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Preface
The authors humbly express his endless regards, profound gratitude and sincere homage to
the Omniscient and Almighty Allah for His never-ending grace and blessings for the
successful completion of the Training Manual.
National Agriculture Training Academy (NATA) is the apex training academy under
Ministry of Agriculture. NATA is conduction training on different topics in collaboration
with sixteen organizations under the MoA. Civil case, SDG SDG, NIS, APA. RTI are crucial
demand for different organizations now a day. Many officers have inadequate knowledge
about Civil case. For this reason NATA designed to meet the special needs of the officials.
As a result participants will equip with intellectual inputs and developing their skills.
The objective of the course is to improve participant’s knowledge and skills on Civil case,
SDG SDG, NIS, APA. RTI in day to day works.
The authors wishes to express deepest sense of gratitude, immense indebtedness and sincere
appreciation to DG, NATA and Director (Training) for their scholastic guidance, valuable
suggestions and criticism, continuous inspiration and constant encouragement throughout the
entire period of work and help in the preparation of the training manual on Civil case, SDG
SDG, NIS, APA. RTI . We believe this manual will guide the interested stakeholders to track
their training needs.

The Authors
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Part-I
Introduction to National Agriculture Training Academy (NATA)
1 The Academy
National Agriculture Training Academy (NATA) is the apex training institute for human resource
development of officers (grade-9 and above) under the Ministry of Agriculture (MoA) for providing
training on diversified fields of professional interest in agriculture sector. The Academy organizes
various training programmes related to agriculture throughout the year. The academy is established in
Gazipur as Central Extension Resources Development Institute (CERDI) on 14 March 1975 with the
financial assistance of Japan International Cooperation Agency (JICA). Afterwards, on 27 June
1984, CERDI was undertaken to the Training Wing of Department of Agricultural Extension (DAE) .

On 03 April 2013, Government of the People’s Republic of Bangladesh abolished CERDI
and established NATA as an independent organization of MoA and on 07 June 2014, NATA
has been started as a training academy.
Initially, the Academy started its functions with only 10 faculty members. Though
Government approved strength is 184, at present NATA has 74 staff members including 29
faculty members.

1.2 Location
The Academy is 25 km away from Dhaka city and 3 km away from Joydevpur Chandana
Chowrasta towards Gazipur district head quarter. It is located adjacent to Bangladesh Rice
Research Institute (BRRI) and occupied 49 acres of land. The academy provides the trainees
an ample scope to have free access to the adjacent institutions like Bangladesh Agriculture
Research Institute (BARI), Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), Seed Certification
Agency (SCA), Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University (BSMRAU),
Telecommunication College, and other government offices in Gazipur.

1.3 Vision
National Agriculture Training Academy becomes a center of excellence for developing
competent human resources in agriculture sector.

1.4 Mission
We are pledged to achieve the shared vision through:
i. Develop human resource of all organizations under MoA by imparting quality
training, research and development and publications;
ii. Enhance linkage between education, research and extension to endow agriculture
service delivery system;
iii. Network with reputed institution of home and abroad for organizational capacity
building; and
iv.
Foster a culture of continuous learning for development of knowledge-intensive
agriculture service.
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1.5. Functions
The NATA has been entrusted to perform the following functions:
i. Human resource development of the government, semi-government, autonomous
organization under MoA through training of modern and sustainable agriculture
technology;
ii. Transfer modern and sustainable agriculture technology developed by the research
organizations for the development of socio-economic conditions of farmers;
iii. Conduct demonstration, adaptive research and research of proven technologies;
iv.
Impart all sorts of in-service training with special emphasis on induction, foundation
and senior staff course;
v. Exchange publications, participants and resource persons in seminars, workshops,
conferences and training among the stakeholders;
vi.
Advice government and other organizations on training, achieving food and nutrition
security, ICT, transfer of agriculture technology, agro-based industries and
conservation environments etc.;
vii.
Help government and policy makers in framing and analyzing agricultural policies;
viii. Conduct different training activities of academy in consonance with provision of the
public administration training policy 2003; and
ix. Perform all kinds of duties directed by the government.

1.6. Goals
The Academy has set some goals for achieving its vision and mission successfully. These are
as follows:
i. Human resource development of officers (grade-9 and above) under the MoA through
training on diversified field of professional interest in agriculture sector
ii. Conduct research and development (R&D), adaptive research, demonstration to
improve training efficacy;
iii. Provide publication and library service to facilitate quality training;
iv.
Impart all sorts of in-service training with special emphasis on induction, foundation
and senior staff course;
v.
Help government and policy makers in framing and analyzing agricultural policies;
vi.
organize seminar, workshop, symposium and conference on various issues of national
and sectoral interest

1.7. Organogram of the Academy
Director General (DG) is the chief executive officer of the academy. There are 2 Directors, 12
Deputy Directors, 1 System Analyst, 1 Programmer, 17 Senior Assistant Directors, 1
Publication Officer, 1 Medical Officer, 1 Librarian, 1 Assistant maintenance Engineer, 1
Account Officer, 1 Administrative Officer and 45 support staffs. Two Directors assist DG in
overall matters of the academy and oversee the activities of two Departments namely, (i)
Department of Administration, Planning and Publication and (ii) Department of Training.
Both Directors supervises Deputy Directors and other faculty members under 2 Departments.
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Total proposed manpower of NATA is 184, but at present 74 officials are working. Different
units under two departments are as follows:
1) Department of Administration, Planning and Publications
 Administration and Support Services
 Planning and Publications
2) Department of Training
 Agronomy
 Horticulture
 Plant Pathology
 Entomology
 Soil Science
 Genetics and Plant Breeding
 Agricultural Extension and Rural Economy
 Environment and Agroforestry
 Agricultural Implements and Water Management and
 Food Processing.

1.8. Importance of Training
Training brings desirable change in Behaviour and attitude and improves knowledge and
develops skill. Skills and efficiency are two preconditions for development. Proper training
can help to increase skills and efficiency of the officer. Modern technology increases the
competitive ability of the organization and provides high quality services. Trained officers
can properly utilize such technology. Adequate training of personnel in an organization can
make the organization free from complexity and streamline simplicity. To ensure overall
development of all sectors of an economy, training can play a significant role. In the era of
globalization, the need of modern management tools and techniques cannot be exaggerated.
In response to the current needs in the ever-changing world, government officers should serve
the people with competency, sincerity and transparency. NATA attaches highest importance
on moral teaching, as well as technical and technological capacity building which is the main
goal and strategy of training. Participants become more motivated, responsive, efficient and
competent after they go through these training. Training curricula is updated regularly to cope
up with the changes in government policies and practices and as per need and demand of the
stakeholders.

1.9. Training methods in the Academy
The academy is keen enough to maintain the appropriateness and effectiveness of training
programs. Designs of both short and long term training courses are regularly improved and
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tailored to meet the beneficiary institution’s needs and goals. The methods followed are
practice oriented rather than the theoretical discussions. Study tours arranged for the trainees
to expose them to real practice in the field and society. There are some variations in the
training method based on the nature and the purpose of the training course. With some
exceptions, the Academy generally follows the following methods:
a. Lecture,
b. Participatory discussion,
c. Case study,
d. Role-play/Simulation,
e. Workshop/Seminar,
f. Field Visit,
g. Brain storming,
h. Individual and Group assignment,
i. Presentation of assignments
j. Games of various types.
NATA analyzes the training methods used by worldwide training academies and regularly
updates training methods accordingly. The Academy is committed to maintain international
standard.

1.10. Evaluation
Course Director and other faculty members are given responsibility to evaluate the
participants. The course is evaluated during pre and post training situation within 100 marks.
On the other hand the participants are also given chance to evaluate the faculties and guest
speakers by using a prescribed format. The distribution of assessment marks is as follows:
Sl. no.
Parameters
Marks
a)
Individual Assignment / Exercise/Practical Test
80
b)
Class Attendance and Overall conduct and discipline
20
Total
100

1.12. Sessions
Everyday the session is started at 9.00 am in the morning and ends at 4:30 pm in the
afternoon. There are two breaks started at 11.00 am and 12.30 pm for tea and lunch with
prayer respectively. Participants are advised to attain the class in time without fail for
avoiding any kinds of disciplinary action.
Daily Schedule
Activities

Duration
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-01:30
01:30-02:30
02:30-03:30

st

1 Session
2nd Session
Tea Break
3rd Session
Lunch and Prayer
4th Session
5th Session

14

1.13. Norms to be followed during the training





No casual leave is allowed during training period.
Participants living in the dormitory are advised to follow the norms of the dormitory.
The campus area is a “Non Smoking Zone”. Participants are advised to refrain from
smoking inside the Academy.
Participants are not allowed to enter the dormitory after 11:00pm at night.

1.14. Facilities
1.14.1. Physical Facilities
The Academy is well equipped with physical facilities in organizing training programs
though it began its journey recently. Existing facilities of the academy are as follows.











Office building-2
Class room- 3
Laboratory (Subject wise technical)
Plant protection museum- 1
Conference room- 1
Auditorium-1
Dormitory- 4
Cafeteria- 1
Greenhouse- 3
Workshop-1

1.14.2. Digital Computer cum Language Lab. and IT facilities
There is one Digital Computer cum Language Lab in the Academy. It is located on the 1 st
floor of the Administrative building. IT facilities include LAN and Wi-Fi and the whole
campus under Wi-Fi coverage. To expedite foreign language learning, NATA set up a Digital
Computer cum Language Lab. as part of the Academy’s drive for capacity building of
government officials. Participants can avail the opportunity of learning the foreign language
while they stay in NATA.

1.14.3 Recreational Facilities
The Academy has a recreation room with color T.V in the dormitory. The daily newspapers
are available in recreation room for the participants.

1.15. Links with other Training Organizations
NATA maintains good relations with other training Academies in the country including
BPATC, RPATC, BCS Administration Academy, BIAM and FIMA and so on. NATA has
plan to collaborate with international training institutes for improvement its human resources.
NATA also collaborate with national research organizations in research in agriculture sector.
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Part-II
Title of the Manual: Rules & Regulations for Organizational Management
Rationale: Officers of different organization under Ministry of Agriculture need to develop
their knowledge “Civil Case”, “Different types of law” and Contemporary issues. This training
program will provide advanced knowledge and skill on “Civil Case”, “Different types of law”
and Contemporary issues etc.

Aims:
1. To improve skills on filling and solving of different cases.
2. To increase knowledge on “Different types of law”.
3. To solve the problems related to organizational management

Summary of the Manual:
The manual of Rules & Regulations for Organizational Management contains three modules.
The modules are “Civil Case”, “Different types of law” and Contemporary issues. The first
modules are comprised with ten lessons, second module consists by seven lessons and last
module has nine lessons. In total there are 26 lessons. All lessons have detailed lesson plan.
Lesson sheets are attached after lesson plan where applicable. This manual will improve the
skill and knowledge of participants and other relevant personnel on Civil Case, Different types
of law and Contemporary issues etc. At a glance the summary of the manual is as follows:
Module No.

Title of the module

No. of Lesson

1

Civil Case

10

2

Different types of law

07

3

Contemporary issues

09
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Module-01
Title

: Civil Case

Objectives

: To develop skill and knowledge on Civil Case so that participants can

apply their Knowledge in respective fields.
Learning Outcomes : After completion of the module, participants will be able to:
1. identify problems of civil case
2. classify different type of problem
3. explore procedure of filing civil appeal
4. state the procedure of solving different types of problem about civil case

Reference

Lesson

Contents/Topics

14.1.1

1

Different type of civil cases/Suits in different
courts and various stages of a case/Suit.

L, D and E

14.1.2

2

Procedure for institution of civil cases/Suits

L, D and E

14.1.3

3

Timing of appeal in different court and filing
system of appeal
14.1.4
4
Discussion on procedure of filing cases/appeals
before the Administrative Tribunal (AT) and
Administrative Appellate Tribunal (AAT).
Detail discussion on writ petitions
14.1.5
5
Civil petition for leave to appeal and procedure
of filing civil appeal
14.1.6
6
Essential documents for review petition and its
procedure
14.1.7
7
Drafting of written statements containing Para
wise reply of the plaint and Memorandum of
appeal and its valuation
14.1.8
8
Analysis to implement the SC Ruling 17BLC
(AD) 91 and 18 MLR (AD) 372 for transfer
project personnel to revenue head.
14.1.9
9
Preparation of written statements containing
para wise reply of plaint and transmission
thereof
14.1.10
10
Steps to be taken by the Government in cases
filed in different civil courts
 L= Lecture, D= Discussion, E= Exercise
\
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Methods

L, D and E
L, D and E

L, D and E
L, D and E
L, D and E

L, D and E

L, D and E

L, D and E

Lesson Plan
Lesson

:

1

Title

:

Different type of civil cases/Suits in different courts and various
stages of a case/Suit

Target population
Duration
Aims

: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
: 60 minutes
: To teach participants about different type of civil cases/Suits in
different courts and various stages of a case/Suit so that the
participants can conceptualize civil cases/Suits.
: At the end of the session the participants will be able to:
 state civil cases/suits;
 mention the key issues of civil cases/suits; and
 describe the different types of civil cases/suits and various stages of a
case/suit

Learning outcomes

Ref. No. 14.1.1

Methods/
Techniques

Content
Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
 Topic: Different type of civil cases/Suits...
 Importance: Selecton of appropriate/ suitable
types of civil cases/suits for getting better and
judicious judgement.
 Outline of contents
Development
 Different types of civil cases/suits
 Various stages of a case/suit
 Motivation (energize)
 Challenges
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Lecture/
Discussion/
Q+A

6

Lecture,
Exercise/
Practice/
Q+A

Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
 Motivation (application of learning experience)
 References
 Forward planning

45

Discussion,
Q+A

9

Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the classroom.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

বিবিন্ন আদালতের বিবিন্ন প্রকার মামলা
১) জেলা েে আদালতে
জদওয়ানী মামলাাঃ জেলা েে আদালতে প্রথম দাতয়রকৃে মামলা।
জদওয়ানী আপীলাঃ জেলা েে আদালতের মামলার রাতয়র বিরুতে জদওয়ানী আপীল দাতয়র করা হয়।
২) সূপ্রীম জকাতট ের হাইতকাট ে বিিাতের রীট বপটিশনাঃ সাধারণোঃ জমৌবলক অবধকার ক্ষুন্ন হতল িা রাষ্ট্রীয় জকান বিষতয় সরাসবর
রীট বপটিশন দাতয়র করা হয়। বসবিল বরবিশন জেলা েে আদালতের রাতয়র বিরুু্তে সংক্ষুব্ধ হতল হাইতকাট ে বিিাতে জে
জমাক্দ্দমা দাতের করা হয়, ো বসবিল বরবিশন (বসআর) ।
ফার্ষ্ে আপীল (এফএ)ঃ বনবদ ের্ষ্ পবরমান অতথ ের অবেবরক্ত অথ ে েবিে থাকতল জদওয়ানী আপীল েেতকাতট ে দাতয়র করা োয়
না, ো হাইতকাট ে বিিাতে দাতয়র করতে হয়।
৩) সুপ্রীম জকাতট ের আপীল বিিাে: হাইতকাট বিিাতের জকান জমাকাদমায় সংক্ষুে হতল বসবিল আপীতলর অনুমবের েন্য
বসবিল বপটিশন ফর বলি টু আপীল (বসবপ) দাতয়র করতে হয় । বসবপর শুনানীতে বসবপ মঞ্জুর হতল বসএ দাতয়র করতে হয়।
উতেবিে রীট বপটিশন, বসবপ, বসএ দ্বারা জকান ব্যবক্ত সংক্ষুে হতল একই মামলার বিরুতে বরবিউ বপটিশন দাতয়র করা োয়।
(৪) প্রূশাসবনক ট্রাইব্যুনাল জমাকদমাাঃ চাকুবর সংক্রান্ত বিষতয় সংক্ষুব্ধ হতল সংবির্ষ্ বিিাতের প্রশাসবনক ট্রাইব্যুনাতল উক্ত (এটি)
জমাকদমা দাতয়র করা হয়। অে:পর এটি মামলার বিপরীতে ঢাকায় অিবিে ১টি মাত্র প্রশাসবনক আবপল ট্রাইব্যুনাতল
আপীল (এএটি) দাতয়র করা হয়।
(ি) মামলার বিবিন্ন পে োয় বনম্নরূপ:-আরবে দাবিল,
-সমন ইসুু
-বিিাদীর উপবিবে ও েিাি দাবিল
প্রাথবমক শুনানী
-ইসুু/বরচাে ে বিষয় েঠন
-েদিীর/আবিস্কার, উদঘাটন ও স্বীকৃবে
-এসবি (Settling date)
-P.H (Peremptory Heaing/ চুিান্ত শুনানী
-যুবক্ত েকে
-রায় ও বিক্রী
-বিস্কী োবর।
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Different Types of Suits/Cases in Different Civil Courts and Various Stages of a Case
Relevant Law, The Code of Civil Procedure, 1908
Civil Rules and Order
The Civil Courts Act, 1887, The Family Courts Ordinance, 1985 The Money Loan Courts
Act, 2003
The Specific Relief Act, 1877
Civil Courts
Court of District Judge Court of Additional District Judge
Court of Joint District Judge • Court of Senior Assistant Judge
• Assistant Judge Specialized Civil Courts
• Family Courts
• Money Loan Courts
• Bankruptcy Courts
• Labor Courts
• Administrative Tribunal
• Election Tribunal
• Village Courts
Jurisdiction of Civil Courts
• Pecuniary Jurisdiction and Territorial Jurisdiction
• Legal Jurisdiction- Section 9 of the Code of Civil Procedure
• Jurisdiction barred expressly
• Jurisdiction barred impliedly- formation of Election Tribunal
Different Types of Suits/Cases
1. Suit for declaration- Title, office, status
2. Suit for recovery of khas possession of land/ Section of 145 of CR.P.C
3. Suit for specific performance of contract
4. Suit for cancellation of instruments/deeds
5. Suit for partition of immovable property
6. Suit for perpetual injunction
7. Suit for recovery of money/loan
8. Suit for establishment of title along with recovery of possession
9. Preemption suit/cases 10. Suit for cooperative matters
11. Suit for labour matters
12. Suit for service matters
20

13. Suit for small causes-rent, eviction
14. Suit for family matters
Various Stages of a Case/Suit
• Institution of Suits
• Service of summons
• Appearance of the defendant/s
• Filing of written statement by the defendant/s
• ADR- Mediation
• Framing of issues
• Discovery and inspection
• Hearing of the suit and examination of witnesses and recording of evidence
• Argument
• Judgment and decree
• Execution of decree and orders
• Appeal, Section 96, Order 41, 43 of CPC
an appeal is the re-examination of the judgment and order of lower court by higher Court on
point of law and fact.
• Review, Section 114, Order 47 of CPC
Review is the re-examination by the same Court.
• Revision, Section 115 of CPC
Revision is the examination of the judgment and order of the lower court by the higher court
on point of law.

