গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদেদয াংবফধান
[]
১

[ বফস্বভল্লাবয-যহ্ভাবনয যবভ
(দাভ, যভ দারু, াঅল্লাহয নাহভ)/
যভ ওযুণাভ ৃষ্টিওতত ায নাহভ।]
প্রস্তাফনা

াঅভযা, ফাাংরাহদহয চনকণ, ১৯৭১ খ্রীিাহেয ভাঘত ভাহয ২৬ তাষ্টযহঔ স্বাধীনতা ঘখালণা ওষ্টযা ২[ চাতী ভুষ্টিয চনয ঐষ্টতাষ্টও
াংগ্রাহভয] ভাধযহভ স্বাধীন  াফতহবৌভ কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাহদ প্রষ্টতষ্টিত ওষ্টযাষ্টঙ;
৩

[ াঅভযা াঙ্গীওায ওষ্টযহতষ্টঙ ঘম, ঘম ওর ভান াঅদত াঅভাহদয ফীয চনকণহও চাতী ভুষ্টি াংগ্রাহভ াঅত্মষ্টনহাক  ফীয
ীদষ্টদকহও প্রাহণাৎসর্গ ওষ্টযহত াঈদ্বুদ্ধ ওষ্টযাষ্টঙর -চাতীতাফাদ, ভাচতন্ত্র, কণতন্ত্র  ধভতষ্টনযহক্ষতায ঘাআ ওর াঅদত এাআ
াংষ্টফধাহনয ভূরনীষ্টত াআহফ ;]

াঅভযা াঅয াঙ্গীওায ওষ্টযহতষ্টঙ ঘম, াঅভাহদয যাহেয ানযতভ ভূর রক্ষয াআহফ কণতাষ্টন্ত্রও দ্ধষ্টতহত এভন এও ঘালণভুি
ভাচতাষ্টন্ত্রও ভাহচয প্রষ্টতিা- ঘমঔাহন ওর নাকষ্টযহওয চনয াঅাআহনয ান, ঘভৌষ্টরও ভানফাষ্টধওায এফাং যাচননষ্টতও, াথতননষ্টতও
 াভাষ্টচও াভয, স্বাধীনতা  ুষ্টফঘায ষ্টনষ্টিত াআহফ;

াঅভযা দৃঢ়বাহফ ঘখালণা ওষ্টযহতষ্টঙ ঘম, াঅভযা মাাহত স্বাধীন ত্তা ভৃষ্টদ্ধ রাব ওষ্টযহত াষ্টয এফাং ভানফচাষ্টতয প্রকষ্টতীর াঅাাঅওাঙ্খায ষ্টত ঙ্গষ্টত যক্ষা ওষ্টযা াঅন্তচত াষ্টতও াষ্টন্ত  হমাষ্টকতায ঘক্ষহে ূণত বূ ষ্টভওা ারন ওষ্টযহত াষ্টয, ঘাআচনয ফাাংরাহদহয
চনকহণয াষ্টবপ্রাহয াষ্টবফযষ্টিস্বযূ এাআ াংষ্টফধাহনয প্রাধানয াক্ষুণ্ন যাঔা এফাং াআায যক্ষণ, ভথতন  ষ্টনযাত্তাষ্টফধান াঅভাহদয
ষ্টফে ওতত ফয;

এতদ্বাযা াঅভাহদয এাআ কণষ্টযলহদ, াদয ঘতয ত াউনাঅী ফঙ্গাহেয ওাষ্টততও ভাহয াঅঠাহযা তাষ্টযঔ, ঘভাতাহফও াউষ্টন ত ফাাত্তয
খ্রীিাহেয নহবম্বয ভাহয ঘায তাষ্টযহঔ, াঅভযা এাআ াংষ্টফধান যঘনা  ষ্টফষ্টধফদ্ধ ওষ্টযা ভহফতবাহফ গ্রণ ওষ্টযরাভ।

প্রথভ বাগ
প্রজাতন্ত্র

প্রজাতন্ত্র

১৷ ফাাংরাহদ এওটি এওও, স্বাধীন  াফতহবৌভ প্রচাতন্ত্র, মাা “কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাহদ” নাহভ ষ্টযষ্টঘত
াআহফ৷

প্রজাতদন্ত্রয
যাষ্ট্রীয় ীভানা

২৷ প্রচাতহন্ত্রয যােী ীভানায ান্তবুত ি াআহফ
(ও) ১৯৭১ খ্রীিাহেয ভাঘত ভাহয ২৬ তাষ্টযহঔ স্বাধীনতা-ঘখালণায াফযফষ্টত ূহফত ঘম ওর এরাওা
রাআা ূফত াষ্টওস্তান কঠিত ষ্টঙর ৪[ এফাং াংষ্টফধান (তৃ তী াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৪-এ ান্তবুত ি এরাওা
ফষ্টরা াঈষ্টল্লষ্টঔত এরাওা, ষ্টওন্তু াঈি াঅাআহন ফষ্টবূত ত এরাওা ফষ্টরা াঈষ্টল্লষ্টঔত এরাওা তদ্ফষ্টবূত ত; এফাং]
(ঔ) ঘম ওর এরাওা যফতীওাহর ফাাংরাহদহয ীভানাবু ি াআহত াহয৷

যাষ্ট্রধভম

৫

যাষ্ট্রবালা

৩৷ প্রচাতহন্ত্রয যােবালা ফাাংরা৷

[ ২ও। প্রচাতহন্ত্রয যােধভত াআরাভ, তহফ ষ্টন্দু, ঘফৌদ্ধ, খ্রীিান ানযানয ধভত ারহন যাে ভভমতাদা 
ভাষ্টধওায ষ্টনষ্টিত ওষ্টযহফন]

৪৷ (১) প্রচাতহন্ত্রয চাতী ঙ্গীত “াঅভায ঘানায ফাাংরা”য প্রথভ দ ঘযণ৷
জাতীয় ঙ্গীত,
তাকা ও প্রতীক
(২) প্রচাতহন্ত্রয চাতী তাওা াআহতহঙ ফুচ ঘক্ষহেয াঈয স্থাষ্টত যিফহণতয এওটি বযাট ফৃত্ত৷
(৩) প্রচাতহন্ত্রয চাতী প্রতীও াআহতহঙ াঈব াহবত ধানযীলতহফষ্টিত, াষ্টনহত বাভান চাতী ুষ্প
ারা, তাায ীলতহদহ াটকাহঙয ষ্টতনটি যস্পয-াংমুি ে, তাায াঈব াহবত দুাআটি ওষ্টযা
তাযওা৷
(৪) াঈষ্টয-াঈি দপাভূ-াহহক্ষ চাতী ঙ্গীত, তাওা  প্রতীও ম্পষ্টওতত ষ্টফধানাফরী াঅাআহনয
দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত াআহফ৷

জাবতয বতায
প্রবতকৃবত

৬

যাজধানী

৫৷ (১) প্রচাতহন্ত্রয যাচধানী ঢাওা৷

[ ৪ও। চাষ্টতয ষ্টতা ফঙ্গফন্ধু ঘঔ ভুষ্টচফুয যভাহনয প্রষ্টতওৃ ষ্টত যােষ্টত, প্রধানভন্ত্রী, স্পীওায  প্রধান
ষ্টফঘাযষ্টতয ওামতার এফাং ওর যওাযী  াঅধা-যওাযী াষ্টপ, স্বাত্তাষ্টত প্রষ্টতিান, াংষ্টফষ্টধফদ্ধ
যওাযী ওতৃত হক্ষয প্রধান  াঔা ওামতার, যওাযী  ঘফযওাযী ষ্টক্ষা প্রষ্টতিান, ষ্টফহদহ াফষ্টস্থত
ফাাংরাহদহয দূতাফা  ষ্টভনভূহ াংযক্ষণ  প্রদতন ওষ্টযহত াআহফ।]

(২) যাচধানীয ীভানা াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত াআহফ৷

নাগবযকত্ব

৭

[ ৬। (১) ফাাংরাহদহয নাকষ্টযওত্ব াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত  ষ্টনষ্টন্ত্রত াআহফ।

(২) ফাাংরাহদহয চনকণ চাষ্টত ষ্টাহফ ফাগারী এফাং নাকষ্টযওকণ ফাাংরাহদী ফষ্টরা ষ্টযষ্টঘত াআহফন।]

াংবফধাদনয
প্রাধানয

৭৷ (১) প্রচাতহন্ত্রয ওর ক্ষভতায ভাষ্টরও চনকণ; এফাং চনকহণয হক্ষ ঘাআ ক্ষভতায প্রহাক ঘওফর এাআ
াংষ্টফধাহনয াধীন  ওতৃত হত্ব ওামতওয াআহফ৷
(২) চনকহণয াষ্টবপ্রাহয যভ াষ্টবফযষ্টিযূহ এাআ াংষ্টফধান প্রচাতহন্ত্রয হফতাচ্চ াঅাআন এফাং ানয ঘওান
াঅাআন মষ্টদ এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টত াভঞ্জ , তাা াআহর ঘাআ াঅাআহনয মতঔাষ্টন াাভঞ্জযূণ,ত
ততঔাষ্টন ফাষ্টতর াআহফ৷

াংবফধান
ফাবতর,
স্থবগতকযণ,
ইতযাবে অযাধ

৮

[ ৭ও। (১) ঘওান ফযষ্টি ষ্টি প্রদতন ফা ষ্টি প্রহাহকয ভাধযহভ ফা ানয ঘওান াাাংষ্টফধাষ্টনও ন্থা -

(ও) এাআ াংষ্টফধান ফা াআায ঘওান ানুহেদ যদ, যষ্টত ফা ফাষ্টতর ফা স্থষ্টকত ওষ্টযহর ষ্টওাংফা াঈা ওষ্টযফায
চনয াঈহদযাক গ্রণ ফা লড়মন্ত্র ওষ্টযহর ; ষ্টওাংফা
(ঔ) এাআ াংষ্টফধান ফা াআায ঘওান ষ্টফধাহনয প্রষ্টত নাকষ্টযহওয াঅস্থা, ষ্টফবা ফা প্রতয যাত ওষ্টযহর
ষ্টওাংফা াঈা ওষ্টযফায চনয াঈহদযাক গ্রণ ফা লড়মন্ত্র ওষ্টযহরতাায এাআ ওামত যােহরাষ্টতা াআহফ এফাং ঐ ফযষ্টি যােহরাষ্টতায াযাহধ ঘদালী াআহফ।
(২) ঘওান ফযষ্টি (১) দপা ফষ্টণতত (ও) ঘওান ওামত ওষ্টযহত হমাষ্টকতা ফা াঈস্কাষ্টন প্রদান ওষ্টযহর; ষ্টওাংফা
(ঔ) ওামত ানুহভাদন, ভাচত না, ভথতন ফা ানুভথতন ওষ্টযহরতাায এাআযু ওামত এওাআ াযাধ াআহফ।
(৩) এাআ ানুহেহদ ফষ্টণতত াযাহধ ঘদালী ফযষ্টি প্রঘষ্টরত াঅাআহন ানযানয াযাহধয চনয ষ্টনধতাষ্টযত দহেয
ভহধয হফতাচ্চ দহে দষ্টেত াআহফ।

াংবফধাদনয
মভৌবরক

৭ঔ।াংষ্টফধাহনয ১৪২ ানুহেহদ মাা ষ্টওঙু াআ থাকুও না ঘওন, াংষ্টফধাহনয প্রস্তাফনা, প্রথভ বাহকয ওর
ানুহেদ, ষ্টদ্বতী বাহকয ওর ানুহেদ, নফভ-ও বাহক ফষ্টণতত ানুহেদভূহয ষ্টফধানাফরী াহহক্ষ

বফধানাফরী
াংদাধন
অদমাগয

তৃ তী বাহকয ওর ানুহেদ এফাং এওাদ বাহকয ১৫০ ানুহেদ াংষ্টফধাহনয ানযানয ঘভৌষ্টরও
ওাঠাহভা াংক্রান্ত ানুহেদভুহয ষ্টফধানাফরী াংহমাচন, ষ্টযফতত ন, প্রষ্টতস্থান, যষ্টতওযণ ষ্টওাংফা ানয
ঘওান ন্থা াংহাধহনয াঘমাকয াআহফ।]

বিতীয় বাগ
যাষ্ট্র বযচারনায ভূরনীবত
ভূরনীবতভূ

৮৷ ৯[ (১) চাতীতাফাদ, ভাচতন্ত্র, কণতন্ত্র  ধভতষ্টনযহক্ষতা- এাআ নীষ্টতভূ এফাং তৎসহ এাআ
নীষ্টতভূ াআহত াঈদ্ভূত এাআ বাহক ফষ্টণতত ানয ওর নীষ্টত যাে ষ্টযঘারনায ভূরনীষ্টত ফষ্টরা ষ্টযকষ্টণত
াআহফ।]
(২) এাআ বাহক ফষ্টণতত নীষ্টতভূ ফাাংরাহদ-ষ্টযঘারনায ভূরূে াআহফ, াঅাআন-প্রণনওাহর যাে তাা
প্রহাক ওষ্টযহফন, এাআ াংষ্টফধান  ফাাংরাহদহয ানযানয াঅাআহনয ফযাঔযাদাহনয ঘক্ষহে তাা ষ্টনহদত ও াআহফ
এফাং তাা যাে  নাকষ্টযওহদয ওাহমতয ষ্টবষ্টত্ত াআহফ, তহফ এাআ ওর নীষ্টত াঅদারহতয ভাধযহভ
ফরফৎয োগ্য াআহফ না৷

জাতীয়তাফাে

১০

ভাজতন্ত্র ও
মালণভুবি

১১

গণতন্ত্র ও
ভানফাবধকায

১১৷ প্রচাতন্ত্র াআহফ এওটি কণতন্ত্র, ঘমঔাহন ঘভৌষ্টরও ভানফাষ্টধওায  স্বাধীনতায ষ্টনিতা থাষ্টওহফ,
ভানফত্তায ভমতাদা  ভূহরযয প্রষ্টত শ্রদ্ধাহফাধ ষ্টনষ্টিত াআহফ ১২[ * * *] ১৩[ এফাং প্রাহনয ওর
মতাহ ষ্টনফতাষ্টঘত প্রষ্টতষ্টনধহদয ভাধযহভ চনকহণয ওামতওয াাংগ্রণ ষ্টনষ্টিত াআহফ]৷

ধভম বনযদক্ষতা
ও ধভীয়
স্বাধীনতা

১৪

[ ৯। বালাকত  াংস্কৃষ্টতকত এওও ত্তাষ্টফষ্টি ঘম ফাগারী চাষ্টত ঐওযফদ্ধ  াংওল্পফদ্ধ াংগ্রাভ
ওষ্টযা চাতী ভুষ্টিমুহদ্ধয ভাধযহভ ফাাংরাহদহয স্বাধীনতা  াফতহবৌভত্ব াচত ন ওষ্টযাহঙন, ঘাআ ফাগারী
চাষ্টতয ঐওয  াংষ্টত াআহফ ফাগারী চাতীতাফাহদয ষ্টবষ্টত্ত।]

[ ১০।ভানুহলয াঈয ভানুহলয ঘালণ াআহত ভুি নযাানুক  াভযফাদী ভাচরাব ষ্টনষ্টিত ওষ্টযফায
াঈহেহয ভাচতাষ্টন্ত্রও াথতননষ্টতও ফযফস্থা প্রষ্টতিা ওযা াআহফ।]

[ ১২। ধভত ষ্টনযহক্ষতা নীষ্টত ফাস্তফাহনয চনয

(ও) ফত প্রওায াম্প্রদাষ্টওতা,
(ঔ) যাে ওতৃত ও ঘওান ধভতহও যাচননষ্টতও ভমতাদা দান,
(ক) যাচননষ্টতও াঈহেহয ধভী াফযফায,

(খ) ঘওান ষ্টফহল ধভত ারনওাযী ফযষ্টিয প্রষ্টত বফলভয ফা তাায াঈয ষ্টনীড়ন,
ষ্টফহরা ওযা াআহফ।]

ভাবরকানায
নীবত

১৩৷ াঈৎপোদন ন্ত্র, াঈৎপোদনব্যব্স্থো  ফন্টনপ্রণারীভূহয ভাষ্টরও ফা ষ্টনন্ত্রও াআহফন চনকণ এফাং এাআ
াঈহেহয ভাষ্টরওানা-ফযফস্থা ষ্টনম্নযূ াআহফ:
(ও) যােী ভাষ্টরওানা, াথতাৎ াথতননষ্টতও চীফহনয প্রধান প্রধান ঘক্ষে রাআা ুিু  কষ্টতীর যাোত্ত
যওাযী ঔাত ৃষ্টিয ভাধযহভ চনকহণয হক্ষ যাহেয ভাষ্টরওানা;
(ঔ) ভফাী ভাষ্টরওানা, াথতাৎ াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত ীভায ভহধয ভফাভূহয দযহদয হক্ষ
ভফাভূহয ভাষ্টরওানা; এফাং
(ক) ফযষ্টিকত ভাষ্টরওানা, াথতাৎ াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত ীভায ভহধয ফযষ্টিয ভাষ্টরওানা৷

কৃলক ও
শ্রবভদকয ভুবি

১৪৷ যাহেয ানযতভ ঘভৌষ্টরও দাষ্টত্ব াআহফ ঘভনতী ভানুলহও-ওৃ লও  শ্রষ্টভওহও-এফাং চনকহণয
ানগ্রয াাংভূহও ওর প্রওায ঘালণ াআহত ভুষ্টি দান ওযা৷

মভৌবরক
প্রদয়াজদনয
ফযফস্থা

১৫৷ যাহেয ানযতভ ঘভৌষ্টরও দাষ্টত্ব াআহফ ষ্টযওষ্টল্পত াথতননষ্টতও ষ্টফওাহয ভাধযহভ াঈৎপোদনশক্তির
ক্রভফৃষ্টদ্ধাধন এফাং চনকহণয চীফনমাোয ফস্তুকত  াংস্কৃষ্টতকত ভাহনয দৃঢ় াঈন্নষ্টতাধন, মাাহত
নাকষ্টযওহদয চনয ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত ষ্টফলভূ াচত ন ষ্টনষ্টিত ওযা মা:
(ও) ান্ন, ফস্ত্র, াঅশ্র, ষ্টক্ষা  ষ্টঘষ্টওৎসহ চীফনধাযহণয ঘভৌষ্টরও াঈওযহণয ফযফস্থা;
(ঔ) ওহভতয াষ্টধওায, াথতাৎ ওহভতয কুণ  ষ্টযভাণ ষ্টফহফঘনা ওষ্টযা মুষ্টিঙ্গত ভচুযীয ষ্টফষ্টনভহ
ওভতাংস্থাহনয ষ্টনিতায াষ্টধওায;
(ক) মুষ্টিঙ্গত ষ্টফশ্রাভ, ষ্টফহনাদন  াফওাহয াষ্টধওায; এফাং
(খ) াভাষ্টচও ষ্টনযাত্তায াষ্টধওায, াথতাৎ ঘফওাযত্ব, ফযাষ্টধ ফা ঙ্গুত্বচষ্টনত ষ্টওাংফা বফধফয,
ভাতাষ্টতৃ ীনতা ফা ফাধতওযচষ্টনত ষ্টওাংফা ানুযূ ানযানয ষ্টযষ্টস্থষ্টতচষ্টনত াঅত্তাতীত ওাযহণ
াবাফগ্রস্ততায ঘক্ষহে যওাযী াামযরাহবয াষ্টধওায৷

গ্রাভীণ উন্নয়ন ও
কৃবল বফপ্লফ

১৬৷ নকয  গ্রাভাঞ্চহরয চীফন মাোয ভাহনয বফলভয ক্রভাকতবাহফ দূয ওষ্টযফায াঈহেহয ওৃ ষ্টলষ্টফপ্লহফয
ষ্টফওা, গ্রাভাঞ্চহর বফদুযতীওযহণয ফযফস্থা, কুটিযষ্টল্প  ানযানয ষ্টহল্পয ষ্টফওা এফাং ষ্টক্ষা, ঘমাকাহমাকফযফস্থা  চনস্বাহস্থযয াঈন্নহনয ভাধযহভ গ্রাভাঞ্চহরয াঅভূর যূান্তযাধহনয চনয যাে ওামতওয ফযফস্থা

গ্রণ ওষ্টযহফন৷

অবফতবনক ও
ফাধযতাভূরক
বক্ষা

১৭৷ যাে
(ও) এওাআ দ্ধষ্টতয কণভুঔী  াফতচনীন ষ্টক্ষাফযফস্থা প্রষ্টতিায চনয এফাং াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত স্তয
মতন্ত ওর ফারও-ফাষ্টরওাহও ানফতষ্টনও  ফাধযতাভূরও ষ্টক্ষাদাহনয চনয;
(ঔ) ভাহচয প্রহাচহনয ষ্টত ষ্টক্ষাহও ঙ্গষ্টতূণত ওষ্টযফায চনয এফাং ঘাআ প্রহাচন ষ্টদ্ধ ওষ্টযফায
াঈহেহয মথামথ প্রষ্টক্ষণপ্রাপ্ত  ষ্টদোপ্রহণাষ্টদত নাকষ্টযও ৃষ্টিয চনয;
(ক) াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত ভহয ভহধয ষ্টনযক্ষযতা দূয ওষ্টযফায চনয;
ওামতওয ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহফন৷

জনস্বাস্থয ও
ননবতকতা

১৮৷ (১) চনকহণয ুষ্টিয স্তয-াঈন্নন  চনস্বাহস্থযয াঈন্নষ্টতাধনহও যাে ানযতভ প্রাথষ্টভও ওতত ফয
ফষ্টরা কণয ওষ্টযহফন এফাং ষ্টফহলতাঃ াঅহযাহকযয প্রহাচন ষ্টওাংফা াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনষ্টদতি ানযষ্টফধ প্রহাচন
ফযতীত ভদয  ানযানয ভাদও ানী এফাং স্বাস্থযাষ্টনওয ঘবলহচয ফযফায ষ্টনষ্টলদ্ধওযহণয চনয যাে
ওামতওয ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহফন৷
(২) কষ্টণওাফৃষ্টত্ত  চুাহঔরা ষ্টনহযাহধয চনয যাে ওামতওয ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহফন৷

বযদফ ও জীফনফবচত্র্য াংযক্ষণ
ও উন্নয়ন

১৫

ুদমাদগয ভতা

১৯৷ (১) ওর নাকষ্টযহওয চনয ুহমাহকয ভতা ষ্টনষ্টিত ওষ্টযহত যাে হঘি াআহফন৷

[ ১৮ও। যাে ফতত ভান  বষ্টফলযৎ নাকষ্টযওহদয চনয ষ্টযহফ াংযক্ষণ  াঈন্নন ওষ্টযহফন এফাং
প্রাওৃ ষ্টতও ম্পদ, চীফ-বফষ্টঘেয, চরাবূ ষ্টভ, ফন  ফনযপ্রাষ্টণয াংযক্ষণ  ষ্টনযাত্তা ষ্টফধান ওষ্টযহফন।]

(২) ভানুহল ভানুহল াভাষ্টচও  াথতননষ্টতও াাভয ষ্টফহরা ওষ্টযফায চনয, নাকষ্টযওহদয ভহধয ম্পহদয
ুলভ ফন্টন ষ্টনষ্টিত ওষ্টযফায চনয এফাং প্রচাতহন্ত্রয ফতে াথতননষ্টতও াঈন্নহনয ভান স্তয াচত হনয
াঈহেহয ুলভ ুহমাক-ুষ্টফধাদান ষ্টনষ্টিত ওষ্টযফায চনয যাে ওামতওয ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহফন৷
১৬

অবধকায ও
কতমফযরূদ কভম

[ (৩) চাতী চীফহনয ফতস্তহয ভষ্টরাহদয াাংগ্রণ  ুহমাহকয ভতা যাে ষ্টনষ্টিত ওষ্টযহফন।]

২০৷ (১) ওভত াআহতহঙ ওভতক্ষভ প্রহতযও নাকষ্টযহওয হক্ষ াষ্টধওায, ওতত ফয  ম্মাহনয ষ্টফল, এফাং
“প্রহতযহওয ষ্টনওট াআহত ঘমাকযতানুাহয  প্রহতযওহও ওভতানুমাী”-এাআ নীষ্টতয ষ্টবষ্টত্তহত প্রহতযহও স্বী
ওহভতয চনয াষ্টযশ্রষ্টভও রাব ওষ্টযহফন৷

(২) যাে এভন াফস্থাৃষ্টিয ঘঘিা ওষ্টযহফন, ঘমঔাহন াধাযণ নীষ্টত ষ্টাহফ ঘওান ফযষ্টি ানুাষ্টচতত াঅ
ঘবাক ওষ্টযহত ভথত াআহফন না এফাং ঘমঔাহন ফুষ্টদ্ধফৃষ্টত্তভূরও  ওাষ্টও-ওর প্রওায শ্ররভ ৃষ্টিধভী প্রাহয
 ভানষ্টফও ফযষ্টিহত্বয ূণতত য াষ্টবফযষ্টিহত ষ্টযণত াআহফ৷

নাগবযক ও
যকাযী
কভম চাযীদেয
কতমফয

২১৷ (১) াংষ্টফধান  াঅাআন ভানয ওযা, ৃঙ্খরা যক্ষা ওযা, নাকষ্টযওদাষ্টত্ব ারন ওযা এফাং চাতী
ম্পষ্টত্ত যক্ষা ওযা প্রহতযও নাকষ্টযহওয ওতত ফয৷

বনফম াী বফবাগ
ইদত বফচায
বফবাদগয
ৃথকীকযণ

২২৷ যাহেয ষ্টনফতাী াঙ্গভূ াআহত ষ্টফঘাযষ্টফবাহকয ৃথওীওযণ যাে ষ্টনষ্টিত ওষ্টযহফন৷

জাতীয় াংস্কৃবত

২৩৷ যাে চনকহণয াাংস্কৃষ্টতও ঐষ্টতয  াঈত্তযাষ্টধওায যক্ষহণয চনয ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহফন এফাং চাতী
বালা, াষ্টতয  ষ্টল্পওরাভূহয এভন ষ্টযহালণ  াঈন্নহনয ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহফন, মাাহত ফতস্তহযয
চনকণ চাতী াংস্কৃষ্টতয ভৃষ্টদ্ধহত াফদান যাষ্টঔফায  াাংগ্রণ ওষ্টযফায ুহমাক রাব ওষ্টযহত াহযন৷

উজাবত, ক্ষু দ্র
জাবতত্তা, নৃমগাষ্ঠী ও
ম্প্রোদয়য
াংস্কৃবত

১৭

জাতীয়
স্মবৃ তবনেম ন,
প্রবৃবত

২৪৷ ষ্টফহল বষ্টল্পও ষ্টওাংফা ঐষ্টতাষ্টও কুযত্বু ম্পন্ন ফা তাৎ যমক্তিত স্মৃষ্টতষ্টনদতন, ফস্তু ফা স্থানভূহও
ষ্টফওৃ ষ্টত, ষ্টফনা ফা াাযণ াআহত যক্ষা ওষ্টযফায চনয যাে ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহফন৷

আন্তজমাবতক
াবন্ত, বনযাত্তা

২৫৷ ১৮[ ***] চাতী াফতহবৌভত্ব  ভতায প্রষ্টত শ্রদ্ধা, ানযানয যাহেয াবযন্তযীণ ষ্টফলহ স্তহক্ষ
না ওযা, াঅন্তচত াষ্টতও ষ্টফহযাহধয াষ্টন্তূণত ভাধান এফাং াঅন্তচত াষ্টতও াঅাআহনয  চাষ্টতাংহখয নহদ ফষ্টণতত

(২) ওর ভহ চনকহণয ঘফা ওষ্টযফায ঘঘিা ওযা প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি প্রহতযও ফযষ্টিয ওতত ফয৷

[ ২৩ও। যাে ষ্টফষ্টবন্ন াঈচাষ্টত, ক্ষুর চাষ্টতত্তা, নৃ-ঘকািী  ম্প্রদাহয াননয বফষ্টিযূণত াঅঞ্চষ্টরও
াংস্কৃষ্টত এফাং ঐষ্টতয াংযক্ষণ, াঈন্নন  ষ্টফওাহয ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহফন।]

ও াংবতয
উন্নয়ন

নীষ্টতভূহয প্রষ্টত শ্রদ্ধা-এাআ ওর নীষ্টত াআহফ যাহেয াঅন্তচত াষ্টতও ম্পহওত য ষ্টবষ্টত্ত এফাং এাআ ওর নীষ্টতয
ষ্টবষ্টত্তহত যাে
(ও) াঅন্তচত াষ্টতও ম্পহওত য ঘক্ষহে ষ্টিপ্রহাক ষ্টযায এফাং াধাযণ  ম্পূণত ষ্টনযস্ত্রীওযহণয চনয ঘঘিা
ওষ্টযহফন;
(ঔ) প্রহতযও চাষ্টতয স্বাধীন াষ্টবপ্রা ানুমাী থ  ন্থায ভাধযহভ াফাহধ ষ্টনচস্ব াভাষ্টচও,
াথতননষ্টতও  যাচননষ্টতও ফযফস্থা ষ্টনধতাযণ  কঠহনয াষ্টধওায ভথতন ওষ্টযহফন; এফাং
(ক) াম্রাচযফাদ, ষ্টনহফষ্টওতাফাদ ফা ফণতনফলভযফাহদয ষ্টফযুহদ্ধ ষ্টফহবয ফতে ষ্টনীষ্টড়ত চনকহণয
নযাঙ্গত াংগ্রাভহও ভথতন ওষ্টযহফন৷
১৯

[ ***]
তৃ তীয় বাগ
মভৌবরক অবধকায

মভৌবরক
অবধকাদযয
বত অভঞ্জ
আইন ফাবতর

২৬। (১) এাআ বাহকয ষ্টফধানাফরীয ষ্টত াভঞ্জ ওর প্রঘষ্টরত াঅাআন মতঔাষ্টন াাভঞ্জযূণ,ত এাআ
াংষ্টফধান-প্রফতত ন াআহত ঘাআ ওর াঅাআহনয ততঔাষ্টন ফাষ্টতর াআা মাাআহফ।
(২) যাে এাআ বাহকয ঘওান ষ্টফধাহনয ষ্টত াভঞ্জ ঘওান াঅাআন প্রণন ওষ্টযহফন না এফাং ানুযূ ঘওান
াঅাআন প্রণীত াআহর তাা এাআ বাহকয ঘওান ষ্টফধাহনয ষ্টত মতঔাষ্টন াাভঞ্জযূণ,ত ততঔাষ্টন ফাষ্টতর
াআা মাাআহফ।
২০

[ (৩) াংষ্টফধাহনয ১৪২ ানুহেহদয াধীন প্রণীত াংহাধহনয ঘক্ষহে এাআ ানুহেহদয ঘওান ষ্টওঙু াআ
প্রহমাচয াআহফ না।]

আইদনয েৃবিদত
ভতা

২৭। ওর নাকষ্টযও াঅাআহনয দৃষ্টিহত ভান এফাং াঅাআহনয ভান াঅশ্র রাহবয াষ্টধওাযী।

ধভম , প্রবৃবত
কাযদণ নফলভয

২৮। (১) ঘওফর ধভত, ঘকািী, ফণত, নাযীুযলু হবদ ফা চন্স্থাহনয ওাযহণ ঘওান নাকষ্টযহওয প্রষ্টত যাে
বফলভয প্রদতন ওষ্টযহফন না।
(২) যাে  কণচীফহনয ফতস্তহয নাযীুযহু লয ভান াষ্টধওায রাব ওষ্টযহফন।
(৩) ঘওফর ধভত, ঘকািী, ফণত, নাযী ুযলু হবদ ফা চন্স্থাহনয ওাযহণ চনাধাযহণয ঘওান ষ্টফহনাদন ফা
ষ্টফশ্রাহভয স্থাহন প্রহফহয ষ্টওাংফা ঘওান ষ্টক্ষা-প্রষ্টতিাহন বষ্টততয ষ্টফলহ ঘওান নাকষ্টযওহও ঘওানযূ
াক্ষভতা, ফাধযফাধওতা, ফাধা ফা হতত য াধীন ওযা মাাআহফ না।
(৪) নাযী ফা ষ্টুহদয ানুকূহর ষ্টওাংফা নাকষ্টযওহদয ঘম ঘওান ানগ্রয াাংহয াগ্রকষ্টতয চনয ষ্টফহল

ষ্টফধান-প্রণন াআহত এাআ ানুহেহদয ঘওান ষ্টওঙু াআ যােহও ষ্টনফৃত্ত ওষ্টযহফ না।

যকাযী
বনদয়াগ-রাদব
ুদমাদগয ভতা

২৯। (১) প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনহাক ফা দ-রাহবয ঘক্ষহে ওর নাকষ্টযহওয চনয ুহমাহকয ভতা
থাষ্টওহফ।
(২) ঘওফর ধভত, ঘকািী, ফণত, নাযী-ুযলু হবদ ফা চন্স্থাহনয ওাযহণ ঘওান নাকষ্টযও প্রচাতহন্ত্রয ওহভত
ষ্টনহাক ফা দ-রাহবয াহমাকয াআহফন না ষ্টওাংফা ঘাআ ঘক্ষহে তাাঁায প্রষ্টত বফলভয প্রদতন ওযা মাাআহফ না।
(৩) এাআ ানুহেহদয ঘওান ষ্টওঙু াআ(ও) নাকষ্টযওহদয ঘম ঘওান ানগ্রয াাং মাাহত প্রচাতহন্ত্রয ওহভত াঈমুি প্রষ্টতষ্টনষ্টধত্ব রাব ওষ্টযহত
াহযন, ঘাআ াঈহেহয তাাঁাহদয ানুকূহর ষ্টফহল ষ্টফধান-প্রণন ওযা াআহত,
(ঔ) ঘওান ধভী ফা াঈ-ভপ্রদাকত প্রষ্টতিাহন াঈি ধভতাফরম্বী ফা াঈ-ভপ্রদাবু ি ফযষ্টিহদয চনয
ষ্টনহাক াংযক্ষহণয ষ্টফধান-াংফষ্টরত ঘম ঘওান াঅাআন ওামতওয ওযা াআহত,
(ক) ঘম ঘশ্রণীয ওহভতয ষ্টফহল প্রওৃ ষ্টতয চনয তাা নাযী ফা ুযহু লয হক্ষ ানুহমাকী ষ্টফহফষ্টঘত ,
ঘাআযূ ঘম ঘওান ঘশ্রণীয ষ্টনহাক ফা দ মথাক্রহভ ুযলু ফা নাযীয চনয াংযক্ষণ ওযা াআহত,
যােহও ষ্টনফৃত্ত ওষ্টযহফ না।

