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রেজিস্টার্ ড নং জর্ এ-১ 

 

বাংলাদেশ     রেরিট 
অজিজেক্ত 

সংংখ্যা 

কর্তডপক্ষ কর্তডক প্রকাজশি 

 
 
 

 

মঙ্গলবাে, রেব্রুয়ােী ১৫, ২০০৫ 

পজেজশষ্ট-‘ক’

 

 

বাংলাদেশ িািীয় সংসে 

ঢাকা, ৩ো োল্গুন, ১৪১১/১৫ই রেব্রুয়ােী ২০০৫ 
 

 
 

সংসে কর্তডক গৃহীি জনম্নজলজিি আইনটি ৩ো োল্গুন, ১৪১১ রমািাদবক ১৫ই রেব্রুয়ােী, ২০০৫ িাজেরি োষ্ট্রপজিে সম্মজি 

লাভ কজেয়াদে এবং এিদ্বাো এই আইনটি সব ডসাধােরেে অবেজিে িন্য প্রকাশ কো যাইরিরেেঃ- 
 

 

২০০৫ সরনে ১ নং আইন 

রবসেকােী জশক্ষক জনবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তডপক্ষ আইন প্রেয়নকদে প্রেীি আইন 

 
রযদহতু জশক্ষাে সাজব ডক মান উন্নয়দনে িন্য রবসেকাজে জশক্ষা প্রজিষ্ঠানসমূদহ রযাগ্য ও েক্ষ জশক্ষক জনদয়ােোদনে লদক্ষ  

রবসেকাজে  জশক্ষক  জনবন্ধন  ও  প্রিযয়দনে  িন্য এ ক টি     ে ঠ ন  কো সমীচীন ও প্ররয়ািনীয়; 

রসরহতু এিদ্বাো জনম্নরূপ আইন কো হইল ংেঃ     

 
১।        সংজক্ষপ্ত জশদোনাম ও প্রবিডন ।  ( ১ )  এ ই আই ন রবসেকাজে জশক্ষক জনবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তডপক্ষ আইন ২০০৫ নাদম অজভজহি 

হইরব।  

 
( ২ )  সেকাে ,  সেকােী  রে রি রট  প্রজ্ঞাপন  দ্বাো ,  রয  িাজেি  জনধ ডােে  ক জে রব  রস ই  িাজেদি  এ ই আইন বলবৎ 

হইরব। 

 
২।       সংজ্ঞােঃ- জবষয় বা প্রসদঙ্গে পজেপন্থী রকান জকছু না থাজকরল, এই আইরন 

(ক)         ‘‘ কর্তডপক্ষ ’’  অথ ড  ধাো  ৩  এ ে  অধীন  প্রজিজষ্ঠি  রবসেকাজে  জশক্ষক   জনবন্ধন  ও 

প্রিযয়ন কর্তডপক্ষ; 

 
(৫৯৭) 

মূল্য ংেঃ টাকা 

৩.০০
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৫৯৮                      বাংলাদেশ রেদিট, অজিজেক্ত, রেব্রুয়ােী ১৫, ২০০৫ 
 

 
 

(ি)         ‘‘রচয়ােম্যান’’ অথ ড কর্তডপরক্ষে রচয়ােম্যান; 

(ে)         ‘‘িহজবল’’ অথ ড কর্তডপরক্ষে িহজবল; 

(ঘ)         ‘‘জনব ডাহী রবার্ ড’’ অথ ড ধাো ৬ এে অধীন েঠিি কর্তডপরক্ষে জনব ডাহী রবার্ ড; 

(ঙ)         ‘‘ জনবন্ধন ’’   অথ ড   কর্তডপক্ষ   কর্তডক   জনধ ডাজেি   মাদনে   জভজিদি   জশক্ষক   জহসাদব 

রবসেকােী জশক্ষা প্রজিষ্ঠারন জনদয়ােলারভ আগ্রহী জশক্ষকরেে জনবন্ধন; 

