক) এই িবিধমালা গণ জাত ী বাংলােদেশর পতাকা িবিধমালা, ১৯৭২ নােম পিরিচত
হইেব।
(খ) এই িবিধমালা অিবলে কায কর হইেব।
২। সং া।- সে র েয়াজেন িভ প কান িক না থািকেল, এই িবিধমালায়,(১) ‘‘পতাকা’’ অথ গণ জাত ী বাংলােদেশর‘জাতীয় পতাকা’।
৩। ‘পতাকা’র আয়তন এবং বণ না।‘জাতীয় পতাকা’ গাঢ় স জ রেঙর হইেব এবং ১০:৬ দঘ ও ে র আয়তে াকার স জ
রেঙর মাঝখােন এক লাল থািকেব। লাল
পতাকার দেঘ র এক-প মাংশ াসাধ িবিশ
হইেব। পতাকার দেঘ র নয়-িবংশিততম অংশ হইেত অি ত উ
রখা এবং পতাকার ে র
ম বত িব হইেত অি ত আ িমক রখার পর র ছদ িব েত ে র ক িব হইেব।
(১) রং:
(ক) পতাকার স জ পট িম হইেব িত হাজাের ািসয়ন ি িলয়া ীন এইচ-২
আর এস ৫০ পাট স।
(খ) লাল াকার অংশ হইেব িত হাজাের ািসয়ন ি িলয়া অের এইচ-২
আর এস ৬০ পাট স।
(২) ভবেন বহােরর জ ‘পতাকা’র আয়তন:
(ক) ১০ ©×৬ ©| ;
(খ) ৫ ©× ৩ © ;
(গ) ২Error! × ১Error! ।
১
[সরকার ভবেনর আয়তন অ যায়ী এবং েয়াজেন দঘ ও ে র অ পাত ক রািখয়া
বড় আয়তেনর পতাকা দশ েনর অ মিত দান কিরেত পািরেব]
(৩) গাড়ীেত বহােরর জ ‘পতাকা’র আয়তন:
(ক) ১৫ × ৯
................ বড় গাড়ীর জ ;
(খ) ১০
×৬
................ ছাট এবং মাঝাির আকােরর গাড়ীর জ ।
১। নাট।- এস.আর. ও. ১৮৫-আইন/৮৯, তািরখ ১৩ ন, ১৯৮৯ ারা সংেশািধত।

(৪) আ জািতক এবং ি পাি ক কনফােরে র জ ‘ টিবল পতাকা’র আয়তন ১০

×৬

।

া াঃ
(ক)
(খ)
(গ)

(ঘ)
৪।

পতাকার দঘ ১০ হইেল
হইেব ৬ ;
‘পতাকা’র লাল ে র াসাধ হইেব ২ ;
বামিদক হইেত ‘পতাকা’র দেঘ র৪Error! হইেত এক উ রখা
টািনেত হইেব এবং পতাকার ে র ম ভাগ হইেত এক আ িমক রখা
টািনেত হইেব;
এই উভয় রখার ছদ িব হইেব লাল ে র ক ।

য সকল উপলে বাংলােদেশর পতাকা উে ািলত হইেব।(১)

িন বিণ ত িদবস এবং উপলে বাংলােদেশর সব সরকারী ও বসরকারী ভবনস েহ
এবং িবেদেশ অবি ত টৈনিতক িমশেনর অিফস ও কন লার পা স েহ িন প
প িতেত বাংলােদেশর পতাকা উে ালন কিরেত হইেব :
(ক) মহানবীর জ িদবস (ঈদ-এ-িমলা বী);
(খ) ২৬ শ মাচ াধীনতা িদবস;
(গ) ১৬ই িডেস র িবজয় িদবস;
(ঘ) সরকার ক ক ািপত অ য কান িদবস।
১
[(২) িন বিণ ত িদবসস েহ‘পতাকা’ অধ নিমত থািকেব:
(ক) ২১ শ ফ য়ারী শহীদ িদবস;
(খ) ১৫ই আগ জাতীয় শাক িদবস; এবং
(গ) সরকার ক ক ািপত অ য কান িদবস।]
৫। য সকল দেশ বাংলােদশ িমশন অবি ত সই সকল দেশর থা অ সাের, িবেদেশ অবি ত
বাংলােদশ টৈনিতক িমশনস হ এবং কন লার পা স েহ পতাকা উে ালন করা হইেব। য সকল দেশ
িতিদন পতাকা উে ালেনর থা নাই, সই সকল দেশ য য িদবেস সাধারণত পতাকা উে ালন করা হয়,
সই সকল িদবেস এবং ৪নং িবিধেত উি িখত িনিদ িদবসস েহ বাংলােদেশর পতাকা উে ালন করা হইেব।
িক য সকল দেশ িতিদন পতাকা উে ালন করা হয়, সই সকল দেশ এক িবেশষ বড় পতাকা উে ালন
কিরেত হইেব।
৬। সরকারী ভবন, অিফিসয়াল বাস ান, মাটরযান
(১)

