
                        

              

      

 

           আই , ২০১২ (২০১২       ২৩     আই ) এ       ৪৩ ও ১১ (১)-এ             

                              , 

প্রথম অধ্যায় 

  প্রারম্ভিক 

1। ংম্ভিপ্ত ম্ভলররানাম  প্রবর্তন।- (১) এই ম্ভবম্ভিমাা বাংারেল প্রম্ভর্রযাম্ভগর্া কম্ভমলন (ভা ও কায তপদ্ধম্ভর্ 

    মাা), ২০১৭ নারম অম্ভভম্ভর্ ইরব; 

(২) ইা অম্ভবরে কায তকর ইরব। 

2। ংজ্ঞা।- (১) ম্ভবয় বা প্রংরগর পম্ভরপন্থী ককান ম্ভকছু না থাম্ভকর, এই ম্ভবম্ভিমাা- 

(ক) “আইন” অথ ত প্রম্ভর্রযাম্ভগর্া আইন, ২০১২; 

 (খ) “কচয়ারপা তন” অথ ত কম্ভমলরনর কচয়ারপা তন; 

 (গ) “কম্ভমলন” অথ ত িারা ৫ এর উপিারা (১) এর অিীন প্রম্ভর্ম্ভির্ বাংারেল প্রম্ভর্রযাম্ভগর্া কম্ভমলন; 

 (ঘ) “েস্য” অথ ত কম্ভমলরনর েস্য; 

 (ঙ) “ম্ভচব” অথ ত কম্ভমলরনর ম্ভচব ম্ভযম্ভন আইরনর ১২ িারার ১ উপিারা কমার্ারবক রকার কর্ততক 

ম্ভনরয়াগপ্রাপ্ত ইরবন; এবং কচয়ারপা তন কর্ততক অনুরমাম্ভের্ কম্ভমলরনর একজন কম তকর্তারক বুঝাইরব। 

(চ) “কম তম্ভেব” অথ ত াপ্তাম্ভক অথবা রকার কঘাম্ভর্ অন্য ককান ছুটির ম্ভেন ব্যম্ভর্রররক অন্য ম্ভেনগুম্ভ 

বুঝাইরব; 

(ছ) “ভা” অথ ত কম্ভমলরনর ািারণ/জরুরী ভা। 

(২) এই ম্ভবম্ভিমাায় ব্যবহৃর্ কয ক লব্দ বা অম্ভভব্যম্ভির ংজ্ঞা কেয়া য় নাই ক ক লব্দ বা অম্ভভব্যম্ভি 

আইরন কয অথ ত ব্যবহৃর্ ইয়ারছ কই অথ ত প্ররযাজয ইরব।  

      ম্ভির্ীয় অধ্যায় 

         কম্ভমলরনর ভা অনুিান  

3। কম্ভমলরনর ািারণ ভা অনুিান  র্াম্ভরখ ম্ভনি তারণ।- (১) প্রম্ভর্ ০৪ (চার) মার কম্ভমলরনর কমপরি একটি 

ভা অনুম্ভির্ ইরব; 

(২) কচয়ারপা তন কম্ভমলরনর ভায় ভাপম্ভর্ত্ব কম্ভররবন এবং র্াঁর অনুপম্ভিম্ভর্রর্ ভায় উপম্ভির্ 

েস্যবৃন্দ কর্ততক ম্ভনব তাম্ভচর্ ককান েস্য ভাপম্ভর্ত্ব কম্ভররবন; 

(৩) কচয়ারপা তন ভার র্াম্ভরখ, ময়  িান ম্ভনি তারণ কম্ভররবন; 

 (৪) কম্ভমলরনর ভা ািারণর্ প্রিান কায তারয় অনুম্ভির্ ইরব। 



4। ভার ককারাম  কভাটাম্ভিকার।- (১) কচয়ারপা তন  অন্যযন ২ (দুই) জন েরস্যর উপম্ভিম্ভর্রর্ কম্ভমলন 

ভার ককারাম গঠির্ ইরব; 

(২) কম্ভমলরনর ভায় ম্ভদ্ধান্ত গ্ররণ কচয়ারপা তন এবং প্ররর্যক েরস্যর একটি কম্ভরয়া কভাটাম্ভিকার 

থাম্ভকরব। কভাট প্রোরনর কিরে মর্ার সৃম্ভি ইর কইরিরে ভায় ভাপম্ভর্ত্বকারী ব্যম্ভির ম্ভির্ীয় বা 

ম্ভনণ তায়ক কভাট প্রোরনর অম্ভিকার থাম্ভকরব; 

5। কম্ভমলরনর জরুম্ভর ভা।- (১) কম্ভমলরনর পর অম্ভপ তর্ োম্ভয়ত্ব পারনর রিয কয ককান গুরুত্বপূণ ত ম্ভবরয়র 