Procedure for Institution of Civil Suits/Cases
• A civil suit is to be instituted by the presentation of a plaint Section 26, Order IV of CPC
• A suit is considered to be a civil proceeding filed in a civil court
• If a proceeding does not commence on the presentation of a plaint, it is not a suit
• Plaint is considered to be a document by presentation of which in a civil court, a party
(plaintiff) seeks relief from such court
• Particulars of the Plaint (Order VII, rule 1-6, 9 of CPC)

Plaint
• Examination of the plaint by the Sheristadar, rule 55 of CRO
• Return of plaint (Order VII, rule 10 of CPC)
21

For want of jurisdiction either pecuniary or territorial.
• Rejection of plaint (Order VII, rule 11 of CPC)
a. Where it does not disclose any cause of action;
b. When the relief claimed is undervalued and the plaintiff fails to correct the valuation
within the time fixed by the court;
c. Where the plaint is insufficiently stamped and the plaintiff fails to put in requisite stamp
papers within the time fixed by the court;
d. Where from the statement in the plaint the suit appears to be barred by any law; e. Where
any provisions of rule 9(IA) is not complied with within the timefixed by the court.

Procedural Precondition to filing of suit against the Government or any Public officer in their
official capacity
• Section 79: In a suit by or against Government, the authority to be named as plaintiff or
defendant shall be Bangladesh
• Article 146 of the Constitution
• Section 80 of CPC : Service of notice
• The object is to give time to the Government at the highest level to reconsider the matter
and to decide whether to contest the suit in case it is filed.
• Order XXVII: Other requirements
• Section 81: Exemption from arrest and personal appearance
• Section 82: Execution of decree
Steps to be taken by the Government in Cases filed in different Courts
• Reference to the Government before answering the Plaint:
Order XXVII, rule 7
• Appearance through Government Pleader ( GP)/Departmental Lawyer
• Filing written statement /objection
• Active participation to the trial proceeding
• Production of witness and evidence
• Taking follow-up at every stage of the case
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Lesson Plan
Lesson

:

Title
Target population
Duration
Aims

: Procedure for institution of civil cases/Suits
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
: 60 minutes
: To teach participants about Procedure for institution of civil
cases/Suits so that the participants can drafting different types of civil
cases/suits in the real job situation.
: At the end of the session the participants will be able to:
 mention names of different types of civil cases;
 state the procedure of civil case;
 describe the civil case; and
 procedure of civil cases.

Learning outcomes

2

Ref. No.14.1.2

Methods/
Techniques

Content

Resources
/Aids

Time
(Minutes)

Introduction:
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning//experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Procedure for institution of civil
Discussion/
6
cases/Suits
Q+A
 Importance: Gain knowledge and exposure of
institution of civil cases/suits for getting better
judgement
 Outline of contents
Development:
Lecture,
 Definition of civil cases/Suits
Exercise/
 Procedure for institution of civil cases/Suits
45
Practice/
 Practice of institution of civil cases/suits
Demonstration
 Motivation (energize)
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion:
 Assessment of LOs
Discussion,
 Summarization by using KWs
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

ক োন ো বিচোরপ্রোর্থী কেলো েে আদোলনের রোনে অসনতোষ্ট হনল বেব ন্যোে বিচোনরর আশোে উচ্চ আদোলনে মোমলো পবরচোল ো
রনে পোনর । এ ছোড়ো ক োন ো ব্যবি আগোম েোবম , অতি বেী োলী েোবম , বরট মোমলো এিং ে স্বোনর্থ ব কেন োন ো বিষনে উচ্চ
আদোলনে মোমলো দোনের রো েোে। িোংলোনদনশর বিচোর ব্যিস্থোে সুবপ্রম ক োট বই হনে সনি বোচ্চ আদোলে। উচ্চ আদোলনে মোমলো
ব ষ্পবির পরপর েো িোস্তিোে হনে েোে। সুবপ্রম ক োনট বর দুটি শোখো রনেনছ । এ টি হোইন োট ব বিভোগ এিং অপরটি আবপল বিভোগ
। অন কদনশ সুবপ্রম ক োনট বর পরও বিনটন র বপ্রবভ োউবিনল আপীল রোর সুনেোগ রনেনছ। েনি িোংলোনদনশ এখ কসই
ব্যিস্থো ক ই। পোনশর কদশ ভোরনে এ োবি হোইন োট ব র্থো নলও িোংলোনদনশ হোইন োট ব এ টি। হোইন োট ব বিভোগ এিং আবপল
বিভোগ দুনটো এ ই এলো োে অিবস্থে।
কেসি বিষনে হোইন োনট ব মোমলো হে
সোিোরণে কেলো েে আদোলনে বিচোর প্রবিেো কশষ হনল েোর পনর হোইন োট ব িো উচ্চ আদোলনে আবপল রো েোে। এ ছোড়ো ব ম্ন
আদোলনে ক োন ো ব্যবির মৃত্যুদণ্ডোনদশ হনল েো িোস্তিোেন সর োর পক্ষ হোইন োনট বর অনুনমোদন র েন্য আসনে পোনর। আিোর
ব ম্ন আদোলনে চলমো বিচোর প্রবিেোর বিরুনে আপবি েোব নেও উচ্চ আদোলনে মোমলো দোনের রো েোে। এ ছোড়ো ব ছু ব ছু
বিষনে হোইন োট ব ক োন ো ব বদ বষ্ট মোমলোর ব্যোপোনর ব ম্ন আদোলেন ব নদ বশ ো কদ , আিোর অন কক্ষনে মোমলোটিন উচ্চ
আদোলনে ব নে আনস । ব ছু ব ছু মোমলো আনছ কেগুনলোনে সরোসবর হোইন োনট ব কেনে হে, কেম : ক োম্পোব সংিোত মোমলো,
বিস্টো বিিোহ সংিোত মোমলো, এডবমরোবলটি িো সমুদ্রগোমী েোহোে সংিোত মোমলো। হোইন োনট বর কমোট ৩৩টি কিঞ্চ রনেনছ।
েন্মনে কিবশর ভোগই দ্বৈে কিঞ্চ। নে টি এ কিঞ্চও রনেনছ। এসি বিচোর নক্ষ বিচোর সম্পন্ন হে।
বরট
ক োন ো োগবর ে স্বোর্থ ব িো ব্যবিগে বিষনে িো সর োবর-কিসর োবর ক োন ো বসেোনত অসনতোষ্ট হনল সংবিিোন র ১০২ িোরো
অনুসোনর বেব বরট দোনের রনে পোনর । বরনটর বিষেটি মোমলোর মনেো হনলও দুটির মনে কমৌবল ব ছু পোর্থ ব ু রনেনছ। ক উ
েবদ মন নর সর োনরর প্রণীে ক োন ো আই প্রচবলে অন্য আইন র পবরপন্থী িো সংবিিোন র সোনর্থ সোংঘবষ ব , কস কক্ষনেও
আই টিন চুোনলঞ্জ নর বরট রো েোে। অিশ্য ব ছু কক্ষে রনেনছ কেখোন বরট এিং সোিোরণ মোমলো দুটিই রো চনল। বরনট
খরচ ব ছুটো কিবশ হনলও সোিোরণে দ্রুে ব ষ্পবি হে।
আগোম েোবম
ক োন ো মোমলোে কেলো েে আদোলে েোবম বদনে অস্বী োর রনল এর বিরুনে হোইন োট ব িো উচ্চ আদোলনে আনিদ রনল
আদোলে েোবমন র ব নদ বশ বদনে পোনর । এ কক্ষনে সংবিষ্ট মোমলোটি ব ম্ন আদোলনে চলনে র্থোন , েবদও অবভযুি ব্যবি েোবমন
কিবরনে আসোর সুনেোগ পো । সোিোরণে বিবশষ্ট ব্যবিরো আগোম েোবমন র সুবিিো পো । েবদ ক উ আশঙ্কো নর কে োঁর বিরুনে
হেরোব মূল মোমলো হনে পোনর, েনি বেব আনগ কর্থন ই হোইন োনট ব আগোম েোবমন র আনিদ রনে পোনর । হোইন োট ব গুরুত্ব
বুনে আগোম েোবমন র ব নদ বশ বদনে পোনর । এ কক্ষনে সংবিষ্ট ব্যবির বিরুনে মোমলো রো কগনলও ওই মোমলোে োঁন কেপ্তোর
রো েোে ো।
অতি বেী োলী েোবম
ক োন ো ব্যবি কেন োন ো মোমলোে কেপ্তোর হওেোর পর ব ম্ন আদোলনে েোবমন র আনিদ রনে পোনর । ব ম্ন আদোলে েোবম ো
বদনল কস কক্ষনে বেব হোইন োট বনি েোবম চোইনে পোনর । হোইন োট ব েোবম আনিদ িোবেল রনল বেব আবপল বিভোনগ েোবম
চোইনে পোনর । বনম্ন আদোলে কর্থন আবপল বিভোগ পে বত মোমলোর নে টি স্তর। েনি আবপল বিভোনগর রোে চূড়োত।
োরো মোমলো রনে পোনর
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িোংলোনদনশর সি আদোলনে বিচোর প্রোর্থী ইনে রনল ব নের মোমলো ব নে পবরচোল ো রনে পোনর । আই েীিীর সোহোয্য
ক ওেো িোেেোমূল ে। েনি আই গে বদ বুনে আত্মপক্ষ সমর্থ ব িো ব নের িিব্য ত্যনল িরনে আই েীিীর সোহোয্য ক ওেো
প্রনেোে । সোিোরণে িোংলোনদশ িোর োউবিল র্তব কেসি আই েীিী উচ্চ আদোলনে মোমলো পবরচোল োর েন্য েোবল োভুি
হনেনছ , শুধু োঁরোই উচ্চ আদোলনে মোমলো পবরচোল ো রনে পোনর ।
কচম্বোর েে
হোইন োট ব ও আবপল বিভোনগর মেিেী কসত্য হনলো কচম্বোর েে আদোলে। ক োন ো মোমলো হোইন োনট ব ব ষ্পবি হওেোর পর আবপল
রনে হনল প্রর্থনম কচম্বোর েে আদোলনে আনিদ রনে হে । এ ছোড়ো আবপল বিভোগ ছুটিনে র্থো ো োলী েরুবর বিষনে
ব ষ্পবির েন্য প্রিো বিচোরপবে আবপল বিভোনগর এ ে বিচোর ন কচম্বোর েে বহনসনি ব নেোগ প্রদো
নর । বেব
আনিদ োরীর আনিদ বিনিচ ো নর প্রনেোেন ব নদ বশ কদ , ব ংিো ব েবমে কিনঞ্চ শু োব র েন্য বিষেটি পোঠিনে কদ । বেব
অবিস সমনের িোইনরও আনিদ শু নে পোনর , এমব িোসোেও আনিদ বিনিচ ো নর রোে বদনে পোনর । েনি কদবর রনল
আনিদ োরীর ক্ষবে হনে পোনর ক িল এম আনিদ ই বেব বিনিচ ো নর ।
আবপল বিভোগ
হোইন োট ব বিভোনগ মোমলো ব ষ্পবির পর ক োন ো পক্ষ অসনতোষ্ট হনল বেব আবপল বিভোনগ আনিদ রনে পোরনি । িোংলোনদনশ
আবপল বিভোনগর রোে চূড়োত রোে। েনি ক োন ো ব্যবি আবপল বিভোনগর রোনে অসনতোষ্ট হনল এ ই বিভোনগ পু রোে রোেটি
পু বি বনিচ োর আনিদ রনে পোনর । েোন আমরো বরবভউ বহনসনি েোব । িেবমোন আবপল বিভোনগ দুটি কিঞ্চ রনেনছ।
প্রশোসব

ট্রোইবুু োল

প্রশোসব ট্রোইবুু োল প্রেোেনের ক ো বিষে অর্থিো ক ো সংবিবিিে সংস্থোে উদ্ভূে বিষে ব ষ্পবি িো বিচোনরর দোবেত্বপ্রোপ্ত
সোবলস-সভো। এ বদন রোনের ব ি বোহী প্রবেষ্ঠো ও আমলোনদর এিং অন্যবদন কিসর োবর সংস্থো ও োগবর নদর মে োর সৃষ্ট
বিনরোি প্রশোসব ভোনি বিচোর-ব ষ্পবির অনুশীলন র িোরণো কর্থন ই প্রশোসব
ট্রোইবুু োনলর উদ্ভি। ১৯৪৭ সোনলর িোউ
প্রবসবডংস অুোক্ট-এর বভবিনেই বিটিশ আমনল প্রশোসব ট্রোইবুু োল গনড়ে উনেবছল। এ সি ট্রোইবুু োনলর আওেোে বছল সোিোরণে
বেপে সুব বদ বষ্ট বিষে, কেম সোমোবে ব রোপিো, বশশুসদন র ব িন্ধ , স্থো ীে রব্যিস্থো ইেুোবদ। যুিরোনেও বিনরোি
ব স্পবির েন্য বিনশষ বমশ রনেনছ, কেম ইন্টোর-কস্টট মোস ব বমশ , কিডোনরল কট্রড বমশ ইেুোবদ। ফ্রোনিই রনেনছ
সিনচনে শবিশোলী িরন র প্রশোসব ট্রোইবুু োল। এন িলো হে োউবিল অি কস্টট বসনস্টম। বিবভন্ন কদনশ বভন্ন বভন্ন োনম
প্রশোসব ট্রোইবুু োল বিদ্যমো ।
িোংলোনদশ সংবিিোন র ১১৭ অনুনেনদ প্রশোসব ট্রোইবুু োনলর বিিো রোখো হনেনছ। অুোডবমব নেটিভ ট্রোইবুু োলস অুোক্ট ১৯৮০
(১৯৮১ সোনলর অুোক্ট-৭) িনল িোংলোনদনশ প্রশোসব ট্রোইবুু োল গঠিে হে। এ আইন র সুব বদ বষ্ট লক্ষু হনলো প্রেোেনের
ব বিষনে বিচোনরর েন্য ট্রোইবুু োল গে রো। এ আইন িলো হনেনছ,
চোকুবরনে ব নেোবেে ব্যবির চোকুবরর শেব সম্পব ে
সর োবর কগনেট বিজ্ঞবপ্তর মোেনম ব নেোগ দোন র বদ কর্থন এই ট্রোইবুু োল োে ব র হনি। এ চোবহদোর সনে সেবে করনখ
ব আই োে ব র
সর োর বিজ্ঞবপ্তর মোেনম কঘোষণো কদে কে, ১৯৮১ সোনলর ১ কিব্রুেোবর কর্থন প্রশোসব ট্রোইবুু োল সম্পব ে
হনি। এ আইন আরও িলো হে কে, েখ সর োর এ িো এ োবি প্রশোসব ট্রোইবুু োল গে রনি, েখ প্রনেু টি
ট্রোইবুু োনলর সুব বদ বষ্ট আওেো ব ি বোরণ নর বদনে হনি। এ সদস্যবিবশষ্ট এই ট্রোইবুু োনলর সদস্য সর োর র্তব কেলো েেনদর
মে কর্থন ব নেোগপ্রোপ্ত হনি । ট্রোইবুু োনলর সদনস্যর ব নেোনগর শেবোিবল সর োর র্তব ব ি বোবরে হনি।
প্রেোেনের চোকুবরনে ব নেোবেে ক ো ব্যবির চোকুবরর শেবোিবল কপ শন র অবি োর সংিোত আনিদ েহণ ও েৎসম্পন ব
বসেোত কদওেোর সুস্পষ্ট এখবেেোর প্রশোসব ট্রোইবুু োনলর রনেনছ। প্রেোেনের চোকুবরনে ব নেোবেে ক োন ো ব্যোবি সম্পন ব েোর
র্তবপক্ষ র্তব গৃহীে কেন ো পদনক্ষনপর বিরুনে েোর আনিদ ও ট্রোইবুু োল বিনিচ ো রনে পোনর। অিশ্য আইব শেব হনলো,
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আনিদ োরীন েোর সম্পন ব গৃহীে কেন ো ব্যিস্থো িো আনদনশ সংক্ষুব্ধ ব্যবি হনে হনি। সংক্ষুে ব্যবির ঊর্ধ্বে ক ো
প্রশোসব
র্তবপক্ষ র্তব গৃহীে ব্যিস্থো িো আনদশ িোবেল, পবরিেব িো সংনশোিন র সুনেোগ র্থো নল কসনক্ষনে বিষেটি সম্পন ব
ঊর্ধ্বে র্তবপক্ষ ক ো বসেোত ো ক ওেো পে বত প্রশোসব ট্রোইবুু োল র্তব এ িরন র ক ো আনিদ েহণনেোগ্য হনি ো।
প্রশোসব ট্রোইবুু োনল এ িরন র অবভনেোনগর প্রবে োর কচনে আনিদ রোর সমেসীমোও কেঁনি কদওেো আনছ। ের্থোর্থ ব প্রশোসব
র্তবপক্ষ র্তব ক ো ব্যিস্থো িো আনদশ প্রদোন র েোবরখ কর্থন ৬ মোস পে বত এ সমেসীমো ব ি বোবরে। েো ো েোে, ২০০৭-০৮
সোনলর েত্ত্বোিিোে সর োর এ টি সংনশোি ীর মোেনম ছে মোনসর এ সমেসীমো ব ি বোরণ নর । এই সংনশোি ী এখন ো েোেীে
সংসনদ অনুনমোবদে হে ব । এ আইন প্রেোেনের চোকুবরনে ব নেোবেে ব্যবিন সংজ্ঞোবেে রো হনেনছ, বেব চোকুবরনে
মবরে রনেনছ িো অিসর ব নেনছ অর্থিো অন্য ক ো ভোনি চোকুবর কর্থন িরখোস্ত, অপসোবরে িো পদচ্যুে হনেনছ । প্রবেরক্ষো
বিভোনগর চোকুবরনে মবরে ব্যবির কক্ষনে এ সংজ্ঞো প্রনেোেু ে।
এডবমব নেটিভ ট্রোইবুু োল আনক্ট এ টি প্রশোসব আপীল ট্রোইবুু োনলরও বিিো রোখো হনেনছ। সর োর র্তব ব নেোগকৃে
এ ে কচেোরম্যো ও অপর দুে সদস্য ব নে আপীল ট্রোইবুু োল গঠিে হনি। ব নেোনগর েন্য কচেোরম্যো ও সদস্যনদর কেোগ্যেো
ব এ আইন িলো হনেনছ। কচেোরম্যো হনি এম এ ব্যবি বেব সুবপ্রম ক োনট বর বিচোর িো বিচোর
ও অবভজ্ঞেো সম্পন ও
হওেোর কেোগ্য অর্থিো প্রেোেনে মবরে এম এ ে মব েবো েোর পদমে বোদো সর োনরর অবেবরি সবচনির ব নচ ে। অপর
দুে সদনস্যর মনে এ ে হনি এম ব্যবি বেব প্রেোেনের চোকুবরনে ব নেোবেে এিং েোর পদমে বোদো যুগ্মসবচনির ব নচ
ে। অপর সদস্য হনি এ ে কেলো েে। ব নেোনগর শেবোিবল সর োর র্তব ব ি বোবরে হনি। প্রশোসব আপীল ট্রোইবুু োল
সর োবর কগনেট বিজ্ঞবপ্তর মোেনম প্রবেষ্ঠো রনে হনি। আপীল ট্রোইবুু োল প্রবেষ্ঠো নর কগনেট বিজ্ঞবপ্ত েোবর রো হে ১৯৮৩
সোনলর ২২ আগস্ট।
প্রশোসব ট্রোইবুু োনলর ক ো আনদশ িো বসেোত সম্পন ব আপীল শু ো ী এিং বসেোত প্রদোন র বিষে আপীল ট্রোইবুু োনলর
এখবেেোরভুি। ক ো ব্যবি প্রশোসব ট্রোইবুু োল র্তব প্রদি কেন ো আনদশ িো বসেোনত সংক্ষুব্ধ হনল এ িরন র আনদশ িো
বসেোত কদওেোর বদ কর্থন পরিেী দু’মোনসর মনে আপীল দোবখল রোর সুনেোগ পোনি । আপীল ট্রোইবুু োল প্রশোসব
ট্রোইবুু োনলর কেন ো আনদশ িো বসেোত িহোল রোখো, িোবেল, বৈমে কপোষণ অর্থিো পবরিেব রনে পোনর । আপীল ট্রোইবুু োল
র্তব প্রদি আনদশই চূড়েোত িনল গণ্ে হনি। ট্রোইবুু োনলর ক্ষমেো ও োে বপ্রণোলীও এ আইন বলবপিে রো হনেনছ। ট্রোইবুু োনলর
স ল োে ববিিরণী বিচোর বিভোগীে োে বপ্রণোলী বহনসনি বিনিবচে হনি।
প্রশোসব ট্রোইবুু োনলর এবিেোর এিং হোইন োনট বর রীনটর এবিেোনরর মে োর পোর্থ ব ু সুস্পষ্ট ে। প্রেোেনের চোকুবরনে
ব িহু মোমলো হোইন োনট ব রুজু রো হনে। সুব বদ বষ্ট সোংবিিোব অবি োর
ব নেোবেে মবচোরীনদর চোকুবরর শেবোিবল সম্পব ে
লঙ্ঘন র বভবিনে এসি অবভনেোগ দোনের রো হে।
িেবমোন দুটি প্রশোসব ট্রোইবুু োল রনেনছ, এ টি ঢো োে এিং অপরটি িগুড়েোে। এছোড়েো আরও ব ছু ট্রোইবুু োল ও বিনশষ
বমশ রনেনছ, কেম ই োম ট্যোক্স ট্রোইবুু োল, বসব উবরটিস এ নচঞ্জ বমশ এিং ট্যোনক্সস কসনটলনমন্ট বমশ । এছোড়েোও
রদোেোনদর আপবি ব ষ্পবির েন্য রনেনছ পৃর্থ ন্যোেপোল।
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কদওেো ী মোমলোর বিবভন্ন পে বোে, রীট মোমলো, প্রশোসব