(চ)         ‘‘প্রজবধান’’ অথ ড এই আইরনে অধীন প্রেীি প্রজবধান; 

(ে)         ‘‘ প্রিযয়ন ’’  অথ ড  কর্তডপক্ষ  কর্তডক   জনধ ডাজেি   মাদনে  জভজিদি  জশক্ষক   জহসাদব 

রবসেকাজে   জশক্ষা  প্রজিষ্ঠাদন   জনদয়াজিি   ও   জনদয়ােলাদভ   আগ্রহী   জশক্ষকদেে প্রিযয়ন প্রোন; 

(ি)        ‘‘জবজধ’’ অথ ড এই আইরনে অধীন প্রেীি জবজধ; 
(ঝ)         ‘‘রবসেকােী জশক্ষা প্রজিষ্ঠান’’ অথ ড জশক্ষা মন্ত্রোলরয়ে অধীন  

      (অ) মাধ্যজমক ও উচ্চ জশক্ষা অজধেপ্তে বা রকান স্বীকৃি প্রজিষ্ঠান হইদি স্বীকৃজিপ্রাপ্ত রবসেকাজে জনম্ন মাধ্যজমক স্কুল; 

      (আ) মাধ্যজমক ও উচ্চ জশক্ষা রবাদর্ ডে বা রকান স্বীকৃি প্রজিষ্ঠান হইদি স্বীকৃজিপ্রাপ্ত 

(১) রবসেকােী মাধ্যজমক স্কুল 

(২) রবসেকােী মাধ্যজমক স্কুল ও করলি; এবংং 

(৩) রবসেকােী করলি; 

        (ই)    বাংলাদেশ কাজেেেী জশক্ষা রবার্ ড বা রকান স্বীকৃি প্রজিষ্ঠান হইদি স্বীকৃজি প্রাপ্ত 

 
(১) রবসেকাজে রভাদকশনাল রেজনং ইনজস্টটিউট/দটকজনকযাল স্কুল ও  

(২) রবসেকােী পজলরটকজনক ইনজষ্টটিউট; 
(৩) রভা দকশনাল / দটকজনকযাল  রকাস ড প জেচালনাকােী  রবসেকাজে   জশক্ষা প্রজিষ্ঠান; এবংং 

(৪)  জবিদনস ম্যাদনিদমন্ট রকাস ড প জেচালনাকােী  রবসেকাজে   জশক্ষা  

          (ঈ)  বাংলাদেশ মােোসা জশক্ষা রবার্ ড বা রকান স্বীকৃি প্রজিষ্ঠান হইদি স্বীকৃজিপ্রাপ্ত     

(১) রবসেকােী োজিল, আজলম, োজিল ও কাজমল মােোসা; এবং 

(২) রবসেকাজে সংযুক্ত এবদিোয়ী, োজিল, আজলম, োজিল ও কাজমল মােোসা; 

         (উ)  িািীয় জবশ্বজবদ্যালয় বা অন্য রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় হইদি স্বীকৃজিপ্রাপ্ত স্নািক বা স্নািদকািে করলি; 

 
(ঞ)   ‘‘ জশক্ষক ’’ অথ ড জশক্ষা মন্ত্রোলদয়ে আওিাধীন সকল রবসেকাজে জশক্ষাপ্রজিষ্ঠারন কম ডেি জশক্ষক; 

(ক)    “সেস্য” অথ ড জনব ডাহী রবাদর্ ডে সেস্য; রচয়ােম্যানও উহাে অন্তর্ভ ডক্ত হইদবন; এবং  

(ি)    ‘‘সাব ডক্ষজেক সেস্য’’ অথ ড কর্তডপরক্ষে সাব ডক্ষজেক সেস্য। 

 
৩ । কর্তডপক্ষ প্রজিষ্ঠা। (১) এই আইন বলবৎ হইবাে পে রবসেকাজে জশক্ষক জনবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তডপক্ষ নাদম একটি কর্তডপক্ষ প্রজিজষ্ঠি 

