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ধফল: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার কর্তকৃ ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত ২৬.০৬.২০১৬ তাধযদখ অনুধিত বায 

কামধৃফফযণী। 
 

 
 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার এফাং অধীনস্থ দপ্তয/াংস্থায ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত বা গত ২৬.০৬.২০১৬ তাধযখ 

এ ভন্ত্রণারদয ধিফ  জনাফ এভ এ কাদদয যকায এয বাধতদে ভন্ত্রণারদয বাকদে অনুধিত । উক্ত বায 

অনুদভাধদত কামধৃফফযণী দ অফগধত ও যফতী প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য এতদাংদগ প্রপ্রযণ কযা দরা। 

এখাদন উদেখ্য প্রম, কামধৃফফযণীটি ভন্ত্রণারদয ওদফ াইট প্রথদক ডাউন প্ররাড কদয ধনদত দফ। 

 

াংযুধক্ত: ফণনৃা প্রভাতাদফক। 
                                                                        (এ, এভ, াইফুর াান)

                                                                         উধিফ

                                                                                                প্রপান: ৯৫১৫৬৪৯ 

         dslawsection2015@gmail.com      

ধফতযণ  (জ্জৈিতায ক্রভানুাদয ন): 

০১. প্রিাযম্যান, ধফদজএভধ, ভধতধির, ফা/এ, ঢাকা।  

০২. প্রিাযম্যান, ধফদজধ (ধফলুপ্ত), আদভজী প্রকাট,ৃ ১১৯-১২০, ভধতধির ফা/এ, ঢাকা।  

০৩. প্রিাযম্যান, ধফটিএভধ, ধফটিএভধ বফন, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা।  

০৪. প্রিাযম্যান, ফাাংরাদদ তাঁত প্রফাড,ৃ ধফটিএভধ বফন, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা।  

০৫. ভাধযিারক, াট অধধদপ্তয , ভধতধির ফা/এ, ঢাকা।  

০৬. ভাধযিারক, ফাাংরাদদ প্রযভ উন্নন প্রফাড,ৃ যাজাী।  

০৭. ধযিারক, ফস্ত্র ধযদপ্তয, ধফটিএভধ বফন, ৭-৯, কাওযান ফাজায, ঢাকা। 

০৮. ধযিারক, ধফএআযটিআই, যাজাী।  

০৯.       উপ্রাক, আদভজী ন্স ধর:, ভধতধির ফা/এ, ঢাকা।  

১০. ধরকুইদডটয, ধরকুইদডন প্রর, ৩৫/৫-ধ, াধন্তনগয (২ তরা), ীযাদদফয গধর, ঢাকা।  

১১. যুগ্মধিফ (কর), ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ধিফার, ঢাকা। 

১২. কাযী প্রপ্রাগ্রাভায, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ধিফার, ঢাকা ( কামধৃফফযণীটি ভন্ত্রণারদয 

ওদফাইদট অন্তর্ভকৃ্তকযদণয জন্য অনুদযাধ কযা দরা)। 
 
  

অফগধতয জন্য অনুধরধ প্রপ্রযণ কযা দরাোঃ  

 

০১. ধিফ ভদাদদয একান্ত ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ধিফার, ঢাকা। 
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ধফল: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার  কর্তকৃ ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত ২৬.০৬.২০১৬ তাধযদখ অনুধিত বায 

কামধৃফফযণী। 
 
 

বাধত : এভ এ কাদদয যকায, ধিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার। 
তাধযখ : ২৬.০৬.২০১৬ ধিস্টাব্দ। 
স্থান : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয বা কে (কে নাং- ৭০৯-৭১১) বফন নাং-৬, ফাাংরাদদ ধিফার, 

ঢাকা। 
 

  (উধস্থত দস্যগদণয তাধরকা ধযধষ্ট-ক প্রত যধেত আদে)  
 

 বাধত উধস্থত করদক মাহহ রমজাহন শুহেচ্ছা জাধনদ বায কামকৃ্রভ শুরু কদযন । তার য 
বাধতয অনুমততক্রদভ উধিফ (আইন) জনাব এ, এম সাইফুল হাসান সোর আহলাচয তবষয়াবলী 