িতেত ‘পতাকা’র বহার।-

ণ সরকারী ভবন এবং অিফসস হ, যমন-রা পিতর বাসভবন, সংসদ ভবন িত,
সকল ম ণালয় এবং গণ জাত ী বাংলােদেশর সিচবালয় ভবনস হ, হাইেকােট র
অিফসস হ, জলা ও দায়রা জজ আদালতস হ, িবভাগীয় কিমশনার, ড কিমশনার/
কােল র, চয়ার ান, উপেজলা পিরষেদর অিফসস হ, ক ীয় এবং জলা কারাগারস হ,
২
িলশ শন, [
পা স হ, াথিমক, মা িমক ও উ মা িমক পয ােয়র িশ া
িত ান এবং এই প অ া ভবন] এবং সরকার ক ক সময় সময় িনধ ািরত ভবনস েহ
সকল কমিদবেস ‘বাংলােদেশর পতাকা’ উে ালন করা হইেব।

নাট:- ১। এস,আর,ও, ২৪৫-আইন/২০০৮-মপিব-৫/১/২০০৭-িবিধ, তািরখ: ১১ আগ ২০০৮ ারা সংেশািধত।
২। নং মপিব-৫/১/৮৮-িবিধ(অংশ-২)-২৮, তািরখ ২৮ ফ য়ারী, ২০০১ ারা সংেশািধত।
১

[(২) িন বিণ ত ি বেগ র অিফিসয়াল সভবেন
বা
‘পতাকা’ উে ালন করা হইেব:

(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ঙ)
(চ)
(ছ)
(জ)
(ঝ)
(ঞ)
(ট)
(ঠ)
(ড)
(ঢ)
(ণ)

রা পিত;
ধানম ী;
জাতীয় সংসেদর ীকার;
বাংলােদেশর ধান িবচারপিত;
ম ীবগ;
চীফ ইপ;
জাতীয় সংসেদর ড
ীকার;
জাতীয় সংসেদর িবেরাধী দলীয় নতা;
ম ীর পদময াদাস
ি বগ;
িতম ীবগ;
িতম ীর পদময াদাস
ি বগ;
উপম ীবগ;
উপম ীর পদময াদাস
ি বগ;
িবেদেশ অবি ত বাংলােদশ টৈনিতক /কন লার /িমশনস েহর ধানগণ;
রাঙামা , খাগড়াছিড় এবং বা রবান জলার ানীয় সরকার পিরষেদর
চয়ার ানগণ।

(৩)

রা পিত এবং ধানম ী ত হােদর মাটরযান, জলযান এবং উেড়াজাহােজ ‘বাংলােদেশর
পতাকা’ উে ালন কিরবার অিধকারী হইেবন।

(৪)

িন বিণ ত ি বগ ত হােদর মাটর গাড়ী ও জলযােন‘বাংলােদেশর পতাকা’ উে ালন
কিরবার অিধকারী হইেবন :
(ক) জাতীয় সংসেদর ীকার;
(খ) বাংলােদেশর ধান িবচারপিত;
(গ) ম ীবগ;
(ঘ) চীফ ইপ;
(ঙ) জাতীয় সংসেদর ড
ীকার;
(চ) জাতীয় সংসেদর িবেরাধী দলীয় নতা;
(ছ) ম ীর পদময াদাস
ি বগ;
(জ) িবেদেশ অবি ত বাংলােদশ টৈনিতক/কন লার/ িমশনস েহর ধানগণ।

