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উপ মিণকা 
      

  ২০১৪ সােলর ৫ জা য়াির দশম জাতীয় সংসদ িনবাচেন িবজয়ী হেয় ১২ জা য়াির তীয়বােরর মেতা 
ধানম ী িহেসেব শপথ নন াধীন বাংলােদেশর পকার,  হাজার বছেরর  বা ািল ব ব  শখ িজ র 

রহমােনর েযা  ক া, মানিবকতার জননী, জনেন ী শখ হািসনা। দািয় -ভার হণকাল হেতই  ‘উ য়েনর 
গণত ’ ক লম  িহেসেব সামেন রেখ িতিন ত র ঢ়েচতা ও সাহসী ন ে র মা েম অথনীিতেত 
ি িতশীলতা, িশ ার হার ও মান উ য়ন, িশ  ও নারীসহ ামীণ জনেগা ীর া েসবা িনি ত করা, সড়ক, 
রল, নৗ- যাগােযাগ ও ামীণ অবকাঠােমা উ য়ন, িষর িবকাশ, িডিজটাল বাংলােদশ িত াসহ িত  

ে ই পকে  বিণত ল মা ার চেয় বিশ সাফ  অজন কেরেছন। িবে র েক বাংলােদশ এখন  
উ য়েনর রাল মেডলই নয়, এক  মানিবক রা  িহেসেবও শংিসত।  

  ব র পথ পািড় িদেয় সকল চেক অ গিত ও সাফে র ধারা বজায় রেখ তীয় ময়ােদ মতার ৫  
বছর ণ করেত চলেছ মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার ন াধীন আওয়ামী লীগ সরকার। উ য়েনর 
ধারাবািহকতা অ  রেখ জাতীয় ও আ জািতক পযােয় এ সরকােরর রেয়েছ অ ত ব গৗরবময়  অজন। 

   ধানম ী শখ হািসনা ত র ঢ়, সাহসী ও ি দী  ন  িদেয় দেশ াভািবক পিরি িত িফিরেয় 
আনার িবশাল চ ােল  মাকােবলার অি পরী ায়  উ ীণই হনিন, দেশর মা ষেক শাি - ি  দােনর 
পাশাপািশ ংস ূপ থেক দশেক টেন েল গিত ও অ গিতর িমিছেল শািমল করেত স ম হেয়েছন এবং 
জনগেণর মৗিলক অিধকার িত ার মা েম শাসন িনি ত কেরেছন। 

         এক  গণতাি ক, ক াণ লক রা  গঠন,  আইেনর শাসন িত া এবং শাসন িনি তকরেণর লে  
মাননীয়  ধানম ী শখ হািসনার ঐকাি ক ই ায় ২০০৯ সােল লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ িত া 
লাভ কের। িত া ল  থেকই এ িবভাগ সরকােরর আইন ণয়ন সং া  পদে পস হ  বা বায়েন আইিন 

ব ায় সািবক উ য়েনর লে  এক  সংহত আইিন কাঠােমা গেড় তালার ে  অত  ণ িমকা 
পালন কের আসেছ। 

        এ িবভােগর সহায়তায় গণতে র মানস ক া, জনেন ী শখ হািসনা দশ পিরচালনার দািয় ভার হেণর 
সময় হেতই জনগেণর ই া ও পিরবতনশীল সমােজর চািহদা রেণর লে  ন ন আইন ণয়ন করার 
পাশাপািশ রেনা আইন হালনাগাদকরণ বা েগাপেযাগীকরেণ ণ পদে প হণ কেরন। উ  
পদে পস হ বা বায়েন এ িবভােগর কমকতাগণ িনরলস ম, মধা ও অিভ তা িদেয় সহায়ক শি  িহেসেব 
কাজ কের যাে ন। 

        এ িবভােগর সহায়তায় ২০১৭-২০১৮ অথ-বছের আইন ণয়েনর ে   সরকােরর উে খেযা  সাফ  
রেয়েছ। আ িনক ি  িনভর, ল ও দ  সড়ক পিরবহণ সবা এবং িনরাপদ সড়ক পিরবহণ ব া গেড় 
তালার লে  “বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ ক প  আইন, ২০১৭” ণয়ন করা হেয়েছ। িব ান ও ি র 

ে  গেবষণা ােনর উৎকষ সাধন ও ান িবতরেণর ব াকরেণর লে  জামাল ের ব মাতা শখ 
ফিজলা ে ছা িজব িব ান ও ি  িব িব ালয় াপেনর জ  “ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা িজব 



িব ান ও ি  িব িব ালয়, ২০১৭”এবং  িব ান, কলা, মানিবক ও সমাজ িব ান, আইন, বসায় শাসন 
ও ব াপনা িবষেয় ন ন শাখায় াতক ও াতেকা র পযােয় িশ াদান, গেবষণা, ােনর উৎকষ সাধন ও 

ান িবতরেণর ব াকরেণর িনিম  ন েকানা জলায় শখ হািসনা িব িব ালয় াপেনর লে  “ শখ 
হািসনা িব িব ালয় আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। িচিকৎসা িবভােগর সকল শাখায় িবেশষ  তিরর 
লে  হাসপাতাল এবং িচিকৎসা িশ া িত ােন িশ া ও িশ েণর মা েম া  সবার মান উ য়ন করার 
লে  “বাংলােদশ  কেলজ অব িফিজিশয়ান   এ  সাজনস আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। িব ৎ 
উৎপাদন, স ালন, সরবরাহ ও িবতরণ খােতর উ য়ন, সং ার সাধন, উ ত াহক সবা দান এবং িব েতর 

মবধমান চািহদা রেণর লে  “িব ৎ আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। বাংলােদেশর জনগেণর 
জীবনমান ত উ য়েনর ােথ দিশ ও িবেদিশ িবিনেয়াগ পিরক না ত বা বায়নকে  িবিনেয়াগকারীেদরেক 
কােনা ক  বা উে ােগর জ  েয়াজনীয় য কােনা সবা, িবধা, েণাদনা, লাইেস , অ মিত, ছাড়প  বা 

পারিমট িনিদ  সমেয়র মে  দােনর লে  “ওয়ান প সািভস আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

                 ণীত এ সকল আইেনর েয়ােগ ইেতামে  দেশর আথ-সামািজক উ য়েন গা রকারী পিরবতন 
পিরলি ত হে । মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার েযা  ন ে  বাংলােদশ আ জািতকভােব ে া ত দশ 
হেত ম ম আেয়র দেশ উ ীত হওয়ার যা তা অজেন  সমথ হেয়েছ। 

    এছাড়াও, এ িবভাগ জনগেণর আইেন অিভগ তা ও সহজ লভ তা িনি তকরেণর লে  ১৮৩৬ 
সাল হেত, ২০১৪ সাল পয  বাংলােদেশ িব মান ও কাযকর আইনস েহর সংকলন কের বাংলােদশ কাড 

কােশর মেতা অত  জ ল, হ, য়ব ল, সময়সােপ  ও মসা  কায স  কেরেছ। 

               বাংলােদেশর জনগেণর কােছ আইেনর  সহজেবা তা ও সহজলভ তা িনি তকরণ এবং 
আ জািতক চািহদা রেণর জ  এ িবভােগর অ বাদ দ র আইন, িবিধমালা, ি  ও সমেঝাতা ারেকর 
িনভরেযা  অ িদত পাঠ ণয়েন িনরলস পির ম কের যাে ।  

               িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণর অংশ িহেসেব এ িবভােগর আইিস  সল চিলত আইনস হ 
ওেয়বসাইেট হালনাগাদকরেণর মা েম দেশ িবেদেশ পিরিচতকরণসহ ই-ফাইিলং এর মা েম নিথ 
িন ি করেণ সহায়তা দান কের ণ িমকা পালন কের যাে । 
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লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর িত া, পক  (Vission), অিভল  
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১.১  িবভাগ িত া  

 
 গণতাি ক রা  ব ায় জনগেণর ই া ও পিরবতনশীল সমােজর চািহদা রেণর ােথ ন ন ন ন আইন ণয়ন 

এবং িব মান আইেনর সংেশাধন এক  অত াব ক অ াহত ি য়া। াধীনতা পরবত  সামািজক, রাজৈনিতক ও 
অথৈনিতক িববতেনর সােথ সােথ সমেয়াপেযাগী আইন ণয়েনর আব কতা মাগতভােব ি  পাে । আইেনর াব 
স িলত সকল িবল, অ ােদশ, িবিধ, িবধান, াপন, ইত ািদর খসড়া িতর পযােয় পরামশ দানসহ ড়া  পদান, 
সকল ম ণালয়/িবভাগ ও িত ােনর সােথ উ য়ন সহেযাগী, দাতা সং া, ইত ািদর অ দান ও ঋণ ি র উপর আইনগত 
মতামত এবং আ জািতক ও আ িলক সং ার সােথ স ািদত  ি , কনেভনশন, ইত ািদর উপর মতামত দান 
লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর কমপিরিধ । এছাড়া, আইেনর মা েম বা বায়নেযা  সরকােরর সকল নীিত 

িনধারণী িবষয় িনরী া, চিলত আইন, িবিধমালা, িবধানমালা ইত ািদ বাংলা হেত ইংেরিজ অথবা ইংেরিজ হেত বাংলায় 
অ বাদ, আইেনর িরিভশন ও হালনাগাদকরণ, কাশনা ইত ািদ ণ কাজ এ িবভাগ ক ক স ািদত হয়।  
 
 িবগত আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল ১৯৯৬ সােল আ িনক দ  লিজসেল ভ কমকতা ি সহ ণগত 
মানস  আইন ণয়েনর জ  লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ নােম এক  থক িবভাগ ি র েয়াজনীয়তা 
অ ত হয়। তখন পয  লিজসেল ভ াফ ং িবষেয় দ  জনবল ি র িত নজর না দয়ায় এ কােজ অিভ  ও দ  
জনবেলর অভাব িছল। কারণ, উপ-সিচব ও সহকারী সিচব পযােয় িবিভ  সমেয় িবচার িবভাগীয় কমকতাগেণর ম  হেত 

ষেণ িন  হেয় ই-িতন বছর কাজ করার পর ত রা আদালেত বা অ  বদিল হেয় যেতন। তদ েল আবার একই 
ি য়ায় ন ন কের িবচার িবভাগীয় কমকতাগণ ষেণ িন  হেতন। ায়ীভােব িনেয়ািজত দ  কমকতা ি  করার লে  

১৬/১০/১৯৯৬ ি . তািরেখ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র তৎকালীন মাননীয় ম ীর সভাপিতে  এক  
আ ঃম ণালয় সভা অ ি ত হয় এবং উ  সভার িস া  অ যায়ী এতৎসং া  াব  মি পিরষদ িবভােগ শাসিনক 
উ য়ন সং া  সিচব কিম র সভায় উপ ািপত হয়। উ  সভার িস া  অ যায়ী তৎকালীন মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা 
আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র অধীন লিজসেল ভ াফ ং উইং নােম এক  আলাদা উইং ও উহার িনজ  
জনবল ি র লে  সার-সংে প অ েমাদন কেরন। ফল িতেত তাৎ িণকভােব আইন ম ণালেয়র অধীন লিজসেল ভ 

াফ ং উইং নােম আলাদা এক  উইং ি  হয় এবং উহার কায ম  হয়। ব ত আইন ম ণালেয়র লিজসেল ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভাগ গঠেনর াথিমক িভি  তৎকালীন সমেয় বতমান মাননীয় ধানম ীর হােতই িচত হয়। 
 
 ায়ী কমকতা িনেয়ােগর লে  লিজসেল ভ াফ ং কমকতা (আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয়) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ১৯৯৮ ণীত হয়। এেত কের কাযত এক  িবেশষািয়ত টকিনক াল লিজসেল ভ সািভস িজত হেয়েছ। 
অতঃপর আইন ও িবচার ব ার ে  ািত ািনক উ য়েনর লে  The Legal and Judicial Capacity 
Building Project হীত হয়। উ  কে  লিজসেল ভ াফ ং উইং- ক ািত ািনকভােব শি শালী করার কম িচ 
হীত হেয়িছল।  

 
 উপির-উ  েজ  িবষেয় িব  াংেকর সােথ বাংলােদশ সরকােরর উ য়ন ঋণ ি  (Development Credit 
Agreement) স ািদত হেয়িছল। ক  স িকত কৗশলপে  এবং িব  াংেকর সংি  PROJECT APPRAISAL 
DOCUMENT-এ লিজসেল ভ াফ ং উইংেক পির ণ িডিভশেন উ ীত করার িস া  ও পিরক নার পাশাপািশ 
লিজসেল ভ সািভসেক ক াডাের পা র করার  উে খ িছল। 

 
 কানাডা সরকােরর অ দােন উহার আ জািতক সাহা  সং া িসডা (CIDA) এর ব াপনায় পিরচািলত Legal 
Reform Project (part-A) শীষক কে র অধীেন লিজসেল ভ াফ ং উইং এর ািত ািনক উ য়েনর কাজ স  
হেয়েছ এবং উ  কে র অ তম ল  িছল লিজসেল ভ উইং- ক  ণা   িডিভশেন উ ীত এবং লিজসেল ভ সািভসেক 
ক াডাের পা র কের েয়াজনীয় সকল কািরগির সহায়তা দােনর মা েম উহােক িব মােন উ ীত করা। কে র সংি  
Vision Paper এবং Management Plan- এ যার িতফলন িছল। 
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 বতমান ধানম ী ২০০৯ সােল মতা হেণর পর িবভাগ িত ার কাজ   পায় এবং সকল আ ািনকতা 
স  কের িবগত ২৩/১২/২০০৯ ি . তািরেখ লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ি  হয়। 

 
১.২ পক  (Vission): 

 

আইিন ব ায় জনগেণর অিভগ তা (Access) এবং মানবািধকার পিরি িতর উ য়ন। 
 

১.৩ অিভল  (Mission): 
 

আইিন কাঠােমােক শি শালী ও েগাপেযাগী করার মা েম আইেনর শাসন িত া এবং মানবািধকার পিরি িতর 
উ য়েন সহায়তা করা। 
 

      ১.৪ কৗশলগত উে স হ (Strategic Objectives): 
 

ক. ম ণালয়/িবভােগর কৗশলগত উে স হ 
 

১. সরকােরর ম ণালয়/িবভাগ ও অ া  িত ানেক পরামশ দােনর মা েম আইিন িবষয়স হ 
সংহতকরণ; 

 

২. রাে র আইিন কাঠােমার উ য়ন; 
 

৩. দেশ মানবািধকার সংর ণ ও উ য়ন। 

 
খ. আবি ক কৗশলগত উে স হ 
 

১. দ তার সে  বািষক কমস াদন ি  বা বায়ন;  
 

২. উ াবন ও অিভেযাগ িতকােরর মা েম সবার মােনা য়ন; 
 

৩. দ তা ও নিতকতার উ য়ন; 
 

৪. ত  অিধকার ও েণািদত ত  কাশ ও বা বায়ন; 
 

৫. আিথক ব াপনার উ য়ন। 
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ি তীয় অ ায় 
সাংগঠিনক কাঠােমা, জনবল, িনেয়াগ ও পেদা িত 
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২.১  আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় ম ী 
 

জনাব আিন ল হক, এম,িপ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র ম ী িহেসেব িনেয়ািজত 
রেয়েছন। িতিন বাংলােদশ ীম কােটর একজন িসিনয়র আইনজীবী। জনাব আিন ল হক ৩০ মাচ, ১৯৫৬ সােল 
জ  হণ কেরন। িতিন া ণবাড়ীয়া-৪ আসন থেক িনবািচত একজন সংসদ সদ । িতিন ঢাকা িব িব ালয় হেত 
ইংেরিজ সািহেত  িবএ (অনাস) এবং এমএ িড ী লাভ কেরন। পরবত েত িতিন ঢাকা িব িব ালয় হেত এলএলিব 
এবং ইউিনভািস  অব ল েনর িকং  কেলজ হেত এলএলএম িড ী লাভ কেরন। 

জনাব আিন ল হেকর য়াত িপতা জনাব িসরা ল হক ব ব  হত া মামলা এবং জল হত া মামলার 
িচফ িসিকউটর িছেলন। িপতার র পর িতিন ব ব  হত া মামলা এবং জল হত া মামলার িচফ শাল 

িসিকউটেরর দািয়  পালন কেরন এবং মামলা  সফলতার সােথ সমা  কের জাতীয় জীবেন িবচারহীনতার 
সং িত র করেত িবেশষ িমকা রেখেছন। িতিন ন িত দমন কিমশেনর িচফ কাউে ল এবং শাল 

িসিকউটর িহেসেবও দািয়  পালন কেরেছন। িতিন ২০০৯ সােল সংঘ ত িপলখানা হত াকা  মামলার িচফ 
িসিকউটর িছেলন এবং উহা সফলতার সােথ সমা  কেরন। 

িতিন ১২ জা য়াির, ২০১৪ ি . তািরেখ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র ম ী িহেসেব দািয়  
হণ কেরন। 

 
২.২  লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর িসিনয়র সিচব 

 

  জনাব মাহা দ শিহ ল হক ২৩ িডেস র, ২০০৯ থেক এ িবভােগর সিচেবর দািয়  পালন কেরন এবং 
২৬ ফ য়াির, ২০১৭ তািরখ থেক িসিনয়র সিচব িহেসেব দািয়  পালন করেছন। িতিন ১৯৫৫ সােলর ১৩ নেভ র 
পি ক িনবাস নওগ  জলার িনয়ামত র থানায় জ হণ কেরন। িতিন ১৯৭৩ সেন রাজশাহী বাড থেক 

এস.এস.িস এবং ১৯৭৫ সেন ঢাকা বাড থেক এইচ.এস.িস পাস কেরন। অতঃপর ঢাকা িব িব ালয় থেক ১৯৭৯ 
সেন আইন িবষেয় াতক(স ান) এবং ১৯৮১ সেন আইন িবষেয় াতেকা র িড ী লাভ কেরন। িতিন ১৯৮৩ সেন 
বাংলােদশ িডিসয়াল সািভেস ে ফ পেদ যাগদান কেরন। 

জনাব মাহা দ শিহ ল হক রাে র িমিশগান ট ইউিনভািস  এবং ইউিনভািস  অব িহউসটন হেত 
এনািজ িবষেয় িডে ামা অজন কেরন। এছাড়া, িতিন িবিভ  দেশ লিজসেল ভ াফ ং এবং অ া  িবষেয় 

িশ ণ হণ কেরেছন। 

জনাব মাহা দ শিহ ল হক কানািডয়ান সরকার এবং কমকতাগেণর সােথ লিজসেল ভ াফ ং িবষেয় 
কাজ কের এ িবষেয় দ তা অজন কেরন। িতিন মািকন সরকােরর অথায়েন পিরচািলত USAID এ র েলটির 
কনসাল া  িহেসেব দেশ এবং ওয়ািশংটেন িবিভ  কাজ কেরেছন। িতিন আ জািতক অিভবাসন সং া 
(আইওএম) ক ক হীত মিশন িরেডবল পাসেপাট ত কায েম কনসাল া  িহেসেব কাজ কেরেছন।  

িতিন বাংলােদশ লাক শাসন িশ ণ ক , িবচার িবভাগীয় িশ ণ ইনি উট এবং িবিভ  িত ােন 
িশ ক এবং িরেসাস পাসন িহেসেব অংশ হণ কেরেছন। িতিন এ িবভাগ ক ক কািশত Legislative 

Deskbook of Bangladesh স াদনা েমর অ তম সদ  িছেলন। সিচব এবং িসিনয়র সিচব িহেসেব 
িতিন ৪ (চার) শতািধক আইন ণয়েন িমকা রেখেছন। 

 
২.৩  লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর সাংগঠিনক কাঠােমা ও জনবল 

 
লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর অ েমািদত মাট জনবল ২৭৪, যার মে  ১ম ড হেত ৯ম 

ড পয  ৯৯ জন এবং ১০ম ড হেত ২০তম ড পয  ১৭৫ জন।  
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২.৪ িনেয়াগ/পেদা িত:  

    ২০১৭-২০১৮ অথ-বছের এ িবভােগ অিতির  সিচব ( াফ ং) পেদ ২ ( ই) জন, সিচব ( াফ ং) পেদ ২ 
( ই) জন এবং শাসিনক কমকতা পেদ ২ ( ই) জন কমকতােক পেদা িত দান করা হেয়েছ এবং ি গত কমকতা পেদ 
৩ (িতন) জন কমকতােক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ।  
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9 
 

 
 
 
 
 
 

তীয় অ ায় 
িবভােগর কমপিরিধ, িবিভ  শাসিনক শাখা ও এর কায ম 
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৩.১ কমপিরিধ:  
 

গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ৫৫(৬) অ ে েদর অধীন মহামা  রা পিত ক ক সরকাির 
কাযাবিল ব ন ও পিরচালনার জ  ণীত Rules of Business, 1996 এর তফিসল-১ অথাৎ Allocation 
of Business Among the Different Ministries and Divisions অ যায়ী আইন, িবচার ও সংসদ 
িবষয়ক ম ণালেয়র অ েল ব ন ত দািয় াবিলর মে  লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগেক য সকল 
দািয়  পালন করেত হয়, তা সংে েপ িন প: 
  

1. আইন- ণয়ন সং া  াব থেক উ ূত সকল আইনগত ও সাংিবধািনক ে  এবং উ  ােবর সােথ 
সংি  আ জািতক আইনসহ য কােনা আইন ও সংিবধােনর া ার ে  সকল ম ণালয়, িবভাগ ও 
দফতরেক পরামশ দান; 

2. সকল কােরর িবল, অ ােদশ, সাংিবধািনক আেদশ, সংিবিধব  আেদশ, িবিধমালা, িবধানমালা, উপ-
আইন, াপন, আইনগত বা বাধকতা রেয়েছ এ প য- কােনা থা বা রীিত এবং অ া  আইনগত 
দিলল, ইত ািদর খসড়া ণয়ন, পরী া-িনরী া করা ও মতামত দান; 

3. আ জািতক ি , এি েম , অ ীকার, সমেঝাতা- ারক ও অ া  আইনগত দিললসহ সকল কােরর 
ি  ও এি েমে র খসড়া ণয়ন, পরী া-িনরী া করা এবং মতামত দান; 

4. আ জািতক ি , কনেভনশন ও আ জািতক আইনগত িবষয়ািদ এবং আ জািতক ি , ি , ইত ািদ 
হেত উ ূত আ জািতক সািলস সং া  সকল িবষেয় া া দান; 

5. সকল আইন ও অ া  সংিবিধব  িবিধমালা ও আেদেশর অ বাদ; 

6. সরকাির কাশনার ; 

7. আইন, অ ােদশ এবং অ া  সংিবিধব  আেদশ, িবিধমালা, িবধানমালা ও অ া  আইনগত দিলেলর 
কাশনা; 

8. আইন, অ ােদশ ও সংিবিধব  আেদশ, িবিধমালা ও িবধানমালার বাংলায় অ িদত িনভরেযা  পােঠর 
কাশনা; 

9. আইন ও অ ােদশ এবং সাংিবধািনক ও রা পিতর আেদশ এবং অ া  সংিবিধব  আেদশ ও 
িবধানমালার সংকলন; 

10. আইেনর সংকলন, সংহতকরণ, অিভেযাজন এবং ােয়ািগক সংেশাধন; 
11. লিজসেল ভ াফ ং এবং অ বাদ কমকতাগেণর পদায়ন, বদিল, ষণ, ইত ািদ; 

12. লিজসেল ভ াফ ং এর কমকতা এবং এ িবভােগ িনেয়ািজত অ া  কমকতা ও কমচারীগেণর শাসন 
ও িশ ণ; 

13. এ িবভােগর অধ ন অিফস ও দ রস েহর শাসন ও িনয় ণ; 

14. আ জািতক সং ার সােথ যাগােযাগ এবং অ া   দশ ও িব  সং ার সােথ এ িবভােগর উপর অিপত 
িবষেয় ি  ও সমেঝাতা; 

15. সংসদ সংি  িবষয়; 
16. এ িবভােগর উপর অিপত য- কােনা িবষেয় অ স ান ও পিরসং ান; 

17. আদালেত হীত িফস তীত এ িবভােগর উপর অিপত য- কােনা িবষেয়র িফস িনধারণ; 

18. মানবািধকার এবং মানবািধকার কিমশন সংি  িবষয়ািদ; 
19. ায়পােলর কাযালয়; 

20. িনবাচন কিমশেনর আইন ণয়ন সং া  সকল িবষয়; 
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21. আইন কিমশন এবং আইনগত িবষেয় গ ত কিমশন; 

22. আইন সং ার সং া  িবষয়ািদ; 

23. ত  ও যাগােযাগ ি  সল সং া  শাসন; 
24. আিথক িবষয়সহ সািচিবক শাসন; 

25. সরকাির সকল আইেনর  সং া  শাসন; 

26. এ িবভােগর উপর অিপত আইনস হ সং া  িবষয়ািদ। 
 

এছাড়াও, Rules of Business, 1996 এর rule 14A অ সাের সকল ম ণালয় ও িবভাগেক আইন 
ণয়ন সং া  িবষেয় লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর সােথ কিতপয় িবষেয় পরামশ করার িবধান রেয়েছ, 

এ েলা িন প: 
 

(১)  িন বিণত িবষেয় লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর সােথ পরামশ করেত হেব- 
(ক)  আইন- ণয়ন সং া  সকল কােরর াব স েক; 
(খ)  আইন- ণয়ন সং া  াব হেত উ ূত সকল আইনগত ে ; 
(গ)  আ জািতক আইন অ সাের ণ ি , আ জািতক এি েম , কনেভনশন ত স েক; 
(ঘ)  য- কােনা আইেনর া া দান িবষেয়; 
(ঙ)  িবিধব  মতা েয়াগ কের িবিধমালা, িবধানমালা বা উপ-আইন, ইত ািদ ণয়ন ও জািরর 

েব।  
 

(২) লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর মা ম তীত এবং এই িবভাগ ক ক ণীত কায ণািল 
অ সরণ তীত কােনা ম ণালয় অ াটিন জনােরেলর সােথ পরামশ করেব না। 

 

(৩) অ াটিন জনােরল এবং লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর মে  কােনা িবষেয় ি মত থাকেল উ  
িবষয়  িস াে র জ  আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র দািয়ে  িনেয়ািজত ম ীর িনকট 
উপ াপন করেত হেব এবং ত র িস া  াধা  পােব। 

 
এ িবভােগর কােজ গিতশীলতা আনয়েনর লে  ৩  শাসিনক শাখা এবং অ া  আেরা ৭  শাখা গঠন 

করা হেয়েছ। িনে  শাখাস েহর কাযাবিল ও কমপিরিধ উে খ করা হেলা:  
 

৩.২      শাসন শাখা-১: 
 

1. নিমি ক শাসন; 

2. িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/দ র থেক া  নিথ/িচ প  হণ, নিথ খালা ও িবতরণ এবং কাজ শেষ 
সংি  ম ণালয়/িবভাগ/দ ের ফরত দানসহ এত  সং া  রিজ ার সংর ণ;  

3. খালা বাজার থেক শনাির ািদ/ আসবাবপ / টিলেফান সট/ কি উটার/ ই ারকম/ ফ া / 
ফেটাকিপ মিশন/ টানার/ ব িতক সর ামািদ/ বই- ক/ সামিয়কী ও অ া  অিফস সর াম য়/ 
সং হ/ িবতরণ/ র ণােব ণ ও মরামেতর েয়াজনীয় ব া হণসহ এতৎসং া  রিজ ার সংর ণ;  

4. সরকাির ফরমস  ও শনাির অিফস হেত শনাির ািদ সং হ ও া তা অ যায়ী িবতরণ এবং 
এতৎসং া   রিজ ার সংর ণ; 
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5. চ থ িণর কমচারীগেণর পাষাক, তা, ছাতা, ইত ািদ য় ও িবতরণ এবং এতৎসং া  রিজ ার 
সংর ণ; 

6. মািসক সম য় সভা/িবেশষ সভাসহ িবিভ  সভার আেয়াজন ও সভায় অংশ হণকারীেদর আ ায়নসহ 
সিচবালেয় েবেশর ব া হণ; 

7. এ িবভােগর িচ প  িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/দ ের রণ; 

8. য় সং া  কিম  গঠন ও সকল কার দরপ /িব ি  আহবান; 

9. ািধকার া  কমকতাগেণর গািড়সহ শাসিনক কােজ ব ত সকল গািড়র ালািন সরবরাহ, 
র ণােব ণ ও মরামত, কমকতাগেণর যাতায়ােতর জ  গািড়র ট িনধারণ এবং িবিভ  সভা/ সিমনাের 
অংশ হেণর িনিম  ও ি গত েয়াজেনর চািহদাপ  অ যায়ী গািড় সরবরােহর ব া করা; 

10. শাখায় অিপত দািয়  সংি  য সকল ণ িচ প  ওেয়বসাইেট কাশেযা  তা কােশর জ  
আইিস  সেল রণ; 

11. এ িবভােগর িবিভ  দ র হেত চািহদাপ  অ যায়ী মালামাল সরবরােহর ব া হণ; 

12. মাননীয় ম ী/ িতম ীসহ এ িবভােগর ািধকার া  কমকতাগেণর িবমান ব েরর িভআইিপ লাউ  ও 
েটাকেলর ব া হণ; 

13. দা িরক েয়াজেন িহসাব শাখার মা েম অেথর সং ান; 

14. এ িবভােগর অিফস আেদশ/সরকাির ও আধা সরকাির পে  ারক ন র দান; 
15. ই-ফাইিলং চা করণ; এবং 

16. ঊ তন ক প  ক ক অিপত য কােনা দািয় । 

 

৩.৩    শাসন শাখা-২: 

 
1. ১ম ড হেত ৯ম ড পয  কমকতাগেণর পদ জন, িনেয়াগ, পেদা িত, লা লক ব া, বদিল, 

চাকির ায়ীকরণ, অ ায়ী পদস  হর বছরিভি ক সংর ণ, িনেয়াগিবিধ ণয়ন ও সংেশাধন, অিফেসর 
ান সং লান ও েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত িবধািদ ি  স িকত িবষয়ািদ; 

2. ১ম ড হেত ৯ম ড পয  কমকতাগেণর বতন িনধারণ, িসেলকশন ড ও টাইম ল, দ তা সীমা 
অিত ম স িকত সকল িবষয়; 

3. ১ম ড হেত ৯ম ড পয  কমকতাগেণর াি  ও িবেনাদন , অিজত , মা কালীন র 
েয়াজনীয় ব া হণ;  

4. ১ম ড হেত ৯ম ড পয  কমকতাগেণর সাধারণ ভিব  তহিবল হেত অি ম উে ালন, হ িনমাণ ঋণ, 
কি উটার ঋণ, মাটর সাইেকল ঋণ স িকত সকল িবষয়; 

5. আইনগত মতামত, আ জািতক ি , আইন, অ ােদশ, িবিধমালা/ িবধানমালা, াপন সং া   জ ির, 
অিত জ ির ও গাপনীয় িচ প  ই করণ; 

6. কমকতা/কমচারীগেণর দেশ/িবেদেশ িশ ণ স িকত সকল িবষয়; 

7. ১০ম ড হেত ২০তম ড পয  কমচারীগেণর বদিল; 

8. িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/দ েরর সভায় িতিনিধ মেনানয়ন; 

9. আ জািতক সিমনার, সে লন, কমশালা ইত ািদ আেয়াজন এবং এ িবভাগ থেক মেনানীত 
অংশ হণকারী/ িতিনিধর অ েল এতৎসং া  অ মিত/সরকাির আেদশ জাির; 
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10. শাখায় অিপত দািয়  সংি  য সকল ণ িচ প  ওেয়বসাইেট কাশেযা  তা কােশর জ  
আইিস  সেল রণ; এবং 

11. ঊ তন ক প  ক ক অিপত য কােনা দািয় ।  
 

৩.৪       শাসন শাখা-৩: 
 

১. ১০ম ড হেত ২০তম েডর কমচারীগেণর পদ জন, িনেয়াগ, পেদা িত, লা লক ব া, চাকির 
ায়ীকরণ, অ ায়ী পদস েহর বছরিভি ক সংর ণ এবং িনেয়াগিবিধ ণয়ন ও সংেশাধন; 

২. ১০ম ড হেত ২০তম েডর কমচারীগেণর বতন িনধারণ, িসেলকশন ড ও টাইমে ল দান; 
৩. ১০ম ড হেত ২০তম েডর কমচারীগেণর াি িবেনাদন , অিজত , মা কালীন র 

েয়াজনীয় ব াসহ চাকিরবিহ হালনাগাদকরণ ও সংর ণ; 
৪. ১০ম ড হেত ২০তম েডর কমচারীগেণর সাধারণ ভিব  তহিবল হেত অি ম উে ালন, হ িনমাণ 

ঋণ, কি উটার ঋণ, মাটর সাইেকল ঋণ স িকত িবষয়ািদ; 
৫. ১০ম ড হেত ২০তম েডর কমচারীগেণর গাপনীয় অ েবদন/এিসআর সংর ণ; 
৬. শাখায় অিপত দািয়  সংি  য সকল ণ িচ প  ওেয়বসাইেট কাশেযা  তা কােশর জ  

আইিস  সেল রণ; এবং  
৭. ঊ তন ক প  ক ক অিপত অ া  দািয়  পালন। 

 

৩.৫      সংসদ শাখা: 
 

১. সংসেদর অিধেবশেনর েব জাির ত অ ােদশ সংসেদ উপ াপেনর ব া হণ; 
২. এ ম ণালেয়র িবল সংসেদ উপ াপেনর জ  েয়াজনীয় পদে প হণ; 
৩.  ৭১ িবিধর অধীন জ ির জন- স  িবষেয় ব /উ র ত কের উহা মাননীয় ম ী বরাবর 

উপ াপন এবং তি ষেয় েয়াজনীয় ব া হণ; 
৪.  সংসদীয় কােয িনবাচন কিমশন সিচবালয়, জাতীয় সংসদ সিচবালয়সহ মাননীয় ম ীর উপর  অ  য 

কােনা ম ণালয়/িবভাগ/কাযালয়/সিচবালয় এর সােথ যাগােযাগ র া করা; 
৫. জাতীয় সংসেদ আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয় স িকত উ াপনীয় ে র উ র সং হ, ত 

এবং উহার তা পরী া-িনরী া েম মাননীয় ম ীর অ েমাদন হণ বক সংসদ সিচবালেয় রণ; 
৬. মাননীয় ধানম ীর সমীেপ উ াপনীয় ে র উ েরর জ  ধানম ীর কাযালেয়র চািহদা মাতােবক ত  

ত এবং উহার তা পরী া-িনরী া েম মাননীয় ম ীর অ েমাদন েম ধানম ীর কাযালেয় রণ; 
৭. অ া  ম ণালয়/িবভাগ হেত ানা র ত ে র উ র ত বা চািহত ত  মাননীয় ম ীর 

অ েমাদন েম উ  ম ণালয়/িবভােগ রণ; 
৮. সংসদ িবষয়ক কায ম স াদেনর জ  কাউি ল অিফসারেদর দািয়  দান এবং তােদর কাযাবিলর 

সম য় সাধন; 
৯. সংসদীয় কিম র কায ম সম য় এবং মাননীয় ম ীেক সংসদীয় কিম র কায েম সহায়তা দান; 
১০. সংসদ িবষয়ক কাযাবিল সং া  সংসদ সিচবালেয়র প ািদ হণ ও এ িবভাগ হেত উ  সিচবালেয় 

প ািদ রণ; এবং 
১১.  সিচব বা মাননীয় আইন ম ী ক ক সংসদ এবং আইন ণয়ন স িকত অ  য কােনা িবষয়। 
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৩.৬        িশ ণ ও িতেবদন শাখা: 

 
1. দেশ ও িবেদেশ িশ ণ সং া  িবিভ  ত  ও উপা  সং হ, সংর ণ ও উপ াপন করা; 

2. সকল কমকতা/কমচারীর দ তা ি র লে  িবিভ  িশ ণ কায ম হণ ও আেয়াজন করা; 
3. িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/কাযালয়/সং া ক ক আেয়ািজত িশ ণ কাসস েহ িশ ণাথ  মেনানয়ন; 

4. সকল কমকতা/কমচারীর বেদিশক িশ েণর জ  অ মিত দান, মেনানয়ন রণ বা সরকাির আেদশ 
(িজ.ও) জাির সং া  কাযািদ স াদন; 

5. বেদিশক িশ ণ সং া  িবষেয় িবেদিশ দাতা দশ ও সং ার সােথ যাগােযাগ; 

6. সংি  িশ েণর পযেব ণ ও ায়ন ডািসয়ার সংর ণ ও এত  সং া  িবষয়ািদ;  
7. িশ ণ া য়াল সংকলন, কাশনা ও িবতরণ; 

8. রা পিতর কাযালয় ও ধানম ীর কাযালয় হেত চািহত ত ািদ ও িতেবদন রণ, সং হ ও সংর ণ 
স িকত সকল িবষয়; 

9. িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/কাযালয়/সং া থেক চািহত ত ািদ ও িতেবদন রণ, সং হ ও সংর ণ 
স িকত সকল িবষয়; 

10. এ িবভােগর বািষক িতেবদন ণয়ন, কাশনা ও িবতরণ; এবং 

11. ঊ তন ক প  ক ক দ  অ া  কায। 
 

৩.৭      বােজট শাখা: 

 
1. বােজট সংি  , ম  ও দীঘেময়ািদ নীিতর খসড়া পরী া ও অ েমাদেনর জ  পািরশ দান; 
2. বােজট কাঠােমা এবং বােজট সংি  কমপিরক না অ েমাদেনর জ  উপ াপন; 

3. সিচবালয় এবং সং /অধ ন সং ার রাজ  আেয়র ল মা া এবং য়সীমা অ েমাদেনর জ  
উপ াপন; 

4. রাজ  আয়, অ য়ন ও উ য়ন েয়র া লন ও ে পণ অ েমাদেনর জ  উপ াপন; 

5. রাজ  বােজট হেত অথায়ন ত উ য়ন কম িচর াব পযােলাচনা ও অ েমাদেনর জ  উপ াপন; 

6. আগাম সং হ পিরক না (Advance Procurement Plan) সহ ম ণালয়/িবভাগ ও িনয় ণাধীন 
অিধদ র/সং াস েহর জ  বােজট বা বায়ন পিরক না অ েমাদেনর জ  উপ াপন; 

7. উ য়ন অ িবভাগ/পিরক না সেলর সােথ সম েয়র মা েম মািসক িভি েত বােজট িনধািরত ল মা ার 
িবপরীত রাজ  আহরেণর অ গিত এবং অিধদ র /সং াওয়াির সকল কায ম/ ক /কম িচর বা বায়ন 
(Financial and Non-Financial) অ গিত পযােলাচনা এবং রাজ  ল মা া অজন ও বােজট 
বরা  অেপ া েয়র পিরমাণ যােত বিশ না হয় সলে  েয়াজনীয় িদক-িনেদশনা দান; 

8. মািসক িভি েত বােজট িনধািরত ল মা ার িবপরীেত রাজ  আহরণ এবং েয়র অ গিত সং া   
িতেবদন পযােলাচনা এবং অ েমাদেনর জ  উপ াপন;  

9. ধান কম িত িনেদশক এবং ফলাফল িনেদশক সং া  ল মা ার িবপরীেত ত অজন পিরবী ণ 
এবং ল মা াস হ যােত অিজত হয় তা িনি ত করার লে  উপ  ব া হণ এবং এ সং া  
বািষক িতেবদন পযােলাচনা ও অ েমাদেনর জ  উপ াপন; 
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10. িনরী া ত য়েনর জ  মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় েকর কাযালেয় রণ বক ম ণালয়/িবভােগর 
বািষক উপেযাজন িহসাব অ েমাদেনর জ  উপ াপন;  

11. অভ রীণ ও িবিধব  িনরী া িতেবদন পযােলাচনা ও িনরী া আপি স হ িন ি র লে   েয়াজনীয় 
িদক-িনেদশনা দান; এবং 

12. এ িবভােগর সং  দ র জাতীয় মানবািধকার কিমশন এবং আইন কিমশেনর বােজটসহ এতৎসং া  
কাযািদ স াদন।  

 

বােজট শাখায় ত অিতির  দািয় : 
 

1. কমকতাগেণর দা িরক এবং আবািসক টিলেফান বরা  াব উপ াপন;  

2. ািধকার া  কমকতাগেণর সংবাদপে র িবল দান; 

3. আইন কিমশন সংি  শাসিনক কাযািদ; 
4. আইন কিমশন (কমকতা) চাকির িবিধমালা ণয়ন সং া  ােবর িন ি ; 

5. আইন কিমশেনর কমচারীগেণর পদ ায়ীকরণ সং া  কাযািদ; 

6. আইন কিমশেনর পদ জন সং া  কাযািদ; 
7. জাতীয় মানবািধকার কিমশন সংি  শাসিনক কাযািদ; 

8. জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর অগােনা াম ড়া করণ, পদ জন, পদ ায়ীকরণ ও পদ সংর ণ সং া  
কাযািদ; 

9. জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর চয়ার ান/সদ /কমকতাগেণর িবেদশ মণ সং া  কাযািদ; এবং 

10. আ জািতক িত ােন চ দা দান সং া  কাযািদ।  
 

৩.৮         ণ ও কাশনা শাখা: 
 

1. গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান, বাংলােদশ কাড (সকল ল আইেনর সংকলন), আইন, অ ােদশ, 
অ া  িবিধ-িবধান ক আকাের েণর জ  বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফেসর মা েম 
গভেম  ি ি ং েস রণ করা এবং ত ছাপােনার জ  সংি  কমকতাগেণর সিহত সাব িণক 
যাগােযাগ র া করা; 

2. এস.আর.ও. (Statutary Rules and Orders) েণর জ  বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফেসর 
মা েম িব.িজ. েস রণ কের ত ণ ব া হেণর জ  কমকতাগেণর সিহত সাব িণক 
যাগােযাগ র া করা; 

3. ক পে র িনেদশ েম সময় সময় িবিভ  আইন ও িবিধ-িবধান রা ীয় ণ িত ান ও ি বগেক 
সরবরাহ করা; 

4. মহামা  রা পিত ক ক া িরত/স িত ত অ ােদশ ততার সােথ েণর ব া করা; 

5. ক পে র অ মিত েম সংি  ম ণালয়, দ র, অিধদ র এবং িবিভ  সং ায় সিচবালয় িনেদশমালা 
অ যায়ী ি ত আইন, অ ােদশ ও িবিধ-িবধান িবিল-ব েনর ব া করা; 

6. আইন, অ ােদশ, এস.আর.ও. এবং সা ািহক সরকাির গেজট িত বছেরর শেষ আলাদা কের 
েয়াজনীয় সং ক ক আকাের বাধ ই কের িবিভ  ম ণালেয় রণ করা  এবং এ ম ণালেয়র 

লাইে িরেত সংর েণর জ  সরবরাহ করা; 

7. জাতীয় সংসেদ উ াপেনর িনিম  অ ােদশস হ রণ করা; এবং 

8. ক পে র িনেদশ েম অিপত অ া  িবষয়। 
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৩.৯     সংেশাধন ও অিভেযাজন শাখা: 
 