ট্রোইবুু োল মোমলো, বরবভউ, বরবভশ , বসবপএলএ, আপীল,
মোমলো ইেুোবদ

নটম্প

ড. কমো আখেোরুজ্জোমো ।
অবেবরি মহো গর দোেরো েে, ঢো ো।
কদওেো ী মোমলো ী?
কে সমস্ত মোমলোে সম্পবির অবি োর িো পনদর মে বোদো যুি র্থোন উহোই কদওেো ী মোমলো োনম পবরবচে (িোরো-৯,
কদওেো ী োে ববিবি)
কদওেো ী মোমলোর বিবভন্ন পে বোে (Different stages of a civil suit from filing to disposal)
আরবে দোবখল (িোরো-২৬, অড বোর-৭)
সম ইসুু (অডোর-৫)
বিিোদীর উপবস্থবে ও েিোি দোবখল (অড বোর-৮)
ADR শু ো ী (িোরো-৮৯এ)
ইসুু /বিচোে ব বিষে গেণ (অড বোর-১৪)
৩০ িোরোর েদিীর/আবিষ্কোর, উদঘোট ও স্বীকৃবে (িোরো-৩০, আনদশ-১১ ও িোরো-৩২)
এস. বড (Settling Date)
P.H (Peremptory Hearing)/চূড়েোত শু ো ী (অডোর-১৮)
যুবিে ব (রুল-১২৯, Civil Rules and Orders, Vol. I)
রোে ও বডিী (অডোর-২০);
বডিী েোরী (Execution of Decree)
রীট: Writ is a written order passed by the superior courts. রীট । িলনে কমৌবল
অবি োনরর এম এ রক্ষো িচন বুেোে েোর িনল এ ে সংক্ষুব্ধ ব্যবির আনিদ িনম হোইন োট ব বিভোগ সর োবর ব ংিো
স্থো ীে র্তবপনক্ষর মবচোরীবদগন আই বিরুে োে রনে ব নষি নর র্থোন । রীট এ প্র োর কমৌবল অবি োর। োগবর নদর
অবি োনর প্রশোসন র অন্যোে, অের্থো ও অবিি হস্তনক্ষনপর প্রবে োর স্বরুপ আদোলনে রীট আনিদ রো হে।
আমোনদর কদনশর সংবিিোন র ১০২ িোরোে প্রদি ক্ষমেো িনল হোইন োট ব বিভোগ রীট সংিোত বিষনে ব্যোপ ক্ষমেো ভোনঃগ নর
র্থোন । রীট পাঁচ প্র োনরর হে, ের্থো
(১) Writ of Habeas Corpus: ক ো ব্যবিন প্রশোসব আনদশিনল িো কিআই ীভোনি আট রো হনল
হোই ক োট ব বিভোগ এই আট োনদনশর দ্বিিেোর প্রশ্ন উপস্থোপন র েন্য িন্দীন আদোলনের সোমন হোবের নর
আট োরীন েোর আট োনদনশর োরণ দশবোন োর আনদশ কদেো এিং এই আট োনদনশর যুবিসংগে ক ো োরণ ো
র্থো নল িন্দীন মুবি কদেোর আনদশ দোন র বিিো ন িন্দী প্রদশব রীট িো Writ of Habeas corpus িলো
হে। আট কৃে ব্যবি িো িন্দীর আট োনদনশর দ্বিিেো বিচোর রোই হনলো এই প্র োর রীনটর অন্যেম উনেশ্য। ব নম্নোি
কক্ষনে সমূনহ আট োনদশ অবিি হওেোর োরনণ Habeas corpus রীট েোরী হনে র্থোন
(১) কে আই িনল আট োনদশ কদেো হে, েো েবদ এম ক ো অি স্ত আই হে এিং উহো েবদ বিবি
িবহর্ভবে (ultra vires) হে অর্থিো অন্য ক ো ভোনি অবিি হে; অবেবরি ক্ষমেোপবনণর ৈোরোও ইহো
হনে পোনর।
(২) কে আইন র অিীন আট োনদশ কদেো হনেনছ েো েবদ অসোংবিিোব হে;
(৩) কে র্তবপক্ষ আট োনদশটি প্রদো নর, েো েবদ সুসংগঠিে ো হে অর্থিো আনদশটি েবদ উহোর এখবেেোর
িবহর্ভবে হে;
(৪) েখ আনদশটি মূল আইন র িবহর্ভবে (ultra vires) হে অর্থিো কে ক্ষমেোর িনল আনদশটি প্রদি
হে, েো অসৎ উনেশ্য িো Malafide এর কদোনষ দুষ্ট হে;
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৫) র্তবপক্ষ কে প্রবেব বিন আট োনদশ প্রদোন র ক্ষমেোপব রনে পোনর ো, বেব ই েবদ আট োনদশ
প্রদো নর ;
(৬) কে কে োরনণর উপর বভবি নর আট োনদশ প্রদি হে েো েবদ অবিি িো অপ্রোসবে হে,
(৭) েবদ মূল আই টি দ্বিি হওেো সনত্বও আনদশটি ক ো ভোনি সংবিিোন র ক ো শেবন ক্ষুন্ন নর,
(৮) েবদ আট োনদশ এম ক ো ব্যবি র্তব প্রদি হে, েোর উহো প্রদোন র ক ো দ্বিি এখবেেোর ক ই।
এই রীট মঞ্জুনরর েন্য বে টি কমৌবল প্রশ্ন বিনিচ ো রো হে ের্থো
( ) অবভনেোনগর বিষনে আনিদ োরীর ব্যবিগে স্বোর্থ ব আনছ ব ো? ইহোন locus standi িনল।
(খ) ঋবভনেোনগর বিষেটি ের্থোর্থ ব ব ো? ও
(গ) ের্থোসমনে অবভনেোগটি উত্থোবপে হনেনছ ব ো?
(২) Writ of Mandamus (হুকুম েোরী রীট): ল্যোটি শব্দ “Mandamus” অর্থ ব “আমরো হুকুম
রবছ”। এই রীনটর উনেশ্য হনলো ক ো ব্যবি িো সংস্থোর প্রবে হুকুম েোরী নর েোন ক ো োে ব সম্পোদন র দোিী
েো োন ো। ক ো ব্যবি, রনপোনরশ , অি স্ত আদোলে, প্রশোসব সংস্থো, ট্রোইবুু োল ইেুোবদর উপর কে ব বদ বষ্ট
োে বোিলী সম্পোদন র দোবেত্ব ন্যস্ত র্থোন , েো সঠি ভোনি পোবলে ো হনল উহোর ের্থোের্থ সম্পোদ োর েন্য
mandamus রীট এর মোেনম উহোনদর উপর হুকুম েোরী রো সম্ভি। সোিোরণে প্রশোস ন েোর ের্থোের্থ দোবেত্ব
পোলন িোে রোর েন্য এই রীটই হনে বিনশষ োে ব রী প্রবে োর। এই রীনটর মোেনম শুধুমোে “ব রনে হনি েোর
েন্যই আনদশ প্রদো রো হে ব ন্তু ব ভোনি রনে হনি কস বিষনে ইহো ৈোরো ক ো ব নদ বশ প্রদি হে ো।
খ েোরী রো হে
(১) দরখোস্ত োরীন কদখোনে হনি কে, ক ো ব্যবি িো সংস্থোর প্রবে ক ো দোবেত্ব পোল রোর েন্য েোর অবি োর
রনেনছ। েনি Writ of mandamus ৈোরো ক ো র্তবপনক্ষর বিনিচ ো ব ভবর ক্ষমেোে হস্তনক্ষপ রো েোনি ো।
(২) এরুপ সর োবর দোবেত্ব পোলন র েন্য দোিী েো োন োর অবি োর কে প্রোর্থ ব ো োরীর আনছ েো অিশ্যই কদখোনে হনি।
(৩) দরখোস্ত োরীন উি অবি োর দরখোস্ত রোর বদ পে বত বিদ্যমো র্থো নে হনি।
(৪) দরখোস্ত োরীন কদখোনে হনি কে, বেব ইনেোমনে ব বদ বষ্ট োে বটি সম্পোদন র েন্য দোিী েোব নেবছনল ব ন্তু
র্তবপক্ষ উহো প্রেুোখ্যো নরনছ ।
(৫) প্রর্থ ব ো োরীন কদখোনে হনি কে, রীট আনিদ রো ছোড়েো এ কক্ষনে অন্য ক ো োে ব রী বি ল্প প্রবে োর ক ই।
(৩) Writ of Prohibition: ইহো বিচোর বিভোগীে রীট। ইহো ৈোরো ক ো ক োট ব িো ট্রোইবুু োলন অবিি এখবেেোর
প্রনেোগ রনে ব নষি রো হে। বিচোর বিভোগীে িো আিোবিচোর বিভোগীে সংস্থো র্তব অবেবরি ক্ষমেোর ব্যিহোর ব বষে রোই
এই প্র োর রীনটর অন্যেম উনেশ্য। এই রীনটর মোেনম ক োট ব িো ট্রোইবুু োনল বিচোরোিী ক ো মোমলোর বিচোর োে বিম চোবলনে
েোওেোর বিরুনে ব নষিোজ্ঞো েোরী হনে পোনর। ব নম্নর শেব সমূহ পূরণ নরই এই রীট েোরী রো হে:
( ) অি স্ত আদোলে িো ট্রোইবুু োল ক্ষমেোর িোইনর বগনে োে ব পবরচোল ো রনল িো োে ব পবরচোল োে অবেবরি
ক্ষমেো ব্যিহোর রনল,
(খ) Principles of Natural Justice ক লংঘ রনল।
(গ) োে ব পবরচোল োর কক্ষনে অনুসৃে ীবেটি বিবি িবহর্ভবে হনল িো অসোংবিিোব হনল,
(ঘ) োে বিম কমৌবল অবি োনরর পবরপন্থী হনল।
(৪) Writ of Certiorari প্রবে োনরর কচনে প্রবেরোনঃি উিম। ক্ষমেো িবহর্ভবে োে ব প্রবেরোনঃি রোর েন্য
certiorari েোরী রো হে ব ন্তু েবদ বিবি িবহর্ভবে অিোবঞ্চে োেটি হনেই েোে, েনি েোর আই গে পবরণবে কমোচ রোর
েন্য উৎনপ্রষণ রীট েোরী রো হে। এনক্ষনে অি স্ত আদোলে কর্থন উহোর োে বিম সংিোত োগেপে, িোইল ও কর ড ব সমূহ
উচ্চ আদোলনে েলি রো হে এিং পু খোনুপু খ রুনপ উহোনদর দ্বিিেোর বিচোর রো হে। অবিি প্রমোবণে হনল উৎনপ্রষণ রীট
েোরী রো হে। দুটি উনেনশ্য উৎনপ্রষণ রীট েোরী রো হে। ের্থো
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( ) অি স্ত আদোলনের বসেোতন বিলুপ্ত িো ো চ রোর েন্য, অর্থিো
(খ) ক ো ট্রোইবুু োল িো ক ো অি স্ত আদোলে কর্থন ক ো মোমলো হোইন োট ব বিভোগনগ স্থো োতর রোর েন্য; ব নম্নোি
পবরবস্থবেনে উৎনপ্রষণ রীট মঞ্জুর রো হে
(১) কে এখবেেোর প্রনেোনগর ক্ষমেো অি স্ত আদোলনের িো ট্রোইবুু োনলর ক ই অর্থচ কসরুপ এখবেেোর েবদ প্রনেোগ রো হনে
র্থোন ;
( ) কে বিবিিে শেব সোনপনক্ষ উি এখবেেোর প্রনেোগ রো হে, েো েবদ সংবিিোন র বিবি িবহর্ভবে হে;
(খ) বিচোবর োে বিনমর বিষেিস্তুর প্রকৃবেই েবদ এখবেেোর বিহী েো সৃবষ্ট নর;
(গ) বেপে প্রোর্থবম বিষেোদীর অনুপবস্থবের োরনণ েবদ এখবেেোর বিহী েো সৃবষ্ট হে;
(ঘ) ট্রোইবুু োনলর অবিি গে েনের েন্যও এম হনে পোনর।
(২) ক্ষমেো প্রনেোনগ অপব্যিহোর হনল;
(৩) অি স্ত আদোলে, ট্রোইবুু োল অর্থিো ক ো সংস্থো কিআই ী োে রনল এিং স্বোভোবি ন্যোেবিচোনরর ীবেসমূহন লংঘ
রনল,
(৪) কর নড ব দৃষ্ট হে এরুপ আইন র ভুল সংনশোিন র উনেনশ্য।
এই রীট বিচোর বিভোগীে িো আিোবিভোগীে োে বিনমর বিরুনে েোরী হনে র্থোন ব ত িোংলোনদশ ও পোব স্তোন এই রীট প্রশোসব
ও বিচোর বিভোগীে উভে কক্ষনেই মঞ্জুর রো হে।
(৪) Writ of Quo-warranto: অবিিভোনি ক হ েবদ ক ো অবিনস োে বরে র্থোন অর্থিো ক ো অবিনসর ক ো পদ
দখল নর র্থোন , েনি েোর বিরুনে োরণ দশবোও রীট" িো Writ of Quo-warranto েোরী রো হে। ইহোর েন্য
ব নম্নোি শেব সমূনহর প্রনেোে হে
(১) অবিসটি অিশ্যই সর োবর হনে হনি;
(২) ঐ অবিসটি বিবিিে আই িো সংবিিো ৈোরো সৃষ্ট হনে হনি;
(৩) দোেিে ব্যবিন অিশ্যই অবিসোর িনল অনুমবে হনে হনি;
(৪) দোেিে ব্যবিন অবিনসর ব বদ বষ্ট পদ দখনলর েন্য অনেোগ্য হনে হনি অর্থিো উি ব্যবি আই োনুগভোনি ব যুি ,
এম হনে হনি।
(৫) বিপরীে পবরবস্থবের উদ্ভি ো হনল দোেিে ব্যবি উি অবিস কছনড়ে েোিোর পর
আর েোর বিরুনে োরণ দশবোও রীট েোরী রো েোনি ো। আমোনদর কদনশ এই রীনটর োে ব োরীেো অন্যোন্য রীনটর সোনর্থ যুি।
প্রশোসব ট্রোইবুু োল মোমলো ১৯৯০ সন র প্রশোসব ট্রোইবুু োল আইন র ৪(১) িোরোে এরুপ মোমলো এিং ক ো আদোলনে উহো
দোনের রনে হনি কস সম্বনন্ধ িলো 26169 An Administrative Tribunal shall have exclusive
jurisdiction to hear and determine applications made by any person in the
service of the Republic or of any statutory public authority in respect of the
terms and conditions of his service including pension rights, or in respect of
any action taken in relation to him as a person in the service of the Republic
or of any statutory public authority.
আিোর ঐ িোরোর (২) উপ-িোরোে উনেখ রো হনেনছ ‘A person in the service of the Republic
or of any statutory public authority may make an application to an
Administrative Tribunal under sub-section (1), if he is aggrieved by any
order or decision in respect of the terms and conditions of his service
including pension rights or by any action taken in relation to him as a
person in the service of the Republic or of any statutory public authority;
Provided that no application in respect of an order, decision or action
which can be set aside, varied or modified by a higher administrative
authority under any law for the time being in force relating to the terms
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and conditions of the service of the Republic or of any statutory public
authority or the discipline of that service can be made to the Administrative
Tribunal until such higher authority has taken a decision on the matter;
Provided further that no such application shall be entertained by the
Administrative Tribunal unless it is made within six months from the date
of making or taking of the order, decision or action concerned or making of
the decision on the matter by the higher administrative authority, as the
case may be.
আপীল ব ম্ন আদোলনের রোে ও বডিী ৈোরো সংক্ষুব্ধ হনে উচ্চ আদোলনে দরখোস্ত রোই আপীল। Appeal is the
continuation of original suit/case. কদওেো ী োে ববিবির ৯৬ িোরো এিং ৪১ আনদশ অনুসোনর আপীল রনে
হে।
বরবভশ ব ম্ন আদোলে ক িলমোে আই গে বিষনে ভুল নর ক ো আনদশ প্রদো রনল ঐ আনদশ চুোনলঞ্জ নর
উচ্চ আদোলনে আনিদ রোই বরবভশ োনম পবরবচে। ১৯০৮ সন র কদওেো ী োে ববিবির ১১৫ িোরো অনুসোনর হোইন োট ব বিভোনগ
এিং ১১৫(১) িোরো অনুসোনর কেলো েে আদোলনে অনুরুপ দরখোস্ত রো েোে।
বরবভউ মোমলো বিচোনরর সমে উপস্থোপ রো হে োই এম ক ো গুরুত্ব পূণ ব বিষে িো প্রমোনণর অভোনি মোমলোে কহনর
কগনল এিং পরিেীনে অনুরুপ েথ্য িো প্রমো পোওেো কগনল কদওেো ী োে ববিবির ১১৪ িোরো এিং ৪৭ আনদশ অনুসোনর। এ ই
আদোলনে বরবভউ আনিদ রো েোে।
বসবপএলএ Civil Petition for Leave to Appeal. হোইন োট ব বিভোগ র্তব প্রচোবরে ক ো আনদশ
ৈোরো সংক্ষুব্ধ হওেোর পর ক ো ব্যবি সরোসবর আপীল বিভোনগ ক ো আপীল রনে পোনর ো। এেন্য েোন প্রর্থনম িবণ বেো োনর
লীভ । বপটিশ দোবখল নর আপীল রোর অনুমবে ব নে হে। অনুরুপ অনুমবে পোওেোর
পর আপীল বিভোনগ ব েবমে আপীল রো েোে।
আদোলে অিমো ো “আদোলে অিমো ো” অর্থ ব কদওেো ী িো কিৌেদোরী । অিমো ো; “কদওেো ী অিমো ো অর্থ ব
ইেোকৃেভোনি ক ো আদোলনের রোে, বডিী: ব নদ বশ ো আনদশ, রীট, িো োে বিম অিমো ো অর্থিো আদোলনের ব ট প্রদি ক ো
অেী োর োমো ভে রো। “কিৌেদোরী অিমো ো অর্থ ব কমৌবখ িো বলবখে, ক ো শব্দ িো বচহ্ন ৈোরো, িো প্রদশব নেোগ্য ক ো ব ছুর
মোেনম এম ক ো ব ছু প্র োশ রো অর্থিো এম ক ো োে ব রো েোহোনে ( ) ক ো আদোলনের র্তবত্বন কহে প্রবেপন্ন রো হে িো কহে প্রবেপন্ন রোর অবভপ্রোে র্থোন অর্থিো উহোর র্তবত্ব সম্পন ব
অপপ্রচোর রো হে িো অপপ্রচোর রো হনেনছ িো অপপ্রচোনরর অবভপ্রোে র্থোন ; িো
(খ) ক ো বিচোবর োে বিোরো ক্ষুন্ন রো হে অর্থিো উহোনে হস্তনক্ষপ রো হে িো হস্তনক্ষনপর অবভপ্রোে র্থোন ; িো
(গ) অন্য ক ো ভোনি চলমো বিচোবর োে বিোরোর স্বোভোবি গবেিোরোন িোিোেস্ত নর িো হস্তনক্ষপ নর িো িোিোেস্ত রোর িো
হস্তনক্ষপ রোর অবভপ্রোে র্থোন (িোরো
২, আদোলে অিমো ো আই , ২০১৩) ।
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বিবিন্ন মামলার িকুতমন্টসমূহ এিং করণীয়