বফদেী, মেতাফ,
প্রবৃবত গ্রণ
বনবলদ্ধকযণ

২১

[ ৩০। যােষ্টতয ূফাত নুহভাদন ফযতীত ঘওান নাকষ্টযও ঘওান ষ্টফহদী যাহেয ষ্টনওট াআহত ঘওান
াঈাষ্টধ, ঘঔতাফ, ম্মান, ুযস্কায ফা বূ লণ গ্রণ ওষ্টযহফন না।]

আইদনয আশ্রয়- ৩১। াঅাআহনয াঅশ্ররাব এফাং াঅাআনানুমাী  ঘওফর াঅাআনানুমাী ফযফাযরাব ঘম ঘওান স্থাহন
াফস্থানযত প্রহতযও নাকষ্টযহওয এফাং াভষ্টওবাহফ ফাাংরাহদহ াফস্থানযত াযায ফযষ্টিয াষ্টফহেদয
রাদবয অবধকায
াষ্টধওায এফাং ষ্টফহলতাঃ াঅাআনানুমাী ফযতীত এভন ঘওান ফযফস্থা গ্রণ ওযা মাাআহফ না, মাাহত ঘওান
ফযষ্টিয চীফন, স্বাধীনতা, ঘদ, ুনাভ ফা ম্পষ্টত্তয াষ্টন খহট।

জীফন ও ফযবিস্বাধীনতায
অবধকাযযক্ষণ

৩২। াঅাআনানুমাী ফযতীত চীফন  ফযষ্টি-স্বাধীনতা াআহত ঘওান ফযষ্টিহও ফষ্টঞ্চত ওযা মাাআহফ না।

মগ্রপ্তায ও আটক

৩৩। (১) ঘগ্রপ্তাযওৃ ত ঘওান ফযষ্টিহও মথাম্ভফ ীঘ্র ঘগ্রপ্তাহযয ওাযণ জ্ঞান না ওষ্টযা প্রযা াঅটও

ম্পদকম
যক্ষাকফচ

যাঔা মাাআহফ না এফাং াঈি ফযষ্টিহও তাাঁায ভহনানীত াঅাআনচীফীয ষ্টত যাভহতয  তাাঁায দ্বাযা
াঅত্মক্ষ ভথতহনয াষ্টধওায াআহত ফষ্টঞ্চত ওযা মাাআহফ না।
(২) ঘগ্রপ্তাযওৃ ত  প্রযা াঅটও প্রহতযও ফযষ্টিহও ষ্টনওটতভ ভযাষ্টচহস্গহটয ম্মুহঔ ঘগ্রপ্তাহযয ঘষ্টি
খন্টায ভহধয ঘগ্রপ্তাহযয স্থান াআহত ভযাষ্টচহস্গহটয াঅদারহত াঅনহনয চনয প্রহাচনী ভ ফযষ্টতহযহও)
াষ্টচয ওযা াআহফ এফাং ভযাষ্টচহস্গহটয াঅহদ ফযতীত তাাঁাহও তদষ্টতষ্টযিওার প্রযা াঅটও যাঔা মাাআহফ
না।
(৩) এাআ ানুহেহদয (১)  (২) দপায ঘওান ষ্টওঙু াআ ঘাআ ফযষ্টিয ঘক্ষহে প্রহমাচয াআহফ না,
(ও) ষ্টমষ্টন ফতত ভান ভহয চনয ষ্টফহদী ত্রু, াথফা
(ঔ) মাাঁাহও ষ্টনফতত নভূরও াঅটহওয ষ্টফধান-াংফষ্টরত ঘওান াঅাআহনয াধীন ঘগ্রপ্তায ওযা াআাহঙ ফা
াঅটও ওযা াআাহঙ।
(৪) ষ্টনফতত নভূরও াঅটহওয ষ্টফধান-াংফষ্টরত ঘওান াঅাআন ঘওান ফযষ্টিহও ঙ ভাহয াষ্টধওওার াঅটও
যাষ্টঔফায ক্ষভতা প্রদান ওষ্টযহফ না মষ্টদ ুপ্রীভ ঘওাহটত য ষ্টফঘাযও যষ্টাহঙন ফা ষ্টঙহরন ষ্টওাংফা ুপ্রীভ
ঘওাহটত য ষ্টফঘাযওহদ ষ্টনঘাকরাহবয ঘমাকযতা যাহঔন, এাআযূ দুাআচন এফাং প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি এওচন
প্রফীণ ওভতঘাযীয ভন্বহ কঠিত ঘওান াঈহদিা-লতদ্ াঈি ঙ ভা াষ্টতফাষ্টত াআফায ূহফত তাাঁাহও
াঈষ্টস্থত াআা ফিফয ঘ ওষ্টযফায ুহমাকদাহনয য ষ্টযহাটত প্রদান না ওষ্টযা থাহওন ঘম, লতহদয ভহত
াঈি ফযষ্টিহও তদষ্টতষ্টযিওার াঅটও যাষ্টঔফায মতাপ্ত ওাযণ যষ্টাহঙ।
(৫) ষ্টনফততনভূরও াঅটহওয ষ্টফধান-াংফষ্টরত ঘওান াঅাআহনয াধীন প্রদত্ত াঅহদ ানুমাী ঘওান ফযষ্টিহও
াঅটও ওযা াআহর াঅহদদানওাযী ওতৃত ক্ষ তাাঁাহও মথাম্ভফ ীঘ্র াঅহদদাহনয ওাযণ জ্ঞান ওষ্টযহফন
এফাং াঈি াঅহদহয ষ্টফযুহদ্ধ ফিফয-প্রওাহয চনয তাাঁাহও মত ত্বয ম্ভফ ুহমাকদান ওষ্টযহফন:
তহফ তত থাহও ঘম, াঅহদদানওাযী ওতৃত হক্ষয ষ্টফহফঘনা তথযাষ্টদ-প্রওা চনস্বাথতষ্টফহযাধী ফষ্টরা ভহন
াআহর ানুযূ ওতৃত ক্ষ তাা প্রওাহ াস্বীওৃ ষ্টত জ্ঞান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(৬) াঈহদিা-লতদ ওতৃত ও এাআ ানুহেহদয (৪) দপায াধীন তদহন্তয চনয ানুযণী দ্ধষ্টত াংদ
াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহত াষ্টযহফন।]

জফযেবস্ত-শ্রভ
বনবলদ্ধকযণ

৩৪। (১) ওর প্রওায চফযদষ্টস্ত-শ্রভ ষ্টনষ্টলদ্ধ; এফাং এাআ ষ্টফধান ঘওানবাহফ রাংষ্টখত াআহর তাা াঅাআনতাঃ
দেনী াযাধ ফষ্টরা কণয াআহফ।
(২) এাআ ানুহেহদয ঘওান ষ্টওঙু াআ ঘাআ ওর ফাধযতাভূরও শ্রহভয ঘক্ষহে প্রহমাচয াআহফ না, ঘমঔাহন
(ও) ঘপৌচদাযী াযাহধয চনয ঘওান ফযষ্টি াঅাআনতাঃ দেঘবাক ওষ্টযহতহঙন; াথফা
(ঔ) চনকহণয াঈহেযাধনওহল্প াঅাআহনয দ্বাযা তাা াঅফযও াআহতহঙ।

বফচায ও েন্ড

৩৫। (১) াযাহধয দামুি ওামতাংখটনওাহর ফরফৎ ষ্টঙর, এাআযূ াঅাআন বঙ্গ ওষ্টযফায াযাধ

ম্পদকম যক্ষণ

ফযতীত ঘওান ফযষ্টিহও ঘদালী াফযস্ত ওযা মাাআহফ না এফাং াযাধ-াংখটনওাহর ফরফৎ ঘাআ াঅাআনফহর ঘম
দে ঘদা মাাআহত াষ্টযত, তাাঁাহও তাায াষ্টধও ফা তাা াআহত ষ্টবন্ন দে ঘদা মাাআহফ না।
(২) এও াযাহধয চনয ঘওান ফযষ্টিহও এওাষ্টধওফায ঘপৌচদাযীঘত ঘাদত  দষ্টেত ওযা মাাআহফ না।
(৩) ঘপৌচদাযী াযাহধয দাহ াষ্টবমুি প্রহতযও ফযষ্টি াঅাআহনয দ্বাযা প্রষ্টতষ্টিত স্বাধীন  ষ্টনযহক্ষ
াঅদারত ফা ট্রাাআফুযনাহর দ্রুত  প্রওায ষ্টফঘাযরাহবয াষ্টধওাযী াআহফন।
(৪) ঘওান াযাহধয দাহ াষ্টবমুি ফযষ্টিহও ষ্টনহচয ষ্টফযুহদ্ধ াক্ষয ষ্টদহত ফাধয ওযা মাাআহফ না।
(৫) ঘওান ফযষ্টিহও মন্ত্রণা ঘদা মাাআহফ না ষ্টওাংফা ষ্টনিু য, াভানুষ্টলও ফা রাঞ্ছনাওয দে ঘদা মাাআহফ
না ষ্টওাংফা ওাায ষ্টত ানুযূ ফযফায ওযা মাাআহফ না।
(৬) প্রঘষ্টরত াঅাআহন ষ্টনষ্টদতি ঘওান দে ফা ষ্টফঘাযদ্ধষ্টত ম্পষ্টওতত ঘওান ষ্টফধাহনয প্রঘাকহও এাআ
ানুহেহদয (৩) ফা (৫) দপায ঘওান ষ্টওঙু াআ প্রবাষ্টফত ওষ্টযহফ না।

চরাদপযায
স্বাধীনতা

৩৬। চনস্বাহথত াঅাআহনয দ্বাযা াঅহযাষ্টত মুষ্টিঙ্গত ফাধাষ্টনহলধ- াহহক্ষ ফাাংরাহদহয ফতে াফাধ
ঘরাহপযা, াআায ঘম ঘওান স্থাহন ফফা  ফষ্টতস্থান এফাং ফাাংরাহদ তযাক  ফাাংরাহদহ ুনাঃপ্রহফ
ওষ্টযফায াষ্টধওায প্রহতযও নাকষ্টযহওয থাষ্টওহফ।

ভাদফদয
স্বাধীনতা

৩৭। চনৃঙ্খরা ফা চনস্বাহস্থযয স্বাহথত াঅাআহনয দ্বাযা াঅহযাষ্টত মুষ্টিঙ্গত ফাধাষ্টনহলধ-াহহক্ষ
াষ্টন্তূণবত াহফ  ষ্টনযস্ত্র াফস্থা ভহফত াআফায এফাং চনবা  ঘাবামাো ঘমাকদান ওষ্টযফায
াষ্টধওায প্রহতযও নাকষ্টযহওয থাষ্টওহফ।

াংগঠদনয
স্বাধীনতা

২২

[ ৩৮।চনৃঙ্খরা  বনষ্টতওতায স্বাহথত াঅাআহনয দ্বাযা াঅহযাষ্টত মুষ্টিঙ্গত ফাধা-ষ্টনহলধ াহহক্ষ
ষ্টভষ্টত ফা াংখ কঠন ওষ্টযফায াষ্টধওায প্রহতযও নাকষ্টযহওয থাষ্টওহফাঃ
তহফ তত থাহও ঘম, ঘওান ফযষ্টিয াঈিযু ষ্টভষ্টত ফা াংখ কঠন ওষ্টযফায ষ্টওাংফা াঈায দয াআফায
াষ্টধওায থাষ্টওহফ না, মষ্টদ(ও) াঈা নাকষ্টযওহদয ভহধয ধভী, াভাষ্টচও এফাং াম্প্রদাষ্টও ম্প্রীষ্টত ষ্টফনি ওষ্টযফায াঈহেহয কঠিত
;
(ঔ) াঈা ধভত, ঘকািী, ফণত, নাযী-ুযলু , চন্স্থান ফা বালায ঘক্ষহে নাকষ্টযওহদয ভহধয বফলভয ৃষ্টি
ওষ্টযফায াঈহেহয কঠিত ;
(ক) াঈা যাে ফা নাকষ্টযওহদয ষ্টফযুহদ্ধ ষ্টওাংফা ানয ঘওান ঘদহয ষ্টফযুহদ্ধ ন্ত্রাী ফা চঙ্গী ওামত
ষ্টযঘারনায াঈহেহয কঠিত ; ফা
(খ) াঈায কঠন  াঈহেয এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টযন্থী ।]

বচন্তা ও বফদফদকয ৩৯। (১) ষ্টঘন্তা  ষ্টফহফহওয স্বাধীনতায ষ্টনিতাদান ওযা াআর।
স্বাধীনতা এফাং
(২) যাহেয ষ্টনযাত্তা, ষ্টফহদী যােভূহয ষ্টত ফন্ধুত্বূণত ম্পওত , চনৃঙ্খরা, ারীনতা  বনষ্টতওতায
ফাক্-স্বাধীনতা
স্বাহথত ষ্টওাংফা াঅদারত-াফভাননা, ভানাষ্টন ফা াযাধ-াংখটহন প্রহযাঘনা ম্পহওত াঅাআহনয দ্বাযা
াঅহযাষ্টত মুষ্টিঙ্গত ফাধাষ্টনহলধ-াহহক্ষ
(ও) প্রহতযও নাকষ্টযহওয ফাক্  বাফ প্রওাহয স্বাধীনতায াষ্টধওাহযয, এফাং
(ঔ) াংফাদহক্ষহেয স্বাধীনতায
ষ্টনিতা দান ওযা াআর।

মা ফা ফৃবত্তয
স্বাধীনতা

৪০। াঅাআহনয দ্বাযা াঅহযাষ্টত ফাধাষ্টনহলধ-াহহক্ষ ঘওান ঘা ফা ফৃষ্টত্ত-গ্রহণয ষ্টওাংফা ওাযফায ফা
ফযফা-ষ্টযঘারনায চনয াঅাআহনয দ্বাযা ঘওান ঘমাকযতা ষ্টনধতাষ্টযত াআা থাষ্টওহর ানুযূ ঘমাকযতাম্পন্ন
প্রহতযও নাকষ্টযহওয ঘম ঘওান াঅাআনঙ্গত ঘা ফা ফৃষ্টত্ত-গ্রহণয এফাং ঘম ঘওান াঅাআনঙ্গত ওাযফায ফা
ফযফা-ষ্টযঘারনায াষ্টধওায থাষ্টওহফ।

ধভীয় স্বাধীনতা

৪১। (১) াঅাআন, চনৃঙ্খরা  বনষ্টতওতা-াহহক্ষ
(ও) প্রহতযও নাকষ্টযহওয ঘম ঘওান ধভত াফরম্বন, ারন ফা প্রঘাহযয াষ্টধওায যষ্টাহঙ;
(ঔ) প্রহতযও ধভী ম্প্রদা  াঈ-ম্প্রদাহয ষ্টনচস্ব ধভী প্রষ্টতিাহনয স্থান, যক্ষণ  ফযফস্থানায
াষ্টধওায যষ্টাহঙ।
(২) ঘওান ষ্টক্ষা-প্রষ্টতিাহন ঘমাকদানওাযী ঘওান ফযষ্টিয ষ্টনচস্ব ধভত-াংক্রান্ত না াআহর তাাঁাহও ঘওান ধভী
ষ্টক্ষাগ্রণ ষ্টওাংফা ঘওান ধভী ানুিান ফা াঈানা াাংগ্রণ ফা ঘমাকদান ওষ্টযহত াআহফ না।

ম্পবত্তয
অবধকায

৪২। (১) াঅাআহনয দ্বাযা াঅহযাষ্টত ফাধাষ্টনহলধ-াহহক্ষ প্রহতযও নাকষ্টযহওয ম্পষ্টত্ত াচত ন, ধাযণ,
স্তান্তয ফা ানযবাহফ ষ্টফষ্টর-ফযফস্থা ওষ্টযফায াষ্টধওায থাষ্টওহফ এফাং াঅাআহনয ওতৃত ত্ব ফযতীত ঘওান ম্পষ্টত্ত
ফাধযতাভূরওবাহফ গ্রণ, যাোত্ত ফা দঔর ওযা মাাআহফ না।
২৩

[ (২) এাআ ানুহেহদয (১) দপায াধীন প্রণীত াঅাআহন ক্ষষ্টতূযণ ফাধযতাভূরওবাহফ গ্রণ,
যাোত্তওযণ ফা দঔহরয ষ্টফধান ওযা াআহফ এফাং ক্ষষ্টতূযহণয ষ্টযভাণ ষ্টনধতাযণ ষ্টওাংফা ক্ষষ্টতূযণ ষ্টনণত
 প্রদাহনয নীষ্টত  দ্ধষ্টত ষ্টনষ্টদতি ওযা াআহফ; তহফ ানুযূ ঘওান াঅাআহন ক্ষষ্টতূযহণয ষ্টফধান ামতাপ্ত
াআাহঙ ফষ্টরা ঘাআ াঅাআন ম্পহওত ঘওান াঅদারহত ঘওান প্রশ্ন াঈত্থান ওযা মাাআহফ না।]

গৃ ও
মমাগাদমাদগয
যক্ষণ

৪৩। যাহেয ষ্টনযাত্তা, চনৃঙ্খরা, চনাধাযহণয বনষ্টতওতা ফা চনস্বাহস্থযয স্বাহথত াঅাআহনয দ্বাযা
াঅহযাষ্টত মুষ্টিঙ্গত ফাধাষ্টনহলধ-াহহক্ষ প্রহতযও নাকষ্টযহওয
(ও) প্রহফ, তল্লাী  াঅটও াআহত স্বী কৃহ ষ্টনযাত্তারাহবয াষ্টধওায থাষ্টওহফ; এফাং
(ঔ) ষ্টঘঠিহেয  ঘমাকাহমাহকয ানযানয াঈাহয ঘকানতাযক্ষায াষ্টধওায থাষ্টওহফ।

মভৌবরক
অবধকায
ফরফৎকরণ

২৪

ৃঙ্খরাভূরক
আইদনয মক্ষদত্র্
অবধকাদযয
বযফতমন

৪৫। ঘওান ৃঙ্খরা-ফাষ্টনীয দয-ম্পষ্টওতত ঘওান ৃঙ্খরাভূরও াঅাআহনয ঘম ঘওান ষ্টফধান াঈি দযহদয
মথামথ ওতত ফযারন ফা াঈি ফাষ্টনীহত ৃঙ্খরাযক্ষা ষ্টনষ্টিত ওষ্টযফায াঈহেহয প্রণীত ষ্টফধান ফষ্টরা
ানুযূ ষ্টফধাহনয ঘক্ষহে এাআ বাহকয ঘওান ষ্টওঙু াআ প্রহমাচয াআহফ না।

োয়ভুবিবফধাদনয ক্ষভতা

৪৬। এাআ বাহকয ূফফত ষ্টণতত ষ্টফধানাফরীহত মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি ঘওান
ফযষ্টি ফা ানয ঘওান ফযষ্টি চাতী ভুষ্টিাংগ্রাহভয প্রহাচহন ষ্টওাংফা ফাাংরাহদহয যােী ীভানায ভহধয
ঘম ঘওান াঞ্চহর ৃঙ্খরা-যক্ষা ফা ুনফতাহরয প্রহাচহন ঘওান ওামত ওষ্টযা থাষ্টওহর াংদ াঅাআহনয দ্বাযা
ঘাআ ফযষ্টিহও দাভুি ওষ্টযহত াষ্টযহফন ষ্টওাংফা ঐ াঞ্চহর প্রদত্ত ঘওান দোহদ, দে ফা ফাহচাষ্টপ্তয
াঅহদহও ষ্টওাংফা ানয ঘওান ওামতহও বফধ ওষ্টযা রাআহত াষ্টযহফন।

[ ৪৪। (১) এাআ বাহক প্রদত্ত াষ্টধওাযভূ ফরফৎ ওষ্টযফায চনয এাআ াংষ্টফধাহনয ১০২ ানুহেহদয (১)
দপা ানুমাী াাআহওাটত ষ্টফবাহকয ষ্টনওট ভাভরা যুচু ওষ্টযফায াষ্টধওাহযয ষ্টনিতা দান ওযা াআর।
(২) এাআ াংষ্টফধাহনয ১০২ ানুহেহদয াধীন াাআহওাটত ষ্টফবাহকয ক্ষভতায াষ্টন না খটাাআা াংদ
াঅাআহনয দ্বাযা ানয ঘওান াঅদারতহও তাায এঔষ্টতাহযয স্থানী ীভায ভহধয ঐ ওর ফা াঈায ঘম
ঘওান ক্ষভতা প্রহাহকয ক্ষভতা দান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।]

কবতয় আইদনয ৪৭। (১) ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত ঘম ঘওান ষ্টফলহয ষ্টফধান-াংফষ্টরত ঘওান াঅাআহন (প্রঘষ্টরত াঅাআহনয ঘক্ষহে
াংহাধনীয ভাধযহভ) াংদ মষ্টদ স্পিযূহ ঘখালণা ওহযন ঘম, এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টদ্বতী বাহক ফষ্টণতত যাে
মপাজত
ষ্টযঘারনায ভূরনীষ্টতভূহয ঘওান এওটিহও ওামতওয ওষ্টযফায চনয ানুযূ ষ্টফধান ওযা াআর, তাা
াআহর ানুযূ াঅাআন এাআবাহক ষ্টনিওৃ ত ঘওান াষ্টধওাহযয ষ্টত াভঞ্জ ষ্টওাংফা ানুযূ াষ্টধওায যণ
ফা ঔফত ওষ্টযহতহঙ, এাআ ওাযহণ ফাষ্টতর ফষ্টরা কণয াআহফ নাাঃ
(ও) ঘওান ম্পষ্টত্ত ফাধযতাভূরওবাহফ গ্রণ, যাোত্তওযণ ফা দঔর ষ্টওাংফা াভষ্টওবাহফ ফা স্থাীবাহফ
ঘওান ম্পষ্টত্তয ষ্টনন্ত্রণ ফা ফযফস্থানা;
(ঔ) ফাষ্টণষ্টচযও ফা ানযষ্টফধ াঈহদযাকম্পন্ন এওাষ্টধও প্রষ্টতিাহনয ফাধযতাভূরও াংমুিওযণ;

(ক) ানুযূ ঘম ঘওান প্রষ্টতিাহনয ষ্টযঘারও, ফযফস্থাও, এহচন্ট  ওভতঘাযীহদয াষ্টধওায এফাং (ঘম
ঘওান প্রওাহযয) ঘায  স্ঘহওয ভাষ্টরওহদয ঘবাটাষ্টধওায ষ্টফহরা, ষ্টযফতত ন, ীষ্টভতওযণ ফা ষ্টনন্ত্রণ;
(খ) ঔষ্টনচরফয ফা ঔষ্টনচ বতর-ানুন্ধান ফা রাহবয াষ্টধওায ষ্টফহরা, ষ্টযফতত ন, ীষ্টভতওযণ ফা
ষ্টনন্ত্রণ;
(গ) ানযানয ফযষ্টিহও াাংতাঃ ফা ম্পূণতত াঃ ষ্টযায ওষ্টযা যওায ওতৃত ও ফা যওাহযয ষ্টনচস্ব,
ষ্টনন্ত্রণাধীন ফা ফযফস্থানাধীন ঘওান াংস্থা ওতৃত ও ঘম ঘওান ওাযফায, ফযফা, ষ্টল্প ফা ওভতষ্টফবাকঘারনা; াথফা
(ঘ) ঘম ঘওান ম্পষ্টত্তয স্বত্ব ষ্টওাংফা ঘা, ফৃষ্টত্ত, ওাযফায ফা ফযফা-াংক্রান্ত ঘম ঘওান াষ্টধওায ষ্টওাংফা
ঘওান াংষ্টফষ্টধফদ্ধ যওাযী প্রষ্টতিান ফা ঘওান ফাষ্টণষ্টচযও ফা ষ্টল্পকত াঈহদযাহকয ভাষ্টরও ফা ওভতঘাযীহদয
াষ্টধওায ষ্টফহরা, ষ্টযফতত ন, ীষ্টভতওযণ ফা ষ্টনন্ত্রণ।
(২) এাআ াংষ্টফধাহন মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে প্রথভ তপষ্টহর ফষ্টণতত াঅাআনভূ (ানুযূ াঅাআহনয
ঘওান াংহাধনী) ূণবত াহফ ফরফৎ  ওামতওয াআহত থাষ্টওহফ এফাং ানুযূ ঘম ঘওান াঅাআহনয ঘওান
ষ্টফধান ষ্টওাংফা ানুযূ ঘওান াঅাআহনয ওতৃত হত্বমাা ওযা াআাহঙ ফা ওযা  নাাআ, তাা এাআ াংষ্টফধাহনয
ঘওান ষ্টফধাহনয ষ্টত াভঞ্জ ফা তাায ষ্টযন্থী, এাআ ওাযহণ ফাষ্টতর ফা ঘফাঅাআনী ফষ্টরা কণয াআহফ
না;
২৫

[ তহফ তত থাহও ঘম, এাআ ানুহেহদয ঘওান ষ্টওঙু াআ ানুযূ ঘওান াঅাআনহও াংহাধন, ষ্টযফতত ন ফা
ফাষ্টতর ওযা াআহত ষ্টনফৃত্ত ওষ্টযহফ না।]
২৬

[ (৩) এাআ াংষ্টফধাহন মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে কণতযাচষ্টনত াযাধ, ভানফতাষ্টফহযাধী
াযাধ ফা মুদ্ধাযাধ এফাং াঅন্তচত াষ্টতও াঅাআহনয াধীন ানযানয াযাহধয চনয ঘওান স্ত্র ফাষ্টনী ফা
প্রষ্টতযক্ষা ফাষ্টনী ফা াও ফাষ্টনীয দয ২৭[ ফা ানয ঘওান ফযষ্টি, ফযষ্টি ভষ্টি ফা াংকঠন]ষ্টওাংফা
মুদ্ধফন্দীহও াঅটও, ঘপৌচদাযীহত ঘাদত ষ্টওাংফা দন্ডদান ওষ্টযফায ষ্টফধান-াংফষ্টরত ঘওান াঅাআন ফা
াঅাআহনয ষ্টফধান এাআ াংষ্টফধাহনয ঘওান ষ্টফধাহনয ষ্টত াভঞ্জ ফা তাায ষ্টযন্থী, এাআ ওাযহণ ফাষ্টতর
ফা ঘফাঅাআনী ফষ্টরা কণয াআহফ না ষ্টওাংফা ওঔন ফাষ্টতর ফা ঘফাঅাআনী াআাহঙ ফষ্টরা কণয াআহফ না ।]

াংবফধাদনয
কবতয়
বফধাদনয
অপ্রদমাজযতা

২৮

[ ৪৭ও। (১) ঘম ফযষ্টিয ঘক্ষহে এাআ াংষ্টফধাহনয ৪৭ ানুহেহদয (৩) দপা ফষ্টণতত ঘওান াঅাআন প্রহমাচয
, ঘাআ ফযষ্টিয ঘক্ষহে এাআ াংষ্টফধাহনয ৩১ ানুহেদ, ৩৫ ানুহেহদয (১)  (৩) দপা এফাং ৪৪
ানুহেহদয াধীন ষ্টনিওৃ ত াষ্টধওাযভূ প্রহমাচয াআহফ না।
(২) এাআ াংষ্টফধাহন মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে ঘম ফযষ্টিয ঘক্ষহে এাআ াংষ্টফধাহনয ৪৭ ানুহেহদয (৩)
দপা ফষ্টণতত ঘওান াঅাআন প্রহমাচয , এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন ঘওান প্রষ্টতওাহযয চনয ুপ্রীভ ঘওাহটত
াঅহফদন ওষ্টযফায ঘওান াষ্টধওায ঘাআ ফযষ্টিয থাষ্টওহফ না।]
চতু থম বাগ
বনফম াী বফবাগ
১ভ বযদেে

যাষ্ট্রবত
যাষ্ট্রবত

৪৮। (১) ফাাংরাহদহয এওচন যােষ্টত থাষ্টওহফন, ষ্টমষ্টন াঅাআন ানুমাী াংদ-দযকণ ওতৃত ও
ষ্টনফতাষ্টঘত াআহফন।
(২) যােপ্রধানযূহ যােষ্টত যাহেয ানয ওর ফযষ্টিয াউহবত স্থান রাব ওষ্টযহফন এফাং এাআ াংষ্টফধান 
ানয ঘওান াঅাআহনয দ্বাযা তাাঁাহও প্রদত্ত  তাাঁায াঈয াষ্টতত ওর ক্ষভতা প্রহাক  ওতত ফয ারন
ওষ্টযহফন।
(৩) এাআ াংষ্টফধাহনয ৫৬ ানুহেহদয (৩) দপা ানুাহয ঘওফর প্রধানভন্ত্রী  ৯৫ ানুহেহদয (১) দপা
ানুাহয প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত ষ্টনহাহকয ঘক্ষে ফযতীত যািষ্টত তাাঁায ানয ওর দাষ্টত্ব ারহন
প্রধানভন্ত্রীয যাভত ানুমাী ওামত ওষ্টযহফন:
তহফ তত থাহও ঘম, প্রধানভন্ত্রী যােষ্টতহও াঅহদৌ ঘওান যাভতদান ওষ্টযাহঙন ষ্টও না এফাং ওষ্টযা
থাষ্টওহর ষ্টও যাভত দান ওষ্টযাহঙন, ঘওান াঅদারত ঘাআ ম্পহওত ঘওান প্রহশ্নয তদন্ত ওষ্টযহত াষ্টযহফন
না।
(৪) ঘওান ফযষ্টি যােষ্টত ষ্টনফতাষ্টঘত াআফায ঘমাকয াআহফন না, মষ্টদ ষ্টতষ্টন(ও) াঁষ্টে ফৎসযরর ওভ ফস্ক ন; াথফা
(ঔ) াংদ-দয ষ্টনফতাষ্টঘত াআফায ঘমাকয না ন; াথফা
(ক) ওঔন এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন াষ্টবাংন দ্বাযা যােষ্টতয দ াআহত াাষ্টযত াআা থাহওন।
(৫) প্রধানভন্ত্রী যােী  যযােী নীষ্টত াংক্রান্ত ষ্টফলাষ্টদ ম্পহওত যােষ্টতহও াফষ্টত যাষ্টঔহফন এফাং
যােষ্টত ানুহযাধ ওষ্টযহর ঘম−ঘওান ষ্টফল ভষ্টন্ত্রবা ষ্টফহফঘনায চনয ঘ ওষ্টযহফন।

ক্ষভা প্রেম দনয
অবধকায

৪৯। ঘওান াঅদারত, ট্রাাআফুযনার ফা ানয ঘওান ওতৃত ক্ষ ওতৃত ও প্রদত্ত ঘম−ঘওান দহেয ভাচত না, ষ্টফরম্বন 
ষ্টফযাভ ভঞ্জুয ওষ্টযফায এফাং ঘম−ঘওান দে ভকুপ, স্থষ্টকত ফা হ্রা ওষ্টযফায ক্ষভতা যােষ্টতয থাষ্টওহফ।

যাষ্ট্রবত-দেয
মভয়াে

৫০। (১) এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরী াহহক্ষ যােষ্টত ওামতবায গ্রহণয তাষ্টযঔ াআহত াাঁঘ ফৎসযরর
ঘভাহদ তাাঁায হদ াষ্টধষ্টিত থাষ্টওহফন:
তহফ তত থাহও ঘম, যােষ্টতয হদয ঘভাদ ঘল া হে তাাঁায াঈত্তযাষ্টধওাযী-ওামতবায গ্রণ না
ওযা মতন্ত ষ্টতষ্টন স্বী হদ ফার থাষ্টওহফন।
(২) এওাষ্টদক্রহভ াঈও ফা না াঈও-দুাআ ঘভাহদয াষ্টধও যােষ্টতয হদ ঘওান ফযষ্টি াষ্টধষ্টিত থাষ্টওহফন
না।
(৩) স্পীওাহযয াঈহেহয স্বাক্ষযমুি েহমাহক যােষ্টত স্বী দ তযাক ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

(৪) যােষ্টত তাাঁায ওামতবাযওাহর াংদ-দয ষ্টনফতাষ্টঘত াআফায ঘমাকয াআহফন না, এফাং ঘওান াংদদয যােষ্টত ষ্টনফতাষ্টঘত াআহর যােষ্টতযূহ তাাঁায ওামতবায গ্রহণয ষ্টদহন াংহদ তাাঁায াঅন ূনয
াআহফ।

যাষ্ট্রবতয
োয়ভুবি

৫১। (১) এাআ াংষ্টফধাহনয ৫২ ানুহেহদয াষ্টন না খটাাআা ষ্টফধান ওযা াআহতহঙ ঘম, যােষ্টত তাাঁায
দাষ্টত্ব ারন ওষ্টযহত ষ্টকা ষ্টওাংফা ানুযূ ষ্টফহফঘনা ঘওান ওামত ওষ্টযা থাষ্টওহর ফা না ওষ্টযা থাষ্টওহর
ঘাআচনয তাাঁাহও ঘওান াঅদারহত চফাফষ্টদষ্ট ওষ্টযহত াআহফ না, তহফ এাআ দপা যওাহযয ষ্টফযুহদ্ধ ওামতধাযা
গ্রহণ ঘওান ফযষ্টিয াষ্টধওায ক্ষুণ্ন ওষ্টযহফ না।
(২) যােষ্টতয ওামতবাযওাহর তাাঁায ষ্টফযুহদ্ধ ঘওান াঅদারহত ঘওান প্রওায ঘপৌচদাযী ওামতধাযা দাহয
ওযা ফা ঘারু যাঔা মাাআহফ না এফাং তাাঁায ঘগ্রপতায ফা ওাযাফাহয চনয ঘওান াঅদারত াআহত হযাানা
চাযী ওযা মাাআহফ না।