(৫)

িতম ী এবং িতম ীর পদময াদাস
ি বগ, উপম ী এবং উপম ীর পদময াদাস
ি বগ রাজধানীর বািহের দেশর অভ ের অথবা িবেদেশ মণকালীন সমেয় ত হােদর
মাটরযান এবং জলযােন ‘বাংলােদেশর পতাকা’ উে ালেনর অিধকারী হইেবন।

নাট:

কবলমা সংি স ািনত ি
উে ালন করা হইেব।

মাটরযান বা জলযােন অব ানকালীন সমেয় ‘পতাকা’

নাট:- ১। নং মপিব-৫/১/৮৮-িবিধ(অংশ-২)-২৮, তািরখ ২৮ ফ য়ারী, ২০০১।

৭। ‘পতাকা’র স ান বজায় রাখা ।(১)

সব দা পতাকার িত যথাযথ স ান ও ময াদা দশ ন কিরেত হইেব।

(২)

পতাকা ারা মাটরযান, রলগাড়ী অথবা নৗযােনর খাল, স ুখভাগ অথবা প াদভাগ
কান অব ােতই আ ািদত করা যাইেব না।

(৩)

যে ে অ া দেশর পতাকা অথবা রিঙন পতাকার সিহত ‘বাংলােদেশর পতাকা’
উে ালন করা হয়, সইে ে বাংলােদেশর পতাকােক স ান দশ েনর জ
ান
সংরি ত থািকেব।

(৪)

যে ে কবলমা ই পতাকা অথবা রিঙন পতাকা উে ালন করা হয়, সইে ে
‘বাংলােদেশর পতাকা’ ভবেনর ডানিদেক উে ালন করা হইেব।

(৫)

যে ে পতাকার সং া ইেয়র অিধক হয়, সইে ে অ সং ক পতাকার ে
‘বাংলােদেশর পতাকা’ ম খােন এবং
সং ক পতাকার ে ‘বাংলােদেশর
পতাকা’ ম ভােগর ডানিদেক উে ালন করা হইেব।

(৬)

যে ে ‘বাংলােদেশর পতাকা’ অ পতাকার সিহত আড়াআিড়ভােব কান দে
দয়ােলর িবপরীেত উে ালন করা হয়, সইে ে বাংলােদেশর পতাকা অ পতাকার
ডানিদেক আড়াআিড়ভােব থািকেব (আড়াআিড়ভােব
পতাকা ই র িদেক খ
কিরয়া দ ায়মান ি র বামিদেক) এবং পতাকা দ অ পতাকা দে র স ুখভােগ
ািপত হইেব।

(৭)

‘বাংলােদেশর পতাকা’র উপের অ
যাইেব না।

(৮)

‘বাংলােদেশর পতাকা’ শাভাযা ার ম ভােগ বহন করা হইেব অথবা স
অ গমন পেথ (Line of March) শাভাযা ার ডানিদেক বহন করা হইেব।

(৯)

ময াদার তীক স িলত ঢােল (escutcheons) অ
সং ক পতাকার
ে
‘বাংলােদেশর পতাকা’ ম ভােগ এবং সেব া কে থািকেব এবং
সং ক
পতাকার ে ঢােলর ডানিদেক শীেষ (ঢােলর িদেক খ কিরয়া দ ায়মান ি র
বামিদেক) বাংলােদেশর পতাকা াপন করা হইেব।

(১০)

যে ে অ কান দেশর সিহত ‘বাংলােদেশর পতাকা’ একে উে ালন করা হয়,
সইে ে ‘বাংলােদেশর পতাকা’ থেম উে ালন কিরেত হইেব এবং নামাইবার সময়
সব েশেষ নামাইেত হইেব।

(১১)

যে ে ই বা তেতািধক দেশর পতাকা দিশ ত হয়, সইে ে িত পতাকা থক
থক দে উে ালন করা হইেব এবং পতাকাস হ ায় সমান আয়তেনর হইেব।

(১২)