মামলার কােেপত্র হাতে পাওয়ার পর করনীয়সবলবসটর উইং এর মাধ্যতম ওকালেনানামা দাবিল;
সবলবসটর উইংতয়র মাধ্যতম েিাি জপ্ররণ, েিাি জপ্ররতণ সমতয়র প্রতয়ােন হতল সময় জনয়ার
েন্য অনুতরাধ;
সংবির্ষ্ আদালতের বিএবে/এএবে এর সাতথ জোোতোে করতে হতি;
সরকার পতে প্রতয়ােনীয় িকুতমন্ট বিএবে/এএবেতক প্রদান করতে হতি;
মামলার বনধ োবরে োবরতি আদালতে উপবিে থাকতে হতি;
শুনানীকাতল প্রবেপতের উপিাবপে যুবক্ত িন্ডন কতর েিাি প্রস্তুে করতে হতি এিং ো
বিএবে/এএবেতক প্রদান করতে হতি;
মামলায় িাদীর দািী বক এিং এতেতত্র সরকার পতে যুবক্ত বক হতে পাতর ো বনধ োরণ কতে
হতি;
মামলার কােেপত্র প্রাবির পর সংবির্ষ্ সকল পেতক বনতয় আতলাচনা করতে হতি;
সরকার পতে যুবক্ত ও প্রতয়ােনীয় িকুতমন্ট সংযুক্ত কতর দফাওয়াবর েিাি প্রস্তুে করতে
হতি।
স্বল্পেম সমতয় দফাওয়ারী েিাি প্রস্তুে কতর সবলবসটর উইতয়র মাধ্যতম আদালতে দাবিল
করতে হতি;
দফাওয়ারী েিাি জপ্ররণকাতল সকল িকুতমন্ট সংযুক্ত করা হতয়তে বকনা ো বনবিে করতে
হতি;
সরকার পতে যুবক্তেকে েথােথিাতি বলবপিে হতয়তে বকনা ো োচাই কতর বনবিে করতে
হতি;
িবণ েে পদতেপসমূহ গ্রহন করা হতল এিং মামলার সরকার পতে থাকতল সরকার মামলায়
থাকার জকান কারন জনই।
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Lesson Plan
Lesson

:

Title

: Time limit for filing appeal in different courts and procedure on
appeal
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
: 60 minutes
: To teach participants about time limit for filing appeal in different
courts and procedure on appeal so that participants can filing appeal
timely.
: At the end of the session the participants will be able to:
 deal filing appeal properly
 utilize the time limit for filing appeal

Target population
Duration
Aims

Learning outcomes

3

Ref. No.14.1.3

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aides

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
Discussion/
6
 Topic: Time limit for filing appeal …..
Q+A
 Importance: Ensure better utilization of time
and available resource for obtaining reasonable
output from filing appeal of civil case/suits
 Outline of contents
Development
 Description of appeal
 procedure of filing appeal appeal
Lecture,
45
Exercise/
 Time limit for filing appeal
Practice/
 Motivation (energize)
Demonstration
 Check attention (wrong statement)
Q+A
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available in
the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Lesson Plan
Lesson

:

Title

: Discussion on procedure of filing cases/appeals before the Administrative
Tribunal (AT) and Administrative Appellate Tribunal (AAT). Detail
discussion on writ petitions
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
: 60 minutes
: To teach participants about Discussion on procedure of filing
cases/appeals before the Administrative Tribunal (AT) and
Administrative Appellate Tribunal (AAT) and detail discussion on writ
petitions so that participants can apply and manage their official
procedure on AT, AAT and writ petitions.
: At the end of the session the participants will be able to:
 define AT, AAT, writ petition etc.;
 state the procedure of filing cases/appeal before AT, AAT; and
 prepare file and procedure of writ petition

Target population
Duration
Aims

Learning outcomes

4

Ref. No.14.1.4

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Discussion on procedure of filing
Discussion
6
cases/appeals......
Q+A
 Importance: Facilitates selection and aplication
of different procedures of filing
cases/suits/appeals before the interval.
 Outline of contents
Development
 Definition of AT, AAT, writ petition
Lecture,
 Procedure of filing cases/appeals before AT,
Exercise/
AAT
45
 Detail discussion on writ petitions
Practice/
 Practice/Exercise
Demonstration
 Motivation (energize)
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
 Motivation (application of learning)
Q+A
 References
 Forward Planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available in
the class room.
Behaviour/Performance
Condition
Criteria
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এটি, এএটি, রীট বপটিশন, বসবিল বপটিশন ফর বলি টু আপীল (বসবপ), বসবিল বরবিউ বপটিশন
(বসআরবপ) দাতয়তরর প্রতয়ােনীয় িকুতমন্ট ও প্রবকয়া
- প্রবেটি মামলার জেতত্র ও ওকালেনামা দাবলক করতে হয়।

- এটি মামলার জেতত্র আরবের সাতথ সংবির্ষ্ সংযুবক্ত বদতে হয়
- এএটি মামলার জেতত্র আরবের কবপ, দফাবিবক্তক েিাি, ওকালেনামা েবকেে রাতয়র সাটিফাইি কবপ,
(বিিােীয় মামলায় কােেপত্র েবদ থাতক।
- রীট বপটিশন , আরবে, প্রতয়ােনীয় সংযুবক্ত ও ওকালে নামা।
ে
- বসবপ মামলার জেতত্র:-বনম্ন আদালতের রাতয়র সাটিফাইি
কাবপ, আরবের কবপ, ওকালেনামা, আপীতলর
যুবক্ত, বিলম্ব হতল বিলতম্বর ব্যাখ্যা।
- বসএ: বসবপ মামলার জপপারকুক, বসবপ এর রাতয় সাটিফাইি কবপ, একালে নামা ও নতুন িকুতমন্ট ো পূতি ে
প্রচবলে হয়বন।
বরবিউ বপটিশন : বরবিউ বপটিশন বিতশষ কতর বরবিউ বপটিশন দাতয়তর জেতত্র বসবপ এর জপপারব্যক, বসবপ এর
রাতয়র সাটিফাইি কবপ, বরবিউতয়র যুবক্ত ও বিলম্ব থাতকল োর ব্যাখ্যা।
প্রবক্রয়ায় : বনম্ন পে োয় জথতক উর্ধ্েেন পে োয় পে েন্ত প্রবেটি পে োতয়ই সঠিকিতি দাবিল করতে হতি উর্ধ্েেন
কর্তপে তের বনকট।
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Lesson Plan
Lesson

:

Title
Target Population
Duration
Aims

: Civil petition for leave to appeal and procedure of filing civil appeal
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
: 60 minutes
: To teach participants about Civil petition for leave to appeal and
procedure of filing civil appeal so that participants can file civil petition,
civil appeal.
: At the end of the session the participants will be able to:
 define civil petition, civil appeal etc.;
 state civil petition for leave to appeal;
 file civil appeal; and
 Practice the procedure of filing civil appeal.

Learning outcomes

5

Ref. No.1.1.5

Method/
Techniques

Content

Resource/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
 Topic: Civil petition for leave to …
Lecture/
 Importance:
Discussion
6
1. Awarness building about civil petition
Q +A
2. Procedure of civil petition to leave
3. Procedure of filing civil petition to leave
4. Foster better working environment in the
office
 Outline of contents
Development
 Define of civil petition, leave to appeal civil
appeal
Lecture,
 procedure of filing civil appeal
Exercise/
 Civil petition for leave to appeal
45
Practice/
 Practice on filing of civil appeal
Demonstration
 Motivation (energize)
Q+A
 Routine Maintenance and updates for computer
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
 Motivation (application of learning)
Q+A
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB marker, Pointer, Duster etc. to be available in
the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

সরকাতরর স্বাতথ ে বিপতে রায় হতল আপীল দাতয়তরর জেতত্র
 আদালে কর্তক
ে রায় জঘাষণার োবরি িা োর পতরর বদন রাতয়র েতিদা নকতলর েন্য
অিশ্যই আতিদন করতে হতি;
 রাতয়র েতিদা নকল প্রাবির পর আপীল গ্রাউন্ডস প্রস্তুে করতে হতি;
 ইতোমতধ্য বিলম্ব হতয় জেতল বিলতম্বর ব্যাখ্যা প্রস্তুে করতে হতি;
 েথােথ কর্তপে তের অনুতমাদন বনতয় আপীল দাতয়র করতে হতি;
 আপীল প্রস্তাতি জেসকল িকুতমন্ট থাকতে হতি গ্রাউন্স অি আপীল
 বিলম্ব হতয় থাকতল বিলতম্বর ব্যাখ্যা;
 পূি েিেী আদালতের রাতয়র েতিদা নকল;
 পূি েিেী মামলার আরবের কবপ;
 পূি েিেী মামলার আরবের দফাওয়ারী েিাি;
 দফাওয়ারী েিাতির সাতথ সংবির্ষ্ সকল িকুতমন্ট;
 আপীল প্রস্তাতির সাতথ এওআর বনতয়াতের েন্য সবলবসটর উইংতক অনুতরাধ োনাতে হতি;
 বনতয়াতের পর এওআর এর সাতথ সাি েেন জোোতোে জরতি সকল িকুতমন্ট এওআরতক বদতে
হতি।
 এওআর অুাটবন জেনাতরতলর কাে োলয় হতে পূি েিেী মামলার জপপারব্যক সংযুক্ত করতিন ।
ো না হতল অুাটবন ে জেনাতরটর কাে োলয় হতে সংবির্ষ্ জপপারব্যক সংযুক্ত কতর এওআরতক
বদতে হতি।
 আপীল প্রস্তাি জচম্বাতর েন্য আদালতে দাবিতলর পূতি ের বদন সংবির্ষ্ বিএবে িা অুাটবন ে
জেনাতরতলর সাতথ বিঠক করতে হতি।
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Lesson Plan
Lesson
Title
Target population
Duration
Aims

:
:
:
:
:

Learning outcomes

:




6
Ref. No.14.1.6
Essential documents for review petition and its procedure
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about Essential documents for review petition and its
procedure so that the participants can preserve essential documents and
use in their working places.
At the end of the session the participants will be able to:
define review petition;
state essential documents for review petition; and
mention procedure of making review petition.