যাষ্ট্রবতয
অববাংন

৫২। (১) এাআ াংষ্টফধান রাংখন ফা কুযত
ু য াদাঘযহণয াষ্টবহমাহক যােষ্টতহও াষ্টবাংষ্টত ওযা মাাআহত
াষ্টযহফ; াআায চনয াংহদয ঘভাট দহযয াংঔযাকষ্টযি াাংহয স্বাক্ষহয ানুযূ াষ্টবহমাহকয ষ্টফফযণ
ষ্টরষ্টফদ্ধ ওষ্টযা এওটি প্রস্তাহফয ঘনাটি স্পীওাহযয ষ্টনওট প্রদান ওষ্টযহত াআহফ; স্পীওাহযয ষ্টনওট ানুযূ
ঘনাটি প্রদাহনয ষ্টদন াআহত ঘঘৌে ষ্টদহনয ূহফত ফা ষ্টে ষ্টদহনয য এাআ প্রস্তাফ াঅহরাষ্টঘত াআহত াষ্টযহফ না
এফাং াংদ াষ্টধহফনযত না থাষ্টওহর স্পীওায াষ্টফরহম্ব াংদ াঅফান ওষ্টযহফন।
(২) এাআ ানুঘেহদয াধীন ঘওান াষ্টবহমাক তদহন্তয চনয াংদ ওতৃত ও ষ্টনমুি ফা াঅঔযাষ্টত ঘওান
াঅদারত, ট্রাাআফুযনার ফা ওতৃত হক্ষয ষ্টনওট াংদ যােষ্টতয াঅঘযণ ঘকাঘয ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(৩) াষ্টবহমাক ষ্টফহফঘনাওাহর যােষ্টতয াঈষ্টস্থত থাষ্টওফায এফাং প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ঘপ্রযহণয াষ্টধওায থাষ্টওহফ।
(৪) াষ্টবঘমাক ষ্টফহফঘনায য ঘভাট দয-াংঔযায ানূযন দুাআ-তৃ তীাাং ঘবাহট াষ্টবহমাক মথাথত ফষ্টরা
ঘখালণা ওষ্টযা াংদ ঘওান প্রস্তাফ গ্রণ ওষ্টযহর প্রস্তাফ কৃীত াআফায তাষ্টযহঔ যােষ্টতয দ ূনয াআহফ।
(৫) এাআ াংষ্টফধাহনয ৫৪ ানুহেদ ানুমাী স্পীওায ওতৃত ও যােষ্টতয দাষ্টত্ব ারনওাঘর এাআ ানুহেহদয
ষ্টফধানাফরী এাআ ষ্টযফতত ন াহহক্ষ প্রহমাচয াআহফ ঘম, এাআ ানুহেহদয (১) দপা স্পীওাহযয াঈহল্লঔ ঘডুটি
স্পীওাহযয াঈহল্লঔ ফষ্টরা কণয াআহফ এফাং (৪) দপা যােষ্টতয দ ূনয াআফায াঈহল্লঔ স্পীওাহযয দ
ূনয াআফায াঈহল্লঔ ফষ্টরা কণয াআহফ; এফাং (৪) দপা ফষ্টণতত ঘওান প্রস্তাফ কৃীত াআহর স্পীওায
যােষ্টতয দাষ্টত্ব ারহন ষ্টফযত াআহফন।

অাভদথম যয
কাযদণ
যাষ্ট্রবতয
অাযণ

৫৩। (১) াযীষ্টযও ফা ভানষ্টও াাভহথতযয ওাযহণ যােষ্টতহও তাাঁায দ াআহত াাষ্টযত ওযা
মাাআহত াষ্টযহফ; াআায চনয াংহদয ঘভাট দহযয াংঔযাকষ্টযি াাংহয স্বাক্ষহয ওষ্টথত াাভহথতযয
ষ্টফফযণ ষ্টরষ্টফদ্ধ ওষ্টযা এওটি প্রস্তাহফয ঘনাটি স্পীওাহযয ষ্টনওট প্রদান ওষ্টযহত াআহফ।
(২) াংদ াষ্টধহফনযত না থাষ্টওহর ঘনাটি প্রাষ্টপ্তভাে স্পীওায াংহদয াষ্টধহফন াঅফান ওষ্টযহফন
এফাং এওটি ষ্টঘষ্টওৎসো-লতদ (াতাঃয এাআ ানুহেহদ "লতদ" ফষ্টরা াষ্টবষ্টত) কঠহনয প্রস্তাফ াঅহ্বান

ওষ্টযহফন এফাং প্রহাচনী প্রস্তাফ াঈত্থাষ্টত  কৃীত াআফায য স্পীওায তৎক্ষণোৎ াঈি ঘনাটিহয এওটি
প্রষ্টতষ্টরষ্ট যােষ্টতয ষ্টনওট ঘপ্রযহণয ফযফস্থা ওষ্টযহফন এফাং তাাঁায ষ্টত এাআ ভহভত স্বাক্ষযমুি ানুহযাধ
জ্ঞান ওষ্টযহফন ঘম, ানুযূ ানুহযাধ জ্ঞাহনয তাষ্টযঔ াআহত দ ষ্টদহনয ভহধয যােষ্টত ঘমন লতহদয
ষ্টনওট যীষ্টক্ষত াআফায চনয াঈষ্টস্থত ন।
(৩) াাযহণয চনয প্রস্তাহফয ঘনাটি স্পীওাহযয ষ্টনওট প্রদাহনয য াআহত ঘঘৌে ষ্টদহনয ূহফত ফা ষ্টে
ষ্টদহনয য প্রস্তাফটি ঘবাহট ঘদা মাাআহফ না, এফাং ানুযূ ঘভাহদয ভহধয প্রস্তাফটি াঈত্থাহনয চনয
ুনযা াংদ াঅহ্বাহনয প্রহাচন াআহর স্পীওায াংদ াঅহ্বান ওষ্টযহফন।
(৪) প্রস্তাফটি ষ্টফহফষ্টঘত াআফায ওাহর যােষ্টতয াঈষ্টস্থত থাষ্টওফায এফাং প্রষ্টতষ্টনষ্টধ ঘপ্রযহণয াষ্টধওায
থাষ্টওহফ।
(৫) প্রস্তাফটি াংহদ াঈত্থাহনয ূহফত যােষ্টত লতহদয দ্বাযা যীষ্টক্ষত াআফায চনয াঈষ্টস্থত না াআা
থাষ্টওহর প্রস্তাফটি ঘবাহট ঘদা মাাআহত াষ্টযহফ এফাং াংহদয ঘভাট দয-াংঔযায ানূযন দুাআ-তৃ তীাাং
ঘবাহট তাা কৃীত াআহর প্রস্তাফটি কৃীত াআফায তাষ্টযহঔ যােষ্টতয দ ূনয াআহফ।
(৬) াাযহণয চনয প্রস্তাফটি াংহদ াঈস্থাষ্টত াআফায ূহফত যােষ্টত লতহদয ষ্টনওট যীষ্টক্ষত াআফায
চনয াঈষ্টস্থত াআা থাষ্টওহর াংহদয ষ্টনওট লতহদয ভতাভত ঘ ওষ্টযফায ুহমাক না ঘদা মতন্ত
প্রস্তাফটি ঘবাহট ঘদা মাাআহফ না।
(৭) াংদ ওতৃত ও প্রস্তাফটি  লতহদয ষ্টযহাটত (মাা এাআ ানুহেহদয (২) দপা ানুাহয যীক্ষায াত
ষ্টদহনয ভহধয দাষ্টঔর ওযা াআহফ এফাং ানুযূ বাহফ দাষ্টঔর না ওযা াআহর তাা ষ্টফহফঘনায প্রহাচন াআহফ
না) ষ্টফহফষ্টঘত াআফায য াংহদয ঘভাট দয-াংঔযায ানূযন দুাআ-তৃ তীাাং ঘবাহট প্রস্তাফটি কৃীত াআহর
তাা কৃীত াআফায তাষ্টযহঔ যােষ্টত দ ূনয াআহফ।

অনুবস্থবত
প্রবৃবতয-কাদর
যাষ্ট্রবত-দে
স্পীকায

৫৪। যােষ্টতয দ ূনয াআহর ষ্টওাংফা ানুষ্টস্থষ্টত, াুস্থতা ফা ানয ঘওান ওাযহণ যােষ্টত দাষ্টত্ব
ারহন াভথত াআহর ঘক্ষেভত যােষ্টত ষ্টনফতাষ্টঘত না া মতন্ত ষ্টওাংফা যােষ্টত ুনযা স্বী ওামতবায
গ্রণ না ওযা মতন্ত স্পীওায যােষ্টতয দাষ্টত্ব ারন ওষ্টযহফন।

২য় বযদেে
প্রধানভন্ত্রী ও ভবন্ত্রবা
ভবন্ত্রবা

৫৫। (১) প্রধানভন্ত্রীয ঘনতৃ হত্ব ফাাংরাহদহয এওটি ভষ্টন্ত্রবা থাষ্টওহফ এফাং প্রধানভন্ত্রী  ভহ ভহ ষ্টতষ্টন
ঘমযূ ষ্টস্থয ওষ্টযহফন, ঘাআযূ ানযানয ভন্ত্রী রাআা এাআ ভষ্টন্ত্রবা কঠিত াআহফ।
(২) প্রধানভন্ত্রী ওতৃত ও ফা তাাঁায ওতত হত্ব এাআ াংষ্টফধান-ানুমাী প্রচাতহন্ত্রয ষ্টনফতাী ক্ষভতা প্রমুি াআহফ।
(৩) ভষ্টন্ত্রবা ঘমৌথবাহফ াংহদয ষ্টনওট দাী থাষ্টওহফন।
(৪) যওাহযয ওর ষ্টনফতাী ফযফস্থা যােষ্টতয নাহভ কৃীত াআাহঙ ফষ্টরা প্রওা ওযা াআহফ।

(৫) যােষ্টতয নাহভ প্রণীত াঅহদভূ  ানযানয ঘু ষ্টিে ষ্টওযূহ তযাষ্টত ফা প্রভাণীওৃ ত াআহফ,
যােষ্টত তাা ষ্টফষ্টধভূ-দ্বাযা ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন এফাং ানুযূ বাহফ তযাষ্টত ফা প্রভাণীওৃ ত ঘওান
াঅহদ ফা ঘু ষ্টিে মথামথবাহফ প্রণীত ফা ম্পাষ্টদত  নাাআ ফষ্টরা তাায বফধতা ম্পঘওত ঘওান
াঅদারহত প্রশ্ন াঈত্থান ওযা মাাআহফ না।
(৬) যােষ্টত যওাযী ওামতাফরী ফন্টন  ষ্টযঘারনায চনয ষ্টফষ্টধভূ প্রণন ওষ্টযহফন।

ভবন্ত্রগণ

৫৬। (১) এওচন প্রধানভন্ত্রী থাষ্টওহফন এফাং প্রধানভন্ত্রী ঘমযূ ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন, ঘাআযূ ানযানয ভন্ত্রী,
প্রষ্টতভন্ত্রী  াঈ-ভন্ত্রী থাষ্টওহফন।
(২) প্রধানভন্ত্রী  ানযানয ভন্ত্রী, প্রষ্টতভন্ত্রী  াঈ-ভন্ত্রীষ্টদকহও যােষ্টত ষ্টনহাক দান ওষ্টযহফন:
তহফ তত থাহও ঘম, তাাঁাহদয াংঔযায ানূযন ন-দভাাং াংদ-দযকহণয ভধয াআহত ষ্টনমুি াআহফন
এফাং ানষ্টধও এও-দভাাং াংদ-দয ষ্টনফতাষ্টঘত াআফায ঘমাকয ফযষ্টিকহণয ভধয াআহত ভহনানীত াআহত
াষ্টযহফন।
(৩) ঘম াংদ-দয াংহদয াংঔযাকষ্টযি দহযয াঅস্থাবাচন ফষ্টরা যােষ্টতয ষ্টনওট প্রতীভান
াআহফন, যােষ্টত তাাঁাহও প্রধানভন্ত্রী ষ্টনহাক ওষ্টযহফন।
(৪) াংদ বাাংষ্টকা মাা এফাং াংদ-দযহদয াফযফষ্টত যফতী াধাযণ ষ্টনফতাঘন ানুিাহনয
ভধযফতীওাহর এাআ ানুহেহদয (২) ফা (৩) দপায াধীন ষ্টনহাক দাহনয প্রহাচন ঘদঔা ষ্টদহর াংদ
বাাংষ্টকা মাাআফায াফযফষ্টত ূহফত মাাঁাযা াংদ-দয ষ্টঙহরন, এাআ দপায াঈঘেযাধনওহল্প তাাঁাযা
দযযূহ ফার যষ্টাহঙন ফষ্টরা কণয াআহফন।

প্রধানভন্ত্রীয
দেয মভয়াে

৫৭। (১) প্রধানভন্ত্রীয দ ূনয াআহফ, মষ্টদ(ও) ষ্টতষ্টন ঘওান ভহ যােষ্টতয ষ্টনওট দতযাকে প্রদান ওহযন; াথফা
(ঔ) ষ্টতষ্টন াংদ-দয না থাহওন।
(২) াংহদয াংঔযাকষ্টযি দহযয ভথতন াযাাআহর প্রধানভন্ত্রী দতযাক ওষ্টযহফন ষ্টওাংফা াংদ বাাংষ্টকা
ষ্টদফায চনয ষ্টরষ্টঔতবাহফ যােষ্টতহও যাভতদান ওষ্টযহফন এফাং ষ্টতষ্টন ানুযূ যাভতদান ওষ্টযহর
যােষ্টত, ানয ঘওান াংদ-দয াংহদয াংঔযাকষ্টযি দহযয াঅস্থাবাচন নহন এাআ ভহভত ন্তুি
াআহর, াংদ বাাংষ্টকা ষ্টদহফন।
(৩) প্রধানভন্ত্রীয াঈত্তযাষ্টধওাযী ওামতবায গ্রণ না ওযা মতন্ত প্রধানভন্ত্রীহও স্বী হদ ফার থাষ্টওহত এাআ
ানুহেহদয ঘওান ষ্টওঙু াআ াহমাকয ওষ্টযহফ না।

অনযানয ভন্ত্রীয

৫৮। (১) প্রধানভন্ত্রী ফযতীত ানয ঘওান ভন্ত্রীয দ ূনয াআহফ, মষ্টদ-

দেয মভয়াে

(ও) ষ্টতষ্টন যােষ্টতয ষ্টনওট ঘ ওষ্টযফায চনয প্রধানভন্ত্রীয ষ্টনওট দতযাকে প্রদান ওহযন;
(ঔ) ষ্টতষ্টন াংদ-দয না থাহওন, তহফ ৫৬ ানুহেহদয (২) দপায তত াাংহয াধীহন ভহনানীত ভন্ত্রীয
ঘক্ষহে াআা প্রহমাচয াআহফ না;
(ক) এাআ ানুহেহদয (২) দপা ানুাহয যােষ্টত ানুযূ ষ্টনহদত  দান ওহযন; াথফা
(খ) এাআ ানুহেহদয (৪) দপা ঘমযূ ষ্টফধান ওযা াআাহঙ তাা ওামতওয ।
(২) প্রধানভন্ত্রী ঘম ঘওান ভহ ঘওান ভন্ত্রীহও দতযাক ওষ্টযহত ানুহযাধ ওষ্টযহত াষ্টযহফন এফাং াঈি ভন্ত্রী
ানুযূ ানুহযাধ ারহন াভথত াআহর ষ্টতষ্টন যােষ্টতহও াঈি ভন্ত্রীয ষ্টনহাহকয াফান খটাাআফায
যাভত দান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(৩) াংদ বাাংষ্টকা মাা াফস্থা ঘমহওান ভহ ঘওান ভন্ত্রীহও স্বী হদ ফার থাষ্টওহত এাআ
ানুহেহদয (১) দপায (ও), (ঔ)  (খ) াঈ-দপায ঘওান ষ্টওঙু াআ াহমাকয ওষ্টযহফ না।
(৪) প্রধানভন্ত্রী দতযাক ওষ্টযহর ফা স্বী হদ ফার না থাষ্টওহর ভন্ত্রীহদয প্রহতযহও দতযাক ওষ্টযাহঙন
ফষ্টরা কণয াআহফ; তহফ এাআ ষ্টযহেহদয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ তাাঁাহদয াঈত্তযাষ্টধওাযীকণ ওামতবায গ্রণ
না ওযা মতন্ত তাাঁাযা স্ব স্ব হদ ফার থাষ্টওহফন।
(৫) এাআ ানুহেহদ "ভন্ত্রী" ফষ্টরহত প্রষ্টতভন্ত্রী  াঈ-ভন্ত্রী ান্তবর্ুু ি।

৫৮ক [বফরুপ্ত]

২৯

[ ***]

২ক বযদেে
বনেম রীয় তত্ত্বাফধায়ক যকায [াংবফধান (ঞ্চে াংদাধন) আইন,
২০১১ (২০১১ দনয ১৪ নাং আইন)-এয ২১ ধাযাফদর বযদেেটি
বফরুপ্ত।]
[ বফরুপ্ত]

াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২১ ধাযাফহর ষ্টযহেদটি
ষ্টফরুপ্ত
৩য় বযদেে
স্থানীয় ান

স্থানীয় ান

৫৯। (১) াঅাআনানুমাী ষ্টনফতাষ্টঘত ফযষ্টিহদয ভন্বহ কঠিত প্রষ্টতিানভূহয াঈয প্রচাতহন্ত্রয প্রহতযও
প্রাষ্টনও এওাাংহয স্থানী াহনয বায প্রদান ওযা াআহফ।
(২) এাআ াংষ্টফধান  ানয ঘওান াঅাআন-াহহক্ষ াংদ াঅাআহনয দ্বাযা ঘমযূ ষ্টনষ্টদতি ওষ্টযহফন, এাআ
ানুহেহদয (১) দপা াঈষ্টল্লষ্টঔত প্রহতযও প্রষ্টতিান মহথামুি প্রাষ্টনও এওাাংহয ভহধয ঘাআযূ দাষ্টত্ব
ারন ওষ্টযহফন এফাং ানুযূ াঅাআহন ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত ষ্টফল াংক্রান্ত দাষ্টত্ব ান্তবুত ি াআহত াষ্টযহফ:

(ও) প্রান  যওাযী ওভতঘাযীঘদয ওামত;
(ঔ) চনৃাংঔরা যক্ষা;
(ও) চনাধাযহণয ওামত  াথতননষ্টতও াঈন্নন ম্পষ্টওতত ষ্টযওল্পনা প্রণন  ফাস্তফান।

স্থানীয় ান
াংক্রান্ত
প্রবতষ্ঠাদনয
ক্ষভতা

৬০। এাআ াংষ্টফধাহনয ৫৯ ানুহেহদয ষ্টফধানাফরীহও ূণত ওামতওযতাদাহনয াঈহেহয াংদ াঅাআহনয দ্বাযা
াঈি ানুহেহদ াঈষ্টল্লষ্টঔত স্থানী ান াংক্রান্ত প্রষ্টতিানভূহও স্থানী প্রহাচহন ওয াঅহযা ওষ্টযফায
ক্ষভতা ফাহচট প্রস্তুতওযণ  ষ্টনচস্ব তষ্টফর যক্ষণাহফক্ষহণয ক্ষভতা প্রদান ওষ্টযহফন।]

৪থম বযদেে
প্রবতযক্ষা কভম বফবাগ
ফম াবধনায়কতা

৩০

প্রবতযক্ষা
কভম বফবাদগ
ববতম প্রবৃবত

৬২। (১) াংদ াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত ষ্টফলভূ ষ্টনন্ত্রণ ওষ্টযহফন:

[ ৬১। ফাাংরাহদহয প্রষ্টতযক্ষা ওভতষ্টফবাকভূহয ফতাষ্টধনাওতা যােষ্টতয াঈয নযস্ত াআহফ এফাং
াঅাআহনয দ্বাযা তাায প্রহাক ষ্টনষ্টন্ত্রত াআহফ]

(ও) ফাাংরাহদহয প্রষ্টতযক্ষা ওভতষ্টফবাকভূ  াঈি ওভতষ্টফবাকভূহয াংযষ্টক্ষত াাংভূ কঠন 
যক্ষণাহফক্ষণ;
(ঔ) াঈি ওভতষ্টফবাকভূহ ওষ্টভন ভঞ্জুযী;
(ক) প্রষ্টতযক্ষা-ফাষ্টনীভূহয প্রধানহদয ষ্টনহাকদান  তাাঁাহদয ঘফতন  বাতা-ষ্টনধতাযণ; এফাং
(খ) াঈি ওভতষ্টফবাকভূ  াংযষ্টক্ষত াাংভূ-াংক্রান্ত ৃঙ্খরাভূরও  ানযানয ষ্টফল।
(২) াংদ াঅাআহনয দ্বাযা এাআ ানুহেহদয (১) দপা ফষ্টণতত ষ্টফলভূহয চনয ষ্টফধান না ওযা মতন্ত
ানুযূ ঘম ওর ষ্টফল প্রঘষ্টরত াঅাআহনয াধীন নহ, যােষ্টত াঅহদহয দ্বাযা ঘাআ ওর ষ্টফলহয চনয
ষ্টফধান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

মুদ্ধ

৬৩। (১) াংহদয ম্মষ্টত ফযতীত মুদ্ধ ঘখালণা ওযা মাাআহফ না ষ্টওাংফা প্রচাতন্ত্র ঘওান মুহদ্ধ াাং গ্রণ
ওষ্টযহফন না।
৩১

[ * * *]

৫ভ বযদেে
অযাটবণম -মজনাদযর
অযাটবণম মজনাদযর

৬৪। (১) ুপ্রীভ ঘওাহটত য ষ্টফঘাযও াআফায ঘমাকয ঘওান ফযষ্টিহও যােষ্টত ফাাংরাহদহয াযাটষ্টণ-ত ঘচনাহযরহদ ষ্টনহাকদান ওষ্টযহফন।
(২) াযাটষ্টণ-ত ঘচনাহযর যােষ্টত ওতৃত ও প্রদত্ত ওর দাষ্টত্ব ারন ওষ্টযহফন।
(৩) াযাটষ্টণ-ত ঘচনাহযহরয দাষ্টত্ব ারহনয চনয ফাাংরাহদহয ওর াঅদারহত তাাঁায ফিফয ঘ ওষ্টযফায
াষ্টধওায থাষ্টওহফ।
(৪) যােষ্টতয হন্তালানুমাী ভীভা মতন্ত াযাটষ্টণ-ত ঘচনাহযর স্বী হদ ফার থাষ্টওহফন এফাং
যােষ্টত ওতৃত ও ষ্টনধতাষ্টযত াষ্টযশ্রষ্টভও রাব ওষ্টযহফন।
ঞ্চভ বাগ
আইনবা
১ভ বযদেে
াংে

াংে-প্রবতষ্ঠা

৬৫। (১) "চাতী াংদ" নাহভ ফাাংরাহদহয এওটি াংদ থাষ্টওহফ এফাং এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরীাহহক্ষ প্রচাতহন্ত্রয াঅাআনপ্রণন-ক্ষভতা াংহদয াঈয নযস্ত াআহফ:
তহফ তত থাহও ঘম, াংহদয াঅাআন দ্বাযা ঘম ঘওান ফযষ্টি ফা ওতৃত ক্ষহও াঅহদ, ষ্টফষ্টধ, প্রষ্টফধান, াঈাঅাআন ফা াঅাআনকত ওামতওযতাম্পন্ন ানযানয ঘু ষ্টিে প্রণহনয ক্ষভতাতণ াআহত এাআ দপায ঘওান ষ্টওঙু াআ
াংদহও ষ্টনফৃত্ত ওষ্টযহফ না।
(২) এওও াঅঞ্চষ্টরও ষ্টনফতাঘনী এরাওাভূ াআহত প্রতযক্ষ ষ্টনফতাঘহনয ভাধযহভ াঅাআনানুমাী ষ্টনফতাষ্টঘত ষ্টতন
ত দয রাআা এফাং এাআ ানুহেহদয (৩) দপায ওামতওযতাওাহর াঈি দপা ফষ্টণতত দযষ্টদকহও রাআা
াংদ কঠিত াআহফ; দযকণ াংদ-দয ফষ্টরা াষ্টবষ্টত াআহফন।
৩২

[ (৩) াংষ্টফধান (ঘতু দত  াংহাধন) াঅাআন, ২০০৪ প্রফতত নওাহর ষ্টফদযভান াংহদয াফযফষ্টত
যফতী াংহদয প্রথভ বফঠহওয তাষ্টযঔ াআহত ুযু ওষ্টযা দ ফৎসর ওার াষ্টতফাষ্টত াআফায
াফযফষ্টত যফতীওাহর াংদ বাাংষ্টকা না মাা মতন্ত ৩৩[ ঞ্চাটি াঅন]ঘওফর ভষ্টরা-দযহদয
চনয াংযষ্টক্ষত থাষ্টওহফ এফাং তাাঁাযা াঅাআনানুমাী ূহফতাি দযহদয দ্বাযা াংহদ াঅনুাষ্টতও
প্রষ্টতষ্টনষ্টধত্ব দ্ধষ্টতয ষ্টবষ্টত্তহত এওও স্তান্তযহমাকয ঘবাহটয ভাধযহভ ষ্টনফতাষ্টঘত াআহফন:
তহফ তত থাহও ঘম, এাআ দপায ঘওান ষ্টওঙু াআ এাআ ানুহেহদয (২) দপায াধীন ঘওান াঅহন ঘওান ভষ্টরায
ষ্টনফতাঘন ষ্টনফৃত্ত ওষ্টযহফ না]
৩৪

[ (৩ও) াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ প্রফতত নওাহর ষ্টফদযভান াংহদয াফষ্টি ঘভাহদ
এাআ ানুহেহদয (২) দপা ফষ্টণতত প্রতযক্ষ ষ্টনফতাঘহনয ভাধযহভ ষ্টনফতাষ্টঘত ষ্টতন ত দয এফাং (৩) দপা
ফষ্টণতত ঞ্চা ভষ্টরা-দয রাআা াংদ কঠিত াআহফ।]

(৪) যাচধানীহত াংহদয াঅন থাষ্টওহফ।

াংদে বনফম াবচত
ইফায মমাগযতা
ও অদমাগযতা

৬৬। (১) ঘওান ফযষ্টি ফাাংরাহদহয নাকষ্টযও াআহর এফাং তাাঁায ফ াঁষ্টঘ ফৎসর ূণত াআহর এাআ
ানুহেহদয (২) দপা ফষ্টণতত ষ্টফধান-াহহক্ষ ষ্টতষ্টন াংহদয দয ষ্টনফতাষ্টঘত াআফায এফাং াংদ-দয
থাষ্টওফায ঘমাকয াআহফন।
(২) ঘওান ফযষ্টি াংহদয দয ষ্টনফতাষ্টঘত াআফায এফাং াংদ-দয থাষ্টওফায ঘমাকয াআহফন না, মষ্টদ
(ও) ঘওান াঈমুি াঅদারত তাাঁাহও াপ্রওৃ ষ্টতস্থ ফষ্টরা ঘখালণা ওহযন;
(ঔ) ষ্টতষ্টন ঘদাঈষ্টরা ঘখাষ্টলত াআফায য দা াআহত াফযাষ্টত রাব না ওষ্টযা থাহওন;
(ক) ষ্টতষ্টন ঘওান ষ্টফহদী যাহেয নাকষ্টযওত্ব াচত ন ওহযন ষ্টওাংফা ঘওান ষ্টফহদী যাহেয প্রষ্টত াঅনুকতয
ঘখালণা ফা স্বীওায ওহযন;
(খ) ষ্টতষ্টন বনষ্টতও স্খরনচষ্টনত ঘওান ঘপৌচদাযী াযাহধ ঘদালী াফযস্ত াআা ানূূ্মন দুাআ ফৎসযরর
ওাযাদহে দষ্টেত ন এফাং তাাঁায ভুষ্টিরাহবয য াাঁঘ ফৎসরকোল াষ্টতফাষ্টত না াআা থাহও;
৩৫

[ ***]

৩৬

[ (গ) ষ্টতষ্টন ১৯৭২ াহরয ফাাংরাহদ ঘমাকাচওাযী (ষ্টফহল ট্রাাআফুযনার) াঅহদহয াধীন ঘম ঘওান
াযাহধয চনয দষ্টেত াআা থাহওন;
(ঘ) াঅাআহনয দ্বাযা দাষ্টধওাযীহও াহমাকয ঘখালণা ওষ্টযহতহঙ না, এভন দ ফযতীত ষ্টতষ্টন প্রচাতহন্ত্রয ওহভত
ঘওান রাবচনও হদ াষ্টধষ্টিত থাঘওন; াথফা]
(ঙ) ষ্টতষ্টন ঘওান াঅাআহনয দ্বাযা ফা াধীন ানুযূ ষ্টনফতাঘহনয চনয াহমাকয ন।
৩৭

[ (২ও) এাআ ানুহেহদয (২) দপায (ক) াঈ-দপা ঘত মাা ষ্টওঙু াআ থাকুও না ঘওন, ঘওান ফযষ্টি
চন্ূহে ফাাংরাহদহয নাকষ্টযও াআা ঘওান ষ্টফহদী যাহেয নাকষ্টযওত্ব াচত ন ওষ্টযহর এফাং যফতীহত াঈি
ফযষ্টি(ও) বদ্বত নাকষ্টযওত্ব গ্রহণয ঘক্ষহে, ষ্টফহদী যাহেয নাকষ্টযওত্ব তযাক ওষ্টযহর; ষ্টওাংফা
(ঔ) ানয ঘক্ষহে, ুনযা ফাাংরাহদহয নাকষ্টযওত্ব গ্রণ ওষ্টযহরএাআ ানুহেহদয াঈহেয াধনওহল্প ষ্টতষ্টন ষ্টফহদী যাহেয নাকষ্টযওত্ব াচত ন ওষ্টযাহঙন ফষ্টরা কণয াআঘফন
না।]
৩৮

[ (৩) এাআ ানুহঘঙহদয াঈহেয াধনওহল্প ঘওান ফযষ্টি ঘওফর যােষ্টত, প্রধানভন্ত্রী, স্পীওায, ঘডুটি
স্পীওায, ভন্ত্রী, প্রষ্টতভন্ত্রী, াঈ-ভন্ত্রী াআফায ওাযহণ প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ঘওান রাবচনও হদ াষ্টধষ্টিত
ফষ্টরা কণয াআহফন না।]

(৪) ঘওান াংদ-দয তাাঁায ষ্টনফতাঘহনয য এাআ ানুহেহদয (২) দপা ফষ্টণতত াহমাকযতায াধীন
াআাহঙন ষ্টওনা ষ্টওাংফা এাআ াংষ্টফধাহনয ৭০ ানুহেদ ানুাহয ঘওান াংদ-দহযয াঅন ূনয াআহফ
ষ্টওনা, ঘ ম্পহওত ঘওান ষ্টফতওত ঘদঔা ষ্টদহর ুনানী  ষ্টনষ্পষ্টত্তয চনয প্রশ্নটি ষ্টনফতাঘন ওষ্টভহনয ষ্টনওট
ঘপ্রষ্টযত াআহফ এফাং ানুযূ ঘক্ষহে ওষ্টভহনয ষ্টদ্ধান্ত ঘূ ড়ান্ত াআহফ।
(৫) এাআ ানুহেহদয (৪) দপায ষ্টফধানাফরী মাাহত ূণত ওামতওযতা রাব ওষ্টযহত াহয, ঘাআ াঈহেহয
ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনহও ক্ষভতাদাহনয চনয াংদ ঘমযূ প্রহাচন ঘফাধ ওষ্টযহফন, াঅাআহনয দ্বাযা ঘাআযূ
ষ্টফধান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

েযদেয আন
ূনয ওয়া

৬৭। (১) ঘওান াংদ-দহযয াঅন ূনয াআহফ, মষ্টদ
(ও) তাাঁায ষ্টনফতাঘহনয য াংহদয প্রথভ বফঠহওয তাষ্টযঔ াআহত নিাআ ষ্টদহনয ভহধয ষ্টতষ্টন তৃ তী
তপষ্টহর ষ্টনধতাষ্টযত থ গ্রণ ফা ঘখালণা ওষ্টযহত  থহে ফা ঘখালণাহে স্বাক্ষযদান ওষ্টযহত াভথত
ন:
তহফ তত থাহও ঘম, ানুযূ ঘভাদ াষ্টতফাষ্টত াআফায ূহফত স্পীওায মথাথত ওাযহণ তাা ফষ্টধতত ওষ্টযহত
াষ্টযহফন;
(ঔ) াংহদয ানুভষ্টত না রাআা ষ্টতষ্টন এওাষ্টদক্রহভ নব্ফাআ বফঠও-ষ্টদফ ানুষ্টস্থত থাহওন;
(ক) াংদ বাষ্টঙ্গা মা;
(খ) ষ্টতষ্টন এাআ াংষ্টফধাহনয ৬৬ ানুহেহদয (২) দপায াধীন াহমাকয াআা মান; াথফা
(গ) এাআ াংষ্টফধাহনয ৭০ ানুহেহদ ফষ্টণতত ষ্টযষ্টস্থষ্টতয াঈদ্ভফ ।
(২) ঘওান াংদ-দয স্পীওাহযয ষ্টনওট স্বাক্ষযমুি েহমাহক স্বী দ তযাক ওষ্টযহত াষ্টযহফন, এফাং
স্পীওায- ষ্টওাংফা স্পীওাহযয দ ূনয থাষ্টওহর ফা ানয ঘওান ওাযহণ স্পীওায স্বী দাষ্টত্ব ারহন াভথত
াআহর ঘডুটি স্পীওায- মঔন াঈি ে প্রাপ্ত ন, তঔন াআহত াঈি দহযয াঅন ূনয াআহফ।