হইরব। 

(২)  কর্তডপক্ষ একটি সংজবজধবদ্ধ কর্তডপক্ষ হইদব এবং ইহাে স্থায়ী ধাোবাজহকিা ও একটি সাধােে সীলদমাহে থাজকদব এবং এই আইদনে 

জবধানাবলী সাদপদক্ষ, ইহাে স্থাবে ও অস্থাবে উভয় প্রকাে সম্পজি অিডন কজেবাে, অজধকাদে োজিবাে ও হস্তান্তে কজেবাে ক্ষমিা থাজকদব 

এবং কর্তডপক্ষ ইহাে নারম মামলা োরয়ে কজেরি পাজেরব এবং উক্ত নারম ইহাে জবরুরদ্ধও মামলা োরয়ে কো যাইরব। 

 
৪ ।  কর্তডপদক্ষে প্রধান কায ডালয়, ইিযাজে।  ( ১ )  কর্তডপদক্ষে প্রধান কায ডালয় ঢাকায় থাজকদব;  

( ২ )  কর্তডপক্ষ, প্রদয়ািদন, সেকাদেে পূব ডানুমজিক্রদম, বাংলাদেদশে রয রকান স্থাদন উহাে শািা কায ডালয় স্থাপন কজেরি পাজেরব। 

 
৫ ।  কর্তডপদক্ষে পজেচালনা, ইিযাজে। ( ১ ) কর্তডপদক্ষে পজেচালনা ও প্রশাসনএকটি জনব ডাহী রবাদর্ ডে উপে ন্যস্ত থাজকদব এবং কর্তডপক্ষ রর্ সকল 

ক্ষমিা প্রদয়াে ও কায ড সম্পােন কজেদি পাজেদব জনব ডাহী রবার্ ডও রসই সকল ক্ষমিা প্ররয়াে ও কায ড সম্পােন কজেরি পাজেরব। 

( ২ )  জনব ডাহী রবার্ ড ইহাে ক্ষমিা প্রদয়াে ও কায ড সম্পােদনে রক্ষদে সেকাে কর্তডক প্রেি জনরে ডশনা অনুসেে কজেরব। 

 
৬।  জনব ডাহী রবার্ ড েঠন। (১) জনম্নবজে ডি সেস্যরেে সমন্বদয় জনব ডাহী রবার্ ড েঠিি হইরব, 

যথােঃ 

(ক) রচয়ােম্যান, (পোজধকাে বরল); 
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(ি)  সেস্য (প্রশাসন ও অথ ড), (পোজধকাে বরল); 

(ে)  সেস্য (মূল্যায়ন/পেীক্ষা প্রিযয়ন), (পোজধকাে বরল); (ঘ)  

সেস্য (জশক্ষা িিব/জশক্ষা মান), (পোজধকাে বরল); 

(ঙ)  মহাপজেচালক, মাধ্যজমক ও উচচ জশক্ষা অজধেপ্তে, (পোজধকাে বরল); 

(চ)  মহাপজেচালক, কাজেেেী জশক্ষা অজধপ্তে, (পোজধকাে বরল); 

(ে)  রচয়ােম্যান, বাংলাদেশ মােোসা জশক্ষা রবার্ ড, (পোজধকাে বরল); 

(ি) জশক্ষা মন্ত্রোলয় কর্তডক মদনানীি উক্ত মন্ত্রোলদয়ে অনুযন উ-সজচব পেময ডাো সম্পন্ন একিন কম ডকিডা; 

(ঝ) অথ ড জবভাে কর্তডক মদনানীি উক্ত জবভাদেে অনুযন উ-সজচব পেময ডাো সম্পন্ন একিন কম ডকিডা; 

(ঞ) ঢাকা জবশ্বজবদ্যালদয়ে ভাইস-চযাদেলে কর্তডক মদনানীি উক্ত জবশ্বজবদ্যালদয়ে অধীন  জশক্ষা ও েদবষো ইনজষ্টটিউরটে একিন 