1. িচপ সহ বাংলােদশ কাড (সকল ল আইেনর সংকলন) হালনাগাদ বক সংর ণ; 

2. কােনা আইন, অ ােদশ অথবা িবিধ ক আকাের েণর জ  উহার পা িলিপ ত বক ক 
আকাের েণর জ  ণ ও কাশনা শাখায় রণ; 

3. জাতীয় সংসদ ক ক গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর কােনা সংেশাধন করা হেল উহা অ বক 
হালনাগাদ সংেশািধত সংিবধান েণর জ  সংি  শাখায় রণ; 

4. এ িবভােগর সকল কমকতার িনকট হালনাগাদ ত আইন, অ ােদশ ও িবিধ-িবধান সরবরাহ করা; 

5. আইেনর সরকাির গেজেটর ফা ার তির কের এ িবভােগর েত ক কমকতার িনকট সরবরাহ করা; 

6. শাখার কাজস হ সংি  কমচারীগেণর মে  ুভােব স াদেনর জ  ব ন  করা; 
7. সংেশািধত আইন, অ ােদশ ও িবিধ-িবধান হালনাগাদ বক সংর ণ করা; 

8. আইন, অ ােদশ এবং এস.আর.ও এর বাধ ই ত বইেয়র কিপ সংর েণর ব া করা; এবং 

9. ক পে র িনেদশ েম অিপত অ া  িবষয়।  

 
৩.১০          আইন শাখা: 

 

1. িরট িপ শন, ীম কােটর হাইেকাট িবভাগ, আিপল িবভাগ, শাসিনক াই নাল, শাসিনক আিপল 
াই নাল, জজেকােটর মামলাস হ ও আদালত অবমাননার মামলাস হসহ িবেবচ  যাবতীয় িবষয়; 

2. সরকােরর পে  মামলা/আিপল দােয়র এবং মামলার জবাব দােনর জ  সংি  দ র/শাখা হেত জবাব 
সং হ কের আদালত ও দ র, সিলিসটর উইং, অ াটিন জনােরল অিফস, ইত ািদর সােথ যাগােযাগ বক 

েয়াজনীয় কাগজপ  সং হ করা ও রণ করা;  

3. সংি  শাখা/দ র/সং ার চািহদা মাতােবক েয়াজনেবােধ সরকােরর পে  সংি  আদালেত সমেয়র 
আেবদন করা;  

4. েয়াজনেবােধ সংি  মামলার নিথ/কাগজপ  িনেয় আদালেত উপি ত থাকা; অ ত হেল সংি  
দ র/সং া/শাখার অিফসারসহ উপি ত থাকা;  

5. মামলার রায়স হ যথাসমেয় াি র িবধােথ সংি  আদালেতর সে  যাগােযাগ র া করা ও িসিনয়র 
সিচব/সিচব, লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর পে  এিফেডিভট অন অপিজশেন সংি  
শাখা/দ র ধােনর (িযিন ল জবাব ত কেরেছন) া র দােন সহায়তা করা;  

6. ম ণালেয়র সংি  শাসিনক শাখা/দ র হেত খসড়া জবাব সং হ বক লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক 
িবভােগর আইনজীবীর মা েম পরী া কের আদালেত দািখেলর ব া করা; এবং 

7. ঊ তন ক প  ক ক দ  অ া  কায।  

 
 

৩.১১         কমস াদন ব াপনা শাখা: 
 

1. এ িবভােগর কমস াদন- ব াপনা, অিভেযাগ- ব াপনা, জাতীয় াচার কৗশল, িস েজনস চাটার, 
এসিডিজ, ইত ািদ বা বায়ন সং া  িবষয়ািদ;  
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2. প বািষক পিরক নায় িব ত িবষয়ািদসহ সরকার ক ক সময় সময় হীত সং ার লক কায মস হ 
িনিবড়ভােব স াদন;  

3. শাসন জারদারকরেণর লে  সরকার ক ক হীত কায েমর বা বায়ন-পিরবী ণ এবং এ সং া  
আ ঃম ণালয় সভায় যাগদান;  

4. এ িবভােগর সবার মােনা য়ন ও শাসন িত ার লে  নীিত/কম িচ বা বায়ন;  

5. অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় সভা, সিমনার, কমশালা, গেবষণা, িশ ণ ও অিভ তা িবিনময় 
কায েম অংশ হণ;  

6. অিভেযাগ অ স ান ও িন ি র কায ম হণ;  

7. জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন সং া  কমপিরক না ণয়ন, বা বায়ন-পিরবী ণ ও ায়ন, 
িতেবদন রণ, ইত ািদ; 

8. এ িবভােগর কমস াদন ি  ণয়ন ও পযােলাচনা, বা বায়ন-পিরবী ণ ও ায়ন;  

9. এ িবভাগ ও আওতাধীন দ েরর কমস াদন- ব াপনা বা বায়ন; 

10. কমস াদন- ব াপনা প িত সং া  িবষেয় িশ ণ ও অিভ তা িবিনময় কায ম হণ; এবং  
11. ঊ তন ক প  ক ক দ  অ া  কাজ। 
 

 
৩.১২        িহসাব শাখা: 

 

১।  সকল কমকতার বতন িবল যথাসমেয় দান এবং েত ক মােসর ০১ তািরেখ EFT িনি তকরণ; 

 ২। কমচারীেদর েত ক মােসর ০১ তািরখ বতন দান করা; 

 ৩। সবা ও সরবরাহ খােত িবল তকরণ ও যথাসমেয় চক দান। 

             ৪। কমকতােদর দা িরক ও আবািসক টিলেফান িবল তকরণ ও চক দান; 

৫। িবিভ  কার ঋণ/অি ম এর িজ.ও াি  সােপে , িবল তকরণ ও যথাসমেয় চক দান; 

৬। কমকতােদর িবেদশ মেণর অি ম, ত ও সম য় িবল তকরণ ও যথাসমেয় চক দান; 

৭। বােজট শাখার ও শাসন-১ শাখার সম েয় িবিভ  খােতর আিথক বছেরর বােজট তকরণ; 

৮। ১ম,২য়, তয়, ও ৪থ কায়াটার এর বােজট তকরণ; 

৯। কমকতােদর Income Tax দােন িনিম  আিথক বছেরর বতন িববরণী তকরণ ও দান; 

১০। কমকতা ও কমচারীেদর িবিভ  সমেয় প-িফে শন এর মা েম বতন িনধারণ,বেকয়া িবল ত ও চক 

দান; 

১১। কমকতা ও কমচারীেদর বতন ও ভাতািদর ত য়নপ  দান ; 

১২। কমচারীেদর িবিভ   ও অ া  অিফস আেদশ সািভস বিহেত িলিপব করণ; 

১৩। কমকতােদর িবিভ  কার র িহসাব ধান িহসাবর ণ কমকতার কাযালয় ক ক া িরত ত য়নপ  

দান; 
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১৪। কমকতা ও কমচারীেদর িপআরএল গমনকােল লা া  এর িবল তকরণ ও যথাসমেয় চক দান 

িনি তকরণ; 

১৫। কমকতা ও কমচারীেদর পনশন ফাইল তকরণ ও যথাসমেয় আ েতািষেকর চক দান িনি তকরণ; 

১৬। িবিভ  সমেয় অিডট আপি  িন ি করণ, উে  য, এ িবভাগ ২০০৯ সােল ি  হয় এবং এ পয  কােনা 

অিডট আপি  নাই; 

১৭।  সকল কমকতা ও কমচারীর িজিপএফ ফাে র জমা ত অেথর একাউ স ি প েত ক আিথক বছের  দান; 

১৮। িজিপএফ ফাে র জমা ত অেথর  ড়া  িহসাব দান ও ড়া  অেথর চক দান িনি তকরণ; 

১৯। িবিভ  কার ঋণ/অি েমর িকি  কতন যথাসমেয় িনি তকরণ; 

২০। িবিভ  কার ঋণ/অি েমর দ ক াল েলশন ও দ কতন যথাসমেয় িনি তকরণ; 

২১। বতন, ভাতািদসহ অ া  কােজর ত  রিজ াের িলিপব করণ; 

২২। সকল কমকতা ও কমচারীর ি গত ফাইল ত ও র ণােব ণ; 

২৩। সবা ও সরবরাহ খােত অি ম িবল ত ও চক দান; 

২৪।  িবিভ  অি ম িবেলর সম য় িবল তকরণ ও ধান িহসাব র ণ কমকতার কাযালয় ক ক া িরত 

িবেমাচনপ  দান। 
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চ থ অ ায় 
িবভােগর কাযাবিল ও সাফ  
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৪.১  এক নজের উে খেযা  কাযাবিল 
 

আইেনর শাসন িত ায় লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ক ক ২০১৭-২০১৮ অথ-বছের স ািদত 
উে খেযা  কাযাবিলর পিরসং ান িন প: 

 
িমক নং স ািদত কাযাবিলর িববরণ সং া 

১. আইেনর খসড়া ণয়ন ও ভ ং ৩২ 
২. অ ােদেশর খসড়া ণয়ন ও জাির ০ 
৩. িবিধমালা, িবধানমালা, আেদশ, নীিতমালা, ইত ািদর খসড়া ণয়ন ও ভ ং ৩৫৮ 

৪. ি  ভ ং ৩২ 

৫. অ বাদ ত আইন, অ ােদশ, িবিধমালা ও ি  ১৪ 

৬. িবিভ  আইন ও অ ােদশ ণ ও কাশনা ০৪ 

 
 

৪.২ নিথ িন ি েত গিতশীলতা  

 
 লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগ কমরত কমকতাগণ কায স াদন ও নিথ িন ি র ে  অত  আ িরক 
ও য বান। এ িবভাগ ক ক দািয় শীলতার সােথ যথাস ব ততম সমেয় নিথ িন ি র িবষয়  মি সভায় ী ত ও 

শংিসত হেয়েছ। 

 
এ িবভােগর িসিনয়র সিচব নিথ িন ি র ে  তার িনকট িস াে র জ  উপ ািপত য কােনা িবষেয় অত  ততার 

সােথ িস া  দান কের থােকন। এছাড়া িতিন স ােহর থম িদন দ র ধানগেণর সােথ সভায় িমিলত হেয় তােদর িনকট 
হেত িন ি ত এবং িন াধীন কােযর িতেবদন সং হ কেরন ও ত ািদ অবগত হন এবং িন াধীন কােযর িবষেয় 

েয়াজনীয় িনেদশনা দান কের থােকন। কায স াদন ও নিথ িন ি র ে  কমকতাগেণর আ িরকতা এবং য শীলতার 
পাশাপািশ উ প পদে েপর কারেণ বােপ া অিধক ততার সােথ নিথ িন ি  করা স ব হে । 

 

িসিনয়র সিচব ণ নিথ িন গামী বা উপ াপন করার ে  “ ত িন ি েযা ”, “তাৎ িণকভােব িন ি েযা ”, 
“অ ই িন ি েযা ”, ইত ািদ াগ বহার কের থােকন যা অত  কাযকরী িহেসেব মািণত। এছাড়া, মাননীয় ম ী 
কােনা কারেণ িবেদেশ অব ান করাকালীন ইেল িনক ািল নিথ িন ি  কের থােকন। 
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আওয়ামী লীগ সরকােরর িবগত ৫ (প চ) বছেরর ময়াদাে  এ িবভােগ কােনা নিথ িন াধীন িছল না। িবগত ২০১৭-
২০১৮ অথ-বছেরও উ  ধারা অ াহত িছল। সরকােরর কােজ গিতশীলতা আনয়েনর ে  এ  এক  উে খেযা  সাফ  
িহেসেব িবেবিচত হয়। 

 

 

 

৪.৩      ২০১৭-২০১৮ অথ-বছের ণীত উে খেযা  আইেনর বণনা ( লাই ২০১৭ হইেত ন ২০১৮ পয ) 
 

১। বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ১৬ নং আইন) 

পােটর উৎপাদন ও এর ব খী বহার ি র জ  িষ ে  পােটর গেবষণা অপিরহায। ‘‘Jute Research 
Institute Act, 1974’’ (Act No. XIII of 1974) এর মা েম ১৯৭৪ সােল বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট 

িত া করা হয়। পরবত েত আইন  ৩ (িতন) বার সংেশাধন করা হয়।   

  িষ ও কািরগির গেবষণার মা েম পাট ও পাট জাতীয় ফসেলর উ  ফলনশীল জাত উ াবন, পােটর উৎপাদন 
সহজীকরেণর জ  িবিভ  ি  উ াবন, পােটর ব খী বহােরর লে  ি  উ াবন ও আ ষি ক িবষেয় গেবষণা 

পিরচালনার জ  Jute Research Institute Act, 1974 (Act No. XIII of 1974) রিহত কের সংেশাধন, 
পিরমাজন ও সমেয়াপেযাগী কের বাংলা ভাষায় “বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭” ণয়ন করা হয়। 

 

২। বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ ক প  আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ১৭ নং আইন) 

সড়ক পিরবহণ স ের লা আনয়ন, সড়ক ঘটনা াস, সড়ক িনরাপ ায় গণসেচতনতা ি  এবং জনসাধারণেক 
মাটরযােনর রিজে শন, ট পারিমট, িফটেনস, াইিভং লাইেস  ই  ও নবায়ন ইত ািদ ে  ত ও উ ত সবা 
দােনর লে  বাংলােদশ রাড া েপাট অথির ’র ািত ািনক স মতা ও কাযকািরতা ি র উে ে  বাংলােদশ সড়ক 

পিরবহণ ক প  িত ার জ  সরকার উে াগ হণ কের। এ লে  মাটরযান এবং সড়ক পিরবহণ ব ােক পিরকি ত, 
ি  িনভর, টকসই, পিরেবশবা ব ও দ   করার লে  বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ ক প  এর কমকা  নিব াস এবং 

শাসিনক ও ােয়ািগক মতােক িনিদ করণসহ  আইিন িভি  দান করার লে   “বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ 
ক প  আইন, ২০১৭” ণয়ন করা হয়।  

 

৩। বসামিরক িবমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ১৮ নং আইন) 

আ জািতক বসামিরক িবমান চলাচল সং া  কনেভনশন বা বায়েনর িনিম  েয়াজনীয় এবং ণ িবষয় 
সংেযাজন কের বসামিরক িবমান চলাচেলর র া, িনরাপ া, িনয় ণ এবং এত  সংি  িবষেয় েগাপেযাগী িবধান করার 

লে   Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ordinance No.XXXII of 1960) রিহত কের সংেশাধন, 
পিরমাজন ও সমেয়াপেযাগী কের বাংলা ভাষায় “ বসামিরক িবমান চলাচল আইন, ২০১৭” ণয়ন করা হয়। 
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৪। বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ১৯ নং আইন) 

 ‘‘Bangladesh Rice Research Institute Act, 1973’’ (Act No. X of 1973) এর মা েম  ১৯৭৩ 
সােল িতি ত বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট িষ ও কািরগির গেবষণার মা েম ধানী জিমর উ ত চাষাবাদ ি  
উ াবন, ধােনর উ ত ও উ  ফলনশীল িবিভ  জাত উ াবন ও আ ষি ক িবষেয় গেবষণা পিরচালনায় িনেয়ািজত রেয়েছ। 
উ  আইন র ভাষা ও কাঠােমাগত পিরবতনসহ েয়াজনীয় ে  িবেয়াজন, পিরমাজন, নগঠন ও সমেয়াপেযাগী কের 
ন নভােব বাংলা ভাষায় “বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭” ণয়ন করা হয়। 

 

৫। Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2017 (২০১৭ সেনর ১৯ নং আইন) 

আইনগত সহায়তা দান আইন, ২০০০ (২০০০ সেনর ৬ নং আইন) এ ২১ক ধারা সংেযাজন কের আইেনর অধীন 
কােনা আদালত বা াই নাল ক ক উহার ানীয় অিধে ে র আওতাধীন এলাকায় কমরত িল াল এইড অিফসােরর িনকট 

িবক  প িতেত িবেরাধ িন ি র জ  কােনা িবেরাধীয় িবষয় রণ করা হেল উহা িন ি র মতা সংি  িল াল এইড 
অিফসারেক দান করা হয়। িবচার াথ  প গণ ম তা বা সািলেশর প িতেত পার িরক সমেঝাতার িভি েত িনেজেদর 
মে  িব মান িবেরাধ িন ি  করেত িল াল এইড অিফসােরর সহেযািগতা পাওয়ার ে  আইনগত সহায়তা দান আইন, 

২০০০ এ সংেযািজত ২১ক ধারা কাযকর করার উে ে  Code of Civil Procedure,1908 এর Section 89A এর 

sub-section (1), (3), (4), (5) ও (8) সংেশাধন করা হয়। িল াল এইড অিফসােরর িনকট িবক  প িতেত িবেরাধ 

িন ি র জ  কােনা িবেরাধ বা িবেরাধস হ রণ করার উে ে  আদালতেক মতা দান করার িনিম  “Code of 
Civil Procedure (Amendment) Act, 2017” ণয়ন করা হয়। 

 

৬। াবর স ি  অিধ হণ ও মদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ২০ নং আইন) 

জাতীয় উ য়ন কমকা  -স ি র েয়াজনীয়তা অন ীকায। এ ে  অিধ হেণর মা েম যথাসমেয় েয়াজনীয় 
িম াি  উ য়ন কমকা  ু বা বায়েন সহায়ক িমকা পালন কের থােক। িম অিধ হণ কায ম পিরচালনা, াবর 

স ি  অিধ হণ ও মদখল সং া  আইন এক ীকরণ ও সংেশাধন কের Acquisition and Requisition of 
Immovable Property Ordinance, 1982 এর অিধকতর সংেশাধন, পিরমাজন, নগঠন ও অিধ হণ প িত এবং 
অিধ হেণ িত েদর ি স ত পিরমােণ িত রেণর পিরমাণ ি র িবধান সমেয়াপেযাগী কের “ াবর স ি  
অিধ হণ ও মদখল আইন, ২০১৭” ণয়ন করা হয়। 

 

৭। বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ২২ নং আইন) 

মাননীয় ধানম ী িদনাজ ের এক জনসভায় গম গেবষণা ক েক ণা  ইনি উেট পা েরর স া তা যাচাই 
করার িবষেয় িত িত  কেরন। স লে  িষ ম ণালয় ক ক মি েকােত অবি ত আ জািতক া ও গম উ য়ন 
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ক  (িসিমট) এর আদেল ােক অ  কের িব মান গম গেবষণা ক েক বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উেট 
পা েরর কায ম  করা হয়। 

বাংলােদেশ দানাদার খা শ  িহেসেব ধােনর পরই যথা েম গম ও ার ান। দেশর জনসাধারেণর খা  চািহদা 
এবং পাি  িশ সহ প খাে র চািহদা মটােনার জ  গম ও ার  অপিরসীম। বাংলােদেশ িত বছর গম ও ার 
চাষ স সারণ হে । ধান, পাট ও গার প এর উপর িষ ম ণালেয়র অধীন িভ  গেবষণা ইনি উট রেয়েছ। থক 
গেবষণা ইনি উট াপন কের কায ম পিরচালনার কারেণ উ  ফসেলর উৎপাদন ি  পেয়েছ। গম ও া চাষ ও ফলন 
ি র লে  গেবষণার মা েম ন ন ন ন জাত ও ি  উ াবেনর জ  িতি ত গেবষণা ইনি উট উে খেযা  িমকা 

রাখেব বেল আশা করা যায়। দেশর িষ ে  উৎপাদন ি র জ  গম ও া গেবষণা অপিরহায িবেবচনায় িষ ে  
এর গেবষণা কায ম পিরচালনা অ াহত রাখার লে  "বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭" ণয়ন 
করা হেয়েছ। 

 

৮। বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ২৩ নং আইন) 

বাংলােদেশ পরমা  শি র শাি ণ বহার, উ য়ন, সার ও ত  সংি  আ জািতক বা বাধকতা িতপালন, 
গেবষণাকম, সবা এবং িশ া িবষয়ক কায ম পিরচালনা, পারমাণিবক িব ৎ ক  সং া  উ য়ন ক  বা বায়ন এবং 
সংি  িবষয়ািদ স াদেনর জ  বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন আেদশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর রা পিতর আেদশ নং ১৫) 
অ সাের বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন িত া করা হেয়েছ। বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর কােজর বিধত পিরিধ, 
দেশর বতমান বা বতা এবং আ জািতক িবিধিবধােনর আেলােক পরমা  শি র বহার, পারমাণিবক িব ৎ ক  াপন 

ও পিরচালনা এবং পারমাণিবক অবকাঠােমাস েহর ু পিরচালনার লে  েবা  আইন বািতল ও সংহতকরণ বক 
েগাপেযাগী কের ন ন আইন ণয়ন করা হয়। 

বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন আইন, ২০১৭ ণয়ন করার ফেল বাংলােদেশ পরমা  শি র শাি ণ বহােরর 
পথ বােপ া স সািরত হেব।  এছাড়াও ণয়ন ত আইন  েগাপেযাগী আ জািতক িবিধিবধােনর আেলােক ত ত 
িবধায় বাংলােদেশ পারমাণিবক িব ৎ ক  াপেনর কাজ সহজতর ও গিতশীল হেব। তাছাড়া, পাবনা জলার প ের 
পারমাণিবক িব ৎ ক  িনমাণ কমকা  রাি ত হেব। 

আ জািতক রীিতনীিত অ সরণ েম বাংলােদেশ পরমা  শি র শাি ণ বহার, উ য়ন, সার, ত  সংি  
গেবষণা কম, সবা, িশ া িবষয়ক কায ম পিরচালনা, পারমাণিবক িব ৎ ক  সং া  উ য়ন ক  বা বায়ন এবং 
এত  সংি  িবষয়ািদ স াদেনর পাশাপািশ বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর কেমর ধারাবািহকতা র ােথ এবং 
েগাপেযাগী করার িনিম  “বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন আইন, ২০১৭” ণয়ন করা হয়। 

 

৯। ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা িজব িব ান ও ি  িব িব ালয় আইন, ২০১৭ (২০১৭ সেনর ২৪নং আইন) 

িব ান ও ি  িবষেয় উ তর িশ ার সার এবং িব ােনর সােথ স ৃ  আ ষি ক িবষেয় উ ত িশ াদান, 
গেবষণা, ি  উ াবন ও হ া র এবং দেশ িব ােনর সার ি র ােথ িব মােনর ি র েয়াগ াপক স সারণ 
করার িনিম  মাননীয় ধানম ীর ঘাষণার আেলােক িশ া ম ণালয় হেত জামাল র জলায় এক  িব িব ালয় িত ার 
উে াগ হণ করা হয়। 
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উ  িশ ার িবিভ  ে  িব ােনর িবিভ  িবষেয় াতক এবং াতেকা র পযােয় িশ া, গেবষণা ও িশ ণ এবং 
স সারণ কায েমর অ গিত এবং এ িব িব ালেয়র িবজেনস ইনিকউেবটর এর মা েম দেশ ও িবেদেশ ত  ি  
খােত ন ন ন ন উে া া ি , কমসং ােনর েযাগ স সারণ কের অথৈনিতক ি র মা েম িনধািরত সমেয়র মে ই 
বাংলােদশেক  এক  উ ত দেশ পা র করার লে  “ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা িজব িব ান ও ি  িব িব ালয় 
আইন, ২০১৭” ণয়ন করা হেয়েছ। 

১০। মানবেদেহ অ - ত  সংেযাজন (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১ নং আইন) 

া  উ য়েনর হািতয়ার। মানবেদেহ অ - ত  সংেযাজন বা িত াপন সংি  িচিকৎসা দােনর লে  
মানবেদেহ অ - ত  সংেযাজন আইন, ১৯৯৯ ণয়ন করা হয়। িচিকৎসািব ান ও ি র অ াহত উৎকষ অজেনর 
পিরে ি েত আইন  সংেশাধন েম েগাপেযাগী করার েয়াজনীয়তা অন ীকায। দেশ মানবেদেহ অ - ত  সংেযাজন 
ও িত াপেনর স হ িব তকরণ, বসািয়ক উে ে  বহার ব  করা এবং অৈবধ পাচার রাধকে  িব মান আইেনর 

েযাজ  অংশস হ সংেশাধন এবং কেয়ক  ন ন িবধান সংেযাজন কের “মানবেদেহ অ - ত  সংেযাজন (সংেশাধন) 
আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

১১। বাংলােদশ কেলজ অব িফিজিশয়ান   এ  সাজন   আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ২ নং আইন) 

িচিকৎসা িব ােনর সকল শাখায় াতেকা র িশ া ও িবেশষ  তিরর লে  গেবষণার মা েম িশ া ও িশ ণ 
ারা া  সবার মান উ য়ন, এফিসিপএস ও এমিসিপএস পরী ার আেয়াজন এবং সনদ দান এবং িফিজিশয়ান  , সাজন   

এবং িবেশষ  িচিকৎসকগেণর মে  িচিকৎসা িব ােনর িবিভ  িবষেয়র উপর আেলাচনা ও বহািরক দশনীর জ  সভা, 

সিমনার, িসে ািজয়াম ও কমশালার আেয়াজন করার মা েম সরকােরর অ ীকার রেণর লে  Bangladesh 
College of Physicians and Surgeons Order, 1972 (President's Order No. 63 of 1972) 
রিহত েম েয়াজনীয় সংেশাধন ও পিরমাজন বক সমেয়াপেযাগী কের ন নভােব বাংলা ভাষায় “বাংলােদশ কেলজ অব 
িফিজিসয়ান   এ  সাজন   আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

১২। রাজশাহী উ য়ন ক প  আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৩ নং আইন) 

 রাজশাহী শহর ও এর সি িহত এলাকার সম েয় এক  আ িনক নগরী িত ার ােথ পিরক না, উ য়ন, সং ার 
এবং স সারেণর মা েম আকষণীয় নগরী িহেসেব পিরকি ত নগরায়ন ারা উ  অ েলর পিরকি ত উ য়ন িনি ত 

কের অথৈনিতক উ য়ন িনি তকরেণর লে  Rajshahi Town Development Authority Ordinance, 1976 
(Ordinance No. LXXVIII of 1976) েয়াজনীয় সংেশাধন, পিরমাজন, পিরবতন ও সমেয়াপেযাগী কের বাংলা 
ভাষায় ন ন “রাজশাহী উ য়ন ক প  আইন, ২০১৮” শীষক আইন ণয়ন করা হেয়েছ। 
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১৩। াংক- কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮  (২০১৮ সেনর ৪ নং আইন) 

কা ানী আইন, ১৯৯৪ এর সংি  িবধােন পিরচালক পেদর ময়ােদর াি  িনিদ  করা হয়িন। এত  তীত 
কা ানী আইেনর িবধান অ যায়ী থম পষেদর ময়াদ এক বছর এবং তৎপরবত েত িত বছর এক- তীয়াংশ 

পিরচালেকর পদত ােগর িবধান রেয়েছ। ফেল পিরচালকগণ ধারাবািহকভােব কাজ করার েযাগ পাে ন না। ন ন িতি ত 
াংক েলার সম া িবেবচনায় িনেয় সকল ে ই যা ধারাবািহকভােব সেবা  নয় বছর পয  পিরচালক পেদ থাকার েযাগ 
ি  করা েয়াজন।  

কােনা পিরবােরর সদ েদর মে  যিদ কউ আলাদাভােব বসা পিরচালনা কেরন এবং িনেজই করদাতা হন 
তাহেল ত েক পিরবােরর উপর িনভরশীল বলা যায় না। বতমান িবধােন একক পিরবার হেত পিরচালক পেদ িনেয়াগেযা  
সদ  সং া ই জেন সীিমত থাকায় এ প সদ গেণর পিরচালক হওয়ার েযাগও সীিমত। একক পিরবার হেত সেবা  ই 
জেনর েল চারজনেক েযাগ িদেয় এ সম া অেনকাংেশ রী ত করার লে  াংক- কা ানী আইন, ১৯৯১  সংেশাধন 
করার েয়াজনীয়তা অ ত হয়।   

াংক- কা ানীর পিরচালকগণ সাধারণভােব বািষক সভায় শয়ার হা ারেদর ারা িনবািচত হন িকংবা  
ম বত কােল  পেদর িবপরীেত পষদ সভায় মেনানীত হেয় থােকন। এ প ে  কা   পযােয় বাংলােদশ াংেকর 
অ েমাদন হণ করা হেব তা  কের পিরচালনা পষেদর পিরচালকগণ সং া  িতন  ধারায় িব মান অ তা িনরসেনর 
লে  “ াংক- কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ।  

 

১৪। িষ কােজ গভ  পািন ব াপনা আইন, ২০১৮  (২০১৮ সেনর ৫ নং আইন) 

দেশর মবধমান জনসং ার খা  চািহদা রণ এবং ি  িবধােনর লে  িষজ উৎপাদন ি র িনিম  িষ 
কায েম সচ িবধা দান ও সচ এলাকা স সারেণ পািনর ু ব াপনা অপিরহায। সচ কােয পািনর অপচয় াস এবং 

-গভ  পািনর পিরকি ত বহার িনি তকরেণর মা েম ফসেলর িনিবড়তা ি  ও শে র ব খীকরণ ও পািন স েদর 

সেবা ম বহার ও তার ব াপনা প িতর উ য়ন করার উে ে   'Ground Water Management Ordinance, 
1985' (Ordinance No. XXVII of 1985) অ ােদশ  রিহত কের  েয়াজনীয় সংেশাধন, পিরমাজন, পিরবতন  ও 
সমেয়াপেযাগী কের বাংলা ভাষায় িষ কােজ “ -গভ  পািনর ব াপনা আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

১৫। বীজ আইন, ২০১৮  (২০১৮ সেনর ৬ নং আইন) 

ফসল উৎপাদেনর অ তম মৗিলক উপকরণ হেলা বীজ। ফসেলর উৎপাদনশীলতা ি েত মানস  বীেজর  
অপিরসীম। গেবষণায় দখা যায় য, ভাল বীজ বহােরর মা েম ফসেলর উৎপাদন ১৫-২০ ভাগ ি  করা স ব। তাই 
ফসেলর উৎপাদনশীলতা ি র জ  বীেজর উৎপাদন, িব য়, সংর ণ, আমদািন, র ািন, বাজারজাতকরণ ও মানিনয় ণ 

েয়াজন।  

দেশ িষর উৎপাদনশীলতা ি র মা েম খাে  য়ংস ণতা অজেনর লে  বীজ উৎপাদন, সংর ণ, িব য়, 
মানিনয় ণ, আমদািন-র ািন এবং ষক পযােয় ণগত মানস  বীজ সরবরােহর জ  জাতীয় বীজ বাড, বীজ িডলােরর 
িনব ন, বীেজর িণিব াস, বীেজর মানিনয় ণ, বীজ ত য়ন এেজি র কাযাবিল, সরকাির ও বসরকাির খােত বীেজর 
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জাত উ য়ন, গেবষণা, বীজ আমদািন এবং র ািনর িবষেয় জাতীয় বীজ বাড ণ িমকা পালন কের।  এছাড়াও, 
ফসেলর ন ন জােতর ছাড়করণ, িনব ীকরণ বীেজর েয়াজনীয় ণগতমান িনধারণ, আইেনর উে  বা বায়ন ও েয়াগ 
স িকত িবষেয় সরকারেক পরামশ দান কের ষক পযােয় ণগতমানস  বীজ সরবরাহ অ াহত রাখার লে  

"Seed Ordinance, 1977" অ ােদশ  রিহত কের  েয়াজনীয় সংেশাধন, পিরমাজন, পিরবতন  ও সমেয়াপেযাগী কের 
বাংলা ভাষায় “বীজ আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

১৬। িব ৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৭ নং আইন) 

দেশর আথ-সামািজক উ য়ন অ াহত রাখার ােথ িব েতর মবধমান চািহদা রেণর লে  িব ৎ উৎপাদন, 

স ালন ও িবতরণ ব ার উ য়ন ও সং ার সাধন এবং মানস ত িব ৎ সবা িনি ত করার জ   (Electricity Act, 
1910 (Act No. IX of 1910) রিহত কের উহা সংেশাধন ও পিরমাজন েম “িব ৎ আইন, ২০১৮” ণয়ন করা 
হেয়েছ। 

 

১৭। বাংলােদশ জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৮ নং আইন) 

দেশর অথৈনিতক ি েত জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ িশ  ণ অবদান রাখেছ। সরকার ২১ মাচ ২০১১ 
তািরেখ জাহাজ িনমাণ, জাহাজ-ভা া ও জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ কমকা েক িশ  িহেসেব ঘাষণা কের। ি ল িমেলর 
ক চামােলর চািহদার িসংহভাগ জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ িশ  থেক মটােনা হয়। এ িশে  কমরত িমক ও 
কমচারীেদর পশাগত া  র া, উ ত ও িনরাপদ কমপিরেবশ ি , উপ লীয় অ েলর সামি ক পিরেবশ 

সংহতকরেণর লে  িবপ নক বেজ র ু ব াপনাসহ এ িশ  এক  আইিন কাঠােমার ম  িদেয় পিরচািলত হওয়া 
অত াব ক।  

জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ িশ  সং া  কাযািদ ইেতা েব নৗ-পিরবহন ম ণালয় এবং পিরেবশ ও বন ম ণালয় 
ক ক িবি ভােব স  হেয় আসিছল।  পরবত েত জাহাজ িনমাণ,  জাহাজ-ভা া, জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ স িকত 

িবষয়ািদেক িশ  ম ণালেয়র কাযতািলকায় অ  কের Ship Breaking and Recycling Rules-2011জাির করা 

হেয়েছ। উ  Rules এর rule 3 এ Ship Building and Ship Recycling Board (SBSRB) গঠেনর কথা 
উে খ করা হেয়িছল। তারই ধারাবািহকতায় িশ  ম ণালেয়র অধীন বাংলােদশ জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ ক প  গঠন 
করার মা েম উ  ক প  বােডর মা েম জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ িশে র সািবক কমকা  পিরচালনা করার 
উে ে  এ সং া  কায ম ততার সােথ স  কের এ িশে র সবার মান আরও রাি ত করার লে  “বাংলােদশ 
জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

১৮। শখ হািসনা িব িব ালয় আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৯ নং আইন) 

উ িশ ার িবিভ  ে  অ সরমান িবে র সােথ স িত র া ও সমতা অজন এবং জাতীয় পযােয় উ িশ া ও 
গেবষণা, িবেশষত িবিভ  ে  আ িনক ানচচা ও পঠন-পাঠেনর েযাগ ি  ও স সারেণর িনিম  মাননীয় ধানম ীর 
ঘাষণার আেলােক িশ া ম ণালয় হেত ন েকানা জলায় এক  িব িব ালয় িত ার উে াগ হণ করা হয়। উ  উে াগ 

বা বায়েনর লে  উ  িশ ার িবিভ  ে  িবিভ  িবষেয় াতক এবং াতেকা র পযােয় িশ া, গেবষণা ও িশ ণ এবং 
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স সারণ কায েমর অ গিত সাধন এবং িব িব ালেয়র িবজেনস ইনিকউেবটেরর মা েম দেশ ও িবেদেশ ত  ি  
খােত ন ন ন ন উে া া ি , কমসং ান স সারণ কের অথৈনিতক ি র মা েম িনধািরত সমেয়র মে ই দশেক 
উ ত দেশ পা র করার উে ে  “ শখ হািসনা িব িব ালয় আইন, ২০১৮"  ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

১৯। ওয়ান প সািভস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১০ নং আইন) 

 দেশর িবিনেয়াগ ি  ও বসা বা ব র েলশন িনি ত করার ে  একক সবা দান ক  বা ওয়ান প 
সািভস দান এক  কাযকর কৗশল িহেসেব পিরগিণত হেয় থােক। িবিনেয়াগ ি  ও অথৈনিতক অ ল পিরচালনার সােথ 
জিড়ত বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প , বাংলােদশ হাইেটক পাক ক প  ও বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক পে র 
আইেন এ িবষেয় িবেশষ িবধান রেয়েছ। বাংলােদশ র ানী ি য়াকরণ এলাকা ক প ও ওয়ান প সািভস দান কের 
আসেছ। িক  ওয়ান প সািভস দান ও এর ব াপনার আরও কাযকর কের তালা একা ভােব েয়াজন। এ লে  
িবিনেয়াগ ি  ও জান পিরচালনার সােথ  িত ানস েহর ওয়ান প সািভস দােনর প িতেক িবিধব  করা, এ 
আইনেক চিলত অপরাপর সংি  আইেনর উপর াধা  দান করা, িনধািরত সমেয়র মে  সবা দােনর থতার ে  

ব া হেণর িবধােনর মা েম সময়াব  প িতেত সবা দান িনি ত করার েয়াজনীয়তা দখা দয়।  

বাংলােদেশর জনগেণর জীবনমান ত উ য়েনর ােথ দিশ ও িবেদিশ িবিনেয়াগ পিরক না ত বা বায়নকে  
িবিনেয়াগকারীগণেক তােদর ািবত কােনা ক  বা উে ােগর জ  েয়াজনীয় য কােনা সবা, িবধা, েণাদনা, 
লাইেস , অ মিত, ছাড়প  বা পারিমট িনিদ  সমেয়র মে  দান িনি তকরণােথ িবধান করার লে  “ওয়ান প সািভস 
আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

২০। আইন- লা িব কারী অপরাধ ( ত িবচার) (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১১ নং আইন) 

দেশর আইন- লা িনয় েণ ত ও কাযকর িমকা পালেনর উে ে , চ দাবািজ, যানবাহন চলাকােল 
িতব কতা ি , যানবাহেনর িতসাধন, াবর ও অ াবর স ি  িবন  করা, িছনতাই, দ তা,  াস ও অরাজক 

পিরি িত ি , দরপ  য়-িব য় হেণর িতব কতা ি , ভয়-ভীিত দশন, ইত ািদ িবিভ  ধরেনর তর অপরােধর ত 
িবচার িনি তকরেণর মা েম দেশর সািবক আইন- লা পিরি িতর অিধকতর উ িতর লে  আইন- লা িব কারী 
অপরাধ ( ত িবচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সেনর ১১ নং আইন) ণয়ন করা হেয়িছল। উ  আইেনর ধারা ৪ এর উপ-ধারা 
(১) এ িব ত শাি র পিরমাণ কম থাকায় আইন  সমেয়াপেযাগী কের দেশর সািবক আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখা 
ও অিধকতর উ িতর লে  এ আইেন িব ত শাি র পিরমাণ ি  করার েয়াজনীয়তা দখা দয়। উ  উে স হ রণ 
করার লে  “আইন- লা িব কারী অপরাধ ( ত িবচার) (সংেশাধন) আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

২১। কিব নজ ল ইনি উট আইন, ২০১৮ ( ২০১৮ সেনর ১২ নং আইন) 

জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর সািহত , সংগীতসহ সকল ি কম অ শীলন,  দশ ও িবেদশ হেত সং হ, 
সংকলন ও সংর ণ, গেবষণা এবং অিব তভােব আ িনক প িতেত কাশ, কিবর অবদান স িকত িবষেয় সে লন, 
ব ৃতা, িবতক ও সিমনােরর আেয়াজন করার মা েম চার করা, নজ ল সংগীত ও সািহত  স িকত ক, রকড, টপ 
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ও অ া  সং হ সংর েণর জ  লাইে ির এবং আকাইভস িত া, নজ ল সংগীত স ক চতনায়, ধারায় এবং প িতেত 
চােরর জ  অিব ত বাণী ও ের রিলিপ তির এবং হণেযা  মযাদায় ােমােফান রকড, বািণিজ ক টপ, চলি , 

িসিড, িডিভিড, ি  ও ইেল িনক িমিডয়া বহার কের ন ন ি র মা েম এবং বাংলােদেশ কািশত রিলিপর বইেত 
স েলা উপ াপন তদারিক, িথবীর িবিভ  ভাষায় কিবর সািহত কেমর অ বাদ কাশ ও িব াপী চােরর ব া, নজ ল 

সংগীত, নজ ল-সংগীতিভি ক ত , নজ ল কিবতার কািরও ািফ এবং নজ েলর কিবতা আ ি র যথাথ িশ ণসহ 
নজ ল সংগীত শাে  উ তর িডি  দান, নজ ল সংগীত, সািহত  ও অ া  ে  ণ অবদােনর ী িত প 

েত ক বৎসর, এত  সং া  বাছাই কিম র পািরশ ও বােডর অ েমাদন েম, কােনা ি  বা িত ানেক এককভােব 
অথবা যৗথভােব 'নজ ল র ার' দান, নজ েলর ি র চার ও সােরর জ  সকল সািহত কম, রিলিপ এবং অিব ত 

বাণী ও ের গীত-সংগীত ওেয়বসাইেট অ  করা, ইত ািদ কায ম ভােব স  করার লে    Nazrul Institute 
Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXIX of 1984) রিহত কের উহা েয়াজনীয় সংেশাধন, পিরমাজন, 
পিরবতন ও সমেয়াপেযাগী কের বাংলা ভাষায় “কিব নজ ল ইনি উট আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

২২। িতর া-বািহনীস েহর ধানেদর (িনেয়াগ, বতন, ভাতা এবং অ া  িবধা) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১৩ নং 
আইন) 

গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর অ ে দ ৬১ থেক ৬৩ িতর া কম-িবভাগ স িকত। অ ে দ ৬২ এ 
সংসদ ক ক আইন ণয়েনর মা েম িতর া-বািহনীস েহর ধানগেণর িনেয়াগদান ও ত েদর বতন ও ভাতািদ িনধারণ 
করার িবধান থাকেলও দীঘিদন অিত া  হওয়া সে ও িতর া-বািহনীস েহর ধানগেণর িনেয়াগ ও বতন-ভাতািদ 
স িকত কােনা আইন ণয়ন করা হয়িন। 

বতমােন িতর া-বািহনীস েহর ধানগেণর িনেয়াগ ও বতন-ভাতািদর িবষয় , সংিবধােনর িনেদশনার আেলােক 

ত ভােব বি ত না হেয়, বতমােন যৗথ বািহনী িনেদশনাবিল (Joint Services Instructions) নামীয় ইন েম  
ারা, অ া  সকল সামিরক কমচারীর সােথ একী তভােবই, বি ত হে ।  এ ধরেনর যৗথ বািহনী িনেদশাবিলর 

পােঠা ার অত  ক সা । 

বতমােন সংিবধােনর অ ে দ ৬২(২) এর িবধানবেল রা পিত ক ক ণীত আেদশ ারা অ ে দ ৬২(১)  (গ) এর 
আংিশক, তথা বািহনীস েহর ধানগেণর কবল িনেয়ােগর িবষয় , বি ত হেয় আসেছ। িক  বািক অংশ , অথাৎ, 
ত েদর বতন ও ভাতািদর িবষয় , সংসদ ক ক ণীত আইেনর িবধান ারা, িকংবা , রা পিত ক ক ণীত আেদশ ারাও, 
িনয়ি ত হে  না। 

এ পিরে ি েত বািহনী ধানগেণর িনেয়াগ এবং বতন ও ভাতািদ স িকত এক  য়ংস ণ আইন করার 
েয়াজনীয়তা অ ত হওয়ায় বািহনী ধানগণ চাকিরকালীন য সকল আিথক িবধািদ া  হন, কােনা রকম পিরবতন 