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
 Topic: Essential documents for review …….
Lecture/
 Importance:
Discussion
6
1. Requirement of Essential documents for
(Q+A)
review petition
2. Facilitate selection of apropriate and suitable
procedure of review petition
3. ensure effective review petition
 Outline of content
Development
 Essential documents for review petition
Lecture,
 Procedure of review petition
Exercise/
 Preservation of document
45
Practice/
 Practice case study
Demonstration
 Motivation (energize)
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
 Motivation (application of learning)
Q+A
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available in
the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

বিবভন্ন আদোলনের বিবভন্ন প্র োর মোমলো
১) কেলো েে আদোলনে
কদওেো ী মোমলো কেলো েে আদোলনে প্রর্থম দোনেরকৃে মোমলো। কদওেো ী আপীল কেলো েে আদোলনের মোমলোর রোনের
বিরুনে কদওেো ী আপীল দোনের রো হে।
২) সূপ্রীম ক োনট বর হোইন োট ব বিভোনগর রীট বপটিশ সোিোরণে কমৌবল অবি োর ক্ষুন্ন হনল িো রোেীে ক ো বিষনে সরোসবর
রীট বপটিশ দোনের রো হে। বসবভল বরবভশ কেলো েে আদোলনের রোনের বিরুনে সংক্ষুব্ধ হনল হোইন োট ব বিভোনগ কে কমোেমো
দোনের রো হে, েো বসবভল বরবভশ (বসআর) । িোষ্ট আপীল (এিএ):: ব বদ বষ্ট পবরমো অনর্থ বর অবেবরি অর্থ ব েবড়েে র্থো নল
কদওেো ী আপীল েেন োনট ব দোনের রো েোে ো, েো হোইন োট ব বিভোনগ দোনের রনে হে।
৩) সুপ্রীম ক োনট বর আপীল বিভোগ: হোইন োট ব বিভোনগর ক ো কমো োেমোে সংক্ষুে হনল বসবভল
আপীনলর অনুমবের েন্য বসবভল বপটিশ ির বলভ টু আপীল (বসবপ) দোনের রনে হে । বসবপর শু ো ীনে বসবপ মঞ্জুর হনল
বসএ দোনের রনে হে। উনেবখে রীট বপটিশ , বসবপ, বসএ ৈোরো ক ো ব্যবি সংক্ষুে হনল এ ই মোমলোর বিরুনে
বরবভউ বপটিশ দোনের রো েোে। (৪) পূশোসব ট্রোইবুু োল কমো েমো চোকুবর সংিোত বিষনে সংক্ষুব্ধ হনল সংবিষ্ট বিভোনগর
প্রশোসব ট্রোইবুু োনল উি (এটি)
কমো েমো দোনের রো হে। অে:পর এটি মোমলোর বিপরীনে ঢো োে অিবস্থে ১টি মোে প্রশোসব আবপল ট্রোইবুু োনল আপীল
(এএটি) দোনের রো হে।
(খ) মোমলোর বিবভন্ন পে বোে ব ম্নরূপ:
-আরবে দোবখল, -সম ইসুু -বিিোদীর উপবস্থবে ও েিোি দোবখল প্রোর্থবম শু ো ী। -ইসুু/বরচোে ব বিষে গে -েদিীর/আবিস্কোর,
উদঘোট ও স্বীকৃবে -এসবড (Settling date) । -P.H (Peremptory Heaing/ Gyts syarat -যুবি
ে ।ব -রোে ও বডিী -বডস্কী েোবর।
বিবভন্ন মোমলোর ডকুনমন্টসমূহ এিং রণীে
মোমলোর োগেপে হোনে পোওেোর পর র ীেসবলবসটর উইং এর মোেনম ও োলে ো োমো দোবখল; সবলবসটর উইংনের মোেনম
েিোি কপ্ররণ, েিোি কপ্ররনণ সমনের প্রনেোে হনল সমে ক েোর েন্য অনুনরোি; সংবিষ্ট আদোলনের বডএবে/এএবে এর সোনর্থ
কেোগোনেোগ রনে হনি; । সর োর পনক্ষ প্রনেোে ীে ডকুনমন্ট বডএবে/এএবেন প্রদো রনে হনি; মোমলোর ব ি বোবরে েোবরনখ
আদোলনে উপবস্থে র্থো নে হনি; শু ো ী োনল প্রবেপনক্ষর উপস্থোবপে যুবি খন্ড নর েিোি প্রস্তুে রনে হনি এিং েো
বডএবে/এএবেন প্রদো রনে হনি; | মোমলোে িোদীর দোিী ব এিং এনক্ষনে সর োর পনক্ষ যুবি ব হনে পোনর েো ব ি বোরণ
নে
হনি; মোমলোর োগেপে প্রোবপ্তর পর সংবিষ্ট স ল পক্ষন ব নে আনলোচ ো রনে হনি; সর োর পনক্ষ যুবি ও প্রনেোে ীে
ডকুনমন্ট সংযুি নর দিোওেোবর েিোি প্রস্তুে রনে হনি। স্বল্পেম সমনে দিোওেোরী েিোি প্রস্তুে নর সবলবসটর উইনের
মোেনম আদোলনে দোবখল রনে হনি; দিোওেোরী েিোি কপ্ররণ োনল স ল ডকুনমন্ট সংযুি রো হনেনছ ব ো েো ব বিে
রনে হনি; | সর োর পনক্ষ যুবিে ব ের্থোের্থভোনি বলবপিে হনেনছ ব ো েো েোচোই নর ব বিে রনে হনি; িবণ বে
পদনক্ষপসমূহ েহ রো হনল এিং মোমলোর সর োর পনক্ষ র্থো নল সর োর মোমলোে র্থো োর ক ো োর ক ই।
এটি, এএটি, রীট বপটিশ , বসবভল বপটিশ ির বলভ টু আপীল (বসবপ), বসবভল বরবভউ বপটিশ
(বসআরবপ) দোনেনরর প্রনেোে ীে ডকুনমন্ট ও প্রব েো
- প্রবেটি মোমলোর কক্ষনে ও ও োলে োমো দোবল রনে হে। - এটি মোমলোর কক্ষনে আরবের সোনর্থ সংবিষ্ট সংযুবি বদনে হে। ব
ব রোনের সোটিিোইড
এএটি মোমলোর কক্ষনে আরবের বপ, দিোবভবি েিোি, ও োলে োমো েব ে
বপ, | (বিভোগীে মোমলোে
োগেপে েবদ র্থোন । - রীট বপটিশ , আরবে, প্রনেোে ীে সংযুবি ও ও োলে োমো। - বসবপ মোমলোর কক্ষনে:-ব ম্ন আদোলনের
ব
রোনের সোটিিোইড
োবপ, আরবের বপ, ও োলে োমো, আপীনলর
ব
যুবি, বিলম্ব হনল বিলনম্বর ব্যোখ্যো।। - বসএ: বসবপ মোমলোর কপপোরকু , বসবপ এর রোনে সোটিিোইড
বপ, এ োলে োমো ও ত্য
ডকুনমন্ট েো পূনি ব
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প্রচবলে হেব । বরবভউ বপটিশ : বরবভউ বপটিশ বিনশষ নর বরবভউ বপটিশ দোনেনর কক্ষনে বসবপ এর কপপোরবু , বসবপ এর
ব
রোনের সোটিিোইড
বপ, বরবভউনের যুবি ও বিলম্ব র্থোন েোর ব্যোখ্যো। প্রবিেোে : ব ম্ন পে বোে কর্থন উর্ধ্বে পে বোে পে বত প্রবেটি
পে বোনেই সঠি ভনি দোবখল রনে হনি উর্ধ্বে র্তবপনক্ষর ব ট।
সর োনরর স্বোনর্থ ব বিপনক্ষ রোে হনল আপীল দোনেনরর কক্ষনে
। আদোলে র্তব রোে ঘোনঃষণোর েোবরখ িো েোর পনরর বদ রোনের েনিদো নলর েন্য
অিশ্যই আনিদ রনে হনি; । রোনের েনিদো ল প্রোবপ্তর পর। আপীল েোউন্ডস প্রস্তুে রনে হনি; । ইনেোমনে বিলম্ব হনে
কগনল বিলনম্বর ব্যোখ্যো প্রস্তুে রনে হনি; । ের্থোের্থ র্তবপনক্ষর অনুনমোদ ব নে আপীল দোনের রনে হনি;
আপীল প্রস্তোনি কেস ল ডকুনমন্ট র্থো নে হনি। েোউি অি আপীল । বিলম্ব হনে র্থো নল বিলনম্বর ব্যোখ্যো; পূি বিেী আদোলনের
রোনের েনিদো ল; পূি বিেী মোমলোর আরবের বপ; পূি বিেী মোমলোর আরবের দিোওেোরী েিোি; দিোওেোরী েিোনির সোনর্থ
সংবিষ্ট স ল ডকুনমন্ট; আপীল প্রস্তোনির সোনর্থ এওআর ব নেোনগর েন্য সবলবসটর উইংন অনুনরোি েো োনে হনি; ব নেোনগর
পর এওআর এর সোনর্থ সোি বক্ষ কেোগোনেোগ করনখ স ল ডকুনমন্ট এওআরন বদনে
হনি। | এওআর অুোটব কে োনরনলর োে বোলে হনে পূি বিেী মোমলোর কপপোরবু সংযুি রনি । েো ো হনল অুোটব ব কে োনরটর
োে বোলে হনে সংবিষ্ট কপপোরবু সংযুি নর এওআরন বদনে হনি। আপীল প্রস্তোি কচম্বোনর েন্য আদোলনে দোবখনলর পূনি বর
বদ সংবিষ্ট বডএবে িো অুোটব ব কে োনরনলর সোনর্থ দ্বিে রনে হনি।
বিবভন্ন মোমলোর দিোওেোরী েিোে প্রস্তুে রণ ও কপ্ররণ
েিোনরর কক্ষনে ক ো ক ো সমে কদখো েোে কে, েিোি সঠি হেব । েোই আরবের প্রোবপ্তর পর প্রর্থনমই কদখনে হে সঠি
সংখ্য পৃষ্ঠো আনছ ব ো । অে:পর প্রবেটি দিো িোরিোর পনড় েোর বিষেিস্তু উদঘোে রনে হে। অে:পর দিো বভবি
গুরুত্বপূণ ব েথ্য োগনের বলখনে হে। অে:পর আরবের প্রবেটি দিোর বিপরীনে েথ্য, যুবি, প্রমোণ ত্যনল িরনে হে। েিোি
বিষনে ৩ েন র কে বমটি রো হনেনছ েোর প্রনেুন ই আলোদো আলোদো দিো বভবি েিোি বলখনি । অে:পর ৩ েন র েিোি
আনলোচ ো ও এ ে নর দিোর েিোি বলখনে হনি।
েিোনরর কক্ষনে প্রবেটি দিো বভবি েিোি কলখোর পর আিোর প্রকৃে ঘট ো এ টি অংনশ কদখো হে। েো বিচোনর পবেবৃন্দ প্রর্থনমই
অিনলো
নর র্থোন ।
েিোি কপ্ররণ : সর োনরর মোমলোে অবি োংশ কক্ষনে প্রোেই কদখো েোে ের্থোসমনে েিোি দোবখল হেব । কেম : রীট মোমলোর
েিোি দোবখনলর সমে র্থোন সোিোরণে : ৭ বদ । েোই কে ক ো মোমলোর েিোি অেোবি োর বভবিনে প্রনেোে ীে সংযুবিসহ দ্রুে
আদোলনে কপৌছো োনঃর বিষেটি ব বিে রনে হনি।
মোমলো পবরচোল োে সর োর পনক্ষ রণীে িোপসমূহ ও োে বিম।
আদোলনে চলোমো মোমলোর প্রবেটির আপীনল সংবিষ্ট মবচোরীন উপবস্থে র্থো নে হনি। হোইন োট ব বিভোনগর মোমলো সোচ ব বলষ্ট
েোবল োভুি নর প্রবেবদ , রোনেই কমনসনের মোেনম েো নে হনি। কস কমোেোনি যুবি ে ,ব ডকুনমন্টসহ পনরর বদ ক োনট ব
উপবস্থে র্থো নে হনি। প্রর্থম েববলষ্ট আশোর পনর ব েবমে বি োল কিলোে সংবিষ্ট আই েীিীর সোনর্থ কেোগোনেোগ রনে হনি।
ক ো ভোনিই েোনে সর োর পনক্ষ ো কহনর েোে কস বিষে সদো সেব ও েৎপর র্থো নে হনি। ক ো অিস্থোনেই ক ো মোমলোর
বিষনে ীরি র্থো ো েোনি ো। ো রনে পোরনল সমে র্থো নেই উেব র্তবপক্ষন েো োনে হনি। ব বদ বষ্ট সর োরী মবচোরীন
ব বদ বষ্ট আদোলনে সুব বদ বষ্টভোনি দোবেত্ব বদনে হনি।
(খ) মব টবরং োে বিম :-চলমো োনের ভুলত্রুটি সংনশোি নর োনের গবেন এবগনে ক েোে হনলো মব টবরং। ের্থোের্থভোনি
মোমলোর োে বিম চলনছ ব ো েো সংবিষ্ট উর্ধ্বে র্তবপক্ষন ব েবমে েো োনে
হনি।
আদোলে অিমো ো মোমলো: সোিোরণে আদোলনের ক ো আনদশ মোন্য ো রোই হনলো আদোলে অিমো ো।
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Lesson plan
Lesson

:

7

Ref. No.14.1.7

Title

: Drafting of written statements containing Para wise reply of the plaint

Target population

: 9-grade and above officers of different organization under MoA.

Duration
Aims

: 60 minutes
: To teach participants about drafting of written statements containing Para
wise reply of the plaint and memorandum of appeal and its valuation
so that the participants can coceptualize and deliver service in their
working area.
: At the end of the session the participants will be able to:

and Memorandum of appeal and its valuation

Learning outcomes





prepare documents;
Preserve documents
Ensure validation of memorandum of appeal.

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction:
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/
experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Drafting of written statements…..
6
Discussion
 Importance:
Q+A
1. Preparation of documents
2. Preservation of documents
3. Ensure validation of memorandum of
appeal
 Outline of contents
Development
 Drafting of written statements containing
Para wise reply of the plaint
Lecture,
 Memorandum of appeal and its valuation
Exercise/
 Motivation (energize)
45
Practice/
 Administrative and Regulatory Provisions of
Demonstration
e-Services
Q+A
 Challenges
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion:
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
9
Discussion, Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available in
the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

PARAWISE ANSWER OF THE WRITE PETITION NO. 15075 OF 2016
Para
1

2

3

4

Para
SHEWETH
That the Petitioners are citizens of Bangladesh.
All of them had joined in a Development Project
named `Integrated Agricultural Productivity
Project ( IAPP)’ (the project) as ‘ Community
Facilitator’ after being selected through a rigorous
selection process of written and viva-voce
examinations against recruitment advertisements.
It is further stated that the said project is one of
the rarest of the rare projects implementation of
which was vested upon 2 (two) ministries jointly.
The Ministry of Agricultural (MOA) as the lead
ministry and the Ministry of Fisheries and
Livestock (MOFL) as the Second Ministry have
been implementing the project.
That it is stated that the petitioner no.1 had joined
as Community Facilitator in the said project
on.26.07.2012 in the scale of Tk. 15,000. The
petitioner no.2----32 Copies of the joining letters
of the petitioners are annexed be Reith and
marked as Annexure-B Series to this petition
respectively.

Answer
That I am the respondents to the
aforesaid
writ
petition
and
conversant with the facts and
circumstances of the case and
therefore competent to swear this
affidavit.

That a copy of the writ petition has
been served upon my lawer who has
read over the same to me, I have
understood the contents there of and
has been advised to controvert the
statements made in the application
which are not correct. the statements
not specifically admitted shall be
deemed to have been denied by this
deponent.
That is stated that all the petitioners since their That the statements made in
joining have been working and discharging their paragraph no-1 of the writ petition do
duties without any blemish and with highest level not call for any comment.
of satisfaction of the authority with an expectation
to be regularized and absorbed under the revenue
setup of the department. The ‘ Integrated
Agricultural Productivity project (IAPP)’ project
was started in July, 2011 with the following
objectives:
Copy of the relevant page of the said DPP is
annexed herewith and marked as Annexure-c to
this petition.
That it is stated that the project is comprised with That the statements in ground no-2 of
8 components being executed by two Ministries the writ petition is correct.
and the components were divided into 5 sectors
which are as follows :
Component-1, Technology Generation ------Component -5 project Management. The
petitioners are posted in Project Management Unit
(PMU) and their working mode is to give
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5

6

7

8

technical assistance and building capacity of other
component of IAPP supervised by the Ministry of
Agricultural (MOA).
That it is stated that due to dedicated service of the
petitioners and other employees of the project the
IAPP has been able to address the food security
issue in a co-ordinates manner. it is further stated
that the project has been helping to achieve
significant progress in food grain production. It is
also working to face environmental challenges
like floods, droughts and costal tidal inundation.
As the project is a project of public importance it
is the bonafide and Legitimate expectation of the
petitioners that they would be absorbed under the
revenue set up of the Government to continue with
the success of the project.
That it is stated that since the petitioners from the
date of their joining in service have been
maintaining unblemished service records there is
no reason to deny them absorption inasmuch as it
is their ‘ legitimate expectation’ that they would
be absorbed under the Revenue budget like the
other employees of various development projects
who have already been absorbed even appointed
after 30th –June, 1997.
That it is stated that in the meantime the
Government had absorbed numerous employees
of various development projects under the revenue
budget which were started after 30.06.1997 either
through Administrative decisions or promulgating
SROs. That it is further stated that our Apex
Courts through its numberous milestone
Judgments have directed the Government to
absorb substantial number of employees of
various development projects which were started
before and after 1997. All those Judgments have
already been implemented.

That the statements in paragraph no3 of the writ do not call for any
comment.

That the statements in paragraph no4 of the writ do not call for any
comment.

That the statements in paragraph no5 of the writ do not call for any
comment.

That it is stated that for greater public interests the
Government
had
promulgated
SRO
No.
184Ain/2005/Shomo/Bidhi1/s-9/2000 dated 20.06.2005 in
suppression to the SRO No. 182 dated 20.06.2005 for
absorption of the employees of the 6 (six) development
projects under the Ministry of Primary and Mass Education
which were started during 1st January, 1996-to 30th December,
2004 . The said SRO was notified in the Officeal gazette dated
20.06.2005 and was promulgated to facilitate the absorption
of the employees of the projects under the said ministry
started after 30th June, 1997.
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That the statements in
paragraph no-6 of the
writ do not call for any
comment.

9

10

11

12

A copy of the SRC No. 184 dated 20.06.2005 is
annexed therewith and marked as Annexure-D to
this petition.
That it is stated that Government has already absorbed
numerous employees of various development projects under
the revenue budget which were started after 30.06.1997,. The
Ministry of Public Administration vide orders dated
01.01.2012 . 07.12.2010, 22.11.2010, 03.02.2010 and
01.06.2001 under reference nos.05.016.015.04.12.020.201002, 05. 059.015. 32.00.001.2008-296, 05.155. 015. 01. 03. 19.
2010-454, 05.158.01.01.042.1995-4710 and 05.160.
015.04.12.008.2006-111, has absorbed many employees of
various development projects under the Ministry of Jute and
Textiles, Ministry of Social Welfare, Ministry of Education
and Ministry of Women and Child Affairs. The petitioners
would crave kind leave of the Hon’ble Court to produce those
orders at the time of hearing of the case.
A copy of the order dated 01.01.2012 under
reference no. 05.060.015.04.12.020.2010-02
is annexed here-with
and marked as
Annexure-E to this petition.
That it is stated that considering the importance and necessity
of the services of employees of various development projects
for overall economic development of the country, the
executive Committee of the National Economic Council
(ECNEC) in its meeting dated 31st December, 2007 had
taken decision to transfer all personnel of the development
projects to the revenue budget as expeditiously as possible.
The decision was circulated by the Planning Division on 1001-2008
vide
Memo
No.Pobi/NEC-ECNEC/Coordination/2/26/2007/3 and all the parties concerned were
asked to take necessary steps to transfer all completed
development projects to the revenue budget.
A copy of the ECNEC order dated 10-01-2008 is annexed
herewith and marked as Annexure-F to this petition.
That it is stated that the prime Minister has taken similar
decision and the Office of the Hon’ble Prime Minister vide
letter no. 12.39.16.00.01.2009 dated 22-03-2009 had asked
the Secretary, Ministry of Establishment to take immediate
steps to absorb all the personnel of various development
projects under the revenue budget.
A copy of the letter dated 22-03-2009 is annexed
herewith and marked as Annexure-G to this petition.
That it is stated that from the sequence of the events and also
from the conduct of the respondents when the petitioners
became sure that the respondents would not take any steps to
absorb the petitioners, as a last resort they were constrained to
serve a Notice Demanding Justice dated 20.11.2016 upon the
respondents through their learned advocate Mr. Md.
Salahuddin Dolon requesting them to absorb the petitioners
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That the statements in
paragraph no-7 of the
writ do not call for any
comment.