অধ্যাপক; এবং 

(ট)  িািীয় জবশ্বজবদ্যালদয়ে ভাইস-চযাদেলে কর্তডক মদনানীি উক্ত জবশ্বজবদ্যালদয়ে অজধর্ভক্ত প্রজিষ্ঠারনে একিন অধ্যাপক। 

( ২ )  উ প - ধাো ( ১ ) এ ে েো ( ি ) , ( ে ) ও ( ঘ ) এ উজিজিি সেস্যেে কর্তডপদক্ষে সাব ডক্ষজেক সেস্য হইদবন এবং ি া  হাো সেকাে কর্তডক 

জনদয়াজিি হইদবন এবং িাঁহাদেে চাকুেীে শিডাজে সেকাে কর্তডক জস্থেীকৃি হইদব। 

 
৭ ।  জনব ডাহী রবাদর্ ডে সভা।- ( ১ )  এ ই ধাো ে অন্যান্য জবধানাবলী সাদপদক্ষ, জনব ডাহী রবার্ ড উহাে সভাে কায ডপদ্ধজি জনধ ডােে কজেরি পজেরব। 

(২) জনব ডাহী রবারর্ ডে সকল সভা উহাে রচয়ােম্যান কর্তডক জনধ ডাজেি স্থান ও সমরয় অনুজষ্ঠি হইরবেঃ 

 িদব শিড থাদক রয, প্রজি জিন মাদস জনব ডাহী রবাদর্ ডে কমপদক্ষ একটি সভা অনুজষ্ঠি হইদব। 
 

( ৩ )  রচয়ােম্যান জনব ডাহী রবাদর্ ডে সকল সভায় সভাপজিত্ব কজেদবন এবং িাঁহাে অনুপজস্থজিদি জনব ডাহী রবাদর্ ডে রকান সেস্য রিযষ্ঠিাে 

ক্রমানুসাদে সভায় সভাপজিত্ব কজেরবন। 

 

( ৪ )  জনব ডাহী রবাদর্ ডে অন্যান্য প াঁচিন সেদস্যে উপজস্থজিদি উহাে সভায় রকাোম হইদব, ি রব মুলিবী সভাে রক্ষরে রকান রকাোদমে 

প্রদয়ািন হইদব না। 
 

( ৫ ) উপজস্থি সেস্যেদেে সংখ্যােজেষ্ট রভাদট সভাে জসদ্ধান্ত গৃহীি হইদব এবং রভাদটে সমিাে রক্ষরে সভায় সভাপজিত্বকােী সেরস্যে জদ্বিীয় 

ও জনে ডায়ক রভাট প্রোরনে ক্ষমিা থাজকরব। 
 

( ৬ )  শুধুমাে রকান সেস্য পদে শুন্যিা বা রবার্ ড েঠদন ত্রুটি থাজকবাে কােদে জনব ডাহী রবাদর্ ডে রকান কায ড বা কায ডধাো অববধ হইরব না এবং 

িৎসম্পরকড রকান প্রশ্ন উত্থাপন কো যাইদব না। 

 
৮। কর্তডপরক্ষে কায ডাবলী।- কর্তডপরক্ষে কায ডাবলী হইদব জনম্নরূপ, যথােঃ  

 (ক) রবসেকােী জশক্ষা প্রজিষ্ঠানসমূরহে জশক্ষক চাজহো জনরূপে;  

 (ি)  জশক্ষকিা রপশায় জনরয়াে প্রোরনে রযাগ্যিা জনধ ডােে; 

(ে)  িািীয়ভাদব জশক্ষক-মান জনধ ডােে, রযাগ্যিা জনরূপে এবং এিেসম্বন্ধীয় প্রদয়ািনীয় কায ডক্রম গ্রহে; 