ছাড়া, উহা ব  অ  কের সনা, নৗ ও িবমান বািহনীর আইন, িবিধ, িবধান, িনেদশাবিল ও আেদশস হ 
সংেশাধন/রিহতকরণ/ন নভােব ণয়ন বক েগাপেযাগী ও হালনাগাদ করার লে  িতর া-বািহনীস েহর ধান পেদ 
(িনেয়াগদান ও ময়াদ) আেদশ, ২০১৬ রিহত কের  এবং যৗথ বািহনী িনেদশাবিল ১/২০১৬ আংিশক অকাযকর কের 
“ িতর া-বািহনীস েহর ধানেদর (িনেয়াগ, বতন, ভাতা এবং অ া  িবধা) আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 
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২৩। শখ হািসনা জাতীয় ব উ য়ন ইনি উট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১৪ নং আইন) 

কম ও উ য়ন ত াশী বসমাজেক মানবস েদ পা র করা বতমান সরকােরর অ তম ল  এবং স ল  
অজেন ১৯৯৮ সােল ব ও ীড়া ম ণালেয়র অধীন ব উ য়ন অিধদ েরর আওতায় " শখ হািসনা জাতীয় ব ক " িত া 
করা হয়। দেশর স াবনাময় বেদর িশ ণ ও উ ু করেণর মা েম মতায়ন করা এবং দশ ও জািতর সািবক উ য়ন ও 
গঠন লক কমকাে  িনেয়ািজত করার িনিম  গেবষণা, উ  িশ া ও িশ ণ দান এবং এত  সে  আ ষি ক কামকা  
পিরচালনা করার উে ে  এক  ক ীয় ও আ িনক মানস  ইনি উট িত াকে  " শখ হািসনা জাতীয় ব ক "- ক 
" শখ হািসনা জাতীয় ব উ য়ন ইনি উট"-এ পা র করা এবং দেশর বসমােজর জ  এক  আ িনক ও মানস  
গেবষণা, উ  িশ া ও িশ ণ িত ান গেড় তালার লে  আইন ণয়েনর েয়াজনীয়তা থাকায় " শখ হািসনা জাতীয় ব 
উ য়ন ইনি উট আইন, ২০১৮" ণয়ন করা হয়। 

 

২৪। বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১৫ নং আইন) 

বাংলােদেশ প ী উ য়ন বাড িত াল  থেক প ী উ য়েনর ে  ণ অবদান রাখেছ। ষােটর দশেকর 
শষভােগ প ী এলাকার জনগণেক সংগ ত ও িশ েণর মা েম অিধক খা  উৎপাদন, আ িনক িষ প িতর স সারণ, 

উ ত িষ ব াপনা, িষ পে র বাজারজাতকরণ, আ িনক সচ ব ার স সারণ িতর মা েম িষ উৎপাদন ি , 
খা  িনরাপ া িনি তকরণ এবং প ী অ েল কমসং ান জন করার লে  াত সমাজ িব ানী ড. আখতার হািমদ খান 
ক ক উ ািবত িব  নি ত ' িম া মেডল' বা "ি - র সমবায় ব া, যা সমি ত প ী উ য়ন কম িচ (আইআরিডিপ) নােম 
পিরিচত, পরী া লকভােব চা  করা হয়। জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান সমি ত প ী উ য়ন কম িচ 
(আইআরিডিপ) বা "ি - র সমবায় ব া" এর সফলতার াপেট প ী উ য়েনর হািতয়ার িহেসেব এ ব া হণ কেরন 
এবং ত র িনেদেশ প ী অ েলর দির  মা েষর েখ হািস ফাটােনার লে  ১৯৭২ সােল সমি ত প ী উ য়ন কম িচ 
(আইআরিডিপ)' ক সারা দেশ স সািরত করা হয়। ফেল স  াধীন বাংলােদেশ এর কায ম িবেশষভােব ামীণ সংগঠন 

ি , ন ে র িবকাশ, িষর আ িনকায়ন, উৎপাদন ি  এবং িনজ  স য় জমার মা েম িঁজ গঠন কের  ঋেণর িভি  
রচনায় াপক সফলতা অজন কের। সমি ত প ী উ য়ন কম িচ (আইআরিডিপ)'র সাফ েক আরও সংহত করার লে  
১৯৮২ সােল সরকােরর অ ােদশ নং-৫৩/১৯৮২ বেল সমি ত প ী উ য়ন কম িচ (আইআরিডিব)' ক উ ীত কের 

ায় শািসত িত ান িহেসেব বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড (িবআরিডিব) িত া করা হয়। সরকােরর ায় শািসত িত ান 
িহেসেব 'বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড' ক আরও শি শালী ও সি য় করার জ  এর আইিন কাঠােমা শি শালী করা 

েয়াজন। ১৯৮২ সােলর অ ােদেশর মা েম পিরচািলত বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড এর যাবতীয় কায মেক আইেনর 
আওতায় আনয়েনর লে  "বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড আইন, ২০১৮" ণয়ন করা হয়। 

 

২৫। বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১৬ নং আইন) 

বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর) এক  গেবষণাধম  সংিবিধব  সং া। বাংলােদেশ 
িব ান ও িশ  গেবষণার উ য়ন, ি  উ াবন ও েয়াগ এবং আিব ার ও িশ  িত ার লে  বাংলােদশ িব ান ও িশ  
গেবষণা পিরষদ িত া করা হেয়েছ। উ  িত ান  বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ আইন, ২০১৩ ারা 
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পিরচািলত। িবেশষ মধা ও যা তার অিধকারী গেবষকগণেক গেবষণা কেম আ  ও উৎসািহতকরণ এবং ত েদর মধা, 
দ তা ও অিভ তা গেবষণার কােজ যথাযথভােব বহােরর লে  বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ আইন, ২০১৩ 
(২০১৩ সেনর ৪৫ নং আইন)- এর ১২ (৪) ধারায় ত েদর চাকিরর বয়সসীমা ৬৭ (সাতষি ) বছর সি েবিশত করা হয়। 

Public Servants (Retirement) Act, 1974 অ সাের জাতে র কমচারীেদর জ  অবসর হেণর বয়সসীমা ৫৯ 
(ঊনষাট) বছর। িক  িবেশষ মধা ও যা তা িনধারেণর কােনা মাপকা  না থাকায় িবিসএসআইআর-এর গেবষকগণ 
িপআরএল এ না িগেয় এ আইেনর আওতায় িরট মামলার মা েম চাকিরেত বহাল আেছন। এেত িনয়র িব ানীেদর 
পেদা িতর ে  জ লতাসহ পিরষেদর কােজ িব  ি  হে । িবিসএসআইআর এর িব মান আইেনর ফেল িবিভ  
ম ণালেয়র আওতায় গেবষক ও িব ানীেদর এবং সকল সরকাির কমচারীর মােঝ এক  বষ লক অব ার ি  হেয়েছ। 
িবিভ  ম ণালেয়র সকল গেবষক/িব ানীর বয়সসীমা িনধারেণর িনিম  একই আইন ণয়েনর িবধােথ িব মান বাংলােদশ 
িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৪৫ নং আইন)-এর ১২ ধারার ৪ উপ-ধারা  িব  হওয়া 
সমীচীন ও েয়াজন। এ াপেট, সকল ম ণালয়/িবভােগর আওতাধীন গেবষণা িত ােন কমরত িব ানীেদর িবেশষ মধা 
ও যা তার অিধকারী গেবষকগণেক গেবষণা কেম আ  ও উৎসািহত কের গেবষণা কেমর ধারাবািহকতা র ােথ একই 
ধরেনর অবসর হেণর বয়সসীমা িনধারেণর িনিম  ২০১৩ সেনর ৪৫ নং আইেনর ১২ ধারার ৪ উপ-ধারা  িব  কের 
“বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হয়। 

  

২৬। বৗ  ধম য় ক াণ া  আইন, ২০১৮ ( ২০১৮ সেনর ১৭ নং আইন) 

বৗ  ধমাবল ী জনেগা ীর ধম য় ক াণ সাধনসহ সা দািয়ক স ীিত ণ সহাব ান এবং শাি ণ খী সমাজ 
িত ার লে  বৗ  ধম য় িশ া ও সং িতর চার ও সারসহ বাংলােদেশ বসবাসরত সকল ধমাবল ীর মে  সৗহা  ও 

স ীিত ঢ়করেণর লে  সমি ত কায ম পিরচালনা, বৗ  ধম য় িত ান ও উপাসনালয় িত া, সং ার, সংর ণ, 
উ য়ন, র ণােব ণ ও পিরচালনায় আিথক ও অ া  সহায়তা দান, াচীন বৗ  ধম য় রাকীিত, ঐিতহ স হ 
িচি তকরণ এবং উহােদর সংর ণ ও উ য়েনর জ  সহায়তা দান, বৗ  ধম য় দশন, ি  ও াচীন ঐিতহ  িবষেয় 
গেবষণা পিরচালনা, ক ীয় লাইে ির, জলািভি ক মেডল লাইে ির ও ত ভা ার াপন এবং উহােদর উ য়ন ও সংর েণর 
জ  সহায়তা দান, বৗ  ধম য় উপাসনালয়স েহর পিব তা র ার জ  েয়াজনীয় পদে প হণ, বৗ  িভ , সামািজক 
ন  ও বৗ  জনগণেক িশ ণ দান,  বৗ  িভ  এবং অসহায় বৗ  হীগেণর িচিকৎসার জ  আিথক সহায়তা দান, 
বৗ  স দােয়র মে  ত - ি িভি ক যাগােযাগ উ য়েনর জ  পদে প হণ, বৗ  ধম য় ািদর অ বাদ, কাশ ও 

চারকরেণর উে ে  Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (ordinance No. LXIX 
of 1983) রিহত কের েয়াজনীয় সংেশাধন, পিরমাজন, পিরবতন  ও সমেয়াপেযাগী কের বাংলা ভাষায় “ বৗ  ধম য় 
ক াণ া  আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

২৭। ি ান ধম য় ক াণ া  আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১৮ নং আইন) 

ি ান ধমাবল ী জনেগা ীর ধম য় ও সামািজক ক াণসহ সািবক ক াণ সাধন, ধম য় িশ া ও সং িতর চার ও 
সার এবং বাংলােদেশ বসবাসরত সকল ধমাবল ীর মে  া েবাধ ও স ীিতেবাধ ঢ়করেণর লে  সমি ত কায ম 

পিরচালনা, সা দািয়ক স ীিত ণ সহাব ান এবং শাি ণ ধী সমাজ িত ার লে  Christian Religious 
Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXX of 1983)   রিহত েম েয়াজনীয় সংেশাধন ও 
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পিরমাজন বক সমেয়াপেযাগী কের ন নভােব বাংলা ভাষায় “ি ান ধম য় ক াণ া  আইন, ২০১৮” ণয়ন করা 
হেয়েছ। 

২৮। গাজী র মহানগরী িলশ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ১৯ নং আইন) 

গাজী র ও টংগী পৗরসভার মাট ৩২৯.৯০ বগ িকেলািমটার এলাকা িনেয় গাজী র িস  কেপােরশন গঠন করা 
হয়। গাজী র িস  কেপােরশন এলাকার আইন- লা অিধকতর উ য়ন, িলিশ সবা ও জনিনরাপ া আরও জারদার করার 
লে  গাজী র মে াপিলটন িলশ গঠেনর আব কতা দখা দয়। 

বতমােন চিলত অ া  মে াপিলটন িলশ আইনস েহর আেলােক এবং বতমান অব ার সােথ সাম  রেখ 
গাজী র মহানগরীর আইন- লা পিরি িত িনয় েণ ত ও কাযকর িমকা পালেনর উে ে  এবং িবিভ  ধরেনর অপরাধ 
দমেনর মা েম সািবক আইন- লা পিরি িতর অিধকতর উ িতর লে  “গাজী র মে াপিলটন িলশ আইন, ২০১৮” 

ণয়ন করা হেয়েছ। 

 

২৯। রং র মহানগীর িলশ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ২০ নং আইন) 

রং র পৗর ও সংল  এলাকার মাট ২০৩.৬৩ বগ িকেলািমটার এলাকা িনেয় রং র িস  কেপােরশন গঠন করা 
হয়। রং র িস  কেপােরশন এলাকার আইন- লা অিধকতর উ য়ন, িলিশ সবা ও জনিনরাপ া আরও জারদার করার 
লে  রং র মে াপিলটন িলশ গঠেনর উে ে  রং র মে াপিলটন িলশ আইন  ণয়েনর আব কতা দখা দয়। 

তৎে ি েত বতমােন চিলত অ া  মে াপিলটন িলশ আইনস েহর আেলােক এবং বতমান অব ার সােথ সাম  
রেখ “রং র মে াপিলটন িলশ আইন, ২০১৮” ণয়ন করা হেয়েছ। এ আইেন মহানগরী িলশ বািহনী গঠন, বািহনীর 
শাসন, িলশ অিফসার মতা ও কত , িলশ কিমশনােরর মতা, জনিনরাপ া ও লা র ার ব াসহ িবিবধ িবষয় 

অ  করা হেয়েছ। 

 

৪.৪    বােজট সং া  িবষয়াবিল 

 ১। িমকাঃ 

  লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ িত ার পর ২০০৯-১০ অথ-বছর হেত এ িবভাগ কি উটার িভি ক 
ডাটােবেজর মা েম ম েময়ািদ বােজট কাঠােমা (এম িবএফ) প িতেত বােজট ণয়ন করেছ। এরই ধারাবািহকতায় 
২০১৭-১৮ অথ বছেরও এ প িত অবল ন কের এ িবভােগর বােজট ণয়ন করা হেয়েছ। সরকাির স েদর বহারেক 
সরকােরর কৗশলগত ল  ও উে স েহর সােথ স িত ণ করার মা েম স েদর সেবা ম বহার িনি ত করেত 
ম েময়ািদ বােজট কাঠােমা (এম িবএফ) প িত অ সরণ করা হে । ২০১৭-১৮ অথ বছেরর আয় ও য় া লন ও পরবত  
’  অথ বছেরর ে পণ ত করা হেয়েছ। এম িবএফ- এর আওতায় এ িবভাগ ও সং  দ র জাতীয় মানবািধকার 

কিমশন ও আইন কিমশেনর   বােজট কাঠােমা সং েম এমিবএফ ত করা হেয়েছ, যার মা েম সরকােরর নীিত-
কৗশেলর সােথ বােজট বরা  এবং বরা ত বােজেটর সােথ কম িতর যাগ  িতি ত হেয়েছ। পক -২০২১, ি ত 

পিরক না ২০১০-২১ এবং ষ  প বািষক পিরক ণায় সরকার য িবষয় েলার ওপর অ ািধকার িদেয়েছ স েলা হে  ত 
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ি  অজেনর মা েম দাির  াস, মানস ত িশ া ও িশ ার েযাগ স সারণ, া েসবার মােনা য়ন, পািন ও 
পয়ঃিন াশন ব ার উ য়ন, িব ৎ, ালািন ও অ া  অবকাঠােমা খােতর উ য়ন ও স সারণ, প ী উ য়ন, ত  ও 
যাগােযাগ ি র বহারেক বািড়েয় ত িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমাণ, জ ার সমতা িনি তকরণ ও নারীর মতায়ন 

এবং পিরেবশগত ভারসা  বজায় রেখ অথৈনিতক ি  ও টকসই সািবক উ য়ন করা। এ িবষয়স হ বা বায়েনর  
অ ধাবন কের এ িবভােগর বােজট কাঠােমা ণয়ন করা হেয়েছ।  

 

 ০২। ম েময়ািদ বােজট কাঠােমা (এম িবএফ) প িতেত লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ২০১৭-১৮ অথ-বছের 
বােজট ণয়নঃ  

ম েময়ািদ বােজট কাঠােমা (এম িবএফ) প িতেত লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর 
বােজট ণয়ন করা হেয়েছ। অথ-বছেরর বােজট ণয়েনর ’  ধাপ আেছ, যা িন প, যথা:- 

                      (ক) অথ-বছেরর বােজট া লন ও ে পণ; এবং 
(খ) সংেশািধত বােজট া লণ। 

 
(১) ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর বােজট া লন ও ে পেণ (এম িবএফ) প িতর অ সরণঃ  
 

সরকাির েয়র দ তা ও কাযকরতা ি  এবং সরকােরর কৗশলগত ল  ও উে স হ অজন িনি ত করার 
িনিম  ম েময়ািদ বােজট কাঠােমা প িতেত ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর বােজট ণয়ন করা হেয়েছ। এ ি য়া িতন  ধান 
পযােয় িবভ  যথাঃ কৗশলগত পযায়, া লন পযায় এবং বােজট অ েমাদন পযায়। কৗশলগত পযােয়র থম ধােপ এ 
িবভাগ এবং সং  দ র জাতীয় মানবািধকার কিমশন ও আইন কিমশেনর িব মান বােজট কাঠােমা হালনাগাদ করা 
হেয়েছ। পরবত েত অথ িবভােগর িব ত ি য়া/প িত অ সরণ কের -  বােজট কাঠােমা সংেশাধন/হালনাগাদ কের অথ 
িবভাগ/পিরক না কিমশেন রণ করা হেয়েছ। উহার ধারাবািহকতায় এ িবভােগর ম েময়ািদ বােজট কাঠােমার অংশ 
িহেসেব িমশন টেম  ও ধান কাযাবিল, কৗশলগত উে  ও কাযস হ, দাির  িনরসণ ও নারী উ য়ন সং া  ত , 
অ ািধকার খাত/কম িচস হ, ম েময়ািদ য় া লন ও ে পণ (২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১ অথ-বছেরর), অপােরশন 

ইউিনট ওয়ারী য়, অথৈনিতক প কাড ওয়ারী য়, ধান কম িত িনেদশকস হ (KPI), রাজ  াি র াথিমক া লন 
ও ে পণ, য়সীমা, সা িতক অজন কায মস হ, ফলাফল িনেদশক এবং ল মা া, অপােরশন ইউিনট, কম িচ এবং 

ক  ওয়ারী ম েময়ািদ য় া লন, াথিমক য় া লন ও ে পণ ইত ািদ সংেযাজন েম ম েময়ািদ বােজট 
কাঠােমা ণয়ন করা হেয়েছ।   
 

(২) ২০১৭-১৮ অথ বছেরর সংেশািধত বােজট া লণ ণয়েন এম িবএফ প িতর অ সরণঃ 

ম েময়ািদ বােজট কাঠােমা প িতর আওতায় এ িবভােগর ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর বােজট ু ও সময়মত বা বায়ন 
িনি ত করার লে  সংেশািধত বােজট ণয়ন করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর সংেশািধত বােজট া লন েতর ে  
অথ িবভােগর িব ত নীিতমালা/প িত অ সরণ করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর সংেশািধত বােজট া লন অব ই ল 
বােজেট দিশত মাট য়সীমার মে  সং লানেযা  করা হেয়েছ। এ িবভােগর নীিত ও উে  অজেনর লে  অ ািধকার া  
কায ম বা বায়েনর েয়াজেন ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর ল বােজেট দিশত মাট য়সীমার মে  সং লান সােপে  এ িবভাগ 
এবং সং  দ র জাতীয় মানবািধকার কিমশন ও আইন কিমশেনর িবিভ  অপােরশনাল ইউিনট অথবা আইেটেমর বরা  
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াস/ ি  করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর সংেশািধত েয়র া লন ণয়নকােল অ েমািদত ল বােজেট দিশত মাট 
উ য়ন েয়র মে  কােনা অথ অ িয়ত থাকেব বেল অ িমত হেল উ  অ িয়ত অথ কােনা েমই অ য়ন বােজেট ানা র 
করা যােব না মেম অথ িবভােগর িনেদশনা  অ সরণ করা হেয়েছ। অথ-বছেরর সংেশািধত বােজট া লন ণয়েনর জ  
িনধািরত ফরম-১ বহার করা হেয়েছ, এে ে  সাধারণভােব গত ই অথ বছেরর থম ছয় মােসর এবং চলিত অথ বছেরর থম 
িতন মােসর রাজ  আদােয়র ধারা িবেবচনা বক তার িভি েত ২০১৭-১৮ অথ বছেরর সংেশািধত া লন ত করা হেয়েছ। 
ইেতামে  কােনা আইেটেমর আদােয়র হার ি  করা হেয় থাকেল নিনধািরত হাের স া  অিতির  রাজ  আদােয়র িবষয় ও 
িবেবচনায় রেখ ত ত া লেন তা িতফিলত করা হেয়েছ। পাশাপািশ অ য়ন েয়র (কম িচ তীত) ২০১৭-১৮         
অথ-বছেরর সংেশািধত া লন ণয়নকােল িনধািরত ফরম-২ বহার করা হেয়েছ। সাধারণভােব িবগত ই অথ-বছেরর (২০১৫-
১৬ এবং ২০১৬-১৭) থম ছয় মােসর এবং চলিত অথ-বছেরর (২০১৭-১৮) থম িতন মােসর ত েয়র ধারা িবেবচনা বক 
তার িভি েত ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর সংেশািধত া লন ত করা হেয়েছ। কবলমা  অিফসারেদর বতন ভাতা এবং িত ান 
কমচারীেদর বতন ভাতা খােত ২০১৬-১৭ অথ-বছেরর ০৩ মােসর ত েয়র িভি েত ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর সংেশািধত 

া লন ত করা হেয়েছ। এে ে   িহসাব র ণ কমকতার পরামশ হণ করা হেয়েছ।  ি  িতেরেক সরবরাহ ও সবা 
খােতর অ  কােনা আইেটেমর বরা  ি  না কের ল বােজেট সং ান িছল না এমন কােনা স দ সং েহর জ  
সংেশািধত বােজেট অথ বরা  রাখা হয়িন।  

০৩। ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর বরা ত বােজেটর িচ ঃ- 

(১) ২০১৭-১৮ অথ-বছের, (সংেশািধত বােজট মাতােবক) লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর অ েল বরা ত 
বােজেটর িচ  িন প, যথা:-  

 

িববরণ 201৭-1৮ অথ-বছের সংেশািধত বােজেট বরা ত অথ  

অ য়ন 25,88,87,000/- 

উ য়ন -------------- 

মাট 25,88,87,000/- 

 

(2) 201৭-1৮ অথ বছের সংেশািধত বােজেট বরা ত অথ অপােরশনাল কাড অ যায়ী সিচবালয় ও সং  দ েরর   
িবভাজন িন প, যথা:- 

দ েরর নাম  ২০১৭-১৮ অথ-বছের সংেশািধত বােজেট দ রওয়ারী বরা ত অথ   
া লন ও বােজট  

(অ য়ন) 
 

া লন ও বােজট  
(উ য়ন ) 

 

লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ১২,০৮,৮৭,০০০/- 
 

---------- 

আইন কিমশন ৭, ৬০,০০,০০০/- ------------- 

জাতীয় মানবািধকার কিমশন ৬,২০,০০,০০০/- ----------- 
সবেমাট 25,88,87,000/-  -------- 
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৪। রাজ  আহরণ পিরক না:- 

এ িবভােগর সকল অথ-বছেরর বােজেট িবিভ  আইেটেমর িবপরীেত ধায ত ল মা ার িভি েত 
কায়াটারিভি ক রাজ  আহরেণর ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ। এ িবভােগর িবপরীেত ধায ত কায েমর সােথ 

সরাসির কােনা রকম জনস ৃ তা নই তেব আইেনর শাসন িত ায় আইন ণয়নসহ এতি ষেয় কায েম এ 
িবভাগ সহায়তা দান কের আসেছ। উ  কাজ িল িনতা ই কািরগির ও িবেশষািয়ত সবা লক কাজ তাই তমন 
কােনা আেয়র উৎস নই। তথািপও কর তীত াি  সং া  বােজট বা বায়ন পিরক না এ িবভােগর বােজট শাখা 

ক ক ণয়ন করা হেয়েছ।  

৫। য় পিরক না:-   

 উ য়ন ও অ য়ন বােজেটর আওতাধীন িবিভ  অপােরশন ইউিনট এবং কম িচর কায়াটারিভি ক য় 
পিরক না ণয়ন করা হেয়েছ। উহার ধারাবািহকতায় অ য়ন বােজেটর ে  সকল অিধদ র/পিরদ র/অপােরশন 
ইউিনট ও রাজ  বােজট হেত অথায়ন ত কম িচ এবং উ য়ন বােজেটর ে  সকল কে র জ  য় 
পিরক নাও থকভােব ণয়ন করা হেয়েছ।  

৬। বােজট বা বায়ন পিরক না:- 

 লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর বােজট বা বায়েনর স মতা বাড়ােনার পাশাপািশ সািবকভােব আিথক 

ব াপনার দ তা বাড়ােত ২০১৭-১৮ অথ-বছর হেত বােজট বা বায়ন পিরক না (Budget Implementation Plan, 
BIP) বতন করা হেয়েছ। এর আওতায় ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর েতই এক  বািষক য় পিরক না ণয়ন এবং এর 
আেলােক অথ-বছেরর েতই বােজট বা বায়ন পিরক না ত করা হেয়েছ। এর পাশাপািশ এ িবভােগর ণীত উ  
পিরক নার িবপরীেত মািসক িভি েত বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা বক অ গিত িতেবদন অথ িবভােগ রণ করা 
হেয়েছ।  

৭। বােজট কাঠােমা ণয়ন:-  

এ িবভােগর ম েময়ািদ বােজট কাঠােমার অংশ িহেসেব িমশন টেম  ও ধান কাযাবিল, কৗশলগত উে  ও 
কাযস হ, দাির  িনরসণ ও নারী উ য়ন সং া  ত , অ ািধকার খাত/কম িচস হ, ম েময়াদী য় া লন ও ে পণ, 

অপােরশন ইউিনট ওয়ারী য়, অথৈনিতক প কাড ওয়ারী য়, ধান কম িত িনেদশকস হ (KPI), রাজ  াি র 
াথিমক া লন ও ে পণ, য়সীমা, সা িতক অজন কায মস হ, ফলাফল িনেদশক এবং ল মা া, অপােরশন 

ইউিনট, কম িচ এবং ক  ওয়ারী ম েময়ািদ য় া লন, াথিমক য় া লন ও ে পণ ইত ািদ সংেযাজন েম 
২০১৭-১৮ অথ-বছেরর ম েময়ািদ বােজট কাঠােমা ণয়ন করা হেয়েছ।   
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৮। ২০১৭-১৮ অথ-বছেরর ত অজনসহ লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ধান কম িত ও িনেদশকস হ (Key 
Performance Indicator):  

 
িনেদশক সংি  

কৗশলগত 
উে  

পিরমােপর 
একক 

সংেশািধত 
ল মা া 

ত 

অজন 

ল মা া সংেশািধত 
ল মা া 

ম েময়ািদ ল মা া 

২০১৬-১7 ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. আইন, অ ােদশ ও িবিধ- িবিধর 
উপর মতামত 

  
 

 
 

 
  

 

আইেনর মতামত ২ % 93 93 ৯৩ 93 94 95 95 

অ ােদেশর মতামত ২ % 94 94 ৯৪ 94 95 96 97 

িবিধ- িবিধর মতামত ২ % 93 93 ৯৩ 93 94 95 99 

2. ন ন আইন ণয়েনর পািরশ ১ % 95 95 ৯৫ 95 96 97 97 

3. ইংেরিজ ও বাংলা ভাষায় আইন 
কাশনা 

১ % 95 95 ৯৫ 95 96 97 98 

4. মানবািধকার ল ন িবষেয় 
িশ ণ 

৩ সং া 94 94 ৯৬ 96 97 97 99 

৫. িতকার সহায়তা ৩ % 96 96 ৯৭ 97 98 98 99 

 

(ক) এ িবভাগ বতমােন কি উটারিভি ক মাি মিডউল ডাটােবেজর মা েম বােজট ণয়ন করেছ। সরকােরর নীিত, 
উে  ও অ ািধকার িভি েত বােজট ণয়ন, সরকাির দ র ও সং াস েহর কম িতর ায়েনর লে  
কম িত ও ফলাফল িনেদশক এবং বছরিভি ক ল মা া িনধারেণর ে ও এ িবভাগ যেথ  দ তা অজন 
কেরেছ। তারই ধারাবািহকতায় বােজট সং া  কায ম পিরচালনা কের আসেছ। জাতীয় সংসদ ক ক অ েমািদত 
বােজট ুভােব সময়মত বা বায়েনর লে  আগাম পিরক না হণ এবং তা বা বায়ন করা স ব হেল 
অপিরকি ত সরকাির ঋণ এড়ােনা এবং ঋণজিনত য় উে খেযা  পিরমােণ াস করা স ব হেব মেম আশা করা 
যায়। এ সকল িবষয় িবেবচনায় িনেয় এ িবভাগ বােজেটর ু বা বায়ন িনি ত করার লে  অথবছেরর েতই 
এক  বােজট বা বায়ন পিরক না হণ কেরেছ এবং যথাযথভােব উ  পিরক না বা বায়ন এবং বােজট বা বায়ন 
িনয়িমতভােব ায়ন পিরবী ণ করা হে । 

 (খ) রাজ  আহরণ পিরক না:- এ িবভােগর সকল অথ-বছেরর বােজেট িবিভ  আইেটেমর িবপরীেত ধায ত 
ল মা ার িভি েত কায়াটারিভি ক রাজ  আহরেণর ল মা া িনধারণ করা হেয়েছ। এ িবভােগর িবপরীেত 
ধায ত কায েমর সােথ সরাসির কােনা রকম জনস ৃ তা নই, তেব আইেনর শাসন িত ায় আইন ণয়নসহ 
এতি ষয়ক কায েম এ িবভাগ সহায়তা দান কের আসেছ। উ  কাজ িল িনতা ই কািরগির ও িবেশষািয়ত 
সবা লক কাজ তাই তমন কােনা আেয়র উৎস নই। তথািপও কর তীত াি  সং া  বােজট বা বায়ন 

পিরক না এ িবভােগর বােজট শাখা ক ক ণয়ন করা হেয়েছ।  

(গ) য় পিরক না:- উ য়ন ও অ য়ন বােজেটর আওতাধীন িবিভ  অপােরশন ইউিনট এবং কম িচর 
কায়াটারিভি ক য় পিরক না ণয়ন করা হেয়েছ। উহার ধারাবািহকতায় অ য়ন বােজেটর ে  সকল 

অিধদ র/ পিরদ র/ অপােরশনাল ইউিনট ও রাজ  বােজট হেত অথায়ন ত কম িচ এবং উ য়ন বােজেটর ে  
সকল কে র জ  য় পিরক নাও থকভােব ণয়ন করা হেয়েছ।  
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৯। লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ক ক স ািদত বািষক কমস াদন ি  িবষেয় স ক ধারণা:  

সরকাির কমকতা-কমচারীগেণর দ তা এবং দায়ব তা ি র মা েম অভী  ল মা া অজেনর জ  িথবীর িবিভ  দেশ 

ফলাফল িভি ক (results-oriented) কমস াদন ব াপনা প িত (Performance Management 
System) চা  রেয়েছ। সরকােরর পক  (vision) যথাযথভােব বা বায়েনর ােথ বাংলােদেশরও সরকাির 

িত ানস েহর জ  কমস াদন ব াপনা প িত বতেনর িস া  হণ করা হেয়েছ। এর মা েম সরকাির 
িত ানস েহর দ তা ও দায়ব তা ি  পােব এবং িনিবড় পিরবী েণর মা েম ঘািষত নীিত ও কম িচর যথাযথ 

বা বায়ন রাি ত করা স ব হেব। সরকাির কমস াদন ব াপনা প িতর (Government Performance 
Management System-GPMS) আওতায় েত ক ম ণালয়/িবভােগর সিচব   কম-পিরক না বা বায়েনর 

লে  মি পিরষদ সিচেবর সে  এক  বািষক কমস াদন ি  (Annual Performance Agreement-APA) 
া র কেরন। মি পিরষদ সিচব মাননীয় ধানম ীর িতিনিধ এবং কমস াদন ব াপনা সং া  জাতীয় কিম র 

সভাপিত িহেসেব এবং ম ণালয়/িবভােগর সিচব   ম ণালয় তথা ম ণালেয়র দািয় া  মাননীয় ম ীর িতিনিধ িহেসেব 

এ ি েত া র কেরন। েত ক ম ণালয়/িবভাগ সরকােরর সািবক উ য়ন অ ািধকার (development priorities), 
িবেশষত ি ত পিরক না ২০১০-২১ ও সংি  প বািষক পিরক নার সে  সাম  রেখ এবং Allocation of 
Business ও ম ণালেয়র বােজট কাঠােমার আেলােক   বািষক কমস াদন ি  ণয়ন কের। কমস াদন ি েত 

ম ণালয়/িবভােগর িভশন, কৗশলগত উে , এ িল অজেনর জ  অ ািধকার িভি েত করণীয় িবষয়স হ (Activities) 

এবং কম িত িনেদশকস হ (Performance Indicators) ও ল মা া (Targets) িব ত থােক। সংি  
ম ণালয়/িবভােগর দািয় া  ম ী এ বািষক কমস াদন ি  অ েমাদন কেরন। বািষক কমস াদন ি  ণয়েনর 

িবধােথ এক  নীিতমালা (Guidelines for Annual Performance Agreement) ণয়ন করা হেয়েছ। এ 
নীিতমালায় বািষক কমস াদন ি  ণয়েনর িবষেয় েয়াজনীয় িনেদশনা, অ সরণীয় ি য়া ও সময়সীমা অ  

রেয়েছ। বাংলােদশ কি উটার কাউি ল বািষক কমস াদন ি  ণয়েনর িবধােথ এক  সফটওয় ার (Annual 
Performance Agreement Management System-APAMS) ত কেরেছ।  

 

১০। লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ক ক বািষক কমস াদন ি  স াদনঃ   

বাংলােদশ সরকার পক  ২০২১-এর যথাযথ বা বায়েন ঢ় িত  এবং শাসন সংহতকরেণ সেচ । এ জ  এক  
কাযকর, দ তা এবং গিতশীল শাসিনক ব ার পিরে ি েত তা ও দায়ব তা ি , স েদর যথাযথ বহার 
িনি তকরণ এবং ািত ািনক স মতা উ য়েনর জ  সরকাির দ র/সং াস েহ কমস াদন ব াপনা প িত বতেনর 
িস াে র ধারাবািহকতায় লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর বািষক কমস াদন ি  ণয়ন করত িনধািরত 
প িতেত া রর মা েম কমস াদন ব াপনা প িত ইেতামে  চা  করা হেয়েছ এবং যথারীিত এ িবভােগর 
ওেয়বসাইেট উহা আপেলাড করা হেয়েছ। এ ি  স াদন ও বা বায়েনর মা েম লত লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক 
িবভােগর কায মেক প িত িনভর থেক ফলাফল িনভর করার উে াগও হণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ, এ প িতর মা েম 
সািবক কমস াদেনর িনরেপ  ও ন ি ক ায়ন করা স ব হেব। সরকােরর ি ত পিরক না ২০১০-২০২১, 
প বািষক পিরক না বা বায়নােথ সহেযাগী িহেসেব যাগ  াপন কের এমন িবষয়স েহর উে খ যমন- পক , অিভ  
ল , কৗশলগত উে , কাযাবিল, কায েমর ড়া  ফলাফল, ভাব, ল মা া, কমস াদন চক, বা বায়নকারী সং া, 
পিরমাপ প িত, িনিদ  কমস াদন চািহদা, ায়ন প িত, স াদন ি য়া, সময় িচ, দািখল ি য়া ও বৎসরাে  

ায়েনর উদাহরণসহ এক  য়ংস ণ কমস াদন ি  স াদন করা হেয়েছ। উ  ি র গেভ িনধািরত প িত 
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অ সরেণ বা তা লক কৗশলগত উে  বা বায়েনর অংশ িহেসেব এ িবভাগ ক ক িবিভ  ণ কায ম স াদনসহ 
বা বায়েনর পদ প হণ করা হেয়েছ, যমন:- 

(ক) িস েজনস চাটার ণয়ন: বািষক কমস াদন ি  বা বায়েনর অংশ িহেসেব ইেতামে  এ িবভােগর 
িস েজনস চাটার ণয়ন বক যথাযথভােব ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ।   

(খ) ইেনােভশন ম গঠন: মি পিরষদ িবভােগর াপন অ সাের কােজর গিতশীলতা ও উ াবনী দ তা ি  
এবং নাগিরক সবা দান ি য়া  ত ও সহজীকরেণর প া উ াবন ও চচার লে  লিজসেল ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভােগ ইেনােভশন ম গঠন করা হেয়েছ। 

(গ) লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ২০১৭-১৮ অথ বছেরর জ  জাতীয় াচার কৗশল 
কমপিরক না ও পিরবী ণ কাঠােমা ণয়ন বক ইেতা েব মি পিরষদ িবভােগ রণ করা হেয়েছ। উহার 
ধারাবািহকতায় িনয়িমত কায়াটার িভি ক িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ রণ করা হে ।  

(ঘ) অিভেযাগ িতকার ব া (Grievance Redress System-GRS) এর মািসক িতেবদন 
িনয়িমতভােব মি পিরষদ িবভােগ রণ করা হে । ২০১৭-১৮ অথ বছের ’  অিভেযাগ পাওয়া যায়। 
অিভেযাগ িশ া ম ণালেয়র কাযপিরিধ  িবধায় উহা িশ া ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।   

(খ) ি র অধীন বা বািয়ত ও হীত উে খেযা  পদে প উপিরউ  িবষয়স েহর  অ ধাবেন এতৎসংি  নীিতমালা 
অ সরণ বক লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ক ক ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ 
অথ বছেরর বািষক কম স াদন ি  স াদন করা হেয়েছ। ি েত িব ত িবষয়স হ বা বায়েনর সহায়ক িহেসেব 
ইেনােভশন ম গঠন, িজআরএসিপ ফাকাল পেয়  মেনানয়ন, জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন সং া  ফাকাল পেয়  
মেনানয়ন, ত  অিধকার ও েনািদত ত  কাশ বা বায়ন জারদারকরেণর লে  ফাকাল পেয়  মেনানয়ন,  আিথক 

ব াপনার উ য়েনর লে  ত  বােজট শাখাসহ উ য়ন ও পিরক না শাখা গঠন, িস েজনস চাটার ণয়ন, ত  
কােশর িনেদশনা ণয়ন, সবার মান সহজীকরণ িবষেয় েয়াজনীয় পদে পসহ ই- সবা বা বায়েন ইেতামে  পদে প 
হণ করা হেয়েছ।  

(গ) এক নজের ইতঃ েব স ািদত ি র ায়ন: লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ক ক স ািদত বািষক কম 
স াদন ি েত িব ত ওেয়ট অ যায়ী িবিভ  কােযর ত বা বায়েনর িবপরীেত মি পিরষদ িবভাগ ক ক অ েমািদত 

া  ন র িহেসেব ২০১৪-১৫ অথ বছের এ িবভাগ ক ক অিজত ন র হেলা-৯৫.৪, ২০১৫-১৬ অথ বছের অিজত ন র হেলা-
৯২, ২০১৬-১৭ অথ বছের অিজত ন র হেলা-৯০.৪ এবং ২০১৭-১৮ অথ বছেরর অিজত ন র হেলা ৮৯।  
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৪.৫   আইিস  সল স িকত িবষয়াবিল 
 

    আইিস  সল স িকত িবষয়াবিল 
 

ত  ও যাগােযাগ ি  বতমান িবে  উ য়েনর অ তম মা ম িহেসেব পিরগিণত। ত উ য়েনর চািলকা শি  িহেসেব 
ত  ও যাগােযাগ ি র বহার িনি ত করা, ত পিরক না ণয়ন, সবা দান,  ইত ািদর মান উ য়ন ও দ তা ি র লে  
বতমান সরকার ত  ও যাগােযাগ ি  বহার তথা ই-গভ া  বতেনর উপর ােরাপ কেরেছ।  

 
িতেবদনাধীন  সমেয় (২০১৭-২০১৮ অথবছের) আইিস  সল ক ক স ািদত উে খেযা  কাযাবিলঃ 

 
ল’জ অব বাংলােদশ 

 
       বতমান সরকােরর ঘািষত িভশন-২০২১ এর আওতায় িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ সহায়ক িনয়ামক 

িহেসেব ত  ি র সেবা ম বহার িনি তসহ এ আই’র িনেদশনা অ যায়ী সংি  দ েরর সবাস হ ত 
সবসাধারেণর   কােছ পৗঁেছ িদেত হেব। স ল  রেণ এ িবভােগর আইিস  সল ক ক িনয়ি ত ‘‘ল’জ অব বাংলােদশ’’ 
(http://bdlaws.minlaw.gov.bd/)” এমন এক  Dynamic website(পিরিশ -৪ ওেয়বসাইেটর িচ ), যা 
বাংলােদেশর চিলত সকল আইেনর একটা িবশাল online ভা ার।  কােনা আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদশ অথবা 
এক  অংশ, অ ায় এবং ধারা দখার জ  ‘‘ল’জ অব বাংলােদশ’’ ওেয়ব পইজ 'অ স ান' ম  যার মা েম এক  
অ স ান ি য়া তির করা হেয়েছ । হাম পজ থেক ‘‘ল'জ অব বাংলােদশ’’ এ ি ক কের সাচ অপশন স িলত পেজ 
এেস িবিভ  সাচ ি য়ার মা েম য কােনা আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদশ বা এর অ া  অংশেক েঁজ বর 
করা যায়। এছাড়াও  ‘‘ল’জ অব বাংলােদশ’’ এ িপিডএফ ফর ােট বাংলােদশ কাড সংর ণ করা হেয়েছ । এখান থেক 
একজন বহারকারী তার চািহদামত সবেশষ কািশত আইনসহ সকল আইন দখেত পােরন এবং সফ  কিপ ডাউনেলাড 
করেত পােরন। এটাই বাংলােদেশর আইেনর একমা  web portal   যা িতিদন ায় ৩৫,০০০-৪০,০০০ বার search 
হেয় থােক। লত ১০  ি য়ায় 'লজ অব বাংলােদশ' এর য কােনা অংশেক েঁজ বর করা যায়। ি য়া েলা হে  - 
(১) উ ু  অ স ান, (২) সংি  িশেরানাম, (৩) আইন ন র, (৪) বছর, (৫) ভাগ, (৬) অ ায়, (৭) ধারা, (৮) ত 
অ স ান, (৯) আইেনর বণা িমক িচ, এবং (১০) কালা িমক িচ ।  

 

উ ু  অ স ান (Free Text): 
 

এই অ স ান ি য়ায় ইন ট বে  লখা ট েক সকল ধারার মে  খ জ কের  আইন, অ ােদশ এর এক  তািলকা 
দশন কের যার মে  ট  পাওয়া  যায়। যমন - যিদ  ‘িনরাপদ খা  বা িশ  সং া ' ট  অ স ান করেত হয়, তাহেল 

'উ ু   অ স ান' ইন ট বে  তা িলেখ Submit এ ি ক করেত হেব। তখন এক  িরেপাট দখা যােব  যখােন আইন এবং 
অ ােদশ এর তািলকা দিশত হেব, য েলার এক বা  একািধক ধারার মে  উ  ট  পাওয়া যােব। 

 
 

সংি  িশেরানাম: 