That the statements in
paragraph no-8 of the
writ do not call for any
comment.

That the statements in
paragraph no-9 of the
writ do not call for any
comment.

That the statements in
paragraph no-10 of the
writ do not call for any
comment.

13

under the revenue budget but they are yet to accede thereto.
Copy of the Notice Demanding Justice dated
20.11.2016 is annexed herewith and market as
Annexure-H to this petition.
That it is stated that the petitioners stand exactly on the same
footing with those persons and are entitled to be absorbed
exactly in the same manner being treated at par with them
who have been absorbed under the revenue budget having
been appointed after 30th which the government is barred to
discriminate amongst its own employees. There for, the
petitioners are entitled to be treated at par with the other
employees of various development projects who had been
absorbed already. it is further submits that equality be for law
and equal opportunity in public employment ordain that there
shall not be any differentiation among persons similarly
situated in giving jobs.

That the statements in
paragraph no-11 of the
writ do not call for any
comment.
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That the statements in
paragraph no-12 of the
writ do not call for any
comment.
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That the statements in
paragraph no-13 of the
writ do not call for any
comment.
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17

That it is stated that the petitioners have annexed all the
photocopies of the documents original of which are lying with
the office of the respondents and therefore the petitioners
crave kind permission of this Hon’ble Court to swear this
affidavit.
Thus being aggrieved and having no other efficacious remedy
in law the petitioners bonafide makes this application under
article 102 (2) (a) (ii) of the constitution on the following
amongst other.

That the statements in
paragraph no-14 of the
writ do not call for any
comment.
That the statements in
paragraph no-15 of the
writ do not call for any
comment.

GROUNDS
I. For that the project has been helping to achieve significant progress in food grain production and
also working to face environmental challenges like floods, droughts and costal tidal inundation
and as the project is a project of Hugh public importance it is the bonafide and legitimate
expectation of the petition that they would be absorbed under the revenue set up of the
Government to continue with the success of the project, therefore a direction may kindly be
issued in this regard.
II. For that equality before law and equal opportunity in public employment ordain that there shall
not be any differentiation among persons similarly situated in giving jobs and our constitution
protects the rights and interests of the people by controlling the abuse of power inasmuch as Rule
of law postulates and connotes an assertion of majesty of constitutionalism and bedrock of
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administrative legality there for the inaction of the respondents to absorb the petitioners is liable
to be declared arbitrary, mollified, unconstitutional and without lawful authority.
III.

For that the respondents are under serious legal obligation to transfer the petitioners to revenue
budget in compliance with the decisions of the ECNEC dated 31th December, 2007 and the
decision of the Prime Minister dated 22-03-2009, inasmuch as exactly in the similar manner as
had been done in the cases of numerous employees of various development projects started
after 30th June, 1997 but they have been dragging the matter of absorption which is illegal,
malafide and without any lawful authority as such they may kindly be directed to absorb the
petitioners in the revenue budget immediately.

IV.

For that the ECNEC in its meeting dated 31st December, 2007 had made a clear decision to
transfer all the personnel of the development projects for greater public interests as well as for
national interests for which the respondents are bound to absorb the petitioners in the revenue
budget in pursuant to the said decision.

V.

For that pursuant ot the letter dated 22.03.2009 the prime Minister had asked the Secretary,
Ministry of Public Administration to take immediate steps to absorb all the personnel of
various development projects under the revenue budget as such the respondents may kindly be
directed to absorb the petitioners in the revenue budget immediately.

VI.

For that Non-Discrimination in the matter of public employment is the core principle of article
29 for which government is barred to give preferential treatment to the some of the employees
of some projects to the detriment of others including the petitioners who are still waiting in
the zone of absorption inasmuch as article 29 has imposed a constitutional duty on the
government to treat all the employees of the project equally therefore the respondents may
kindly be directed to absorb the petitioners under the revenue budget with continuity of service
and other benefits.

VII.

For that after having served a long period with any blemish it is the ‘Legitimate Expectation’
as well as legal, vested, accrued and indefeasible rights of the petitioners to be absorbed in the
revenue budget and the respondents for the collateral purpose have been deliberately dragging
the matter of absorption, thus a mandatory direction if needed from your Lordships as
otherwise the respondents will never take any steps to absorb the petitioners.
WHEREFORE, the petitioners humbly pray for,
A Rule Nisi calling upon the respondents to show cause as to why they should
not be directed to absorb the petitioners under the revenue budget with continuity
of service and other benefits in their respective/equivalent posts and/or pass such
other or further order or orders as may deem fit and proper to your Lordships.
An order making the Rule absolute after perusing the cause shown, if any, upon bearin
the parties.And for this act of kindness the petitioners as in duty bound shall ever pray.
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Lesson plan
Lesson

:

9

Ref. No.14.1.8

Title

:

Target population
Duration
Aims

:
:
:

Learning outcomes

:



Preparation of written statements containing para wise reply of plaint and
transmission thereof
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about preparation of written statements containing
para wise reply of plaint and transmission thereof so that the participants
can prepare statement of plaint for implementation in their office.
At the end of the session the participants will be able to:
prepare statement of plaint for implementation in their office.
prepare & finalize of reply documents

Content

Methods/
Techniques

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
 Topic: Preparation of written statements……
Lecture/
 Importance:
6
Discussion
1. Drafting of reply documents
Q+A
2. Preparation and finalization of reply
documents
3. Preparation of reply documents
4. Possibility of future use reply documents
 Outline of contents
Development
 Preparation of written statements containing
Lecture,
para wise reply of plaint
Exercise/
 transmission thereof
45
Practice/
 Motivation (energize)
Demonstration
 Practice/Exercise
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
 Motivation (application of learning)
Q+A
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

বিবিন্ন মামলার দফাওয়ারী েিাে প্রস্তুেকরণ ও জপ্ররণ
েিাতরর জেতত্র জকান জকান সময় জদিা োয় জে, েিাি সঠিক হয়বন। োই আরবের প্রাবির পর প্রথতমই
জদিতে হয় সঠিক সংখ্যক পৃষ্ঠা আতে বক না । অে:পর প্রবেটি দফা িারিার পতি োর বিষয়িস্তু উদঘাঠন
করতে হয়। অে:পর দফা বিবিক গুরুত্বপূণ ে েথ্য কােতের বলিতে হয়। অে:পর আরবের প্রবেটি দফার
বিপরীতে েথ্য, যুবক্ত, প্রমাণ তুতল ধরতে হয়। েিাি বিষতয় ৩ েতনর জে কবমটি করা হতয়তে োর প্রতেুতকই
আলাদা আলাদা দফা বিবক্তক েিাি বলিতিন। অে:পর ৩ েতনর েিাি আতলাচনা ও একত্র কতর দফার
েিাি বলিতে হতি।
েিাতরর জেতত্র প্রবেটি দফা বিবক্তক েিাি জলিার পর আিার প্রকৃে ঘটনা একটি অংতশ জদিা হয়। ো বিচাতর
পবেবৃন্দ প্রথতমই অিতলাকন কতর থাতকন।
েিাি জপ্ররণ : সরকাতরর মামলায় অবধকাংশ জেতত্র প্রায়ই জদিা োয় েথাসমতয় েিাি দাবিল হয়বন। জেমন :
রীট মামলার েিাি দাবিতলর সময় থাতক সাধারণে : ৭ বদন । োই জে জকান মামলার েিাি অগ্রাবধকার
বিবিতে প্রতয়ােনীয় সংযুবক্তসহ দ্রুে আদালতে জপৌোতনার বিষয়টি বনবিে করতে হতি।
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Lesson Plan
Lesson

: 10Ref. No.14.1.9

Title

:

Target population
Duration
Aims

:
:
:

Learning outcomes

:





Steps to be taken by the Government in cases filed in different civil
courts
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about steps to be taken by the Government in
cases filed in different civil courts so that the participants can take
steps about civil cases.
At the end of the session the participants will be able to:
take steps about civil cases.
have idea about steps of civil cases.
follow suitable steps in filing cases; and
foster economic use of time resources.

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Steps to be taken by ……….
Discussion
6
 Importance of e- Government…..
Q+A
 Importance:
1. Have idea about steps of filing cases
2. Following suitable steps in filing cases
3. Foster economic use of time resources
 Outline of content
Development
Lecture,
 Steps of the cases in different civil courts
Exercise/
 Steps to be taken by the Government in cases
45
field
Practice/
 Motivation (energize)
Demonstration
 Check attention (wrong statement)
Q+A
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
 Motivation (application of learning)
Q+A
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available in
the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

মামলা পবরচালনায় সরকার পতে করণীয় ধাপসমূহ ও কাে েক্রম
আদালতে চলামান মামলার প্রবেটির আপীতল সংবির্ষ্ কমেচারীতক উপবিে থাকতে হতি। হাইতকাট ে বিিাতের মামলা সাচ ে বলর্ষ্
োবলকাভুক্ত কতর প্রবেবদন, রাতেই জমতসতের মাধ্যতম োনতে হতি। জস জমাোতিক যুবক্ত েকে, িকুতমন্টসহ পতরর বদন জকাতট ে
উপবিে থাকতে হতি। প্রথম কেেবলর্ষ্ আশার পতর বনয়বমে বিকাল জিলায় সংবির্ষ্ আইন েীিীর সাতথ জোোতোে করতে হতি।
জকানিাতিই োতে সরকার পতে না জহতর োয় জস বিষয় সদা সেেক ও েৎপর থাকতে হতি। জকান অিিাতেই জকান মামলার
বিষতয় নীরি থাকা োতি না। না করতে পারতল সময় থাকতেই উর্ধেনে কর্তেপেতক োনাতে হতি। বনবদ ের্ষ্ সরকারী কমেচারীতক
বনবদ ের্ষ্ আদালতে সুবনবদ ের্ষ্িাতি দাবয়ত্ব বদতে হতি।
(ি) মবনটবরং কাে েক্রম :-চলমান কাতের ভুলত্রুটি সংতশাধন কতর কাতের েবেতক এবেতয় জনয়ায় হতলা মবনটবরং। েথােথিাতি
মামলার কাে েক্রম চলতে বকনা ো সংবির্ষ্ উর্ধ্েেন কর্তেপেতক বনয়বমে োনাতে হতি।
আদালে অিমাননা মামলা: সাধারণে আদালতের জকান আতদশ মান্য না করাই হতলা আদালে অিমানানা।
আদোলনের এখবেেোর
িোংলোনদনশর প্রবেটি আদোলনের বিচোবর

ক্ষমেো সংবিিো অর্থিো রোে

র্তব

পোশ কৃে আই ৈোরো সীমোিে। সংবিিো

অনুেোেী িোংলোনদনশর সনি বোচ্চ আদোলে এিং েৎিমব ম্নভোনি কেলো পে বোনে কদওেোব আদোলে এিং কিৌেদোবর আদোলে
রনেনছ। এছোড়োও বিনশষ মোমলোসমূনহর েন্য রনেনছ বিনশষ আদোলে ও ট্রোইবুু োল। িোংলোনদনশর বিবভন্ন আদোলনের বিচোবর
ক্ষমেো ব নম্ন আনলোচ ো রো হনলোিোংলোনদশ সুপ্রীম ক োট বিোংলোনদশ সংবিিোন র ৯৪ ং অনুনেনদর বিিো অনুেোেী রোনের সনি বোচ্চ আদোলে হনি সুপ্রীম ক োট ব েো দুটি ভোনগ বিভি) আপীল বিভোগ, এিং
খ) হোইন োট ব বিভোগ।
আপীল বিভোনগর ক্ষমেো১) হোইন োট ব বিভোনগর রোে, বডবি, আনদশ িো সোেোর বিরুনে আপীল শু ো ীর ও ব ষ্পবির ক্ষমেো রনেনছ আপীল বিভোনগর।
২) হোইন োট ব বিভোনগর রোে, বডবি, আনদশ িো সোেোর বিরুনে আপীল বিভোনগর ব
ব
) হোইন োট ব বিভোগ এই মনমব সোটিবিন
ট প্রদো
খ) ক ো ব্যোবিন মৃত্যুদন্ড িো েোিজ্জীি

ট অবি োরিনল আপীল রো েোনি কেনক্ষনে

নর কে, মোমলোটির সোনর্থ আইন র গুরুত্বপুণ ব প্রশ্ন েবড়ে রনেনছ, অর্থিো

োরোদন্ড প্রদো

রো হনেনছ, অর্থিো

গ) উি বিভোনগর অিমো োর েন্য ক ো ব্যবিন দন্ডদো

রো হনেনছ এিং েোেীে সংসদ র্তব প্রণীে আইন র মোেনম

অন্যোন্য কক্ষনে,
৩) হোইন োট ব বিভোনগর রোে, বডবি, আনদশ িো দন্ডোনদনশর বিরুনে কে মোমলোে এই অনুনেনদর (২) দিো প্রনেোেু ে ক িল
আপীল বিভোনগর অনুমবেসোনপনক্ষ উি মোমলোে আপীল চলনি।
(৪) সংসদ আইন র ৈোরো কঘোষণো রনে পোরনি কে, এই অনুনেনদর বিিো সমূহ হোইন োট ব বিভোনগর প্রসনে কেরূপ প্রনেোেু, অন্য
ক ো আদোলে িো ট্রোইবুু োনলর কক্ষনেও েোহো কসইরূপ প্রনেোেু।
হোইন োট ব বিভোনগর এখবেেোর

49

িোংলোনদশ সংবিিো এিং অন্য ক ো আইন র ৈোরো হোইন োট ব বিভোনগর উপর আবদ, আপীল ও অন্য প্র োর এখবেেোর, ক্ষমেো ও
দোবেত্ব অবপবে হনেনছ) আবদ এখবেেোর- রীট, ক োম্পো ী এডবমরোলটি ইেুোবদ সংিোত বিষেোবদ,
খ) আপীল ও বরবভশ োলএখবেেোর- কেলো ও দোেরো েে আদোলে,অবেবরি কেলো ও দোেরো েে, যুগ্ম কেলো ও দোেরো েে,
বিনশষ ট্রোইবুু োল, বিনশষ েে, অর্থ বঋণ আদোলে, দ্রুে বিচোর ট্রোইবুু োল ইেুোবদ আদোলনের রোে ও আনদনশর বিরুনে হোইন োনট ব
প্রনেোেু কক্ষনে আপীল অর্থিো বিবভশ দোনের রো েোে।
গ) আদোলে অিমো ো সংিোত বিষেোবদ
অিস্ত আদোলে
কদওেো ী আদোলে
) কেলো েে আদোলে
খ) অবেবরি কেলো েে আদোলে
গ) যুগ্ম কেলো েে আদোলে
ঘ) বসব ের সহ োরী েে আদোলে
ঙ) সহ োরী েে আদোলে
কদওেো ী আদোলনের এখবেেোর
) কেলো েে আদোলে- বরবভশ এখবেেোর, কদওেো ী বিষেিস্তুর আপীল েোর মূল্যমো সনি বোচ্চ পোচ ক োটি টো ো , প্রনিট
সংিোত বিষেোবদ ইেুোবদ।
খ) অবেবরি কেলো েে আদোলে- কেলো েে র্তব কপ্রবরে স ল মোমলোসমূনহর বিচোর অে আদোলে র্তব সম্পন্ন হনে
র্থোন ।
গ) যুগ্ম কেলো েে- ১) স ল প্র োর কদওেো ী মোমলো েোর মূল্যমো পবচশ লক্ষ টো ো কর্থন

অসীম,

২) উিরোবি োর সংিোত বিষেোবদ,
৩) বরবভশ - কেলো েে র্তব কপ্রবরে মোমলোসমূহ,
৪) আপীল- কেলো েে র্তব কপ্রবরে মোমলোসমূহ,
ঘ) বসব ের সহ োরী েে- কদওেো ী প্রকৃবের মোমলোর বিচোর েোর মূল্যমো পন র লক্ষ টো ো কর্থন পবচশ লক্ষ টো ো পে বত,
ঙ) সহ োরী েে- কদওেো ী প্রকৃবের মোমলোর বিচোর েোর মূল্যমো সনি বোচ্চ পন র লক্ষ টো ো।
চ) স্মল নেস ক োট ব- স্মল নেস আদোলে ক্ষুদ্র মোমলো ব স্পবি নর র্থোন েোর মূল্যমো সনি বোচ্চ পবচশ হোেোর টো ো।
ছ) পোবরিোবর আদোলে- পোবরিোবর আদোলে অেোনদশ,১৯৮৫ অনুেোেী অে আইন র অিীন দোনেরকৃে পোবরিোবর বিষেোবদ
সংিোত বিষেোবদ ের্থোিনম- েোলো , কদ নমোহর, ভর নপোষ , দোম্পেু অবি োর পু রুেোর এিং োিোলন র অবভভো ত্ব
সংিোত বিষেোবদর মোমলোর বিচোর অে আদোলনে সম্পন্ন হনে র্থোন ।
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কিৌেদোরী আদোলে
) দোেরো আদোলে প্রনেু বিভোনগ ব ম্নিবণ বে দোেরো আদোলে র্থো নি১) দোেরো েে আদোলে
২) অবেবরি দোেরো েে আদোলে
৩)সহ োরী দোেরো েে আদোলে
কমনট্রোপবলট এলো োর েন্য ১) মহো গর দোেরো েে আদোলে
২) অবেবরি মহো গর দোেরো েে আদোলে
৩) যুগ্ম মহো গর দোেরো েে আদোলে
খ) ম্যোবেনেট আদোলে
১) চীি জুবডবসেোল ম্যোবেনেট আদোলে,
২) অবেবরি চীি জুবডবসেোল ম্যোবেনেট আদোলে,
৩) প্রর্থম কেণীর ম্যোবেনেট আদোলে
৪) বৈেীে কেণীর ম্যোবেনেট আদোলে
৫) র্তেীে কেণীর ম্যোবেনেট আদোলে
কমনট্রোপবলট এলো োর েন্য ১) চীি কমনট্রোপবলট ম্যোবেনেট
২) অবেবরি চীি কমনট্রোপবলট ম্যোবেনেট
৩) কমনট্রোপবলট ম্যোবেনেট
কিৌেদোরী আদোলনের এখবেেোর১) দোেরো েে আদোলে এিং অবেবরি দোেরো েে আদোলে- আইন উনেবখে স ল প্র োনরর দন্ড প্রদোন অে আদোলে সক্ষম
েনি মৃত্যুদন্ড প্রদো