াংে-েযদেয
৩৯
[ াবযশ্রবভক]
প্রবৃবত

৬৮। াংহদয াঅাআন দ্বাযা ষ্টওাংফা ানুযূ বাহফ ষ্টনধতাষ্টযত না া মতন্ত যােষ্টত ওতৃত ও াঅহদহয দ্বাযা
ঘমযূ ষ্টনধতাষ্টযত াআহফ, াংদ-দযকণ ঘাআযূ ৪০[ াষ্টযশ্রষ্টভও], বাতা  ষ্টফহল-াষ্টধওায রাব
ওষ্টযহফন।

থ গ্রদণয
ূদফম আন গ্রণ
ফা মবাট োন
কবযদর েদযয

৬৯। ঘওান ফযষ্টি এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধান ানুমাী থ গ্রণ ফা ঘখালণা ওষ্টযফায এফাং থহে ফা
ঘখালণাহে স্বাক্ষযদান ওষ্টযফায ূহফত ষ্টওাংফা ষ্টতষ্টন াংদ-দয াআফায ঘমাকয নহন ফা াহমাকয াআাহঙন
চাষ্টনা াংদ-দযযূহ াঅনগ্রণ ফা ঘবাটদান ওষ্টযহর ষ্টতষ্টন প্রষ্টত ষ্টদহনয ানুযূ ওাহমতয চনয
প্রচাতহন্ত্রয ষ্টনওট ঘদনা ষ্টাহফ াঈুরহমাকয এও াচায টাওা ওষ্টযা াথতদহে দেনী াআহফন।

অথম েন্ড

যাজবনবতক ের
ইদত েতযাগ
ফা েদরয বফদক্ষ
মবাটোদনয
কাযদণ আন
ূনয ওয়া

৪১

[ ৭০। ঘওান ষ্টনফতাঘহন ঘওান যাচননষ্টতও দহরয প্রাথীযুহ ভহনানীত াআা ঘওান ফযষ্টি াংদ-দয
ষ্টনফতাষ্টঘত াআহর ষ্টতষ্টন মষ্টদ-

(ও) াঈি দর াআহত দতযাক ওহযন, াথফা

(ঔ) াংহদ াঈি দহরয ষ্টফহক্ষ ঘবাটদান ওহযন,

তাা াআহর াংহদ তাাঁায াঅন ূনয াআহফ, তহফ ষ্টতষ্টন ঘাআ ওাযহণ যফতী ঘওান ষ্টনফতাঘহন াংদদয াআফায াহমাকয াআহফন না।]

নিত-েযতায়
ফাধা

৭১। (১) ঘওান ফযষ্টি এওাআ ভহ দুাআ ফা তহতাষ্টধও ষ্টনফতাঘনী এরাওায াংদ-দয াআহফন না।
(২) ঘওান ফযষ্টিয এওাআ ভহ দুাআ ফা তহতাষ্টধও ষ্টনফতাঘনী এরাওা াআহত ষ্টনফতাঘন প্রাথী া এাআ
ানুহেহদয (১) দপা ফষ্টণতত ঘওান ষ্টওঙু াআ প্রষ্টতফন্ধওতা ৃষ্টি ওষ্টযহফ না, তহফ ষ্টতষ্টন মষ্টদ এওাষ্টধও
ষ্টনফতাঘনী এরাওা াআহত ষ্টনফতাষ্টঘত ন তাা াআহর(ও) তাাঁায ফতহল ষ্টনফতাঘহনয ষ্টে ষ্টদহনয ভহধয ষ্টতষ্টন ঘওান্ ষ্টনফতাঘনী এরাওায প্রষ্টতষ্টনষ্টধত্ব ওষ্টযহত
াআেু ও, তাা জ্ঞান ওষ্টযা ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনহও এওটি স্বাক্ষযমুি ঘখালণা প্রদান ওষ্টযহফন এফাং ষ্টতষ্টন
ানয ঘম ওর ষ্টনফতাঘনী এরাওা াআহত ষ্টনফতাষ্টঘত াআাষ্টঙহরন, াতাঃয ঘাআ ওর এরাওায াঅনভূ
ূনয াআহফ;
(ঔ) এাআ দপায (ও) াঈ-দপা ভানয ওষ্টযহত াভথত াআহর ষ্টতষ্টন ঘম ওর াঅহন ষ্টনফতাষ্টঘত াআাষ্টঙহরন,
ঘাআ ওর াঅন ূনয াআহফ; এফাং
(ক) এাআ দপায াঈষ্টয-াঈি ষ্টফধানভূ মতঔাষ্টন প্রঘমাচয, ততঔাষ্টন ারন না ওযা মতন্ত ষ্টনফতাষ্টঘত ফযষ্টি
াংদ-দহযয থ গ্রণ ফা ঘখালণা ওষ্টযহত  থহে ফা ঘখালণাহে স্বাক্ষযদান ওষ্টযহত াষ্টযহফন
না।

াংদেয
অবধদফন

৭২। (১) যওাযী ষ্টফজ্ঞষ্টপ্ত-দ্বাযা যােষ্টত াংদ াঅহ্বান, স্থষ্টকত  বঙ্গ ওষ্টযহফন এফাং াংদ
াঅহ্বানওাহর যােষ্টত প্রথভ বফঠহওয ভ  স্থান ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন:

৪২

[ তহফ তত থাহও ৪৩[ ১২৩ ানুহেহদয (৩) দপায (ও) াঈ-দপা াঈষ্টল্লষ্টঔত নিাআ ষ্টদন ভ
ফযতীত ানয ভহ]ঘম, াংহদয এও াষ্টধহফহনয ভাষ্টপ্ত  যফতী াষ্টধহফহনয প্রথভ বফঠহওয ভহধয
লাট ষ্টদহনয াষ্টতষ্টযি ষ্টফযষ্টত থাষ্টওহফ না:
তহফ াঅয তত থাহও ঘম, এাআ দপায াধীন তাাঁায দাষ্টত্ব ারহন যােষ্টত প্রধানভন্ত্রী ওতৃত ও
ষ্টরষ্টঔতবাহফ প্রদত্ত যাভত ানুমাী ওামত ওষ্টযহফন।]
(২) এাআ ানুহেঘদয (১) দপায ষ্টফধানাফরী হে াংদ-দযহদয ঘম ঘওান াধাযণ ষ্টনফতাঘহনয
পরাপর ঘখাষ্টলত াআফায ষ্টে ষ্টদহনয ভহধয বফঠও ানুিাহনয চনয াংদ াঅহ্বান ওযা াআহফ।
(৩) যােষ্টত ূহফত বাষ্টঙ্গা না ষ্টদা থাষ্টওহর প্রথভ বফঠহওয তাষ্টযঔ াআহত াাঁঘ ফৎসর াষ্টতফাষ্টত াআহর
াংদ বাষ্টঙ্গা মাাআহফ:
তহফ তত থাহও ঘম, প্রচাতন্ত্র মুহদ্ধ ষ্টরপ্ত থাষ্টওফায ওাহর াংহদয াঅাআন-দ্বাযা ানুযূ ঘভাদ এওওাহর
ানষ্টধও এও ফৎসর ফষ্টধতত ওযা মাাআহত াষ্টযহফ, তহফ মুদ্ধ ভাপ্ত াআহর ফষ্টধতত ঘভাদ ঘওানক্রহভ ঙ
ভাহয াষ্টধও াআহফ না।
(৪) াংদ বঙ্গ াআফায য এফাং াংহদয যফতী াধাযণ ষ্টনফতাঘন ানুিাহনয ূহফত যােষ্টতয ষ্টনওট
মষ্টদ হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান  ঘম, প্রচাতন্ত্র ঘম মুহদ্ধ ষ্টরপ্ত যষ্টাহঙন, ঘাআ মুদ্ধাফস্থায ষ্টফদযভানতায
চনয াংদ ুনযাহ্বান ওযা প্রহাচন, তাা াআহর ঘম াংদ বাষ্টঙ্গা ঘদা াআাষ্টঙর, যােষ্টত তাা
াঅফান ওষ্টযহফন।
৪৪

[ * * *]

(৫) এাআ ানুহেহদয (১) দপায ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ ওামতপ্রণারী-ষ্টফষ্টধ-দ্বাযা ফা ানযবাহফ াংদ ঘমযূ
ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন, াংহদয বফঠওভূ ঘাআযূ ভহ  স্থাহন ানুষ্টিত াআহফ।

াংদে
যাষ্ট্রবতয
বালণ ও ফাণী

৭৩। (১) যােষ্টত াংহদ বালণদান এফাং ফাণী ঘপ্রযণ ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(২) াংদ-দযহদয প্রহতযও াধাযণ ষ্টনফতাঘহনয য প্রথভ াষ্টধহফহনয ূঘনা এফাং প্রহতযও ফৎসর
প্রথভ াষ্টধহফহনয ূঘনা যােষ্টত াংহদ বালণ দান ওষ্টযহফন।
(৩) যােষ্টত ওতৃত ও প্রদত্ত বালণ শ্রফণ ফা ঘপ্রষ্টযত ফাণী প্রাষ্টপ্তয য াংদ াঈি বালণ ফা ফাণী ম্পহওত
াঅহরাঘনা ওষ্টযহফন।

াংে ম্পদকম
ভন্ত্রীগদণয
অবধকায

৪৫

[ ৭৩ও। (১) প্রহতযও ভন্ত্রী াংহদ ফিৃতা ওষ্টযহত এফাং ানযবাহফ াআায ওামতাফরীহত াাংগ্রণ
ওষ্টযহত াষ্টধওাযী াআহফন, তহফ মষ্টদ ষ্টতষ্টন াংদ-দয না ন, তাা াআহর ষ্টতষ্টন ঘবাটদান ওষ্টযহত
াষ্টযহফন না ৪৬[ এফাং ষ্টতষ্টন ঘওফর তাাঁায ভন্ত্রণার ম্পষ্টওতত ষ্টফল ম্পহওত ফিফয যাষ্টঔহত
াষ্টযহফন]।
(২) এাআ ানুহেহদ "ভন্ত্রী" ফষ্টরহত প্রধানভন্ত্রী ৪৭[ * * *], প্রষ্টতভন্ত্রী  াঈ-ভন্ত্রী ান্তবুত ি।]

স্পীকায ও
মডুটি স্পীকায

৭৪। (১) ঘওান াধাযণ ষ্টনফতাঘহনয য াংহদয প্রথভ বফঠহও াংদ-দযহদয ভধয াআহত াংদ
এওচন স্পীওায  এওচন ঘডুটি স্পীওায ষ্টনফতাষ্টঘত ওষ্টযহফন, এফাং এাআ দুাআ হদয ঘম ঘওানটি ূনয াআহর
াত ষ্টদহনয ভহধয ষ্টওাংফা ঐ ভহ াংদ বফঠওযত না থাষ্টওহর যফতী প্রথভ বফঠহও তাা ূণত ওষ্টযফায
চনয াংদ-দযহদয ভধয াআহত এওচনহও ষ্টনফতাষ্টঘত ওষ্টযহফন।
(২) স্পীওায ফা ঘডুটি স্পীওাহযয দ ূনয াআহফ, মষ্টদ
(ও) ষ্টতষ্টন াংদ-দয না থাহওন;
(ঔ) ষ্টতষ্টন ভন্ত্রী-দ গ্রণ ওহযন;
(ক) দ াআহত তাাঁায াাযণ দাফী ওষ্টযা ঘভাট াংদ-দহযয াংঔযাকষ্টযি ঘবাহট ভষ্টথতত ঘওান
প্রস্তাফ (প্রস্তাফটি াঈত্থাহনয াষ্টবপ্রা জ্ঞান ওষ্টযা ানূযন ঘঘৌে ষ্টদহনয ঘনাটি প্রদাহনয য) াংহদ
কৃীত ;
(খ) ষ্টতষ্টন যােষ্টতয ষ্টনওট স্বাক্ষযমুি েহমাহক তাাঁায দ তযাক ওহযন;
(গ) ঘওান াধাযণ ষ্টনফতাঘহনয য ানয ঘওান দয তাাঁায ওামতবায গ্রণ ওহযন; াথফা
(ঘ) ঘডুটি স্পীওাহযয ঘক্ষহে, ষ্টতষ্টন স্পীওাহযয হদ ঘমাকদান ওহযন।
(৩) স্পীওাহযয দ ূনয াআহর ফা ষ্টতষ্টন ৪৮[ যােষ্টতযূহ ওামত ওষ্টযহর] ষ্টওাংফা ানয ঘওান ওাযহণ ষ্টতষ্টন
স্বী দাষ্টত্ব ারহন াভথত ফষ্টরা াংদ ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহর স্পীওাহযয ওর দাষ্টত্ব ঘডুটি স্পীওায ারন
ওষ্টযহফন, ষ্টওাংফা ঘডুটি স্পীওাহযয দ ূনয াআহর াংহদয ওামতপ্রণারী-ষ্টফষ্টধ-ানুমাী ঘওান াংদদয তাা ারন ওষ্টযহফন; এফাং াংহদয ঘওান বফঠহও স্পীওাহযয ানুষ্টস্থষ্টতহত ঘডুটি স্পীওায ষ্টওাংফা
ঘডুটি স্পীওায ানুষ্টস্থত থাষ্টওহর াংহদয ওামতপ্রণারী-ষ্টফষ্টধ-ানুমাী ঘওান াংদ-দয স্পীওাহযয
দাষ্টত্ব ারন ওষ্টযহফন।
(৪) াংহদয ঘওান বফঠহও স্পীওাযহও তাাঁায দ াআহত াাযহণয চনয ঘওান প্রস্তাফ ষ্টফহফঘনাওাহর
স্পীওায (ষ্টওাংফা ঘডুটি স্পীওাযহও তাাঁায দ াআহত াাযহণয চনয ঘওান প্রস্তাফ ষ্টফহফঘনাওাহর ঘডুটি
স্পীওায) াঈষ্টস্থত থাষ্টওহর বাষ্টতত্ব ওষ্টযহফন না এফাং এাআ ানুহেহদয (৩) দপা ফষ্টণতত ঘক্ষেভত
স্পীওায ফা ঘডুটি স্পীওাহযয ানুষ্টস্থষ্টতওারীন বফঠও ম্পহওত প্রহমাচয ষ্টফধানাফরী ানুযূ প্রহতযও
বফঠহওয ঘক্ষহে প্রহমাচয াআহফ।
(৫) স্পীওায ফা ঘডুটি স্পীওাহযয াাযহণয চনয ঘওান প্রস্তাফ াংহদ ষ্টফহফষ্টঘত াআফায ওাহর ঘক্ষেভত
স্পীওায ফা ঘডুটি স্পীওাহযয ওথা ফষ্টরফায  াংহদয ওামতধাযা ানযবাহফ াাংগ্রহণয াষ্টধওায
থাষ্টওহফ এফাং ষ্টতষ্টন ঘওফর দযযূহ ঘবাটদাহনয াষ্টধওাযী াআহফন।
(৬) এাআ ানুহেহদয (২) দপায ষ্টফধানাফরী হে ঘক্ষেভত স্পীওায ফা ঘডুটি স্পীওায তাাঁায
াঈত্তযাষ্টধওাযী ওামতবায গ্রণ না ওযা মতন্ত স্বী ঘদ ফার যষ্টাহঙন ফষ্টরা কণয াআহফ।

কামম প্রণারীবফবধ, মকাযাভ
প্রবৃবত

৭৫। (১) এাআ াংষ্টফধান-াহহক্ষ
(ও) াংদ ওতৃত ও প্রণীত ওামতপ্রণারী-ষ্টফষ্টধ-দ্বাযা এফাং ানুযূ ষ্টফষ্টধ প্রণীত না া মতন্ত যােষ্টত
ওতৃত ও প্রণীত ওামতপ্রণারী-ষ্টফষ্টধ-দ্বাযা াংহদয ওামতপ্রণারী ষ্টনষ্টন্ত্রত াআহফ;
(ঔ) াঈষ্টস্থত  ঘবাটদানওাযী দযহদয াংঔযাকষ্টযি ঘবাহট াংহদ ষ্টদ্ধান্ত কৃীত াআহফ, তহফ ভাংঔযও
ঘবাহটয ঘক্ষে ফযতীত বাষ্টত ঘবাটদান ওষ্টযহফন না এফাং ানুযূ ঘক্ষহে ষ্টতষ্টন ষ্টনণতাও ঘবাট প্রদান
ওষ্টযহফন;
(ক) াংহদয ঘওান দযদ ূনয যষ্টাহঙ, ঘওফর এাআ ওাযহণ ষ্টওাংফা াংহদ াঈষ্টস্থত াআফায ফা
ঘবাটদাহনয ফা ানয ঘওান াঈাহ ওামতধাযা াাংগ্রহণয াষ্টধওায না থাওা হে ঘওান ফযষ্টি ানুযূ
ওামত ওষ্টযাহঙন, ঘওফর এাআ ওাযহণ াংহদয ঘওান ওামতধাযা ানফধ াআহফ না।
(২) াংহদয বফঠও ঘরাওাহর ঘওান ভহ াঈষ্টস্থত দয-াংঔযা লাহটয ওভ ফষ্টরা মষ্টদ বাষ্টতয দৃষ্টি
াঅওলতণ ওযা , তাা াআহর ষ্টতষ্টন ানূূ্মন লাট চন দয াঈষ্টস্থত না া বফঠও স্থষ্টকত যাষ্টঔহফন
ষ্টওাংফা ভুরতফী ওষ্টযহফন।

াংদেয স্থায়ী
কবভটিভূ

৭৬। (১) ৪৯[ * * *] াংদ-দযহদয ভধয াআহত দয রাআা াংদ ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত স্থাী ওষ্টভটিভূ
ষ্টনহাক ওষ্টযহফন:
(ও) যওাযী ষ্টাফ ওষ্টভটি;
(ঔ) ষ্টফহল-াষ্টধওায ওষ্টভটি; এফাং
(ক) াংহদয ওামতপ্রণারী-ষ্টফষ্টধহত ষ্টনষ্টদতি ানযানয স্থাী ওষ্টভটি।
(২) াংদ এাআ ানুহেহদয (১) দপা াঈষ্টি্রষ্টঔত ওষ্টভটিভূহয াষ্টতষ্টযি ানযানয স্থাী ওষ্টভটি ষ্টনহাক
ওষ্টযহফন এফাং ানুযূ বাহফ ষ্টনমুি ঘওান ওষ্টভটি এাআ াংষ্টফধান  ানয ঘওান াঅাআন-াহহক্ষ
(ও) ঔড়া ষ্টফর  ানযানয াঅাআনকত প্রস্তাফ যীক্ষা ওষ্টযহত াষ্টযহফন;
(ঔ) াঅাআহনয ফরফৎকরণ মতাহরাঘনা এফাং ানুযূ ফরফৎকরযণর চনয ফযফস্থাষ্টদ গ্রহণয প্রস্তাফ ওষ্টযহত
াষ্টযহফন;
(ক) চনকুযত্বু ম্পন্ন ফষ্টরা াংদ ঘওান ষ্টফল ম্পহওত ওষ্টভটিহও াফষ্টত ওষ্টযহর ঘাআ ষ্টফলহ ঘওান
ভন্ত্রণারহয ওামত ফা প্রান ম্বহন্ধ ানুন্ধান ফা তদন্ত ওষ্টযহত াষ্টযহফন এফাং ঘওান ভন্ত্রণারহয ষ্টনওট
াআহত ক্ষভতাপ্রাপ্ত প্রষ্টতষ্টনষ্টধয ভাধযহভ প্রাষ্টঙ্গও তথযাষ্টদ াংগ্রহয এফাং প্রশ্নাষ্টদয ঘভৌষ্টঔও ফা ষ্টরষ্টঔত
াঈত্তযরাহবয ফযফস্থা ওষ্টযহত াষ্টযহফন;
(খ) াংদ ওতৃত ও াষ্টতত ঘম ঘওান দাষ্টত্ব ারন ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(৩) াংদ াঅাআহনয দ্বাযা এাআ ানুহেহদয াধীন ষ্টনমুি ওষ্টভটিভূহও

(ও) াক্ষীহদয াষ্টচযা ফরফৎ ওষ্টযফায এফাং থ, ঘখালণা ফা ানয ঘওান াঈাহয াধীন ওষ্টযা
তাাঁাহদয াক্ষযগ্রহণয;
(ঔ) দষ্টররে দাষ্টঔর ওষ্টযহত ফাধয ওষ্টযফায;
ক্ষভতা প্রদান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

নযায়ার

৭৭। (১) াংদ াঅাআহনয দ্বাযা নযাাহরয দ-প্রষ্টতিায চনয ষ্টফধান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(২) াংদ াঅাআহনয দ্বাযা নযাারহও ঘওান ভন্ত্রণার, যওাযী ওভতঘাযী ফা াংষ্টফষ্টধফদ্ধ যওাযী
ওতৃত হক্ষয ঘম ঘওান ওামত ম্পহওত তদন্ত ষ্টযঘারনায ক্ষভতা ঘমযূ ক্ষভতা ষ্টওাংফা ঘমযূ দাষ্টত্ব প্রদান
ওষ্টযহফন, নযাার ঘাআযূ ক্ষভতা প্রহাক  দাষ্টত্ব ারন ওষ্টযহফন।
(৩) নযাার তাাঁায দাষ্টত্বারন ম্পহওত ফাৎসক্তরক ষ্টযহাটত প্রণন ওষ্টযহফন এফাং ানুযূ ষ্টযহাটত
াংহদ াঈস্থাষ্টত াআহফ।

াংে ও
েযদেয বফদল
অবধকায ও
োয়ভুবি

৭৮। (১) াংহদয ওামতধাযায বফধতা ম্পহওত ঘওান াঅদারহত প্রশ্ন াঈত্থান ওযা মাাআহফ না।
(২) াংহদয ঘম দয ফা ওভতঘাযীয াঈয াংহদয ওামতপ্রণারী ষ্টনন্ত্রণ, ওামতষ্টযঘারনা ফা ৃঙ্খরা
যক্ষায ক্ষভতা নযস্ত থাষ্টওহফ, ষ্টতষ্টন ওর ক্ষভতা-প্রহাক ম্পষ্টওতত ঘওান ফযাাহয ঘওান াঅদারহতয
এঔষ্টতাহযয াধীন াআহফন না।
(৩) াংহদ ফা াংহদয ঘওান ওষ্টভটিহত ষ্টওঙু ফরা ফা ঘবাটদাহনয চনয ঘওান াংদ-দহযয ষ্টফযুহদ্ধ
ঘওান াঅদারহত ওামতধাযা গ্রণ ওযা মাাআহফ না।
(৪) াংদ ওতৃত ও ফা াংহদয ওতৃত হত্ব ঘওান ষ্টযহাটত , ওাকচে, ঘবাট ফা ওামতধাযা প্রওাহয চনয ঘওান
ফযষ্টিয ষ্টফযুহদ্ধ ঘওান াঅদারহত ঘওান ওামতধাযা গ্রণ ওযা মাাআহফ না।
(৫) এাআ ানুহেদ-াহহক্ষ াংহদয াঅাআন-দ্বাযা াংহদয, াংহদয ওষ্টভটিভূহয এফাং াংদ-দযহদয
ষ্টফহল-াষ্টধওায ষ্টনধতাযণ ওযা মাাআহত াষ্টযহফ।

াংে-বচফারয়

৭৯। (১) াংহদয ষ্টনচস্ব ষ্টঘফার থাষ্টওহফ।
(২) াংহদয ষ্টঘফারহ ওভতঘাযীহদয ষ্টনহাক  ওহভতয তত ভূ াংদ াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহত
াষ্টযহফন।
(৩) াংদ ওতৃত ও ষ্টফধান প্রণীত না া মতন্ত স্পীওাহযয ষ্টত যাভতক্রহভ যােষ্টত াংহদয
ষ্টঘফারহ ওভতঘাযীহদয ষ্টনহাক  ওহভতয তত ভূ ষ্টনধতাযণ ওষ্টযা ষ্টফষ্টধ প্রণন ওষ্টযহত াষ্টযহফন এফাং
ানুযূ বাহফ প্রণীত ষ্টফষ্টধভূ ঘম ঘওান াঅাআহনয ষ্টফধান-াহহক্ষ ওামতওয াআহফ।

২য় বযদেে
আইন প্রনয়ন ও অথম াংক্রান্ত দ্ধবত
আইন প্রণয়ন
দ্ধবত

৮০। (১) াঅাআনপ্রণহনয াঈহেহয াংহদ াঅনীত প্রহতযওটি প্রস্তাফ ষ্টফর াঅওাহয াঈত্থাষ্টত াআহফ।
(২) াংদ ওতৃত ও ঘওান ষ্টফর কৃীত াআহর ম্মষ্টতয চনয তাা যােষ্টতয ষ্টনওট ঘ ওষ্টযহত াআহফ।
৫০

[ (৩) যােষ্টতয ষ্টনওট ঘওান ষ্টফর ঘ ওষ্টযফায য নয ষ্টদহনয ভহধয ষ্টতষ্টন তাাহত ম্মষ্টতদান
ওষ্টযহফন ষ্টওাংফা াথতষ্টফর ফযতীত ানয ঘওান ষ্টফহরয ঘক্ষহে ষ্টফরটি ফা তাায ঘওান ষ্টফহল ষ্টফধান
ুনষ্টফহত ফঘনায ষ্টওাংফা যােষ্টত ওতৃত ও ষ্টনহদত ষ্টত ঘওান াংহাধনী ষ্টফহফঘনায ানুহযাধ জ্ঞান ওষ্টযা
এওটি ফাতত া ষ্টতষ্টন ষ্টফরটি াংহদ ঘপযত ষ্টদহত াষ্টযহফন; এফাং যােষ্টত তাা ওষ্টযহত াভথত াআহর
াঈি ঘভাহদয াফাহন ষ্টতষ্টন ষ্টফরটিহত ম্মষ্টতদান ওষ্টযাহঙন ফষ্টরা কণয াআহফ।]
(৪) যােষ্টত মষ্টদ ষ্টফরটি ানুযূ বাহফ াংহদ ঘপযত াঠান, তাা াআহর াংদ যািষ্টতয ফাতত া
তাা ুনষ্টফহত ফঘনা ওষ্টযহফন; এফাং াংহাধনী ফা াংহাধনী ফযষ্টতহযহও ৫১[ ***] াংদ ুনযা
ষ্টফরটি গ্রণ ওষ্টযহর ম্মষ্টতয চনয তাা যােষ্টতয ষ্টনওট াঈস্থাষ্টত াআহফ এফাং ানুযূ াঈস্থাহনয
াত ষ্টদহনয ভহধয ষ্টতষ্টন ষ্টফরটিহত ম্মষ্টতদান ওষ্টযহফন; এফাং যােষ্টত তাা ওষ্টযহত াভথত াআহর াঈি
ঘভাহদয াফাহন ষ্টতষ্টন ষ্টফরটিহত ম্মষ্টতদান ওষ্টযাহঙন ফষ্টরা কণয াআহফ।
(৫) াংদ ওতৃত ও কৃীত ষ্টফরটিহত যােষ্টত ম্মষ্টতদান ওষ্টযহর ফা ষ্টতষ্টন ম্মষ্টতদান ওষ্টযাহঙন ফষ্টরা
কণয াআহর তাা াঅাআহন ষ্টযণত াআহফ এফাং াংহদয াঅাআন ফষ্টরা াষ্টবষ্টত াআহফ।

অথম বফর

৮১। (১) এাআ বাহক "াথতষ্টফর" ফষ্টরহত ঘওফর ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত ষ্টফলভূহয ওর ফা ঘম ঘওান এওটি
ম্পষ্টওতত ষ্টফধানাফরী-াংফষ্টরত ষ্টফর ফুছাাআহফ:
(ও) ঘওান ওয াঅহযা, ষ্টনন্ত্রণ, যদফদর, ভকুপ ফা যষ্টতওযণ;
(ঔ) যওায ওতৃত ও াঊণগ্রণ ফা ঘওান কযাযাষ্টন্টদান, ষ্টওাংফা যওাহযয াঅষ্টথও
ত দা-দাষ্টত্ব ম্পষ্টওতত
াঅাআন াংহাধন;
(ক) াংমুি তষ্টফহরয যক্ষণাহফক্ষণ, ানুযূ তষ্টফহর াথতপ্রদান ফা ানুযূ তষ্টফর াআহত াথত দান ফা
ষ্টনষ্টদতিওযণ;
(খ) াংমুি তষ্টফহরয াঈয দা াঅহযা ষ্টওাংফা ানুযূ ঘওান দা যদফদর ফা ষ্টফহরা;
(গ) াংমুি তষ্টফর ফা প্রচাতহন্ত্রয যওাযী ষ্টাফ ফাফদ াথতপ্রাষ্টপ্ত, ষ্টওাংফা ানুযূ াথত যক্ষণাহফক্ষণ ফা
দান, ষ্টওাংফা যওাহযয ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষা;
(ঘ) াঈষ্টয-াঈি াঈ-দপাভূহ ষ্টনধতাষ্টযত ঘম ঘওান ষ্টফলহয াধীন ঘওান াঅনুলষ্টঙ্গও ষ্টফল।
(২) ঘওান চষ্টযভানা ফা ানয াথতদে াঅহযা ফা যদফদর, ষ্টওাংফা রাাআহন্প-ষ্টপ ফা ঘওান ওাহমতয চনয ষ্টপ
ফা াঈুর াঅহযা ফা প্রদান ষ্টওাংফা স্থানী াঈহেযাধনওহল্প ঘওান স্থানী ওতৃত ক্ষ ফা প্রষ্টতিান ওতৃত ও

ঘওান ওয াঅহযা, ষ্টনন্ত্রণ, যদফদর, ভকুপ ফা যষ্টতওযহণয ষ্টফধান ওযা াআাহঙ, ঘওফর এাআ ওাযহণ
ঘওান ষ্টফর াথতষ্টফর ফষ্টরা কণয াআহফ না।
(৩) যােষ্টতয ম্মষ্টতয চনয তাাঁায ষ্টনওট ঘ ওষ্টযফায ভহ প্রহতযও াথতষ্টফহর স্পীওাহযয স্বাক্ষহয
এাআ ভহভত এওটি াটিতষ্টপহওহট থাষ্টওহফ ঘম, তাা এওটি াথতষ্টফর, এফাং ানুযূ াটিতষ্টপহওট ওর ষ্টফলহ
ঘূ ড়ান্ত াআহফ এফাং ঘাআ ম্পহওত ঘওান াঅদারহত প্রশ্ন াঈত্থান ওযা মাাআহফ না।

আবথম ক
ফযফস্থাফরীয
ুাবয

৮২। ৫২[ ঘওান াথত ষ্টফর, াথফা যওাযী াথত ফযহয প্রশ্ন চষ্টড়ত যষ্টাহঙ এভন ঘওান ষ্টফর] যােষ্টতয
ুাষ্টয ফযতীত াংহদ াঈত্থান ওযা মাাআহফ না:

াংদেয আইন
ফযতীত
কযাদযাদ ফাধা

৮৩। াংহদয ঘওান াঅাআহনয দ্বাযা ফা ওতৃত ত্ব ফযতীত ঘওান ওয াঅহযা ফা াংগ্র ওযা মাাআহফ না।

তহফ তত থাহও ঘম, ৫৩[ ঘওান াথত ষ্টফহর] ঘওান ওয হ্রা ফা ষ্টফহরাহয ষ্টফধান-াংফষ্টরত ঘওান াংহাধনী
াঈত্থাহনয চনয এাআ ানুহেহদয াধীন ুাষ্টযহয প্রহাচন াআহফ না।

াংমুি তবফর ও ৮৪। (১) যওায ওতৃত ও প্রাপ্ত ওর যাচস্ব, যওায ওতৃত ও াংকৃীত ওর াঊণ এফাং ঘওান াঊণ
ষ্টযহাধ াআহত যওায ওতৃত ও প্রাপ্ত ওর াথত এওটি ভাে তষ্টফহরয াাংহ ষ্টযণত াআহফ এফাং তাা
প্রজাতদন্ত্রয
"াংমুি তষ্টফর" নাহভ াষ্টবষ্টত াআহফ।
যকাযী বাফ
(২) যওায ওতৃত ও ফা যওাহযয হক্ষ প্রাপ্ত ানয ওর যওাযী াথত প্রচাতহন্ত্রয যওাযী ষ্টাহফ চভা
াআহফ।

যকাযী অদথম য
বনয়ন্ত্রণ

৮৫। যওাযী াহথতয যক্ষণাহফক্ষণ, ঘক্ষেভত াংমুি তষ্টফহর াথত প্রদান ফা তাা াআহত াথত প্রতযাায
ষ্টওাংফা প্রচাতহন্ত্রয যওাযী ষ্টাহফ াথত প্রদান ফা তাা াআহত াথত প্রতযাায এফাং াঈষ্টয-াঈি
ষ্টফলভূহয ষ্টত াংষ্টিি ফা াঅনুলষ্টঙ্গও ওর ষ্টফল াংহদয াঅাআন-দ্বাযা এফাং ানুযূ াঅাআহনয
ষ্টফধান না া মতন্ত যােষ্টত ওতৃত ও প্রণীত ষ্টফষ্টধভূ-দ্বাযা ষ্টনষ্টন্ত্রত াআহফ।

প্রজাতদন্ত্রয
যকাযী বাদফ
প্রদেয় অথম

৮৬। প্রচাতহন্ত্রয যওাযী ষ্টাহফ চভা াআহফ(ও) যাচস্ব ষ্টওাংফা এাআ াংষ্টফধাহনয ৮৪ ানুহেহদয (১) দপায ওাযহণ ঘমযূ াথত াংমুি তষ্টফহরয
াাংহ ষ্টযণত াআহফ, তাা ফযতীত প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি ষ্টওাংফা প্রচাতহন্ত্রয ষ্টফলাফরীয ষ্টত াংষ্টিি
ঘওান ফযষ্টি ওতৃত ও প্রাপ্ত ফা ফযষ্টিয ষ্টনওট চভা যষ্টাহঙ, এাআযূ ওর াথত; াথফা

(ঔ) ঘম ঘওান ঘভাওেভা, ষ্টফল, ষ্টাফ ফা ফযষ্টি ফাফদ ঘম ঘওান াঅদারত ওতৃত ও প্রাপ্ত ফা াঅদারহতয
ষ্টনওট চভা যষ্টাহঙ, এাআযূ ওর াথত।

