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ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান আইন, ২০১৫ 

 
 

দেশ ফস্ত্র শশল্পয কাশিি ও দেকই উন্নয়ন এফং এই খাশি েক্ষ জনফর সৃশিয রশক্ষে-  

যেহহতু,ফস্ত্র শিল্প প্রশিষ্ঠান এফং এিদসংক্রান্ত শফষয়সমূহ সম্পহকে আইন ও শফধান করা সমীচীন ও 

প্রহয়াজন; 
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইি প্রণয়ি করা েইলঃ 

 

১। ংশক্ষপ্ত শশযানাভ ও প্রফিতন : 

       (১) এই আইন ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান আইন, ২০১৫ নাশভ অশবশি ইশফ। 

       (২) ইা অশফরশে কাম তকয ইশফ এফং ভগ্র ফাংরাশেশ প্রশমাজে ইশফ। 
 

 

২। ংজ্াাঃ  শফলয় ফা প্রশেয শযন্থী দকান শকছু না থাশকশর,এই আইশন-    

      (১) ‘‘আীর কর্ততক্ষ’’ফশরশি ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারশয়য শচফ অথফা িৎকর্ততক ক্ষভিাপ্রাপ্ত কভ তকিতাশক    

বুঝাইশফ;   

      (২) ‘‘উশিেজাি িন্তু’’ফশরশি উশিশেয ফাকর ও পর ইশি প্রস্ত্তিকৃি িন্তুশক বুঝাইশফ;  

      (৩) ‘‘কৃশিভ িন্তু’’ফশরশি শফশবন্ন যাায়শনক োশথ তয ংশভশ্রশণ প্রস্ত্তিকৃি িন্তুশক বুঝাইশফ;  

      (৪) ‘‘খশনজজাি িন্তু’’ফশরশি খশনজ োথ ত ইশি উৎাশেি িন্তুশক বুঝাইশফ; 

     (৫) ‘‘িাঁি শল্প প্রশিষ্ঠান’’ফশরশি ফাংরাশে িাঁি দফার্ ত আইন, ২০১৩ (২০১৩ শনয  ৬৪নং আইন) এয 

ধাযা-২ এয েপা (৮) এ ফশণ তি িাঁি শল্প প্রশিষ্ঠান মূশক বুঝাইশফ; 

      (৬ )‘‘ শনফন্ধন ’’ ফশরশি  ধাযা ৫ এয অধীন শনফন্ধনশক বুঝাইশফ ;  

      (৭) ‘‘শযচারক ’’ফশরশি ফস্ত্র শযেপ্তশযয অশপ প্রধানশক বুঝাইশফ;     

      (৮) ‘‘দালক কর্ততক্ষ’’ফশরশি এই আইশনয ৪ ধাযায় ফশণ তি কর্ততক্ষশক বুঝাইশফ ; 

      (৯) ‘‘প্রাণীজাি িন্তু’’ফশরশি প্রাণীয যীয ইশি শফশবন্ন প্রশিয়ায় উৎাশেি িন্তুশক বুঝাইশফ;  

      (১০)“যপৌজদারী কাে েশফশধ” ফশিহি Code of Criminal procedure ,1898(Act no.V of 1898) 

বুঝাইশফ ;      

     (১১) ‘‘ফস্ত্র শযেপ্তয’’ফশরশি এই আইন জাযীয িাশযশখ শফদ্যভান ফস্ত্র শযেপ্তযশক  বুঝাইশফ; 

     (১২) ‘‘শফশধ’’ফশরশি এই আইশনয অধীন প্রণীি শফশধভারাশক বুঝাইশফ ; 

     (১৩) ‘‘ব্যশি’’ফশরশি ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান ংশিি যকাশয শকংফা দফযকাশয  ব্যশি ও প্রশিষ্ঠান ,দকাম্পাশন,  

এফং অংীোযী কাযফাযশক বুঝাইশফ; 

     (১৪) ‘‘ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান’’ফশরশি উশিে ,প্রাণী,খশনজ ইশি প্রাপ্ত িন্তু এফং  কৃশিভ িন্তু কাঁচাভার শশশফ 

ব্যফায কশযয়া ফস্ত্র উৎােশনয প্রশিয়ায় দম দকান স্তর ও ধাশয দম দকান ণ্য উৎােন ও ফস্ত্র শশল্পয 