এই অ স ান ি য়ার মা েম অ স ান বে  লখা স ণ ট  সকল আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদেশর 
িশেরানােমর মে  খ জ করা যায়। উদাহরণ প: ধরা যাক, অথ আইন ট  'সংি  িশেরানাম ইন ট বে  লখা হল, 
অ স ান ি য়ার মা েম ট েক অিবকলভােব য সকল আইন  এবং অ ােদশ এর িশেরানােমর মে  েঁজ পাওয়া যােব তার 
তািলকা ীেন দিশত হেব। 
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আইন ন র: 

এই ি য়ার মা েম অ স ান বে  এক  আইন ন র এি  কের ঐ ন র স িলত েত ক   আইন ও অ ােদশ খ জ করা 
যায়। একইভােব কােনা আইন, অ ােদশ এর বছর, ভাগ, অ ায় ও ধারার নাম িলেখও খ জ করা যায়। অ া  অ স ান 

ি য়ার মা েম আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদেশর িবিভ  ের এক  ট েক অথবা এক  শ েক খ জ করা যায়। 
 

অ সর অ স ান: 

এই ি য়ায় কাি ত আইন বা অ ােদশেক 'ভিলউম নং', 'বছর' 'আইন ন র' এবং 'ধারা নং' এি  কের দখা যােব। যিদ 
'ল’জ অব বাংলােদশ' স ে  মাটা ভােবও জানা থােক অথাৎ এক  আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদশ এর সাল (বছর), 
ন র জানা থােক, তেব তা িনিদ  এি  বে  িলেখ 'অ স ান' বাটেন ি ক করেল ঐ আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদশ  
পাওয়া যােব। যিদ বছর, আইন ন র এবং ধারা ন র জানা থােক তাহেল িনিদ  বে  এি  কের তাৎ িণক ঐ ধারা  দখা যােব। 
এইভােব আেরা কেয়ক কাের ত অ স ান করা যায়। যমন- 

 

(1)  ভিলউম ২৭-এ ১৯৮৮ সােলর সকল আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদশ দখেত চাইেল 'ভিলউম' 
এবং 'বছর' নামক বে  তা এি  কের 'অ স ান' বাটেন ি ক করেত হেব। 
 

(2)  ১৯৮৮ সােলর ১নং আইেনর ৩ নং ধারা দখেত হেল 'বছর', 'আইন নং' এবং 'ধারা নং' নামক বে  তা 
এি  কের ' অ স ান' বাটেন ি ক করেত হেব। 

 

(3)  আপিন এক  ধারা স েক জানেত চান িক  আপনার ধারা ন ার  জানা নই। তেব 'ভিলউম' অথবা 
'আইেনর বছর' এবং 'আইন ন র' জানা আেছ, তাহেল িনিদ  ব েলােত তা এি  কের কাি ত ধারা  ঐ আইেনর 
ধারা েলার িডসে  িলে র মে  পাওয়া যােব। 

 

বণা িমক িচ: 

বাংলা ও ইংেরিজ ভিলউম েলার িত  আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদশ এর সংি   িশেরানােমর এক  তািলকা 
দিশত হেব যার থম অ েরর সােথ বণা িমক ভােব িচপে র  মেনানীত বণ র িমল থােক। যমন- "চ" বণ েত ি ক 

করেল কেয়ক  আইেনর সংি  িশেরানাম দখা যােব যখােন ’’চ’’ অ র স িলত িশেরানােমর এক   তািলকা দিশত হেব । 

 

  কালা িমক িচ: 

 

এই অ স ান ি য়ার মা েম ১৮৩৬ ি . থেক ২০১৩ ি . পয  সকল আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদেশর মাট ৪৪  
িচ এক  তািলকায় দিশত করা আেছ। য কােনা এক  িচেত ি ক করেল িচেত উি িখত িবিভ  বছেরর আইন, অ ােদশ 

বা রা পিতর আেদশ েলার এক  সংি  তািলকা দিশত হেব। এই তািলকার য কােনা এক  িশেরানামেক নরায় ি ক কের 
ঐ আইন, অ ােদশ বা রা পিতর আেদেশর িবিভ  ধারা দখা যােব।  

 

হালনাগাদ ত আইন জনসাধারেণর িনকট সহজলভ  করা এক  চলমান ি য়া যার মা েম ওেয়বসাইেট সহেজ আইন 
াি র ফেল সব ের আইেনর চচা ও কাযকর  েয়াগ ি  পােব। এর ফেল জনগণ আইেনর সবেশষ অব া স েক যথাযথভােব 

অবিহত হেত পারেবন। আ িনক িবে র সােথ তাল িমিলেয় আইেনর এই সহজলভ তা বেদিশক িবিনেয়াগ আকষেণ সহায়ক 
িমকা পালন করার মা েম অথৈনিতক উ য়েন অন  অবদান রাখেব। সেবাপির, আইেনর অিভগ তার অবািরত েযাগ ি র 

মা েম আইেনর শাসন িত ার ে  এ  মাইলফলক িহেসেব িবেবিচত হেব যা িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার অংশ িহেসেব 
এক  অন  সাফ । 
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িতেবদনাধীন অথবছের ওেয়বসাইেট কািশত আইেনর সং া িন প: 
 

: নং সময়কাল ওেয়বসাইেট কািশত আইেনর 
সং া 

১ ১ লাই, ২০১৭ইং তািরখ হেত ৩০ ন, ২০১৮ তািরখ পয  
ণীত আইন 

৩২  

 

ল’জ অব বাংলােদশ আপে েডশন: 

বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর সাইবার িসিকউির  ইউিনট (BGD e Gov CIRT) এর িনেদশনার আেলােক বতমান 
ব ত  লজ অব বাংলােদশ (http://bdlaws.minlaw.gov.bd) ওেয়বসাইট র হ ািকং িতেরাধ ব া জারদারসহ 

website েক অিধক interactive ও user friendly  করার কাজ শষ পযােয়।     

 
ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ: 

ধানম ীর কাযালেয়র একেসস  ইনফরেমশন (এ আই) া াম সরকােরর “িডিজটাল বাংলােদশ’’ পক  ২০২১ 
বা বায়েন সকল ম ণালয়/িবভাগ ও অিধদ র এবং এর আওতাধীন মাঠ পযােয়র দ রস েহর একই াটফেম ায় ২৫০০০ 
ওেয়বেপাটাল িনমােণর কায ম হণ কের। তারই ধারাবািহকতায় ধানম ীর কাযালেয়র এ আই কে র সহায়তায়  াশনাল ওেয়ব 
পাটােলর অধীন লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর web portal ত করা হেয়েছ। এ িবভােগর ওেয়বসাইট 

(www.legislativediv.gov.bd)-এ িবভােগর অভ রীণ ত  যথা: দা িরক না শ, পাসেপােটর িনিম  NOC, িবেদশ মেণর 
GO, িতিনিধ মেনানয়ন, অিভেযাগ িতকার ব াপনা, বািষক কমস াদন ি , িস েজন চাটার, বােজট, ত  অিধকার ও 
অ া  সবা সহ দা িরক সকল ত  িনয়িমতভােব হালনাগাদ করা হয়।  
 
 
LAN (Local Area Network) াপন ও ই ারেনট সংেযাগ াপন: 
 

ত  ও ি র সেবা ম বহার িনি েত এ িবভােগ তগিতর ই ারেনট বহােরর লে  BTCL থেক সিচবালেয়র 
অভ ের (৪ নং ভবেন) 22 (Twenty Two) Mbps full duplex  ড া   ই ারেনট  সংেযাগ নওয়া হেয়েছ। উ  ২২ 
এমিবিপএস  া উইথ স কভােব িনয় ণ, ভাইরাস পাট ক, ওেয়ব সাইট একেসস  িনয় ণ  এবং  লগ ােনজেম    ইত ািদ 
কাযাবিল স কভােব স  কের এ দ েরর লাকাল এিরয়া নটওয়ােকর িনরাপ া জারদার করার লে  এক  অত া িনক CCR 
1016 Mikrotik রাউটার াপন কের  সিচবালেয় অবি ত  ৩ নং ভবেনর সােথ ল ভবেনর (৪ নং ভবন) সােথ কােনি িভ  করা 
হেয়েছ। তাছাড়া পিরবহন ল ভবেন 10 (ten) Mbps full duplex broadband-এর িনরিবি  ই ারেনট সংেযাগ নয়া হেয়েছ 
এবং Local Area Network (LAN) াপন করা হেয়েছ।   
 
 
এি ভাইরাস আপেডটকরণ:  

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (Server Based) বহােরর মা েম এ িবভােগর কি উটারস হ 
িনয়িমতভােব ভাইরাস  রাখা হয়। 
 
 
মইল সাভার: 

এ িবভােগর ৯ম ড এবং ত  েডর কমকতােদর legislativediv.gov.bd ডােমইন এর অধীন ই- মইল এে স 
রেয়েছ। ই- মইল এর মা েম দা িরক যাগােযাগ াপন ও ত  আদান দান করা সহজতর হেয়েছ।  
 
 
 



43 
 

িভিডও কনফােরি ং িসে ম াপন : 
 

ত  ও যাগােযাগ ি র সেবা ম বহার িনি তকে  কের বতমান সরকােরর পক : িভশন ২০২১ এর আওতায় 
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ, দেশর সকল উপেজলা থেক  কের িবিভ  ম ণালয়/িবভােগর সােথ জ ির েয়াজেন তাৎ িণক 
সরাসির কেথাপকথেনর জ  এবং একসােথ একািধক সভা/অ ান স ে র উে ে  ইনেফা-সরকার ক  থেক লিজসেল ভ ও 
সংসদ িবষয়ক িবভােগ িভিডও কনফাের  ব া াপন করা হেয়েছ। 
 
ই- সবা ও ই-ফাইিলং কায ম: 
 

 সমেয় িবনা ভাগাি েত জনগেণর দারেগাড়ায় সরকাির সবা পৗঁেছ দবার িনিম  বতমান সরকার ব পিরকর। এ লে  
ধানম ীর কাযালেয়র Access to information (A2I) Programme এ িবিভ  ই-সািভস বা বায়েনর পদে প হণ করা 

হেয়েছ। এসব সবার মে  অ তম হেলা সরকাির সকল অিফেস ই-ফাইিলং বা বায়েনর মা েম নিথ ব াপনা করা। তারই 
ধারাবািহকতায় এ িবভােগ ১ জা য়াির, ২০১৬ হেত ই-ফাইিলং কায ম চা  করা হয়। ধীের ধীের জন  িবেবচনা কের এ িবভােগর 

েত ক  শাখার মােঝ ই-ফাইিলং ব া বতেনর উে াগ হণ করা হেব।  
 

 
Digital Attendence System বতন: 

 
সিচবালয় িনেদশমালা, ২০১৪ এর িনেদশ ৮৫ অ যায়ী ইেলক িনক প িতেত হািজরা ব হা চা  করার িনেদশনার আেলােক  

এ িবভােগর সকল কমকতা ও কমচারীেদর ইেলক িনক প িতেত হািজরা িনি তকরেণর লে  সিচবালয় ৪নং ভবেনর ৭ম তলায় 
০২( ই) , ৮ম তলায় ০১(এক) , ৩ নং ভবেন ০১(এক)   ও পিরবহন ল ভবেন ১১তম তলায় ০১(এক) সহ সবেমাট ০৫(প চ)  
Biometric Attendance Controller এবং এতদসংি  Attendance Software, Cable ও 
Accessories হাপন করা হেয়েছ। যার মা েম  হািজরা ব হা যমন সহজতর হেয়েছ তমিন অিফেস আগমন ও হােনর 
জবাবিদিহতা িনি ত করা স ব হেয়েছ।  

 
 

৪.৬   অ বাদ স িকত িবষয়াবিল 

 

অ বাদ অ িবভাগ- ি ত ও াপট:  

 উ ত ও স শীল জািত গঠেনর জ  সংহত আইিন কাঠােমা অপিরহায। এলে  বাংলােদেশর জনগেণর ইচছায় তােদর 
িনবািচত িতিনিধেদর ারা রিচত হয় জনগেণর দিলল   ‘গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান’। এ সংিবধােনর অ ে দ ৬ (২) অ যায়ী 
বাংলােদেশর জনগণ জািত িহসােব বাঙািল এবং অ ে দ ৩ অ যায়ী জাতে র রা ভাষা বাংলা। তেব আথ-সামািজক ও -
রাজৈনিতক বা বতায় াধীনতা লােভর অ বিহত পর ইংেরিজ ভাষায়  ণীত িব মান আইনস হ অিভেযাজেনর মা েম হীত 
হেয়িছল এবং বাংলা ভাষা চলন আইন, ১৯৮৭ ণীত হওয়ার ব পয  বাংলােদেশ ইংেরিজ ভাষায় আইন ণয়েনর ধারা অ াহত 
িছল। 

বতমান সরকােরর ধান ল  “আইেনর শাসন ও আইেনর মা েম উ য়ন”। তেব এ ল  রেণর ে  আইেনর ভাষা 
এক  বড় অ রায়, কারণ আমরা ভাষার মা েম আইেনর িবধান উপলি  কির। কােনা দেশর আইেনর ভাষা সই দেশর গণমা েষর 
মা ভাষায় হেব এটাই ত ািশত। দেশর আইন ও সংিবধান স েক স ক পিরচয় ও উপলি  মা ভাষার মা েম অিজত না হেল 
দেশর শাসেন নাগিরেকর অংশ হণ িনি ত হেব না।  তাই মা ভাষায় আইন াি  জনগেণর মৗিলক অিধকার এবং আইন 

আদালেতর ভাষা  মা ভাষা হওয়া উিচত। 

বিণত াপেট, িবগত ৩ লাই, ২০০০ ি . তািরেখ মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার সভাপিতে  মি সভায় বাংলােদেশ 
চিলত ইংেরিজেত ণীত সকল আইন বাংলায় ভাষা রকরেণর জ  িস া  হীত হয়।  Rules of Business, 1996 

অ যায়ী আইেনর অ বাদ ও কাশনা লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর কম পিরিধ ্ ।  
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বতমােন দেশ ায় ১১০০  আইন/অ ােদশ/আেদশ এবং তদধীন সহ ািধক িবিধমালা ও িবধানমালা বলবৎ রেয়েছ। আইন 
অ বােদর জ  জেম থাকা এ কােজর সােথ ন ন আইন অ বােদর কাজ  হে । অ বাদ অ িবভােগর  সং ক কমকতা 
সরকােরর িস া  বা বায়েন িন া ও আ িরকতার সােথ িনরলসভােব অ বােদর কাজ কের যাে ন। তেব জনবেলর তার কারেণ 
উ  ল  বা বায়ন লি ত হে  এবং রাতন জেম থাকা কােজর সােথ ন ন ন ন কাজ  হেয় জেটর ি  হে । তেব সকল 

িতব কতা সে ও ২০১৭-২০১৮ অথবছের এ অ িবভাগ ক ক িন বিণত অ বাদ কম স ািদত হেয়েছ :- 

অ িদত আইন/িবিধমালা/ ি  :- 

(অ)   বাংলা থেক ইংেরিজ: 

১. ন িত দমন কিমশন আইন, ২০০৪ 
২. বা িববাহ িনেরাধ আইন, ২০১৭ 
৩. বসরকাির িবমান চলাচল ক প ষ আইন, ২০১৭ 
৪. বসরকাির িবমান চলাচল আইন, ২০১৭ 
৫. বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন আইন, ২০১৭ 
৬. বীমা আইন, ২০১০ 
৭. চাটাড সে টারীজ আইন, ২০১০ 
৮. জাতীয় সংসেদ ২০১৮ সােলর মহামা  রা পিত ক ক েদয় ভাষণ 

 

(আ)  বাংলা থেক ইংেরিজেত অ িদত িবিধমালা : 

১. আমদািন নীিত আেদশ, ২০১৫-২০১৮ 
২. মানব পাচার িতেরাধ দমন িবিধমালা, ২০১৭ 
৩. মানব পাচার িতেরাধ তহিবল িবিধমালা, ২০১৭ 

৪. মানব পাচার দমন সং া িবিধমালা, ২০১৭ 

 

(ই)  ি  ও সমেঝাতা ারক: 

১. বাংলােদশ ও সৗিদ আরেবর মে  সামিরক সহেযািগতা সং া  সমেঝাতা ারক 

২. বাংলােদশ ও বলিজয়ােমর মে  ি পাি ক িবমান চলাচল ি  

 

অ বাদ িবষেয় সরকােরর কমপিরক না : বতমান গ িব ায়েনর গ। আথ-সামািজক াপেট িবে র রা স েহর মে  সহেযািগতা, 
যাগােযাগ এবং ত  আদান- দান উ েরা র ি  পাে । বতমান সরকার “বিহিবে র সকল রাে র সােথ ব ,  কারও সােথ শ তা 

নয়” এই নীিতেত িব াসী। বিহিবে র সে  বাংলােদেশর ব ণ স ক অ াহত রাখার ে  এবং িশ া, বসা-বািণজ , 
অথৈনিতক সহেযািগতা, ত  যাগােযাগ, িশ  কািরগির ইত ািদ িবষেয় িবেদিশ রা স েহর সে  যাগােযাগ র া েম িব ায়েনর 
সােথ তাল িমিলেয় অ সর হওয়ার জ  বাংলা ভাষায় ণীত আইনস েহর িনভরেযা  ইংেরিজ পাঠ ণয়ন ও কাশ না করেল জািত 
িহেসেব িপিছেয় পড়েত হেব। দেশর আইন ও সংিবধান স েক স ক পিরচয় ও উপলি  মা ভাষার মা েম অিজত না হেল 
একিদেক যমন দেশর শাসেন নাগিরেকর অংশ হণ িনি ত হেব না; ক তমিন বাংলা ভাষায় ণীত আইনস েহর িনভরেযা  



45 
 

ইংেরিজ পাঠ ণয়ন ও কাশ না করা হেল িথবীর সকল মা েষর িনকট আমােদর চিলত আইন-কা েনর অিভ মতা িনি ত হেব 
না।  

বিহিবে র সে  গণ জাত ী বাংলােদেশর ব ণ স ক বজায় রাখা, বেদিশক িবিনেয়াগকারীেদর আ  করা এবং 
আইন-কা েনর অিভগ তা িনি ত করার ােথ দেশ িব মান আইনস েহর বাংলা পােঠর পাশাপািশ ইংেরিজ পাঠ ণয়ন জ ির হেয় 
পেড়েছ। বতমান সরকার আইনস েহর ইংেরিজ পাঠ ণয়েনর বি ক চ ােল  মাকােবলার িত হেণর জ  দীঘিদন অবেহিলত 
অ বাদ দ রেক েগাপেযাগী করার  লে  পদে প হণ কের এবং এরই ধারাবািহকতায় অ বাদ দ েরর কমকতােদর পদিব 
িনে া ভােব পিরবতন করা হয়:- 

 

: নং েবা ত পেদর নাম পিরবিতত পেদর নাম 

১. অ বাদ কমকতা ( লিজসেল ভ) সহকারী সিচব ( লিজসেল ভ অ বাদ) 

২. িসিনয়র অ বাদ কমকতা ( লিজসেল ভ) িসিনয়র সহকারী সিচব ( লিজসেল ভ অ বাদ) 

৩. উপ- ধান অ বাদ কমকতা ( লিজসেল ভ) উপ-সিচব ( লিজসেল ভ অ বাদ) 

৪. ধান অ বাদ কমকতা ( লিজসেল ভ) -সিচব ( লিজসেল ভ অ বাদ) 

 

অ বাদ দ েরর কমকতােদর পদিব পিরবতন স েক সরকােরর সমেয়াপেযাগী পদে েপর ফেল মধাবী াথ রা অ বাদ পশায় 
ক ািরয়ার গড়েত আ হী হেব এবং অ বাদ সং া  সরকােরর কমপিরক না বা বায়েন কাি ত ফল পাওয়া যােব এমনটাই 

ত ািশত। 

 

৪.৭    জাতীয় সংসেদর ায়ী কিম েত দািয়  পালন সং া   

গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ৫৫(৬) অ ে েদর অধীন মহামা  রা পিত ক ক সরকাির কাযাবিল ব ন 

ও পিরচালনার জ  ণীত Rules of Business, 1996 এর তফিসল-১ অথাৎ Allocation of Business Among 
the Different Ministries and Division অ যায়ী আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র অ েল ব ন ত 
দািয় াবিলর মে  এ িবভাগেক য সকল দািয়  পালন করেত হয়, তা সংে েপ িন প: 

(১)  আইন- ণয়ন সং া  াব থেক উ ূত সকল আইনগত ও সাংিবধািনক ে  এবং উ  ােবর সােথ 
সংি  আ জািতক আইনসহ য কােনা আইন ও সংিবধােনর া ার ে  সকল ম ণালয়, িবভাগ ও 
দ রেক পরামশ দান; 

(২)  সকল কােরর িবল, অ ােদশ, সাংিবধািনক আেদশ, সংিবিধব  আেদশ, িবিধমালা, িবধানমালা, উপ-
আইন, াপন, আইনগত বা বাধকতা রেয়েছ এ প য কােনা থা বা রীিত এবং অ া  আইনগত 
দিলল,  ইত ািদর খসড়া ণয়ন, পরী া-িনরী া করা ও মতামত দান। 
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এছাড়া, কােনা িবল জাতীয় সংসেদ উ াপন হওয়ার পর তা জাতীয় সংসেদর কায- ণািল িবিধর ২৪৬ িবিধ 
অ সাের ায়ী কিম েত রণ করা হেল এ িবভােগর কমকতারা উ  কিম র বঠেক যাগদান কের, েয়াজেন, িবেশষ  
সহায়তা দান কের থােক। 

সরকােরর কাযাবিল িবচার-িবেবচনা ও পয ব েণর জ  সংসদ-সদ েদর িনেয় িবিভ  ায়ী কিম  গঠন করা 
সংসেদর সাংিবধািনক দািয় । আর সংসেদর  িবিভ  কিম েত সদ  পাঠােনা খাদ রাজৈনিতক দল িলর দািয় । তেব  
উে খ করা দরকার, কােনা িবেলর িবচার-িবেবচনাসহ কােনা িবষয় য়ংি য়ভােব কােনা সংসদীয় কিম েত পাঠােনার 
কােনা িবধান নই। অিতসা িতককােল ণািলব ভােব িবল িল িবিভ  কিম র কােছ পাঠােনা  হেয়েছ। িবেশষ কের 

১৯৯৬ সােল আওয়ামীলীগ সরকার মতা হেণর পর ায়ী কিম েলা গঠন করা হয়। এরই ধারাবািহকতায় ২০১৪ সােল 
নরায় আওয়ামীলীগ সরকার িনবািচত হেয় মতা হেণর পর দশম জাতীয় সংসেদ মাট ৫০  কিম  গঠন করা হয়।   

গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ৭৬ (১) অ ে েদ বলা হেয়েছ, সংসেদর কায- ণািল িবিধ অ যায়ী এক  
সরকাির িহসাব-কিম , িবেশষ-অিধকার-কিম  এবং অ া  ায়ী কিম  থাকেব। এসব কিম  ছাড়াও খসড়া িবল ও 
আইেনর াব পরী া, আইেনর বলবৎকরণ পযােলাচনা ও অ প বলবৎকরেণর জ  ব ািদ হেণর াব করার জ  
সংসদ অ া  ায়ী কিম  িনেয়াগ করেব। জন স  মেম সংসদ কােনা িবষয় স েক কা না কিম েক অবিহত 
করেল কিম  তাও িবেবচনা করেত পারেব এবং কােনা ম ণালেয়র কায বা শাসন স ে  অ স ান করেত পারেব। 
এে ে  কিম  সংি  ত ািদ উপ াপন করার জ  িনেদশনা দান করেত পারেব এবং িলিখত বা মৗিখক ে র উ র 
দওয়ার জ  ম ণালেয়র মতা া  িতিনিধেক িনেদশনা দান করেত পারেব। অব  এতদস ও সরকার রাে র 

িনরাপ া বা ােথর জ  িতকর িবেবচনায় য- কােনা দিলল উপ াপন করেত অ ীকার করেত পাের। 

সংসেদর কায ণািল-িবিধর ২৭ অ ােয় কিতপয় কিম  গঠেনরও িবধান রেয়েছ। এই কিম িল হেলা: কায 
উপেদ া কিম , বসরকাির সদ েদর িবল ও বসরকাির সদ েদর িস া - াব স িকত কিম , িবল-স িকত বাছাই 
কিম , িপ শন কিম , সরকাির িহসাব-স িকত ায়ী কিম , অ িমত িহসাব-স িকত কিম , সরকাির িত ান-
স িকত কিম , অিধকার-স িকত ায়ী কিম , সরকাির িত িত-স িকত কিম , কিতপয় অ া  িবষয়-স িকত 

ায়ী কিম , সংসদ-কিম , লাইে ির-কিম , কায ণািলিবিধ- স িকত ায়ী কিম  ও অ া  অিনিদ  িবেশষ কিম ।  

জাতীয় সংসেদ াব-উ াপেনর মা েম কিম র সদ গণেক সংসদ িন  কের থােক। িক  কােনা কিম েত 
িরত  কােনা িবষেয় কােনা সদে র কা না রকম ি গত, আিথক বা সরাসির াথ জিড়ত থাকেল তােক ঐ কিম েত 

িনেয়াগ করা হয় না। কিম র গঠন-কাঠােমার পিরবতন-অ যায়ী কিম র ধান হেয় থােকন এমন একজন সংসদ সদ  
িযিন ম ী নন। েত ক  ায়ী কিম  একজন সভাপিতসহ অনিধক ১০ জন সদ  সম েয় গঠন করা হেয় থােক। সরকাির ও 
িবেরাধী উভয় দেলর সদ ই কিম েত িনেয়াগ করা যায়। িবল  য কিম র িবেবচনাধীন কা না িবেলর ভার া  সদ , 
পদািধকারবেল সই কিম র সদ  হন। কিম র মাট সদে র এক- তীয়াংশ সভায় উপি ত থাকেল কিম র আইনিস  
অিধেবশন হয় ও সটাই ঐ কিম র কারাম। কিম র অিধেবশন বা বঠক ার কে  অ ি ত হয়।    

অথিববরণীস হ (সাধারণত বােজট বেল উি িখত) বািষক িভি েত সংসদ-সমে  উপ াপন করা হয়। এর উে  
সরকােরর আ মািনক আয় ও য় েল ধরা। সংসেদর কায ণািল-িবিধর ১১১(৩) িবিধ-অ যায়ী, বােজট কােনা কিম েত 
পাঠােনা হয় না। ীকােরর সভাপিতে  সংসেদর িনয়িমত অিধেবশেন বােজেটর ওপর সাধারণ িবতক অ ি ত হয়। অথ 
ম ণালয় বােজট ণয়ন কের থােক। য-সব িবষেয়র ওপর িভি  কের আ মািনক িহসাব তির করা হেয় থােক অ া  
ম ণালয়, িবভাগ বা অিধদ রেক সসব িবষেয় েয়াজনীয় উপকরণ বা উপাদান সরবরাহ করেত িনেদশনা দান করা হয়।  



47 
 

কা না িবল জাতীয় সংসেদ উ াপন হওয়ার পর কায ণািল িবিধর ২৪৬ িবিধ অ সাের তা খিতেয় দখার জ  
কােনা কিম েত পাঠােনা হেল লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর কমকতারা, েয়াজেন, িবেশষ -সহায়তা দওয়ার 

জ  ঐ কিম র বঠক িলেত যাগ িদেয় থােকন। ায়ী কিম  ক ক কােনা িবল িনিবড়ভােব পরী া-িনরী ার পর কায-
ণািল িবিধর ২১১ িবিধ অ যায়ী কিম র সভাপিত বা সভাপিতর পে  কিম র অ  কােনা সদ  জাতীয় সংসেদ িরেপাট 

পশ কের থােকন। উ প কায েমর ে  এ িবভােগর কমকতাগণ জাতীয় সংসেদর সকল ায়ী কিম র কােজ সািবক 
সহায়তা দান কের থােকন।  

জাতীয় সংসেদ আইন ণয়ন সং া  ত :- 

 

দশম জাতীয় সংসেদর ১ম অিধেবশন থেক ২৩তম অিধেবশন পয  সবেমাট ১৯৩  আইন পাস হেয়েছ। অিধেবশন িভি ক 
আইন পােসর তািলকা িন প, যথা:- 
 

 (ক) ১ম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ২ ; 

(খ) ২য় অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৬ ; 
(গ) ৩য় অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৫ ; 

(ঘ) ৪থ অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৬ ; 

(ঙ)  ৫ম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৮ ; 

(চ)  ৬  অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৫ ; 
(ছ) ৭ম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৬ ; 

(জ)  ৮ম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ১০ ; 

(ঝ) ৯ম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৯ ; 
(ঞ) ১০ম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ১৪ ; 

(ট) ১১তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ১৬ ; 

(ঠ)  ১২তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৬ ; 

(ড) ১৩তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৫ ; 
(ঢ) ১৪তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ১০ ; 

(ণ) ১৫তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ২ ; 

(ত) ১৬তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৭ ; 
(থ) ১৭তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ২ ; 

(দ) ১৮তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৩ ; 

(ধ) ১৯তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ১৫ ; 

(ন) ২০তম  অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ৫ ; 
(প) ২১তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ১৪ ; 

(ফ) ২২ তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ১৮ ; 

(ব) ২৩ তম অিধেবশেন পাস ত সরকাির িবল ১৯ । 
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উ  আইনস হ ণয়েনর ে  লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর কমকতাগণ সকল ায়ী কিম র িম ং 
এ অংশ হণ কের লিজসেল ভ মতামত দান কের ণ িমকা পালন কেরেছ। 

 

দশম জাতীয় সংসেদর আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র িরেপাট জাতীয় সংসদ 
হেত কাশ করা হেয়েছ। উ  িরেপােট ায়ী কিম র ১ম বঠক হেত ৪2তম বঠক পয  ১৩৬  িস াে র মে  
লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ৫৮  িস াে র িবষেয় সংসদ িবষয়ক শাখা হেত িতেবদন ত কের তা জাতীয় 

সংসেদ রণ করা হেয়েছ। 

এছাড়া, সংসদ িবষয়ক শাখা হেত িত  অিধেবশেন মাননীয় ম ীর ে া রসহ অ া  িবষয় মাননীয় ম ীর 
িনেদশনা অ সাের জাতীয় সংসেদ রণ করা হেয়েছ। 

 
 
৪.৮ ইউেরাপীয় ইউিনয়ন এবং বাংলােদেশর মে  সহেযািগতা লক স ক: 

 
ইউেরাপীয় ইউিনয়ন বাংলােদেশর এক  ণ ব পাি ক উ য়ন সহেযাগী সং া। অথৈনিতক সহেযািগতা ি র 

পাশাপািশ িবিভ  ধরেনর সামািজক কমকাে  তারা বাংলােদশেক সহেযািগতা দান কের থােক। উ প সহেযািগতা 
দােনর জ  ইউেরাপীয় ইউিনয়ন এবং বাংলােদেশর মে  ২০০০ সােলর ২২ ম বলিজয়ােমর রাজধানী ােসলেস 

Cooperation Agreement া িরত হয়। উ  ি েত Development Cooperation, Trade and 
Commerce Cooperation, Environmental Cooperation, Economic Cooperation, Regional 
Cooperation, Cooperation in Science and Technology, Drug Precursor Chemicals and 
Money Laundering, Human Resource Development, Information, Culture and 
Communication এর উপর সহেযািগতা দান করার িবষয় অ  করা হয়। 

উপির-উ  সহেযািগতা দােনর িবষয় বা বায়েনর লে  এক  Joint Commission এবং একািধক Sub-
group রেয়েছ। এ িবভাগ “Governance and Human Rights’’ শীষক Sub-group এর Co-chair। উ  

Sub-group এর স ম সভা  ১৯-২০ িডেস র, ২০১৬ ি া  তািরেখ বলিজয়ােমর রাজধানী ােসলেস অ ি ত হয়। উ  

সভায় বাংলােদশ িতিনিধ দেলর ত  (Co-chair) দন এ িবভােগর িসিনয়র সিচব জনাব মাহা দ শিহ ল হক। উ  

সভায় Transparency, Accountability and Good Governance, Rule of Law, Human Rights, 
Human Rights Co-operation in UN (Human Rights Council, UPR), Rights of Minorities, 
Freedom of Expression, Media, Freedom of Assembly and Civil Society, Death Penalty, 
Bangladesh National Strategy: Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals, 
Chittagong Hill Tracts (CHT) Peace Accord, Women's and Children's Rights and Rights of 
People Living with Disabilities, Fundamental Labour Rights এর ায় রা ীয় ণ িবষয় িনেয় 

আেলাচনা করা হয়। এছাড়া, িবগত ১১-১২ লাই, ২০১৭ ি া  তািরেখ বলিজয়ােমর রাজধানী ােসলেস Joint 
Commission এর অ ম সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় বাংলােদশ িতিনিধ দেলর ত  (Co-chair) দন এ িবভােগর 

িসিনয়র সিচব জনাব মাহা দ শিহ ল হক। উ  সভায় Recent Development in Bangladesh and the EU, 
Governance, Democracy, Human Rights and Migration, Migration dialogue, Trade, 
Cooperation in Education, Culture, Science, Technology and Innovation, Development 
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Cooperation, Humanitarian Issues, Multilateral Issues এর ায় রা ীয় ণ িবষয় িনেয় আেলাচনা 
করা হয়। 

িবগত ২৪ এি ল, ২০১৮ ি া  তািরেখ  “Governance and Human Rights’’ শীষক Sub-group এর 

অ ম সভা ঢাকায় অ ি ত হয়। উ  সভায় বাংলােদশ িতিনিধ দেলর ত  (Co-chair) দন এ িবভােগর িসিনয়র সিচব 

জনাব মাহা দ শিহ ল হক। উ  সভায় Transparency, Accountability and Good Governance, Rule 
of Law and Law Enforcement, Extra Judicial Killings, Enforced Disappearances, Elections, 
2018, Principles for Good Governance, Public Finance Management, ICCPED, 
Strengthening/Reform of Judicial System of Bangladesh,  Freedom of Expression, Media, 
Freedom of Assembly and Civil Society, Human Rights, Human Rights Co-operation in 
UN (Human Rights Council, UPR), Rights of Minorities, Women's and Children's Rights 
and Rights of People Living with Disabilities, Labour Rights, Support to Myanmar 
Refugees and Undocumented Myanmar Nationals এবং Death Penalty এর ায় রা ীয় ণ িবষয় 
িনেয় আেলাচনা করা হয়।  

ইউেরাপীয় ইউিনয়ন বাংলােদেশর িব  ব  এবং বাংলােদেশর সামািজক ও অথৈনিতক উ য়ন, দাির  
রীকরণসহ মানবািধকােরর উ য়েন ণ িমকা পালন করেছ। 

 
৪.৯ নীল অথনীিতর ( -ইেকানিমর) উে াগ বা বায়ন 

 
াধীন বাংলােদেশর পকার, সবকােলর সবে  বাঙািল জািতর িপতা, ব ব  শখ িজ র রহমােনর েযা  ক া, 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার ন ে  এবং বাংলােদশ সরকােরর রদশ  ও াবান 
উে ােগর ি েত জািতসংঘ স  আইন কনেভনশন, ১৯৮২ অ যায়ী আ জািতক স  িবষয়ক াই াল এবং 
আ জািতক সািলশ আদালেতর রােয়র মা েম বাংলােদেশর সােথ িতেবশী রা  িময়ানমার ও ভারেতর ম কার 
স সীমানা সং া  দীঘ ৩৮ বছেরর িবেরােধর শাি ণ সমাধান স বপর হেয়েছ।  

 
উ  িবেরাধ িন ি র ি েত বাংলােদশ স  সীমানার উপর ায় ১,১৮,৮১৩ বগ িকেলািমটার এলাকায় সাবেভৗম 

অিধকার অজন কেরেছ।  
 

উ  সীমানা বাংলােদেশর ল খে র ায় শতকরা ৮০.৫১ ভােগর সমান। যার ি েত উ  স সীমানার া িতক 
ও খিনজ স দ আহরেণর ার উে ািচত হেয়েছ। যা বতমান গণতাি ক সরকােরর এক িবশাল সাফ । উ  িবশাল স  
এলাকার মৎ  স দ, তল- াস ও অ া  বান খিনজ স দ আহরণ এবং স  পিরবহন িবধা ি  কের কমসং ান 
ি র পাশাপািশ িব ল পিরমাণ বেদিশক া অজন করা যেত পাের। এছাড়াও স  উপ লীয় এলাকায় সী জশীেপর 

মা েম ক বাজার, স মা নসহ অ া  পযটন এলাকার পযটকেদর সবা দানসহ পযটন িশ  উ য়েনর মা েম দেশর 
অথনীিতেক আেরা স  করা স ব।   

 
নীল অথনীিতর এই অিমত স াবনা কােজ লাগােনার উে ে  ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ সরকােরর লীড িডিভশন 

িহেসেব কাজ করেছ। 
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নীল অথনীিত সং া  কায ম ুভােব পিরচালনার উে ে  ধানম ীর কাযালেয়র িস া  অ যায়ী ২০১৬ সােল 

ালািন ও খিনজস দ িবভােগর অধীন -ইেকানিম সল গঠন করা হেয়েছ। উ  সেলর কায ম ে াবাংলায়  করা 
হেয়েছ। একজন অিতির  সিচবেক উ  সেলর মহাপিরচালেকর দািয়  দান করা হেয়েছ। িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ/সং া 
ইেতামে  স  স দ আহরণ ও ু ব াপনার লে  কৗশলগত পিরক না হণ কেরেছ। উ  পিরক না তথা -
ইেকানিমর উে াগ বা বায়েনর লে  সহায়তা দােনর জ  এ িবভােগর একজন স  আইন িবেশষ  -সিচবেক 
ফাকাল পেয়  মেনানয়ন দান করা হেয়েছ। িতিন নীল অথনীিতর উে াগ বা বায়েন এ িবভােগর পে  েয়াজনীয় 

আইনগত সহায়তা দান কের থােকন। 

ধানম ীর কাযালেয়র িস া  অ যায়ী এ িবভােগর ওেয়ব সাইেট নীল অথনীিত িবষয়ক ত  অ  করা হেয়েছ 
এবং িবে র কান কান দেশ নীল অথনীিত িবষয়ক আইন রেয়েছ তা পযােলাচনার কাজ চলমান রেয়েছ। 

 

৪.১০  ২০১৪ সােলর ৩০ ন পয  হালনাগাদ ত বাংলােদশ কাড কাশ  

এ িবভােগর ণ ও কাশনা শাখা হেত ইতঃ েব জা য়াির, ২০০৭ সােল কািশত বাংলােদশ কােডর (৩৮ খ ) 
অ সরেণ (ি তীয় সং ার) ৪২  ভিলউম আকাের কািশত  বাংলােদশ কাড (২০১৪ সােলর ৩০ ন পয  হালনাগাদ ত) 
হালনাগাদ কের কাশ করা হেয়েছ।    

  

৪.১১  ত  অিধকার স িকত িবষয়  

জাতে র সকল মতার মািলক জনগণ। সকারেণ জনগেণর মতায়েনর জ  িত  সরকাির, ায় শািসত ও 
সংিবিধব  সং া বা ক প  এবং সরকাির বা িবেদিশ অথায়েন পিরচািলত সং াসহ সরকাির কমকা  পিরচালনার 
দািয় া  বসরকাির সং ার কােজর তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরেণর মা েম ন িত াস এবং শাসন িত ার 
উে ে  ‘ত  অিধকার আইন, ২০০৯’ ণয়ন করা হয়। উি িখত সকল ক প  বা সং ার িনকট হেত ত  াি েক 
নাগিরকেদর আইনগত অিধকার িহেসেব উ  আইেন ী িত দান করা হেয়েছ। 

নাগিরকগণ যােত ‘ত  অিধকার আইন, ২০০৯’ এর িবধান অ যায়ী লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর িনকট 
হেত ত  লাভ করেত পাের, স লে  উ  আইেনর ধারা ১০ এর িবধান অ যায়ী এ িবভা গর একজন -সিচবেক 
দািয় া  কমকতা িহেসেব িন  করা হেয়েছ। ২০১৭-২০১৮ অথ-বছের লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর িনকট 
ত  যাচনা এবং ত  দান স িকত িব ািরত িববরণ পিরিশ -২ এ উপ াপন করা হ য়েছ। 
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প ম অ ায় 
সরকােরর  উ য়ন লক কায েম লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর িমকা 
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৫.১ টকসই উ য়ন অভী  

সহ া  উ য়ন ল  অজেন সাফ মি ত বাংলােদেশ ধা, দাির সহ সকল কার বষে র অবসান ঘ েয় 
িব শাি  জারদারকরেণর উে ে  টকসই উ য়ন অভীে র অবতারণা করা হেয়েছ। গত ’দশেক দাির  িবেলাপ, িশ া, 

া , নারী উ য়ন, জ ার সমতা অজন, খা  িনরাপ া, াথিমক িব ালেয় ভিত, মা - র হার াস, িত ে  
সাফ মি ত বাংলােদশ টকসই উ য়ন অভী  অজেন ব পিরকর। ২০১৬ সাল থেক  হওয়া এ অভী  ও ল মা াস হ 
অজেন বাংলােদশ ইেতামে ই স ম প বািষক পিরক নায় (২০১৬-২০২০) টকসই উ য়ন অভী  ও এর ল মা াস হেক 
সমি ত কেরেছ। 

টকসই উ য়ন অভী  অজেন িব াপী ১৭  গাল এবং ১৬৯  টােগট িনধারণ করা হেয়েছ। টকসই উ য়ন 
ল মা ার টােগটস েহর সােথ ম ণালয়/িবভাগ িভি ক কায সংি তা SDG mapping এ টােগট 16.B 
Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable 
development বা বায়েন িলড িডিভশন িহেসেব লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ  িমকা পালন করেছ। 
মি পিরষদ িবভাগ, সাধারণ অথনীিত িবভাগ, জন িনরাপ া িবভাগ, র া ও সবা িবভাগ এবং পিরসং ান ও ত  িবভাগ 
কা-িলড িহেসেব দািয়  পালন করেছ। এ িবভােগর একজন -সিচবেক এ িবভােগর টকসই উ য়ন অভী  (এসিডিজ) 

িবষয়ক ফাকাল পেয়  িহেসেব মেনানয়ন দান করা হেয়েছ।  

বাংলােদেশর সংিবধােনর অ ে দ ২৮(১) এ রা  ক ক ধম, গা ী, বণ, নারী- ষেভেদ বা জ ােনর কারেণ 
কােনা নাগিরকেদর িত বষ  দশন িনিষ  করা হেয়েছ। ২৮(৪) অ ে েদর িবধানা সাের রা  য কােনা িবেশষ আইন 
তির করেত পারেব যার মা েম নারী ও িশ  বা য কােনা অন সর জনেগা ীেক েপাষকতা দয়া যায়।  

গত ৪-৬ লাই, ২০১৮ ব ব  আ জািতক সে লন কে  (িবআইিসিস) ঢাকায়, টকসই উ য়ন অভী  (এসিডিজ) 
এর ম ণালয় িভি ক বা বায়ন অ গিত পযােলাচনার িনিম  SDG Implementation Review (SIR) 
শীষক জাতীয় সে লন অ ি ত হয়। উ  সে লেন িসিনয়র সিচব, মাহা দ শিহ ল হক  এ িবভােগর পে  SDG 
Implementation Review উপ াপন কেরন। এ িবভােগর জ  িনধািরত টােগট 16.B বা বায়েনর লে  য 
সকল পদে প হণ করা হেয়েছ তা িন প:- 