ফাবলম ক আবথম ক
বফফৃবত

৮৭। (১) প্রহতযও াথত-ফৎসর ম্পহওত াঈি ফৎসযরর চনয যওাহযয ানুষ্টভত াঅ  ফয-াংফষ্টরত
এওটি ষ্টফফৃষ্টত (এাআ বাহক "ফাষ্টলও
ত াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টত" নাহভ াষ্টবষ্টত) াংহদ াঈস্থাষ্টত াআহফ।
(২) ফাষ্টলও
ত াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টতহত ৃথও ৃথওবাহফ
(ও) এাআ াংষ্টফধাহনয দ্বাযা ফা াধীন াংমুি তষ্টফহরয াঈয দাযূহ ফষ্টণতত ফয ষ্টনফতাহয চনয
প্রহাচনী াথত, এফাং
(ঔ) াংমুি তষ্টফর াআহত ফয ওযা াআহফ, এাআযূ প্রস্তাষ্টফত ানযানয ফয ষ্টনফতাহয চনয প্রহাচনী
াথত,
প্রদষ্টতত াআহফ এফাং ানযানয ফয াআহত যাচস্ব ঔাহতয ফয ৃথও ওষ্টযা প্রদষ্টতত াআহফ।

াংমুি তবফদরয ৮৮। াংমুি তষ্টফহরয াঈয দামুি ফয ষ্টনম্নযূ াআহফ:
উয োয়
(ও) যােষ্টতহও ঘদ াষ্টযশ্রষ্টভও  তাাঁায দপ্তয-াংষ্টিি ানযানয ফয;
৫৪

[ * * *]

(ঔ) (া) স্পীওায  ঘডুটি স্পীওায,
(াঅ) ুপ্রীভ ঘওাহটত য ষ্টফঘাযওকণ,
(াআ) ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও  ষ্টনন্ত্রও,
(াই) ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযকণ,
(াঈ) যওাযী ওভত ওষ্টভহনয দযষ্টদকহও,
ঘদ াষ্টযশ্রষ্টভও;
(ক) াংদ, ুপ্রীভ ঘওাটত , ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও  ষ্টনন্ত্রহওয দপ্তয, ষ্টনফতাঘন ওষ্টভন এফাং যওাযী ওভত
ওষ্টভহনয ওভতঘাযীষ্টদকহও ঘদ াষ্টযশ্রষ্টভও প্রাষ্টনও ফয;
(খ) ুদ, ষ্টযহাধ-তষ্টফহরয দা, ভূরধন ষ্টযহাধ ফা তাায ক্রভ-ষ্টযহাধ এফাং াঊণাংগ্র-ফযহদহ
 াংমুি তষ্টফহরয চাভানহত কৃীত াঊহণয ঘভাঘন-াংক্রান্ত ানযানয ফয যওাহযয াঊণ-াংক্রান্ত
ওর ঘদনায দা;

(গ) ঘওান াঅদারত ফা ট্রাাআফুযনার ওতৃত ও প্রচাতহন্ত্রয ষ্টফযুহদ্ধ প্রদত্ত ঘওান যা, ষ্টডক্রী ফা ঘযাহদাদ
ওামতওয ওষ্টযফায চনয প্রহাচনী ঘম ঘওান ষ্টযভাণ াথত; এফাং
(ঘ) এাআ াংষ্টফধান ফা াংহদয াঅাআন দ্বাযা ানুযূ দামুি ফষ্টরা ঘখাষ্টলত ানয ঘম ঘওান ফয।

ফাবলম ক আবথম ক
বফফৃবত ম্পবকমত
দ্ধবত

৮৯। (১) াংমুি তষ্টফহরয দামুি ফয-ম্পষ্টওতত ফাষ্টলও
ত াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টতয াাং াংহদ াঅহরাঘনা
ওযা াআহফ, ষ্টওন্তু তাা ঘবাহটয াঅতাবু ি াআহফ না।
(২) ানযানয ফয-ম্পষ্টওতত ফাষ্টলও
ত াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টতয াাং ভঞ্জুযী-দাফীয াঅওাহয াংহদ াঈস্থাষ্টত
াআহফ এফাং ঘওান ভঞ্জুযী-দাফীহত ম্মষ্টতদাহনয ফা ম্মষ্টতদাহন াস্বীওৃ ষ্টতয ষ্টওাংফা ভঞ্জুযী-দাফীহত ষ্টনধতাষ্টযত
াথত হ্রা-াহহক্ষ তাাহত ম্মষ্টতদাহনয ক্ষভতা াংহদয থাষ্টওহফ।
(৩) যােষ্টতয ুাষ্টয ফযতীত ঘওান ভঞ্জুযী দাফী ওযা মাাআহফ না।

বনবেম িকযণ
আইন

৯০। (১) াংদ ওতৃত ও এাআ াংষ্টফধাহনয ৮৯ ানুহেহদয াধীন ভঞ্জুযী-দাহনয য াংমুি তষ্টফর াআহত
ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত ফয ষ্টনফতাহয চনয প্রহাচনী ওর াথত ষ্টনষ্টদতিওযহণয ষ্টফধান-াংফষ্টরত এওটি ষ্টফর
মথাীঘ্র াংহদ াঈত্থান ওযা াআহফ:
(ও) াংদ ওতৃত ও প্রদত্ত ানুযূ ভঞ্জুযী; এফাং
(ঔ) াংহদ াঈস্থাষ্টত ষ্টফফৃষ্টতহত প্রদষ্টতত াহথতয ানষ্টধও াংমুি তষ্টফহরয দামুি ফয।
(২) ানুযূ ঘওান ষ্টফর ম্পহওত াংহদ এভন ঘওান াংহাধনীয প্রস্তাফ ওযা াআহফ না, মাায পহর
ানুযূ বাহফ প্রদত্ত ঘওান ভঞ্জুযীয ষ্টযভাণ ফা াঈহেয ষ্টওাংফা াংমুি তষ্টফহরয াঈয দামুি ফযহয
ষ্টযভাণ ষ্টযফষ্টততত াআা মা।
(৩) এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ াংমুি তষ্টফর াআহত এাআ ানুহেহদয ষ্টফধানাফরী ানুমাী
কৃীত াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনষ্টদতিওযণ ফযতীত ঘওান াথত প্রতযাায ওযা াআহফ না।

ম্পূযক ও
অবতবযি ভঞ্জুযী

৯১। ঘওান াথত-ফৎসর প্রহঙ্গ মষ্টদ ঘদঔা মা ঘম,
(ও) ঘষ্টরত াথত-ফৎসযর ষ্টনষ্টদতি ঘওান ওভতষ্টফবাহকয চনয ানুহভাষ্টদত ফয ামতাপ্ত াআাহঙ ষ্টওাংফা ঐ
ফৎসযরর ফাষ্টলও
ত াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টতহত ান্তবুত ি  নাাআ, এভন ঘওান নূতন ওভতষ্টফবাহকয চনয ফয ষ্টনফতাহয
প্রহাচনীতা ঘদঔা ষ্টদাহঙ, াথফা
(ঔ) ঘওান াথত-ফৎসযর ঘওান ওভতষ্টফবাহকয চনয ভঞ্জুযীওৃ ত াহথতয াষ্টধও াথত ঐ ফৎসযর াঈি
ওভতষ্টফবাহকয চনয ফযষ্টত াআাহঙ,
তাা াআহর এাআ াংষ্টফধাহনয দ্বাযা ফা াধীন াংমুি তষ্টফহরয াঈয াআাহও দামুি ওযা াঈও ফা না

াঈও, াংমুি তষ্টফর াআহত এাআ ফয ষ্টনফতাহয ওতৃত ত্ব প্রদান ওষ্টযফায ক্ষভতা যােষ্টতয থাষ্টওহফ এফাং
যােষ্টত ঘক্ষেভত এাআ ফযহয ানুষ্টভত ষ্টযভাণ-াংফষ্টরত এওটি ম্পূযও াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টত ষ্টওাংফা
াষ্টতষ্টযি ফযহয ষ্টযভাণ াংফষ্টরত এওটি াষ্টতষ্টযি াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টত াংহদ াঈস্থাহনয ফযফস্থা
ওষ্টযহফন এফাং ফাষ্টলও
ত াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টতয নযা াঈষ্টয-াঈি ষ্টফফৃষ্টতয ঘক্ষহে (প্রহাচনী াঈহমাকীওযণ)
এাআ াংষ্টফধাহনয ৮৭ াআহত ৯০ মতন্ত ানুহেদভূ প্রহমাচয াআহফ।

বাফ, ঋণ
প্রবৃবতয উয
মবাট

৯২। (১) এাআ ষ্টযহেহদয াঈষ্টয-াঈি ষ্টফধানাফরীহত মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে
(ও) ভঞ্জুযীয াঈয ঘবাটদান ম্পহওত এাআ াংষ্টফধাহনয ৮৯ ানুহেহদ ষ্টনধতাষ্টযত দ্ধষ্টত ম্পন্ন না া
মতন্ত এফাং ঐ ফয ম্পষ্টওতত ৯০ ানুহেহদয ষ্টফধানাফরী ানুমাী াঅাআন কৃীত না া মতন্ত ঘওান
াথত ফৎসযরর ঘওান াাংহয চনয ানুষ্টভত ফযহয াষ্টগ্রভ ভঞ্জুযীদাহনয ক্ষভতা াংহদয থাষ্টওহফ;
(ঔ) ঘওান ওাহমতয ষ্টফারতা ফা াষ্টনষ্টদতি বফষ্টহিযয চনয ফাষ্টলও
ত াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টতহত াধাযণবাহফ প্রদত্ত
ষ্টফস্তাষ্টযত ফৃত্তাহন্তয ষ্টত ানুযূ ওার্ম-াংক্রান্ত ফযদাফী ষ্টনধতাষ্টযত ওযা ম্ভফ না াআহর প্রচাতহন্ত্রয
ম্পদ াআহত ানুযূ াপ্রতযাষ্টত ফযষ্টনফতাহয চনয ভঞ্জুযীদাহনয ক্ষভতা াংহদয থাষ্টওহফ;
(ক) ঘওান াথত-ফৎসযরর ঘষ্টরত ফযহয াাং ন, এাআযূ ফযষ্টতক্রভী ভঞ্জুযীদাহনয ক্ষভতা াংহদয
থাষ্টওহফ;
এফাং ঘম াঈহেহয ানুযূ ভঞ্জুযীদান ওযা াআাহঙ, তাা াধনওহল্প াংমুি তষ্টফর াআহত াঅাআহনয দ্বাযা
াথত প্রতযাাহযয ওতৃত ত্ব প্রদাহনয ক্ষভতা াংহদয থাষ্টওহফ।
(২) ফাষ্টলও
ত াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টতহত াঈষ্টল্লষ্টঔত ঘওান ফয-ম্পষ্টওতত ভঞ্জুযীদাহনয ঘক্ষহে এফাং ানুযূ ফয
ষ্টনফতাহয াঈহেহয াংমুি তষ্টফর াআহত াথত ষ্টনষ্টদতিওযহণয ওতৃত ত্ব প্রদাহনয চনয প্রণীতফয াঅাআহনয ঘক্ষহে
এাআ াংষ্টফধাহনয ৮৯  ৯০ ানুহেহদয ষ্টফধানাফরী ঘমযূ ষ্টক্র াআহফ, ফতত ভান ানুহেহদয (১) দপায
াধীন ঘওান ভঞ্জুযীদাহনয ঘক্ষহে এফাং ঐ দপায াধীন প্রণীতফয ঘওান াঅাআহনয ঘক্ষহে াঈি ানুহেদদ্ব
ভবাহফ ওামতওয াআহফ।
৫৫

[ (৩) এাআ ষ্টযহেহদয াঈষ্টয-াঈি ষ্টফধানাফরীহত মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে মষ্টদ ঘওান াথতফৎসর প্রহঙ্গয াংদ(ও) াঈি ফৎসর াঅযম্ভ ায ূহফত এাআ াংষ্টফধাহনয ৮৯ ানুহেহদয াধীন ভঞ্জুযীদান এফাং ৯০
ানুহেহদয াধীন াঅাআন গ্রহণ াভথত াআা থাহও এফাং এাআ ানুহেহদয াধীন ঘওান াষ্টগ্রভ ভঞ্জুযীদান
না ওষ্টযা থাহও; াথফা
(ঔ) ঘওান ঘক্ষহে এাআ ানুহেহদয াধীন ঘওান ঘভাহদয চনয ঘওান াষ্টগ্রভ ভঞ্জুযী ঘদা াআা থাষ্টওহর ঘাআ
ঘভাদ াঈত্তীণত াআফায ূহফত ৮৯ ানুহেহদয াধীন ভঞ্জুযীদাহন এফাং ৯০ ানুহেহদয াধীন াঅাআন গ্রহণ
াভথত াআা থাহও,
তাা াআহর যােষ্টত প্রধানভন্ত্রীয যাভতক্রহভ, াঅহদহয দ্বাযা ানুযূ ভঞ্জুযীদান না ওযা এফাং াঅাআন
কৃীত না া মতন্ত, ঐ ফৎসযরর ানষ্টধও লাট ষ্টদন ঘভাদ মতন্ত াঈি ফৎসযরর াঅষ্টথও
ত ষ্টফফৃষ্টতহত
াঈষ্টল্লষ্টঔত ফয ষ্টনফতাহয চনয াংমুি তষ্টফর াআহত াথত প্রতযাাহযয ওতৃত ত্ব প্রদান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।]

৫৬

[ বফরুপ্ত]

৯২ও। ৫৭[ ওষ্টত ঘক্ষহে ফযহয ওতৃত ত্ব প্রদান- াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১
হনয ২৮ নাং াঅাআন)- এয ১০ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত।]
৩য় বযদেে
অধযাদেপ্রণয়ন-ক্ষভতা

৫৮
অধযাদেপ্রণয়ন- ৯৩। (১) [ াংদ বাষ্টঙ্গা মাা াফস্থা াথফা াঈায াষ্টধহফনওার ফযতীত] ঘওান ভহ
যােষ্টতয ষ্টনওট াঅু ফযফস্থা গ্রহণয চনয প্রহাচনী ষ্টযষ্টস্থষ্টত ষ্টফদযভান যষ্টাহঙ ফষ্টরা
ক্ষভতা
হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান াআহর ষ্টতষ্টন াঈি ষ্টযষ্টস্থষ্টতহত ঘমযূ প্রহাচনী ফষ্টরা ভহন ওষ্টযহফন,
ঘাআযূ াধযাহদ প্রণন  চাযী ওষ্টযহত াষ্টযহফন এফাং চাযী াআফায ভ াআহত ানুযূ বাহফ প্রণীত
াধযাহদ াংহদয াঅাআহনয নযা ক্ষভতাম্পন্ন াআহফ:

তহফ তত থাহও ঘম, এাআ দপায াধীন ঘওান াধযাহদহ এভন ঘওান ষ্টফধান ওযা াআহফ না,
(ও) মাা এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন াংহদয াঅাআন-দ্বাযা াঅাআনঙ্গতবাহফ ওযা মা না;
(ঔ) মাাহত এাআ াংষ্টফধাহনয ঘওান ষ্টফধান ষ্টযফষ্টততত ফা যষ্টত াআা মা; াথফা
(ঔ) মাায দ্বাযা ূহফত প্রণীত ঘওান াধযাহদহয ঘম ঘওান ষ্টফধানহও াফযাতবাহফ ফরফৎ ওযা মা।
(২) এাআ ানুহেহদয (১) দপায াধীন প্রণীত ঘওান াধযাহদ চাযী াআফায য ানুষ্টিত াংহদয প্রথভ
বফঠঘও তাা াঈস্থাষ্টত াআহফ এফাং াআতাঃূহফত ফাষ্টতর না াআা থাষ্টওহর াধযাহদটি ানুযূ বাহফ
াঈস্থাহনয য ষ্টে ষ্টদন াষ্টতফাষ্টত াআহর ষ্টওাংফা ানুযূ ঘভাদ াঈত্তীণত াআফায ূহফত তাা াননুহভাদন
ওষ্টযা াংহদ প্রস্তাফ কৃীত াআহর াধযাহদটিয ওামতওযতা ঘরা াাআহফ।
(৩) াংদ বাষ্টঙ্গা মাা াফস্থা ঘওান ভহ যােষ্টতয ষ্টনওট ফযফস্থা-গ্রহণয চনয প্রহাচনী
ষ্টযষ্টস্থষ্টত ষ্টফদযভান যষ্টাহঙ ফষ্টরা হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান াআহর ষ্টতষ্টন এভন াধযাহদ প্রণন 
চাযী ওষ্টযহত াষ্টযহফন, মাাহত াংষ্টফধান-দ্বাযা াংমুি তষ্টফহরয াঈয ঘওান ফয দামুি াঈও ফা না
াঈও, াঈি তষ্টফর াআহত ঘাআযূ ফযষ্টনফতাহয ওতৃত ত্ব প্রদান ওযা মাাআহফ এফাং ানুযূ বাহফ প্রণীত ঘওান
াধযাহদ চাযী াআফায ভ াআহত তাা াংহদয াঅাআহনয নযা ক্ষভতাম্পন্ন াআহফ।
(৪) এাআ ানুহেহদয (৩) দপায াধীন চাযীওৃ ত প্রহতযও াধযাহদ মথাীঘ্র াংহদ াঈস্থাষ্টত াআহফ
এফাং াংদ ুনকতঠিত াআফায তাষ্টযঔ াআহত ষ্টে ষ্টদহনয ভহধয এাআ াংষ্টফধাহনয ৮৭, ৮৯  ৯০
ানুহেদভূহয ষ্টফধানাফরী প্রহাচনী াঈহমাকীওযণ াষ্টরত াআহফ।
লষ্ঠ বাগ
বফচাযবফবাগ
১ভ বযদেে
ুপ্রীভ মকাটম
ুপ্রীভ মকাটম

৯৪। (১) "ফাাংরাহদ ুপ্রীভ ঘওাটত " নাহভ ফাাংরাহদহয এওটি হফতাচ্চ াঅদারত থাষ্টওহফ এফাং াঅীর

প্রবতষ্ঠা

ষ্টফবাক  াাআহওাটত ষ্টফবাক রাআা তাা কঠিত াআহফ।
(২) প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত (ষ্টমষ্টন "ফাাংরাহদহয প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত" নাহভ াষ্টবষ্টত াআহফন) এফাং প্রহতযও
ষ্টফবাহক াঅন গ্রহণয চনয যােষ্টত ঘমযূ াংঔযও ষ্টফঘাযও ষ্টনহাহকয প্রহাচন ঘফাধ ওষ্টযহফন, ঘাআযূ
াংঔযও ানযানয ষ্টফঘাযও রাআা ুপ্রীভ ঘওাটত কঠিত াআহফ।
(৩) প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত  াঅীর ষ্টফবাহক ষ্টনমুি ষ্টফঘাযওকণ ঘওফর াঈি ষ্টফবাহক এফাং ানযানয ষ্টফঘাযও
ঘওফর াাআহওাটত ষ্টফবাহক াঅন গ্রণ ওষ্টযঘফন।
(৪) এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত এফাং ানযানয ষ্টফঘাযও ষ্টফঘাযওামত ারহনয
ঘক্ষহে স্বাধীন থাষ্টওহফন।

বফচাযক-বনদয়াগ

৫৯

[ ৯৫। (১) প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত যােষ্টত ওতৃত ও ষ্টনমুি াআহফন এফাং প্রধান ষ্টফঘাযষ্টতয ষ্টত যাভত
ওষ্টযা যােষ্টত ানযানয ষ্টফঘাযওহও ষ্টনহাকদান ওষ্টযহফন।
(২) ঘওান ফযষ্টি ফাাংরাহদহয নাকষ্টযও না াআহর, এফাং
(ও) ুপ্রীভ ঘওাহটত ানূযন দ ফৎসরকোল এযাডহবাহওট না থাষ্টওা থাষ্টওহর; াথফা
(ঔ) ফাাংরাহদহয যােী ীভানায ভহধয ানূযন দ ফৎসর ঘওান ষ্টফঘায ষ্টফবাকী হদ াষ্টধিান না
ওষ্টযা থাষ্টওহর; াথফা
(ক) ুপ্রীভহওাহটত য ষ্টফঘাযও হদ ষ্টনহাকরাহবয চনয াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত ঘমাকযতা না থাষ্টওা
থাষ্টওহর ;
ষ্টতষ্টন ষ্টফঘাযওহদ ষ্টনহাক রাহবয ঘমাকয াআহফন না।
(৩) এাআ ানুহেহদ „„ুপ্রীভ ঘওাটত ‟‟ ফষ্টরহত এাআ াংষ্টফধান প্রফতত হনয ূহফত ঘম ঘওান ভহ ফাাংরাহদহয
যােী ীভানায ভহধয ঘম াঅদারত াাআহওাটত ষ্টাহফ এঔষ্টতায প্রহাক ওষ্টযাহঙ, ঘাআ াঅদারত ান্তবুত ি
াআহফ।]

বফচাযদকয
দেয মভয়াে

৬০

[ ৯৬। (১) এাআ ানুহেহদয ানযানয ষ্টফধানাফরী াহহক্ষ ঘওান ষ্টফঘাযও াতলষ্টি ফৎসর ফ ূণত
া মতন্ত স্বী হদ ফার থাষ্টওহফন।
৬১

[ (২) প্রভাষ্টণত াদাঘযণ ফা াাভহথতযয ওাযহণ াংহদয ঘভাট দয-াংঔযায ানূযন দুাআ-তৃ তীাাং
কষ্টযিতায দ্বাযা ভষ্টথতত াংহদয প্রস্তাফক্রহভ প্রদত্ত যােষ্টতয াঅহদ ফযতীত ঘওান ষ্টফঘাযওহও
াাষ্টযত ওযা মাাআহফ না।
(৩) এাআ ানুহেহদয (২) দপায াধীন প্রস্তাফ ম্পষ্টওতত দ্ধষ্টত এফাং ঘওান ষ্টফঘাযহওয াদাঘযণ ফা
াাভথতয ম্পহওত তদন্ত  প্রভাহণয দ্ধষ্টত াংদ াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনন্ত্রণ ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(৪) ঘওান ষ্টফঘাযও যােষ্টতহও াঈহে ওষ্টযা স্বাক্ষযমুি েহমাহক স্বী দ তযাক ওষ্টযহত াষ্টযহফন।]]

অস্থায়ী প্রধান
বফচাযবত
বনদয়াগ

৯৭। প্রধান ষ্টফঘাযষ্টতয দ ূনয াআহর ষ্টওাংফা ানুষ্টস্থষ্টত, াুস্থতা ফা ানয ঘওান ওাযহণ প্রধান
ষ্টফঘাযষ্টত তাাঁায দাষ্টত্বারহন াভথত ফষ্টরা যােষ্টতয ষ্টনওট হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান াআহর
ঘক্ষেভত ানয ঘওান ফযষ্টি ানুযূ হদ ঘমাকদান না ওযা মতন্ত ষ্টওাংফা প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত স্বী ওামতবায
ুনযা গ্রণ না ওযা মতন্ত াঅীর ষ্টফবাহকয ানযানয ষ্টফঘাযহওয ভহধয ষ্টমষ্টন ওহভত প্রফীণতভ, ষ্টতষ্টন
ানুযূ ওামতবায ারন ওষ্টযহফন।

ুপ্রীভ মকাদটময
অবতবযি
বফচাযকগণ

৯৮। াংষ্টফধাহনয ৯৪ ানুহেহদয ষ্টফধানাফরী হে ৬২[ * * *] যােষ্টতয ষ্টনওট ুপ্রীভ ঘওাহটত য
ঘওান ষ্টফবাহকয ষ্টফঘাযও-াংঔযা াভষ্টওবাহফ ফৃষ্টদ্ধ ওযা াঈষ্টঘত ফষ্টরা হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান
াআহর ষ্টতষ্টন মথামথ ঘমাকযতাম্পন্ন এও ফা এওাষ্টধও ফযষ্টিহও ানষ্টধও দুাআ ফৎসযরর চনয াষ্টতষ্টযি
ষ্টফঘাযও ষ্টনমুি ওষ্টযহত াষ্টযহফন, ষ্টওাংফা ষ্টতষ্টন াঈমুি ষ্টফহফঘনা ওষ্টযহর াাআহওাটত ষ্টফবাহকয ঘওান
ষ্টফঘাযওহও ৬৩[ ঘম ঘওান াস্থাী ঘভাহদয চনয াঅীর ষ্টফবাহকয াঅন গ্রহণয ফযফস্থা ওষ্টযহত
াষ্টযহফন]:
তহফ তত থাহও ঘম, াষ্টতষ্টযি ষ্টফঘাযওযূহ ষ্টনমুি (ঘওান ফযষ্টিহও এাআ াংষ্টফধাহনয ৯৫ ানুহেহদয
াধীন ষ্টফঘাযওযূহ ষ্টনমুি) াআহত ষ্টওাংফা ফতত ভান ানুহেহদয াধীন াঅয এও ঘভাহদয চনয
াষ্টতষ্টযি ষ্টফঘাযওযূহ ষ্টনমুি াআহত ফতত ভান ানুহেহদয ঘওান ষ্টওঙু াআ ষ্টনফৃত্ত ওষ্টযহফ না।

অফয গ্রদণয
য বফচাযগদণয
অক্ষভতা

৬৪

[ ৯৯। (১) ঘওান ফযষ্টি (এাআ াংষ্টফধাহনয ৯৮ ানুহেহদয ষ্টফধানাফরী-ানুাহয াষ্টতষ্টযি
ষ্টফঘাযওযুহ দাষ্টত্ব ারন ফযতীত) ষ্টফঘাযওযুহ দাষ্টত্ব ারন ওষ্টযা থাষ্টওহর াঈি দ াআহত াফয
গ্রহণয ফা াাষ্টযত াআফায য ষ্টতষ্টন ঘওান াঅদারত ফা ঘওান ওতৃত হক্ষয ষ্টনওট ওারষ্টত ফা ওামত
ওষ্টযহফন না এফাং ষ্টফঘায ষ্টফবাকী ফা াঅধা-ষ্টফঘায ষ্টফবাকী দ ফযতীত প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ঘওান
রাবচনও হদ ষ্টনহাক রাহবয ঘমাকয াআহফন না।
(২) (১) দপা মাা ষ্টওঙু াআ থাকুও না ঘওন, ঘওান ফযষ্টি াাআহওাটত ষ্টফবাহকয ষ্টফঘাযও হদ ফার থাষ্টওহর
াঈি দ াআহত াফয গ্রহণয য ষ্টতষ্টন াঅীর ষ্টফবাহক ওারষ্টত ফা ওামত ওষ্টযহত াষ্টযহফন।]

ুপ্রীভ মকাদটময
আন

৬৫

াইদকাটম
বফবাদগয
এেবতয়ায

৬৬

[ ১০০। যাচধানীহত ুপ্রীভ ঘওাহটত য স্থাী াঅন থাষ্টওহফ, তহফ যােষ্টতয ানুহভাদন রাআা প্রধান
ষ্টফঘাযষ্টত ভহ ভহ ানয ঘম স্থান ফা স্থানভূ ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন, ঘাআ স্থান ফা স্থানভূহ াাআহওাটত
ষ্টফবাহকয াষ্টধহফন ানুষ্টিত াআহত াষ্টযহফ।]

[ ১০১। এাআ াংষ্টফধান ফা ানয ঘওান াঅাআহনয দ্বাযা াাআহওাটত ষ্টফবাহকয াঈয ঘমযু াঅষ্টদ, াঅীর 
ানয প্রওায এঔষ্টতায  ক্ষভতা াষ্টতত াআাহঙ, াঈি ষ্টফবাহকয ঘাআযু এঔষ্টতায  ক্ষভতা থাষ্টওহফ।]

কবতয় আদে
ও বনদেম  প্রবৃবত
োদনয মক্ষদত্র্
াইদকাটম
বফবাদগয ক্ষভতা

৬৭

[ ১০২।(১) ঘওান াংক্ষুব্ধ ফযষ্টিয াঅহফদনক্রহভ এাআ াংষ্টফধাহনয তৃ তী বাহকয দ্বাযা াষ্টতত
াষ্টধওাযভূহয ঘম ঘওান এওটি ফরফৎ ওষ্টযফায চনয প্রচাতহন্ত্রয ষ্টফলাফরীয ষ্টত ম্পষ্টওতত ঘওান
দাষ্টত্ব ারনওাযী ফযষ্টি ঘম ঘওান ফযষ্টি ফা ওতৃত ক্ষহও াাআহওাটত ষ্টফবাক াঈমুি ষ্টনহদত াফরী ফা
াঅহদাফরী দান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(২) াাআহওাটত ষ্টফবাহকয ষ্টনওট মষ্টদ হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান  ঘম, াঅাআহনয দ্বাযা ানয ঘওান
ভপরপ্রদ ষ্টফধান ওযা  নাাআ, তাা াআহর
(ও) ঘম ঘওান াংক্ষুব্ধ ফযষ্টিয াঅহফদনক্রহভ(া) প্রচাতন্ত্র ফা ঘওান স্থানী ওতৃত হক্ষয ষ্টফলাফরীয ষ্টত াংষ্টিি ঘম ঘওান দাষ্টত্ব ারহন যত
ফযষ্টিহও াঅাআহনয দ্বাযা ানুহভাষ্টদত ন, এভন ঘওান ওামত ওযা াআহত ষ্টফযত যাষ্টঔফায চনয ষ্টওাংফা
াঅাআহনয দ্বাযা তাাঁায ওযণী ওামত ওষ্টযফায চনয ষ্টনহদত  প্রদান ওষ্টযা, াথফা
(াঅ) প্রচাতন্ত্র ফা ঘওান স্থানী ওতৃত হক্ষয ষ্টফলাফরীয ষ্টত াংষ্টিি ঘম ঘওান দাষ্টত্ব ারহন যত ফযষ্টিয
ওৃ ত ঘওান ওামত ফা কৃীত ঘওান ওামতধাযা াঅাআনাংকত ওতৃত ত্ব ফযষ্টতহযহও ওযা াআাহঙ ফা কৃীত াআাহঙ
 তাাঁায ঘওান াঅাআনকত ওামতওযতা নাাআ ফষ্টরা ঘখালণা ওষ্টযা

াঈি ষ্টফবাক াঅহদদান ওষ্টযহত াষ্টযহফন; াথফা

(ঔ) ঘম ঘওান ফযষ্টিয াঅহফদনক্রহভ(া) াঅাআনাংকত ওতৃত ত্ব ফযষ্টতহযহও ফা ঘফাঅাআনী াঈাহ ঘওান ফযষ্টিহও প্রযা াঅটও যাঔা  নাাআ
ফষ্টরা মাাহত াঈি ষ্টফবাহকয ষ্টনওট হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান াআহত াহয, ঘাআচনয প্রযা াঅটও
াঈি ফযষ্টিহও াঈি ষ্টফবাহকয ম্মুহঔ াঅনহনয ষ্টনহদত  প্রদান ওষ্টযা, াথফা
(াঅ) ঘওান যওাষ্টয হদ াঅীন ফা াঅীন ফষ্টরা ষ্টফহফষ্টঘত ঘওান ফযষ্টিহও ষ্টতষ্টন ঘওান্ ওতৃত ত্বফহর
ানুযূ দভমতাদা াষ্টধিাহনয দাফী ওষ্টযহতহঙন, তাা প্রদতহনয ষ্টনহদত  প্রদান ওষ্টযা
াঈি ষ্টফবাক াঅহদদান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(৩) াঈষ্টয-াঈি দপাভূহ মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে এাআ াংষ্টফধাহনয ৪৭ ানুঘঘঙদ প্রহমাচয ,
এাআযু ঘওান াঅাআহনয ঘক্ষহে ফতত ভান ানুহেহদয াধীন ান্তফততীওারীন ফা ানয ঘওান াঅহদ দাহনয
ক্ষভতা াাআহওাটত ষ্টফবাহকয থাষ্টওহফ না।
(৪) এাআ ানুহেহদয (১) দপা ষ্টওাংফা এাআ ানুহেহদয (২) দপায (ও) াঈ-দপায াধীন ঘওান
াঅহফদনক্রহভ ঘম ঘক্ষহে ান্তফততী াঅহদ প্রাথতনা ওযা াআাহঙ এফাং ানুযু ান্ততফতী াঅহদ
(ও) ঘমঔাহন াঈন্নন ওভতঘূ ী ফাস্তফাহনয চনয ঘওান ফযফস্থা ষ্টওাংফা ঘওান াঈন্ননভূরও ওাহমতয
প্রষ্টতকূরতা ফা ফাধা ৃষ্টি ওষ্টযহত াহয; াথফা

(ঔ) ঘমঔাহন ানয ঘওানবাহফ চনস্বাহথতয হক্ষ ক্ষষ্টতওয াআহত াহয ঘাআঔাহন াযাটষ্টন-ত ঘচনাহযরহও াঈি
াঅহফদন ম্পহওত মুষ্টিঙ্গত ঘনাটিদান এফাং াযাটষ্টন-ত ঘচনাহযহরয (ষ্টওাংফা এাআ ষ্টফলহ তাায দ্বাযা
বাযপ্রাপ্ত ানয ঘওান এযাডহবাহওহটয) ফিফয শ্রফণ না ওযা মতন্ত এফাং এাআ দপায (ও) ফা (ঔ) াঈদপা াঈষ্টল্লষ্টঔত প্রষ্টতষ্টক্রা ৃষ্টি ওষ্টযহফ না ফষ্টরা াাআহওাটত ষ্টফবাহকয ষ্টনওট হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান
না া মতন্ত াঈি ষ্টফবাক ঘওান ান্তফততী াঅহদদান ওষ্টযহফন না।
(৫) প্রাংহকয প্রহাচহন ানযযূ না াআহর এাআ ানুহেহদ „„ফযষ্টি‟‟ ফষ্টরহত াংষ্টফষ্টধফদ্ধ যওাযী ওতৃত ক্ষ
 ফাাংরাহদহয প্রষ্টতযক্ষা ওভতষ্টফবাকভূ াথফা ঘওান ৃাংঔরা-ফাষ্টনী াংক্রান্ত াঅাআহনয াধীন প্রষ্টতষ্টিত
ঘওান াঅদারত ফা ট্রাাআফুযনার ফযতীত ষ্টওাংফা এাআ াংষ্টফধাহনয ১১৭ ানুহেদ প্রহমাচয , এাআযু ঘওান
ট্রাাআফুযনার ফযতীত ঘম ঘওান াঅদারত ফা ট্রাাআফুযনার ান্তবুত ি াআহফ।]