র্ যায়ক্রহম উস্থান কহরন। 

 

০২. ধফগত বায কামধৃফফযণী বা উস্থান কযা  এফাং তা প্রকান যকভ াংদাধনী োড়াই বা 

দৃঢ়কযণ কযা । 

 

০৩. ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার ও অধীস্থ দপ্তয/াংস্থায প্রভাট ভাভরায তথ্য: 

 

বা ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার ও অধীস্থ দপ্তয/াংস্থায ফদৃল ভাভরায অগ্রগধত বা উস্থান কযা 

 মা ধনম্নরূ: 

 

দপ্তয/াংস্থা/ 

প্রফাদডযৃ নাভ 

পূদফযৃ  

ভাভরায 

াংখ্যা 

ফতভৃান ভাদ 

আগত 

প্রভাট ধনষ্পধিকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

াংস্থায 

দে 

ধফদে ভা প্রদল 

প্রধডাং 

ভাভরায 

াংখ্যা 

ভন্ত্রণার - - - - - - - 

ধফদজএভধ ১১৯৮ ১৬ ১২১৪ ২৭ ১৭ ১০ ১১৮৭ 

ধফটিএভধ ৩০৭ ০৮ ৩১৫ ০২ ০২ ০০ ৩১৩ 

ধফদজধ ২৬৯ ০১ ২৭০ ০৩ ০২ ০১ ২৬৭ 

াট অধধদপ্তয ৩১ ০০ ৩১ ০৫ ০৫ ০০ ২৬ 

প্রযভ উন্নন প্রফাড ৃ ৩১ ০০ ৩১ ০০ ০০ ০০ ৩১ 

ধফএআযটিআই ০৩ ০০ ০৩ ০০ ০০ ০০ ০৩ 

তাঁত প্রফাড ৃ ১১ ০০ ১১ ০০ ০০ ০০ ১১ 

ফস্ত্র ধযদপ্তয ০৮ ০০ ০৮ ০০ ০০ ০০ ০৮ 

ধরকুইদডন প্রর  ২৮ ০১ ২৯ ০০ ০০ ০০ ২৯ 

আদভজী ন্স ধর: ১২ ০০ ১২ ০০ ০০ ০০ ১২ 

প্রভাট= ১৮৯৮ ২৬ ১৯২৪ ৩৭ ২৬ ১১ ১৮৮৭ 
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০৪. বাধত াংস্থায অধনষ্পন্ন ভাভরাগুদরা য ধফলদ দৃধষ্টাত কদয ফদরন প্রম, ধফদজএভধয প্রভাট 

ভাভরায ১২১৪টি, ধনষ্পিকৃত ভাভরায াংখ্যা ২ ৭টি, াংস্থায দে ১ ৭টি, ধফদে ১ ০টি ভাভরায যা । 

যকাদযয ধফদে যা ওা ভাভরা গুদরাপ্রত জরুধয ধবধিদত আীদরয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য জন্য ধতধন 

ধনদদৃনা প্রদান কদযন। কাযণ এদত যাদেয ত ত প্রকাটি টাকা জধড়ত আদে। ধফটিএভধয প্রভাট ভাভরা 

৩১৫টি, ধনষ্পধিকৃত ভাভরা ০ ২টি, ০২টি ভাভরা যকাদযয দে যা ওা ধতধন দন্তাল প্রকা কদযন। 

তদফ ভাভরায াংখ্যা অনুমাী ভাভরা ধনষ্পধি কভ ওায ধফলদ প্রিাযম্যান, ধফটিএভধয দৃধষ্ট আকলণৃ 

কদযন। বাধতয ফক্তদব্যয প্রপ্রধেদত প্রিাযম্যান, ধফটিএভধ ফদরন প্রম, প্রফ কদকটি গুরুেপূণ ৃভাভরায যা 