যে ে ‘বাংলােদেশর পতাকা’ অধ নিমত থােক, সইে ে থেম সেব া ড়া পয
উে ালন করা হইেব এবং অতঃপর নামাইয়া অধ নিমত অব ায় আনা হইেব। ঐ িদবেস
নামাইবার সময় নরায় উপিরভাগ পয উে ালন করা হইেব, অতঃপর নামাইেত হইেব।
যে ে দে র উপর তীত অ ভােব কান দয়ােলর উপর ‘পতাকা’ দিশ ত হয়,
সইে ে উহা দয়ােলর সমতেল দিশ ত হইেব। কান পাবিলক অিডেটািরয়াম বা সভায়

(১৩)

কান পতাকা বা রিঙন পতাকা উে ালন করা
দেলর

(১৪)

‘পতাকা’ দশ ন কিরেত হইেল উহা ব ার প ােত উপেরর িদেক দিশ ত হইেব।
যে ে রা ার ম খােন পতাকা দিশ ত হয়, সইে ে উহা খাড়াভােব দিশ ত হইেব।
কবর ােন ‘জাতীয় পতাকা’ নী করা যাইেব না বা িম শ করান যাইেব না।

(১৫)

‘পতাকা’ কান ি বা জড় ব র িদেক িন খী করা যাইেব না।

(১৬) ‘পতাকা’ কখনই উহার িনেচর কান ব যমন: মেঝ, পািন বা প
শ কিরেব না।
(১৭) ‘পতাকা’ কখনই আ িমকভােব বা সমতেল বহন করা যাইেব না, সব দাই । ঊে এবং
ভােব থািকেব।
(১৮) ‘বাংলােদেশর পতাকা’ কান িক র আ াদন িহসােব বহার করা যাইেব না, তেব শত
থােক য, কান িবিশ ি য হােক ণ সামিরক ময াদা বা ণ আ ািনকতাসহ সমািধ
করা হয়, ত হার শবযােন পতাকা আ াদেনর অ েমাদন দান করা যাইেত পাের।
(১৯) ‘পতাকা’ এমনভােব উে ালন, দশ ন, বহার বা সংর ণ করা যাইেব না, যাহােত উহা
সহেজই ি িড়য়া যাইেত পাের বা য কানভােব ময়লা বা ন হইেত পাের।
(২০) কান িক হণ, ধারণ, বহন বা িবিল কিরবার িনিম ‘পতাকা’ বহার করা যাইেব না।
(২১) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ক ক আেরািপত কান শতাবলী (যিদ থােক) এবং িলিখত
অ েমাদন তীত, কান ধরেনর বসা-বািণজ , সে াধন, পশা বা অ য কান উে ে
বাংলােদেশর ‘পতাকা’ কান ড মাক, িডজাইন, িশেরানাম অথবা কান ােট িহসােব
বহার করা যাইেব না।

(২২) যে ে ‘পতাকা’র অব া এমন হয় য, উহা আর বহার করা না যায়,
সইে ে উহা ময াদা ণ ভােব
, িবেশষ কিরয়া সমািধ কিরয়া, িন ি
কিরেত হইেব।
(২৩) ‘পতাকা’ ততার সিহত উে ালন কিরেত হইেব এবং সস ােন নামাইেত
হইেব।
(২৪) ‘পতাকা’ উে ালন ও নামাইবার সময় এবং ােরড পির মণ ও পিরদশ েনর
সময় উপি ত সকেল ‘পতাকা’র িদেক খ কিরয়া সাজা হইয়া দ ড়াইেবন।
(২৫) যে ে আ ািনকভােব ‘পতাকা’ উে ালন করা হয়, সইে ে একই সােথ
জাতীয় স ীত গাইেত হইেব। যখন জাতীয় স ীত বাজােনা হয় এবং ‘জাতীয়
পতাকা’ দিশ ত হয়, তখন উপি ত সকেল ‘পতাকা’র িদেক খ কিরয়া
দ ড়াইেবন। ইউিনফম ধারীরা া টরত থািকেবন। ‘পতাকা’ দশ ন না করা
হইেল, উপি ত সকেল বা যে র িদেক খ কিরয়া দ ড়াইেবন,
ইউিনফম ধারীরা জাতীয় স ীেতর হইেত শষ পয
া টরত থািকেবন।
(২৬) গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর অ মিত তীত, ‘জাতীয় পতাকা’
অধ নিমত করা যাইেব না, তেব শত থােক য, িবেদশ বাংলােদশ িমশেনর
ধান ( য দেশর িনকট িতিন আ াভাজন) ই া কিরেল ঐ সকল িদবেস
‘পতাকা’ অধ নিমত রািখেত পািরেবন, য সকল িদবেস উ
দেশ,
সরকারীভােব ‘পতাকা’ অধ নিমত রাখা হয়।