দম দকান কাঁচাভার ফা মূরধনী মন্ত্রাশি আভোশনকাযক ও প্রস্তুিকাযক  প্রশিষ্ঠানশক বুঝাইশফ ; 

    (১৫) “দভাফাইর দকাে ত ”ফশরশি দভাফাইর দকাে ত আইন, ২০০৯ এয ধাযা ৪ এ ফশণ তি দকাে তশক বুঝাইশফ; 

      (১৬) ‘‘দযভ শল্প প্রশিষ্ঠান’’ফশরশি ফাংরাশে দযভ উন্নয়ন দফার্ ত আইন, ২০১৩ (২০১৩ শনয ১৩নং আইন) 

এয ধাযা-২ এয েপা (৪) এ ফশণ তি ণ্য উৎােশনয শল্প প্রশিষ্ঠানশক বুঝাইশফ। 

     (১৭) ‘‘যকায’’ফশরশি এই আইশনয উশেশ্য পূযণকশল্প ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারয়শক বুঝাইশফ;       
     

     (১৮)“সমন্বয়ক’’ফশিহি ফস্ত্র শরদপ্তহরর শরচািক ফা িদকর্তেক ক্ষমিাপ্রাপ্ত কভ তকিতাশক বুঝাইহফ;  

      (১৯)‘‘দেকশাল্ডায’’ফশরশি ফস্ত্র শল্প ম্পশকতি প্রশিষ্ঠান ও ংস্থাশক বুঝাইশফ।   
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৩। আইশনয প্রাধান্যাঃ আািিাঃ ফরফৎ অন্য দকান আইশন শবন্নিয মাা শকছুই থাকুক না দকন ,এই আইন ও এই  

     আইশনয অধীন প্রণীি শফধানাফরী প্রাধান্য াইশফ। 
 

৪। দালক কর্ততক্ষাঃ এই আইন ও এই আইশনয অধীশন প্রণীি শফশধয আশরাশক ফস্ত্র শযেপ্তয ফস্ত্র শশল্পয দক্ষশি  

    দালক কর্ততক্ষ শাশফ কাজ কশযশফ । 

 

৫। শনফন্ধন :  

        (১)   শফশধ দ্বাযা শনধ তাশযি পযভ ও দ্ধশিশি শনফন্ধশনয জন্য আশফেন কশযশি ইশফ। 

  (২)  উ-ধাযা (১) অনুমায়ী আশফেন প্রাশপ্তয য দালক কর্ততক্ষ এই আইশনয শফধানাফরী প্রশিাশরি  ইশর 

৩০(শি) শেশনয ভশে ভঞ্জুয কযিাঃ শনফন্ধন নে প্রোন কশযশফ এফংশফধানাফরী প্রশিাশরি  না ইশর 

আশফেন নাভঞ্জুশযয কাযণ আশফেনকাযীশক অফশি কশযশফ। 

  (৩) অন্য দকান কর্ততশক্ষয আওিাধীন শনফন্ধন প্রাপ্ত ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠানশক এই আইন কাম তকয ইফায ৬ (ছয়) 

ভাশয ভশে দালক কর্ততশক্ষয  শনকে  শনফন্ধশনয জন্য এই  ধাযায (১) উধাযা দভািাশফক আশফেন 

কশযশি ইশফ।  

     (৪)  দালক কর্ততশক্ষয  শনফন্ধন ব্যশিশযশক দকান ব্যশি দকান ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান স্থান ও শযচারনা কশযশি 

াশযশফ না; 

      িশফ, দযভ এফং িাঁি শল্প প্রশিষ্ঠান এই শনফন্ধশনয আওিা ফশর্ভ তি থাশকশফ।      

 

৬।শনফন্ধন ও দফা শপ : আশফেনকাযী যকায কর্ততক ধাম তকৃি াশয শনফন্ধন শপ এফং প্রশিটি দফায জন্য ধাম তকৃি 

দফা শপ  প্রোন কশযশফ, মা ফস্ত্র শযেপ্তয যকাশযখাশি জভা কশযশফ। 

     

    ৭। দালক কর্ততক্ষ শশশফ ফস্ত্র শযেপ্তশযয কাম তাফরী ও োশয়ত্ব:  