* িবগত ০৩/০৫/২০১৭ তািরেখ সকল Co-lead এবং Associate ম ণালয়/িবভাগস েহর িতিনিধ সম েয় 
16.B বা বায়নকে  এক  সভা অ ি ত হয়। 

* উ  সভায় েত ক ম ণালয়/িবভাগেক তােদর শাসনাধীন সকল আইন/িবিধ/ িবধান/নীিতমালা ইত ািদর মে  
বষ লক কােনা িবধান রেয়েছ িকনা তা িচি তকরণ বক এ িবভাগেক অবিহত করেণর িস া  হীত হয়। 
হীত িস াে র আেলােক সকল ম ণালয়/িবভাগেক এতদস িকত েয়াজনীয় ত  দােনর অ েরাধ জািনেয় প  
রণ করা হয়। িবিভ  ম ণালয় থেক ইিতমে  এ সং া  ত  পাওয়া গেছ। 

* অবিশ  ম ণালয়/িবভাগ স হ হেত ত স হ পাওয়া গেল এ িবষেয় পরবত  েয়াজনীয় পদে প হণ করা হেব। 

* লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর website এ সকল আইেনর হালনাগাদ সংেশািধত কিপ দয়া হেয়েছ। 

* বাংলােদশ কাড ৩০ ন, ২০১৪ পয  হালনাগাদ সংেশািধত আকাের ৪২ খে  কািশত হেয়েছ। 

* বাংলােদশ কােডর ভিলউম ২৬ ও ২৭ (বাংলা হেত ইংেরিজেত এবং ইংেরিজ হেত বাংলায়) অ বাদ করা হেয়েছ। 
এছাড়াও ায় ১৯৭  আইন ভাষা র করা হেয়েছ। 

* 16.B বা বায়েনর লে  “Legislative Research and Reform for Promoting and enforcing 
non –Discriminatory Laws and Policies” বা“আইিন গেবষণার মা েম বষ লক আইন ও নীিত 
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িচি তকরণ বক উহা সং ার িবষয়ক ক ” িশেরানােম এক  ক  হেণর উে াগ নয়া হেয়েছ। ক র 
উে  ও ল কায ম িন প:- 

উে  
 গেবষণা, সিমনার, িসে ািজয়াম, ওয়াকশেপর মা েম িব মান আইেন কােনা বষ লক 

িবধান থাকেল তা িচি ত করা; 
 িনবািচত িব মান বাংলা আইনস হ ইংেরিজেত এবং ইংেরিজ আইনস হ বাংলায় অ বাদ করা; 
 িশ েণর মা েম এ িবভােগ কমরত কমকতােদর স মতা ি  করা; 
 লিজসেল ভ ড  ক ত করা। 

 

ক র ল কে ােন স হ িন প;- 

 
 বষ লক আইন িচি তকরেণর লে  গেবষণা; 
  িবেবচনায় িনবািচত ১০০  আইন অ বাদ; 
 লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর কমকতাগণেক উে  বা ীেমর িনরীেখ আইন 

ণয়েনর াব স িলত িবল ত, য কােনা িবল িনরী াকে  উ  িবেলর িবধানাবিলর সােথ 
স িকত চিলত অ া  আইেনর িবধানাবিল পযােলাচনা এবং ণীত আইেনর উপর মতামত 

দান ও িনরী া সং া  মতামত দােনর ে  স মতা ি র লে  অভ রীণ িশ ণ; 
 আইিন বষ  িনরসেনর লে  আইন ণয়েনর িনিম  বাংলােদেশর সােথ সাম ণ ও আইন 

ণয়েনর ে  মেডল/আদশ েপ গ  করা যায় এ প দশস েহর সােথ অিভ তা িবিনময় ও 
েয়াজনীয় িশ ণ হণ। 
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৫.২   হীত ক   

 
 
 

 
ই ার াশনাল ফাই া  করেপােরশেনর সহেযািগতায় এ িবভাগ Legislative Impact 

Assessment (LIA) িবষেয় সহেযািগতা ি র আওতায় এক  ক  হণ কের। ২৭ সে র, ২০১৭ 
তািরেখ এতি ষেয় এক  সহেযািগতা ি  া র করা হয়। 

 
উে :  

১। বাংলােদেশর আইন ণয়ন ি য়ায় LIA বতন করার লে  িনেবিদত াণ কমকতােদর িদেয় এক  
ক ীয় LIA ইউিনট িত া করা; 

২। নীিত, িত ান, আইন ও প িতগত িবষেয় পিরক না ও পযােলাচনা করার লে  Regulatory Policy 
and Delivery Review (RPDR) ব া বতন। 

৩। পরী া লক LIA কায ম হণ এবং সরকাির দ রস েহর অভ ের আইনগত ােবর ভাব িন পেণর জ  
স মতা ি ; 

৪। সরকার ক ক বসায়-বািণজ  সবায় Feedback Loops অ / বতন করার লে  বসা-বািণজ  
স িকত িবিধ-িবধান সংেশাধন; 

৫। িবিনেয়াগ সবার জ  ওয়ান প সািভস আইেনর ায় বসরকাির খাত িবষয়ক আইন-কা ন 
বতন/ ণয়ন। 

 

হীত কায ম: 
 ১। আ জািতক িশ ক ারা এ িবভােগর সকল থম িণর কমকতােদর LIA িবষয়ক িশ ণ দান; 

 ২। এ িবভােগ এক  দ  LIA Team গঠেনর লে  িনধািরত/িনবািচত কমকতাগণেক আ জািতক িশ ক 
ারা িশ ণ দান। 
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ষ  অ ায় 
লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর সং  িত ানস হ 
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৬.১   জাতীয় মানবািধকার কিমশন  

 

কিমশন াধীন এবং িনেরেপ ভােব তােদর কাজ কের যাে । ইেতামে  দেশর মানবািধকার পিরি িত উ য়েন 
যেথ  ণ িমকা পালন কেরেছ যা রাে র ভাব িত উ ল কেরেছ। সরকার ক ক ইেতামে  কিমশনেক ৪৮ জন 
জনবল দান করা হেয়েছ। কিমশনেক আেরা শি শালী করেত বােজট ও যানবাহন বরা  ি ন করা হেয়েছ। কিমশেনর 
কাজ-কম ও  িবেবচনা কের আেরা ৯৩ জন জনবল বরাে র িবষয়  সরকােরর সি য় িবেবচনায় রেয়েছ।  

জাতীয় মানবািধকার কিমশন আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫ অ যায়ী কিমশনেক আিথক াধীনতা দয়া হেয়েছ। যা 
জািতসংেঘর ািরস ি ি পােলর অ তম শত িছল। জাতীয় মানবািধকার কিমশন আইন, ২০০৯-এর আেলােক আিথক 

াধীনতা িবষয়  ২০১৬-২০১৭ অথ বছর হেত কাযকর হেয়েছ। সরকার ক ক বতমােন ২০১৮-২০১৯ অথ বছের পযা  
পিরমােণ অথ বরা  দয়া হেয়েছ, যার পিরমাণ ৬ কা  টাকা। মানবািধকার কিমশনেক শি শালীকরেণর মা েম দেশর 
মানবািধকার র া ও উ য়েন সরকার ঢ় িত ।  

 

সরকার ক ক হীত পদে েপর ফেল অিজত সাফ স হ 

১. জাতীয় মানবািধকার কিমশন, বাংলােদশ তার বিল  ও সাহসী পদে েপর জ  মানবািধকার কিমশনস েহর 
(NHRI)আ জািতক ফরাম(International Coordinating Committee) ক ক “িব” াটাস 
এবং এিশয়া ািসিফক ফারাম(APF)ক ক সহেযাগী সদ  পদ লাভ কেরেছ। যা জাতীয় ও আ জািতক পিরম েল 
কিমশন তথা সরকােরর ভাব িত উ ল কেরেছ।  

 
২. িহউ ান রাইটস কাউি ল ক ক জািতসংেঘর িত  সদ  রাে র মানবািধকার ায়ন সং া  Universal 
Periodic Review (UPR)-এ বাংলােদেশর মানবািধকার পিরি িত স েক জািতংেঘর সদ  রা স হ 
সে াষ কাশ কেরেছ। 

 
৩. জাতীয় মানবািধকার কিমশন িত বছর বািষক িতেবদন মহামা  রা পিতর িনকট পশ কেরেছ। এসকল 

িতেবদেন কিমশেনর দায়ব তা এবং তা িনি ত হেয়েছ। কিমশেনর কমপ িত স েকও িব ািরত উে খ রেয়েছ 
বািষক িতেবদেন। কিমশেনর কমপ িত ও পিরিধ স েক সরকাির- বসরকাির মহেল সহজেবা  ধারণা পৗেছ দয়া 
স ব হেয়েছ। 

 
৪. সরকার ক ক জািতসংেঘর মানবািধকার সং া  িবিভ  কিম েত িনয়িমত রা ীয় িতেবদন এবং মানবািধকার 
কিমশেনর ছায়া িতেবদন রেণর মা েম মানবািধকার সং া  আ জািতক পিরম েল কিমশন তথা সরকােরর 
ভাব িত উ ল হেয়েছ। ছায়া িতেবদন রেণ কিমশন একািধকবার িবিভ  কেহা ােরর সােথ আেলাচনা-
পযােলাচনা কেরেছ। ফেল সকল িণ- পশার জনগেণর মতামত এেত িত া পেয়েছ। 

 
৫. জাতীয় মানবািধকার কিমশন মানবািধকার লংঘেনর স হ িচি ত কের সংি  কিম র মা েম িতকােরর 

য়াস হণসহ ি তীয় প চ বছর ময়াদী (২০১৬-২০২০) কৗশলগত পিরক না (Strategic Plan) হণ কের 
এবং  তৎে ি েত সরকার ক ক হীত পদে েপর ফেল সরকােরর ভাব িত উ ল হেয়েছ। সা িতক সমেয় 
কিমশেনর ই  শাখা কাযালয় াপন করা হেয়েছ। এর এক  পাবত  জলা রা ামা েত অ  দি নবে র লনা 
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জলায়। এই  শাখা াপন কিমশেনর কৗশলগত পিরক নার অংশ িছল। কিমশন ধীের ধীের তা বা বায়ন করেছ। 
আগামীেত সম  দেশ কিমশেনর শাখা অিফস াপন কের মানবািধকার িনি তকরণ ও জনমা েষর া তা 
িনি তকরেণ বড় পিরসের কাজ করেব। 

 
৬. জাতীয় মানবািধকার কিমশন িবিভ  কারাগার, হাসপাতাল, িশ সদন পিরদশন কের িনবাসীেদর ক াণােথ 
সরকােরর িনকট য সম  পািরশ ণয়ন কেরেছ সরকার ে র সােথ স েলা িবেবচনা কের তাৎ িণক েয়াজনীয় 

ব া হেণর মা েম িনবাসীেদর জীবনযা ার মান উ ত কেরেছ। 
 

৭. জাতীয় মানবািধকার কিমশন মানবািধকার িবষয়ক গেবষণা লক কাশনা (৬০ এর অিধক) িশ া লক মা িচ  
(৪ ) চােরর মা েম গণসেচতনতা তিরেত াপক িমকা পালন কেরেছ। যার ফেল সরকােরর ভাব িত উ ল 
হেয়েছ।  

 
৮. সরকার ক ক গ ত আ জািতক অপরাধ াই নােল  ও হণেযা  ি য়ার মা েম াপরাধীেদর িবচার 
স  কের মানবািধকার িত ার ে  য উ ল া  াপন করা হেয়েছ তা াপরাধীেদর িবচােরর ে  িথবীর 
ইিতহােস নিজর িবহীন া  াপন কেরেছ। কিমশন সবদা এ ি য়ােক সমথন কেরেছ। কিমশন এ িবষেয় এক  সহজ 

ি কা ণয়ন কের সহজেবা ভােব িবষয়  জনগেণর কােছ েল ধেরেছ। 
 

৯. মানবািধকার উ য়েনর লে  সরকার ক ক ািবত বা  িববাহ িনেরাধ আইন ও বষ  িবেলাপ আইন ণয়েনর 
উে ােগর ে  মানবািধকার কিমশন িবিভ  সরকাির ও বসরকাির কম েদর সােথ িবিভ  পরামশ সভা কের িবিভ  
খসড়া আইন সরকােরর িনকট উপ াপন কেরেছ এবং সরকার যত র স ব ত েদর মতামত ে র সােথ িবেবচনায় 
িনেয়েছন। যার ফল িতেত িশ  অিধকার র া ও মানব পাচার িতেরােধ সরকােরর পদে প সমা ত হেয়েছ।  

 
১০. রািহ া আগমেনর ঢল নামার  থেকই কিমশন কমতৎপর হেয়েছ; কিমশন রািহ া পিরি িতর উপর 
আ জািতক স দােয়র ি  আকষণ এবং সমথন আদােয়র উে ে  িবিভ ভােব চার- চারণা  কের।  রািহ া 
সম া িনরসেন কিমশন ব িবধ েচ া অবল ন কের; কেহা ারেদর সােথ অেনক েলা পরামশসভা এবং আেলাচনা 
অ ান কের, রািহ ােদর দশার উপর ত িচ  িনমাণ কের ওেয়বসাইেট দশেনর ব া কের, এবং রািহ ােদর 
সমথেন াপকিভি ক জনমত গঠেনর জ  িবিভ  িমিডয়ায় এবং মানবািধকার কম েদর িনকট িবতরণ কের।  কিমশন 
িবিভ  তাবােস, টৈনিতক িমশেন এবং OIC, GANHRI, APF, UNHCR, UNHRC এধরেনর 
আ িলক ও আ জািতক সং ায় এবং এিশয়া- ািসিফক অ েলর জাতীয় মানবািধকার িত ান েলােত িময়ানমােরর 
অবণনীয় িন রুতার িববরণ িদেয় এবং রািহ ােদর পে  শ  টৈনিতক অব ান িনেয় সাহাে র হাত বািড়েয় দয়ার 
আেবদন স িলত প  রণ কের। এর উে  িছল িময়ানমােরর িব ে  সমি গত চাপ েয়ােগর পিরেবশ তির করা। 
যােত তাৎ িণকভােব তারা রািহ ােদর উপর িনযাতন ও হত া ব  করেত বা  হয় এবং তােদর নাগিরক  ও স ান 
ফরৎ দানসহ তােদর ব েষর িভেটমা েত িফের যাওয়ার ব া হণ কের।  

 
এছাড়া আ জািতক পিরম েল রািহ া ই েত সরকােরর ভাব িত উ ল করেত সা িতক সমেয় কিমশেনর 
উে খেযা  ই  এ াডেভােকসী পিরচালনা কেরেছ –  
 
ক।  মানবািধকার কিমশন দেশর িবিভ  মানবািধকার সংগঠন এবং বাংলােদেশ কমরত আ জািতক 

মানবািধকার সংগঠনস েহর সে  আেলাচনা কের তােদর সকলেক আ জািতক ম েল রািহ ােদর ওপর 
িনযাতেনর িবষয়  েল ধরার আ ান জানান। Permanent People’s Tribunal [PPT] ক ক 

য়ালালা ের অ ি ত রািহ া সম া সং া  গণ আদালেত রািহ া িনযাতেনর িবষয়  েল ধরা 
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হেয়েছ এবং বাংলােদেশর সরকার মানবািধকার ি েকাণ থেক রািহ ােদর আ য় িদেয়েছ তা ওখােন 
েল ধরা হেয়েছ। কিমশন উি িখত িবষয়  জাতীয় ও আ জািতক গণমা মসহ জাতীয় ও আ জািতক 

ম েল অবিহত করার জ  েচ া চািলেয় যাে ।  
 

খ।  ইেতামে , রে  গত ২৫-২৬ সে র, ২০১৭ তািরেখ অ ি ত ই ার াশনাল ও ুডস ান কনফাের  
জাতীয় মানবািধকার কিমশেনর চয়ার ান অংশ িনেয়েছন। উ  অ ােন িতিন রািহ ােদর ওপর 
িময়ানমার সরকােরর িনপীড়ন ও িনযাতেনর িবষয়  েল ধেরন এবং রে র মাহামা  রা পিতেক 
রািহ া সংকেট বাংলােদেশর পােশ থাকার জ  ধ বাদ াপন কেরন।  

 
 

 

৬.২ আইন কিমশন 

 
1. আইন কিমশেনর উ ব ও িবকাশ: 

  
 বাংলােদেশর আথ-সামািজক অব ার ম পিরবতন ও েগর চািহদা অ যায়ী ন ন আইন ণয়ন, চিলত 

আইনস েহর কাযকািরতা পরী া-িনরী াকরণ, মৗিলক মানবািধকার পিরি িতর আইনগত িদকস হ নঃিনরী ণ ও 
আইন িশ ার মােনা য়নসহ অ া  জন ণ আইনগত িবষয়ািদ স েক সরকােরর িনকট পািরশ পশ করার জ  
১৯৯৬ সেন ায়ী আইন কিমশন িত া করা হয়।  

 
 আইন কিমশন আইন, ১৯৯৬ এর িবধান অ যায়ী একজন চয়ার ান এবং ইজন সদ  সম েয় কিমশন গ ত 
হেব। বতমােন আইন কিমশেন চয়ার ান িহসােব বাংলােদেশর সােবক ধান িবচারপিত জনাব এ.িব.এম.খায় ল হক 
এবং একজন সদ  িহসােব আ জািতক অপরাধ াই নােলর সােবক চয়ার ান িবচারপিত এ. .এম. ফজেল কবীর  
কমরত আেছন। ত েদরেক সহায়তা করার জ  কাজ করেছন একজন সিচব, একজন  গেবষণা কমকতা, একজন 
িসিনয়র গেবষণা কমকতা, ইজন গেবষণা কমকতা, একজন িসিনয়র সহকারী সিচব, ইজন অ বাদ কমকতা এবং 
একজন লিজসেল ভ াফটস ান।  

 
2. আইন কিমশেনর কাযাবিল:  

 
 িত ার পর থেক দেশর জাতীয় ও আ জািতক াথ সংি  িবিভ  িবষেয় ন ন আইন ণয়ন, রাতন 
আইনস হ সংেশাধন, িবচার ব ার আ িনকীকরণ ও ত িবচার িনি তকরণ এবং িবচার ব ার সােথ সংি  
সকেলর দ তা ি র জ  যেথাপ  িশ েণর কাঠােমা িত াকে  িদক িনেদশনা িদেয় আইন কিমশন সরকােরর 
িনকট পািরশ লক িতেবদন পশ কের আসেছ। উ  য, আইন কিমশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৯ (১) অ যায়ী  

িতবছর আইন কিমশন হেত ববত  বছেরর স ািদত কাযাবিলর এক  িতেবদন জাতীয় সংসেদ উপ াপেনর জ  
সরকােরর িনকট পশ করার িবধান আেছ। আেরা উে  য, আইন কিমশন আইেনর ৯ (২) ধারা অ সাের সরকােরর 
প  থেক িতবছর কিমশন থেক া  িরেপাটস হ বা বায়ন স িকত এক  িতেবদন জাতীয় সংসেদ পশ করার 
িবধান রেয়েছ।   

 
  কিমশেনর কাযাবিল স াদেনর জ  আইন কিমশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক (১) এর িবধান অ যায়ী কিমশন 

ক ক স ািদত  িত ই বছেরর এক  কমপিরক না ববত  বছেরর ৩০ সে েরর মে  সরকােরর িনকট পশ 
করা হয়। সরকার উ  কমপিরক নার িবষয়াবিলর উপর মতামত বা পািরশ ঐ বছেরর ৩০ নেভ েরর মে  কিমশেন 
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রণ কের থােকন। সরকােরর মতামত বা পরামশ িবেবচনা েম কিমশন উ  কমপিরক না  ড়া  কের ঐ বছেরর 
৩১ িডেস েরর মে  সরকারেক াত কের থােক। 

 
3. আইন কিমশেনর ২০১৭-১৮ অথবছের স ািদত কাযাবিল: 

 
ক। বাংলােদেশ খা  িনরাপ া আইন বতেনর িনিমে  পািরশ ও আইেনর খসড়া ণয়নঃ 
 

          গণপ াত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর ‘রা  পিরচালনার লনীিত'’ সংি  ি তীয় ভােগর ‘‘১৫(ক)’’ অ ে েদ  
বিণত রা েক দ  অ তম মৗিলক দািয়  িহসােব খা  অিধকার বা বায়েনর িনেদশনা ও  জািতসংঘ এর ‘িব  খা  
ও িষ সং া’, ‘িভেয়না ঘাষণা, ১৯৯৩’সহ িবিভ  আ জািতক সংগঠন এবং মানবািধকার ি র ‘প রা  (State 
Party)’ িহেসেব বাংলােদশ সরকােরর খা  অিধকার বা বায়েনর িত িত রেনর অংশ িহেসেব ও িবিভ  
অংশীজনেদর অ েরােধর ি েত আইন কিমশন খা  অিধকার আইন িবষেয় গেবষণা ক  হণ কের। িব মান 
আইন-নীিত-পযােলাচনা- দেশ িবেদেশ ািড র- একািধক মত িবিনময় সভার মা েম কিমশন সংি  সবার 
মতামেতর িভি েত এই খসড়া আইন  ত কের এ সং া  িতেবদন রণ কেরেছ। 

 
খ। Negotiable instruments Act, 1881(ACT NO. XXVI of 1881) এ ন ন িবধান সংেযাজন 

স েক আইন কিমশেনর পািরশঃ    
 

         Negotiable Instruments Act, 1881 আইেনর িব মান স হ িনরসনসহ এর অপ েয়াগ রােধর জ  
িবিভ  নাগিরক, আইনজীবী এবং েভাগীেদর কাছ থেক া  অ েরাধ সি য় িবেবচনার আেলােক আইন কিমশন 
Negotiable Instruments Act, 1881 এর “CHAPTER XVII”–এ িব মান On penalties in case of 
dishonour certain cheques for insufficiency of funds in the account িবধানাবিলর কেয়ক  
েগাপেযাগী ও নাগিরক বা ব করার  লে  গেবষণা কেমর চনা কের। দেশর িবচার িবভাগীয় কমকতাগণ, আইনজীবীগণ 

ও আিথক িত ােনর কমকতাগেণর সােথ মতিবিনময় কের এবং উ  আদালেতর রােয়র িনেদশনা, সামািজক ও অথৈনিতক 
াপটসহ গেবষণায় া  ত -উপাে র িভি েত খসড়া সংেশাধনীস হ ত কের এ সং া  িতেবদন রণ কেরেছ।  

 
গ। মতামত দান ও অ া : 
 
(১) মতামত দান ও অ বাদ 
 

িবিভ  ম ণালয় ও িত ান খসড়া আইন বা িবিধর কিপ এবং বাংলায় অ বাদ ত আইন ও িবিধর খসড়া স েক 
মতামত দােনর জ  আইন কিমশেন রণ কের। কিমশন উ  খসড়াস হ িবশদ পযােলাচনা কের মতামত দান কের। 
এছাড়া িবিভ  ম ণালেয়র আইন ও িবিধ ণয়ন সং া  আ ঃম ণালয় সভায় মেনানীত কমকতাগণ অংশ হণ কের 
কিমশেনর মতামত উপ াপন কেরন এসব আইন ও িবিধ িন প, যথা:- 

 
িমক নং আইন বা িবিধর িশেরানাম ম  

1.  িপতা-মাতার ভরণ- পাষণ িবিধমালা,  
২০১৭ 

সমাজক াণ ম ণালয় থেক উ  িবিধমালার িবষেয় 
মতামত চাওয়া হেল আইন কিমশন িবিধমালা   
পযােলাচনাে   গত ০৬.০৬.২০১৮ ি ঃ তািরেখ 
মতামত দান কের। 

2.  কারাগাের আটক সাজা া  নারীেদর 
িবেশষ িবধা িবিধমালা, ২০১৮ 
 

সমাজক াণ ম ণালয় থেক উ  িবিধমালার িবষেয় 
মতামত চাওয়া  হেল আইন কিমশন িবিধমালা   
পযােলাচনাে   গত ০২.০৮.২০১৮ ি ঃ তািরেখ 
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মতামত দান কের। 
3.  ‘ যৗ ক িনেরাধ িবল, ২০১৮’ (সংসেদ 

উ ািপত)  
১০ম জাতীয় সংসেদ মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় স িকত ায়ী কিম র ৪৭তম বঠেক 
‘ যৗ ক িনেরাধ িবল, ২০১৮’ (সংসেদ উ ািপত) 
স েক আইন কিমশেনর মতামত চাওয়া হেল আইন 
কিমশন িবিধমালা   পযােলাচনাে   গত 
১২.০৯.২০১৮ ি ঃ তািরেখ মতামত দান কের। 

 
(২) িশ ণঃ 
 

অে িলয়ার ওেয় াণ িসডিন ইউিনভািস েত আেয়ািজত Capacity building of Law and Justice 
Division for Strengthening Subordinate Judiciary Management শীষক কােস  আইন কিমশেনর সিচব 
জনাব মাঃ আলী আকবর এবং অ বাদ কমকতা জনাব ফােতমা জাহান না গত ২৯.০৫.২০১৭ইং হেত ১৮.০৮.২০১৭ইং 
তািরখ পয  িশ ণ িনেয়েছন। একই া ােমর আওতায় কিমশেনর িসিনয়র গেবষণা কমকতা জনাব হািব র রহমান গত 
২৪.০৭.২০১৭ইং হেত ১৮.০৮.২০১৭ইং তািরখ পয  এবং গেবষণা কমকতা জনাব হাসান মাঃ আির র রহমান 
০৭.০৮.২০১৭ইং হেত ১৮.০৮.২০১৭ইং তািরখ পয , লিজসেল ভ াফটস ন জনাব ফারজানা হােসন এবং অ বাদ 
কমকতা জনাব ইয়াসিমন আরা গত ১৪.১১.২০১৭ইং হেত ২৭.১১.২০১৭ইং তািরখ পয  অে িলয়ােত িশ ণ হণ 
কেরেছন।      

 
ঘ। কিমশেনর অ া  কায ম 
 
(১) ী ান পািরবািরক আইন স েক মতিবিনময় সভা: 
 

আইন কিমশন, এ াকশন এইড বাংলােদশ ও জাতীয় চাচ পিরষদ বাংলােদেশর যৗথ উে ােগ ী ান পািরবািরক আইন 
স েক মতিবিনমেয়র িনিম  আইন কিমশেনর মাননীয় সদ  িবচারপিত জনাব এ. .এম. ফজেল কবীর,  গেবষণা 
কমকতা জনাব ফউ ল আিজম  ( জলা জজ), লিজসেল ভ া স ান জনাব ফারজানা হােসন (  জলা জজ) এবং 
গেবষণা কমকতা এ. ক.এম রিক ল হাসান (িসিনয়র সহকারী জজ) িবগত ০৪/০৫/২০১৮ ি . ঢাকা জলার সাভার থানার 
কমলা র ােম অ ি ত মতিবিনময় সভা,  আেলাচনায় অংশ হণ এবং মতামত সং হ কেরন। উ  সভায় সকেলই 
ি ান পািরবািরক আইন েগাপেযাগী করার েয়াজনীয়তা স েক আেলাচনা কেরন।   

 
(২) খাগড়াছিড় ও রা ামা  জলায় ািড র:  
 

আইন কিমশেনর গেবষণার কােজ তথা ‘‘সা  ও িবচািরক কায ম (ত  ি র বহার) আইন, ২০১৭’’ এর 
খসড়া এবং ী ান পািরবািরক আইন স েক মতিবিনমেয়র িনিম  কিমশেনর মাননীয় সদ  িবচারপিত জনাব এ. . এম. 
ফজেল কবীর,  গেবষণা কমকতা জনাব ফউ ল আিজম ( জলা জজ) এবং গেবষণা কমকতা এ. ক.এম. রিক ল হাসান 
(িসিনয়র সহকারী জজ) িবগত ১৭/০২/২০১৮ ি . হেত ২০/০২/২০১৮ ি . পয  খাগড়াছিড় ও রা ামা  জলায় ািড  ের 
অংশ হণ কেরন।  

 
(৩) আইন-শ েকাষ ন: কাশ: 
 

ব ল চিলত ও হণেযা  ‘আইন শ েকাষ’  বাংলােদশর সােবক ধান িবচারপিত হা দ হািব র রহমান 
ও  ঢাকা িব িব ালেয়র বাংলা িবভােগর এেমিরটাস অ াপক জনাব ড. এম আিন ামান এর স াদনায় ২০০৬ সােল ায় 
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ছয় হাজার শে র সংকলেন কািশত হয়। এেত আিথক সহেযািগতা কের Canadian International Development 
Agency (CIDA)। পরবত েত আইন কিমশন িবচারক, আইনজীবী, গেবষক, আইেনর িশ ক ও ছা েদর কাছ থেক 
দীঘিদন যাবৎ  নঃ কােশর অ েরাধ পেয় আসেছ।  বতমােন লভ না থাকায় ও সংি  ি বেগর চািহদা 
িবেবচনায় আইন কিমশন িনজ উে ােগ CIDAএর সে  যাগােযাগ করেল ‘আইন শ েকাষ’ ে র পরবত  যাবতীয় 

কাশনার িবষেয় লাইেস  া  হেয়েছ। েত আেরা ায় ৪,৫০০ ন ন শ  সি েবশকরেণর িস া  হীত হেয়েছ। এ 
িবষেয় জাতীয় অ াপক জনাব ড. এম আিন ামান এর ন ে  বাংলা শ  সি েবশকরণ কায ম চলমান রেয়েছ।  
 
ঙ। কিমশেনর অ া  গেবষণাঃ  
 
(১) সািলশ (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ এর খসড়া: 
 

বাংলােদশ ইেভ েম  ডভলপেম  অথির  (BIDA) এর অ েরােধর ি েত সািলশ আইন, ২০০১ েগাপেযাগী 
করার িনিম  আইন কিমশন ক ক  সািলশ (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ এর ন ন আইন ণয়ন সং া  গেবষণা কম স াদন 
স  করা হেয়েছ। উ  আইেনর এক  খসড়া ত কের এ সং া  মতামত রেণর জ  সরকােরর িবিভ  ম ণালয় ও 
দ ের রণ করা হেয়েছ ও মতিবিনময় কায ম অ াহত রেয়েছ। আইেনর খসড়া  াথ সংি  প গেণর মতামেতর জ  
কিমশেনর ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ।  
 
(২) বািণিজ ক িবেরাধ িন ি  আইন, ২০১৮ এর খসড়া: 
 

বাংলােদশ ইেভ েম  ডভলপেম  অথির  (BIDA) এর অ েরােধর ি েত আইন কিমশন ক ক বািণিজ ক 
িবেরাধ িন ি  আইন, ২০১৮ এর ন ন আইন ণয়ন সং া  গেবষণা কম স াদন স  করা হেয়েছ। উ  আইেনর এক  
খসড়া ত কের এ সং া  মতামত রেণর জ  সরকােরর িবিভ  ম ণালয় ও দ ের রণ করা হেয়েছ ও মতিবিনময় 
কায ম অ াহত রেয়েছ। আইেনর খসড়া  াথ সংি  প গেণর মতামেতর জ  কিমশেনর ওেয়বসাইেট কাশ করা 
হেয়েছ।  
 
(৩) াথ সংঘাত িতেরাধ ও ব াপনা আইন, ২০১৮ এর খসড়া: 
  
 ন িত দমন কিমশেনর অ েরােধর ি েত আইন কিমশন  ক ক াথ সংঘাত িতেরাধ ও ব াপনা আইন, 
২০১৮ এর ন ন আইন ণয়ন সং া  গেবষণা কম স াদন স  করা হেয়েছ। উ  আইেনর এক  খসড়া ত কের এ 
সং া  মতামত রেণর জ  সরকােরর িবিভ  ম ণালয় ও দ ের রণ করা হেয়েছ ও মতিবিনময় কায ম অ াহত 
রেয়েছ। আইেনর খসড়া  াথ সংি  প গেণর মতামেতর জ  কিমশেনর ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ। 
  
চ। ভিব ৎ কমপিরক না: 
 

অ ম ি -বািষক কমপিরক না ২০১৭-২০১৮ (আইন কিমশন আইন, ১৯৯৬ এর ধারা ৬ক অ সাের ত ত) 
অ সাের আইন কিমশেনর ভিব ৎ কমপিরক না িন প:- 

 
িমক আইন ও িবষয়িভি ক গেবষণার িশেরানাম 

 
 

ক. েগাপেযাগীকরণ ম  
১. Code of Civil Procedure, 1908 েগাপেযাগীকরণ  
২.   Evidence Act, 1872 েগাপেযাগীকরণ  
৩. Code of Criminal Procedure,  1898  
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েগাপেযাগীকরণ  
খ. ন ন আইন ণয়ন সং া  গেবষণা   
১. া েসবার মান উ য়ন সং া  ন ন আইন ণয়ন গেবষণা কায স  হেয়েছ এবং 

ণীত খসড়ার উপর মতামত 
সং েহর কাজ চলেছ 

২. খা  অিধকার আইন    
৩. িশ র িব ে  সিহংসতা (অপরাধ)   
৪. িবেশষ পিরি িতেত জনগেণর জীবন ওস দ র ােথ  ন ন 

আইন ণয়ন 
 

৫. ি  অ ী িত অপরাধ আইন, ২০১৬ 
 

 

গ. িব মান আইন পযােলাচনা  সং া  গেবষণা  
১. পািরবািরক আইনস হ েগাপেযাগীকরণ (পািরবািরক 

আদালত অ ােদশ, ১৯৮৫, নারী ও িশ  িনযাতন দমন আইন, 
২০০০ সহ িব মান ায় ৩৬  আইন পযােলাচনা ও 

েয়াজনীয় পািরশ ণয়ন) 

গেবষণা কাজ চলমান আেছ। 

২. সড়ক ও যানবাহন সং া  আইনস হ পযােলাচনা ও 
েয়াজনীয় পািরশ ণয়ন (Motor Vehicles 

Ordinance,1983)  
 

 

৩. বািড়ভাড়া িনয় ণ আইন, ১৯৯১ ও Small Causes 
Courts Act, 1887 

 

 

ঘ. ধারাবািহক িনরী া ও পযােলাচনা 
 

 

১১. বাংলােদশ কাড, খ  ১-৩৮(১৮৩৬-২০০৬) - গেবষণা কাজ চলমান আেছ। 
   

ঙ. আইন-শ  কাষ  
 

 

১. আইন-শ  কাষ র পিরমািজত ি তীয় সং ারণ 
কাশকরণ  

গেবষণা কাজ চলমান আেছ। 

চ.  জন ােথ গেবষণা 
 

 

১. জন ােথ য কােনা িবষেয় গেবষণা বক আইন বা িবিধ 
ণয়ন সং া  সরকােরর িনকট পািরশ রণ 

 

 

২. সা  ও িবচািরক কায ম (ত  ি র বহার) আইন, 
২০১৭ 

খসড়া ণয়ন স  হেয়েছ। 
বতমােন ণীত খসড়ার উপর 
মতামত সং েহর কাজ চলেছ 
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স ম অ ায় 
২০১৭-২০১৮ অথ-বছের ণ ও কাশনা শাখা ক ক ক বা সংকলন আকাের কািশত 

আইন ও এস.আর.ও. স েহর তািলকা 
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২০১৭-২০১৮ অথ-বছের িন বিণত আইন ও এস.আর.ও. স হ ণ ও কাশনা শাখা ক ক ক বা সংকলন 
আকাের কাশ করা হেয়েছ: 

 

১।  পাবিলক িকউরেম  আইন, ২০০৬ ও পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, ২০০৮ সবেশষ সংেশাধনীসহ 
হালনাগাদ কের ক আকাের কাশ ( েণর কাজ চলমান) ।  


২।  ২০১৭ সােল জাতীয় সংসদ ক ক ণীত সকল আইন একি ত কের বাৎসিরক আইেনর সংকলন 

(Annual Collection of Laws) ব ধাইকরণ বক িবতরণ । 


৩। ২০১৭ সােল ণীত সকল এস.আর.ও. একি ত কের বাৎসিরক এস.আর.ও. স েহর সংকলন 

ব ধাইকরণ বক িবতরণ। 

 
৪। বাংলােদশ কাড ১-৪২ খে  কাশ। 
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অ ম অ ায় 
২০১৭-২০১৮ অথ-বছের লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর সহায়তায় ণীত 

আইনস েহর তািলকা 
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২০১৭ সেন ণীত আইনস হ 

[ লাই-িডেস র] 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

িমক নং  সংি  িশেরানাম  

০১। বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ১৬ নং আইন) 

০২।  বাংলােদশ সড়ক পিরবহণ ক প  আইন, ২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ১৭ নং আইন) 

০৩।  বসামিরক িবমান চলাচল আইন, ২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ১৮ নং আইন) 

০৪।  বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ১৯ নং আইন) 

০৫।  Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2017 
(২০১৭ সেনর ২০ নং আইন) 

০৬।  াবর স ি  অিধ হণ ও মদখল আইন, ২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ২১ নং আইন) 

০৭।  বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনি উট আইন, ২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ২২ নং আইন) 

০৮।  বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন আইন, ২০১৭  
(২০১৭ সেনর ২৩ নং আইন) 

০৯। ব মাতা শখ ফিজলা ে ছা িজব িব ান ও ি  িব িব ালয় আইন, ২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ২৪ নং আইন) 
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২০১৮ সেন ণীত আইনস হ 

[জা য়াির- ন] 
 

 

২০১৮ সেন ণীত আইনস হ 
 

 

 
 

 

 

িমক 
নং  

সংি  িশেরানাম  

০১। মানবেদেহ অ - ত  সংেযাজন (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০১ নং আইন) 

০২।  বাংলােদশ কেলজ অব িফিজিশয়ান  এ  সাজন  আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০২ নং আইন) 

০৩।  রাজশাহী উ য়ন ক প  আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০৩ নং আইন) 

০৪।  াংক- কা ানী (সংেশাধন) আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০৪ নং আইন) 

০৫।  িষ কােজ গভ  পািন ব াপনা আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০৫ নং আইন) 

০৬।  বীজ আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০৬ নং আইন) 

০৭। িব ৎ আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০৭ নং আইন) 

০৮।  বাংলােদশ জাহাজ নঃ ি য়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০৮ নং আইন) 

০৯।  শখ হািসনা িব িব ালয় আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ০৯ নং আইন) 

১০।  ওয়ান প সািভস আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ১০ নং আইন) 

১১।  আইন- লা িব কারী অপরাধ ( ত িবচার) (সংেশাধন)আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ১১ নং আইন) 

১২। কিব নজ ল ইনি উট আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ১২ নং আইন) 

১৩।  িতর া-বািহনীস েহর ধানেদর (িনেয়াগ, বতন, ভাতা এবং অ া  িবধা) 
আইন,২০১৮ 

(২০১৮ সেনর ১৩ নং আইন) 
১৪। শখ হািসনা জাতীয় ব উ য়ন ইনি উট আইন, ২০১৮ 

(২০১৮ সেনর ১৪ নং আইন) 
১৫। বাংলােদশ প ী উ য়ন বাড আইন, ২০১৮ 

(২০১৮ সেনর ১৫ নং আইন) 
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১৬। বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ (সংেশাধন) আইন,২০১৮ (২০১৮ 
সেনর ১৬ নং আইন) 

১৭।  বৗ  ধম য় ক াণ া  আইন,২০১৮ 
 (২০১৮ সেনর ১৭ নং আইন) 

১৮।  ি ান ধম য় ক াণ া  আইন,২০১৮ 
  (২০১৮ সেনর ১৮ নং আইন) 

১৯।  গাজী র মহানগরী িলশ আইন,২০১৮ 
 (২০১৮ সেনর ১৯ নং আইন) 

২০।  রং র মহানগরী িলশ আইন,২০১৮ 
 (২০১৮ সেনর ২০ নং আইন) 

২১। িনিদ করণ (স রক) আইন,২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ২১ নং আইন) 

২২।  অথ আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ২২ নং আইন) 

২৩।  িনিদ করণ আইন, ২০১৮ 
(২০১৮ সেনর ২৩ নং আইন) 
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নবম অ ায় 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছের লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর সহায়তায় ণীত উে খেযা  
এস.আর.ও. এর তািলকা 
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২০১৭ সেন ণীত এস.আর.ও স হ 

[১ লাই হেত ৩১ িডেস র ২০১৭ পয ] 
 

িমক 

নং 

এস.আর.ও 
ন র এবং 

তািরখ 

সংি  িশেরানাম শাসিনক ম ণালয়/ 
িবভাগ/ বােডর নাম 

০১ ২১২-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ড়া  বােজেট 
অ ি র লে  ণীত কা মস 
িবষয়ক িবিভ  এস.আর.ও/ াপেনর 
সংেশাধন এবং ন ন এস.আর.ও 
সং া   

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

০২ ২১৩-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ড়া  বােজেট 
অ ি র লে  ণীত কা মস 
িবষয়ক িবিভ  এস.আর.ও/ াপেনর 
সংেশাধন  

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

০৩ ২১৪-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ড়া  বােজেট 
অ ি র লে  ণীত কা মস 
িবষয়ক িবিভ  এস.আর.ও/ াপেনর 
সংেশাধন  

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

০৪ ২১৫-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ড়া  বােজেট 
অ ি র লে  ণীত কা মস 
িবষয়ক িবিভ  এস.আর.ও/ াপেনর 
সংেশাধন  

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

০৫ ২১৬-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ড়া  বােজেট 
অ ি র লে  ণীত কা মস 
িবষয়ক িবিভ  এস.আর.ও/ াপেনর 
সংেশাধন  

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

০৬ ২১৭-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ড়া  বােজেট 
অ ি র লে  ণীত কা মস 
িবষয়ক িবিভ  এস.আর.ও/ াপেনর 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 
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সংেশাধন  

০৭ ২১৮-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ড়া  বােজেট 
অ ি র লে  ণীত কা মস 
িবষয়ক িবিভ  এস.আর.ও/ াপেনর 
সংেশাধন  

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

০৮ ২১৯-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর ড়া  বােজেট 
অ ি র লে  ণীত কা মস 
িবষয়ক িবিভ  এস.আর.ও/ াপেনর 
সংেশাধন  

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

০৯ ২২০-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জারীত  
এস.আর.ও/ াপন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

১০ ২২১-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

জাতীয় রাজ  বাড 

১১ ২২২-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

১২ ২২৩-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

জাতীয় রাজ  বাড 

১৩ ২২৪-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

১৪ ২২৫-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 
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এস.আর.ও/ াপন 

১৫ ২২৬-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

১৬ ২২৭-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

১৭ ২২৮-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

১৮ ২২৯-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

১৯ ২৩০-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

জাতীয় রাজ  বাড 

২০ ২৩১-
আইন,২০১৭ 

০১/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছেরর জাতীয় 
বােজেটর সােথ সংি   সংেযাজন 
কর ও স রক  িবষয়ক জািরত  
এস.আর.ও/ াপন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

২১ ২৩২-
আইন,২০১৭ 

০৩/০৭/২০১৭ 

ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) াম 
িলশ বািহনীর গঠন, িশ ণ, লা 

ও চা িরর শতাবিল স িকত 
িবিধমালা,২০১৫ এর সংেশাধন 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