আীর বফবাদগয ১০৩। (১) াাআহওাটত ষ্টফবাহকয যা, ষ্টডক্রী, াঅহদ ফা দোহদহয ষ্টফযুহদ্ধ াঅীর ুনানীয  তাা
ষ্টনষ্পষ্টত্তয এঔষ্টতায াঅীর ষ্টফবাহকয থাষ্টওহফ।
এেবতয়ায
(২) াাআহওাটত ষ্টফবাহকয যা, ষ্টডক্রী, াঅহদ ফা দোহদহয ষ্টফযুহদ্ধ াঅীর ষ্টফবাহকয ষ্টনওট ঘাআ ঘক্ষহে
াষ্টধওাযফহর াঅীর ওযা মাাআহফ, ঘম ঘক্ষহে াাআহওাটত ষ্টফবাক
(ও) এাআ ভহভত াটিতষ্টপহওট দান ওষ্টযহফন ঘম, ভাভরাটিয ষ্টত এাআ াংষ্টফধান-ফযাঔযায ষ্টফলহ াঅাআহনয
কুযত্বু ূণত প্রশ্ন চষ্টড়ত যষ্টাহঙ; াথফা
৬৮

[ (ঔ) ঘওান ভৃতুযদে ফার ওষ্টযাহঙন ষ্টওাংফা ঘওান ফযষ্টিহও ভৃতুযদহে ফা মাফজ্জীফন ওাযাদহে দষ্টেত
ওষ্টযাহঙন ; াথফা]
(ক) াঈি ষ্টফবাহকয াফভাননায চনয ঘওান ফযষ্টিহও দেদান ওষ্টযাহঙন;
এফাং াংহদ াঅাআন-দ্বাযা ঘমযূ ষ্টফধান ওযা াআহফ, ঘাআযূ ানযানয ঘক্ষহে।
(৩) াাআহওাটত ষ্টফবাহকয যা, ষ্টডক্রী, াঅহদ ফা দোহদহয ষ্টফযুহদ্ধ ঘম ভাভরা এাআ ানুহেহদয (২) দপা
প্রহমাচয নহ, ঘওফর াঅীর ষ্টফবাক াঅীহরয ানুভষ্টতদান ওষ্টযহর ঘাআ ভাভরা াঅীর ঘষ্টরহফ।
(৪) াংদ াঅাআহনয দ্বাযা ঘখালণা ওষ্টযহত াষ্টযহফন ঘম, এাআ ানুহেহদয ষ্টফধানভূ াাআহওাটত ষ্টফবাহকয
প্রহঙ্গ ঘমযূ প্রহমাচয, ানয ঘওান াঅদারত ফা ট্রাাআফুযনাহরয ঘক্ষহে তাা ঘাআযূ প্রঘমাচয াআহফ।

আীর বফবাদগয ১০৪। ঘওান ফযষ্টিয াষ্টচযা ষ্টওাংফা ঘওান দষ্টররে াঈদ্ঘাটন ফা দাষ্টঔর ওষ্টযফায াঅহদ াঅীর
ষ্টফবাহকয ষ্টনওট ষ্টফঘাযাধীন ঘম ঘওান ভাভরা ফা ষ্টফলহ ম্পূণত নযাষ্টফঘাহযয চনয ঘমযূ প্রহাচনী
দযায়ানা জাযী
াআহত াহয, াঈি ষ্টফবাক ঘাআযূ ষ্টনহদত , াঅহদ, ষ্টডক্রী ফা যীট চাযী ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
ও বনফম া

আীর বফবাগ

১০৫। াংহদয ঘম ঘওান াঅাআহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ এফাং াঅীর ষ্টফবাক ওতৃত ও প্রণীত ঘম ঘওান ষ্টফষ্টধাহহক্ষ াঅীর ষ্টফবাহকয ঘওান ঘখাষ্টলত যা ফা প্রদত্ত াঅহদ ুনষ্টফহত ফঘনায ক্ষভতা াঈি ষ্টফবাহকয

কতৃম ক যায় ফা
আদে
ুনবফম দফচনা

থাষ্টওহফ।

ুপ্রীভ মকাদটময
উদেিাভূরক
এেবতয়ায

১০৬। মষ্টদ ঘওান ভহ যােষ্টতয ষ্টনওট প্রতীভান  ঘম, াঅাআহনয এাআযূ ঘওান প্রশ্ন াঈত্থাষ্টত
াআাহঙ ফা াঈত্থাহনয ম্ভাফনা ঘদঔা ষ্টদাহঙ, মাা এভন ধযহণয  এভন চন-কুযত্বু ম্পন্ন ঘম, ঘাআ
ম্পহওত ুপ্রীভ ঘওাহটত য ভতাভত গ্রণ ওযা প্রঘাচন, তাা াআহর ষ্টতষ্টন প্রশ্নটি াঅীর ষ্টফবাহকয ষ্টফহফঘনায
চনয ঘপ্রযণ ওষ্টযহত াষ্টযহফন এফাং াঈি ষ্টফবাক স্বী ষ্টফহফঘনা াঈমুি ুনানীয য প্রশ্নটি ম্পহওত
যােষ্টতহও স্বী ভতাভত জ্ঞান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

ুপ্রীভ মকাদটময
বফবধ-প্রণয়নক্ষভতা

১০৭। (১) াংদ ওতৃত ও প্রণীত ঘম ঘওান াঅাআন-াহহক্ষ ুপ্রীভ ঘওাটত যােষ্টতয ানুহভাদন রাআা প্রহতযও
ষ্টফবাহকয এফাং াধাঃস্তন ঘম ঘওান াঅদারহতয যীষ্টত  দ্ধষ্টত-ষ্টনন্ত্রহণয চনয ষ্টফষ্টধভূ প্রণন ওষ্টযহত
াষ্টযহফন।
৬৯

[ (২) ুপ্রীভ ঘওাটত এাআ ানুহেহদয (১) দপা এফাং এাআ াংষ্টফধাহনয ১১৩  ১১৬ ানুহেহদয াধীন
দাষ্টত্বভূহয বায াঈি াঅদারহতয ঘওান এওটি ষ্টফবাকহও ষ্টওাংফা এও ফা এওাষ্টধও ষ্টফঘাযওহও াতণ
ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(৩) এাআ ানুহেহদয াধীন প্রণীত ষ্টফষ্টধভূ-াহহক্ষ ঘওান্ ঘওান্ ষ্টফঘাযওহও রাআা ঘওান্ ষ্টফবাহকয ঘওান্
ঘফঞ্চ কঠিত াআহফ এফাং ঘওান্ ঘওান্ ষ্টফঘাযও ঘওান্ াঈহেহয াঅন গ্রণ ওষ্টযহফন, তাা প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত
ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন।]
(৪) প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত ুপ্রীভ ঘওাহটত য ঘম ঘওান ষ্টফবাহকয ওহভত প্রফীণতভ ষ্টফঘাযওহও ঘাআ ষ্টফবাহক এাআ
ানুহেহদয (৩) দপা ষ্টওাংফা এাআ ানুহেহদয াধীন প্রণীত ষ্টফষ্টধভূ-দ্বাযা াষ্টতত ঘম ঘওান ক্ষভতা
প্রহাহকয বায প্রদান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

"মকাটম অফ
মযকডম" রূদ
ুপ্রীভ মকাটম

১০৮। ুপ্রীভ ঘওাটত এওটি "ঘওাটত াব্ ঘযওডত" াআহফন এফাং াআায াফভাননায চনয তদহন্তয াঅহদদান
ফা দোহদদাহনয ক্ষভতা াঅাআন-াহহক্ষ ানুযূ াঅদারহতয ওর ক্ষভতায াষ্টধওাযী থাষ্টওহফন।

আোরতভূদয
উয তত্ত্বাফধান
ও বনয়ন্ত্রণ

১০৯। াাআহওাটত ষ্টফবাহকয াধাঃস্তন ওর ৭০[ াঅদারত  ট্রাাআফুযনাহরয] াঈয াঈি ষ্টফবাহকয তোফধান
 ষ্টনন্ত্রণ-ক্ষভতা থাষ্টওহফ।

অধস্তন আোরত
ইদত াইদকাটম
বফবাদগ ভাভরা
স্থানান্তয

১১০। াাআহওাটত ষ্টফবাহকয ষ্টনওট মষ্টদ হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান  ঘম, াঈি ষ্টফবাহকয ঘওান াধাঃস্তন
াঅদারহতয ষ্টফঘাযাধীন ঘওান ভাভরা এাআ াংষ্টফধাহনয ফযাঔযা-াংক্রান্ত াঅাআহনয এভন কুযত্বু ূণত প্রশ্ন ফা
এভন চন-কুযত্বু ম্পন্ন ষ্টফল চষ্টড়ত যষ্টাহঙ, াংষ্টিি ভাভরায ভীভাাংায চনয মাায ম্পহওত ষ্টদ্ধান্ত
গ্রণ প্রহাচন, তাা াআহর াাআহওাটত ষ্টফবাক াঈি াঅদারত াআহত ভাভরাটি প্রতযাায ওষ্টযা রাআহফন এফাং
(ও) স্বাং ভাভরাটিয ভীভাাংা ওষ্টযহফন; াথফা
(ঔ) াঈি াঅাআহনয প্রশ্নটিয ষ্টনষ্পষ্টত্ত ওষ্টযহফন এফাং াঈি প্রশ্ন ম্বহন্ধ াাআহওাটত ষ্টফবাহকয যাহয নওর ঘম
াঅদারত াআহত ভাভরাটি প্রতযাায ওযা াআাষ্টঙর, ঘাআ াঅদারহত (ফা ানয ঘওান াধাঃস্তন াঅদারহত)
ভাভরাটি ঘপযত াঠাাআহফন এফাং তাা প্রাপ্ত াআফায য ঘাআ াঅদারত াঈি যাহয ষ্টত ঙ্গষ্টত যক্ষা
ওষ্টযা ভাভরাটিয ভীভাাংা ওষ্টযহত প্রফৃত্ত াআহফন।

ুপ্রীভ মকাদটময
যাদয়য
ফাধযতাভূরক
কামম কযতা

১১১। াঅীর ষ্টফবাক ওতৃত ও ঘখাষ্টলত াঅাআন াাআহওাটত ষ্টফবাহকয চনয এফাং ুপ্রীভ ঘওাহটত য ঘম ঘওান ষ্টফবাক
ওতৃত ও ঘখাষ্টলত াঅাআন াধাঃস্তন ওর াঅদারহতয চনয াফযারনী াআহফ।

ুপ্রীভ মকাদটময
ায়তা

১১২। প্রচাতহন্ত্রয যােী ীভানায ান্তবুত ি ওর ষ্টনফতাী  ষ্টফঘায ষ্টফবাকী ওতৃত ক্ষ ুপ্রীভ ঘওাহটত য
াতা ওষ্টযহফন।

ুপ্রীভ মকাদটময
কভম চাযীগণ

১১৩। (১) প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত ষ্টওাংফা তাাঁায ষ্টনহদত ক্রহভ ানয ঘওান ষ্টফঘাযও ফা ওভতঘাযী ুপ্রীভ ঘওাহটত য
ওভতঘাযীষ্টদকহও ষ্টনমুি ওষ্টযহফন এফাং যােষ্টতয ূফাত নুহভাদনক্রহভ ুপ্রীভ ঘওাটত ওতৃত ও প্রণীত ষ্টফষ্টধভূানুমাী এাআ ষ্টনহাকদান ওযা াআহফ।
(২) াংহদয ঘম ঘওান াঅাআহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ ুপ্রীভ ঘওাটত ওতৃত ও প্রণীত ষ্টফষ্টধভূহ ঘমযূ
ষ্টনধতাষ্টযত াআহফ, ুপ্রীভ ঘওাহটত য ওভতঘাযীহদয ওহভতয তত াফরী ঘাআযূ াআহফ।
২য় বযদেে
অধস্তন আোরত

অধস্তন
আোরত-ভূ
প্রবতষ্ঠা

১১৪। াঅাআহনয দ্বাযা ঘমযূ প্রষ্টতষ্টিত াআহফ, ুপ্রীভ ঘওাটত ফযতীত ঘাআযূ ানযানয াধস্তন াঅদারত
থাষ্টওহফ।

অধস্তন
আোরদত
বনদয়াগ

৭১

[ ১১৫। ষ্টফঘাযষ্টফবাকী হদ ফা ষ্টফঘায ষ্টফবাকী দাষ্টত্ব ারনওাযী ভযাষ্টচহেট হদ যােষ্টত ওতৃত ও
াঈি াঈহদহয প্রণীত ষ্টফষ্টধভূ ানুমাী যােষ্টত ষ্টনহাকদান ওষ্টযহফন।]

৭২
[ ১১৬। ষ্টফঘায-ওভতষ্টফবাহক ষ্টনমুি ফযষ্টিহদয এফাং ষ্টফঘাযষ্টফবাকী দাষ্টত্বারহন যত ভযাষ্টচহেটহদয
অধস্তন
আোরতভূদয ষ্টনন্ত্রণ (ওভতস্থর- ষ্টনধতাযণ, হদান্নষ্টতদান  ঙু টি ভঞ্জুযী)  ৃাংঔরাষ্টফধান যােষ্টতয াঈয নযস্ত
বনয়ন্ত্রণ ও ৃঙ্খরা থাষ্টওহফ এফাং ুপ্রীভ ঘওাহটত য ষ্টত যাভতক্রহভ যােষ্টত ওতৃত ও তাা প্রমুি াআহফ।]

বফচাযবফবাগীয়
কভম চাযীগণ
বফচাযকামম
ারদনয মক্ষদত্র্
স্বাধীন

৭৩

[ ১১৬ও। এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরী াহহক্ষ ষ্টফঘায-ওভতষ্টফবাহক ষ্টনমুি ফযষ্টিকণ এফাং
ভযাষ্টচহেটকণ ষ্টফঘাযওামত ারহনয ঘক্ষহে স্বাধীন থাষ্টওহফন।]

৩য় বযদেে
প্রাবনক ট্রাইফুযনার
প্রাবনক
ট্রাইফুযনারভূ

১১৭। (১) াআতাঃূহফত মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত ঘক্ষেভু ম্পহওত ফা ঘক্ষেভু াআহত
াঈদ্ভূত ষ্টফলাষ্টদয াঈয এঔষ্টতায প্রহাহকয চনয াংদ াঅাআহনয দ্বাযা এও ফা এওাষ্টধও প্রাষ্টনও
ট্রাাআফুযনার প্রষ্টতষ্টিত ওষ্টযহত াষ্টযহফন(ও) নফভ বাহক ফষ্টণতত ষ্টফলাষ্টদ এফাং াথতদে ফা ানয দে প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি ফযষ্টিহদয ওহভতয
তত াফরী;
(ঔ) ঘম ঘওান যাোত্ত াঈঘদযাক ফা াংষ্টফষ্টধফদ্ধ যওাযী ওতৃত হক্ষয ঘারনা  ফযফস্থানা এফাং ানুযূ
াঈহদযাক ফা াংষ্টফষ্টধফদ্ধ যওাযী ওতৃত হক্ষ ওভত ঘওান াঅাআহনয দ্বাযা ফা াধীন যওাহযয াঈয নযস্ত
ফা যওাহযয দ্বাযা ষ্টযঘাষ্টরত ঘওান ম্পষ্টত্তয াচত ন, প্রান, ফযফস্থানা  ষ্টফষ্টর-ফযফস্থা;
(ক) ঘম াঅাআহনয াঈয এাআ াংষ্টফধাহনয ১০২ ানুহেহদয ৭৪[ (৩)] দপা প্রহমাচয , ঘাআযূ ঘওান
াঅাআন।
(২) ঘওান ঘক্ষহে এাআ ানুহেহদয াধীন ঘওান প্রাষ্টনও ট্রাাআফুযনার প্রষ্টতষ্টিত াআহর ানুযূ ট্রাাআফুযনাহরয
এঔষ্টতাহযয ান্তকতত ঘওান ষ্টফলহ ানয ঘওান াঅদারত ঘওানযূ ওামতধাযা গ্রণ ওষ্টযহফন না ফা ঘওান
াঅহদ প্রদান ওষ্টযহফন না:
তহফ তত থাহও ঘম, াংদ াঅাআহনয দ্বাযা ঘওান ট্রাাআফুযনাহরয ষ্টদ্ধান্ত ুনষ্টফহত ফঘনা ফা ানুযূ ষ্টদ্ধাহন্তয
ষ্টফযুহদ্ধ াঅীহরয ষ্টফধান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

লষ্ঠ ক বাগ-জাতীয়ের
[াংবফধান (ঞ্চে াংদাধন) আইন, ২০১১ (২০১১ দনয ১৪ নাং
আইন)-এয ৪১ ধাযাফদর বফরুপ্ত।]
৭৫

[ বফরুপ্ত]

াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪১ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত।

প্তভ বাগ
বনফম াচন
বনফম াচন কবভন
প্রবতষ্ঠা

[ ১১৮ ।(১) প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায এফাং ানষ্টধও ঘায চন ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযহও রাআা]
ফাাংরাহদহয এওটি ষ্টনফতাঘন ওষ্টভন থাষ্টওহফ এফাং াঈি ষ্টফলহ প্রণীত ঘওান াঅাআহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ
যােষ্টত প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযহও  ানযানয ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযহও ষ্টনহাকদান ওষ্টযহফন।
৭৬

(২) এওাষ্টধও ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযহও রাআা ষ্টনফতাঘন ওষ্টভন কঠিত াআহর প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায
তাায বাষ্টতযূহ ওামত ওষ্টযহফন।
(৩) এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরী-াঘহক্ষ ঘওান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাহযয হদয ঘভাদ তাাঁায ওামতবায
গ্রহণয তাষ্টযঔ াআহত াাঁঘ ফৎসরকোল াআহফ এফাং
(ও) প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায-হদ াষ্টধষ্টিত ষ্টঙহরন, এভন ঘওান ফযষ্টি প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনহাকরাহবয
ঘমাকয াআহফন না;
(ঔ) ানয ঘওান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায ানুযূ হদ ওভতাফাহনয য প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযযূহ
ষ্টনহাকরাহবয ঘমাকয াআহফন, তহফ ানয ঘওানবাহফ প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনহাকরাহবয ঘমাকয াআহফন না।
(৪) ষ্টনফতাঘন ওষ্টভন দাষ্টত্ব ারহনয ঘক্ষহে স্বাধীন থাষ্টওহফন এফাং ঘওফর এাআ াংষ্টফধান  াঅাআহনয
াধীন াআহফন।
(৫) াংদ ওতৃত ও প্রণীত ঘম ঘওান াঅাআহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযহদয ওহভতয তত াফরী
যােষ্টত াঅহদহয দ্বাযা ঘমযূ ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন, ঘাআযূ াআহফ:
তহফ তত থাহও ঘম, ুপ্রীভ ঘওাহটত য ষ্টফঘাযও ঘমযূ দ্ধষ্টত  ওাযহণ াাষ্টযত াআহত াহযন, ঘাআযূ
দ্ধষ্টত  ওাযণ ফযতীত ঘওান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায াাষ্টযত াআহফন না।
(৬) ঘওান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায যােষ্টতহও াঈহে ওষ্টযা স্বাক্ষযমুি েহমাহক স্বী দ তযাক ওষ্টযহত
াষ্টযহফন।

বনফম াচন
কবভদনয
োবয়ত্ব

১১৯। ৭৭[ (১) যােষ্টত হদয  াংহদয ষ্টনফতাঘহনয চনয ঘবাটায-তাষ্টরওা প্রস্তুতওযহণয তোফধান,
ষ্টনহদত   ষ্টনন্ত্রণ এফাং ানুযূ ষ্টনফতাঘন ষ্টযঘারনায দাষ্টত্ব ষ্টনফতাঘন ওষ্টভহনয াঈয নযস্ত থাষ্টওহফ এফাং
ষ্টনফতাঘন ওষ্টভন এাআ াংষ্টফধান  াঅাআনানুমাী

(ও) যােষ্টত হদয ষ্টনফতাঘন ানুিান ওষ্টযহফন;
(ঔ) াংদ-দযহদয ষ্টনফতাঘন ানুিান ওষ্টযহফন;
(ক) াংহদ ষ্টনফতাঘহনয চনয ষ্টনফতাঘনী এরাওায ীভানা ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন; এফাং
(খ) যােষ্টতয হদয এফাং াংহদয ষ্টনফতাঘহনয চনয ঘবাটায-তাষ্টরওা প্রস্তুত ওষ্টযহফন।]
(২) াঈষ্টয-াঈি দপাভূহ ষ্টনধতাষ্টযত দাষ্টত্বভূহয াষ্টতষ্টযি ঘমযূ দাষ্টত্ব এাআ াংষ্টফধান ফা ানয ঘওান
াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত াআহফ, ষ্টনফতাঘন ওষ্টভন ঘাআযূ দাষ্টত্ব ারন ওষ্টযহফন।

বনফম াচন
কবভদনয
কভম চাযীগণ

১২০। এাআ বাহকয াধীন ষ্টনফতাঘন ওষ্টভহনয াঈয নযস্ত দাষ্টত্ব ারহনয চনয ঘমযূ ওভতঘাযীয প্রহাচন
াআহফ, ষ্টনফতাঘন ওষ্টভন ানুহযাধ ওষ্টযহর যােষ্টত ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনহও ঘাআযূ ওভতঘাযী প্রদাহনয ফযফস্থা
ওষ্টযহফন।

প্রবত এরাকায
জনয একটিভাত্র্
মবাটায তাবরকা

১২১। াংহদয ষ্টনফতাঘহনয চনয প্রহতযও াঅঞ্চষ্টরও ষ্টনফতাঘনী এরাওায এওটি ওষ্টযা ঘবাটায-তাষ্টরওা
থাষ্টওহফ এফাং ধভত, চাত, ফণত  নাযী-ুযলু হবহদয ষ্টবষ্টত্তহত ঘবাটাযহদয ষ্টফনযস্ত ওষ্টযা ঘওান ষ্টফহল
ঘবাটায-তাষ্টরওা প্রণন ওযা মাাআহফ না।

মবাটাযতাবরকায়
নাভবুবিয
মমাগযতা

১২২। (১) প্রাপ্ত ফহস্কয ঘবাটাষ্টধওায-ষ্টবষ্টত্তহত ৭৮[ * * *] াংহদয ষ্টনফতাঘন ানুষ্টিত াআহফ।
(২) ঘওান ফযষ্টি াংহদয ষ্টনফতাঘহনয চনয ষ্টনধতাষ্টযত ঘওান ষ্টনফতাঘনী এরাওা ঘবাটায-তাষ্টরওাবুূ্ ি
াআফায াষ্টধওাযী াআহফন, মষ্টদ
(ও) ষ্টতষ্টন ফাাংরাহদহয নাকষ্টযও ন;
(ঔ) তাাঁায ফ াঅঠায ফৎসযরর ওভ না ;
৭৯

[ (ক) ঘওান ঘমাকয াঅদারত ওতৃত ও তাাঁায ম্পহওত াপ্রওৃ ষ্টতস্থ ফষ্টরা ঘখালণা ফার না থাষ্টওা থাহও;
খ) ষ্টতষ্টন ঐ ষ্টনফতাঘনী এরাওায াষ্টধফাী ফা াঅাআহনয দ্বাযা ঐ ষ্টনফতাঘনী এরাওায াষ্টধফাী ষ্টফহফষ্টঘত
ন; এফাং
(গ) ষ্টতষ্টন ১৯৭২ াহরয ফাাংরাহদ ঘমাকাচওাযী (ষ্টফহল ট্রাাআফুযনার) াঅহদহয াধীন ঘওান
াযাহধয চনয দষ্টেত না াআা থাহওন।]
[ * * *]

বনফম াচনঅনুষ্ঠাদনয ভয়

১২৩। ৮১[ (১) যােষ্টত-হদয ঘভাদ াফাহনয ওাযহণ াঈি দ ূনয াআহর ঘভাদ-ভাষ্টপ্তয তাষ্টযহঔয
ূফফত তী নিাআ াআহত লাট ষ্টদহনয ভহধয ূনয দ ূযহণয চনয ষ্টনফতাঘন ানুষ্টিত াআহফ:
তহফ তত থাহও ঘম, ঘম াংহদয দ্বাযা ষ্টতষ্টন ষ্টনফতাষ্টঘত াআাহঙন ঘাআ াংহদয ঘভাদওাহর যােষ্টতয
ওামতওার ঘল াআহর াংহদয যফতী াধাযণ ষ্টনফতাঘন না া মতন্ত ানুযূ নয দ ূণত ওষ্টযফায
চনয ষ্টনফতাঘন ানুষ্টিত াআহফ না, এফাং ানুযূ াধাযণ ষ্টনফতাঘহনয য াংহদয প্যথভ বফঠহওয ষ্টদন
াআহত ষ্টে ষ্টদহনয ভহধয যােষ্টতয ূনয দ ূণত ওষ্টযফায চনয ষ্টনফতাঘন ানুষ্টিত াআহফ।
(২) ভৃতুয, দতযাক ফা াাযহণয পহর যােষ্টতয দ ূনয াআহর দটি ূনয াআফায য নিাআ ষ্টদহনয
ভহধয, তাা ূণত ওষ্টযফায চনয ষ্টনফতাঘন ানুষ্টিত াআহফ।]
৮২

[ (৩) াংদ-দযহদয াধাযণ ষ্টনফতাঘন ানুষ্টিত াআহফ

(ও) ঘভাদ-াফাহনয ওাযহণ াংদ বাাংষ্টকা মাাআফায ঘক্ষহে বাাংষ্টকা মাাআফায ূফফত তী নফফাআ ষ্টদহনয
ভহধয; এফাং
(ঔ) ঘভাদ-াফান ফযতীত ানয ঘওান ওাযহণ াংদ বাাংষ্টকা মাাআফায ঘক্ষহে বাাংষ্টকা মাাআফায যফতী
নফফাআ ষ্টদহনয ভঘধয:
তহফ তত থাহও ঘম, এাআ দপায (ও) াঈ-দপা ানুমাী ানুষ্টিত াধাযণ ষ্টনফতাঘহন ষ্টনফতাষ্টঘত ফযষ্টিকণ,
াঈি াঈ-দপা াঈষ্টল্লষ্টঔত ঘভাদ ভাপ্ত না া মতন্ত, াংদ দযযুহ ওামতবায গ্রণ ওষ্টযহফন না।]
(৪) াংদ বাষ্টঙ্গা মাা ফযতীত ানয ঘওান ওাযহণ াংহদয ঘওান দস্মদ ূনয াআহর দটি ূনয
াআফায নিাআ ষ্টদহনয ভহধয াঈি ূনযদ ূণত ওষ্টযফায চনয ষ্টনফতাঘন ানুষ্টিত াআহফ ৮৩[ :
তহফ তত থাহও ঘম, মষ্টদ প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাহযয ভহত, ঘওান বদফ-দূষ্টফত াহওয ওাযহণ এাআ দপায
ষ্টনধতাষ্টযত ঘভাহদয ভহধয াঈি ষ্টনফতাঘন ানুিান ম্ভফ না , তাা াআহর াঈি ঘভাহদয ঘল ষ্টদহনয
যফতী নিাআ ষ্টদহনয ভহধয াঈি ষ্টনফতাঘন ানুষ্টিত াআহফ।]

বনফম াচন ম্পদকম
াংদেয বফধান
প্রণয়দনয ক্ষভতা

৮৪

বনফম াচনী আইন
ও বনফম াচদনয
নফধতা

১২৫। এাআ াংষ্টফধাহন মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে

[ ১২৪। এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরী াহহক্ষ াংদ াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনফতাঘনী এরাওায ীভা ষ্টনধতাযণ,
ঘবাটায-তাষ্টরওা প্রস্তুতওযণ, ষ্টনফতাঘন ানুিান এফাং াংহদয মথামথ কঠহনয চনয প্রহাচনী ানযানয
ষ্টফল াংহদয ষ্টনফতাঘন াংক্রান্ত ফা ষ্টনফতাঘহনয ষ্টত ম্পষ্টওতত ওর ষ্টফলহ ষ্টফধান প্রণন ওষ্টযহত
াষ্টযহফন।

(ও) এাআ াংষ্টফধাহনয ১২৪ ানুহেহদয াধীন প্রণীত ফা প্রণীত ফষ্টরা ষ্টফহফষ্টঘত ষ্টনফতাঘনী এরাওায ীভা
ষ্টনধতাযণ, ষ্টওাংফা ানুযূ ষ্টনফতাঘনী এরাওায চনয াঅন-ফন্টন ম্পষ্টওতত ঘম ঘওান াঅাআহনয বফধতা
ম্পহওত াঅদারহত প্রশ্ন াঈত্থান ওযা মাাআহফ না;

(ঔ) াংদ ওতৃত ও প্রণীত ঘওান াঅাআহনয দ্বাযা ফা াধীন ষ্টফধান-ানুমাী ওতৃত হক্ষয ষ্টনওট এফাং
ানুযূ বাহফ ষ্টনধতাষ্টযত প্রণারীহত ষ্টনফতাঘনী দযঔাস্ত ফযতীত ৮৫[ যােষ্টত ৮৬[ * * *] হদ] ষ্টনফতাঘন
ফা াংহদয ঘওান ষ্টনফতাঘন ম্পহওত ঘওান প্রশ্ন াঈত্থান ওযা মাাআহফ না।
৮৭

[ (ক) ঘওান াঅদারত, ষ্টনফতাঘহনয তপষ্টর ঘখালণা ওযা াআাহঙ এাআযু ঘওান ষ্টনফতাঘহনয ষ্টফলহ,
ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনহও মুষ্টিাংকত ঘনাটি  ুনাষ্টনয ুহমাক প্রদান না ওষ্টযা, ান্তফততী ফা ানয ঘওানযুহ
ঘওান াঅহদ ফা ষ্টনহদত  প্রদান ওষ্টযহফন না।]

বনফম াচন
কবভনদক
বনফম াী
কতৃম দক্ষয
ায়তাোন

১২৬। ষ্টনফতাঘন ওষ্টভহনয দাষ্টত্বারহন াতা ওযা ওর ষ্টনফতাী ওতৃত হক্ষয ওতত ফয াআহফ।

অিভ বাগ
ভা বাফ-বনযীক্ষক ও বনয়ন্ত্রক
ভা বাফবনযীক্ষক দেয
প্রবতষ্ঠা

১২৭। (১) ফাাংরাহদহয এওচন ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও  ষ্টনন্ত্রও (াতাঃয "ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও"
নাহভ াষ্টবষ্টত) থাষ্টওহফন এফাং তাাঁাহও যােষ্টত ষ্টনহাকদান ওষ্টযহফন।

ভা-বাফ
বনযীক্ষদকয
োবয়ত্ব

১২৮। (১) ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও প্রচাতহন্ত্রয যওাযী ষ্টাফ এফাং ওর াঅদারত, যওাযী ওতৃত ক্ষ 
ওভতঘাযীয যওাযী ষ্টাফ ষ্টনযীক্ষা ওষ্টযহফন  ানুযূ ষ্টাফ ম্পহওত ষ্টযহাটত দান ওষ্টযহফন এফাং ঘাআ
াঈহেহয ষ্টতষ্টন ষ্টওাংফা ঘাআ প্রহাচহন তাাঁায দ্বাযা ক্ষভতাপ্রাপ্ত ঘওান ফযষ্টি প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি ঘম ঘওান
ফযষ্টিয দঔরবু ি ওর নষ্টথ, ফষ্ট, যষ্টদ, দষ্টরর, নকদ াথত, িযাম্প, চাষ্টভন, বাোয ফা ানয প্রওায
যওাযী ম্পষ্টত্ত যীক্ষায াষ্টধওাযী াআহফন।

(২) এাআ াংষ্টফধান  াংদ ওতৃত ও প্রণীত ঘম ঘওান াঅাআহনয ষ্টফধানাফরী াহহক্ষ ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষহওয
ওহভতয তত াফরী যােষ্টত াঅহদহয দ্বাযা ঘমযূ ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন, ঘাআযূ াআহফ।

(২) এাআ ানুহেহদয (১) দপা ফষ্টণতত ষ্টফধানাফরীয াষ্টন না ওষ্টযা ষ্টফধান ওযা াআহতহঙ ঘম, াঅাআহনয
দ্বাযা প্রতযক্ষবাহফ প্রষ্টতষ্টিত ঘওান ঘমৌথ াংস্থায ঘক্ষহে াঅাআহনয দ্বাযা ঘমযূ ফযষ্টি ওতৃত ও াঈি াংস্থায
ষ্টাফ ষ্টনযীক্ষায  ানুযূ ষ্টাফ ম্পহওত ষ্টযহাটত দাহনয ফযফস্থা ওযা াআা থাহও, ঘাআযূ ফযষ্টি ওতৃত ও
ানুযূ ষ্টাফ ষ্টনযীক্ষা  ানুযূ ষ্টাফ ম্পহওত ষ্টযহাটত দান ওযা মাাআহফ।
(৩) এাআ ানুহেহদয (১) দপা ষ্টনধতাষ্টযত দাষ্টত্বভূ ফযতীত াংদ াঅাআহনয দ্বাযা ঘমযূ ষ্টনধতাযণ
ওষ্টযহফন, ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষওহও ঘাআযূ দাষ্টত্ববায াতণ ওষ্টযহত াষ্টযহফন এফাং এাআ দপায াধীন
ষ্টফধানাফরী প্রণীত না া মতন্ত যােষ্টত াঅহদহয দ্বাযা ানুযূ ষ্টফধানাফরী প্রণন ওষ্টযহত
াষ্টযহফন।
(৪) এাআ ানুহেহদয (১) দপায াধীন দাষ্টত্বারহনয ঘক্ষহে ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষওহও ানয ঘওান ফযষ্টি ফা