        (১)কাম তাফরী: 

           (ক) ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠাশনয শনফন্ধন নে ও উায ংশাধনী প্রোন; 

       (খ) দেক্সোইর ফা শমাগী দেক্সোইর দভশনাযীজ ছাড়কযশণয জন্য সুাশয প্রোন; 

       (গ) ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠাশনয ইউটিরাইশজন াযশভন (ব্যফায অনুভশি), ইভশাে ত াযশভে (আভোশন    

             অনুভশিি),এর্ক শল্প আই.আয.শ (আভোশন শনফন্ধন প্রিেয়ন ি ও শল্প আই.আয.শ   

            শনয়শভিকযশণয জন্য আভোশন ও যপ্তাশন প্রধান শনয়ন্ত্রশকয েপ্তয ফযাফয সুাশয প্রোন;  

       (ঘ) কশম্পাশজে াটি তশপশকে প্রোন;  

       (ঙ) ইনশর্ভশনটি ফন্ড অফমুিকযশণয জন্য সুাশয প্রোন; 

       (চ)  শল্প প্লে ফযাশেয শফলশয় যাজউক ফা উযুি কর্ততক্ষ ফযাফয  সুাশয প্রোন; 

       (ছ) ওয়াকত াযশভে,শ আই শবা,ই-শবা এফং অন আযাইবল্ শবায জন্য মথামথ অথফা ইশভশগ্রন 

কর্ততশক্ষয শনকে সুাশয প্রোন ;  

        (জ) গাশভ তন্ট এশক্সশযজ ও ওয়াশং কাযখানা ংিান্ত মাফিীয় কাজ;

      (ঝ) দর্পার্ ত দশভশন্টয শফলশয় অনাশত ফা সুাশয ি প্রোন অথফা ঋণ গ্রশণয দক্ষশি  ংশিি কর্ততক্ষ 

ফযাফয ভিাভি প্রোন; 

ফন্ড রাইশশে এইচ.এ দকার্  নতুন শণ্যয ংশমাজন ফা শফশয়াজশনয জন্য সুাশয প্রোন; 

        (ে) কর ইউটিশরটি াশব তশয দক্ষশি সুাশয প্রোন;  

        (ঠ) অনাশত ি (ফস্ত্র শল্প ংিান্ত শফশবন্ন শফলশয়) ; 

        (র্) এই আইশনয অধীশন উিুে দম দকান কাম তিভ। 
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    (২)  ভন্বয়ক শাশফ োশয়ত্ব : 

        (ক) জািীয় যাজস্ব দফার্ ত,শফশনশয়াগ দফার্ ত,যপ্তাশন উন্নয়ন বুেশযা,আভোশন ও যপ্তাশন শনয়ন্ত্রণ অশধেপ্তয,দযশজষ্ট্রায 

অফ জশয়ন্ট েক দকাম্পানীজ এন্ড পাভ ত,  শ্রভ অশধেপ্তয,গণপূিত অশধেপ্তয,করকাযখানা ও প্রশিষ্ঠান 

শযে তন অশধেপ্তয,শযশফ অশধেপ্তয, পায়ায াশব ত ও শশবর শর্শপে অশধেপ্তয,শফদ্যেৎ শফবাগ এফং 

জ্বারানী ও খশনজ ম্পে শফবাশগয ংশিি েপ্তয ফা ংস্থা ,ফাংরাশে ব্যাংক, স্থানীয় যকায, ল্লী 

উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারয়,াশন ম্পে ভন্ত্রণারয় ংশিি কর যকাশয েপ্তয ও ংস্থা এফং 

দেকশাল্ডাযশেয াশথ ফস্ত্র শযেপ্তয এই আইশনয উশেশ্য পূযণকশল্প ভন্বয়শকয( co-

ordinator)োশয়ত্ব ারন কশযশফ; 

        (খ) শযশফ সুযক্ষায় ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান কর্ততক াশনয ব্যফায শনয়ন্ত্রশণয শফলশয় ফাংরাশে াশন   

             আইন,২০১৩ এফং ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান কর্ততক শনগ তি িযর ফজতে ইশি াশন দূলণ দযাশধয শফলশয়      