৮। সাধারণ িনেদ শাবলী ।(১)

মাটর গাড়ী, নৗযান এবং উেড়াজাহাজ তীত অ া
ে
মা
েয াদয় হইেত য া পয ‘পতাকা’ উে ািলত থািকেব, তেব শত থােক য,
িবেশষ কারেণ ভবনস েহ রাে ‘পতাকা’ উে ািলত রাখা যাইেত পাের,
যমন- সংসেদর রাে র অিধেবশন চলাকালীন অথবা রা পিত, অথবা
ম ীগেণর শপথ হণ অ ান চলাকালীন সময়।
(২) যে ে মাটর গাড়ীেত ‘পতাকা’ দশ ন করা হয়, সইে ে গাড়ীর চিসস
অথবা রিডেয়টর ক ােপর াে র সিহত পতাকা দ ঢ়ভােব আটকাইেত
হইেব।
(৩) ‘পতাকা’র উপর কান িক িলিপব করা যাইেব না বা ছাপান যাইেব না। কান
অ ান বা অ কান উপলে ‘পতাকা’র উপর কান িক িলিপব করা
যাইেব না।
(৪) উপের বিণ ত এবং সমেয় সমেয় পিরবিত ত উ িবিধস েহর অ সরণ তীত,
অ কানভােব ‘পতাকা’ বহার করা যাইেব না।
(৫) সনা, নৗ ও িবমান বািহনী ক ক ‘পতাকা’র বহার এত ে ে
ণীত
িবেশষ িবিধমালা ারা পিরচািলত হইেব।
৯। বাংলােদেশ িবেদশী পতাকার বহার ।(১) বাংলােদেশ অবি ত টৈনিতক িমশনস েহর চ া ারী ভবন এবং কন লার
অিফসস েহ িবেদেশর ‘জাতীয় পতাকা’ উে ালন করা যাইেত পাের।
অিধক , টৈনিতক িমশনস েহর ধানগণ ত হােদর সরকারী ভবন এবং
মাটর গাড়ীেত ত হােদর ‘জাতীয় পতাকা’ উে ালন কিরেত পািরেবন।
(২) বাংলােদেশ রা ীয় মণকালীন সমেয় িন বিণ ত ণীর স ািনত িবেদশী
ি গণ ত হােদর িনজ পতাকা (Personal Standards) অথবা িনজ
পতাকা না থািকেল ত হােদর দেশর জাতীয় পতাকা ত হােদর অিফিসয়াল
বাসভবেন এবং মাটর গাড়ীেত উে ালন কিরেত পািরেবন:
(ক) রা ধান;
(খ)
মণরত ধানম ী;
(গ) িবেদশী সরকােরর ম ীবগ ।
(৩) বাংলােদেশ অবি ত টৈনিতক িমশনস হ কান উপলে , যমন-জাতীয়
িদবসস েহ টৈনিতক িমশন ধােনর বাসভবন বা চ া ারী তীত, য ােন
সামািজক অ ােনর আেয়াজন করা হইেব, সই ােন ত হােদর জাতীয়
পতাকা উে ালন কিরেত পািরেব, তেব শত থােক য, সইে ে
বাংলােদেশর ‘পতাকা’ও স ানজনক ােন পাশাপািশ উে ালন কিরেত
হইেব।
নাটঃ উপিরউ িবিধেত উি িখত িবধািদ কবলমা সই সকল দেশর ে
েযাজ হইেব যাহারা পার িরক আেলাচনার িভি েত গণ জাত ী
বাংলােদশেকও অ প িবধা দান কিরেব।

(৪)

উপিরউ িবিধস েহর বণ না তীত, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
িনিদ অ েমাদন তীত, িবেদশী রাে র পতাকা কান গাড়ীেত বা ভবেন
উে ালন করা যাইেব না।