(ঘ)  রবসেকাজে  জশক্ষা প্রজিষ্ঠাদন ে  জশক্ষক জনব ডাচদনে সুজবধাদথ ড জবজধ দ্বাো জনধ ডাজেি পদ্ধজিরি পেীক্ষাে মাধ্যদম উিীে ড জশক্ষকরেে 

িাজলকা প্রেয়ন, জনবন্ধন ও প্রিযয়ন;  

(ঙ)  জশক্ষকরেে িাজলকা প্রেয়ন, জনবন্ধন ও প্রিযয়রনে িন্য প্ররয়ািনীয় পেীক্ষা ও সনে ইিযাজে িারি জে জনধ ডােে ও আোয়; 

(চ)  জশক্ষকিা রপশাে উন্নয়ন এবংং গুেেি মান বৃজদ্ধে িন্য সেকােরক পোমশ ড োন; 

(ে)  আন্তিডাজিক পয ডাদয়ে জশক্ষা প্রজিষ্ঠান হইদি প্রাপ্ত জশক্ষােি রযাগ্যিাে মান যাচাই ও জশক্ষােি রপশায় অন্তন্তর্ভ ডজক্ত; 

(ি) এই আইন বলবৎ হইবাে পূদব ড জনদয়ােপ্রাপ্ত এম,জপ,ও-র্ভক্ত রবসেকাজে জশক্ষকদেে পয ডায়ক্রদমএকটি জনজে ডষ্ট সময়সীমাে মদধ্য 

প্রজশক্ষদেে মাধ্যদম মান উন্নয়দনে ব্যবস্থা জনজিিকেে;   

(ঝ) উপযু ডক্ত কায ডাবলী এবং এই আইদনে অধীন অন্যান্য জবধাদনে উদেশ্য পূেেকদে প্রদয়ািনীয় ও আনুসংজেক কায ডাবলী সম্পােন 

কো; 

(ঞ) জবজধ বা প্রজবধান দ্বাো জনধ ডাজেি োজয়ত্ব পালন; এবং 
(ট)  সেকাে কর্তডক প্রেি অন্যান্য োজয়ত্ব পালন। 

 
৯ ।  কর্তডপদক্ষে অজধদক্ষে।– এই আইদনে উদেশ্য পূেেকদে রেদশে সকল রবসেকাজে জনম্নমাধ্যজমক, মাধ্যজমক, মাধ্যজমক সংযুক্ত উচ্চ 

মাধ্যজমক, উচ্চ মাধ্যজমক, স্নািক ও স্বািদকািে পয ডাদয়ে জশক্ষা প্রজিষ্ঠান এবং সমপয ডাদয়ে কাজেেজে জশক্ষা প্রজিষ্ঠান, রভাদকশনাল, 

রটকজনকযাল ও জবিদসন ম্যাদনিদমন্ট রকাস ড পজেচালনাকােী প্রজিষ্ঠান ও োজিল, আজলম, োজিল, কাজমল ও সংযুক্ত এবদিোয়ী, োজিল, 

আজলম, োজিল ও কাজমল মােোসাসমূহ এবং সময় সময় সেকাে কর্তডক জনরে ডজশি অন্যান্য জশক্ষা প্রজিষ্ঠান কর্তডপরক্ষে অজধরক্ষের্ভক্ত 

হইরব। 
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১ ০ ।  রবসেকাজে জশক্ষা প্রজিষ্ঠাদন জশক্ষক জনদয়াদেে িাজলকা প্রেয়ন, ইিযাজে।- ( ১ )  কর্তডপক্ষ সেকাদেে পূব ডানুদমােনক্রদম, প্রজবধান দ্বাো 

জনধ ডাজেি পদ্ধজিদি রবসেকাজে  জশক্ষা প্রজিষ্ঠাদন  জশক্ষক জনদয়ারেে উরেরশ্য রযাগ্য জশক্ষকরেে িাজলকা প্রেয়ন, জনবন্ধন ও প্রিযয়ন 