             ফাংরাশে শযশফ ংযক্ষণ আইন ,১৯৯৫ অনুমায়ী ংশিি েপ্তয ফা ংস্থায কাম তিভ ভন্বশয়য দক্ষশি   

             ফস্ত্র শযেপ্তয ভন্বয়শকয (co-ordinator)  োশয়ত্ব ারন কশযশফ। 
                                                         
   ৮. ফস্ত্র খাশি েক্ষ জনফর সৃশি:  

          (ক) কাশযগশয ও দেক্সোইর শিক্ষা প্রশিষ্ঠান এফং যকাশয, দফযকাশয, আধাযকাশয খাশি প্রশিশষ্ঠি একই   

               প্রকায শিক্ষা প্রশিষ্ঠাশনয শিক্ষার ভান শনশিি কশযফায উশেশশ্য ফস্ত্র শযেপ্তয ভন্বয়শকয co-  

              ordinator) োশয়ত্ব ারন কশযশফ। এশক্ষশি ফস্ত্র শল্প ম্পশকতি চাশো শবশতক ভজািীয়    

              কাশযকুরাভ প্রণয়শন ফাংরাশে কাশযগশয শিক্ষা দফার্ ত,শফশ্বশফদ্যারয় ভঞ্জুযী কশভন এফং যকাশয ও   

               দফযকাশয শফশ্বশফদ্যারয় মূ ফস্ত্র শযেপ্তযশক শমাগীিা প্রোন কশযশফ;এফং  

          (খ) ফস্ত্র শযেপ্তযাধীন দেক্সোইর ইশিশনয়াশযং কশরজ, দেক্সোইর ইনশেটিউে এফং দেক্সোইর 

দবাশকনার ইনশেটিউে এই ভস্ত প্রশিষ্ঠাশনয প্রাশনক ও ভান ম্মি শক্ষা ব্যফস্থানায োশয়ত্ব বস্ত্র 

পরিদপ্তি ারন কশযশফ। 

৯।  শনফন্ধন নে প্রাশপ্তয দমাগ্যিাাঃ  

  দকান ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান শনফন্ধন  াইফায দমাগ্য ফশরয়া শফশফশচি ইশফ,মশে - 

    (১) প্রশিষ্ঠাশনয বফন কাঠাশভাগিবাশফ শনযাে ফা আগুন,শফদ্যেৎ অথফা গ্যা জশনি দূঘ তেনা ইশি ংশিি 

শফধান দভািাশফক সুযশক্ষি য় । 

  (২) প্রশিষ্ঠাশনয বফন শনভ তাশনয দক্ষশি দম কর কর্ততশক্ষয  অনুশভােন গ্রণ ও িতপূযশণয ফােফাধকিা 

যশয়াশছ িাা পূযণ য় । 

  (৩) প্রশিষ্ঠান শযচারনায জন্য যকাশয শফশবন্ন প্রশিষ্ঠাশনয প্রশয়াজনীয় অনুভশি এফং এিেংশিি িতাশে 

পূযণ য়। এফং 

     (৪) ফাংরাশে শযশফ ংযক্ষণ আইন,১৯৯৫ এফং ফাংরাশে াশন আইন,২০১৩ এয শফধানাফরী 

মথামথবাশফ প্রশিাশরি য়। 

 

১০। শনফন্ধন নশেয দভয়াে,নফায়ন ইিোশে:  
 

     (১) শনফন্ধন নশেয দভয়াে ইশফ ০৩(শিন) ফৎয এফং ৩(শিন) ফৎয অন্তয অন্তয নফায়নশমাগ্য ইশফ। 

  (২) শনফন্ধন নশেয দভয়াে দল ইফায কভশক্ষ ০১(এক) ভা পূশফ ত শফশধ দ্বাযা শনধ তাশযি দ্ধশি ও শপ প্রোন 

কশযয়া শনফন্ধন নফায়শনয আশফেন কশযশি ইশফ। 
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(৩)  উ-ধাযা (২) অনুমায়ী আশফেন প্রাশপ্তয য দালক কর্ততক্ষ এই আইশনয শফধানাফরী প্রশিাশরি  ইশর 