রনল উি রোে হোইন োট ব র্তব অনুনমোবদে হনে হে।

২) যুগ্ম দোেরো েে আদোলে- অে আদোলে মৃত্যুদন্ড,েোিজ্জীি

োরোদন্ড অর্থিো দশ িছনরর অবি

োরোদন্ড ব্যেীে আইন

উনেবখে স ল প্র োর সোেো প্রদোন সক্ষম।
৩) প্রর্থম কে ীর ম্যোবেনেট আদোলেট কমনট্রোপবলট ম্যোবেনেট আদোলে - অে আদোলে পোচ িছর পে বত সেম োরোদন্ড এিং
দশ হোেোর টো ো পে বত েবরমো ো প্রদোন সক্ষম।
৪) বৈেীে কে ীর ম্যোবেনেট আদোলে- অে আদোলে বে িছর পে বত সেম

োরোদন্ড এিং পোচ হোেোর টো ো পে বত

েবরমো ো প্রদোন সক্ষম।
৫) র্তেীে কে ীর ম্যোবেনেট আদোলে- অে আদোলে দুই িছর পে বত

সেম

োরোদন্ড এিং দুই হোেোর টো ো পে বত

েবরমো ো প্রদোন সক্ষম।
ট্রোইবুু োল ও বিনশষ আদোলেসমূহ
) োরী ও বশশু ব ে বোে দম ট্রোইবুু োল- োরী ও বশশু ব ে বোে দম আই , ২০০০ এ উনেবখে অপরোিসমূনহর বিচোর অে
ট্রোইবুু োল র্তব সম্পোবদে হে।
খ) দ্রুে বিচোর ট্রোইবুু োল- দ্রুে বিচোর ট্রোইবুু োল আই ,২০০২ এর অিীন সুব বদ বষ্ট ব ছু অপরোনির বিচোর অে আদোলে র্তব
সম্পোবদে হে।
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গ) দ্রুে বিচোর আদোলে- অে আদোলে

র্তব

আই , শংখলো বিঘ্ন োরী অপরোি (দ্রুে বিচোর) আই , ২০০২ এ উনেবখে

অপরোিসমূনহর বিচোর সম্পন্ন হে।
ঘ) বিনশষ আদোলে- বিনশষ ক্ষমেো আই , ১৯৭৪ এর অিীন দোনেরকৃে অপরোিসমূনহর বিচোর অে আদোলে র্তব সম্পন্ন হে।
ঙ) প্রশোসব

ট্রোইবুু োল-- ক ো সর োরী মবচোরীর েোর চোকুরীর শেবোিলী সংিোত ক্ষুব্ধ হনল সংবিষ্ট মবচোরী প্রশোসব

ট্রোইবুু োনল আনিদ
চ) প্রশোসব

রনে পোনর ।

আপীনলট ট্রোইবুু োল- প্রশোসব

ট্রোইবুু োল

র্তব

প্রদি বসেোনতর বিরুনে প্রশোসব

আপীনলট ট্রোইবুু োনল

আপীল দোনের রো হনে র্থোন ।
ছ) েম আদোলে- িোবণবেু

োরন এিং ল- োরখো ো হনে উদ্ভে বিনরোনির ব স্পবি েম আদোলনে রো হনে র্থোন ।

ে) েম আপীল ট্রোইবুু োল- েম আদোলে র্তব প্রদি আনদনশর বিরুনে েম আদোলনে আপীল দোনের রো হনে র্থোন ।
ে) ট্যোনক্সস আপীনলট ট্রোইবুু োল- েবদ ক ো

রদোেো যুগ্ম আপীল বমশ োর অর্থিো বমশ োর (আপীল) প্রদি আনদনশর বিরুনে

ক্ষুব্ধ হে েনি বেব ট্যোনক্সস আপীনলট ট্রোইবুু োনল আপীল দোনের রনে পোনর ।
ঞ) োস্টমস, এক্সোইে এিং ভুোট আপীনলট ট্রোইবুু োল- েবদ ক ো ব্যোবি বমশ োর অর্থিো বমশ োর (আপীল) র্তব প্রদি
বসেোত অর্থিো আনদনশর বিরুনে ক্ষুব্ধ হ েনি বেব

োস্টমস, এক্সোইে এিং ভুোট আপীনলট ট্রোইবুু োনল আপীল দোনের রনে

পোনর ।
ট) অর্থ বঋ আদোলে- ব্যোং অর্থিো অন্যোন্য প্রবেষ্ঠো

র্তব প্রদি ব্যোং ঋনণর টো ো আদোনের ব বমনি অর্থ বঋণ আদোলনে

মোমলো দোনের রনে হনি।
ে) বিনশষ েে আদোলে- দু ীবে দম আই ,১৯৫৭ এিং অপরোি আই সংনশোি আই , ১৯৫৮ এর মোমলোসমূহ অে আদোলে
র্তব পবরচোবলে হে।
ড) ল্যোন্ড সোনভব ট্রোইবুু োল- কষ্টট একুইবেশ এন্ড কটন িী এক্ট, ১৯৫০ এর িোরো ১৪৫ এর বিিো অনুেোেী র্ভবম েরীপ সংিোত
বিনরোি অনুেোেী র্ভবম েরীপ সংিোত বিনরোি ব ষ্পবির ব বমি অে আদোলে স্থোবপে হনেনছ।
ঢ) কমবর আদোলে- অে আদোলে ক ৌ দুঘ বট ো, ক ৌেো ত্রূটি সংিোত মোমলোসমূহ বিচোর নর র্থোন ।
ণ) ক োট ব অি কসনটলনমন্ট- অে আদোলে পবরেুোি ভি (সম্পূর অনুবিবি) অবড বন্যোি, ১৯৮৫ অনুেোেী স্থোবপে হনেনছ কে
আদোলে পবরেুি ভি ব নে বিচোর োে ব সম্পন্ন নর এিং কদওেো ী আদোলনের স ল ক্ষমেো প্রনেোগ নর। অে আদোলনের
বসেোনতর বিরুনে উচ্চ আদোলনে আপীল দোনেনরর ক ো সুনেোগ ক ই।
ে) সোইিোর ট্রোইবুু োল- সোইিোর অপরোি সংিোত মোমলোসমূনহর বিচোর অে ট্রোইবুু োনল হনে র্থোন ।
র্থ) পবরনিশ আদোলে- পবরনিশ সংিোত বিষেোবদ ব নে অে আদোলনে মোমলো রো হনে র্থোন ।
দ) পবরনিশ আপীল আদোলে- পবরনিশ আদোলে

র্তব প্রদি আনদনশর বিরুনে সংক্ষুব্ধ ব্যবি পবরনিশ আপীল আদোলনে

আপীল দোনের রনে পোনর।
ব বিষেোবদ সংিোত বিনরোি কদখো
ি) কস্পশোল ট্রোইবুু োল, বসব উবরটি এন্ড এক্সনচঞ্জ বমশ - বসব উবরটি এিং এক্সনচঞ্জ সম্পব ে
বদনল অে ট্রোইবুু োনল মোমলো দোনের রো হনে র্থোন ।
) ি আদোলে- ি আই , ১৯২৭ অনুেোেী িন র কভেনর সংঘটিে স ল অপরোনির বিচোর ি আদোলনে সম্পন্ন হনে
র্থোন ।
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আতেবোবে অপরোি ট্রোইবুু োল- অে আদোলে ব নমোি অপরোনির বিচোর সম্পন্ন নর র্থোন ১) মো িোবি োনরর বিরুনে অপরোি,
২) শোবতর বিরুনে অপরোি,
৩) গণহেুো,
৪) যুেসংিোত অপরোি,
৫) কেন ভো

নভ শ , ১৯৪৯ এ উনেবখে মো িোবি োর ভংগ োরী অপরোি,

৬) আতেবোবে আইন র অিীন সংঘটিে অন্য কে ক ো অপরোি
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Module-02
Title

:

Different types of law

Objectives

: To discuss about Different types of law so that the
participants can apply properly these laws in their respective
working area
Learning outcomes : At the end of the module, the participants will be able to




familiarize with different laws which is related with their
respective working area .
Utilize working laws properly
Increase skillness in their job situation

Reference

Lesson

Contents/Topics

14.2.11

11

Pesticide regulation

L, D and E

14.2.12

12

Fertilizer management/control Act

L, D and E

14.2.13

13

National seed policy and seed act

L, D and E

14.2.14

14

Cases, Trial and penalties for violation of
the fertilizer, Seeds and pesticide acts

L, D and E

14.2.15

15

Role of the public servants in
preserving/protection of Government land/
properties

L, D and E

14.2.16

16

Land law (Land Reforms Ordinance,
1984;Transfer of property Act, 1882;
Muslim law; Hindu Law etc.

L, D and E

14.2.17

17

National Agriculture Policy

L, D and E

L= Lecture, D= Discussion, E= Exercise
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Methods

Lesson Plan
Lesson

:

11

Title
Target population
Duration
Aims

:
:
:
:

Learning outcomes

:



Pesticide regulation
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about Pesticide regulation so that the
participants can apply this regulation properly in their
respective working area.
At the end of the session the participants will be able to:
descibe about The Pesticides Ordinance, 1971 & Ammendment
apply The Pesticide Rules, 1985 & Ammendment in their respective
working areas .
introduce with The Pesticide Act, 2018.
mention the List of Registered Agricultural Pesticides in Bangladesh.




Ref. No. 14.2.11

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Pesticide regulation …..
Discussion
6
 Importance:
Q+A
1. Conceptualize about pesticide regulation
2. Aplication of pesticide regulation
3. Have idea about problem and challenge of
pesticide regulation
 Outline of content
Development
 The Pesticides Ordinance, 1971 &
Ammendment
 The Pesticide Rules, 1985 & Ammendment
Lecture,
 The Pesticide Act, 2018
Exercise/
 Pesticide Marketing System in Bangladesh
45
Practice/
 Bangladesh Crop Protection Association
Demonstration
 List of Registered Pesticides in Bangladesh
Q+A
 Motivation (energize)
 Practice
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance
Condition
Criteria
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Lesson Plan
Lesson

:

Title
Target population
Duration
Aims

:
:
:
:

Learning outcomes

12

Ref. No.14.2.12

Fertilizer management/control Act
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about Fertilizer management/control Act
so that the participants can use Fertilizer Acts in proper situation.
: At the end of the session the participants will be able to:
 attain about Fertilizer (Control) Ordinance, 1999 Ammendment , 2008
 apply Fertilizer (Management) Act, 2006 & Ammendment , 2009 in their
respective working area .
 clarify easily Fertilizer (Management) Guidelines, 2007 & Ammendment.

.
Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Fertilizer management/control Act
Discussion
6
 Importance:
Q+A
1. Have idea about fertilizer management Act
2. Familiarize with application of fertilizer
management Act
3. Decission about wise use of fertilizer
 Outline of contents
Development
 Fertilizer (Control) Ordinance, 1999 &
Ammendment , 2008
 Fertilizer (Management) Act, 2006 &
Lecture,
Ammendment , 2009
Exercise/
 Fertilizer (Management) Guidelines, 2007 &
45
Practice/
Ammendment
Demonstration
 Non-Urea Fertilizer Import, Sell and Subsidy
Q+A
Distribution/ Giving Method
 Motivation (energize)
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, Wb Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Lesson Plan
Lesson

:

13

Ref. No.14.2.13

Title
Target population
Duration
Aims

:
:
:
:

Learning out comes

:




National seed policy and seed act
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about National seed policy and seed act of
Agriculture so that the participants can apply their knowledge in
agriculture sector.
At the end of the session the participants will be able to:
describe different Act & Rules related seed act
apply Seed Act & Rules in respective Area.
familiarize with Seed Standard and Field Standard of Notified and
Non-Notified Crops.

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction






Ice breaking: greetings
Linkage with previous learning/experience
Pre-assessment (Q+A)
Topic: National seed policy and seed act
Importance:
1. Have idea about seed policy and seed act
2. Familiarize with pros and cons of seed
policy and seed act
3. Explore application strategy of seed
policy and seed act
 Outline of contents

Lecture/
Discussion
Q+A

6

Lecture,
Exercise/
Practice/
Demonstration
Q+A

45

Development









Seed Rules, 1980 & 1998
National Seed Policy, 1999
Seed Act, 2018
Plant Variety and Farmers' Rights Protection
Act, 2013
Climate Change Responsive Early and Short
Duration Variety and Technology
Development Policy, 2010
Seed Standard and Field Standard of Notified
and Non-Notified Crops
Motivation (energize)
Check attention (wrong statement)
Feedback (Q+A)


Conclusion





Assessment of LOs
Summarization by using KWs
Discussion,
9
Motivation (application of learning)
Q+A
References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance
Condition
Criteria
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evsjv‡`k

†M‡RU

AwZwi³ msL¨v
KZ…©c¶ KZ…©K cÖKvwkZ
iweevi, Rvbyqvwi 28, 2018
evsjv‡`k RvZxq msm`
XvKv, 15 gvN, 1424/28 Rvbyqvwi, 2018
msm` KZ…©K M„nxZ wbgwjwLZ AvBbwU 15 gvN, 1424 †gvZv‡eK 28 Rvbyqvwi, 2018 œ Zvwi‡L ivóªcwZi m¤§wZjvf Kwiqv‡Q
Ges GZØviv GB AvBbwU me©mvavi‡Yi AeMwZi Rb¨ cÖKvk Kiv hvB‡Z‡Q :

2018 m‡bi 06 bs AvBb
Seeds Ordinance, 1977 iwnZµ‡g Dnv cwigvRb© c~eK© hy‡Mvc‡hvMx Kwiqv cybtcÖYq‡bi D‡Ï‡k¨

cÖYxZ AvBb
†h‡nZz msweavb (cÂ`k ms‡kvab) AvBb, 2011 (2011 m‡bi 14 bs AvBb) Øviv 1975 m‡bi 15 AvM÷ nB‡Z 1979
m‡bi 9 GwcÖj ch©šÍ mg‡qi g‡a¨ mvgwiK digvb Øviv RvixK…Z Aa¨v‡`kmg~‡ni Aby‡gv`b I mg_©b msµvšÍ MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`‡ki msweav‡bi PZz_© Zdwm‡ji 3K I 18 Aby‡”Q` wejyß nIqvq Ges wmwfj Avwcj bs 1044-1045/2009 †Z mycxÖ g
†Kv‡U©i Avwcj wefvM KZ…©K cÖ`Ë iv‡q mvgwiK AvBb‡K AmvsweavwbK †NvlYvc~e©K Dnvi ˆeaZv cÖ`vbKvix msweavb (cÂg
ms‡kvab) AvBb, 1979 (1979 m‡bi 1 bs AvBb) evwZj †NvwlZ nIqvq D³ Aa¨v‡`kmg~‡ni Kvh©KvwiZv †jvc cvq; Ges
†h‡nZz 2013 m‡bi 6bs AvBb Øviv D³ Aa¨v‡`kmg~‡ni g‡a¨ KwZcq Aa¨v‡`k Kvh©Ki ivLv nq; Ges
†h‡nZz D³ Aa¨v‡`kmg~‡ni Avek¨KZv I cÖvmw½KZv ch©v‡jvPbv Kwiqv Avek¨K we‡ewPZ Aa¨v‡`kmg~n mKj †÷K-†nvìvi
I mswkøó mKj gš¿Yvjq I wefv‡Mi gZvgZ MÖnY Kwiqv cÖ‡qvRbxq ms‡kvab I cwigvR©bµ‡g evsjvq b~Zb AvBb cÖYqb Kwievi
Rb¨ miKvi wm×všÍ MÖnY Kwiqv‡Q; Ges
(935) g~j¨ : UvKv 16.00 †h‡nZz
†Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi exR Drcv`b, weµq,
msiÿY, Avg`vwb, ißvwb, wewbgq ev
Ab¨fv‡e mieivn msµvšÍ welq wbqš¿Y Ges Dnvi gvb`Ð wba©vi‡Yi wel‡q weavb Kiv Avek¨K;
Ges
†h‡nZz miKv‡ii Dcwi-ewY©Z wm×v‡šÍi Av‡jv‡K Seeds Ordinance, 1977
(Ordinance No. XXXIII of 1977) iwnZµ‡g Dnv cwigvR©bc~e©K hy‡Mvc‡hvMx Kwiqv cybtcÖYqb Kiv mgxPxb I cÖ‡qvRbxq;
†m‡nZz GZÏviv wbg¦ iƒc AvBb Kiv nBj :œ
1| mswÿß wk‡ivbvg I cÖeZ©b| (1) GB AvBb exR AvBb, 2018 bv‡g AwfwnZ nB‡e|
(2) Bnv Awej‡¤^ Kvh©Ki nB‡e|
2| msÁv| welq ev cÖm‡½i cwicwš’ †Kvb wKQz bv _vwK‡j, GB AvB‡b
(1) ÒAa¨v‡`kÓ A_© Seeds Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXXIII of 1977);
(2) ÒK…wlÓ A_© Lv`¨ I Auvk RvZxq dmj Drcv`b, Ges D`¨vb dmj (Horticul- ture) Drcv`bI Bnvi AšÍf‚©³
nB‡e;
(3) ÒRvZÓ A_© e„w×, djb, Pviv, dj, exR ev Ab¨vb¨ PwiÎMZ ˆewk‡ó¨ ¯^Zš¿ GKwU †kÖwYi †Kv‡bv Dc-wefvM;
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(4)