কজেরব। 
( ২ )  উ প - ধাো  ( ১ ) এ ে অধীন কর্তডপক্ষ কর্তডক প্রেীি জশক্ষকদেে িাজলকায় অন্তর্ভ ডক্ত, জনবজদ্ধি ও প্রিযয়নকৃি না হইদল রকান ব্যজক্ত 

রকান রবসেকাজে  জশক্ষা প্রজিষ্ঠাদন  জশক্ষক জহদসদব জনদয়াদেে িন্য রযাগ্য জবদবজচি হইদবন নােঃ   

  িদব শিড থাদক রয, এ আইন বলবৎ হইবাে পূদব ড পাঠোদনে অনুমজিপ্রাপ্ত জশক্ষা প্রজিষ্ঠাদন ববধভারব জনরয়ােপ্রাপ্ত জশক্ষকরেে রক্ষরে এই 

ধাোে জবধান প্ররযািয হইদব না। 

 
১ ১ ।  রচয়ােম্যান।- ( ১ ) কর্তডপদক্ষে একিন রচয়ােম্যান থাজকদবন, জযজন জনব ডাহী রবাদর্ ডেও রচয়ােম্যান হইরবন এবংং জনব ডাহী রবারর্ ডে সভায় 

সভাপজিত্ব কজেরবন। 

 

( ২ )  সেকাে কর্তডক অজিজেক্ত সজচব বা যুগ্মসজচব পেময ডাোসম্পন্ন একিন কম ডকিডা অথব্ জবশ্বজবদ্যালয় বা সেকােী কদলদিে 

একিন প্রজথিযশা এবং প্রবীে অধ্যাপক রচয়ােম্যান জনযুক্ত হইদবন এবং  িাঁহাে চাকুেীে শিডাজে সেকাে কর্তডক জস্থেীকৃি হইরব। 
 

( ৩ )  রচয়ােম্যান কর্তডপদক্ষে সাব ডক্ষজেক প্রধান জনব ডাহী হইদবন; এবং এই আইদনে জবধানাবলী সাদপদক্ষ, জনব ডাহী রবার্ ড কর্তডক  

জনরে ডজশি কায ডাবলী সম্পােন, ক্ষমিা প্ররয়াে ও োজয়ত্ব সম্পােন কজেরবন। 
 

( ৪ )  রচয়ােম্যাদনে পে শুন্য হইদল, জকংবা অনুপজস্থজি, অসুস্থিা বা অন্য রকান কােদে রচয়ােম্যান িাঁহাে োজয়ত্ব পালদন অসমথ ড 

হইদল শুন্য পদে নবজনযুক্ত রচয়ােম্যান কায ডভাে গ্রহে না কো পয ডন্ত জকংবা রচয়ােম্যান পুনোয় স্বীয় োজয়ত্ব পালদন সমথ ড না হওয়া 

পয ডন্ত সেকাে কর্তডক মদনানীি রকান ব্যজক্ত রচয়ােম্যানরূদপ োজয়ত্ব পালন কজেদবন। 

 

 

১ ২ । কম ডকিডা ও কম ডচােী জনদয়াে।- ( ১ ) কর্তডপক্ষ উহাে কায ডাবলী সুষ্ঠভুাদব সম্পােদনে উরেরশ্য একিন সজচবসহ প্ররয়ািনীয় সংখ্যক 

কম ডকিডা ও কম ডচােী জনদয়াে কজেরি পাজেরবেঃ 

 িদব শিড থাদক রয, সেকাদেে পূব ডানুদমােন ব্যজিদেদক কর্তডপক্ষ রকান সজচব, কম ডকিডা ও কম ডচােী জনদয়াে কজেরি পাজেরব না। 
 

( ২ ) কর্তডপদক্ষে সজচব, কম ডকিডা ও কম ডচােীদেে জনদয়াে পদ্ধজি এবং িাঁহাদেে চাকুেীে শিডাবলী প্রজবধান দ্বাো জনধ ডাজেি হইদব।  