৩০(শি) শেশনয ভশে ভঞ্জুয কযিাঃ শনফন্ধন নফায়ন কশযশফ এফংশফধানাফরী প্রশিাশরি না ইশর 

আশফেন নাভঞ্জুশযয কাযণ আশফেনকাযীশক অফশি কশযশফ। 

      (৪) ফস্ত্র শযেপ্তয কর্ততক ইসুেকৃি শনফন্ধন নশেয  মূরকশ াযাইয়া ফা নি ইয়া দগশর শফশধ দ্বাযা শনধ তাশযি 

শপ প্রোন কশযয়া আশফেন কশযশর ডুশপ্লশকে শনফন্ধন নে প্রোন কযা ইশফ। 
 
 

১১।  শনফন্ধন নে স্তান্তয ও ঠিকানা শযফিতশনয উয শফশধ শনশলধাঃ 

      (১) দকান ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান িাায শনফন্ধন নে অন্য দকান ব্যশিয শনকে স্তান্তয কশযশি  াশযশফ না। 

      (২) ভাশরকানা স্তান্তয কশযশর ফস্ত্র শযেপ্তয ইশি পুনযায় শনফন্ধন নে গ্রণ কশযশি ইশফ। 

 (৩) দালক কর্ততশক্ষয  পূফ তানুশভােন ব্যিীি দকান ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠাশন উায অশপ ও কাযখানায ঠিকানা 

শযফিতশনয কাম তিভ গ্রণ কশযশি াশযশফ না এফং উিভশি ঠিকানা শযফিতশনয (০৩) শিন ভাশয 

ভশে প্রশয়াজনীয় কর েপ্তয ফা ংস্থায অনুশভােনি োশখর কশযয়া শনফন্ধশনয ঠিকানা ংশাধনি 

গ্রণ কশযশি ইশফ। 

 

১২। শনফন্ধন নে স্থশগি ফা ফাশিরাঃ  

     দালক কর্ততক্ষ শনম্নফশণ তি দকান কাযশণ উযুি িেন্ত ও শুনাশনয সুশমাগ প্রোন কশযয়া ংশিি দকান  ফস্ত্র 

শল্প প্রশিষ্ঠাশনয শনফন্ধন স্থশগি ফা ফাশির কশযশি াশযশফ। মশে- 

(১) শভথ্যা িথ্য প্রোন কশযয়া ফা প্রিাযণায ভােশভ শনফন্ধন নে গ্রণ কশযশর । 

(২) এই আইন, শফশধ ফা শনফন্ধন নশেয দকান িত বে কশযশর । 

(৩) শনধ তাশযি ভশয়য ভশে শনফন্ধন নফায়ন না কশযশর । 

(৪) কভপ্লাশয়ে ংিান্ত কাম তাফরী শনশিি না কশযশর । 

(৫) দকাম্পাশন, ংস্থা, অংীোশয কাযফায ফা আইনগি ত্ত্বায দক্ষশি  উায অফায়ন ইশর। 

 

১৩।  শযে তন, িথ্যাশে গ্রণ ও ংযক্ষণ :  

        ফস্ত্র শযেপ্তশযয ক্ষভিা প্রাপ্ত দম দকান কভ তকিতা দম দকান ভয় ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান শযে তন কশযশি 

াশযশফ।ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান ফস্ত্র শযেপ্তশযয চাশো অনুমায়ী িথ্যাশে ফস্ত্র শযেপ্তশয প্রোন কশযশি ফাে 

থাশকশফ এফং ফস্ত্র শযেপ্তয প্রাপ্ত িথ্যাশেয শবশতশি একটি িথ্যবান্ডায (data base) ংযক্ষণ কশযশফ। 
 

১৪। শনফশন্ধি ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠাশনয সুশমাগ সুশফধা :  

          শনফশন্ধি ফস্ত্র শল্প প্রশিষ্ঠান যকাশয, আধাযকাশয, আইন দ্বাযা প্রশিশষ্ঠি দকান শফশধফদ্ধ কর্ততক্ষ,যকায 

কর্ততক অনুশভাশেি দের্ফশর্, এশাশশয়ন, ব্যাংক,ফীভা ও অন্যান্য আশথ তক প্রশিষ্ঠান ইশি প্রশেয় সুশমাগ 

সুশফধা প্রাপ্য ইশফ। 

 