২২ ২৩৩-
আইন,২০১৭ 

১০/০৭/২০১৭ 

জলা পিরষদ বােজট িবিধমালা, ২০১৭ ানীয় সরকার 
িবভাগ 
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২৩ ২৩৪-
আইন,২০১৭ 

১০/০৭/২০১৭ 

আমদািন নীিত আেদশ, ২০১৫-২০১৮ 
এর সংেশাধন 

বািণজ  ম ণালয় 

২৪ ২৩৫-
আইন,২০১৭ 

১০/০৭/২০১৭ 

Stamp Act,1899 এর section 9 

এর clause (a) দ  মতা বেল 
হাই- টক িশ  াপেনর অ মিত া  

ি েক িম বা ভবেনর স বরা  
দােনর উে ে  স ািদত  ইজারা 

দিলেলর উপর েদয় স দয় া  
িডউ  মও ফ   

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

২৫ ২৩৬-
আইন,২০১৭ 

১০/০৭/২০১৭ 

Stamp Act,1899 এর section 9 
এর clause (a) দ  মতা বেল 
হাই- টক িশ  াপেনর িনেয়াগ া  
ডেভলপারেক হাই- টক পাক উ য়েনর 

জ  কান তফিসিল াংক বা আিথক 
িত ান হইেত লান ড েমে র 

িবপরীেত স ািদত  ব কী দিলেলর 
উপর েদয় স দয় া  িডউ  
মও ফ   

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

২৬ ২৩৭-
আইন,২০১৭ 

১০/০৭/২০১৭ 

িলশ িবভাগ (নন- িলশ কমকতা ও 
কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ১৯৯৬ এর 
সংেশাধন 

জনিনরাপ া িবভাগ 

 

২৭ ২৩৮-
আইন,২০১৭ 

১০/০৭/২০১৭ 

িহসাব িনয় ক (রাজ ) (কমকতা ও 
কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০০৩ এর 
সংেশাধন 

িম ম ণালয় 

 

২৮ ২৩৯-
আইন,২০১৭ 

১০/০৭/২০১৭ 

ফনী অথৈনিতক অ ল ঘাষণা ধানম ীর কাযালয় 

 

২৯ ২৪০-
আইন,২০১৭ 

Bangladesh Standards and 
Testing Institution 
Ordinance, 1985 এর section 

িশ  ম ণালয় 
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১৬/০৭/২০১৭ 24 এর sub-section (2) এর 
মতাবেল িবগত ১৮ ন, ২০০৭ 

ি া  তািরেখ জারী ত াপন 
এস,আর,ও নং -১১৯-আইন/২০০৭ এর 
সংেশাধন 

৩০ ২৪১-
আইন,২০১৭ 

১৬/০৭/২০১৭ 

Bangladesh Standards and 
Testing Institution 
Ordinance, 1985 এর section 
24 এর sub-section (1) এর 

মতাবেল িবগত ১৮ ন, ২০০৭ 
ি া  তািরেখ জাির ত াপন 
এস,আর,ও নং ১২২-আইন/২০০৭ এর 
সংেশাধন 

িশ  ম ণালয় 

 

৩১ ২৪২-
আইন,২০১৭ 

১৬/০৭/২০১৭ 

চা বাগান িমক ভিব  তহিবল াি  
বাড গঠন 

ম ও কমসং ান 
ম ণালয় 

৩২ ২৪৩-
আইন,২০১৭ 

১৬/০৭/২০১৭ 

পাবনা জলার সাি য়া উপেজলাধীন 
কািশনাথ র পৗরসভা গঠন করার 
লে  শহর এলাকা ঘাষণা 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

৩৩ ২৪৪-
আইন,২০১৭ 

১৬/০৭/২০১৭ 

আমদািন নীিত আেদশ, ২০১৫-২০১৮ 
এর অ ে দ ২৬ এর উপ-অ ে দ (৫৮) 
এর সাধারণ লবণ (এইচ এস হিডং ন র 
২৫.০১) (পিরেশািধত বা বা ার বা 
অ িবধ) আমদািনর জ  েযাজ  
িবধানাবিলর েয়াগ আেদশ জািরর 
তািরখ হইেত ০৪ (চার) মাস পয  
শতসােপে   িগতকরণ 

বািণজ  ম ণালয় 

 

৩৪ ২৪৫-
আইন,২০১৭ 

২৩/০৭/২০১৭ 

ঢাকা উ র িস  কেপােরশেনর 
স সািরত এলাকায় ন ন ১৮  কের 
ওয়াড গঠন 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

৩৫ ২৪৬-
আইন,২০১৭ 

ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর 
স সািরত এলাকায় ন ন ১৮  কের 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 
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২৩/০৭/২০১৭ ওয়াড গঠন 

৩৬ ২৪৭-
আইন,২০১৭ 

২৩/০৭/২০১৭ 

কা মস এেজ  লাইেসি ং িবিধমালা, 
২০১৬ এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৩৭ ২৪৮-
আইন,২০১৭ 

২৩/০৭/২০১৭ 

বাংলােদশ এবং জাপান এর মে  

স ািদত Exchange of Notes এর 

আওতায় JICA assisted ক   

Bheramara Combined Cycle 
Power Plant(360 MW) 
Development Project থেক 
উ ুত জাপানী কাদার/ সরবরাহকারী/ 
ক ালেট  এর বসা আয় এবং উ  

কে  কমরত জাপানী কম েদর 
আেয়র উপর আয়কর অ াহিত 

জাতীয় রাজ  বাড 

৩৮ ২৪৯-
আইন,২০১৭ 

২৩/০৭/২০১৭ 

বাংলােদশ চায়না পাওয়ার কা ানী 
( া:)িল: ক ক বা বািয়ত  ১৩২০ 
মগাওয়াট থারমাল পাওয়ার া  

(কয়লা িভি ক) এর কে  

Financial Documents সং া  
আিথক দিললািদ রিজে শেনর ে  
মাট ৫৭১,৩৯,২৬,০০০/- (প চশত 

একা র কা  উনচি শ ল  ছাি শ 
হাজার) টাকার া  িডউ  মও ফ 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

৩৯ ২৫০-
আইন,২০১৭ 

২৩/০৭/২০১৭ 

বাংলােদশ চায়না পাওয়ার কা ানী 
( া:) িল: ক ক বা বািয়ত  ১৩২০ 
মগাওয়াট থারমাল পাওয়ার া  

(কয়লা িভি ক) এর কে  Land 
Lease Agreement রিজে শেনর 

ে  মাট ৪৭,৩৪,১৭৫ (সাত চি শ 
ল  চৗি শ হাজার একশত চা র) 
টাকার া  িডউ  মও ফ 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

৪০ ২৫১-
আইন,২০১৭ 

ক বাজার জলার মেহশখালী 
উপেজলাধীন মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা 
এলাকােক ওয় ারহাউিজং শন 

জাতীয় রাজ  বাড 
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২৩/০৭/২০১৭ িহসােব ঘাষণা 

৪১ ২৫২-
আইন,২০১৭ 

২৫/০৭/২০১৭ 

আব ল মােনম অথৈনিতক অ ল ধানম ীর কাযালয় 

 

৪২ ২৫৩-
আইন,২০১৭ 

২৬/০৭/২০১৭ 

The Bangladesh Civil Service 
Recruitment Rules,1981 এর 
সংেশাধন 

জন শাসন ম ণালয় 

 

৪৩ ২৫৪-
আইন,২০১৭ 

৩০/০৭/২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ মাড়াই মৗ েম 
িচিনকলস েহ আখ মাড়াই ও িচিন 
উৎপাদন র তািরখ ঘাষণা 

িশ  ম ণালয় 

 

৪৪ ২৫৫-
আইন,২০১৭ 

০১/০৮/২০১৭ 

Income Tax Ordinance,1984 
এর ধারা 44(4)(b) এর আওতায় 
নীটওয় ার ও ওেভন গােম স উৎপাদন 
ও র ািনেত িনেয়ািজত করদাতার 
আেয়র উপর ২০১৭-২০১৮ করবেষর 
আয়কেরর হার াসকরণ 

জাতীয় রাজ  বাড 

৪৫ ২৫৬-
আইন,২০১৭ 

০১/০৮/২০১৭ 

Income Tax Ordinance,1984 
এর ধারা 44(4)(b) এর মতাবেল  
পাটজাত  তীত, র ািন ে র  
উপর উৎেস আয়কেরর হার াসকরণ 

জাতীয় রাজ  বাড 

৪৬ ২৫৭-
আইন,২০১৭ 

০১/০৮/২০১৭ 

Income Tax Rules, 1984 এর 
সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৪৭ ২৫৮-
আইন,২০১৭ 

০৬/০৮/২০১৭ 

Customs Act,1969 এর section 
9(c) ত দ  মতাবেল এ িবভােগর 
গত ১৮ পৗষ,১৪২১ ব া  মাতােবক 
০১ জা য়াির, ২০১৫ ি া  তািরেখর 

াপন এস,আর,ও ০১-আইন/ ২০১৫/ 
২৫২৬/  এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৪৮ ২৫৯- Customs Act,1969 এর secti- জাতীয় রাজ  বাড 
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আইন,২০১৭ 

০৬/০৮/২০১৭ 

on 19 এর sub-section(1) এবং 
 সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ এর 

ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এ দ  
মতাবেল এই িবভােগর ১৫ ফা ন, 

১৪১৯ ব া  মাতােবক ২৭ 
ফ য়াির,২০১৩ ি : তািরেখর াপন 

এস.আর.ও ৫৬ আইন/২০১৩/২৪২৩/ 
 এর সংেশাধন 

৪৯ ২৬০-
আইন,২০১৭ 

০৬/০৮/২০১৭ 

বাংলােদশ চলি  উ য়ন কেপােরশন 
(কমকতা ও কমচারী) চা রী 

িবধানমালা, ২০০৮ এর সংেশাধন 

ত   ম ণালয় 

৫০ ২৬১-
আইন,২০১৭ 

০৬/০৮/২০১৭ 

মা  িবক , িশ  খা , 
বািণিজ কভােব ত ত িশ র বাড়িত 
খা  ও উহা বহােরর সর ামািদ 
(িবপণন িনয় ণ) িবিধমালা, ২০১৭ 

া  সবা িবভাগ 

৫১ ২৬২-
আইন,২০১৭ 

০৯/০৮/২০১৭ 

বডার গাড বাংলােদশ ( িনয়র কমকতা, 
পদিবধারী, বডার গাড সদ  ও িসপািহ) 
িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৫২ ২৬৩-
আইন,২০১৭ 

১৭/০৮/২০১৭ 

চাল আমদািনর ে   হার ১০% 
হেত কিমেয় ২% করার লে  াপন 
এস,আর,ও ২০৪-
আইন/২০১৭/৪৯/কা মস, তািরখ ৭ 
আষাঢ়, ১৪২৪ ব া  মাতােবক ২১ 

ন, ২০১৭ ি া  এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৫৩ ২৬৪-
আইন,২০১৭ 

১৭/০৮/২০১৭ 

Customs Act,1969 এর section 
18 এর sub-section (2) ত দ  

মতাবেল এ িবভােগর গত ১৭ আষাঢ়, 
১৪২৪ ব া  মাতােবক ০১ লাই, 
২০১৭ ি া  তািরেখর াপন এস, 
আর, ও ২১৯-আইন/২০১৭/৫৭/কা মস 
এর সংেশাধন  

জাতীয় রাজ  বাড 

৫৪ ২৬৫- এ িবভােগর গত ১৯ জ , ১৪২৩ 
ব া  মাতােবক ০২ ন, ২০১৬ 

জাতীয় রাজ  বাড 
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আইন,২০১৭ 

১৭/০৮/২০১৭ 

ি া  তািরেখর াপন এস, আর, ও 
১৪৮-আইন/২০১৬/১০/কা মস এর 
সংেশাধন  

৫৫ ২৬৬-
আইন,২০১৭ 

২০/০৮/২০১৭ 

বাংলােদশ িসিভল সািভস (পেদা িতর 
জ  পরী া) িবিধমালা, ২০১৭ 

জন শাসন ম ণালয় 

 

৫৬ ২৬৭-
আইন,২০১৭ 

২০/০৮/২০১৭ 

িলশ িবভাগ (নন- িলশ কমকতা ও 
কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ১৯৯৬ এর 
সংেশাধন 

জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৫৭ ২৬৮-
আইন,২০১৭ 

২৪/০৮/২০১৭ 

িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  
িলিমেটেডর সকল িণর চা িরেক 

অত াব কীয় সািভস (Essential 
Service) এর ময়াদ ি  

ম ও কমসং ান 
ম ণালয় 

৫৮ ২৬৯-
আইন,২০১৭ 

২৪/০৮/২০১৭ 

মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
ময়মনিসংহ 

িশ া ম ণালয় 

 

৫৯ ২৭০-
আইন,২০১৭ 

২৭/০৮/২০১৭ 

িনরাপদ খা  (কািরগির কিম ) 
িবিধমালা, ২০১৭ 

খা  ম ণালয় 

 

৬০ ২৭১-
আইন,২০১৭ 

২৭/০৮/২০১৭ 

ইিপেজড  িশ  িত ান ক ক 
তামাক জাতীয় প  র ািনর ে  
আেরািপত র ািন  হেত অ াহিত 

দান 

জাতীয় রাজ  বাড 

৬১ ২৭২-
আইন,২০১৭ 

২৭/০৮/২০১৭ 

হ  অথৈনিতক অ ল ক ওয় ার-
হাউিজং শন  

(warehousingstation) িহেসেব 
ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

৬২ ২৭৩-
আইন,২০১৭ 

উপেজলা পিরষেদর চয়ার ান ও ভাইস 
চয়ার ান (দািয় , কত  ও আিথক 
িবধা) িবিধমালা, ২০১০ এর সংেশাধন 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 
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২৮/০৮/২০১৭ 

৬৩ ২৭৪-
আইন,২০১৭ 

২৮/০৮/২০১৭ 

ক বাজার জলার মেহশখালী 
উপেজলার মাতারবাড়ী ও ধলঘাট 
মৗজার কিতপয় এলাকােক মালামাল 

আমদািন র ািনর উে ে   ব র 
ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

৬৪ ২৭৫-
আইন,২০১৭ 

২৮/০৮/২০১৭ 

মাতারবািড় কয়লা িভি ক তাপ িব ৎ 
ক   ব েরর ওয় ারহাউিজং 

শন ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

৬৫ ২৭৬-
আইন,২০১৭ 

২৮/০৮/২০১৭ 

মাতারবািড় কয়লা িভি ক তাপ িব ৎ 
ক   ব েরর সীমানা িনধারণ এবং 

 ব রেক মালামাল বাঝাইকরণ ও 
খালােসর জ  যথাযথ ান অ েমাদন  

জাতীয় রাজ  বাড 

৬৬ ২৭৭-
আইন,২০১৭ 

৩০/০৮/২০১৭ 

বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ আইন, 
২০১২ এর ইংেরিজ পাঠ 

িব ান ও ি  
ম ণালয় 

৬৭ ২৭৮-
আইন,২০১৭ 

৩১/০৮/২০১৭ 

The Regulations Volume-I 
(Rules),1986 এর  rules 649 ও  
650 এর  সংেশাধন 

িতর া ম ণালয় 

৬৮ ২৭৯-
আইন,২০১৭ 

১১/০৯/২০১৭ 

মৎ  ও ািণস দ ম ণালেয়র (ত  
দ র কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

মৎ  ও ািণস দ 
ম ণালয় 

৬৯ ২৮০-
আইন,২০১৭ 

১১/০৯/২০১৭ 

Protection and conservation 
of Fish Rules,1985 এর সংেশাধন 

মৎ  ও ািণস দ 
ম ণালয় 

৭০ ২৮১-
আইন,২০১৭ 

১১/০৯/২০১৭ 

বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর সকল 
িণর চাকির অত াব কীয় ঘাষণার 

ময়াদ ৬ মাস ি  

ম ও কমসং ান 
ম ণালয় 
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৭১ ২৮২-
আইন,২০১৭ 

১১/০৯/২০১৭ 

হাইওেয় িলশ িবিধমালা,২০০৯ এর 
সংেশাধন 

জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৭২ ২৮৩-
আইন,২০১৭ 

১১/০৯/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৭৩ ২৮৪-
আইন,২০১৭ 

১১/০৯/২০১৭ 

Sugar (Road Development 
Cess) Ordinance,1960 
(E.P.Ordinance No.XXIII of 
1960) Section 3A(1)(a) এর 
অধীন ণীত িবগত ৩১ বশাখ, ১৪২১ 
ব া  মাতােবক ১৪ ম, ২০১৪ ি া  
তািরেখর াপন এস.আর.ও নং ৭৬-
আইন/২০১৪ এর সংেশাধন 

িশ  ম ণালয় 

 

৭৪ ২৮৫-
আইন,২০১৭ 

১২/০৯/২০১৭ 

মঘনা ই াি য়াল অথৈনিতক অ ল 
ঘাষণা  

ধানম ীর কাযালয় 

 

৭৫ ২৮৬-
আইন,২০১৭ 

১৩/০৯/২০১৭ 

 সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ এর 
ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এ দ  

মতাবেল এ িবভােগর গত ১৭ আষাঢ়, 
১৪২৪ ব া  মাতােবক ০১ লাই, 
২০১৭ ি া  তািরেখর াপন 
এস.আর.ও নং ২২৮-আইন/ ২০১৭/ 
৭৭৮- সক বািতল 

জাতীয় রাজ  বাড 

৭৬ ২৮৭-
আইন,২০১৭ 

২১/০৯/২০১৭ 

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল আইন, 
২০১০ এর অধীন ঘািষত বসরকাির 
অথৈনিতক অ েলর িমর মািলক-

উে া া তদক ক গ ত Special 
Purpose Company  বরাবর িব য় 
দিলেলর উপর আেরাপণীয় া  
িডউ  মও ফ 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 
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৭৭ ২৮৮-
আইন,২০১৭ 

২১/০৯/২০১৭ 

ময়র ও কাউি লরগেণর িবেশষ িবধা, 
কত  ও দািয় ভার ( ময়র ও 
কাউি লরগেণর স ানী) িবিধমালা, 
২০১০ এর সংেশাধন 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

৭৮ ২৮৯-
আইন,২০১৭ 

২১/০৯/২০১৭ 

ঔষধ িশে র ক চামাল আমদািন 
সং া  এই িবভােগর ২২ জ ,১৪২১ 
ব া  মাতােবক ৫ ন,২০১৪ ি া  
তািরেখর াপন এস,আর,ও ১২২-
আইন/২০১৪/২৪৮৬/কা মস এর 
সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৭৯ ২৯০-
আইন,২০১৭ 

২১/০৯/২০১৭ 

 সংেযাজন কর আইন,১৯৯১ এর 
ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) এ দ  

মতাবেল এই িবভােগর ১৭ আষাঢ়, 
১৪২৪ ব া  মাতােবক ০১ লাই, 
২০১৭ ি া  তািরেখর াপন 
এস,আর,ও ২২৪-আইন/২০১৭/৭৭৪-
সক এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৮০ ২৯১-
আইন,২০১৭ 

২৪/০৯/২০১৭ 

িস  কেপােরশন (কাউি লর ও 
সংরি ত আসেনর কাউি লরগেণর 
দািয় , কাযাবলী ও েযাগ- িবধা) 
িবিধমালা,২০১২ এর সংেশাধন 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

৮১ ২৯২-
আইন,২০১৭ 

২৮/০৯/২০১৭ 

িনিষ  ঘািষত আনসার-আল-ইসলাম 
নামক জি  দল/সংগঠন েক 
তফিসল  করা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৮২ ২৯৩-
আইন,২০১৭ 

০২/১০/২০১৭ 

ঢাকা   Age Khan 
Development Network 
(AKDN) ক International 
Organization িহেসেব ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

৮৩ ২৯৪-
আইন,২০১৭ 

০৩/১০/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৮৪ ২৯৫- ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 
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আইন,২০১৭ 

০৩/১০/২০১৭ 

 

৮৫ ২৯৬-
আইন,২০১৭ 

০৩/১০/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৮৬ ২৯৭-
আইন,২০১৭ 

০৩/১০/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৮৭ ২৯৮-
আইন,২০১৭ 

০৫/১০/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৮৮ ২৯৯-
আইন,২০১৭ 

০৫/১০/২০১৭ 

বাংলােদেশ অব ানরত রািহ া 
শরণাথ েদর মানিবক সহায়তায় িবিভ  
দশ ও আ জািতক সং া হেত দ  

খা  ও জ ির াণসাম ীর উপর 
আেরাপেযা  উৎেস আয়কর হেত 
অ াহিত দান 

জাতীয় রাজ  বাড 

৮৯ ৩০০-
আইন,২০১৭ 

০৯/১০/২০১৭ 

বাংলােদশ চলি  ও টিলিভশন 
ইনি উট আইন, ২০১৩ এর 
কাযকরকরণ 

ত   ম ণালয় 

৯০ ৩০১-
আইন,২০১৭ 

০৯/১০/২০১৭ 

বাংলােদশ ও বাহরাইেনর মে  
া িরত ত করােরাপণ পিরহার ও 

রাজ  ফাি  রাধ  

জাতীয় রাজ  বাড 

৯১ ৩০২-
আইন,২০১৭ 

১১/১০/২০১৭ 

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  
কমচারী চাকির িবধানমালা, ২০১৭ 

ধানম ীর কাযালয় 

 

৯২ ৩০৩-
আইন,২০১৭ 

Customs Act,1969 এর Section 
9(c) ত দ  মতাবেল জািরত  
১৮ পৗষ, ১৪২১ ব া  মাতােবক ০১ 

জাতীয় রাজ  বাড 
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২২/১০/২০১৭ জা য়াির, ২০১৫ ি া  তািরেখর 
াপন এস,আর,ও ০১-

আইন/২০১৫/২৫২৬/  সংেশাধন 

৯৩ ৩০৪-
আইন,২০১৭ 

২২/১০/২০১৭ 

বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল 
ওয় ারহাউিসং শন 
(Warehousing station) 
িবিধমালা, ২০১৫ এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৯৪ ৩০৫-
আইন,২০১৭ 

২২/১০/২০১৭ 

বকারী, িব ট এ  কনেফকশনারী িশ  
স েরর িন তম ম রী বােডর সদ  

িনেয়াগ 

ম ও কমসং ান 
ম ণালয় 

৯৫ ৩০৬-
আইন,২০১৭ 

২২/১০/২০১৭ 

 ােক ং ই াি জ িশ  িত ােন 
িনেয়ািজত িমকেদর জ  িন তম 
ম ির িনধারণ 

ম ও কমসং ান 
ম ণালয় 

৯৬ ৩০৭-
আইন,২০১৭ 

২৬/১০/২০১৭ 

পৗরসভা আদশ কর তফিসল, ২০১৪ এর 
সংেশাধন 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

৯৭ ৩০৮-
আইন,২০১৭ 

২৬/১০/২০১৭ 

অিধ হণ ত বসরকাির াথিমক 
িব ালেয়র িশ ক (চা রীর শতািদ 
িনধারণ) িবিধমালা, ২০১৩ এর 
সংেশাধন 

াথিমক ও গণিশ া 
ম ণালয় 

 

৯৮ ৩০৯-
আইন,২০১৭ 

২৬/১০/২০১৭ 

িলশ িবভাগ (নন- িলশ কমকতা ও 
কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ১৯৯৬ এর 
সংেশাধন 

জনিনরাপ া িবভাগ 

 

৯৯ ৩১০-
আইন,২০১৭ 

২৬/১০/২০১৭ 

জলা পিরষেদর স ি  (অজন, 
ব াপনা, সংর ণ ও হ া র) 

িবিধমালা, ২০১৭ 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

১০০ ৩১১-
আইন,২০১৭ 

২৬/১০/২০১৭ 

ক বাজােরর মেহশখািল ীেপ দিনক 
৫০০ এমএমিসএফিড মতাস  
Floating LNG Storage and 
Regasification Facility াপন 

জাতীয় রাজ  বাড 
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শীষক কে  িনেয়ািজত কাদারী 

িত ান Excelerate Energy 
Bangladesh Limited (EEBL) 
এর অ েল েযাজ  উৎেস আয়কর 
মও ফকরণ 

১০১ ৩১২-
আইন,২০১৭ 

২৬/১০/২০১৭ 

া ণবািড়য়া জলার আ গ  
উপেজলায় পৗরসভা গঠন করার লে  
কিতপয় প ী এলাকােক শহর এলাকা 
ঘাষণা 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

 

১০২ ৩১৩-
আইন,২০১৭ 

০৮/১১/২০১৭ 

Customs Act,1969 এর Section 
19 এর sub-section (1),  
সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা 
১৪ এর উপ-ধারা (১) এর মতাবেল  
এই িবভােগর াপন এস.আর.ও নং 
২৬৫-আইন/২০১৬/৩৯/কা মস, তািরখ 
৩ ভা , ১৪২৩ ব া  মাতােবক ১৮ 
আগ , ২০১৬ ি া  এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

১০৩ ৩১৪-
আইন,২০১৭ 

০৮/১১/২০১৭ 

রি ত এলাকা ব াপনা 
িবিধমালা,২০১৭ 

পিরেবশ ও বন 
ম ণালয় 

১০৪ ৩১৫-
আইন,২০১৭ 

০৮/১১/২০১৭ 

ি  িবষয়ক ম ণালয় (কমচারী) 
িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

ি  িবষয়ক 
ম ণালয় 

১০৫ ৩১৬-
আইন,২০১৭ 

০৮/১১/২০১৭ 

িম শাসন িশ ণ ক  িনেয়াগ 
িবিধমালা, ২০১৭ 

িম ম ণালয় 

 

১০৬ ৩১৭-
আইন,২০১৭ 

০৮/১১/২০১৭ 

পে ািলয়াম িবিধমালা, ২০১৭ ালািন ও খিনজ 
স দ িবভাগ 

১০৭ ৩১৮- এ িমিনয়াম এ  এনােমল িশ  
স েরর িন তম ম রী বােডর সদ  

ম ও কমসং ান 
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আইন,২০১৭ 

১৬/১১/২০১৭ 

িনেয়াগ ম ণালয় 

১০৮ ৩১৯-
আইন,২০১৭ 

১৬/১১/২০১৭ 

িপেরাজ র জলার কাউখালী উপেজলা 
সদের পৗরসভা গঠেনর লে  শহর 
এলাকা ঘাষণা সং া  এ িবভােগর 
িবগত ১৭ আষাঢ়, ১৪০৮ ব া  
মাতােবক ১ লাই, ২০০১ ি া  

তািরেখর াপন এস.আর.ও নং ১৭৫-
আইন/২০০১ বািতল 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

১০৯ ৩২০-
আইন,২০১৭ 

১৬/১১/২০১৭ 

ল ী র জলার সদর উপেজলাধীন 
চ গ  পৗরসভা গঠন 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

১১০ ৩২১-
আইন,২০১৭ 

১৬/১১/২০১৭ 

ঢাকা দি ণ িস  কেপােরশেনর ৫৮ ও 
৭৫ নং ওয়ােড কিতপয় এলাকা 
অ করণ 

ানীয় সরকার 
িবভাগ 

১১১ ৩২২-
আইন,২০১৭ 

১৬/১১/২০১৭ 

ক বাজােরর মেহশখািলেত দিনক 
৫০০ এমএমিসএফিড মতাস  
এলএনিজ টািমনাল াপেনর জ  

Excelerate Energy Bangla-
desh Limited এবং ালািন ও 
খিনজ স দ িবভাগ ও পে াবাংলার 
মে  স ািদত ি  স েহর আেলােক 

Bangladesh Law Deed of 
Assignment এবং Share Pledge 
Agreement এর উপর আেরাপনীয় 

Stamp duties বাবদ সবেমাট 
৫৫,৭১,৩৫,৪৯৫ টাকা মও ফ  

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 

 

১১২ ৩২৩-
আইন,২০১৭ 

১৬/১১/২০১৭ 

অিপত স ি  ত পণ াই নােল 
মামলা িন ি র সময়সীমা ি করণ 

আইন ও িবচার 
িবভাগ 

১১৩ ৩২৪- হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমানব র এবং এর অ  এলাকােক 

জাতীয় রাজ  বাড 
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আইন,২০১৭ 

১৬/১১/২০১৭ 

কা মস এয়ারেপাট (  িবমানব র) 
ঘাষণা 

১১৪ ৩২৫-
আইন,২০১৭ 

১৬/১১/২০১৭ 

ঢাকা  UN Women ক Inte-
rnational Organization িহেসেব 
ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

১১৫ ৩২৬-
আইন,২০১৭ 

২৩/১১/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

১১৬ ৩২৭-
আইন,২০১৭ 

২৩/১১/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

১১৭ ৩২৮-
আইন,২০১৭ 

২৩/১১/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

১১৮ ৩২৯-
আইন,২০১৭ 

২৩/১১/২০১৭ 

ত িবচার াই নােল মামলা ানা র জনিনরাপ া িবভাগ 

 

১১৯ ৩৩০-
আইন,২০১৭ 

২৩/১১/২০১৭ 

Income-tax Ordinance, 1984 
এর Section 44 এর Sub-
Section(4) এর clau-se(b) ত 

দ  মতাবেল এই িবভােগর ১০ 
াবণ,১৪২৩ ব া  মাতােবক ২৫ 
লাই,২০১৬ ি া  তািরেখর াপন 

এস,আর,ও নং ২৪২-আইন/২০১৬ এর 
সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

১২০ ৩৩১-
আইন,২০১৭ 

২৩/১১/২০১৭ 

Customs Act,1969 এর section 
25 এর sub-section(3) ত দ  

মতাবেল এই িবভােগর ১৯ 
জ ,১৪২৩ ব া  মাতােবক ০২ 
ন,২০১৬ ি া  তািরেখর াপন 

জাতীয় রাজ  বাড 
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এস,আর,ও নং ১৬৫-
আইন/২০১৬/২৭/কা মস এর সংেশাধন 

১২১ ৩৩২-
আইন,২০১৭ 

২৩/১১/২০১৭ 

উপা ািনক িশ া েরা (কমচারী) 
িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

াথিমক ও গণিশ া 
ম ণালয় 

১২২ ৩৩৩-
আইন,২০১৭ 

২৩/১১/২০১৭ 

Bangladesh Standards and 
Testing Institution 
Ordinance,1985 এর section 24 

এর sub-section (2) এ দ  
মতাবেল ২০ মাঘ, ১৪১১ ব া  

মাতােবক ০২ ফ য়াির,২০০৫ ি া  
তািরেখর াপন এস,আর,ও নং ৩১-
আইন/২০০৫ এর সংেশাধন 

 

িশ  ম ণালয় 

 

১২৩ ৩৩৪-
আইন,২০১৭ 

২৬/১১/২০১৭ 

বাংলােদশ জীবৈবিচ  আইন,২০১৭ 
(২০১৭ সেনর ০২ নং আইন) এর 
কাযকরকরণ 

পিরেবশ ও বন 
ম ণালয় 

১২৪ ৩৩৫-
আইন,২০১৭ 

২৬/১১/২০১৭ 

বীমাকারীর রিজ ার (পিলিস ও দাবী) 
সংর ণ িবধানমালা, ২০১৭ 

আিথক িত ান 
িবভাগ 

১২৫ ৩৩৬-
আইন,২০১৭ 

০৩/১২/২০১৭ 

বািণজ  সংগঠন িবিধমালা, ১৯৯৪ এর 
সংেশাধন 

বািণজ  ম ণালয় 

১২৬ ৩৩৭-
আইন,২০১৭ 

০৩/১২/২০১৭ 

জাতীয় িষ িশ ণ একােডিম 
(কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

িষ ম ণালয় 

১২৭ ৩৩৮-
আইন,২০১৭ 

০৩/১২/২০১৭ 

হিরণ ও হািত লালন-পালন িবিধমালা, 
২০১৭ 

পিরেবশ ও বন 
ম ণালয় 

১২৮ ৩৩৯- Bangladesh Economic Zones ধানম ীর কাযালয় 
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আইন,২০১৭ 

০৪/১২/২০১৭ 

(Workers Welfare Fund) 
Policies, 2017 

 

১২৯ ৩৪০-
আইন,২০১৭ 

০৪/১২/২০১৭ 

১৯৮২ সােলর ২৪ মাচ হইেত ১৯৮৬ 
সােলর ১১ নেভ র তািরখ পয  সমেয়র 
মে  জারী ত কিতপয় আ ােদশ 
কাযকরকরণ (িবেশষ িবধান) 
আইন,২০১৩ (২০১৩ সেনর ৭ নং 
আইন) এর তফিসল সংেশাধন 

লিজসেল ভ ও 
সংসদ িবষয়ক 

িবভাগ 

 

১৩০ ৩৪১-
আইন,২০১৭ 

০৪/১২/২০১৭ 

িকেশারগ  জলার বািজত র 
উপেজলার কিতপয় এলাকােক 

ওয় ারহাউিজং শন (wareho-
using station) িহসােব ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

১৩১ ৩৪২-
আইন,২০১৭ 

০৪/১২/২০১৭ 

Income Tax Rules,1984 এর 

rule 26A এর sub-rule(1) এর 

ি তীয় proviso এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

১৩২ ৩৪৩-
আইন,২০১৭ 

১০/১২/২০১৭ 

সরকাির কমচারী হাসপাতাল (কমচারী) 
িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

জন শাসন ম ণালয় 

 

১৩৩ ৩৪৪-
আইন,২০১৭ 

১০/১২/২০১৭ 

বা িববাহ িনেরাধ আইন,২০১৭ (২০১৭ 
সেনর ০৬ নং আইন) এর ইংেরিজ 
অ িদত  পাঠ 

মিহলা ও িশ  
িবষয়ক ম ণালয় 

১৩৪ ৩৪৫-
আইন,২০১৭ 

১1/১২/২০১৭ 

বাংলােদশ িডিসয়াল সািভস ( লা)         
িবিধমালা,২০১৭ 

আইন ও িবচার 
িবভাগ 

১৩৫ ৩৪৬-
আইন,২০১৭ 

১৪/১২/২০১৭ 

রি ত এলাকা ব াপনা িবিধমালা, 
২০১৭ এর সংেশাধন 

পিরেবশ ও বন 
ম ণালয় 

১৩৬ ৩৪৭-
আইন,২০১৭ 

Bangladesh Standards and 
Testing Institution 

িশ  ম ণালয় 
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১৪/১২/২০১৭ Ordinance, 1985 এর  section 
24(1) এর অধীন ণীত িবগত ২৯ শ 
আষাঢ়, ১৪০৯ মাতােবক ১৩ লাই, 
২০০২ তািরেখর াপন এস,আর,ও নং 
১৮৯-আইন/২০০২ এর সংেশাধন 

 

১৩৭ ৩৪৮-
আইন,২০১৭ 

১৪/১২/২০১৭ 

Bangladesh Standards and 
Testing Institution 
Ordinance, 1985 এর  section 
24(2) এর অধীন ণীত িবগত ২৯ শ 
আষাঢ়, ১৪০৯ মাতােবক ১৩ লাই, 
২০০২ তািরেখর াপন এস,আর,ও নং  
১৯০-আইন/২০০২ এর সংেশাধন 

িশ  ম ণালয় 

 

১৩৮ ৩৪৯-
আইন,২০১৭ 

২১/১২/২০১৭ 

পিরেবশ সংর ণ িবিধমালা, ১৯৯৭ এর 
সংেশাধন 

পিরেবশ ও বন 
ম ণালয় 

১৩৯ ৩৫০-
আইন,২০১৭ 

২১/১২/২০১৭ 

মৎ  ও মৎ প  (পিরদশন ও 
মানিনয় ণ) িবিধমালা, ১৯৯৭ এর 
সংেশাধন 

মৎ  ও ািণস দ 
ম ণালয় 

১৪০ ৩৫১-
আইন,২০১৭ 

২১/১২/২০১৭ 

বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
আইন, ২০১৭ এর ইংেরিজ পাঠ 

বসামিরক িবমান 
পিরবহন ও পযটন 

ম ণালয় 

১৪১ ৩৫২-
আইন,২০১৭ 

২৭/১২/২০১৭ 

চাকির ( বতন ও ভাতািদ) আেদশ, 
২০১৫ এর সংেশাধন 

অথ িবভাগ 

 

১৪২ ৩৫৩-
আইন,২০১৭ 

২৭/১২/২০১৭ 

টানেক দ   প  তািলকায় 
লাইমে ান পাউডার অ ি র লে  
ইেতা েব জাির ত ১৫ ফা ন,১৪১৯ 
ব া  মাতােবক ২৭ ফ য়াির, ২০১৩ 
ি া  তািরেখর াপন এস,আর,ও 
নং ৫৬-আইন/২০১৩/২৪২৩/  এর 
সংেশাধন 

অভ রীণ স দ 
িবভাগ 
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১৪৩ ৩৫৪-
আইন,২০১৭ 

২৭/১২/২০১৭ 

আনসার ও িভিডিপ হাসপাতাল 
(কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৭ 

জনিনরাপ া িবভাগ 

 

১৪৪ ৩৫৫-
আইন,২০১৭ 

৩১/১২/২০১৭ 

িসরাজগ  জলার তাড়াশ উপেজলা 
সদের পৗরসভা িত া সং া  

ানীয় সরকার 
িবভাগ 
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২০১৮ সেন ণীত এস.আর.ও স হ  

(১ জা য়াির হেত ৩০ ন, ২০১৮ পয )          

িমক  
নং  

এস.আর.ও 
ন র এবং 

তািরখ 

সংি  িশেরানাম  শাসিনক ম ণালয়/ 
িবভাগ/ বােডর নাম 

০১ ০১-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

িবেশষ জজ আদালত নং-২, ঢাকা 
–এ  িবচারাধীন িবেশষ মামলা 
নং-১০/০৮, যাহা শাহবাগ থানার 
মামলা নং-৫৩(২)০৮, এর িবচার 
কায াম  ঢাকা মহানগেরর 
বকিস বাজার এলাকার সরকাির 
আিলয়া মা াসা ও সােবক ঢাকা 
ক ীয় কারাগার সংল  মােঠ 

িনিমত অ ায়ী আদালত ভবেন 
এর িবচািরক আদালেতর ান 
পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

০২ ০২-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

িবেশষ জজ আদালত নং-৯, ঢাকা 
–এ  িবচারাধীন িবেশষ মামলা 
নং-১৬/০৮, যাহা তজগ ও থানার 
মামলা নং-২০(১২)০৭, এর িবচার 
কায াম  ঢাকা মহানগেরর 
বকিস বাজার এলাকার সরকাির 
আিলয়া মা াসা ও সােবক ঢাকা 
ক ীয় কারাগার সংল  মােঠ 

িনিমত অ ায়ী আদালত ভবেন 
এর িবচািরক আদালেতর ান 
পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

০৩ ০৩-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

িবেশষ জজ আদালত নং-৩, 
ঢাকা –এ  িবচারাধীন িবেশষ 
মামলা নং-০৪/০৮, যাহা 
তজগ ও থানার মামলা নং-

৫(৯)০৭, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

০৪ ০৪-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

িবেশষ জজ আদালত নং-৫, ঢাকা 
–এ  িবচারাধীন িবেশষ মামলা 
নং-০৫/১৩, যাহা তজগ ও থানার 
মামলা নং-১৫(৮)১১, এর িবচার 

আইন ও িবচার িবভাগ 
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কায াম  ঢাকা মহানগেরর 
বকিস বাজার এলাকার সরকাির 
আিলয়া মা াসা ও সােবক ঢাকা 
ক ীয় কারাগার সংল  মােঠ 

িনিমত অ ায়ী আদালত ভবেন 
এর িবচািরক আদালেতর ান 
পিরবতন 

০৫ ০৫-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

িবেশষ জজ আদালত নং-৫, ঢাকা 
–এ  িবচারাধীন িবেশষ মামলা 
নং-০৩/১০, যাহা রমনা থানার 
মামলা নং-৮(৭)০৮, এর িবচার 
কায াম  ঢাকা মহানগেরর 
বকিস বাজার এলাকার সরকাির 
আিলয়া মা াসা ও সােবক ঢাকা 
ক ীয় কারাগার সংল  মােঠ 

িনিমত অ ায়ী আদালত ভবেন 
এর িবচািরক আদালেতর ান 
পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

০৬ ০৬-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর দায়রা জজ আদালত, 
ঢাকা –এ িবচারাধীন িবেশষ 
মামলা নং-৪৭৩/১৬, যাহা 
দা সসালাম থানার মামলা নং-
৬২(১)১৫, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

০৭ ০৭-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর দায়রা জজ আদালত, 
ঢাকা –এ িবচারাধীন িবেশষ 
মামলা নং-৩৫০/১৬, যাহা 
দা সসালাম থানার মামলা নং-
৩(৩)১৫, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

০৮ ০৮-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর দায়রা জজ আদালত, 
ঢাকা –এ িবচারাধীন িবেশষ 
মামলা নং-৩৪৯/১৬, যাহা 

আইন ও িবচার িবভাগ 
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দা সসালাম থানার মামলা নং-
৮(২)১৫, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

০৯ ০৯-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর দায়রা জজ আদালত, 
ঢাকা –এ িবচারাধীন িবেশষ 
মামলা নং-৭৮৫/১৬, যাহা 
দা সসালাম থানার মামলা নং-
৫(২)১৫, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

১০ ১০-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর দায়রা জজ আদালত, 
ঢাকা –এ িবচারাধীন িবেশষ 
মামলা নং-৩৭৯/১৬, যাহা 
দা সসালাম থানার মামলা নং-
৬(২)১৫, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

১১ ১১-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর দায়রা জজ আদালত, 
ঢাকা –এ িবচারাধীন িবেশষ 
মামলা নং-৪৭৫/১৬, যাহা 
দা সসালাম থানার মামলা নং-
৩১(২)১৫, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

১২ ১২-
আইন/২০১৮ 

মহানগর দায়রা জজ আদালত, 
ঢাকা –এ িবচারাধীন িবেশষ 

আইন ও িবচার িবভাগ 
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০৪/০১/২০১৮ মামলা নং-৩৪৮/১৬, যাহা 
দা সসালাম থানার মামলা নং-
১২(২)১৫, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

১৩ ১৩-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর দায়রা জজ আদালত, 
ঢাকা –এ িবচারাধীন িবেশষ 
মামলা নং-৩৮৬/১৬, যাহা 
দা সসালাম থানার মামলা নং-
২৯(২)১৫, এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

১৪ ১৪-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর হািকম আদালত নং-০৭, 
ঢাকা–এ িবচারাধীন িপ শন 
মামলা নং-১০৯৬/১৬, এর িবচার 
কায াম  ঢাকা মহানগেরর 
বকিস বাজার এলাকার সরকাির 
আিলয়া মা াসা ও সােবক ঢাকা 
ক ীয় কারাগার সংল  মােঠ 

িনিমত অ ায়ী আদালত ভবেন 
এর িবচািরক আদালেতর ান 
পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

১৫ ১৫-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর হািকম আদালত নং-০৭, 
ঢাকা–এ িবচারাধীন িপ শন 
মামলা নং-১১০/১৫, এর িবচার 
কায াম  ঢাকা মহানগেরর 
বকিস বাজার এলাকার সরকাির 
আিলয়া মা াসা ও সােবক ঢাকা 
ক ীয় কারাগার সংল  মােঠ 