পর স্বল্প মরয়র কনাটিরল কম্ভমলন জরুম্ভর ভা আবান কম্ভররর্ পাম্ভররব; 

6। ভার আরাচযসূচী ম্ভনি তারণ।– (১) ািারণ ভা  জরুরী ভার আরাচযসূম্ভচ কচয়ারম্যান কর্ততক ম্ভনি তাম্ভরর্ 

ইরব। প্ররয়াজরন একক আরাচযসূচীর ম্ভভম্ভিরর্ ভা আহ্বান করা যাইরব;  

(২) ভায় আরাচনার জন্য েস্যগণ ককান ম্ভবয় আরাচযসূম্ভচরর্ অন্তর্ভ তম্ভি কম্ভররর্ পাম্ভররবন। 
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৭।                             ।– (১) প্রম্ভর্রযাম্ভগর্া আইন, 2012 এর িারা 8(1)(W) এর 

আরারক ম্ভনম্নবম্ভণ তর্ ম্ভবয়াবী ভায় ম্ভদ্ধারন্তর জন্য উপিাম্ভপর্ ইরব; 

(2) ককান অম্ভভরযারগর ম্ভভম্ভিরর্ অথবা স্ব-প্ররণাম্ভের্ভারব ব্যবা প্রম্ভর্িানমূরর প্রম্ভর্রযাম্ভগর্া 

ম্ভবররািী ক চুম্ভি, কর্ততত্বময় অবিান এবং অনুলীরনর র্েন্ত করা; 

 (৩) আইরনর অিীরন বম্ভণ তর্ ম্ভবম্ভিমাা, প্রম্ভবিানমাা, নীম্ভর্মাা  অন্যান্য আরেল বা পম্ভরপে জারীর 

রিয বম্ভণ তর্ খড়া অনুরমােন; 

(৪) রকাররর পুব তানুরমােনক্ররম, কেলী-ম্ভবরেলী ংিার ারথ ককান চুম্ভি বা মরঝার্া স্মারক 

(MOU) স্বাির  ম্পােন করা; 

(5) আইন বাস্তবায়রনর রিয ম্ভি, চাজত বা অন্যান্য ককান খরচ অনুরমােন করা; 

(6) কভািাঅম্ভিকার ংরিন  বাস্তবায়রনর ম্ভবরয় ম্ভবদ্যমান অন্যান্য আইরনর আর্ায় গৃীর্ 

কায তক্রম পয তারাচনা করা এবং প্ররয়াজনীয় সুপাম্ভরল প্রোন; 

(7) প্রম্ভর্রযাম্ভগর্ামূক কায তক্রম উন্নয়ন  বাস্তবায়রনর রিয ম্ভবম্ভভন্ন প্রকার গরবণা/জম্ভরপ  

প্রম্ভলিন কম তসূচী গ্রণ করা এবং গরবণা  প্রম্ভলিরনর জন্য উপযুি মানেন্ড অনুরমােন করা; 

(8) কেকরাল্ডার  জনগরনর ম্ভনকট আইন-এর সুি তুর িরার রিয  বহুমাম্ভেক প্রচার র্থা 

এডরভারকম্ভ কায তক্রম পম্ভরচানার অনুরমােন প্রোন; 



(9) এডরভারকম্ভ র্থা ভা, কম্ভমনার, ম্ভরম্পাম্ভজয়াম, য়াকতলপ এবং কম্ভমলরনর গুরুত্বপূণ ত 

কায তক্ররমর িাি ইর্যাম্ভে ম্ভনউজ কটাররর মাধ্যরম প্রচাররর অনুরমােন;  

(10) ককান র্েন্ত বা গুরুত্বপূণ ত কায তিারা পম্ভরচানার কিরে অথ তনীম্ভর্, ব্যবা-বাম্ভণজয অথবা অন্য ককান 

ম্ভবরয় ম্ভবরলজ্ঞরের ায়র্া গ্ররনর কিরে ম্ভবরলজ্ঞ (গণ) ম্ভনব তাচন অনুরমােন; 

(11) আউটরাম্ভ তং-এর মাধ্যরম ককান কায তক্রম ম্পােন করার কিরে ব্যম্ভি/প্রম্ভর্িান ম্ভনব তাচন  

প্রাক্কন অনুরমােন; 

(12)কচয়ারপা তন, েস্য  কম তকর্তারের ম্ভবরেল ভ্রমণ প্রম্ভর্রবেন অবম্ভর্কররণর উরেরে উপিাপন; 

(13) আইরনর অিীরন বম্ভণ তর্ বাম্ভ তক প্রম্ভর্রবেন অনুরমােন; 

(14)           /  /            ও                           ; 

(15)                                ; 

(16)                               ,        ও                       ; 

(17) গৃম্ভর্ প্রকল্প/কম তসূম্ভচর খড়া েম্ভ অনুরমােন; 