 
১ ৩ ।  ক জম টি । - কর্তডপক্ষ এই আইদনে উদেদশ্য পূেেকদে সুস্পষ্ট োজয়ত্ব পালদনে িন্য এক বা একাজধক কজমটি েঠন কজেরি পাজেরব। 

 
১ ৪ ।  কর্তডপদক্ষে িহজবল।-  ( ১ ) কর্তডপদক্ষে কায ড পজেচালনাে িন্য উহাে একটি জনিস্ব িহজবল থাজকদব এবং জনম্নবজে ডি উৎসসমূহ হইদি 

প্রাপ্ত অথ ড উক্ত িহজবরল িমা হইরব, যথােঃ- 
 

(ক)   সেকাে কর্তডক প্রেি অনুোন; 

(ি)   সেকারেে অনুরমােনসহ রকান জবরেশী সেকাে বা সংস্থা বা রকান আন্তিডাজিক সংস্থা কর্তডক প্রেি অনুোন; 

(ে)   রকান স্থানীয় কর্তডপক্ষ কর্তডক প্রেি অনুোন; (ঘ)   

রকান প্রজিষ্ঠান বা ব্যজক্ত কর্তডক প্রেি অনুোন; (ঙ)   

কর্তডপরক্ষে অথ ড জবজনদয়াে হইদি প্রাপ্ত মুনাো; 

(চ)   কর্তডপক্ষ কর্তডক আোয়কৃি জনবন্ধন জে, প্রিযয়ন জে ও অন্যান্য জে এবং আয়; এবং 
(ে)   সেকাে কর্তডক অনুরমাজেি অন্য রকান উৎস হইদি প্রাপ্ত অথ ড। 

 

( ২ ) কর্তডপদক্ষে িহজবল বা উহাে অংশ জবদশষসেকাে কর্তডক অনুদমাজেি িাদি  কো যাইরব। 
 

( ৩ )  উ ক্ত  ি হ জব রল িমাকৃি অথ ড কর্তডপদক্ষে নাদম িৎকর্তডক অনুদমাজেি রকান িেজসল ব্যাংদক িমা োিা হইরব। 
 

(৪) জবজধ দ্বাো জনধ ডাজেি পদ্ধজিরি উক্ত িহজবল েক্ষে ও উহাে অথ ড ব্যয় কো যাইরব। 

 
১ ৫ ।  বাদিট।– কর্তডপক্ষ প্রজি বৎসে সেকাে কর্তডক জনধ ডাজেি সমদয়ে মদধ্য পেবিী অথ ড বৎসদেে বজষ ডক বাদিট জববেেী সেকাে কর্তডক 

জনধ ডাজেি েেদম অনুদমােদনে িন্য সেকাদেে জনকট রপশ কজেরব এবং উহারি উক্ত অথ ড বৎসদে সেকারেে জনকট হইরি কর্তডপরক্ষে 

জক পজেমাে অরথ ডে প্ররয়ািন হইদব উহাে উরিি 

থাজকরব। 

 
১ ৬ । জহসাবেক্ষে ও জনেীক্ষা।-  ( ১ )  কর্তডপক্ষ যথাযথভাদব উহাে িহজবদলে জহসাবেক্ষে কজেদব এবং জহসারবে বাজষ ডক জববেেী প্রস্ত্িি 

কজেরব। 
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( ২ )  বাংলাদেদশে মহা-জহসাব জনেীক্ষক ও জনয়ন্ত্রক, অিেঃপে মহা-জহসাব জনেীক্ষক নাদম অজভজহি, প্রজি বৎসে কর্তডপদক্ষে 

িহজবদলে জহসাব জনেীক্ষা কজেদন এবং জনেীক্ষা জেদপাদট ডে একটি কজেয়া অনুজলজপ সেকাে এবং রক্ষেমি, কর্তডপরক্ষে জনকট রপশ কজেরবন। 

 