ওতৃত হক্ষয ষ্টযঘারনা ফা ষ্টনন্ত্রহণয াধীন ওযা াআহফ না।

ভা বাফবনযীক্ষদকয
কদভম য মভয়াে

১২৯। ৮৮[ (১) এাআ ানুহেহদয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও তাাঁায দাষ্টত্ব গ্রহণয তাষ্টযঔ
াআহত াাঁঘ ফৎসর ফা তাাঁায াঁলষ্টি ফৎসর ফ ূণত া াআায ভহধয মাা াহগ্র খহট, ঘাআ ওার মতন্ত
স্বী হদ ফার থাষ্টওহফন।]
(২) ুপ্রীভ ঘওাহটত য ঘওান ষ্টফঘাযও ঘমযূ দ্ধষ্টত  ওাযহণ াাষ্টযত াআহত াহযন, ঘাআযূ দ্ধষ্টত 
ওাযণ ফযতীত ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও াাষ্টযত াআহফন না।
(৩) ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও যােষ্টতহও াঈহে ওষ্টযা স্বাক্ষযমুি েহমাহক স্বী দ তযাক ওষ্টযহত
াষ্টযহফন।
(৪) ওভতাফাহনয য ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ান্ম ঘওান হদ ষ্টনমুি াআফায ঘমাকয
াআহফন না।

অস্থায়ী ভা
বাফ-বনযীক্ষক

১৩০। ঘওান ভহ ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষহওয দ ূনয থাষ্টওহর ষ্টওাংফা ানুষ্টস্থষ্টত, াুস্থতা ফা ানয ঘওান
ওাযহণ ষ্টতষ্টন ওামতবায ারহন াক্ষভ ফষ্টরা যােষ্টতয ষ্টনওট হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান াআহর
ঘক্ষেভত এাআ াংষ্টফধাহনয ১২৭ ানুহেহদয াধীন ঘওান ষ্টনহাকদান না ওযা মতন্ত ষ্টওাংফা ভা ষ্টাফষ্টনযীক্ষও ুনযা স্বী দাষ্টত্ব গ্রণ না ওযা মতন্ত যােষ্টত ঘওান ফযষ্টিহও ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষওযূহ ওামত
ওষ্টযফায চনয এফাং াঈি হদয দাষ্টত্ববায ারহনয চনয ষ্টনহাকদান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

প্রজাতদন্ত্রয
বাফ-যক্ষায
আকায ও দ্ধবত

১৩১। যােষ্টতয ানুহভাদনক্রহভ ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও ঘমযূ ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন, ঘাআযূ াঅওায 
দ্ধষ্টতহত প্রচাতহন্ত্রয ষ্টাফ যষ্টক্ষত াআহফ।

াংদে ভা
বাফবনযীক্ষদকয
বযদাটম
উস্থান

১৩২। প্রচাতহন্ত্রয ষ্টাফ ম্পষ্টওতত ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষহওয ষ্টযহাটত ভূ যােষ্টতয ষ্টনওট ঘ ওযা
াআহফ এফাং যােষ্টত তাা াংহদ ঘ ওষ্টযফায ফযফস্থা ওষ্টযহফন।

নফভ বাগ
ফাাংরাদেদয কভম বফবাগ
১ভ বযদেে
কভম বফবাগ

বনদয়াগ ও কদভম য ১৩৩। এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ াংদ াঅাআহনয দ্বাযা প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ওভতঘাযীহদয ষ্টনহাক
 ওহভতয তত াফরী ষ্টনন্ত্রণ ওষ্টযহত াষ্টযহফন:
তমাফরী
তহফ তত থাহও ঘম, এাআ াঈহেহয াঅাআহনয দ্বাযা ফা াধীন ষ্টফধান প্রণীত না া মতন্ত ানুযূ
ওভতঘাযীহদয ষ্টনহাক  ওহভতয তত াফরী ষ্টনন্ত্রণ ওষ্টযা ষ্টফষ্টধভূ-প্রণহনয ক্ষভতা যােষ্টতয থাষ্টওহফ
এফাং ানুযূ ঘম ঘওান াঅাআহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ ানুযূ ষ্টফষ্টধভূ ওামতওয াআহফ।

কদভম য মভয়াে

১৩৪। এাআ াংষ্টফধাহনয দ্বাযা ানযযূ ষ্টফধান না ওযা াআা থাষ্টওহর প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি প্রহতযও
ফযষ্টি যােষ্টতয হন্তালানুমাী ভীভা মতন্ত স্বী হদ ফার থাষ্টওহফন।

অাভবযক
যকাযী
কভম চাযীদেয
ফযোস্ত প্রবৃবত

১৩৫। (১) প্রচাতহন্ত্রয ওহভত াাভষ্টযও হদ ষ্টনমুি ঘওান ফযষ্টি তাাঁায ষ্টনহাকওাযী ওতৃত ক্ষ-াহক্ষা
াধাঃস্তন ঘওান ওতৃত হক্ষয দ্বাযা ফযঔাস্ত ফা াাষ্টযত ফা দাফনষ্টভত াআহফন না।
(২) ানুযূ হদ ষ্টনমুি ঘওান ফযষ্টিহও তাাঁায ম্পহওত প্রস্তাষ্টফত ফযফস্থা গ্রহণয ষ্টফযুহদ্ধ ওাযণ দতাাআফায
মুষ্টিঙ্গত ুহমাকদান না ওযা মতন্ত তাাঁাহও ফযঔাস্ত ফা াাষ্টযত ফা দাফনষ্টভত ওযা মাাআহফ না:
তহফ তত থাহও ঘম, এাআ দপা ঘাআ ওর ঘক্ষহে প্রহমাচয াআহফ না, ঘমঔাহন
(া) ঘওান ফযষ্টি ঘম াঅঘযহণয পহর ঘপৌচদাযী াযাহধ দষ্টেত াআাহঙন, ঘাআ াঅঘযহণয চনয তাাঁাহও
ফযঔাস্ত, াাষ্টযত ফা দাফনষ্টভত ওযা াআাহঙ; াথফা
(াঅ) ঘওান ফযষ্টিহও ফযঔাস্ত, াাষ্টযত ফা দাফনষ্টভত ওষ্টযফায ক্ষভতাম্পন্ন ওতৃত হক্ষয ষ্টনওট
হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান  ঘম, ঘওান ওাযহণ- মাা াঈি ওতৃত ক্ষ ষ্টরষ্টফদ্ধ ওষ্টযহফন- াঈি ফযষ্টিহও
ওাযণ দতাাআফায ুহমাকদান ওযা মুষ্টিঙ্গতবাহফ ম্ভফ নহ; াথফা
(াআ) যােষ্টতয ষ্টনওট হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান  ঘম, যাহেয ষ্টনযাত্তায স্বাহথত াঈি ফযষ্টিহও
ানুযূ ুহমাকদান ভীঘীন নহ।
(৩) ানুযূ ঘওান ফযষ্টিহও এাআ ানুহেহদয (২) দপা ফষ্টণতত ওাযণ দতাাআফায ুহমাকদান ওযা
মুষ্টিঙ্গতবাহফ ম্ভফ ষ্টও না, এাআযূ প্রশ্ন াঈত্থাষ্টত াআহর ঘাআ ম্পহওত তাাঁাহও ফযঔাস্ত, াাষ্টযত ফা
দাফনষ্টভত ওষ্টযফায ক্ষভতাম্পন্ন ওতৃত হক্ষয ষ্টদ্ধান্ত ঘূ ড়ান্ত াআহফ।
(৪) ঘম ঘক্ষহে ঘওান ফযষ্টি ঘওান ষ্টরষ্টঔত ঘু ষ্টিয াধীন প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি াআাহঙন এফাং াঈি ঘু ষ্টিয
তত াফরী-ানুমাী মথামথ ঘনাটিহয দ্বাযা ঘু ষ্টিটিয াফান খটান াআাহঙ, ঘাআ ঘক্ষহে ঘু ষ্টিটিয ানুযূ
াফাহনয চনয ষ্টতষ্টন এাআ ানুহেহদয াঈহেযাধনওহল্প দ াআহত াাষ্টযত াআাহঙন ফষ্টরা কণয াআহফ
না।

কভম বফবাগুনগম ঠন

১৩৬। াঅাআহনয দ্বাযা প্রচাতহন্ত্রয ওভতষ্টফবাকভূহয ৃষ্টি, াংমুিওযণ  এওেীওযণ ুনকতঠহনয
ষ্টফধান ওযা মাাআহফ এফাং ানুযূ াঅাআন প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনমুি ঘওান ফযষ্টিয ওহভতয তত াফরীয তাযতভয

ওষ্টযহত  তাা যদ ওষ্টযহত াষ্টযহফ।
২য় বযদেে
যকাযী কভম কবভন
কবভন-প্রবতষ্ঠা

১৩৭। াঅাআহনয দ্বাযা ফাাংরাহদহয চনয এও ফা এওাষ্টধও যওাযী ওভত ওষ্টভন প্রষ্টতিায ষ্টফধান ওযা
মাাআহফ এফাং এওচন বাষ্টতহও  াঅাআহনয দ্বাযা ঘমযূ ষ্টনধতাষ্টযত াআহফ, ঘাআযূ ানযানয দযহও রাআা
প্রহতযও ওষ্টভন কঠিত াআহফ।

েয-বনদয়াগ

১৩৮। (১) প্রহতযও যওাযী ওভত ওষ্টভহনয বাষ্টত  ানযানয দয যােষ্টত ওতৃত ও ষ্টনমুি াআহফন:
তহফ তত থাহও ঘম, প্রহতযও ওষ্টভহনয মতদূয ম্ভফ াহধতও (তহফ াহধতহওয ওভ নহ) াংঔযও দয
এভন ফযষ্টিকণ াআহফন, মাাঁাযা কুষ্টড় ফৎসর ফা তহতাষ্টধওওার ফাাংরাহদহয যােী ীভানায ভহধয ঘম
ঘওান ভহ ওামতযত ঘওান যওাহযয ওহভত ঘওান হদ াষ্টধষ্টিত ষ্টঙহরন।
(২) াংদ ওতৃত ও প্রণীত ঘম ঘওান াঅাআন-াহহক্ষ ঘওান যওাযী ওভত ওষ্টভহনয বাষ্টত  ানযানয
দহযয ওহভতয তত াফরী যােষ্টত াঅহদহয দ্বাযা ঘমযূ ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন, ঘাআযূ াআহফ।

দেয মভয়াে

১৩৯। (১) এাআ ানুহেহদয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ ঘওান যওাযী ওভত ওষ্টভহনয বাষ্টত ফা ানয ঘওান
দয তাাঁায দাষ্টত্ব গ্রহণয তাষ্টযঔ াআহত াাঁঘ ফৎসর ফা তাাঁায ৮৯[ লষ্টি] ফৎসর ফ ূণত া
াআায ভহধয মাা াহগ্র খহট, ঘাআ ওার মতন্ত স্বী হদ ফার থাষ্টওহফন।
(২) ুপ্রীভ ঘওাহটত য ঘওান ষ্টফঘাযও ঘমযূ দ্ধষ্টত  ওাযহণ াাষ্টযত াআহত াহযন, ঘাআযূ দ্ধষ্টত 
ওাযণ ফযতীত ঘওান যওাযী ওভত ওষ্টভহনয বাষ্টত ফা ানয ঘওান দয াাষ্টযত াআহফন না।
(৩) ঘওান যওাযী ওভত ওষ্টভহনয বাষ্টত ফা ানয ঘওান দয যােষ্টতহও াঈহে ওষ্টযা স্বাক্ষযমুি
েহমাহক স্বী দ তযাক ওষ্টযহত াষ্টযহফন।
(৪) ওভতাফাহনয য ঘওান যওাযী ওভত ওষ্টভহনয দয প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ুনযা ষ্টনমুি াআফায ঘমাকয
থাষ্টওহফন না, তহফ এাআ ানুহেহদয (১) দপা-াহহক্ষ
(ও) ওভতাফাহনয য ঘওান বাষ্টত এও ঘভাহদয চনয ুনষ্টনহত াকরাহবয ঘমাকয থাষ্টওহফন; এফাং
(ঔ) ওভতাফাহনয য ঘওান দয (বাষ্টত ফযতীত) এও ঘভাহদয চনয ষ্টওাংফা ঘওান যওাযী ওভত
ওষ্টভহনয বাষ্টতযূহ ষ্টনহাকরাহবয ঘমাকয থাষ্টওহফন।

কবভদনয
োবয়ত্ব

১৪০। (১) ঘওান যওাযী ওভত ওষ্টভহনয দাষ্টত্ব াআহফ

(ও) প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনহাকদাহনয চনয াঈমুি ফযষ্টিষ্টদকহও ভহনানহনয াঈহেহয মাঘাাআ  যীক্ষাষ্টযঘারনা;
(ঔ) এাআ ানুহেহদয (২) দপা ানুমাী যােষ্টত ওতৃত ও ঘওান ষ্টফল ম্পহওত ওষ্টভহনয যাভত ঘাা
াআহর ষ্টওাংফা ওষ্টভহনয দাষ্টত্ব-াংক্রান্ত ঘওান ষ্টফল ওষ্টভহনয ষ্টনওট ঘপ্রযণ ওযা াআহর ঘাআ ম্বহন্ধ
যােষ্টতহও াঈহদ দান; এফাং
(ক) াঅাআহনয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত ানযানয দাষ্টত্ব ারন।
(২) াংদ ওতৃত ও প্রণীত ঘওান াঅাআন এফাং ঘওান ওষ্টভহনয ষ্টত যাভতক্রহভ যােষ্টত ওতৃত ও প্রণীত
ঘওান প্রষ্টফধাহনয (মাা ানুযূ াঅাআহনয ষ্টত াভঞ্জ নহ) ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ যােষ্টত ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত
ঘক্ষেভূহ ঘওান ওষ্টভহনয ষ্টত যাভত ওষ্টযহফন:
(ও) প্রচাতহন্ত্রয ওহভতয চনয ঘমাকযতা  তাাহত ষ্টনহাহকয দ্ধষ্টত ম্পষ্টওতত ষ্টফলাষ্টদ;
(ঔ) প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ষ্টনহাকদান, াঈি ওহভতয এও াঔা াআহত ানয াঔা হদান্নষ্টতদান  ফদষ্টরওযণ
এফাং ানুযূ ষ্টনহাকদান, হদান্নষ্টতদান ফা ফদষ্টরওযহণয চনয প্রাথীয াঈহমাষ্টকতা-ষ্টনণত ম্পহওত
ানুযণী নীষ্টতভূ;
(ক) াফয বাতায াষ্টধওায প্রচাতহন্ত্রয ওহভতয তত াফরীহও প্রবাষ্টফত ওহয, এাআযূ ষ্টফলাষ্টদ; এফাং
(খ) প্রচাতহন্ত্রয ওহভতয ৃঙ্খরাভূরও ষ্টফলাষ্টদ।

ফাবলম ক বযদাটম

১৪১। (১) প্রহতযও ওষ্টভন প্রষ্টত ফৎসর ভাঘত ভাহয প্রথভ ষ্টদফহ ফা তাায ূহফত ূফফত তী এওষ্টেহ
ষ্টডহম্বহয ভাপ্ত এও ফৎসযর স্বী ওামতাফরী ম্বহন্ধ ষ্টযহাটত প্রস্তুত ওষ্টযহফন এফাং তাা যােষ্টতয ষ্টনওট
ঘ ওষ্টযহফন।
(২) ষ্টযহাহটত য ষ্টত এওটি স্মাযওষ্টরষ্ট থাষ্টওহফ, মাাঘত
(ও) ঘওান ঘক্ষহে ওষ্টভহনয ঘওান যাভত কৃীত না াআা থাষ্টওহর ঘাআ ঘক্ষে এফাং যাভত কৃীত না
াআফায ওাযণ; এফাং
(ঔ) ঘম ওর ঘক্ষহে ওষ্টভহনয ষ্টত যাভত ওযা াঈষ্টঘত ষ্টঙর াথঘ যাভত ওযা  নাাআ, ঘাআ ওর
ঘক্ষে এফাং যাভত না ওষ্টযফায ওাযণ;
ম্বহন্ধ ওষ্টভন মতদূয াফকত, ততদূয ষ্টরষ্টফদ্ধ ওষ্টযহফন।
(৩) ঘম ফৎসর ষ্টযহাটত ঘ ওযা াআাহঙ, ঘাআ ফৎসর এওষ্টেহ ভাহঘত য য ানুষ্টিত াংহদয প্রথভ
বফঠহও যােষ্টত াঈি ষ্টযহাটত  স্মাযওষ্টরষ্ট াংহদ াঈস্থাহনয ফযফস্থা ওষ্টযহফন।
নফভ-ক বাগ

জরুযী বফধানাফরী
জরুযী-অফস্থা
ম ালণা

১৪১ও। (১) যােষ্টতয ষ্টনওট মষ্টদ হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান  ঘম, এভন চযুযী-াফস্থা ষ্টফদযভান
যষ্টাহঙ, মাাহত মুদ্ধ ফা ফষ্টযাক্রভণ ফা াবযন্তযীণ ঘকারহমাহকয দ্বাযা ফাাংরাহদ ফা াঈায ঘম ঘওান
াাংহয ষ্টনযাত্তা ফা াথতননষ্টতও চীফন ষ্টফহদয ম্মুঔীন, তাা াআহর ষ্টতষ্টন ৯০[ ানষ্টধও এওত কুষ্টড়
ষ্টদহনয চনয] চযুযী-াফস্থা ঘখালণা ওষ্টযহত াষ্টযহফ ৯১[ :
তহফ তত থাহও ঘম, ানুযূ ঘখালণায বফধতায চনয ঘখালণায ূহফতাআ প্রধানভন্ত্রীয প্রষ্টত-স্বাক্ষয প্রহাচন
াআহফ।]
৯২

[ * * *]

(২) চযুযী-াফস্থায ঘখালণা
(ও) যফতী ঘওান ঘখালণায দ্বাযা প্রতযাায ওযা মাাআহফ;
(ঔ) াংহদ াঈস্থাষ্টত াআহফ;
(ক) এওত কুষ্টড় ষ্টদন ৯৩[ ***]ভহয াফাহন ওামতওয থাষ্টওহফ না:
তহফ তত থাহও ঘম, মষ্টদ াংদ বাষ্টঙ্গা মাা াফস্থা ানুযূ ঘওান ঘখালণা চাযী ওযা  ষ্টওাংফা এাআ
দপায (ক) াঈ-দপা ফষ্টণতত এও ত কুষ্টড় ষ্টদহনয ভহধয াংদ বাষ্টঙ্গা মা, তাা াআহর তাা
ুনকতঠিত াআফায য াংহদয প্রথভ বফঠহওয তাষ্টযঔ াআহত ষ্টে ষ্টদন াষ্টতফাষ্টত াআফায ূহফত ঘখালণাটি
ানুহভাদন ওষ্টযা াংহদ প্রস্তাফ কৃীত না া মতন্ত াঈি ষ্টে ষ্টদহনয াফাহন ৯৪[ াথফা এওত
কুষ্টড় ষ্টদন ভহয াফাহন, মাা াঅহক খহট,] ানুযূ ঘখালণা ওামতওয থাষ্টওহফ না।
(৩) মুদ্ধ ফা ফষ্টযাক্রভণ ফা াবযন্তযীণ ঘকারহমাহকয ষ্টফদ াঅন্ন ফষ্টরা যােষ্টতয ষ্টনওট
হন্তালচনওবাহফ প্রতীভান াআহর প্রওৃ ত মুদ্ধ ফা ফষ্টযাক্রভণ ফা াবযন্তযীণ ঘকারহমাক াংখটিত াআফায
ূহফত ষ্টতষ্টন ানুযূ মুদ্ধ ফা ফষ্টযাক্রভণ ফা াবযন্তযীণ ঘকারহমাহকয চনয ফাাংরাহদ ফা াঈায ঘম ঘওান
াাংহয ষ্টনযাত্তা ষ্টফন্ন ফষ্টরা চযুযী-াফস্থা ঘখালণা ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

জরুযী-অফস্থায
ভয়
াংবফধাদনয
কবতয়
অনুদেদেয
বফধান
স্থবগতকযণ

১৪১ঔ। এাআ াংষ্টফধাহনয তৃ তী বাহকয ান্তকতত ষ্টফধানাফরীয ওাযহণ যাে ঘম াঅাআন প্রণন ওষ্টযহত 
ষ্টনফতাী ফযফস্থা গ্রণ ওষ্টযহত ক্ষভ নহন, চযুযী-াফস্থা ঘখালণায ওামতওযতা-ওাহর এাআ াংষ্টফধাহনয
৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০  ৪২ ানুহেদভূহয ঘওান ষ্টওঙু াআ ঘাআযূ াঅাআন-প্রণন  ষ্টনফতাী ফযফস্থা
গ্রণ ম্পষ্টওতত যাহেয ক্ষভতাহও ীভাফদ্ধ ওষ্টযহফ না; তহফ ানুযূ বাহফ প্রণীত ঘওান াঅাআহনয ওতৃত হত্ব
মাা ওযা াআাহঙ ফা ওযা  নাাআ, তাা ফযতীত ানুযূ াঅাআন ঘম ষ্টযভাহণ ওতৃত ত্বীন, চযুযী-াফস্থায
ঘখালণা াওামতওয াআফায াফযফষ্টত হয তাা ঘাআ ষ্টযভাহণ াওামতওয াআহফ।

জরুযী-অফস্থায

১৪১ক। (১) চযুযী-াফস্থা ঘখালণায ৯৫[ ওামতওযতা-ওাহর প্রধানভন্ত্রীয ষ্টরষ্টঔত যাভত ানুমাী

ভয় মভৌবরক
অবধকাযভূ
স্থবগতকযণ

যােষ্টত] াঅহদহয দ্বাযা ঘখালণা ওষ্টযহত াষ্টযহফন ঘম, াঅহদহ াঈহল্লষ্টঔত এফাং াংষ্টফধাহনয তৃ তী
বাহকয ান্তকতত ঘভৌষ্টরও াষ্টধওাযভূ ফরফৎকরযণর চনয াঅদারহত ভাভরা যুচু ওষ্টযফায াষ্টধওায এফাং
াঅহদহ ানুযূ বাহফ াঈহল্লষ্টঔত ঘওান াষ্টধওায ফরফৎকরযণর চনয ঘওান াঅদারহত ষ্টফহফঘনাধীন ওর
ভাভরা চযুযী-াফস্থা ঘখালণায ওামতওযতা-ওাহর ষ্টওাংফা াঈি াঅহদহয দ্বাযা ষ্টনধতাষ্টযত স্বল্পতয ওাহরয
চনয স্থষ্টকত থাষ্টওহফ।
(২) ভগ্র ফাাংরাহদ ফা াঈায ঘম ঘওান াাংহ এাআ ানুহেহদয াধীন প্রণীত াঅহদ প্রহমাচয াআহত
াষ্টযহফ।
(৩) এাআ ানুহেহদয াধীন প্রণীত প্রহতযও াঅহদ মথাম্ভফ ীঘ্র াংহদ াঈস্থাষ্টত াআহফ।]
েভ বাগ
াংবফধান-াংদাধন

াংবফধাদনয
বফধান
াংদাধদনয
ক্ষভতা

৯৬

[ ১৪২। এাআ াংষ্টফধাহন মাা ফরা াআাহঙ, তাা হে-

(ও) াংহদয াঅাআন-দ্বাযা এাআ াংষ্টফধাহনয ঘওান ষ্টফধান াংহমাচন, ষ্টযফতত ন, প্রষ্টতস্থান ফা
যষ্টতওযহণয দ্বাযা াংহাষ্টধত াআহত াষ্টযহফাঃ
তহফ তত থাহও ঘম,
(া) ানুযু াংহাধনীয চনয াঅনীত ঘওান ষ্টফহরয ম্পূনত ষ্টযনাভা এাআ াংষ্টফধাহনয ঘওান ষ্টফধান
াংহাধন ওযা াআহফ ফষ্টরা স্পিযুহ াঈহল্লঔ না থাষ্টওহর ষ্টফরটি ষ্টফহফঘনায চনয গ্রণ ওযা মাাআহফ না;
(াঅ) াংহদয ঘভাট দয-াংঔযায ানূযন দুাআ-তৃ তীাাং ঘবাহট কৃীত না াআহর ানুযু ঘওান ষ্টফহর
ম্মষ্টতদাহনয চনয তাা যােষ্টতয ষ্টনওট াঈস্থাষ্টত াআহফ না;
(ঔ) াঈষ্টয-াঈি াঈাহ ঘওান ষ্টফর কৃীত াআফায য ম্মষ্টতয চনয যােষ্টতয ষ্টনওট তাা াঈস্থাষ্টত
াআহর াঈস্থাহনয াত ষ্টদহনয ভহধয ষ্টতষ্টন ষ্টফরটিহত ম্মষ্টতদান ওষ্টযহফন, এফাং ষ্টতষ্টন তাা ওষ্টযহত
াভথত াআহর াঈি ঘভাহদয াফাহন ষ্টতষ্টন ষ্টফরটিহত ম্মষ্টতদান ওষ্টযাহঙন ফষ্টরা কণয াআহফ।]
একাে বাগ
বফবফধ

প্রজাতদন্ত্রয
ম্পবত্ত

১৪৩। (১) াঅাআনঙ্গতবাহফ প্রচাতহন্ত্রয াঈয নযস্ত ঘম ঘওান বূ ষ্টভ ফা স্পষ্টত্ত ফযতীত ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত
প্রচাতহন্ত্রয াঈয নযস্ত াআহফ:
(ও) ফাাংরাহদহয ঘম ঘওান বূ ষ্টভয ান্তাঃস্থ ওর ঔষ্টনচ  ানযানয ভূরযম্পন্ন াভগ্রী;
(ঔ) ফাাংরাহদহয যােী চরীভায ান্তফততী ভাাকহযয ান্তাঃস্থ ষ্টওাংফা ফাাংরাহদহয ভীহাাহনয
াঈষ্টযস্থ ভাাকহযয ান্তাঃস্থ ওর বূ ষ্টভ, ঔষ্টনচ  ানযানয ভূরযম্পন্ন াভগ্রী; এফাং

(ক) ফাাংরাহদহ াফষ্টস্থত প্রওৃ ত ভাষ্টরওষ্টফীন ঘম ঘওান ম্পষ্টত্ত।
(২) াংদ ভহ ভহ াঅাআহনয দ্বাযা ফাাংরাহদহয যােী ীভানায এফাং ফাাংরাহদহয যােী চরীভা
 ভীহাাহনয ীভা-ষ্টনধতাযহণয ষ্টফধান ওষ্টযহত াষ্টযহফন।

ম্পবত্ত ও
কাযফায প্রবৃবতপ্রদঙ্গ বনফম াী
কতৃম ত্ব

১৪৪। প্রচাতহন্ত্রয ষ্টনফতাী ওতৃত হত্ব ম্পষ্টত্ত গ্রণ, ষ্টফক্র, স্তান্তয, ফন্ধওদান  ষ্টফষ্টর-ফযফস্থা, ঘম ঘওান
ওাযফায ফা ফযফা-ঘারনা এফাং ঘম ঘওান ঘু ষ্টি প্রণন ওযা মাাআহফ।

চু বি ও েবরর

১৪৫। (১) প্রচাতহন্ত্রয ষ্টনফতাী ওতত হত্ব প্রণীত ওর ঘু ষ্টি  দষ্টরর যােষ্টত ওতৃত ও প্রণীত ফষ্টরা প্রওা
ওযা াআহফ এফাং যােষ্টত ঘমযূ ষ্টনহদত  ফা ক্ষভতা প্রদান ওষ্টযহফন, তাাঁায হক্ষ ঘাআযূ ফযষ্টি ওতৃত ও 
ঘাআযূ প্রণারীহত তাা ম্পাষ্টদত াআহফ।
(২) প্রচাতহন্ত্রয ষ্টনফতাী ওতৃত হত্ব ঘওান ঘু ষ্টি ফা দষ্টরর প্রণন ফা ম্পাদন ওযা াআহর াঈি ওতৃত হত্ব ানুযূ
ঘু ষ্টি ফা দষ্টরর প্রণন ফা ম্পাদন ওষ্টযফায চনয যােষ্টত ষ্টওাংফা ানয ঘওান ফযষ্টি ফযষ্টিকতবাহফ দাী
াআহফন না, তহফ এাআ ানুহেদ যওাহযয ষ্টফযুহদ্ধ মথামথ ওামতধাযা াঅনহন ঘওান ফযষ্টিয াষ্টধওায ক্ষুণ্ন
ওষ্টযহফ না।

আন্তজমাবতক চু বি

৯৭

[ ১৪৫ও। ষ্টফহদহয ষ্টত ম্পাষ্টদত ওর ঘু ষ্টি যােষ্টতয ষ্টনওট ঘ ওযা াআহফ, এফাং যােষ্টত
তাা াংহদ ঘ ওষ্টযফায ফযফস্থা ওষ্টযহফনাঃ
তহফ তত থাহও ঘম, চাতী ষ্টনযাত্তায ষ্টত াংষ্টিি ানুযু ঘওান ঘু ষ্টি ঘওফরভাে াংহদয ঘকান
বফঠহও ঘ ওযা াআহফ।]

ফাাংরাদেদয
নাদভ ভাভরা

১৪৬। "ফাাংরাহদ"-এাআ নাহভ ফাাংরাহদ যওায ওতৃত ও ফা ফাাংরাহদ যওাহযয ষ্টফযুহদ্ধ ভাভরা দাহয
ওযা মাাআহত াষ্টযহফ।

কবতয়
োবধকাযীয
াবযশ্রবভক
প্রবৃবত

১৪৭। (১) এাআ ানুহেদ প্রহমাচয , এাআযূ ঘওান হদ াষ্টধষ্টিত ফা ওভতযত ফযষ্টিয াষ্টযশ্রষ্টভও,
ষ্টফহল-াষ্টধওায  ওহভতয ানযানয তত াংহদয াঅাআহনয দ্বাযা ফা াধীন ষ্টনধতাষ্টযত াআহফ, তহফ
ানুযূ বাহফ ষ্টনধতাষ্টযত না া মতন্ত
(ও) এাআ াংষ্টফধান প্রফতত হনয াফযফষ্টত ূহফত ঘক্ষেভত াংষ্টিি হদ াষ্টধষ্টিত ফা ওভতযত ফযষ্টিয ঘক্ষহে
তাা ঘমযূ প্রহমাচয ষ্টঙর, ঘাআযূ াআহফ; াথফা

(ঔ) াফযফষ্টত ূফফত তী াঈ-দপা প্রহমাচয না াআহর যােষ্টত াঅহদহয দ্বাযা ঘমযূ ষ্টনণত ওষ্টযহফন,
ঘাআযূ াআহফ।
(২) এাআ ানুহেদ প্রহমাচয , এাআযূ ঘওান হদ াষ্টধষ্টিত ফা ওভতযত ফযষ্টিয ওামতবাযওাহর তাাঁায
াষ্টযশ্রষ্টভও, ষ্টফহল াষ্টধওায  ওহভতয ানযানয হতত য এভন তাযতভয ওযা মাাআহফ না, মাা তাাঁায হক্ষ
াুষ্টফধাচনও াআহত াহয।
(৩) এাআ ানুহেদ প্রহমাচয , এাআযূ ঘওান হদ ষ্টনমুি ফা ওভতযত ফযষ্টি ঘওান রাবচনও দ ষ্টওাংফা
ঘফতনাষ্টদমুি দ ফা ভমতাদা ফার াআহফন না ষ্টওাংফা ভুনাপারাহবয াঈহেযমুি ঘওান ঘওাম্পানী, ষ্টভষ্টত
ফা প্রষ্টতিাহনয ফযফস্থানা ফা ষ্টযঘারনা ঘওানযূ াাংগ্রণ ওষ্টযহফন না:
তহফ তত থাহও ঘম, এাআ দপায াঈহেযাধনওহল্প াঈহযয প্রথহভাষ্টি্রষ্টঔত হদ াষ্টধষ্টিত ফা ওভতযত
যষ্টাহঙন, ঘওফর এাআ ওাযহণ ঘওান ফযষ্টি ানুযূ রাবচনও দ ফা ঘফতনাষ্টদমুি দ ফা ভমতাদা
াষ্টধষ্টিত ফষ্টরা কণয াআহফন না।
(৪) এাআ ানুহেদ ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত দভূহ প্রহমাচয াআহফ:
(ও) যােষ্টত,
৯৮

[ * * *]

৯৯

[ (ঔ) প্রধানভন্ত্রী ;]

(ক) স্পীওায ফা ঘডুটি স্পীওায,
১০০

[ (খ) ভন্ত্রী, প্রষ্টতভন্ত্রী ফা াঈ-ভন্ত্রী;]

(গ) ুপ্রীভ ঘওাহটত য ষ্টফঘাযও,
(ঘ) ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও  ষ্টনন্ত্রও,
(ঙ) ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায,
(চ) যওাযী ওভত ওষ্টভহনয দয।

দেয থ

১৪৮। (১) তৃ তী তপষ্টহর াঈষ্টল্লষ্টঔত ঘম ঘওান হদ ষ্টনফতাষ্টঘত ফা ষ্টনমুি ফযষ্টি ওামতবায গ্রহণয ূহফত
াঈি তপষ্টর-ানুমাী থগ্রণ ফা ঘখালণা (এাআ ানুহেহদ "থ" ফষ্টরা াষ্টবষ্টত) ওষ্টযহফন এফাং
ানুযূ থহে ফা ঘখালণাহে স্বাক্ষযদান ওষ্টযহফন।
১০১

[ * * *]

(২) এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন ষ্টনষ্টদতি ঘওান ফযষ্টিয ষ্টনওট থগ্যণ াঅফযও াআহর ১০২[ * * *]
ানুযূ ফযষ্টি ঘমযূ ফযষ্টি  স্থান ষ্টনধতাযণ ওষ্টযহফন, ঘাআযূ ফযষ্টিয ষ্টনওট ঘাআযূ স্থাহন থগ্রণ ওযা
মাাআহফ।