িনিমত অ ায়ী আদালত ভবেন 
এর িবচািরক আদালেতর ান 
পিরবতন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

১৬ ১৬-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

মহানগর অিতির  দায়রা ১ম 
আদালত, ঢাকা–এ িবচারাধীন 
িবেশষ মামলা নং-৫৬/১৬, যাহা 

আইন ও িবচার িবভাগ 
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যা াবাড়ী থানার মামলা নং-
৫৯(১)১৫ এর িবচার কায াম  
ঢাকা মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালত ভবেন এর িবচািরক 
আদালেতর ান পিরবতন 

১৭ ১৭-
আইন/২০১৮ 
০৪/০১/২০১৮ 

িশ া ম ণালেয়র  অধীন  
জাতীয় িশ া ম ও পা ক 
বাড-এর আওতাধীন উ য়ন 
ক  হইেত রাজ  বােজেট 
ানা িরত পেদর পদধারীেদর 

িনয়িমতকরণ ও জ তা িনধারণ 
(িবেশষ িবধান) িবিধমালা, ২০১৮ 

জন শাসন ম ণালয় 

১৮ ১৮-
আইন/২০১৮ 
০৭/০১/২০১৮ 

ফিরদ র জলার ফিরদ র 
পৗরসভার সীমানা স সারণর 

লে  কিতপয় শহর এলাকােক 
পৗর এলাকায় অ করণ 

ানীয় সরকার িবভাগ 

১৯ ১৯-
আইন/২০১৮ 
০৭/০১/২০১৮  

িসেলট জলার িব নাথ উপেজলা 
সদের পৗরসভা গঠন  

ানীয় সরকার িবভাগ 

২০ ২০-
আইন/২০১৮ 
০৭/০১/২০১৮  

াস এ  িসিলেকট িশ  স েরর 
িন তম ম রী বােডর সদ  
িনেয়াগ 

ম ও কমসং ান ম ণালয় 

২১ ২১-
আইন/২০১৮ 
০৭/০১/২০১৮ 

ন িত দমন কিমশন আইন, 
২০০৪ এর ইংেরিজ পাঠ 

মি পিরষদ িবভাগ 
 

২২ ২২-
আইন/২০১৮ 
১০/০১/২০১৮  

ানীয় সরকার (িস  
কেপােরশন) িত া 
িবিধমালা,২০১০ এর সংেশাধন  

ানীয় সরকার িবভাগ 

২৩ ২৩-
আইন/২০১৮ 
১০/০১/২০১৮  

নােটার জলার বনপাড়া 
পৗরসভার পৗর এলাকার সীমানা 

স সারণ 

ানীয় সরকার িবভাগ 

২৪ ২৪-
আইন/২০১৮ 
১০/০১/২০১৮  

Bangladesh Standards 
and Testing Institution 
Ordinance,1985 এর 
section 24 এর sub-
section (2)  এ দ  

মতাবেল িবগত ১১ ই চ  
১৪০৯ ব া  মাতােবক ২৫ শ 
মাচ ২০০৩ ইং তািরেখর াপন 
এস,আর,ও নং ৮৪-আইন/২০০৩ 

িশ  ম ণালয় 
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এর সংেশাধন 
২৫ ২৫-

আইন/২০১৮ 
১০/০১/২০১৮ 

Bangladesh Standards 
and Testing Institution 
Ordin-ance,1985 এর 
section 24(1) এ দ  

মতাবেল িবগত ১১ ই চ  
১৪০৯ ব া  মাতােবক ২৫ শ 
মাচ ২০০৩ ইং তািরেখর াপন 
এস,আর,ও নং ৮৫-আইন/২০০৩ 
এর সংেশাধন 

িশ  ম ণালয় 
 

২৬ ২৬-
আইন/২০১৮ 
১০/০১/২০১৮ 

Bangladesh Standards 
and Testing Institution 
Ordinance,1985 এর 
secti-on 24(2) এর অধীন 
১৩  প েক বা তা লক 
সা িফেকশন মাকস (িসএম) 
লাইেসে র আওতায় আনয়ন 

িশ  ম ণালয় 
 

২৭ ২৭-
আইন/২০১৮ 
১০/০১/২০১৮ 

Bangladesh Standards 
and Testing Institution 
Ordinance,1985 এর 
secti-on 24(1) এর অধীন 
১৩  প েক বা তা লক 
সা িফেকশন মাকস (িসএম) 
লাইেসে র আওতায় আনয়ন 

িশ  ম ণালয় 
 

২৮ ২৮-
আইন/২০১৮  
১০/০১/২০১৮  

স লার ফান হ া েসট 
া ফ া-কচািরং কারখানা 

পিরদশেন ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ িবভাগ এর 
িতিনিধ অ করণ িবষেয় 

এস.আর.ও নং ১৩২-
আইন/২০১৭/১৮/কা মস এর 
সংেশাধন  

অভ রীণ স দ িবভাগ 
 

২৯ ২৯-
আইন/২০১৮ 
১১/০১/২০১৮  

ভারেতর সােবক রা পিত  
ণব খািজ- ক আগামী ১৪-১৭ 

জা য়াির, ২০১৮ তািরখ পয  
বাংলােদশ সফর-কালীন সমেয় 
অতীব ণ ি  (Very 
Important Person) িহসােব 
ঘাষণা  

ধানম ীর কাযালয় 
 

৩০ ৩০-
আইন/২০১৮ 
১৭/০১/২০১৮  

Code of Criminal 
Procedure, 1898 এর 
section 9 এর sub-
section(2), General 

আইন ও িবচার িবভাগ 
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Clauses Act, 1897 এর 
Section 21 এ দ  

মতাবেল এ িবভােগর িবগত ৪ 
জা য়াির, ২০১৮ ি া  তািরেখ 
জারী ত এস,আর,ও নং ০৬-
আইন/২০১৮,  এস,আর,ও নং 
০৭-আইন/২০১৮, এস,আর,ও নং 
০৮-আইন/২০১৮,   এস,আর,ও 
নং ০৯-আইন/২০১৮,   
এস,আর,ও নং ১০-আইন/২০১৮, 
এস,আর,ও নং ১১-আইন/২০১৮,  
এস,আর,ও নং ১২-আইন/২০১৮,  
এস,আর,ও        নং       ১৩-
আইন/২০১৮,  
এবং এস,আর,ও নং ১৬-
আইন/২০১৮ াপনস েহর 
সংেশাধন  

৩১ ৩১-
আইন/২০১৮ 
১৮/০১/২০১৮  

িস  ইেকানিমক জান ঘাষণা 
 

ধানম ীর কাযালয় 
 

৩২ ৩২-
আইন/২০১৮ 
১৮/০১/২০১৮  

অপরাধ স িকত িবষেয় 
পার িরক সহায়তা আইন,২০১২ 
(২০১২ সেনর ৪ নং আইন) এর 
ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১), 
General Clauses Act, 
1897 এর Section 21 এ 

দ  মতাবেল এ িবভােগর 
িবগত ০৮ এি ল,২০১৪ ি া  
তািরেখ জারী ত াপন 
এস,আর,ও নং ৫২(ক)-
আইন/২০১৪ বািতল েম, ক ীয় 
ক প  (Central 
Authority) ন:িনধারণ  

লিজসেল ভ ও সংসদ 
িবষয়ক িবভাগ 

৩৩ ৩৩-
আইন/২০১৮ 
২২/০১/২০১৮  

টাংগাইল জলার আওতাধীন 
ঘাটাইল িফ  ফায়ািরং র  
এলাকায় বা উহার অংশ িবেশেষ 
িফ  ফায়ািরং এবং আ লাির 

াক স পিরচালনা  

জনিনরাপ া িবভাগ 

৩৪ ৩৪-
আইন/২০১৮ 
২২/০১/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল মামলা 
ানা র  

 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৩৫ ৩৫-
আইন/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল মামলা 
ানা র  

জনিনরাপ া িবভাগ 
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২২/০১/২০১৮  

৩৬ ৩৬-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল মামলা 
ানা র  

 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৩৭ ৩৭-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮ 

জাতীয় েক  কমচারী চা ির 
িবধানমালা, ২০১৮  

সং িত িবষয়ক ম ণালয় 

৩৮ ৩৮-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮  

এেমািনয়াম নাইে ট িবিধমালা, 
২০১৮  

ালািন ও খিনজ স দ 
িবভাগ 

৩৯ ৩৯-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮ 

চাকির ( বতন ও ভাতািদ) 
আেদশ,২০১৫ এর সংেশাধন  

অথ িবভাগ 
 

৪০ ৪০-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮ 

চাকির [ -শািসত (Public 
bodies) এবং রা ায়  

িত ানস হ] ( বতন ও ভাতািদ) 
আেদশ, ২০১৫ এর সংেশাধন 

অথ িবভাগ 
 

৪১ ৪১-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮ 

চাকির ( াংক, বীমা ও আিথক 
িত ান) ( বতন ও ভাতািদ) 

আেদশ, ২০১৫ এর সংেশাধন 

অথ িবভাগ 
 

৪২ ৪২-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮ 

চাকির (বাংলােদশ িলশ) 
( বতন ও ভাতািদ) আেদশ, 
২০১৫ এর সংেশাধন 

অথ িবভাগ 
 

৪৩ ৪৩-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮ 

চাকির (বডার গাড বাংলােদশ) 
( বতন ও ভাতািদ) আেদশ, 
২০১৫এর সংেশাধন 

অথ িবভাগ 
 

৪৪ ৪৪-
আইন/২০১৮ 
২৯/০১/২০১৮ 

গণ ত অিধদ র (কমকতা-
কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, 
২০০৮ এর সংেশাধন  

হায়ন ও গণ ত ম ণালয় 

৪৫ ৪৫-
আইন/২০১৮  
২৯/০১/২০১৮  

গােম স িশ  স েরর িন তম 
ম রী বােডর সদ  িনেয়াগ  

ম ও কমসং ান ম ণালয় 

৪৬ ৪৬-
আইন/২০১৮  
২৯/০১/২০১৮ 

বসামিরক িবমান চলাচল আইন, 
২০১৭ এর ইংেরিজ পাঠ  

বসামিরক িবমান পিরবহন 
ও পযটন ম ণালয় 

৪৭ ৪৭-
আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

কমকতা ও কমচারী (মা িমক ও 
উ  িশ া অিধদ র) িনেয়াগ 
িবিধমালা, ১৯৯১ এর সংেশাধন 

মামা িমক ও উ  িশ া 
িবভাগ 

 
৪৮ ৪৮-

আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  সংি  
মামলা ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 
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৪৯ ৪৯-
আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

িসিকউির  সািভ  িশ  স েরর 
িন তম ম রী বােডর সদ  
িনেয়াগ 

ম ও কমসং ান ম ণালয় 

৫০ ৫০-
আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

Bangladesh Inland 
Water Transport 
Authority (BIWTA) ক 
দাউদকাি -বাউিশয়া নদী ব র 
এর সংর ক(Conservator) 
িন করণ  

নৗ-পিরবহন ম ণালয় 
 

৫১ ৫১-
আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

Bangladesh Inland 
Water Transport 

Authority (BIWTA) ক 
দাউদকাি -বাউিশয়া নদী ব েরর 

সীমানা িনধারণ 

নৗ-পিরবহন ম ণালয় 
 

৫২ ৫২-
আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

জাহাজ ভা া িশ  স েরর 
িমক ও কমচারীগেণর জ  

িন তম ম রীর হার িনধারণ 

ম ও কমসং ান ম ণালয় 

৫৩ ৫৩-
আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমানব েরর সীমানা িনধারণ, 
মালামাল বাঝাই ও খালােসর 
জ  যথাযথ ান ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

৫৪ ৫৪-
আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমানব েরর  ওয় ারহাউিজং 

শন ঘাষণা  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

৫৫ ৫৫-
আইন/২০১৮  
০৭/০২/২০১৮ 

হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমানব েরর কা ম হাউস ঢাকা 
এর অিধে ে  এলাকা ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

৫৬ ৫৬-
আইন/২০১৮ 
০৮/০২/২০১৮ 

Bangladesh Civil 
Service (Economic) 
Composition and Cadre 
Rules,1980 এর অিধকতর 
সংেশাধন 

জন শাসন ম ণালয় 

৫৭ ৫৭-
আইন/২০১৮ 
১৫/০২/২০১৮ 

Bangladesh Fishing 
Vessels and Deck 
Officer’s Certifica-tion 
Rules, 2003 এর সংেশাধন  

নৗ-পিরবহন ম ণালয় 

৫৮ ৫৮-
আইন/২০১৮ 
১৫/০২/২০১৮ 

বাংলােদশ হাই- টক পাক 
ওয় ারহাউিজং শন 
(Warehousing station) 
িবিধমালা, ২০১৫ এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

৫৯ ৫৯-
আইন/২০১৮ 
১৫/০২/২০১৮ 

ামীণ াংক (পিরচালক 
িনবাচন) িবিধমালা, ২০১৪ এর 
অিধকতর সংেশাধন 

আিথক িত ান িবভাগ 
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৬০ ৬০-
আইন/২০১৮ 
১৫/০২/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৬১ ৬১-
আইন/২০১৮ 
১৫/০২/২০১৮ 

গাজী র জলার কািলয়াৈকর 
পৗরসভার  পৗর এলাকার 

সীমানা স সারণ 

ানীয় সরকার িবভাগ 

৬২ ৬২-
আইন/২০১৮ 
২০/০২/২০১৮ 

মে াপিলটন ািজে ট 
আদালত নং-২২, ঢাকা-এ 
িবচারাধীন িপ শন মামলা নং-
০৯/১৬ এর িবচার কায ম 
পিরচালনা কিরবার জ  ঢাকা 
মহানগেরর বকিস বাজার 
এলাকার সরকাির আিলয়া মা াসা 
ও সােবক ঢাকা ক ীয় কারাগার 
সংল  মােঠ িনিমত অ ায়ী 
আদালেত ানা র  

আইন ও িবচার িবভাগ 

৬৩ ৬৩-
আইন/২০১৮ 
২০/০২/২০১৮ 

সরকাির ইউনানী ও আ েবিদক 
মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল 

(কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা, 
২০১৮ 

া  িশ া ও পিরবার 
ক াণ িবভাগ 

৬৪ ৬৪-
আইন/২০১৮ 
২০/০২/২০১৮ 

ানারী িশ  স েরর িমক ও 
কমচারীগেণর জ  িন তম 
ম রীর হার িনধারণ 

ম ও কমসং ান ম ণালয় 

৬৫ ৬৫-
আইন/২০১৮ 
২৬/০২/২০১৮ 

চ াম ও বা রবান জলার 
আওতাধীন দাহাজারী িফ  
ফায়ািরং র  এলাকায় িফ  
ফায়ািরং ও আ লাির াক স 
পিরচালনা  

জনিনরাপ া িবভাগ 

৬৬ ৬৬-
আইন/২০০১৮ 
২৬/০২/২০১৮ 

চ াম ও বা রবান জলার 
আওতাধীন দাহাজারী িফ  
ফায়ািরং রে  িফ  ফায়ািরং ও 
আ লাির াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৬৭ ৬৭-
আইন/২০০১৮ 
২৬/০২/২০১৮ 

িসেলট জলার আওতাধীন িসেলট  
িফ  ফায়ািরং রে  িফ  
ফায়ািরং এবং আ লাির 

াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৬৮ ৬৮-
আইন/২০০১৮ 
২৭/০২/২০১৮ 

Private Sector Power 
Generation Policy of 
Bangladesh এ িনধািরত শত 
ও বিণত ব া অ সাের গ ত 
private power generation 
company ক ক িব ৎ ক  
িনমােণর জ  আমদািন ত া , 

জাতীয় রাজ  বাড 
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ই ইপেম , ইেরকশন 
ােটিরয়ালস, য পািত ও 

য াংশ এর উপর েযাজ  উৎেস 
আয়কর দান হইেত অ াহিত 

দান 
৬৯ ৬৯-

আইন/২০০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

িশ  একােডমীর কমচারী 
িবধানমালা, ১৯৯০ এর 

সংেশাধন 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয় 

৭০ ৭০-
আইন/২০০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

হাটহাজারী িফ  ফায়ািরং র  
এলাকায় িফ  ফায়ািরং ও 
আ লাির াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৭১ ৭১-
আইন/২০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

িলশ িবভাগ (নন- িলশ 
কমকতা ও কমচারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা,১৯৯৬ এর সংেশাধন 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৭২ ৭২-
আইন/২০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

জয় রহাট জলার প চিবিব 
পৗরসভার পৗর এলাকার সীমানা 

স সারণ  

ানীয় সরকার িবভাগ 

৭৩ ৭৩-
আইন/২০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

রিজ ার জনােরেলর কাযালয়, 
জ  ও  িনব ন কমচারী 
িনেয়াগ িবিধমালা,২০১৮ 

ানীয় সরকার িবভাগ 

৭৪ ৭৪-
আইন/২০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

Customs Act,1969 এর 
section 9(b) মতাবেল এ 
িবভাগ হেত িবগত ১৯ 
জ ,১৪২৩ ব া  মাতােবক 

০২ ন,২০১৬ ি া  তািরেখর 
াপন এস,আর,ও নং ১৯২-

আইন/২০১৬/৩৮/  এর 
সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৭৫ ৭৫-
আইন/২০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

Customs Act,1969 এর 
section 10(a) মতাবেল এ 
িবভাগ হেত িবগত ১৪ ভা  ১৪২৩ 
ব া  মাতােবক ২৯ 
আগ ,২০১৬ ি া  তািরেখর 

াপন এস,আর,ও নং ২৭৫-
আইন/২০১৬/১৩০/  এর 
সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

৭৬ ৭৬-
আইন/২০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

Customs Act,1969 এর 
section 11 মতাবেল এ 
িবভাগ হেত িবগত ১৪ ভা  ১৪২৩ 
ব া  মাতােবক ২৯ 
আগ ,২০১৬ ি া  তািরেখর 

াপন এস,আর,ও নং ২৭৬-
আইন/২০১৬/১৩১/  এর 

জাতীয় রাজ  বাড 
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সংেশাধন 

৭৭ ৭৭-
আইন/২০১৮ 
০৪/০৩/২০১৮ 

িব ৎ ও ালানীর ত সরবরাহ 
ি  (িবেশষ িবধান) আইন, 

২০১০ এর আওতায় Build, 
Own, Operate and 
Transfer প িতেত 
ক বাজােরর মেহশখািলেত 
দিনক ৫০০ এমএমএসিসএফিড 
মতাস  ভাসমান এলএনিজ 

টািমনাল াপন শীষক কে  
িনেয়ািজত কাদাির িত ান 
SUMMIT LNG 
Tirminal Co. (pvt) Ltd. 
এর অ েল উ  কা ািনর 
উপর েযাজ  আয়কর হেত 
অ াহিত দান 

জাতীয় রাজ  বাড 

৭৮ 78-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

Customs Act,1969 এর 
section 19(1) এবং  
সংেযাজন কর আইন,১৯৯১ এর 
ধারা ১৪(১) এ মতাবেল এই 
িবভােগর ১৮ জ ,১৪২৪ ব া  
মাতােবক ১ ন,২০১৭ ি া  

তািরেখর াপন এস,আর,ও নং 
১৫৮-আইন/২০১৭/৪৪/ কা মস 
এর সংেশাধান 

জাতীয় রাজ  বাড 

৭৯ ৭৯-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৩/২০১৮ 

জ  ও  িনব ন 
িবিধমালা,২০১৮ 

ানীয় সরকার িবভাগ 

৮০ ৮০-
আইন/২০১৮ 
১৫/০৩/২০১৮ 

Essential Services 
(Second) 
Ordinance,1958 এর 
section 3(1) এর মতাবেল 
গত ০৯ ভা , ১৪২৪ ব া  
মাতােবক ২৪ আগ , ২০১৭ 

ি া  তািরেখর াপন 
এস.আর.ও নং ২৬৮-
আইন/২০১৭ এর সংেশাধন 

ম ও কমসং ান ম ণালয় 

৮১ ৮১-
আইন/২০১৮ 
১৫/০৩/২০১৮ 

বডার গাড বাংলােদশ ( িশ ণ) 
িবিধমালা, ২০১৬ এর সংেশাধন 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৮২ ৮২-
আইন/২০১৮ 

মানাখালী এয়ার িডেফ  (এিড) 
িফ  ফায়ািরং রে   িফ  

জনিনরাপ া িবভাগ 
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১৫/০৩/২০১৮ ফায়ািরং ও আ লাির াক স 
পিরচালনা 

৮৩ ৮৩-
আইন/২০১৮ 
১৫/০৩/২০১৮ 

িনদািনয়া িফ  ফায়ািরং   রে   
িফ  ফায়ািরং এবং আ লাির 

াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৮৪ ৮৪-
আইন/২০১৮ 
১৫/০৩/২০১৮ 

ঘাটাইল িফ  ফায়ািরং   রে   
িফ  ফায়ািরং এবং আ লাির 

াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৮৫ ৮৫-
আইন/২০১৮ 
১৫/০৩/২০১৮ 

ফৗজদারহাট এবং হািলশহর 
এয়ার িডেফ  (এিড) ফায়ািরং 
রে   িফ  ফায়ািরং এবং 

আ লাির াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৮৬ ৮৬-
আইন/২০১৮ 
১৫/০৩/২০১৮ 

সীতা  িফ  ফায়ািরং রে  
িফ  ফায়ািরং এবং আ লাির 

াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৮৭ ৮৭-
আইন/২০১৮ 
২০/০৩/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৮৮ ৮৮-
আইন/২০১৮ 
২০/০৩/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৮৯ ৮৯-
আইন/২০১৮ 
২০/০৩/২০১৮ 

হাইওেয় িলশ িবিধমালা,২০০৯ 
এর সংেশাধন 

জনিনরাপ া িবভাগ 

৯০ ৯০-
আইন/২০১৮ 
২০/০৩/২০১৮ 

দিজ কারখানা িশ  স েরর 
িমক ও কমচািরগেণর জ  

িন তম ম িরর হার িনধারণ 

ম ও কমসং ান ম ণালয় 
 

৯১ ৯১-
আইন/২০১৮ 
২০/০৩/২০১৮ 

বাংলােদশ া  িবভাগীয় নন-
মিডেকল কমচাির িনেয়াগ 

িবিধমালা, ২০১৮ 

া  সবা িবভাগ 
 

৯২ ৯২-
আইন/২০১৮ 
২২/০৩/২০১৮ 

ল ী র জলার সদর 
উপেজলাধীন চ গ  পৗরসভা 
গঠন করার লে  শহর এলাকা 
ঘাষণা 

ানীয় সরকার িবভাগ 

৯৩ ৯৩-
আইন/২০১৮ 
২২/০৩/২০১৮ 

িবিসএস (বয়স, যা তা ও 
সরাসির িনেয়ােগর জ  পরী া) 
িবিধমালা, ২০১৪ এর সংেশাধন 

জন শাসন ম ণালয় 
 

৯৪ ৯৪-
আইন/২০১৮ 
২২/০৩/২০১৮ 

চ াম জলার প য়া পৗরসভার 
িব মান এলাকা স সারেণর 
লে  ািবত প ী 
এলাকাস হেক শহর এলাকা 
ঘাষণার অিভ ায় করণ 

ানীয় সরকার িবভাগ 
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৯৫ ৯৫-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৩/২০১৮ 

িম সং ার বাড (কমকতা ও 
কমচারী) সংেশািধত িনেয়াগ 
িবিধমালা,২০১৪ এর সংেশাধন 

িম ম ণালয় 

৯৬ ৯6-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৩/২০১৮ 

বাংলােদশ ালািন ও িব ৎ 
গেবষণা কাউি ল িত া 

িব ৎ িবভাগ 

৯৭ ৯7-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৩/২০১৮ 

খা  অিধদ র (কমচারী) িনেয়াগ 
িবিধমালা,২০১৮ 

খা  ম ণালয় 
 

৯৮ ৯8-
আইন/২০১৮ 
04/০4/২০১৮ 

নারী ও িশ  িনযাতন দমন 
াই নাল গঠন ও অিধে  

িনধারণ 

আইন ও িবচার িবভাগ 

৯৯ ৯9-
আইন/২০১৮ 
04/০4/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১০০ 100-
আইন/২০১৮ 
04/০4/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১০১ 101-
আইন/২০১৮ 
04/০4/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১০২ 102-
আইন/২০১৮ 
04/০4/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১০৩ 103-
আইন/২০১৮ 
04/০4/২০১৮ 

Bangladesh Standards 
and Testing Institution 
Ordinan-ce,1985 এর 
section 24(2) এর মতাবেল 
িবগত ২৫ শ ফা ন,১৪০৯ ব া  
মাতােবক ৯ই মাচ,২০০৩ 

ি া  তািরেখর াপন 
এস,আর,ও নং ৬৮-আইন/২০০৩ 
এর সংেশাধন 

িশ  ম ণালয় 

১০৪ 10৪-
আইন/২০১৮ 
04/০4/২০১৮ 

Bangladesh Standards 
and Testing Institution 
Ordinan-ce,1985 এর 
section 24(1) এর মতাবেল 
িবগত ২৫ শ ফা ন,১৪০৯ ব া  
মাতােবক ৯ই মাচ,২০০৩ 

ি া  তািরেখর াপন 
এস,আর,ও নং ৬৯-আইন/২০০৩ 
এর সংেশাধন 

িশ  ম ণালয় 
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১০৫ 10৫-
আইন/২০১৮ 
0৫/০4/২০১৮ 

স াস িবেরাধী িবেশষ াই নাল 
গঠন ও অিধে  িনধারণ 

আইন ও িবচার িবভাগ 

১০৬ 10৬-
আইন/২০১৮ 
১২/০4/২০১৮ 

পাবনা জলার জানগর 
পৗরসভার এলাকা স সারণ 

ানীয় সরকার িবভাগ 

১০৭ ১০৭-
আইন/২০১৮ 
১২/০৪/২০১৮ 

Protection and 
Conservation of Fish 
Rules,1985 সংেশাধন 

মৎ  ও ািণ স দ 
ম ণালয় 

১০৮ ১০৮-
আইন/২০১৮ 
১২/০৪/২০১৮ 

াি ক প সাম ী উৎপাদনকারী 
ভ াট রিজ াড িশ  িত ােনর 
জ  কােটড ক ালিসয়াম 
কােবােনট পাউডাের আেরাপণীয় 
িব মান আমদািন  ২৫% 
থেক াস কের ৫% এ িনধারণ 

জাতীয় রাজ  বাড 

১০৯ ১০৯-
আইন/২০১৮ 
১২/০৪/২০১৮ 

Wadud Bhuyan 
Scholarship Trust 
(WBST) ক ক াংেক ায়ী 
বা স য়ী আমানেতর ে  
অিজত েদর উপর Income 
tax Ordinance,1984 এর 
section 44(4)(b) এর িবধান 
অ যায়ী আয়কর অ াহিত দান 

জাতীয় রাজ  বাড 

১১০ ১১০-
আইন/২০১৮ 
১২/০৪/২০১৮ 

সরকাির কমচারী ( লা ও 
আিপল) িবিধমালা,২০১৮ 

জন শাসন ম ণালয় 

১১১ ১১১-
আইন/২০১৮ 
১২/০৪/২০১৮ 

Bangladesh Bank 
General Regulations, 
1977 এর সংেশাধন 

আিথক িত ান িবভাগ 

১১২ ১১২-
আইন/২০১৮ 
১২/০৪/২০১৮ 

Bangladesh Bank 
General Regulations, 
1977 এর সংেশাধন 

আিথক িত ান িবভাগ 

১১৩ ১১৩-
আইন/২০১৮ 
২৪/০৪/২০১৮ 

ক বাজার জলার আওতাধীন 
মানাখালী এয়ার িডেফ  (এিড) 

ফায়ািরং র  এলাকায় িফ  
ফায়ািরং ও আ লাির াক স 
পিরচালনা  

জনিনরাপ া িবভাগ 

১১৪ ১১৪-
আইন/২০১৮ 
২৪/০৪/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১১৫ ১১৫-
আইন/২০১৮ 
২৪/০৪/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 
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১১৬ ১১৬-
আইন/২০১৮ 
২৪/০৪/২০১৮ 

কটন িশ  স েরর িমক ও 
কমচািরগেণর জ  িন তম 
ম িরর হার িনধারণ 

ম ও কমসং ান ম ণালয় 

১১৭ ১১৭-
আইন/২০১৮ 
২৪/০৪/২০১৮ 

Bangladesh Standards 
and Testing Institution 
Ordinan-ce,1985 এর 
section 24(1) এর মতাবেল 
িবগত ১১ই চ ,১৪০৯ ব া  
মাতােবক ২৫ মাচ,২০০৩ 

ি া  তািরেখর াপন 
এস,আর,ও নং ৮৫-আইন/২০০৩ 
এর সংেশাধন 

িশ  ম ণালয় 

১১৮ ১১৮-
আইন/২০১৮ 
২৪/০৪/২০১৮ 

Bangladesh Standards 
and Testing Institution 
Ordinan-ce,1985 এর 
section 24(2) এর মতাবেল 
িবগত ১১ই চ ,১৪০৯ ব া  
মাতােবক ২৫ মাচ,২০০৩ 

ি া  তািরেখর াপন 
এস,আর,ও নং ৮৪-আইন/২০০৩ 
এর সংেশাধন 

িশ  ম ণালয় 

১১৯ ১১৯-
আইন/২০১৮ 
২৪/০৪/২০১৮ 

উি দ সংগিনেরাধ 
িবিধমালা,২০১৮ 

িষ ম ণালয় 

১২০ ১২০-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

বসরকাির অথৈনিতক অ েলর 
জিমর মািলক-উে া া ক ক 
তােদর ারা গ ত কনেসা ম বা 
জেয়  ভ ার কা ািন 
(Special Purpose 
Company) এর িনকট জিম 
িব য় দিলেলর উপর আয়কর 
অ ােদশ, ১৯৮৪ এর ধারা 53H 
এর অধীন েদয় উৎেস আয়কর 
হেত অ াহিত দান 

জাতীয় রাজ  বাড 

১২১ ১২১-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

জাতীয় নদী র া কিমশেনর 
কমচারী চাকির 

িবধানমালা,২০১৮ 

নৗপিরবহন ম ণালয় 

১২২ ১২২-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

ালািন িনরী া 
িবধানমালা,২০১৮ 

িব ৎ িবভাগ 
 

১২৩ ১২৩-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

চ াম জলার আওতাধীন 
ফৗজদারহাট এবং হািলশহর 

এয়ার িডেফ  (এিড) ফায়ািরং 

জনিনরাপ া িবভাগ 
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র  এলাকায় িফ  ফায়ািরং 
এবং আ লাির াক স 
পিরচালনা 

১২৪ ১২৪-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

চ াম জলার আওতাধীন 
সীতা  িফ  ফায়ািরং র  
এলাকায় িফ  ফায়ািরং এবং 
আ লাির াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১২৫ ১২৫-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

িসেলট জলার আওতাধীন িসেলট 
িফ  ফায়ািরং র  এলাকায় 
িফ  ফায়ািরং এবং আ লাির 

াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১২৬ ১২৬-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

চ াম জলার আওতাধীন 
হাটহাজারী িফ  ফায়ািরং র  
এলাকায় িফ  ফায়ািরং এবং 
আ লাির াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১২৭ ১২৭-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

চ াম ও বা রবান জলার 
আওতাধীন দাহাজারী িফ  
ফায়ািরং র  এলাকায় িফ  
ফায়ািরং এবং আ লাির  

াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১২৮ ১২৮-
আইন/২০১৮ 
২৬/০৪/২০১৮ 

চ াম ও বা রবান জলার 
আওতাধীন দাহাজারী িফ  
ফায়ািরং র  এলাকায় িফ  
ফায়ািরং এবং আ লাির 

াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১২৯ ১২৯-
আইন/২০১৮ 
০৬/০৫/২০১৮ 

Regulations for Working 
of Chittagong Port 
(Cargo & Container), 
2001 সংেশাধন 

নৗপিরবহন ম ণালয় 

১৩০ ১৩০-
আইন/২০১৮ 
০৬/০৫/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল  মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১৩১ ১৩১-
আইন/২০১৮ 
১৩/০৫/২০১৮ 

জাতীয় অ ািধকার ক  
িবিধমালা, ২০১৮ 

ধানম ীর কাযালয় 

১৩২ ১৩২-
আইন/২০১৮ 
১৩/০৫/২০১৮ 

এলএনিজ আমদািনর ে  উৎস 
কর ৫% (প চ শতাংশ) হেত াস 
কের ২% ( ই শতাংশ) 
িনধারেণর জ  Income Tax 
Rules,1984 এর rule 17A 
সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

১৩৩ ১৩৩-
আইন/২০১৮ 

ময়মনিসংহ জলার ময়মনিসংহ 
পৗরসভার পৗর এলাকার সীমানা 

ানীয় সরকার িবভাগ 
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১৩/০৫/২০১৮ স সারেণর লে  এস,আর,ও 
নং ১৩৩(ক)-আইন/২০১৬ 
সংেশাধন 

১৩৪ ১৩৪-
আইন/২০১৮ 
১৩/০৫/২০১৮ 

ঢাকা  Bay of Bengal 
Initiative for Multi-
Sectoral Technical and 
Economic Cooperation 
(BIMSTEC)  ক 
International 
Organization িহেসেব ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

১৩৫ ১৩৫-
আইন/২০১৮ 
১৩/০৫/২০১৮ 

বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন 
আইন,২০১৭ এর ইংেরিজেত 
অ িদতকরণ 

নৗপিরবহন ম ণালয় 

১৩৬ ১৩৬-
আইন/২০১৮ 
১৩/০৫/২০১৮ 

গণ া  ডায়ালাইিসস স ার 
ক ক িকডিন ডায়ালাইিসেসর 
জ  আমদািন ত tubing sets 
ও A.V. Fistula Needle 
Set এর উপর েযাজ  উৎেস 
অি ম আয়কর দান হেত 
কিতপয় শত Income Tax 
Ordinance,1984 এর 
Section 44 এর Sub-
Section (4) এর clause (b) 
এর অধীন অ াহিত দান  

জাতীয় রাজ  বাড 

১৩৭ ১৩৭-
আইন/২০১৮ 
১৩/০৫/২০১৮ 

ঢাকা  কািরয়া Eximbank 
(EDCF Representative 
Office, Dhaka) ক 
Development Partner of 
Bangladesh িহেসেব ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 

১৩৮ ১৩৮-
আইন/২০১৮ 
২১/০৫/২০১৮ 

গাজী র জলার কািলয়াৈকর 
পৗরসভার পৗর এলাকার সীমানা  

স সারেণর লে  কিতপয় প ী 
এলাকােক শহর এলাকা ঘাষণা 

ানীয় সরকার িবভাগ 

১৩৯ ১৩৯-
আইন/২০১৮ 
২১/০৫/২০১৮ 

Essential Services 
(Second) 
Ordinance,1958 এর িবধান 
অ যায়ী বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন 
বােডর সকল িণর চা রীর 

ে  উ  Ordinance এর 
েযাজ তার ময়াদ ৬ (ছয়) মাস 

বিধতকরণ 

ম ও কমসং ান ম ণালয় 

১৪০ ১৪০- Federal Institute for জাতীয় রাজ  বাড 
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আইন/২০১৮ 
২১/০৫/২০১৮ 

Geosciences and 
National Resources 
(Bundesanstalt fur 
Gewisswnschanften und. 
Rohstoffe, BGR) ক 
Development Partner of 
Bangladesh িহেসেব ঘাষণা 

১৪১ ১৪১-
আইন/২০১৮ 
২১/০৫/২০১৮ 

অ সর িব ম র ফাউে শন এর 
অ েল দ  দান ও অ দান 
িহেসেব া  আয়েক Income 
Tax Ordinance,1984 এর 
section 44 এর sub-
section (4) এর clause (b) 
এর অধীন আয়কর অ াহিত 

দান 

জাতীয় রাজ  বাড 

১৪২ ১৪২-
আইন/২০১৮ 
২৭/০৫/২০১৮ 

থাই াে র Her Royal 
Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn- ক 
আগামী ২৮-৩১ ম, ২০১৮ 
তািরখ পয  বাংলােদশ 
সফরকালীন সমেয় অতীব 
¸iæZ¡c~Y© ি  (Very 
Important Person) িহসােব 
ঘাষণা 

ধানম ীর কাযালয় 

১৪৩ ১৪৩-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৪৪ ১৪৪-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৪৫ ১৪৫-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৪৬ ১৪৬-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৪৭ ১৪৭-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৪৮ ১৪৮-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 
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১৪৯ ১৪৯-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫০ ১৫০-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫১ ১৫১-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫২ ১৫২-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫৩ ১৫৩-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫৪ ১৫৪-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫৫ ১৫৫-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫৬ ১৫৬-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫৭ ১৫৭-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫৮ ১৫৮-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৫৯ ১৫৯-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৬০ ১৬০-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

সাবরাং িরজম পাক অথৈনিতক 
অ ল ঘাষণা 

ধানম ীর কাযালয় 

১৬১ ১৬১-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

বীমা আইন, ২০১০ এর ইংেরিজ 
পাঠ কাশ 

আিথক িত ান িবভাগ 

১৬২ ১৬২-
আইন/২০১৮ 
২৯/০৫/২০১৮ 

িসেড  আব ল হািমদ 
মিডেকল কেলজ, িকেশারগ -এ 

এএফিস হলথ িলিমেটড এবং 
ভারেতর Fortis Escorts 

জাতীয় রাজ  বাড 
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Heart Institute এর যৗথ 
উে ােগ দেরাগ সং া  
িবেশষািয়ত া েসবা দান 
হইেত অিজত আয়েক আয়কর 

দান হইেত অ াহিত দান 
১৬৩ ১৬৩-

আইন/২০১৮ 
৩১/০৫/২০১৮ 

প র পারমাণিবক িব ৎ ক  
িনমাণ কে র অ েল জাির ত 

াপন এস.আর.ও নং ২৬৫-
আইন/ ২০১৬/ ৩৯/ কা মস, 
তািরখ ১৮/০৮/২০১৬ ি া  
এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 

১৬৪ ১৬৪-
আইন/২০১৮ 
০৫/০৬/২০১৮ 

গাজী র জলার কালীগ  
পৗরসভার পৗর এলাকার সীমানা  

স সারেণর লে  কিতপয় প ী 
এলাকােক শহর এলাকা ঘাষণা 

ানীয় সরকার িবভাগ 

১৬৫ ১৬৫-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা, 
২০০৮ এর সংেশাধন 

পিরক না ম ণালয় 

১৬৬ ১৬৬-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৬৭ ১৬৭-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৬৮ ১৬৮-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৬৯ ১৬৯-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৭০ ১৭০-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৭১ ১৭১-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৭২ ১৭২-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৭৩ ১৭৩-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
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১৭৪ ১৭৪-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৭৫ ১৭৫-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৭৬ ১৭৬-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৭৭ ১৭৭-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর বােজট 
সং া  

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৭৮ ১৭৮-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

Importers, Exporters and 
Indentors (Registration) 
Order,1981 এর সংেশাধন 

বািণজ  ম ণালয় 

১৭৯ ১৭৯-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

িড় াম জলার সানাহাট 
লব েরর কায ম চা  করার 

জ  Customs Act,1969 
এর অধীন ইেতামে  ঘািষত  

শেনর ওয় ারহাউিজং শন 
িহসােব ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৮০ ১৮০-
আইন/২০১৮ 
০৭/০৬/২০১৮ 

িড় াম জলার সানাহাট 
লব েরর কায ম চা  করার 

জ  Customs Act,1969 
এর অধীন ইেতামে  ঘািষত  

শেনর অিধে /সীমানা 
(limit) িনধারণ বক মালামাল 
বাঝাইকরণ ও খালােসর 

(loading and unloading 
of goods)  জ  যথাযথ ান 
(proper place)  িহসােব 
ঘাষণা 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৮১ ১৮১-
আইন/২০১৮ 
১১/০৬/২০১৮ 

কমকতা ও কমচারী (বাংলােদশ 
ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ  
অিধদ র) িনেয়াগ 
িবিধমালা,১৯৯৯ এর সংেশাধন 

র া সবা িবভাগ 

১৮২ ১৮২-
আইন/২০১৮ 
১১/০৬/২০১৮ 

ক বাজার জলার আওতাধীন 
িনদািনয়া এয়ার িডেফ  (এিড) 
ফায়ািরং র  এলাকায় এিড 
ফায়ািরং এবং আ লাির 

াক স পিরচালনা 

জনিনরাপ া িবভাগ 

১৮৩ ১৮৩-
আইন/২০১৮ 

ড ১ পেদ পেদা িতর মা েম 
িনেয়াগ আেদশ,২০১৮ 

জন শাসন ম ণালয় 
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১১/০৬/২০১৮ 

১৮৪ ১৮৪-
আইন/২০১৮ 
১১/০৬/২০১৮ 

গণ া  ক  এর দান ও অ দান 
িহেসেব া  আয় এবং দাতা 

ি  ও িত ােনর অ েল 
কিতপয় শেত Income Tax 
Ordinance, 1984 এর 
section 44 এর sub-
section (4) এর  clause (b)  
এর অধীন ৫ (প চ) বছেরর জ  
আেরাপণীয় আয়কর দান হইেত 
অ াহিত দান 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৮৫ ১৮৫-
আইন/২০১৮ 
১১/০৬/২০১৮ 

এম. কােসম া  ক ক 
পিরচািলত তােরক মেমািরয়াল 
হাসপাতাল এর া েসবা 
কায ম পিরচালনা এবং দান-
অ দান হইেত া  আয়েক উ  
হাসপাতােলর অ েল ৩ (িতন) 
বছেরর জ  আয়কর দান 
হইেত অ াহিত দান 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৮৬ ১৮৫-
আইন/২০১৮ 
১১/০৬/২০১৮ 

বীমা বসা িনব ন িফ 
িবিধমালা,২০১২ এর সংেশাধন 

আিথক িত ান িবভাগ 

১৮৭ ১৮৭-
আইন/২০১৮ 
১১/০৬/২০১৮ 

বাংলােদশ সনাবািহনীর ক াণ 
ও নবাসন পিরদ র ক ক 
পিরচািলত (১) সনাবািহনী 
িচিকৎসা সহায়ক ক  তহিবল, 
(২) ধানম ীর ি  তহিবল, (৩) 
সনাবািহনী :  ভাতা তহিবল 

এবং (৪) অনেকালিজ স ার 
তহিবল এর ায়ী বা স য়ী 
আমানেতর উপর অিজত দ 
আয়েক ৫ (প চ) বছেরর জ  
আয়কর অ াহিত দান 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৮৮ ১৮৮-
আইন/২০১৮ 
১১/০৬/২০১৮ 

ময়মনিসংহ জলার ময়মনিসংহ 
পৗরসভার পৗর এলাকার সীমানা 

স সারেণর লে  শহর এলাকা 
ঘাষণা সং া  াপন 

এস,আর,ও নং ২৬৯-
আইন/২০১৬ এর তফিসেলর 
সংেশাধন 

ানীয় সরকার িবভাগ 

১৮৯ ১৮৯-
আইন/২০১৮ 

 সংেযাজন কর 
িবিধমালা,১৯৯১ এর সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 
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১৪/০৬/২০১৮ 