যকায/ধফটিএভধয দে প্রঘাধলত  ধকন্তু যফতীদত ভাভরায ফাদী আীর দাদয কদয। প্রকাট ৃপ্রবদে 

মাওা/অফকাদয পদর আদারদত ভাভরা ধনষ্পধিদত ধকছুটা ভস্যায সৃধষ্ট । ধফদজধয প্রভাট ভাভরা 

২৭০টি, ধনষ্পিকৃত ভাভরায াংখ্যা ০২টি, াংস্থায দে ০১টি, ধফদে ০১টি ভাভরায যা । যকাদযয 

ধফদে যা ওা ভাভরা টিদত দ্রুত  আীদরয ব্যফস্থা গ্রণ কযা য জন্য বাধত ধনদদৃনা প্রদান কদযন। 

বাধত আদযা ফদরন প্রম, প্রদাজদন পুযাতন আইনজীধফ ধযফতনৃ কদয  নতুন আইনজীধফ ধনদাদগয কযদত 

দফ। কাযণ আইনজীধফগণ প্রফধ ধদন এক াংস্থা কাজ কযদর ভাভরায প্রভাটিব বুিদত াদয এফাং ফাদী 

দেয াদথ ভদিাতা কদয ভাভরায যা যকাদযয ধফদে ধনদ মা, পদর যকায েধতগ্রস্থ । াট 

অধধদপ্তদযয প্রভাট ভাভরা ৩১টি, ধনষ্পধিকৃত ভাভরা ০৫টি, াংস্থায দে ০৫টি ভাভরায যা ওা দন্তাল 

প্রকা কদয , ভাভরা ধনষ্পধিয এ ধাযা কর দপ্তয/াংস্থাদক অনুযণ কযায ধনদদৃনা প্রদান কদযন । প্রযভ 
উন্নন প্রফাদডযৃ প্রভাট ৩ ১টি ভাভরা  যদদে ধকন্তু প্রফ কদক ভা মাফত প্রকান ভাভরা  ধনষ্প ধি দেনা। 

বাধত এ ধফলদ প্রফাড ৃপ্রধানদক দফারৃ্চ্ গুরুে ধদদ ভাভরা ধনষ্পধি কযায জন্য ধনদদৃনা প্রদান কদযন। 

ধফএআযটিআই, ফাতাঁদফা, ফস্ত্র ধযদপ্তয, ধরকুইদডন প্রর, আদভজী ন্স ধর: এয  প্রকান ভাভরা ধনষ্পধি  

ধন। বাধত এদত অদন্তাল প্রকা কদয াংস্থাগুদরা প্রক ভাভরা ধনষ্পধি য ধফলদ কদ ায ব্যফস্থা ধনদত  

ধনদদৃনা প্রদান কদযন। ধতধন  আদযা ফদরন প্রম, প্রভাট ১৯ ২৪টি ভাভরায ভদে ধনষ্পধিকৃত ৩৭টি ভাভরা 

াংস্থায দে ২৬টি এফাং ধফদে ১১টি ভাভরায যা দদে। প্রম ভস্ত ভাভরায যা াংস্থায ধফদে ধগদদে 

প্রগুদরায ধফলদ দ্রুত আীর দাদয কযা এফাং বধফলদত ভাভরায যা যকাদযয ধফদে প্রগদর প্রগুদরায 

ধফলদও াদথ াদথ আীর দাদয কযায ধনদদৃ প্রদান কদযন। বাধত অধনষ্পন্ন ১ ৮৮৭টি ভাভরায ধফলদ 

আদযা কামকৃযী ভূধভকা ারদন তৎয ওায জন্য দপ্তয/াংস্থা প্রধানদদয ধনদদৃনা প্রদান কদযন। 
 

০৫. গুরুেপূণ ৃ৩১টি ভাভরা ভধনটধযাং াংক্রান্ত কামকৃ্রভ মাৃদরািনা: 

 

৩১টি ভাভরা য কামকৃ্রভ বা উস্থান কযা দয এ ব্যাাদয াংধিষ্ট যুগ্মধিফগণ এফাং ট্যাগ 

কভকৃতাৃগণ এয অগ্রগধত বাদক অফধত কদযন মা ধনম্নরূ: 