 (১৮) কম্ভমলরনর বাম্ভ তক ক্রয় পম্ভরকল্পনা; 

 (19) জরুরী  গুরুত্ব ম্ভবরবচনায় কচয়ারপা তন/েস্য কর্ততক ম্ভনি তাম্ভরর্ কয ককান ম্ভবয় অনুরমােন; 

(20) রকার কর্ততক কপ্রম্ভরর্ প্রম্ভর্রযাম্ভগর্া আইন ংক্রান্ত কয ককান ম্ভবয় প্রম্ভর্পান, অনুরণ বা ম্ভবরবচনা 

করা; 

8।        ভা  জরুম্ভর ভার কায তম্ভববরণী প্রস্তুর্  অনুরমােন।- (১) ম্ভচব ািারণ ভা  জরূম্ভর ভার 

খড়া কায তম্ভববরণী প্রস্তুর্ কম্ভররবন এবং ভা অনুিারনর ৭২ ঘন্টার মরধ্য খড়া কায তম্ভববরণী কচয়ারপা তরনর 

স্বািররর জন্য উপিাপন কম্ভররবন; 

(২) ভায় অনুরমাম্ভের্ খড়া চুড়ান্তকরণপূব তক ংম্ভিি েস্যগরণর ম্ভনকট কপ্ররণ কম্ভররর্ ইরব। এই 

কায তম্ভববরণীর একটি কম্ভপ ২০ ম্ভেরনর মরধ্য রকাররর ম্ভনকট কপ্ররণ কম্ভররর্ ইরব; 

9। ম্ভভম্ভড কনিারররের মাধ্যরম কম্ভমলন ভায় অংলগ্রণ।– (১) ককান কাররণ কম্ভমলরনর ািারণ বা জরুম্ভর 

ককান ভায় অনুপম্ভির্ ককান েস্য ম্ভভম্ভড কনিাররে  র্থ্য প্রযুম্ভির িাব্য অন্যান্য মাধ্যরম ঐ ভায় 

অংলগ্রণ কম্ভররর্ পাম্ভররবন এবং এই অংলগ্ররণর মাধ্যরম ম্ভর্ম্ভন কভাটাম্ভিকার প্ররয়াগ কম্ভররর্ পাম্ভররবন; 

10। কম্ভমলরনর ািারণ  জরুম্ভর ভার ক্রম্ভমক ম্ভনি তারণ।– (১) কম্ভমলরনর প্ররর্যকটি ভার কায তম্ভববরণীরর্ 

ভার ক্রম্ভমক ংখ্যা উরেখ কম্ভররর্ ইরব; 

(২) ভার কায তম্ভববরণীর অনুম্ভম্ভপ (িট  াড তকম্ভপ) ক্রমানুযায়ী  ায়ারী কম্ভমলরনর গ্রন্থাগারর রম্ভির্ 

থাম্ভকরব; 

 



 

 11। কম্ভমলরনর ভা মুতুম্ভবকরণ।– (১) একই ম্ভেরন ভায় উত্থাম্ভপর্ আরাচযসূচীমূরর কিরে ম্ভদ্ধান্ত গ্রণ 

িব না ইর অথবা ম্ভবয়মূ ম্ভবস্তাম্ভরর্ আরাচনার প্ররয়াজন মরন ইর ভার ভাপম্ভর্ কারণ 

উরেখপূব তক ভা মুতুম্ভব কম্ভররর্ পাম্ভররবন; 

(২) মূতুম্ভব ভা ৭ কম তম্ভেবরর মরধ্য অনুম্ভির্ ইরর্ ইরব; 

12। অন্যান্য কম তকর্তারের ভায় উপম্ভিম্ভর্।– (১) কম্ভমলরনর ািারণ  ম্ভবরল ভায় কম্ভমলন ম্ভচব 

াম্ভচম্ভবক ায়র্া প্রোন কম্ভররবন এবং প্ররয়াজরন কচয়ারপা তন বা ভাপম্ভর্র অনুরমােরন অন্য ককান কম তকর্তা 

ভায় উপম্ভির্ থাম্ভকরর্ পাম্ভররবন;   

13। ভায় ম্ভবরলজ্ঞ  কেকরাল্ডার প্রম্ভর্ম্ভনম্ভির অংলগ্রণ।- (১) কম্ভমলরনর ভায় ককান ম্ভবরয় মর্ামর্ বা 

পরামল ত প্রোরনর জন্য ম্ভবরলজ্ঞ পয তারয়র ককান ব্যম্ভি বা কম তকর্তারক আইরনর ৮ (৫) িারা অনুযায়ী ভায় 

উপম্ভির্ থাম্ভকবার আমন্ত্রণ জানারনা যাইরব। 

 

 

রাষ্ট্রপম্ভর্র আরেলক্ররম 

 

          

     