( ৩ )  উ প - ধাো  ( ২ ) এ ে অধীন জহসাব জনেীক্ষাে উদেদশ্য মহা-জহসাব জনেীক্ষক জকংবা িাঁহাে জনকট হইদি এিদুদেদশ্য 

ক্ষমিাপ্রাপ্ত রকান ব্যজক্ত কর্তডপদক্ষে সকল রেকর্ ড, েজলল-েস্তাদবি, নেে বা ব্যাংদক েজিি অথ ড, িামানি, ভান্ডাে এবং অন্যজবধ সম্পজি 

পেীক্ষা কজেয়া রেজিদি পাজেদবন এবং রচয়ােম্যান, রকান সেস্য, কর্তডপরক্ষে সজচব বা রয রকান কম ডকিডা বা কম ডচােীরক জিজ্ঞাসাবাে 

কজেরি পাজেরবন। 

 

১ ৭ ।  প্রজিদবেন।-  ( ১ )  রচয়ােম্যান প্রজি বৎসে ৩০রশ মাদচ ড-এ বা িাহাে পূদব ড পূব ডবিী একজেদশ জর্দসম্বদে সমাপ্ত এক বৎসদে স্বীয় 

কায ডাবলী সম্বরন্ধ জেরপাট ড প্রস্ত্িি কজেরবন এবংং িাহা সেকারেে জনকট রপশ কজেরবন। 

( ২ )  সেকাে প্রদয়ািনমি কর্তডপদক্ষে জনকট হইদি রয রকান সময় উহাে রয রকান কাদিে প্রজিদবেন বা জববেেী আহবান কজেদি 

পাজেদব এবং কর্তডপক্ষ উহা সেকাদেে জনকট রপ্রেে কজেদি বাধ্য থাজকদব। 
 

১ ৮ ।  ঋে গ্রহে।-  এ ই আইদনে উদেশ্য পূেেকদে কর্তডপক্ষ, সেকাদেে পূব ডানুদমােনক্রদম ঋে গ্রহে কজেরি পাজেরব। 

 

১ ৯ ।  চুজক্ত।-  এ ই আইদনে উদেশ্য পূেেকদে কর্তডপক্ষ, সেকাদেে পূব ডানুদমােনক্রদম চুজক্ত সম্পােন কজেরি পাজেরব। 

 

২ ০ ।  সেল জবশ্বাদস কৃি কািকম ড েক্ষে।– এই আইন বা রকান জবজধ বা প্রজবধাদনে অধীন সেল-জবশ্বাদস কৃি রকান কািকদম ডে েদল রকান 

ব্যজক্ত ক্ষজিগ্রস্ত হইদল বা হওয়াে সম্ভাবনা থাজকদল িজ্জন্য সেকাে, কর্তডপক্ষ, রচয়ােম্যান, রকান সেস্য, কর্তডপদক্ষে সজচব বা কর্তডপদক্ষে 

রকান কম ডকিডা বা কম ডচােীে জবরুদদ্ধ রেওয়ানী বা রেৌিোেী মামলা বা অন্য রকান আইনেি কায ডক্রম গ্রহে কো যাইদব না। 
 

২ ১ ।  জবজধ প্রেয়দনে ক্ষমিা।– এই আইদনে উদেশ্য পূেেকদে, সেকাে, সেকােী রেদিদট প্রজ্ঞাপন দ্বাো, জবজধ প্রেয়ন কজেরি পাজেরব। 
 

২ ২ ।  প্রজবধান প্রেয়দনে ক্ষমিা।– এই আইদনে উদেশ্য পূেেকদে কর্তডপক্ষ, সেকাদেে পূব ডানুদমােনক্রদম এবং সেকােী রেদিদট প্রজ্ঞাপন 

দ্বাো, এই আইন বা রকান জবজধে সজহি অসামঞ্জস্যপূে ড না হয় এইরূপ প্রজবধান প্রেয়ন কজেরি পাজেরব। 

 
র্. রমােঃ ওমে োরুক িান 

ভােপ্রাপ্ত সজচব 

 