াংস্থায নাভ: ধফদজএভধ 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয 

নাভ ও দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয 

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. ধধবর আীর নাং-৩১৭/১৫ 

০২. ধধবর আীর নাং-১৫/১৫ 

০৩. ধধবর আীর নাং-৩১৬/১৫ 

জনাফ ভধতউয যভান 

যুগ্মধিফ (াট) 

০১. জনাফ মুাম্মদ াদর উধিন 

      ধিফ 

০২. জনাফ প্রভা: নাধেমুর ইরাভ 

      ধজএভ (আইন) 

- 
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াংস্থায নাভ: ধফদজএভধ 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয 

নাভ ও দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয 

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. ধধবর ধটিন পয-রীব-টু আীর নাং-৭৪৭/১৩ 

০২. প্রদওানী প্রভাকিভা নাং-৪৮৯০/০৮ 

০৩. প্রদওানী প্রভাকিভা নাং-৭০৪/১৪ 

নাধভা প্রফগভ 

যুগ্মধিফ (াট-২) 

০১. জনাফ মুাম্মদ াদর উধিন 

     ধিফ 

০২. জনাফ প্রভা: নাধেমুর ইরাভ 

      ধজএভ (আইন) 

- 

 

াংস্থায নাভ: ধফদজএভধ 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয 

নাভ ও দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয 

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. ধধবর ধযধবউ ধটিন নাং-৩০৩/১৫ 

০২. অয প্রভাকিভা নাং-৮০৩/১০ 

০৩. ধধএরএ নাং-৩৪৪৩/১৫ 

জনাফ ধদরী কুভায াা 

যুগ্মধিফ (প্রান) 

০১. জনাফ মুাম্মদ াদর উধিন 

      ধিফ 

০২. জনাফ প্রভা: নাধেমুর ইরাভ 

      ধজএভ (আইন)  

- 

 

াংস্থায নাভ: ধফটিএভধ 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয 

নাভ ও দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয                        

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. ধধবর ভাভরা নাং-২৩৪/১৫-২৩৯/১৫ 

(১টি) 

০২. ধধবর ধটিন পয-রীব-টু আীর 

নাং-২৮২৩/১৪ 

০৩. যীট ধটিন নাং-৯৮৮০/১০ 

জনাফ প্রভা: যভজান আরী 

যুগ্মধিফ (ফস্ত্র) 

০১. জনাফ ীযজাদা ীদুর ারুন 

       ধযিারক (ধযিারন) 

০২. কাজী ধপদযাজ প্রাদন 

      ব্যফস্থাক (আইন) 

- 

 

াংস্থায নাভ: ধফটিএভধ 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয 

নাভ ও দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয                        

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. যীট ধটিন নাং-৩৮৬৬/০৮ 

০২. যীট ধটিন নাং-৫৭৩৯/১৩ 

জনাফ প্রভা: ভধনরুজ্জাভান 

যুগ্মধিফ (অধডট) 

০১. জনাফ ীযজাদা ীদুর ারুন 

      ধযিারক (ধযিারন) 

০২. কাজী ধপদযাজ প্রাদন 

      ব্যফস্থাক (আইন)  

- 

 

াংস্থায নাভ: ধফটিএভধ 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয 

নাভ ও দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয                        

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. যীট ধটিন নাং-৭৫২৪/১৪ 

০২. প্রদওানী প্রভাকিভা নাং-

১০/৯৮ 

জনাফ প্রভা: আবু োইদ 

প্রখ যুগ্মধিফ (ফাদজট)  

০১. জনাফ ীযজাদা ীদুর ারুন 

     ধযিারক (ধযিারন) 

০২. কাজী ধপদযাজ প্রাদন 

      ব্যফস্থাক (আইন)  

- 

 

াংস্থায নাভ: ধফদজধ 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয নাভ ও দফী দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয 