১০৩

[ ২(ও) ১২৩ ানুহেহদয (৩) দপায াধীন ানুষ্টিত াংদ দযহদয াধাযণ ষ্টনফতাঘহনয পরাপর
যওাযী ঘকহচহট প্রজ্ঞাষ্টত াআফায তাষ্টযঔ াআহত যফতী ষ্টতন ষ্টদহনয ভহধয এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন
এতদুহেহয ষ্টনষ্টদতি ফযষ্টি ফা তদুহেহয ানুযূ ফযষ্টি ওতৃত ও ষ্টনধতাষ্টযত ানয ঘওান ফযষ্টি ঘম ঘওান ওাযহণ
ষ্টনফতাষ্টঘত দযহদয থ াঠ ষ্টযঘারনা ওষ্টযহত ফযথত াআহর ফা না ওষ্টযহর, প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায
াঈায যফতী ষ্টতন ষ্টদহনয ভহধয াঈি থ াঠ ষ্টযঘারনা ওষ্টযহফন, ঘমন এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন
ষ্টতষ্টনাআ াআায চনয ষ্টনষ্টদতি ফযষ্টি।]
(৩) এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন ঘম ঘক্ষহে ঘওান ফযষ্টিয হক্ষ ওামতবায গ্রহণয ূহফত থগ্রণ াঅফযও, ঘাআ
ঘক্ষহে থ গ্রহণয াফযফষ্টত য ষ্টতষ্টন ওামতবায গ্রণ ওষ্টযাহঙন ফষ্টরা কণয াআহফ।

প্রচবরত আইদনয
মপাজত

১৪৯। এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরী-াহহক্ষ ওর প্রঘষ্টরত াঅাআহনয ওামতওযতা াফযাত থাষ্টওহফ, তহফ
ানুযূ াঅাআন এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন প্রণীত াঅাআহনয দ্বাযা াংহাষ্টধত ফা যষ্টত াআহত াষ্টযহফ।

ক্রাবন্তকারীন ও
অস্থায়ী
বফধানাফরী

১০৪

[ ১৫০।(১) এাআ াংষ্টফধাহনয ানয ঘওান ষ্টফধান হে ১৯৭২ াহরয ১৬াআ ষ্টডহম্বয তাষ্টযহঔ এাআ
াংষ্টফধান প্রফতত নওাহর াংষ্টফধাহনয ঘতু থত তপষ্টহর ফষ্টণতত ষ্টফধানাফরী ক্রাষ্টন্তওারীন  াস্থাী ষ্টফধানাফরী
ষ্টাহফ ওামতওয থাষ্টওহফ।
(২) ১৯৭১ াহরয ৭াআ ভাঘত তাষ্টযঔ াআহত ১৯৭২ াহরয ১৬াআ ষ্টডহম্বয তাষ্টযহঔ এাআ াংষ্টফধান প্রফতত ন
াআফায াফযফষ্টত ূফত মতন্ত ভওাহরয ভঘধয াংষ্টফধাহনয ঞ্চভ তপষ্টহর ফষ্টণতত ১৯৭১ াহরয ৭াআ ভাঘত
তাষ্টযহঔ ঢাওায ঘযহওাত ভদাহন ঘদা চাষ্টতয ষ্টতা ফঙ্গফন্ধু ঘঔ ভুষ্টচফুয যভাহনয ঐষ্টতাষ্টও
বালণ, লি তপষ্টহর ফষ্টণতত ১৯৭১ াহরয ২৬ঘ ভাঘত তাষ্টযহঔ চাষ্টতয ষ্টতা ফঙ্গফন্ধু ঘঔ ভুষ্টচফুয
যভান ওতৃত ও ফাাংরাহদহয স্বাধীনতা ঘখালণায ঘটষ্টরগ্রাভ এফাং প্তভ তপষ্টহর ফষ্টণতত ১৯৭১ াহরয ১০াআ
এষ্টপ্রর তাষ্টযহঔ ভুষ্টচফনকয যওাহযয চাষ্টযওৃ ত স্বাধীনতায ঘখালণাে াআর ফাাংরাহদহয স্বাধীনতা 
ভুষ্টি াংগ্রাহভয ঐষ্টতাষ্টও বালণ  দষ্টরর, মাা াঈি ভওাহরয চনয ক্রাষ্টন্তওারীন  াস্থাী
ষ্টফধানাফরী ফষ্টরা কণয াআহফ।]

যবতকযণ

১৫১। যােষ্টতয ষ্টনম্নষ্টরষ্টঔত াঅহদভূ এতদ্বাযা যষ্টত ওযা াআর:
(ও) াঅাআহনয ধাযাফাষ্টওতা ফরফৎকরণ াঅহদ (১৯৭১ াহরয ১০াআ এষ্টপ্রর তাষ্টযহঔ প্রণীত);
(ঔ) ১৯৭২ াহরয ফাাংরাহদ াস্থাী াংষ্টফধান াঅহদ;
(ক) ১৯৭২ াহরয ফাাংরাহদ াাআহওাটত াঅহদ (১৯৭২ াহরয ষ্ট.. নাং ৫);
(খ) ১৯৭২ াহরয ফাাংরহদ ভা ষ্টাফ-ষ্টনযীক্ষও  ষ্টনন্ত্রও াঅহদ (১৯৭২ াহরয ষ্ট.. নাং ১৫);
(গ) ১৯৭২ াহরয ফাাংরাহদ কণষ্টযলদ াঅহদ (১৯৭২ াহরয ষ্ট.. নাং ২২);
(ঘ) ১৯৭২ াহরয ফাাংরাহদ ষ্টনফতাঘন ওষ্টভন াঅহদ (১৯৭২ াহরয ষ্ট.. নাং ২৫);

(ঙ) ১৯৭২ াহরয ফাাংরাহদ যওাযী ওভত ওষ্টভনভূ াঅহদ (১৯৭২ াহরয ষ্ট.. নাং ৩৪);
(চ) ১৯৭২ াহরয ফাাংরাহদ (যওাযী ওভত ম্পাদন) াঅহদ (১৯৭২ াহরয ষ্ট.. নাং ৫৮)

ফযােযা

১৫২। (১) ষ্টফল ফা প্রহঙ্গয প্রহাচহন ানযযূ না াআহর এাআ াংষ্টফধাহন
"াষ্টধহফন" (াংদ-প্রহঙ্গ) াথত এাআ াংষ্টফধান-প্রফতত হনয য ষ্টওাংফা এওফায স্থষ্টকত াআফায ফা
বাষ্টঙ্গা মাাআফায য াংদ মঔন প্রথভ ষ্টভষ্টরত , তঔন াআহত াংদ স্থষ্টকত া ফা বাষ্টঙ্গা মাা
মতন্ত বফঠওভূ;
"ানুহেদ" াথত এাআ াংষ্টফধাহনয ঘওান ানুহেদ;
১০৫

[ ***]

"াফয-বাতা" াথত াঅাংষ্টওবাহফ প্রহদ াঈও ফা না াঈও, ঘম ঘওান াফয-বাতা, মাা ঘওান
ফযষ্টিহও ফা ফযষ্টিয ঘক্ষহে ঘদ; এফাং ঘওান বষ্টফলয তষ্টফহরয ঘাাঁদা ফা াআায ষ্টত াংহমাষ্টচত াষ্টতষ্টযি
াথত প্রতযতণ-ফযহদহ ঘদ াফযওারীন ঘফতন ফা াঅনুহতাষ্টলও াআায ান্তবূূ্ ত ি াআহফ;
"াথত-ফৎসর" াথত চুরাাআ ভাহয প্রথভ ষ্টদফহ ঘম ফৎসযরর াঅযম্ভ;
"াঅাআন" াথত ঘওান াঅাআন, াধযাহদ, াঅহদ, ষ্টফষ্টধ, প্রষ্টফধান, াঈ-াঅাআন, ষ্টফজ্ঞষ্টপ্ত  ানযানয
াঅাআনকত দষ্টরর এফাং ফাাংরাহদহ াঅাআহনয ক্ষভতাম্পন্ন ঘম ঘওান প্রথা ফা যীষ্টত;
১০৬

[ "াঅদারত" াথত ুপ্রীভহওাটত  ঘম ঘওান াঅদারত;]

"াঅীর ষ্টফবাক" াথত ুপ্রীভ ঘওাহটত য াঅীর ষ্টফবাক;
"াঈ-দপা" াথত ঘম দপা েটি ফযফহৃত, ঘাআ দপায এওটি াঈ-দপা;
১০৭
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"াঊণগ্রণ" ফষ্টরহত ফাৎসক্তরক ষ্টওষ্টস্তহত ষ্টযহাধহমাকয াথতাংগ্র ান্তবুত ি াআহফ; এফাং "াঊণ" ফষ্টরহত
তদনুযূ াথত ফুছাাআহফ;
"ওযাহযা" ফষ্টরহত াধাযণ, স্থানী ফা ষ্টফহল-ঘম ঘওান ওয, ঔাচনা, ুল্ক ফা ষ্টফহল ওহযয াঅহযা
ান্তবুত ি াআহফ; এফাং "ওয" ফষ্টরহত তদনুযূ াথত ফুছাাআহফ;
"কযাযাষ্টন্ট" ফষ্টরহত ঘওান াঈহদযাহকয ভুনাপা ষ্টনধতাষ্টযত ষ্টযভাহণয াহক্ষা ওভ াআহর তাায চনয াথত
প্রদান ওষ্টযফায ফাধযফাধওতা-মাা এাআ াংষ্টফধান-প্রফতত হনয ূহফত কৃীত াআাহঙ-ান্তবুত ি াআহফ;
"ঘচরা-ষ্টফঘাযও" ফষ্টরহত াষ্টতষ্টযি ঘচরা-ষ্টফঘাযও ান্তবুত ি াআহফন;

"তপষ্টর" াথত এাআ াংষ্টফদাহনয ঘওান তপষ্টর;
"দপা" াথত ঘম ানুহেহদ েটি ফযফহৃত, ঘাআ ানুহেহদয এওটি দপা;
"ঘদনা" ফষ্টরহত ফাৎসক্তরক ষ্টওষ্টস্ত ষ্টাহফ ভূরধন ষ্টযহাহধয চনয ঘম ঘওান ফাধযফাধওতাচষ্টনত দা এফাং
ঘম ঘওান কযাযাষ্টন্টমুি দা ান্তবুত ি াআহফ; এফাং "ঘদনায দা" ফষ্টরঘত তদনুযূ াথত ফুছাাআহফ;
"নাকষ্টযও" াথত নাকষ্টযওত্ব-ম্পষ্টওতত াঅাআনানুমাী ঘম ফযষ্টি ফাাংরাহদহয নাকষ্টযও;
"প্রঘষ্টরত াঅাআন" াথত এাআ াংষ্টফধান-প্রফতত হনয াফযফষ্টত ূহফত ফাাংরাহদহয যােী ীভানা ফা াঈায
াাংষ্টফহহল াঅাআহনয ক্ষভতাম্পন্ন ষ্টওন্তু ওামতহক্ষহে ষ্টক্র থাকুও ফা না থাকুও, এভন ঘম ঘওান াঅাআন;
"প্রচাতন্ত্র" াথত কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাহদ;
"প্রচাতহন্ত্রয ওভত" াথত াাভষ্টযও ফা াভষ্টযও ক্ষভতা ফাাংরাহদ যওায-াংক্রান্ত ঘম ঘওান ওভত,
ঘাকুযী ফা দ এফাং াঅাআহনয দ্বাযা প্রচাতহন্ত্রয ওভত ফষ্টরা ঘখাষ্টলত াআহত াহয, এাআযূ ানয ঘওান ওভত;
১০৮

[ ***]

"প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনায" াথত এাআ াংষ্টফধাহনয ১১৮ ানুহেহদয াধীন াঈি হদ ষ্টনমুি ঘওান ফযষ্টি;
"প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত" াথত ফাাংরাহদহয প্রধান ষ্টফঘাযষ্টত;
"প্রাষ্টনও এওাাং" াথত ঘচরা ষ্টওাংফা এাআ াংষ্টফধাহনয ৫৯ ানুহেহদয াঈহেয-াধনওহল্প াঅাআহনয দ্বাযা
াষ্টবষ্টত ানয ঘওান এরাওা;
"ষ্টফঘাযও" াথত ুপ্রীভ ঘওাহটত য ঘওান ষ্টফবাহকয ঘওান ষ্টফঘাযও;
"ষ্টফঘায-ওভতষ্টফবাক" াথত ঘচরা-ষ্টফঘাযও-হদয ানূবত ঘওান ষ্টফঘাযষ্টফবাকী হদ াষ্টধষ্টিত ফযষ্টিহদয
রাআা কঠিত ওভতষ্টফবাক;
"বফঠও" (াংদ-প্রহঙ্গ) াথত ভূরতফী না ওষ্টযা াংদ মতক্ষণ ধাযাফাষ্টওবাহফ বফঠওযত থাহওন,
ঘাআযূ ঘভাদ;
"বাক" াথত এাআ াংষ্টফধাহনয ঘওান বাক;
"যাচধানী" াথত এাআ াংষ্টফধাহনয ৫ ানুহেহদয যাচধানী ফষ্টরহত ঘম াথত ওযা াআাহঙ;
"যাচননষ্টতও দর" ফষ্টরহত এভন এওটি াষ্টধঙ্ঘ ফা ফযষ্টিভষ্টি ান্তবুত ি, ঘম াষ্টধঙ্ঘ ফা ফযষ্টিভষ্টি
াংহদয াবযন্তহয ফা ফাষ্টহয স্বাতন্ত্রযূঘও ঘওান নাহভ ওামত ওহযন এফাং ঘওান যাচননষ্টতও ভত প্রঘাহযয
ফা ঘওান যাচননষ্টতও তৎপরতো ষ্টযঘারনায াঈহেহয ানযানয াষ্টধঙ্ঘ াআহত ৃথও ঘওান াষ্টধঙ্ঘ
ষ্টাহফ ষ্টনচষ্টদকহও প্রওা ওহযন;
"যাে" ফষ্টরহত াংদ, যওায  াংষ্টফষ্টধফদ্ধ যওাযী ওতৃত ক্ষ ান্তবুত ি;

"যােষ্টত" াথত এাআ াংষ্টফধাহনয াধীন ষ্টনফতাষ্টঘত ফাাংরাহদহয যােষ্টত ষ্টওাংফা াভষ্টওবাহফ াঈি হদ
ওভতযত ঘওান ফযষ্টি;
"ৃঙ্খরা-ফাষ্টনী" াথত
(ও) স্থর, ঘনৌ ফা ষ্টফভান-ফাষ্টনী;
(ঔ) ুষ্টর-ফাষ্টনী;
(ক) াঅাআহনয দ্বাযা াংজ্ঞায াহথতয ান্তকতত ফষ্টরা ঘখাষ্টলত ঘম ঘওান ৃঙ্খরা-ফাষ্টনী;
"ৃঙ্খরাভূরও াঅাআন" াথত ৃঙ্খরা- ফাষ্টনীয ষ্টনন্ত্রণওাযী ঘওান াঅাআন;
"াংষ্টফষ্টধফদ্ধ যওাযী ওতর্ুৃ ক্ষ" াথত ঘম ঘওান ওতৃত ক্ষ, াংস্থা ফা প্রষ্টতিান, মাায ওামতাফরী ফা
প্রধান প্রধান ওামত ঘওান াঅাআন, াধযাহদ, াঅহদ ফা ফাাংরাহদহ াঅাআহনয ক্ষভতাম্পন্ন ঘু ষ্টিে-দ্বাযা
াষ্টতত ;
"াংদ" াথত এাআ াংষ্টফধাহনয ৬৫ ানুহেদ-দ্বাযা প্রষ্টতষ্টিত ফাাংরাহদহয াংদ;
"ম্পষ্টত্ত" ফষ্টরহত ওর স্থাফয  াস্থাফয, ফস্তুকত  ষ্টনফতস্তকত ওর প্রওায ম্পষ্টত্ত, ফাষ্টণষ্টচযও 
ষ্টল্পকত াঈহদযাক এফাং ানুযূ ম্পষ্টত্ত ফা াঈহদযাহকয ষ্টত াংষ্টিি ঘম ঘওান স্বত্ব ফা াাং ান্তবুত ি াআহফ;
"যওাযী ওভতঘাযী" াথত প্রচাতহন্ত্রয ওহভত ঘফতনাষ্টদমুি হদ াষ্টধষ্টিত ফা ওভতযত ঘওান ফযষ্টি;
"যওাযী ষ্টফজ্ঞষ্টপ্ত" াথত ফাাংরাহদহ ঘকহচহট প্রওাষ্টত ঘওান ষ্টফজ্ঞষ্টপ্ত;
"ষ্টষ্টওাঈষ্টযটি" ফষ্টরহত স্ঘও ান্তবুত ি াআহফ;
"ুপ্রীভ ঘওাটত " াথত এাআ াংষ্টফধাহনয ৯৪ ানুহেদ-দ্বাযা কঠিত ফাাংরাহদহয ুপ্রীভ ঘওাটত ;
"স্পীওায" াথত এাআ াংষ্টফধাহনয ৭৪ ানুহেদ-ানুাহয াভষ্টওবাহফ স্পীওাহযয হদ াষ্টধষ্টিত ফযষ্টি;
"াাআহওাটত ষ্টফবাক" াথত ুপ্রীভ ঘওাহটত য াাআহওাটত ষ্টফবাক।
(২) ১৮৯৭ াহরয ঘচনাহযর ক্লহচস্ াযাক্ট
(ও) াংহদয ঘওান াঅাআহনয ঘক্ষহে ঘমযূ প্রহমাচয, এাআ াংষ্টফধাহনয ঘক্ষহে ঘাআযূ প্রহমাচয াআহফ;
(ঔ) াংহদয ঘওান াঅাআহনয দ্বাযা যষ্টত ঘওান াঅাআহনয ঘক্ষহে ঘমযূ প্রহমাচয, এাআ াংষ্টফধাহনয দ্বাযা
যষ্টত ষ্টওাংফা এাআ াংষ্টফধাহনয ওাযহণ ফাষ্টতর ফা ওামতওযতারুপ্ত ঘওান াঅাআহনয ঘক্ষহে ঘাআযূ প্রহমাচয
াআহফ।

প্রফতমন, উদল্লে ও ১৫৩। (১) এাআ াংষ্টফধানহও "কণপ্রচাতন্ত্রী ফাাংরাহদহয াংষ্টফধান" ফষ্টরা াঈহল্লঔ ওযা াআহফ এফাং

বনবমযদমাগয াঠ ১৯৭২ াহরয ষ্টডহম্বয ভাহয ১৬ তাষ্টযহঔ াআা ফরফৎ াআহফ, মাাহও এাআ াংষ্টফধাহন "াংষ্টফধানপ্রফতত ন" ফষ্টরা াষ্টবষ্টত ওযা াআাহঙ।
(২) ফাাংরা এাআ াংষ্টফধাহনয এওটি ষ্টনবত যহমাকয াঠ  াআাংযাচীহত ানুষ্টদত এওটি ষ্টনবত যহমাকয
ানুহভাষ্টদত াঠ থাষ্টওহফ এফাং াঈব াঠ ষ্টনবত যহমাকয ফষ্টরা কণষ্টযলহদয স্পীওায াটিতষ্টপহওট প্রদান
ওষ্টযহফন।
(৩) এাআ ানুহেহদয (২) দপা-ানুমাী াটিতষ্টপহওটমুি ঘওান াঠ এাআ াংষ্টফধাহনয ষ্টফধানাফরীয ঘূ ড়ান্ত
প্রভাণ ফষ্টরা কণয াআহফ:
তহফ তত থাহও ঘম, ফাাংরা  াআাংযাচী াহঠয ভহধয ষ্টফহযাহধয ঘক্ষহে ফাাংরা াঠ প্রাধানয াাআহফ।

১ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২ ধাযাফহর „„ষ্টফস্ষ্টভল্লাষ্টয-যহ্ভাষ্টনয যষ্টভ (দাভ, যভ দারু, াঅল্লাহয
নাহভ)‟‟ েকুষ্টর, ওভাকুষ্টর, ষ্টঘহ্নকুষ্টর  ফন্ধনীয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
২ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩ ধাযাফহর „„চাতী স্বাধীনতায চনয ঐষ্টতাষ্টও মুহদ্ধয‟‟ েকুষ্টরয
ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৩ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩ ধাযাফহর ষ্টদ্বতী ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৪ „„াংষ্টফধান (তৃ তী াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ হনয ৭৪ নাং াঅাআন)-এয ৩ ধাযাফহর „„; এফাং‟‟ এয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত। তহফ, াঈায
ওামতওাষ্টযতা াঈি াঅাআহনয ৪ ধাযা ানুমাী ঘকহচট ষ্টফজ্ঞষ্টপ্ত চাযী াহক্ষ।
৫ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪ ধাযাফহর ২ও ানুহেদ প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৫ ধাযাফহর ৪ও ানুহেদ প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৭ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ৬ ধাযাফহর ৬ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৮ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ৭ ধাযাফহর ৭ও এফাং ৭ঔ ানুহেদ ষ্টন্নহফষ্টত।
৯ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ৮ ধাযাফহর (১)  (১ও) দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
১০ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ৯ ধাযাফহর ৯ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
১১ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ১০ ধাযাফহর ১০ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
১২ াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ হনয ২নাং াঅাআন)-এয ২ ধাযা ফহর ষ্টফরুপ্ত।
১৩ াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন)-এয ২ ধাযাফহর „„এফাং প্রাহনয ওর মতাহ ষ্টনফতাষ্টঘত প্রষ্টতষ্টনষ্টধহদয ভাধযহভ
চনকহণয ওামতওয াাংগ্রণ ষ্টনষ্টিত াআহফ‟‟ েকুষ্টর ষ্টন্নহফষ্টত।
১৪ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ১১ ধাযাফহর ১২ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
১৫ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংঘাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ১২ ধাযাফহর ১৮ও ানুহেদ ষ্টন্নহফষ্টত।
১৬ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ১৩ ধাযাফহর (৩) দপা াংহমাষ্টচত।

১৭ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ১৪ ধাযাফহর ২৩ও ানুহেদ ষ্টন্নঘফষ্টত।
১৮ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ১৫(ও)  (ঔ) ধাযাফহর (১) াংঔযা  ফন্ধনী ষ্টফরুপ্ত এফাং (২) দপা ষ্টফরুপ্ত।
১৯ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ১৫(ও)  (ঔ) ধাযাফহর (১) াংঔযা  ফন্ধনী ষ্টফরুপ্ত এফাং (২) দপা ষ্টফরুপ্ত।
২০ াংষ্টফধান (ষ্টদ্বতী াংহাধন) াঅাআন,১৯৭৩(১৯৭৩ হনয ২৪ নাং াঅাআন)- এয ২ ধাযাফহর (৩) দপা াংহমাষ্টছত ।
২১ ানুহেদ ৩০ াংষ্টফধান (ািভ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ হনয ৩০ নাং াঅাআন) -এয ৩ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
২২ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ১৬ ধাযাফহর ৩৮ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
২৩ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ১৭ ধাযাফহর (২) এফাং (৩) দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
২৪ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ১৮ ধাযাভহত ৪৪ ানুহেঘদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
২৫ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ১৯(ও) ধাযাফহর তত াাংটিয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
২৬ াংষ্টফধান (প্রথভ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ হনয ১৫ নাং াঅাআন)-এয ২ ধাযাফহর দপা (৩) াংহমাষ্টচত ।
২৭ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ১৯(ঔ) ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত।
২৮ াংষ্টফধান (প্রথভ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ হনয ১৫ নাং াঅাআন)-এয ৩ ধাযাফহর ৪৭ও ানুহেদ ষ্টন্নহফষ্টত ।
২৯ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২০ ধাযাফহর ৫৮ও ানুহেদ ষ্টফরুপ্ত।
৩০ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২২ ধাযাফহর ৬১ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৩১ দপা (২)  (৩) াংষ্টফধান (ষ্টদ্বতী াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ হনয ২৪ নাং াঅাআন) -এয ৪ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৩২ দপা (৩) াংষ্টফধান (ঘতু দত  াংহাধন) াঅাআন, ২০০৪ (২০০৪ হনয ১৪ নাং াঅাআন) এয ৩ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৩৩ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৩(ও) ধাযাফহর „„াঁতাষ্টল্ল াঅন‟‟ েকুষ্টরয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৩৪ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৩(ঔ) ধাযাফহর (৩ও) দপা ষ্টন্নহফষ্টত।
৩৫ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৪ (ও) ধাযাফহর (খখ) াঈ-দপা ষ্টফরুপ্ত।
৩৬ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৪ (ঔ) ধাযাফহর গ  (ঘ) াঈ-দপা ষ্টন্নহফষ্টত।
৩৭ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৪ (ক) ধাযাফহর (২ও) দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৩৮ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৪ (খ) ধাযাফহর (৩) দপা ষ্টন্নহফষ্টত।
৩৯ `াষ্টযশ্রষ্টভও` েটি `ঘফতন` েটিয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (ািভ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ হনয ৩০ নাং াঅাআন) এয ৪ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৪০ `াষ্টযশ্রষ্টভও` েটি `ঘফতন` েটিয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (ািভ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ হনয ৩০ নাং াঅাআন) এয ৪ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৪১ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৫ ধাযাফহর ৭০ ানুঘেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৪২ তত াাংটি াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) এয ৬ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৪৩ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৬ ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত।

৪৪ দপা (৪ও) াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) এয ৬ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৪৫ ানুহেদ ৭৩ও াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ হনয ২ নাং াঅাআন)-এয ৮ ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত
৪৬ `এফাং ষ্টতষ্টন ঘওফর তাাঁায ভন্ত্রণার ম্পষ্টওতত ষ্টফল ম্পহওত ফিফয যাষ্টঔহত াষ্টযহফন` েকুষ্টর াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয
২৮ নাং াঅাআন)-এয ৭ ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত
৪৭ `াঈ-প্রধানভন্ত্রী` েটি াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন)-এয ৭ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৪৮ `যােষ্টতযূহ ওামত ওষ্টযহর` েকুষ্টর `যােষ্টতয দাষ্টত্ব ারহন যত থাষ্টওহর` েকুষ্টরয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ হনয
২ নাং াঅাআন)-এয ৯ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৪৯ `াংহদয প্রহতযও াষ্টধহফহনয প্রথভ বফঠহও` েকুষ্টর াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ হনয ২ নাং াঅাআন)-এয ১০ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৫০ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৭ (ও) ধাযাফহর (৩) দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৫১ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৭ (ঔ) ধাযাফহর „„ঘভাট াংদ-দহযয াংঔযাকষ্টযি ঘবাহটয দ্বাযা‟‟
েকুষ্টর ষ্টফরুপ্ত।
৫২ `ঘওান াথত ষ্টফর, াথফা যওাযী াথত ফযঘয প্রশ্ন চষ্টড়ত যষ্টাহঙ এভন ঘওান ষ্টফর` েকুষ্টর  ওভাকুষ্টর `যওাযী াথত ফযহয প্রশ্ন চষ্টড়ত যষ্টাহঙ, এভন
ঘওান াথত ষ্টফর ফা ষ্টফর` েকুষ্টর  ওভায ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (ঘতু দত  াংহাধন) াঅাআন, ২০০৪ (২০০৪ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৫৩ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৮ ধাযাফহর „„ঘওান াথত ষ্টফহর‟‟ েকুষ্টর ষ্টন্নহফষ্টত।
৫৪ দপা (ওও) াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ৮ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৫৫ দপা (৩) াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন)- এয ৯ ধাযাফহর াংহমাষ্টচত
৫৬ `াষ্টযশ্রষ্টভও` েটি `ঘফতন` েটিয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (ািভ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ হনয ৩০ নাং াঅাআন) এয ৪ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৫৭ দপা (৩) াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন)- এয ৯ ধাযাফহর াংহমাষ্টচত
৫৮ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ২৯ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৫৯ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩০ ধাযাফহর ৯৫ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬০ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩১ ধাযাফহর ৯৬ ানুঘেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬১ দপা (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭)  (৮) এয ষ্টযফহতত দপা (২), (৩)  (৪) াংষ্টফধান (ঘলাড় াংহাধন) াঅাআন, ২০১৪ (২০১৪ হনয ১৩ নাং
াঅাআন) এয ২ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬২ `প্রধান ষ্টফঘাযষ্টতয ষ্টত যাভত ওষ্টযা` েকুষ্টর াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ হনয ২ নাং াঅাআন) এয ১৫ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত।
৬৩ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩২ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬৪ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩৩ ধাযাফহর ৯৯ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬৫ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩৪ ধাযাফহর ১০০ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬৬ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩৫ ধাযাফহর ১০১ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬৭ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩৬ ধাযাফহর ১০২ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।

৬৮ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩৭ ধাযাফহর (ঔ) াঈ-দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৬৯ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩৮ ধাযাফহর (২) এফাং (৩) দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৭০ `াঅদারত  ট্রাাআফুূ্মনাহরয` েকুষ্টর `াঅদারহতয` েটিয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১১
ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৭১ ানুহেদ ১১৫ াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ ঘনয ২ নাং াঅাআন) এয ১৮ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৭২ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৩৯ ধাযাফহর ১১৬ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত
৭৩ ানুহেদ ১১৬ও াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ হনয ২নাং াঅাআন) এয ২০ ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত
৭৪ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪০ ধাযাফহর „„(৩)‟‟ াংঔযা  ফন্ধনীকুষ্টরয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৭৫ `াষ্টযশ্রষ্টভও` েটি `ঘফতন` েটিয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (ািভ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ হনয ৩০ নাং াঅাআন) এয ৪ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৭৬ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪২ ধাযাফহর „„প্রধান ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযহও রাআা এফাং যােষ্টত ভহ
ভহ ঘমযূ ষ্টনহদত  ওষ্টযহফন, ঘাআযূ াংঔযও ানযানয ষ্টনফতাঘন ওষ্টভনাযহও রাআা‟‟ েকুষ্টর  ওভায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৭৭ দপা (১) াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১২ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৭৮ `যােষ্টত  াঈ- যােষ্টত হদয ` েকুষ্টর াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১৩ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৭৯ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ৪৩ ধাযাফহর (ক)  (খ) াঈ-দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
দপা (৩) াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১৩ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৮১ দপা (১)  (২) ূফফত তী দপা (১), (২), (২ও) এফাং (২ঔ) এয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয
১৪ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৮২ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ৪৪ ধাযাফহর (৩) দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৮৩ (:) ঘওারনটি (।) দাাঁষ্টড়য ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত এফাং তৎপর তত াাংটি াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১৪
ধযা ফহর াংহমাষ্টচত
৮৪ ানুহেদ ১২৪ াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১৫ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৮৫ `যােষ্টত  াঈ- যােষ্টত হদ` েকুষ্টর `যােষ্টত-হদ` েকুষ্টরয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (নফভ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ হনয ৩৮ নাং
াঅাআন) -এয ১৩ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৮৬ ` াঈ- যােষ্টত` েকুষ্টর াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১৬ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৮৭ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪নাং াঅাআন)-এয ৪৫ ধাযাফহর (ক) দপা াংহমাষ্টচত।
৮৮ দপা (১) াংষ্টফধান (ঘতু দত  াংহাধন) াঅাআন, ২০০৪ (২০০৪ হনয ১৪নাং াঅাআন) -এয ৬ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৮৯ `লষ্টি` েটি `ফালষ্টি` েটিয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (ঘতু দত  াংহাধন) াঅাআন, ২০০৪ (২০০৪ হনয ১৪ নাং াঅাআন) -এয ৭ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৯০ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪৬ (ও) ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত ।
৯১ (:) ঘওারনটি (।) দাাঁষ্টড়য ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত এফাং তৎপর তত াাংটি াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১৭
ধাযাফহর াংহমাষ্টচত

৯২ তত াাংটি াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ হনয ২ নাং াঅাআন) -এয ২৭ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৯৩ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪৬ (ঔ) ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত।
৯৪ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪৬ (ক) ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত।
৯৫ `ওামতওযতা-ওাহর প্রধানভন্ত্রীয ষ্টরষ্টঔত যাভত ানুমাী যােষ্টত` েকুষ্টর `ওামতওযতা-ওাহর যােষ্টত` েকুষ্টরয ষ্টযফহতত াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন)
াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ১৮ ধাযাফহর প্রষ্টতস্থাষ্টত
৯৬ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪৭ ধাযাফহর ১৪২ ানুহেঘদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
৯৭ ষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪৮ ধাযাফহর ১৪৫ও ানুহেদ ষ্টন্নহফষ্টত।
৯৮ াঈ-দপা (ওও) াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ২১ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
৯৯ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪৯(ও) ধাযাফহর (ঔ) াঈ-দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
১০০ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৪৯ (ঔ) ধাযাফহর (খ) াঈ-দপায ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
১০১ দপা (১ও) াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ২২ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
১০২ `এফাং ঘওান ওাযহণ ঘাআ ফযষ্টিয ষ্টনওট থ গ্রণ ম্ভফ না াআহর` েকুষ্টর াংষ্টফধান (ঘতু থত াংহাধন) াঅাআন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ হনয ২ নাং াঅাআন) -এয
২৯ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
১০৩ দপা (২ও) াংষ্টফধান (ঘতু দত  াংহাধন) াঅাআন, ২০০৪ (২০০৪ হনয ১৪ নাং াঅাআন) -এয ৮ ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত
১০৪ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৫০ ধাযাফহর ১৫০ ানুহেহদয ষ্টযফহতত প্রষ্টতস্থাষ্টত।
১০৫ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৫১(ও) ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত।
১০৬ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৫১(ঔ) ধাযাফহর ষ্টন্নহফষ্টত।
১০৭ `াঈ-যােষ্টত` ওথায ফযাঔযাটি াংষ্টফধান (দ্বাদ াংহাধন) াঅাআন, ১৯৯১ (১৯৯১ হনয ২৮ নাং াঅাআন) -এয ২৩ ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত
১০৮ াংষ্টফধান (ঞ্চদ াংহাধন) াঅাআন, ২০১১ (২০১১ হনয ১৪ নাং াঅাআন)-এয ৫১(ক) ধাযাফহর ষ্টফরুপ্ত।
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