১৫। অযাধ ও েন্ড : এই আইশনয অধীন অযাধ ফশরয়া গণ্য ইশফাঃ 

         (১) দকান ব্যশি এই আইশনয অধীশন শনফন্ধন গ্রশণয ফােফাধকিা থাকা শত্ত্বও শনফন্ধন গ্রণ না কশযশর ।        

         (২) শযে তন কাশজ ফাধা প্রোন ফা অশমাগীিা কশযশর। 

         (৩) উ-ধাযা (১) ইশি (২) ম তন্ত দকান অযাধ কশযশর অনশধক ১ (এক) ফৎয কাযােন্ড ফা ১,০০,০০০/-

(এক  রক্ষ) োকা জশযভানা ফা উবয় দহে দশেি হইহফ । 
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১৬। অযাধ শফচাযাশথ ত গ্রণ ,শফচায ইিোশে: 

        (১) দালক কর্ততক্ষ ফা িেকর্ততক ক্ষভিাপ্রাপ্ত দকাশনা কভ তকিতা কর্ততক শরশখিবাশফ োশয়যকৃি অশবশমাগ 

ব্যিীি এই আইশনয আওিায় ংঘটিি দকাশনা অযাধশক দকাশনা আোরি আভশর ফা শফচাযাশথ ত গ্রণ 

কশযশফ না।  

        (২) যপৌজদারী কাে েশফশধহি োহা শকছুই থাকুক না যকন ,এই আইহনর অধীন – 

              (ক) অরাধসমূহ যমাফাইি যকাট কর্ততক শফচাম ত ইশফ; 

                            (খ) ংঘটিি অযাশধয জন্য যদাষী সাব্যস্ত ব্যশি এই আইহন অনুহমাশদি যে যকান  দহে দশেি হইযফ। 

 

১৭। দালক কর্ততশক্ষয আশেশয শফরুশদ্ধ আশরাঃ  

      (১) দালক কর্ততশক্ষয দকান  শদ্ধাশন্ত  দকান ব্যশি ংক্ষুব্ধ ইশর শদ্ধান্ত প্রাশপ্তয ৩০(শি) শেশনয ভশে              

আীর কর্ততশক্ষয শনকে আীর কশযশি াশযশফ।।  

     (২) আীর কর্ততক্ষ উ-ধাযা (১) দভািাশফক োশয়যকৃি আীর ৬০(লাে) শেশনয ভশে শনষ্পশত কশযশফ এফং 

উি শদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফশরয়া গণ্য ইশফ। 

 

১৮। শফশধ প্রণয়শনয ক্ষভিাাঃ 

        এই আইশনয উশেশ্য পূযণকশল্প,যকায,দগশজশে প্রজ্ান দ্বাযা শফশধ প্রণয়ন কশযশি াশযশফ। 

 

১৯। যর শফশ্বাশ  কৃি কাজকভ ত যক্ষণাঃ  

    এই আইশনয অধীন যর শফশ্বাশ কৃি দকান শকছুয জন্য ফা যর শফশ্বাশ দকান শকছু ম্পােন কশযফায 

উশদ্যাগ গ্রশণয জন্য, যকায ফা দকান যকাশয কভ তচাযীয শফরুশদ্ধ দকান ভাভরা ফা অন্য দকান আইনগি 

কাম তধাযা গ্রণ কযা মাইশফ না। 

 

২০। ইংশযশজশি অনুশেি াঠ প্রকা: 

       (১) এই আইন কাম তকয ইফায য যকায,দগশজশে প্রজ্ান দ্বাযা এই আইশনয মূর ফাংরা াশঠয 

ইংশযশজশি অনূশেি একটি শনবতযশমাগ্য াঠ (Authentic English Text) প্রকা কশযশফ। 

       (২) ইংশযশজ াঠ এফং মূর ফাংরা াশঠয ভশে শফশযাশধয দক্ষশি ফাংরা াঠ প্রাধান্য াইশফ। 

 

২১।  দপাজিাঃ 

      দালক কর্ততক্ষ শশশফ ফস্ত্র শযেপ্তয কর্ততক ২৬/০৫/২০১৩ শরাঃ িাশযখ ইশি দম কর কাম তাশে ম্পাশেি 

ইয়াশছ, িাা এই আইশনয আওিায় ম্পােন কযা ইয়াশছ ফশরয়া গণ্য ইশফ। 
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