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. রীব টু আীর নাং-২২০৮/১৩ 

০২. এপএ নাং-৩০৫/০৪ 

০৩. এপএটি নাং-১০৫/০৫ 

০৪. ধধ নাং-৫২০৩/০৭ 

জনাফ প্রভা: জাােীয প্রাদন, এনধডধ 

যুগ্মধিফ (াট-৩) 

০১. জনাফ প্রভা: আব্দুর ভাবুদ 

      ধিফ 

০২. জনাফ প্রভা: লুৎপয যভান 

      ধও 

- 
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০৫. যীট ধটিন নাং-৬৯১১/১৩ 

-০৪- 

  

াংস্থায নাভ: ধরকুইদডন প্রর 

 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয নাভ ও দফী দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয                             

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. যীট ধটিন নাং-৯৭১৮/১৪ 

০২. ধধএরএ নাং-১১৭/১৫ 

০৩. আীর প্রভাকিভা নাং-৭০১/১৫ 

০৪. ধধএরএ নাং-১০১৪/১৫ 

জনাফ প্রভা: প্ররার উধিন, এনধডধ 

যুগ্মধিফ (প্রফওধফ এফাং আইন) 

০১. জনাফ প্রভা: প্ররার উধিন 

     এনধডধ, উ-প্রাক 

০২. জনাফ প্রভা: আবুর কারাভ 

      ধজএভ (িরধত দাধে) 

- 

 

াংস্থায নাভ: ফাাংরাদদ তাঁত প্রফাড ৃও প্রযভ উন্নন প্রফাড  ৃ

 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয নাভ 

ও দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয                                   

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. যীট ধটিন নাং-৫৬৭/০৩ 

০২. যীট ধটিন নাং-১০০৭৭/১৫ 

০৩. আীর নাং-৩৫৩/১২ 

০৪. কনদটম্পট ধটিন নাং-৩৬৪/১৫ 

জনাফ প্রভা: প্রযজাউর কাদদয 

যুগ্মধিফ (ফস্ত্র-২) 

০১. জনাফ প্রভা: ভঞ্জুয কাদদয 

      ধিফ 

০২. জনাফ প্রভা: লুৎপয যভান 

      (আইন) 

- 

 

 

 

 

াংস্থায নাভ: আদভজী ন্স ধর: 

 

ভাভরা নম্বয: ভন্ত্রণারদয কভকৃতাৃয নাভ 

ও দফী 

দপ্তয/াংস্থায ট্যাগ অধপাদযয                       

নাভ ও দফী 

ভন্তব্য 

 

০১. ধফবাগী প্রস্টার ভাভরা নাং-২৪/১৩ 

০২. ধযধবউ প্রভাকিভা নাং-২৭৭৫/১৪ 

জনাফ তাধভনা আখতাযী 

যুগ্মধিফ (প্রান-২) 

০১. জনাফ প্রভা: প্রভফা উধিন 

     ধডধজএভ 

০২. জনাফ প্রভা: ইভধতাজ আদভদ 

      ম্যাদনজায 

- 

 

০৬. বাধত বা উধস্থত কদরয দৃধষ্ট আকলণৃ কদয ফদরন প্রম, ভধনটধযাং াংক্রান্ত ৩১টি ভাভরায 

ভদে প্রকান ভাভরা ধনষ্পধি ধন। এ ব্যাাদয ধতধন ভন্ত্রণারদয দাধেপ্রাপ্ত ভধনটধযাং কভকৃতাৃগণদক আদযা 

তৎয ওায ধনদদৃনা প্রদান কদযন।  ধতধন াংস্থায আইন কভকৃতাৃদদয আদারদত ধনধভত উধস্থত প্রথদক 

ধফজ্ঞ আইনজীধফদদয ভাভরা াংধিষ্ট প্রদাজনী তথ্যাধদ াায্য ও দমাধগতায জন্য ধনদদৃনা প্রদান 

কদযন। ধতধন প্রম কর আইনজীধফদদয ভাভরা ধনষ্পধিয ায দন্তালজনক ন তাদদয ধযফতনৃপূফকৃ নতুন 