১৯০ ১৯০-
আইন/২০১৮ 
২৫/০৬/২০১৮ 

Income Tax 
Ordinance,1984  এর 
section 44(4)(b) মতাবেল 
িবগত ১৩ আষাঢ়, ১৪১৯ ব া  
মাতােবক ২৭ ন,২০১২ ি া  

তািরেখর াপন এস,আর,ও নং 
২২৪-আইন/আয়কর/২০১২ এর 
সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৯১ ১৯১-
আইন/২০১৮ 
২৫/০৬/২০১৮ 

Income Tax Rules,1984 
এর কিতপয় িবধান সংেশাধন 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

১৯২ ১৯২-
আইন/২০১৮ 

২৬/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজট  অ ি র লে  ণীত 

 িবষয়ক াপেনর সংেশাধন  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৯৩ ১৯৩-
আইন/২০১৮ 

২৬/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজট  অ ি র লে  ণীত 

 িবষয়ক াপেনর সংেশাধন  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৯৪ ১৯৪-
আইন/২০১৮ 

২৬/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজট  অ ি র লে  ণীত 

 িবষয়ক াপেনর সংেশাধন  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৯৫ ১৯৫-
আইন/২০১৮ 

২৬/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  অ ি র লে  ণীত 

 িবষয়ক াপেনর সংেশাধন  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৯৬ ১৯৬-
আইন/২০১৮ 

২৬/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজট  অ ি র লে  ণীত 

 িবষয়ক াপেনর সংেশাধন  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৯৭ ১৯৭-
আইন/২০১৮ 

২৬/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজট  অ ি র লে  ণীত 

 িবষয়ক াপেনর সংেশাধন  

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৯৮ ১৯৮-
আইন/২০১৮ 

২৬/০৬/২০১৮ 

ইেলক িনক সীল ও লক সবা 
িবিধমালা,২০১৮ 

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

১৯৯ ১৯৯-
আইন/২০১৮ 
২৭/০৬/২০১৮ 

Registration Act,1908 
এর section 78 এর মতাবেল  
িবগত ১৮ অ হায়ণ, ১৪২১ 
ব া  মাতােবক ০২ 
িডেস র,২০১৪ ি া  তািরেখ 
জাির ত াপন এস,আর,ও নং 
২৭৭-আইন/২০১৪ এর সংেশাধন 

আইন ও িবচার িবভাগ 

২০০ ২০০-
আইন/২০১৮ 

নকলনিবশগেণর অ িলিপ কাজ 
বাবদ অথ আদায় ও 

আইন ও িবচার িবভাগ 
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২৭/০৬/২০১৮ পিরেশাধকরণ িবিধমালা,২০১৮  

২০১ ২০১-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  সংেযাজন কর ও 
স রক  িবষয়ক াপেনর 
সংেশাধন ও ন ন াপন জাির 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

২০২ ২০২-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  সংেযাজন কর ও 
স রক  িবষয়ক াপেনর 
সংেশাধন ও ন ন াপন জাির 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

২০৩ ২০৩-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  সংেযাজন কর ও 
স রক  িবষয়ক াপেনর 
সংেশাধন ও ন ন াপন জাির 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

২০৪ ২০৪-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  সংেযাজন কর ও 
স রক  িবষয়ক াপেনর 
সংেশাধন ও ন ন াপন জাির 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

২০৫ ২০৫-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  সংেযাজন কর ও 
স রক  িবষয়ক াপেনর 
সংেশাধন ও ন ন াপন জাির 

জাতীয় রাজ  বাড 
(কা মস িবভাগ) 

২০৬ ২০৬-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  সংেযাজন কর ও 
স রক  িবষয়ক াপেনর 
সংেশাধন ও ন ন াপন জাির 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

২০৭ ২০৭-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  সংেযাজন কর ও 
স রক  িবষয়ক াপেনর 
সংেশাধন ও ন ন াপন জাির 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

২০৮ ২০৮-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ড়া  
বােজেট  সংেযাজন কর ও 
স রক  িবষয়ক াপেনর 
সংেশাধন ও ন ন াপন জাির 

জাতীয় রাজ  বাড 
 

২০৯ ২০৯-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

বাংলােদশ সরকার এবং জাপান 
সরকােরর মে  স ািদত 
Exchange of Notes 
এর আওতায় JICA 
assisted ক  Dhhaka 
Mass Rapid Transit 
Development 
Project বা বায়ন থেক 
উ ূত জাপািন কাদার, 

জাতীয় রাজ  বাড 
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সরবরাহকারী বা কনসালেট  এর 
বসা হেত উ ূত আয় এবং উ  
কে  কমরত জাপািন কম েদর 

আেয়র উপর আেরাপণীয় আয়কর 
দান হেত অ াহিত দান 

২১০ ২১০-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

ম ণালয় ও িবভাগস েহর িহসাব 
কােষর কমচারী িনেয়াগ 

িবিধমালা,২০১৮ 

জন শাসন ম ণালয় 

২১১ ২১১-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

ত িবচার াই নােল মামলা 
ানা র 

জনিনরাপ া িবভাগ 

২১২ ২১২-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

জািতসংেঘর মহাসিচব His 
Exce-llency Mr. 
Antonio Guterres– ক 
আগামী ০১-০২ লাই, ২০১৮ 
তািরখ পয  বাংলােদশ 
সফরকালীন সমেয় অতীব 

ণ ি  িহসােব ঘাষণা 

ধানম ীর কাযালয় 

২১৩ ২১৩-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

িব  াংেকর িসেড  H.E. 
Mr. Jim Yong Kim- ক 
আগামী ৩০ ন-০২ লাই,২০১৮ 
তািরখ পয  বাংলােদশ 
সফরকালীন সমেয় অতীব 

ণ ি  িহসােব ঘাষণা 

ধানম ীর কাযালয় 

২১৪ ২১৪-
আইন/২০১৮ 

২৮/০৬/২০১৮ 

অথরাইজ  ইকেনািমক 
অপােরটর ( ী িত দান) 
িবিধমালা,২০১৮ 

জাতীয় রাজ  বাড 
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দশম অ ায় 
    পিরিশ  
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পিরিশ -১ 

আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় ম ী এবং এ িবভােগ কমরত িসিনয়র সিচবসহ থম িণর 
কমকতাগেণর নাম, পদিব ও কানা: 

 
আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক ম ণালেয়র ম ীর দ র 

 
 
 

জনাব আিন ল 
হক 

এম,িপ 

 
 
 

ম ী 

৯৫৫০০১৬ 
(অিফস)  

ফ া : ৯৫৭৭১১৭  
minister@legisl
ativediv.gov.bd 

 

বািড়  নং-২, রাড নং-
১৯/এ, বনানী, ঢাকা। 

 

 
 

জনাব এম. 
মা ম 

 
 

মাননীয় ম ীর 
একা  সিচব 

৯৫৭৬৬২৩ (অিফস) 
৯১১২৩২৪(বাসা) 

০১৮১৯৪৮১২০০( মা
বাঃ) 

md.masum51@
gmail.com 

 

বাসা নং: এন.এ.িস-৩,  
জাতীয় সংসদ উ মান 

আবািসক এলাকা, জাতীয় 
সংসদ ক া াস, শর-ই 

বাংলা নগর, ঢাকা। 

 

 
 

জনাব মাঃ 
রােশ ল 

কাওসার ঞা 

 
 

মাননীয় ম ীর 
সহকারী একা  

সিচব 

৯১৩৭২৫০ (অিফস) 
৯৩৬০৮৪৪ (বাসা) 

০১৭১৪৬১৯৯০২( মা
বাঃ) 

apstomin@legisl
ativediv.gov.bd 

 
৩৫/িস, দি ণ কমলা র, 

ঢাকা। 

 

 
 

জনাব ড. মা. 
রজাউল কিরম 

 
 

জনসংেযাগ 
কমকতা 

৯৫১৪৪৩১ (অিফস) 
০১৯১৩২৯৫৭১৮( মা

বাঃ) 
rezaulki77@gm

ail.com  
senior.info@legi
slativediv.gov.b

d 
 

 
২৭৪/৩, উ র 

শাহজাহান র, ঢাকা। 
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লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর িসিনয়র সিচেবর দ র 
 

িম
ক নং 

 কমকতার নাম  পদিব 
ফান নং ও ই- মইল আবািসক কানা 

১. 

 
 

জনাব মাহা দ 
শিহ ল হক 

 
 

িসিনয়র সিচব 

৯৫৪০০৯৮(অিফস) 
৫৮১৫৮৬৮৫(বাসা)  
ফ া :৯৫৫৬৫৩৫ 

secretary@legislative
div.gov.bd 

 

াট নং-৩, 
দালনচ পা, গভঃ 

অিফসাস 
কায়াটাস, 

এেলনবাড়ী, 
তজগ ও, ঢাকা। 

 

  
২. 

 

 

জনাব আশা র 
রহমান 

 

 
 

িসিনয়র 
সিচেবর 

একা  সিচব 

 

 

৯৫৬৯৪৮৭(অিফস) 
৫৮১৫২৯৩৯ (বাসা) 

০১৭১৬১৫৪০২০( মাবাইল)  

pstosecretary@legisla
tivediv.gov.bd 

 

াট# এ-৩, 
বাড়ী# ৫৪, 

মিন রীপাড়া, 
ফামেগট, ঢাকা-

১২১৫। 
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লিজসেল ভ াফ ং কমকতাগণ 
 

িম
ক নং 

 কমকতার নাম  পদিব 
ফান নং ও ই- মইল আবািসক কানা 

 

১. 
 

বগম নাসিরন 
বগম 

 

 
 

অিতির  
সিচব 

(Post 
Retirement 

Leave 
ভাগরত) 

৯৫৪৫০৭৩(অিফস) 
৯৬১৪১৫৯(বাসা) 
ফ া :৯৫৬৬২২১ 

০১৯২০৪৯৯০১৮( মাবাইল) 
nasreen@legislatived

iv.gov.bd 

২৬৪, এিলফ া  
রাড, ঢাকা। 

 
 
 
 

২. 
 

বগম সালমা 
িবনেত কািদর 

 
 
 

অিতির  
সিচব  

(Post 
Retirement 

Leave 
ভাগরত) 

৯৫৪৯০৩৭(অিফস) 
৯৬৭০৩৮৮(বাসা) 
ফ া :৯৫৪০৫৭১ 

০১৫৫২৩৩৩১৯০( মাবাইল) 
salma@legislativediv

.gov.bd 

 াট নং-৪ িব, 
বাড়ী নং-৩৬/৩, 

রাড নং-৪, 
ধানমি , ঢাকা। 

 
 

৩. জনাব ছােয়দ 
আহ দ 

 
 
 

অিতির  
সিচব 

৯৫৭৭৪১৫(অিফস) 
৫৮১৫৯৯৫৬(বাসা) 
ফ া : ৯৫৭৩২৩৩ 

০১৫৫০১৫০৬৩১( মাবাইল) 
sayed@legislativediv.

gov.bd 
sayedahmed60@yaho

o.com 

 ৯২, হােতমবাগ 
রাড, রােয়র 

বাজার, ঢাকা। 
 
 
 
 

৪. 

 

জনাব নেরন দাস 

 
 

-সিচব 

৯৫৭৪৪৭৮ (অিফস) 
৪৭১১৩৭৭৭(বাসা) 

০১৫৫৪৩০৩২৭৭( মাবাইল) 
 naren@legislativediv

.gov.bd 
 

াট নং-
৭০৫/৭০৬, 

ইিলিশয়াম ভবন, 
১১, হাটেখালা  
রাড, কা িল, 

ঢাকা। 
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৫. 

 

জনাব মাঃ 
মই ল কিবর 

 
 
 

-সিচব 

৯৫১৩৭৯৯(অিফস) 
৯৬১৩২৬৮(বাসা) 

০১৮১১৪১৬০০৫( মাবাইল) 
moinul@legislativedi

v.gov.bd 

 ৬৬/িড, 
আিজম র 
অিফসাস 
কায়াটাস, 

আিজম র,  
ঢাকা। 

৬. জনাব মা ন 
ফরহাদ 

 
 
 

-সিচব 

৯৫৬৩০০১(অিফস) 
৫৫০৯৩২৬৬(বাসা) 

০১৭৩২৯৮৮১০৪( মাবাইল) 
farhad@legislativedi

v.gov.bd 

 বািড় নং-৪৫, 
রাড নং-৯/ িব, 
স র-৫, উ রা, 

ঢাকা। 
 
 
 

৭. 
জনাব হািফজ 

আহেমদ চৗ রী 
 

 
 

-সিচব 

৯৫৫৭৭৯১(অিফস) 
৪৭১১৪৩৫৩(বাসা) 

০১৫৫২৩১৫২৬৮( মাবাইল) 

hafiz@legislativediv.
gov.bd 

hafizchowdhury@ya
hoo.com 

৭৯/এ, আর, ক 
িমশন রাড, ঢাকা। 

 
 
 
 

৮. 
জনাব মাঃ 

শািহ র ইসলাম 
 

 
 

-সিচব 

৯৫৭০৬৫২(অিফস) 
৯৩৫৭৭০৩(বাসা) 

০১৮১৩১১৭৬৮৬( মাবাইল) 
shahinur@legislative

div.gov.bd 

৪২, িনউ সািকট 
হাউজ, ই াটন 
গােডন, রমনা, 

ঢাকা। 
 
 

৯. ড. মাহা দ 
মিহউ ীন 

 
 

-সিচব 

৯৫৭০৬৫৩(অিফস) 
৯৩৩৪৪৯৭(বাসা) 

০১৭১৬৭৮৯৪৫৭( মাবাইল) 
mohiuddin@legislati

vediv.gov.bd 
dmuddin@gmail.com 

 ১০/৩, বইলী 
ায়ার  অিফসাস 
কায়াটাস, িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 
 
 

১০. জনাব কাজী 
আির ামান 

 
 

-সিচব 

৯৫৭০৬৫১(অিফস) 
৯৩৩৬৩৯৫(বাসা) 

০১৭২৪৭১৪৮৯০( মাবাইল) 
arifuzzamankazi@ya

hoo.com 

২/২০, বইলী 
গেজেটড অিফসাস 

কায়াটাস, িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 
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১১. 

 

ড. মাঃ 
জােক ল 
আেবদীন 

 
 

-সিচব  

৯৫৪০১১০(অিফস) 
০১৭১১৯৭৪৭০৭( মাবাইল) 

jakerul@legislativedi
v.gov.bd 

jakerul_abedin@yaho
o.com 

৬/৫, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস,  িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 
 

১২. 

 

জনাব মাঃ 
রিফ ল হাসান 

 
 

-সিচব 

৯৫৭০৬৫৫(অিফস) 
৫৮৩১৩৫৪১(বাসা) 

০১৮১৭৫৪৯৫৫৫( মাবাইল) 
rafiq_minlaw@yahoo

.com 
 

৬/৯, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস,  িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 
 

১৩. 

 

জনাব মাঃ 
রিমজ উি ন 

চৗ রী 

 
উপ-সিচব 

(Post 
Retirement 

Leave 
ভাগরত) 

৯৫৭৮৫১১(অিফস) 
৮১৪৩৮৬৩(বাসা) 

০১৭১৫৬৭২১৬২( মাবাইল) 
ramiz@legislativediv.

gov.bd 

 বাসা নং-৫৭১ 
সড়ক নং-৮, 

বায় ল আমান 
হাউিজং সাসাই  
(আদাবর), ঢাকা। 

 

১৪. 

 

জনাব রজা 
আলী 

 
 

উপ-সিচব 

৭১১৪৫০১ (বাসা) 

০১৫৫২৪৩৬৪১২ ( মাবাইল) 

reza@legislative
div.gov.bd 

 

৩ পাতলাখান লন 
ল ীবাজার, ঢাকা। 

১৫. জনাব মাঃ 
মাহ র রহমান 

 
 
 

উপ-সিচব 

৯৫৫৮০৫৭ (অিফস) 
৯৬৭৩০৭৯(বাসা) 

০১৭১১৫৮৮৩০৭( মাবাইল) 
mahbubur@legislativ

edev.gov.bd 
mahabub375@yahoo.

com 

৭৬/িড, আিজম র 
অিফসাস 
কায়াটাস, 

আিজম র, ঢাকা। 
 
 
 

 ১৬. 

 

বগম মাছাঃ 
জা া ল 
ফরেদৗস 

 
 
 

উপ-সিচব 

৯৫৭০০৬৩ (অিফস) 
৯৩৩৬১১৩(বাসা) 

০১৭১২০৯৪৭০৫( মাবাইল) 
jannatul@legislatived

iv.gov.bd 

 ২/২১, বইলী 
গেজেটড অিফসাস 

কায়াটাস, িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 
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 ১৭. জনাব মাঃ 
িন ামান 

 
 
 

উপ-সিচব 

৯৫৪৫৭৫৯(অিফস) 
৯৬৭৫১৭৪(বাসা) 

০১৭১২৬৮১৮১৩( মাবাইল) 
munir@legislativediv

.gov.bd 
mjamanlaw@yahoo.c

om 

৬৮/িস, আিজম র 
অিফসাস 
কায়াটাস, 

আিজম র, ঢাকা। 
 
 
 
 

১৮. 
জনাব মাহা দ 
আসা ামান 

র 

 
 
 

উপ-সিচব 

৯৫১৪২২০(অিফস) 
৯৩৩৩৮৪৫(বাসা) 

০১৯১৬০৩৯০২৭( মাবাইল)  
asadnur13@gmail.co

m 

 ৬/৩, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস,  িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 

 ১৯. 
জনাব এস, এম, 

শাফােয়ত 
হােসন 

 
 
 

উপ-সিচব 

৯৫৪০৭৭৯(অিফস) 
৯৩৩৬০৯৪(বাসা) 

০১৭১১২৬৪১৫৭( মাবাইল) 
shafaet@legislativedi

v.gov.bd 
shafaet.hossen@yaho

o.com 

১৫/৯, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস,  িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 
 
 

 ২০. 
 

জনাব িজ. এম. 
আিত র রহমান 

জামালী 

 
 

উপ-সিচব 

৯৫১৩৬৫৫(অিফস) 
৯৩৫৩৬৮০(বাসা) 

০১৫৫২৩১৬৭৪৭( মাবাইল) 
zamaly@legislativedi

v.gov.bd 
zamaly_law@yahoo.

com 

 ১৭৪/১ (৫ম তলা), 
ডা ার গিল, বড় 
মগবাজার, ঢাকা। 

 
 
 
 

 ২১. ড. খােলদা 
পারভীন 

 
 
 

উপ-সিচব 

৯৫৪০১১৬ (অিফস) 
৯৩৪০৪৫৭(বাসা) 

০১৭১৫০১৫২৩১( মাবাইল) 
khaleda@legislatived

iv.gov.bd 
khaleda_parven@yah

oo.com 

৮/৫, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস, িনউ  
বইলী রাড, 

ঢাকা। 
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 ২২. 

 

জনাব মাহা দ 
আির ল 
কায়সার 

 
 
 

উপ-সিচব 

৯৫৬৫৯০৯(অিফস) 
৯১২৪৭৭৮(বাসা) 

০১৯২২৫২৭২৬৫( মাবাইল) 
kaiser@legislativediv

.gov.bd 
kaiser.mol@gmail.co

m 

 াট নং: ১/এফ 
(৩য় তলা-পি ম), 

ভবন: পলাশ, 
সাবহানবাগ 

‘ই’টাইপ গভণেম  
অিফসাস 
কায়াটাস, 

ধানমি , ঢাকা-
১২০৭। 

 ২৩. জনাব মাহা দ 
আব ল হািলম 

 
 
 

উপ-সিচব 

৯৫৪০৩১৯(অিফস) 
৯৩৫৪৭৬১(বাসা) 

০১৭১৬৫৫১০৯৩( মাবাইল) 
halim@legislativediv.

gov.bd 
halim_minlaw@yaho

o.com 

 ১৭/২, াি ক 
সািকট হাউজ 

রাড, রমনা, ঢাকা। 
 
 
 
 
 

 ২৪. 
বগম মানা 
ইয়াসিমন 
ফরেদৗসী 

 
 

িসিনয়র 
সহকারী সিচব 

৯৫৪০০৪১ (অিফস) 
০১৭৯০১০৭৯৬৯( মাবাইল) 

rumana@legislativedi
v.gov.bd 

 ৫১, িনউ সািকট 
হাউজ, ই াটন, 
রমনা, ঢাকা। 

 
 
 

 ২৫. 

 

জনাব মাঃ 
রাজীব হাসান 

 
 
 

িসিনয়র 
সহকারী সিচব 

৯৫৪০০৪২(অিফস) 
৯৩৪৭৯৮১(বাসা) 

০১৭২৩৩৯০৩৮৪( মাবাইল) 
razib@legislativediv.

gov.bd 
mrhasan91@yahoo.c

om 

 ১১/২২, বইলী 
রাড অিফসাস 

কায়াটাস, ঢাকা। 
 
 

 ২৬. বগম মা মা 
জামান 

 
 

িসিনয়র 
সহকারী সিচব 

৫৭১৬০৬৫৭ (অিফস) 
৮৩৯৬৯৬৮(বাসা)  

০১৭১৫২৩১৫৬৯( মাবাইল) 
masoma@legislative

div.gov.bd 
masoma_zaman@yah

oo.com 

বাড়ী নং-৪, ক-
িব, মইন রাড, 
বন , ঢাকা। 
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২৭. 

 

বগম ফারজানা 
আ ার 

 
 

িসিনয়র 
সহকারী সিচব 

(চ:দা:) 

৯৫৪৬৪৬০ (অিফস) 
৫৮৩১৪৩৯৬ (বাসা) 

০১৭৪৩৭৭২৩৬৮( মাবাইল) 
farjana@legislativedi

v.gov.bd 

১২/১০, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস, িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 
 

২৮. 

 

মৗ মী দাস 

 
 

িসিনয়র 
সহকারী সিচব 

(চ:দা:) 

৯৫৪৬৫১১ (অিফস) 
৫৮৩১৪৫৭৫ (বাসা) 

০১৯১১২২৩০৫৬( মাবাইল) 
mousumi@legislative

div.gov.bd 

৩৩০/১, রাজ 
িভলা (৩য় তলা), 

িভ, রাড, ব 
রাম রা, ঢাকা। 

 

২৯. 

 

বগম মিরনা 
লতানা 

 
 

িসিনয়র 
সহকারী সিচব 

(চ:দা:) 

৫৭১৬০৬৫৬ (অিফস) 
৯১৪৩০০৯ (বাসা) 

০১৬৭১৫৮৯৩৮৮( মাবাইল) 
marina@legislativedi

v.gov.bd 
 

২৭৭, এিলফ া  
রাড, ঢাকা। 

 
 
 
 

৩০. 

 

জনাব মাঃ 
পন চৗিকদার 

 
 

সহকারী সিচব 

৫৭১৬০৬৫১ (অিফস) 
৯৬৭২৯৫৪(বাসা) 

০১৯১২২৭৬৬১৫( মাবাইল) 
shapan@legislativedi

v.gov.bd 

বািড় নং- ৯০ 
বাদশা িময়া ভবন, 

ভাগল র লন, 
হাজারীবাগ, ঢাকা। 

 
 

৩১. 

 

জনাব মাঃ 
আির ল ইসলাম 

 
 

সহকারী সিচব 

৯৫৮৫৮৯৪ (অিফস) 
৫৮৩১৪৩৯৬ (বাসা) 

০১৭১৭-৭৯৭৯৯৫ ( মাবাইল) 
arif@legislativediv.g

ov.bd 

৬৭/২, িজগাতলা, 
ধানমি , ঢাকা। 

 
 
 
 

৩২. 

 

 
বগম িজহান 

িবনেত এনাম 
 
 

 
 

সহকারী সিচব 
 

৯৫৬২৬৫৫ (অিফস) 
৯৩৬০১৮৪ (বাসা) 

০১৭১১৪৬১০২৩( মাবাইল) 
ap@legislativediv.go

v.bd 

২/২(িনচতলা), 
গেজেটড অিফসাস 

কায়াটাস, িনউ 
বইলী রাড, 

রমনা, ঢাকা। 
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৩৩. 

 

বগম মািবয়া 
খা ন 

 
 

সহকারী সিচব 
 

৯৫৪০৯৫৩ (অিফস) 
৯৩৬০২১৫ (বাসা) 

০১৭৩৪৪৩৬৬৯৬( মাবাইল) 
mabia1215@gmail. 

 

১১/২, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস, বইলী 
রাড, ঢাকা। 

 

৩৪. 

 

জনাব মাঃ আ  
রায়হান 

 
 

সহকারী সিচব 
 
 

৫৭১৬০৬৫২ (অিফস) 
৯৩৪৮৫০৪ (বাসা) 

০১৭১০৫০৭৯৪৭( মাবাইল) 
raihanlaw@gmail.co

m 

৯/১০, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস, বইলী 
রাড, ঢাকা। 

৩৫. 

 

জনাব মাঃ 
সািহ র রহমান 

 
 

সহকারী সিচব 
 
 

৯৫৪০৩১৯ (অিফস) 
৯৩৫০৯৮৩ (বাসা) 

০১৯১২০৬৭৫৩৯( মাবাইল) 
shahindu2004@gmail

.com 

১৩৯ মািলবাগ 
বাজার রাড, 

মািলবাগ, ঢাকা। 
 
 

৩৬.  

 

বগম ফাহিমদা 
বগম 

 
 

সহকারী সিচব 
 

৯৫৪৬৪০৯ (অিফস) 
৫৫১৫১৬৪৯ (বাসা) 

০১৭১২২৭৬৭৮৪ ( মাবাইল) 
famo1302@gmail.co

m 

১৯/এইচ, শখ 
সােহব বাজার, 

আিজম র, ঢাকা। 

 
 

 অ বাদ দ েরর কমকতাগণ 
 

িমক 
নং 

কমকতার ছিব কমকতার নাম  পদিব 
ফান নং ও ই- মইল এে স আবািসক কানা 

১. 

 

জনাব হঃ 
জািকর হােসন  

 
 

-সিচব 
( লিজসেল ভ 
অ বাদ)(চ:দা:) 

৯৫৭৫৮০১(অিফস) 
৮১৪১৩৩০(বাসা) 

০১৭১৮২৯৫৮৮৮( মাবাইল) 
zakir@legislativediv

.gov.bd 
zakir_hossain@yaho

o.com 

২/৮, গেজেটড 
অিফসাস হাে ল, 

ীণেরাড, ঢাকা। 
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২. 

 

জনাব গাজী 
কািল াহ 

 
উপ-সিচব 

( লিজসেল ভ 
অ বাদ) 

৯৫৭৩৭৯৯(অিফস) 
৮১৪১৩৩২(বাসা) 

০১৭৪৬৬৩০০০৬( মাবাইল) 
gazikalimullah@yah

oo.com 

১/৭, িজ.ও 
হাে ল, ীণেরাড, 

ঢাকা-১২০৫। 

৩. 

 

জনাব দীপংকর 
িব াস 

 
উপ-সিচব  

( লিজসেল ভ 
অ বাদ) 
(চ:দা:) 

৯৫৭৪১৩৮(অিফস)  
৯৩৫১৫৯০ (বাসা) 

০১৯১৭০১৪৮৪৩( মাবাইল) 
dipankar_minlaw@y

ahoo.com 

টগর, সরকাির 
ভবন, ৫৭ 

িনউই াটন, ঢাকা-
১০০০। 

৪. 

 

বগম শিমলী 
আহে দ 

 
িসিনয়র 

সহকারী সিচব  
( লিজসেল ভ 

অ বাদ)  

৯৫১৩৬৬০(অিফস) 
৯১৩৫৫৩৩(বাসা) 

০১৬৮৮৯২৮৬৩৬( মাবাইল) 
sharmily.ahmed@ya

hoo.com 

১৪/৮, সাবহানবাগ 
সরকাির িনউ 

অিফসাস 
কায়াটাস, 
াবাদ, ঢাকা। 

 

৫. 

 

বগম হািলমা 
খা ন 

 

 
সহকারী সিচব  
( লিজসেল ভ 

অ বাদ) 
 

৭৪১১৯০১১ (অিফস) 
৯৮৩২২২৩(বাসা) 

০১৮১৮০১৯৫৩৮( মাবাইল) 
 halima@legislatived

iv.gov.bd 

িড, এম.িস-৯৫, 
উ র কাফ ল 

ঢাকা ক া নেম , 
ঢাকা-১২০৬। 

৬. 

 

জনাব মাঃ 
শাহজাহান িময়া 

 

 
সহকারী সিচব  
( লিজসেল ভ 

অ বাদ) 
 

৯৫১৩৪৪৩(অিফস) 
৫৫০৭৪৯৪৫(বাসা) 

০১৬২৪১৩৩৭৩৩ ( মাবাইল) 
shahjahan@legislati

vediv.gov.bd 

 বাড়ী-০৬, রাড-
৩, ক-িস, 
সকশন-২, 

িমর র, ঢাকা। 
 

৭. মাছঃ নাজমা 
বগম 

 
 

সহকারী সিচব  
( লিজসেল ভ 

অ বাদ) 
 
 

৫৭১৬০৬৫৫ (অিফস) 
৯৩৪৮৩৭৫(বাসা) 

০১৭২১৫৪৪৭৩০( মাবাইল) 
nazma44a@gmail.co

m 

ক  নং-৫৯,১, 
ই াটন 

গােডন,রমনা, 
ঢাকা। 
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আইিস  শাখার কমকতাগণ 
 

িমক 
নং 

কমকতার ছিব কমকতার নাম  পদিব 
ফান নং ও ই- মইল এে স আবািসক কানা 

১. 

 

জনাব মাহা দ 
িজয়া উ ীন 

 
 

িসে ম 
এনািল  

৪৭১১৮৩৫৩(অিফস) 
৮৭১৩৯২৩(বাসা) 

০১৭৪৯৬৯৯৪২১( মাবাইল) 
system.analyst@legisl

ativediv.gov.bd 

৯২/১,মা কাটা, 
ঢাকা ক া নেম , 

ঢাকা। 
 

২. 

 

জনাব মাহ ব 
আলম 

 
সহকারী 

া ামার 

৯৫৪৫০১১(অিফস)  
৯৩৪৬৫১০ (বাসা) 

০১৯১১০৪৯৬৫২ ( মাবাইল) 
ap@legislativediv.go

v.bd 

১১/২৪, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস, বইলী 
রাড, রমনা, ঢাকা। 

৩. 

 

েকৗঃ জনাব 
মাঃ নািহদ 

িময়া 

 
সহকারী 

মইনেট া  
ইি িনয়ার 

৯৫৪৫৫৬২ (অিফস)  
০১৬৭২৫১৯৭৭২ ( মাবাইল) 
ame@legislativediv.

gov.bd 

৭/৩, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস, বইলী 
রাড, রমনা, ঢাকা। 
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ণ ও কাশনা এবং সংেশাধন ও অিভেযাজন শাখার কমকতাগণ 
 

িম
ক নং 

কমকতার ছিব কমকতার নাম  পদিব 
ফান নং ও ই- মইল এে স আবািসক কানা 

১. 

জনাব মাহা দ 
দেলায়ার 
হােসন 

 

 
সহকারী সিচব 

( ণ ও 
কাশনা) 

৯৫১৪২২৭(অিফস) 
৯২০৫১৮৫(বাসা) 

০১৭১১৯৮৭৬৬৮( মাবাইল) 
delowarminlaw@gm
ail.com, delowar@ 

legislativediv.gov.bd 

ই-১৫/১৮, 
টাকশাল, পাঃ 

িব.ও.এফ, 
গাজী র। 

 

 
 

 
 
 
 
 

িহসাব শাখার কমকতাগণ 
 

িমক 
নং 

কমকতার ছিব কমকতার নাম  পদিব 
ফান নং ও ই- মইল এে স আবািসক কানা 

১. 

 

জনাব মাঃ 
জেবদ আলী 

দওয়ান 

 
 

িহসাবর ণ 
কমকতা 

৯৫১৪০৩২(অিফস)  
৭৫০১৩২৪ (বাসা) 

০১৭১৫৩৯৮০০৫( মাবাইল) 
 accounts@legislativ

ediv.gov.bd 

বাসা নং-৯২, রাড 
পি ম াংড়া, 

সা িলয়া, ডমরা, 
ঢাকা। 
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জন শাসন/অ  ম ণালয় হেত /পদায়ন ত কমকতাগণ 
 

িমক 
নং 

কমকতার ছিব কমকতার নাম  পদিব ফান নং ও ই- মইল এে স আবািসক কানা 

১. 

 

মা: ওয়া দ 
হােসন 

উপ-সিচব 

৯৩৪৫২৭৪ (অিফস) 
০১৭১৮২১৯৬৯৭ ( মাবাইল) 

১৬/৭, বইলী 
ায়ার অিফসাস 

কায়াটাস, বইলী 
রাড, রমনা, ঢাকা। 

২. বগম শাহানা 
লতানা  

 
 

িসিনয়র 
সহকারী ধান 

৯৫৭৫৩৭২ (অিফস) 
৮১৮১৪০২(বাসা) 

০১৯১৮৩১৮০৩৮( মাবাইল) 
 

িব-৩, ই-১২, 
আগারগ ও  িনউ 
কেলানী, শের 

বাংলানগর, ঢাকা। 

৩. 

 
জনাব মাঃ 
িফেরাজ খান  

 

সহকারী সিচব 
(সংেশাধন ও 
অিভেযাজন) 

৯৫৪০৩২৯ (অিফস) 
০১৭৫৯১১৪৮৮৬ ( মাবাইল) 

 

বাসা- হােটল 
স াট, ম নং-

৩০১, স নবািগচা, 
ঢাকা। 

 

৪. জনাব মাঃ 
আিন ন নবী 

 
 

সহকারী সিচব 
( শাসন-৩) 

৯৫৮৮১৫১(অিফস) 
৫৮৩১৪২৮৮(বাসা) 

০১৭১৬৬২৭৬৫৩( মাবাইল) 
anisun@legislativedi

v.gov.bd 

বাসা-এ৫৩৫৭/১১, 
ম বাগ, মগবাজার, 

ঢাকা। 
 
 

৫. 

 

জনাব মাঃ 
লহাজ আলী 
সরকার  

 

 
 

সহকারী সিচব 
( শাসন-১) 

৯৫৪০৫৭৩(অিফস)  
৫৫০০৭২৯৮(বাসা) 

০১৭২০০২২৬৭৮( মাবাইল) 

julhaz@legislativedi
v.gov.bd 

১/৮, আগারগ ও 
িনউ কেলানী, 
শেরবাংলা নগর 

ঢাকা। 
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পিরিশ -২ 

২০১৭-২০১৮ অথ-বছের লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভাগ ক ক ত  অিধকার আইেনর অধীন ত  দান স িকত 
িববরণ  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

িম
ক

 ন
ং 

 

ক
পে

র 
না

ম 

ত
 অ

িধ
ক

ার
 আ

ইন
, ২

০০
৯ 

এর
 ফ

রে
মট

 অ
যা

য়ী
 ত

 
সর

বর
ােহ

র 
জ

 আ
েব

দে
নর

 স
ং

া 

ত
 স

রব
রা

েহ
র 

 ম
া

েম
 িন

ি
ত 

আ
েব

দে
নর

 স
ং

া 

অ
ের

াধ
ত 

ত
 ন

া 
দয়

ার
 িস

াে
র 

সং
া 

দা
িয়

া
 ক

মক
তার

 িস
াে

র 
িব

ে
 আ

িপ
েল

র 
সং

া 

আ
িপ

ল 
িন

ি
র 

সং
া 

কপ
 ক

ক
 দ

ািয়
া

 ক
মক

তার
 িব

ে
 

হী
ত 

শা
ি

লক
 

ব
ার

 স
ং

া 

ত
 অ

িধ
ক

ার
 (ত

 
াি

 স
ং

া
) ি

বি
ধম

াল
া, 

২০
০৯

 এ
র 

িব
িধ

 ৮
 অ

যা
য়ী

 ত
ে

র 
 ব

াব
দ 

আ
দা

য়
ত

 অ
েথর

 
পি

রম
াণ

 

ক
প

 
হী

ত
 িব

িভ
 ক

াযে
মর

 িব
বর

ণ 

      

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

  

 

 

লিজসেল ভ 
ও সংসদ 

িবষয়ক িবভাগ 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

০ 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

       আেবদেন যািচত ত  এ 
িবভাগ সংি  না হওয়ায় 
ত  সরবরােহ অপারগতার 
িবষয় আেবদনকারীেক 
জািনেয় দয়া হয়। 
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পিরিশ -৩ 
২০১৭-২০১৮ অথ-বছের এ িবভােগর সহায়তায় া িরত উে খেযা  ি স েহর তািলকা 

 

 
 

SL.no. Agreement Title Aid 
Nature 

Signing Date Amount 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Secondary Education Sector 
Investment Program-Project 3 

Loan 9 August, 2018 two hundred twenty-five 
million Dollars 
($225,000,000) 

2 Emergency Assistance Project Grant 9 August,  2018 one hundred million 
Dollars ($100,000,000) 

3 Power System Efficiency 
Improvement Project 

Grant 9 August,  2018 twenty-two million four 
hundred forty-two 
thousand Dollars ($ 
22,442,000) 

4 Power System Efficiency 
Improvement Project-Additional 
Financing 

Grant 9 August,  2018 three million Dollars ($ 
3,000,000) 

5 Railway Rolling Stock 
Operations Improvement Project 

Loan 31 July, 2018 three hundred fifty-four 
million Dollars ($ 
354,000,000) 

6 Rupsha 800-Megawatt 
Combined Cycle Power Plant 
Project 

Loan 2 August,  2018 five hundred million 
Dollars ($ 500,000,000) 

7 Southwest Transmission Grid 
Expansion Project 

Loan 10 September, 
2018 

three hundred fifty million 
Dollars ($ 350,000,000) 

8 Second Small and Medium-
Sized Enterprise Development 
Project 

Loan 18 January, 2017 two hundred million 
Dollars ($ 200,000,000) 

9 Bangladesh Power System 
Enhancement and Efficiency 
Improvement Project 

Loan 29 May, 2017 Six hundred sixteen 
million Dollars ($ 
500,000,000) 
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10 Skills for Employment 
Investment Program-Tranche 2 

Loan 14 February, 
2017 

one hundred million 
Dollars ($100,000,000) 

11 South Asia Subregional 
Economic Cooperation Dhaka-
Northwest Corridor Road 
Project-Phase 2-Tranche 1 

Loan 22 November, 
2017 

fifty million Dollars ($ 
50,000,000) 

12 Third Urban Governance and 
Infrastructure Improvement 
(Sector) Project-Additional 
Financing 

Loan 19 September, 
2017 

one hundred million 
Dollars ($ 100,000,000) 

13 Installation of Single Point 
Mooring (SPM) with Double 
Pipe Line Project 

Loan 3 November, 
2017 

GCL Loan- 
¥569,664,000,00 
(Renminbi Five Hundred 
Sixty Nine Million and 
Six Hundred Sixty Four 
Thousand Yuan only) 

14 Modernization of 
Telecommunication Network for 
Digital Connectivity Project 

Loan 10 April, 2018 ¥ 1,547,071,939.09 
(Renminbi One Billion 
Five Hundred Forty Seven 
Million and Seventy One 
Thousand Nine Hundred 
Thirty Nine Yuan and 
Nine Cents only 

15 Padma Bridge Rail Link Project Loan April 27, 2018 US Dollar Two Billion 
Six Hundred Sixty-Seven 
Million Nine Hundred 
Thirty-Seven Thousand 
Five Hundred only (USD 
2,667,937,500,00) 

16 Establishment of 160 Upazila 
ICT Training and Resource 
Centers for Education (UITRCE) 
Project 

Loan  Seventy Six Million 
Twenty Two Thousand 
US Dollars 
(US$76,022,000) 

17 Procurement of 150 nos. Meter 
Gauge Passenger Carriages 
Project 

Loan 20 February,2017 One Hundred One Million 
US Dollars (US$ 
101,000,000) 



 
 

140 
 

18 Procurement of 20 nos. Meter 
Gauge Locomotives Project 

Loan 20 February, 
2017 

Ninety One Million US 
Dollars (US$ 91,000,000) 

19 Enhancement and Strengthening 
of Power Transmission Network 
in Eastern Region Project 

Loan 10 April, 2018 three hundred and seventy 
six million Euro thousand 
(€376,000,000) 

20 Bangladesh Insurance Sector 
Development Project 

Loan 10 April, 2018 Forty Seven Million Nine 
Hundred Thousand  
Special Drawing Rights 
(SDR 47,900,000) 

21 National Strategy for 
Development of Statistics 
Implementation Support Project 

Loan 28 June, 2018 Ten million three hundred 
thousand (SDR 
10,300,000) 

22 Transforming Secondary 
Education for Results Operation 

Loan 13 August, 2018 three hundred sixty six 
million six hundred 
thousand Special Drawing 
Rights (SDR366,600,000) 

23 Health Sector Support Project Loan 28 August, 2017 three hundred and sixty 
one million two hundred 
thousand Special Drawing 
Rights (SDR 361,200,000) 

24 Assist financing for Local 
Governance Support Project-3 
(LGSP-3) 

Loan 6 March, 2017 two hundred twenty one 
million seven hundred 
thousand Special Drawing 
Rights (SDR 221,700,000) 

25 Bangladesh Weather and 
Climate Services Regional 
Project 

Loan 5 April, 2017 seventy nine million eight 
hundred thousand Special 
drawing Rights 
(79,800,000 SDR) 

26 Additional Financing for 
Chittagong Water Supply 
Improvement and Sanitation 
Project 

Loan 6 August, 2017 thirty four million seven 
hundred thousand Special 
Drawing Rights (SDR 
34,700,000) 
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27 Establishment of an International 
Centre for Natural Product 
Research  Project 

Loan 15 May, 2018   ID 10,070,000 (Islamic 
Dinar Ten Million and 
Seventy Thousand) 
approximately equivalent 
to USD  14,000,000 
(United States Dollars 
Fourteen Million) 

28 Rural and Peri-urban Housing 
Finance Project 

Loan 03 April, 2018 ID 7,400,000 (Islamic 
Dinar Seven Million and 
Four Hundred Thousand) 
approximately equivalent 
to EUR  9,330,000 (Euro 
Nine Million Three 
Hundred and Thirty 
Thousand). 

29 Urban water supply and 
sanitation in 23 Pourashava 
Project in Bangladesh 

Loan 10 January, 2017 Islamic Dinar Fifty Six 
Million and Four Hundred 
Thousand  
(56,400,000.00) 
approximately equivalent 
to United States Dollars 
Seventy Nine Million and 
Three Hundred Thousand 
(US$ 79,300,000.00) 

30 Matarbari Port Development 
Project 

Loan 14 June,  2018 TWO  BILLION  SIX 
HUNDRED FIFTY FIVE 
MILLION Japanese Yen 
(¥2,655,000,000) 

31 Urban Infrastructure 
Improvement Project 

Loan 27 March, 2018 fifteen million kuwaiti 
Dinars (K.D. 15,000,000) 

32 Climate Resilient Infrastructure 
Mainstreaming (CRIM) Project 

Loan 8 March, 2018 USD 40,000,000 (US 
Dollars Forty million) 
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পিরিশ -৪ 

লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর এবং ল’জ অব বাংলােদেশর ওেয়বসাইেটর িচ  
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লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ওেয়বসাইেটর িচ । 

 

 
ল’জ অব বাংলােদেশর ওেয়বসাইেটর িচ । 

 
 