আইনজীধফ ধনদাদগয জন্য দপ্তয/াংস্থায প্রধানগণদদয ধনদদৃনা প্রদান কদযন।  কাযণ যাদেয ম্পদ যো 

কযায দাধে াংধিষ্ট কদরয। 

 

০৭. দপ্তর/সংস্থার  প্রধানগহের ৫০টি মামলা মতনটতরং কার্ যক্রম র্ যাহলাচনা: 

 

 সোর মুখ্য সতচব মহহাদহয়র তনহদ যশনা মহত দপ্তর/সংস্থার প্রধানগহের ৫০টি মামলা মতনটতরং এর 

তবষহয় তবস্তাতরত আহলাচনা হয়। এ ব্যাাহর দপ্তর/সংস্থার প্রধানগে জানান যর্, তাহদর অহনহকরই ৫০টি 

মামলা যনই। তহব যর্ মামলাগুহলা আহছ যসগুহলার ব্যাাহর তাঁরা প্রতত মাহসই সংস্থার আইন কম যকতযাহদর 

সাহে বহস অগ্রগতত র্ যহলাচনা এবং প্রহয়াজনীয় তদক-তনহদ যশনা তদহয় োহকন। সোতত এ ব্যাাহর  সংস্থার 
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প্রধানগেহক মামলা তনয়তমত মতনটতরং করহত বহলন এবং এ সংক্রান্ত সোর কার্ যতববরেী মন্ত্রোলহয় যপ্ররহের 

তনযদ যশনা প্রদান কহরন। 
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-০৫- 

 

০৮.  বা ধফস্তাধযত আদরািনায য ধনদম্নাক্ত ধদ্ধান্ত গৃীত :  
 

ক. তবহজএমতসহক মামলা তনষ্পতির হার বৃতি করহত হহব; 

খ. সকল দপ্তর/াংস্থামূদক ভাভরা ধনষ্পধিয কামকৃ্রভ বৃতি করহত হহব; 

গ. তবহজতসর আইনজীধফ তরবতযনপূব যক নতুন আইনজীধফ ধনদাগ প্রদাদনয ধফলদ দ্রুত 

ভন্ত্রণারদ প্রস্তাফ প্রপ্রযণ কযা; 

ঘ. প্রম কর ভাভরা র রায় যকাদযয ধফদে প্রঘাধলত দদে প্রগুদরায ব্যাাদয দপ্তয/াংস্থা 

প্রধানগণ দ্রুত আীর দাদযপূফকৃ ভাভরা ধনষ্পধিয ব্যবস্থা গ্রণ কযদফন; 

ঙ. াংস্থায আইনকভকৃতাৃগণ আদারদত ধনধভত উধস্থত প্রথদক ভাভরা ধনষ্পধিয কামকৃ্রদভ 

ধফজ্ঞ আইনজীধফদদয  াায্য-দমাধগতা প্রদান কযদফন; 

ি. ভধনটধযাং াংক্রান্ত ৩১টি ভাভরা ধনষ্পধিয কামকৃ্রভ আদযা প্রজাযদায কযদত দফ। াংস্থায 

দে আইন কভকৃতাৃ ও ট্যাগ অধপাযগণ ধফজ্ঞ আইনজীধফয াদথ ধনধভত প্রমাগাদমাগ কদয 

ভাভরা ধনষ্পধিয কামকৃ্রভ যজারদার কযায প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন; 

ছ. দপ্তর/সংস্থার প্রধানগে ৫০টি মামলা মতনটতরং সংক্রান্ত সোর কার্ যতববরেী র্োসমহয় 

মন্ত্রোলহয় যপ্ররে করহবন।  

০৯. বা আয প্রকান আদরািৈসূধি না থাকা বাধত উধস্থত করদক ধন্যফাদ ধদদ বায কাজ প্রল 

কদযন। 
 

স্বাক্ষতরত/- 

২৯.০৬.২০১৬ 

(এভ এ কাদদয যকায) 

ধিফ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার, ঢাকা। 
 