ÒaviKÓ A_© _‡j, wccv, †evZj, ev·, LuvPv, c¨v‡KU, e¯Ív, wUb, cvÎ, Avavi, †gvoK Szwo, Kjwm, †Kvjv,
UzKwi, cvwZ ev Ab¨ †Kv‡bv Avavi ev cvÎ hvnvi g‡a¨ †Kv‡bv wKQz ivLv ev †gvoKxKiY Kiv hvq;
(5) Òwba©vwiZÓ A_© wewa Øviv wba©vwiZ;
(6) ÒwbeÜb mb`Ó A_© aviv 8 Abymv‡i †evW© KZ…©K cÖ`Ë †Kvb wbeÜb mb`;
(7) Òwbqwš¿Z dmj ev RvZÓ A_© aviv 7 Gi Dc-aviv (2) Gi Aaxb wba©vwiZ †Kv‡bv dmj ev RvZ;
(8) ÒdmjÓ A_© GK ev GKvwaK mswkøó cÖRvwZ ev Dc-cÖRvwZ hvnv cÖ‡Z¨KwU GKKfv‡e ev mgwóMZfv‡e GKwU
mvaviY bv‡g cwiwPZ, †hgb, avb, Mg,
Avjy, fzÆv BZ¨vw`;
(9) Òe¨w³Ó A‡_© †Kv‡bv e¨w³ cÖwZôvb, †Kv¤úvwb, mwgwZ, Askx`vwi Kvievi, dvg© ev Ab¨ †Kv‡bv ms¯’vI Dnvi
AšÍfz©³ nB‡e;
(10) Ò†evW©Ó A_© aviv 3 Gi Aaxb MwVZ RvZxq exR †evW©;
(11) ÒwewaÓ A_© GB AvB‡bi Aaxb cÖYxZ wewa;
(12) ÒexRÓ A_© gv`K`ªe¨ A_ev †PZbvbvkK wnmv‡e e¨envi e¨ZxZ, cybtDrcv`b Ges Pviv ˆZwi‡Z mÿg wbgewY©Z
†h †Kv‡bv RxweZ åƒY ev esk we¯Ív‡ii œ
GKK (cÖcvwMDj), †hgb
(K) Lv`¨-km¨, Wvj I ˆZj exR, djg~j Ges kvK-mewRi exR;
(L) Auvk RvZxq dm‡ji exR;
(M) cy®ú`vqK I †kvfvea©K Dw™¢‡`i exR;
(N) cÎhy³ (wePvwj) cïLv‡`¨i exRmn Pviv, K›`vj, evj¦ (Bulb), ivB‡Rvg, g~j I Kv‡Ûi KvwUsmn mKj
ai‡bi Kjg Ges Ab¨vb¨ A½R esk we¯Ív‡ii GKK;
(13) ÒexR wWjviÓ A_© K…wlKv‡R e¨env‡ii D‡Ï‡k¨ †Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi exR e¨emvwqK wfwË‡Z Drcv`b A_ev
weµq, msiÿY, Avg`vwb, ißvwb, wewbgq ev Ab¨ †Kv‡bvfv‡e mieiv‡ni Kv‡R wb‡qvwRZ †Kv‡bv e¨w³, wKš‘
e¨w³MZ e¨env‡ii Rb¨ A_ev wb‡R ev Ab¨ †Kv‡bv e¨w³i gva¨‡g ¯’vbxq nvU-evRv‡i weµ‡qi D‡Ï‡k¨ Drcv`b
ev gRy`Kvix †Kv‡bv K…lK Bnvi AšÍfz©³ nB‡eb bv;
(14) ÒexR cwi`k©KÓ A_© aviv 18 Gi Aaxb `vwqZ¡cÖvß †Kv‡bv e¨w³;
(15) ÒexR cixÿvMviÓ A_© aviv 12 Gi Aaxb cÖwZwôZ ev, †ÿÎgZ, †NvwlZ †Kvb miKvwi exR cixÿvMvi;
(16) ÒexR cÖZ¨qb G‡RwÝÓ A_© aviv 13 Gi Aaxb cÖwZwôZ exR cÖZ¨qb G‡RwÝ;
(17) ÒexR we‡kølKÓ A_© aviv 21 Gi Aaxb `vwqZ¡cÖvß †Kv‡bv e¨w³; Ges
(18) ÒmwPeÓ A_© †ev‡W©i mwPe|
3| RvZxq exR †evW©| (1) GB AvB‡bi myôz ev¯Íevqb I h_vh_ cÖ‡qv‡Mi wel‡q miKvi‡K civgk© cÖ`vb Ges GB AvB‡bi
Aaxb Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvj‡bi D‡Ï‡k¨ miKvi
Dc-aviv (2) G DwjøwLZ m`m¨ mgš^‡q RvZxq exR †evW© bv‡g GKwU †evW© MVb Kwi‡e|
(2) †ev‡W© wbgewY©Z m`m¨ _vwK‡eb, h_v :œ
(K) mwPe, K…wl gš¿Yvjq, whwb Dnvi †Pqvig¨vbI nB‡eb;
(L) †Pqvig¨vb, evsjv‡`k K…wl Dbœqb K‡c©v‡ikb;
(M) wbe©vnx †Pqvig¨vb, evsjv‡`k K…wl M‡elYv KvDwÝj;
(N) gnvcwiPvjK, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi;
(O) A_© wefvM KZ…©K g‡bvbxZ Ab~¨b hyM¥-mwPe c`gh©v`vi GKRb cÖwZwbwa;
(P) m`m¨ cwiPvjK (exR I D`¨vb), evsjv‡`k K…wl Dbœqb K‡c©v‡ikb;
(Q) gnvcwiPvjK, evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU;
(R) gnvcwiPvjK, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU;
(S) gnvcwiPvjK, evsjv‡`k cvU M‡elYv Bbw÷wUDU;
(T) gnvcwiPvjK, evsjv‡`k cigvYy K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU;
(U) gnvcwiPvjK, evsjv‡`k Bÿz M‡elvYv Bbw÷wUDU;
(V) gnvcwiPvjK, b¨vkbvj Bbw÷wUDU Ae ev‡qv‡UK‡bvjwR;
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(W)
(X)
(Y)
(Z)

wbe©vnx cwiPvjK, Zzjv Dbœqb †evW©;
cwiPvjK, exR cÖZ¨qb G‡RwÝ;
cwiPvjK, g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU;
cwiPvjK, Dw™¢` msMwb‡iva DBs, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi;
(_) evsjv‡`k K…wl wek¦we`¨vj‡qi fvBm P¨v‡Ýji KZ…©K g‡bvbxZ exR mswkøó wel‡q AwfÁZvm¤úbœ GKRb Aa¨vcK;
(`)
miKvi KZ…©K g‡bvbxZ GKRb exR we‡klÁ;
(a) miKvi KZ…©K g‡bvbxZ †Kvb exR †Kv¤úvwbi GKRb cÖwZwbwa;
(b) miKvi KZ…K
© g‡bvbxZ K…wl mswkøó Kv‡R AwfÁ 2(`yB) Rb K…lK cÖwZwbwa; (c) evsjv‡`k †mvmvBwU Ae mxW
†UK‡bvjwR KZ…©K g‡bvbxZ GKRb cÖwZwbwa;
(d) evsjv‡`k Dw™¢` cÖRbb I †KŠwjZË¡ mwgwZ KZ…©K g‡bvbxZ GKRb cÖwZwbwa;
(e) evsjv‡`k mxW G‡mvwm‡qkb KZ…©K g‡bvbxZ GKRb cÖwZwbwa; Ges
(f) gnvcwiPvjK, exR AbywefvM, K…wl gš¿Yvjq, whwb Dnvi mwPeI nB‡eb|
(3) exR AbywefvM, K…wl gš¿Yvjq, †ev‡W©i mvwPweK `vwqZ¡ cvjb Kwi‡e|
(4) Dc-aviv (2) Gi `dv (_), (`), (a), (b), (c), (d) Ges (e) Gi Aaxb g‡bvbxZ m`m¨MY Zvnv‡`i
g‡bvbq‡bi ZvwiL nB‡Z 3 (wZb) ermi †gqv‡` m`m¨ c‡` envj _vwK‡eb :
Z‡e kZ© _v‡K †h, D³ †gqv` †kl nBevi c~‡e© miKvi cÖ‡qvRb‡ev‡a, †h †Kv‡bv mgq †Kv‡bv KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡K †Kv‡bv
g‡bvbxZ m`‡m¨i g‡bvbqb evwZj Kwi‡Z cvwi‡e|
(5) Dc-aviv (2) Gi `dv (_), (`), (a), (b), (c), (d) Ges (e) Gi Aaxb g‡bvbxZ m`m¨MY †h †Kvb mgq
†Pqvig¨v‡bi D‡Ï‡k¨ ¯^vÿihy³ cÎ‡hv‡M m`m¨ c` Z¨vM Kwi‡Z cvwi‡eb|
(6) †Kv‡bv g‡bvbxZ m`‡m¨i m`m¨ c` Aemvb nB‡e, hw` wZwb
(K) †Pqvig¨v‡bi AbygwZ e¨ZxZ GKvw`µ‡g †ev‡W©i 3 (wZb) wU mfvq Abycw¯’Z _v‡Kb;
(L) †Kv‡bv Dchy³ Av`vjZ KZ…K
© AcÖK…wZ¯’ ewjqv †NvwlZ nb;
(M) †Kv‡bv Dchy³ Av`vjZ KZ…K
© †`Dwjqv †NvwlZ nb ev D³ `vq nB‡Z
Ae¨vnwZ jvf bv Kwiqv _v‡Kb; ev
(N) ˆbwZK öjbRwbZ †Kvb †dŠR`vwi Aciv‡a †`vlx mve¨¯Í nBqv _v‡Kb|
4| †ev‡W©i mfv| (1) GB avivi Ab¨vb¨ weavbvejx mv‡c‡ÿ †evW©, miKv‡ii c~e©vby‡gv`bµ‡g, Dnvi mfvi Kvh©c×wZ
wba©viY Kwi‡Z cvwi‡e|
(2)
†ev‡W©i mfv-†Pqvig¨v‡bi m¤§wZµ‡g, Dnvi mwPe KZK…© Avn~Z nB‡e Ges †Pqvig¨vb KZ…©K wba©vwiZ ZvwiL,
mgq I ¯’v‡b AbywôZ nB‡e|
(3)
cÖwZ 6 (Qq) gv‡m †ev‡W©i Ab~¨b GKwU mfv AbywôZ nB‡e, Z‡e Riæwi cÖ‡qvR‡b ¯^í mg‡qi †bvwU‡k †ev‡W©i
mfv AvnŸvb Kiv hvB‡e|
(4)
†Pqvig¨vb †ev‡W©i mKj mfvq mfvcwZZ¡ Kwi‡eb|
(5)
Ab~¨b 14 (†PŠÏ) Rb m`‡m¨i Dcw¯’wZ‡Z †ev‡W©i mfvi †Kvivg MwVZ nB‡e, Z‡e gyjZwe mfvi †ÿ‡Î †Kv‡bv
†Kviv‡gi cÖ‡qvRb nB‡e bv|
(6)
†ev‡W©i mfvq Dcw¯’Z cÖ‡Z¨K m`‡m¨i GKwU Kwiqv †fvU _vwK‡e Ges †fv‡Ui mgZvi †ÿ‡Î mfvcwZZ¡Kvix
e¨w³i wØZxq ev wbY©vqK †fvU cÖ`v‡bi ÿgZv _vwK‡e|
(7)
†evW© Dnvi mfvq †Kv‡bv Av‡jvP¨ welq mswkøó †Kv‡bv cÖwZôv‡bi cÖwZwbwa ev we‡kl Ae`vb ivwL‡Z mÿg
GBiƒc †h †Kv‡bv we‡klÁ e¨w³‡K mfvq AskMÖn‡Yi Rb¨ Avgš¿Y
RvbvB‡Z cvwi‡e Ges D³ e¨w³ mfvi Av‡jvPbvq AskMÖnYc~e©K gZvgZ cÖ`vb Kwi‡Z cvwi‡eb, Z‡e Zvnvi †Kv‡bv †fvUvwaKvi
_vwK‡e bv|
(8)
†Kej †ev‡W©i †Kv‡bv m`m¨ c‡`i k~b¨Zv ev †evW© MV‡b ÎæwU _vwKevi Kvi‡Y †ev‡W©i †Kv‡bv Kvh© ev Kvh©aviv
A‰ea nB‡e bv ev M„nxZ †Kv‡bv Kvh©aviv evwZj nB‡e bv ev Z`&m¤ú‡K©
†Kvb cÖkœI DÌvcb Kiv hvB‡e bv|
5| mwP‡ei `vwqZ¡| mwPe,
(K) †ev‡W©i wm×všÍ ev¯Íevqb Kwi‡eb; Ges
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(L) †evW© KZ…©K, mgq mgq, cÖ`Ë Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb|
6| KwgwU MVb| (1) †evW©, miKv‡ii c~e©vby‡gv`bµ‡g, Dnvi Kvh©vejx m¤úv`‡b mnvqZv Kwievi Rb¨ †ev‡W©i m`m¨ mgš^‡q
A_ev †ev‡W©i m`m¨ I Ab¨vb¨ we‡klÁ mgš^‡q A_ev we‡klÁ e¨w³i mgš^‡q GK ev GKvwaK KwgwU MVb Kwi‡Z cvwi‡e|
(2) Dc-aviv (1) Gi Aaxb MwVZ KwgwUi m`m¨ msL¨v, `vwqZ¡ Ges Kg©cwiwa †evW© KZ…©K wba©vwiZ nB‡e|
7| ex‡Ri RvZ I gvb wbqš¿‡Yi ÿgZv| (1) miKvi K…wl‡ÿ‡Î e¨envh© Ges weµq‡hvM¨ †h †Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi ex‡Ri
¸YMZ gvb wbqš¿Y Kwi‡e|
(2)
miKvi, †ev‡W©i mwnZ civgk©µ‡g, hw` GB g‡g© g‡b K‡i †h, †Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi exR weµq, weZiY,
wewbgq, Avg`vwb I ißvwb ev Ab¨ †Kv‡bv fv‡e mieivn wbqš¿Y Kiv cÖ‡qvRb ev mgxPxb, Zvnv nB‡j, miKvwi †M‡R‡U cÖÁvcb
Øviv, D³ dmj ev RvZ‡K wbqwš¿Z dmj ev RvZ wnmv‡e wba©viY Kwi‡Z cvwi‡e Ges wfbœ wfbœ GjvKvi Rb¨ wfbœ wfbœ dmj ev RvZ
wbqwš¿Z wnmv‡e wba©viY Kwi‡Z cvwi‡e|
(3)
†Kv‡bv miKvwi cÖwZôvb ev e¨w³ KZ…K
© D™¢vweZ wbqwš¿Z dm‡ji b~Zb RvZ †evW© KZ…K
© MwVZ KwgwUi
mycvwi‡ki wfwË‡Z †ev‡W©i Aby‡gv`bµ‡g QvoK…Z I †evW© KZ…©K wbewÜZ nB‡e|
(4)
†Kv‡bv miKvwi cÖwZôvb ev e¨w³ KZ…K
© Avg`vwbK…Z ev ¯’vbxqfv‡e D™¢vweZ Awbqwš¿Z dm‡ji b~Zb RvZ
wba©vwiZ c×wZ‡Z Dnvi ˆewkó¨mn wbewÜZ nB‡Z nB‡e|
(5)
†Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi exR K…wli Rb¨ ÿwZKi ev m¤¢ve¨ ÿwZKi ewjqv cÖZxqgvb nB‡j †evW©, Av‡`k Øviv,
Dnvi weµq, weZiY, wewbgq, Avg`vwb ev Ab¨ †h †Kv‡bv Dcv‡q
Dnvi mieivn wbwl× Kwi‡Z ev Ab¨ †h †Kv‡bv e¨e¯’v MÖnY Kwi‡Z cvwi‡e| e¨vL¨v| ÔAwbqwš¿Z dmjÕ A‡_© wbqwš¿Z dmj ev RvZ
bq Ggb †Kv‡bv dmj ev ex‡Ri RvZ Bnvi AšÍfz©³ nB‡e|
8| exR wWjv‡ii wbeÜb| (1) †Kv‡bv e¨w³ wbeÜb mb` e¨ZxZ exR wWjvi wnmv‡e e¨emv Kwi‡Z cvwi‡eb bv|
(2)
†Kv‡bv e¨w³ exR wWjvi wnmv‡e e¨emv Kwi‡Z Pvwn‡j wba©vwiZ c×wZ‡Z I wd cÖ`vb mv‡c‡ÿ, wbeÜ‡bi Rb¨
†ev‡W©i wbKU Av‡e`b Kwi‡e|
(3)
Dc-aviv (2) Gi Aaxb Av‡e`b cÖvwßi ci †evW©, Av‡e`‡b DwjøwLZ Z_¨vejx cixÿv-wbixÿvc~e©K, wba©vwiZ
c×wZ‡Z I †gqv‡`, Av‡e`bKvix‡K exR wWjvi wnmv‡e wbeÜb mb` cÖ`vb Kwi‡e|
9| ex‡Ri †kÖwYweb¨vm| miKvi, †ev‡W©i mwnZ civgk©µ‡g, wba©vwiZ c×wZ‡Z, Dr‡mi wfwË‡Z ex‡Ri †kÖwYweb¨vm Kwi‡Z
cvwi‡e|
10| ex‡Ri cÖ‡qvRbxq gvb`Ð wba©viY, BZ¨vw`| miKvi, †ev‡W©i mwnZ civgk©µ‡g, miKvwi †M‡R‡U cÖÁvcb Øviv, ex‡Ri
¸YMZgvb wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ wbgewY©Z welqvw` wba©viY œ Kwi‡Z cvwi‡e, h_v :
(K) †h †Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi ex‡Ri A¼z‡iv`Mg nvi, weï×Zvi nvi, ex‡Ri Av`ª©Zv Ges mswkøó Ab¨vb¨ welq ev
ˆewk‡ó¨i cÖ‡qvRbxq gvb`Û; Ges
(L) `dv (K) G ewY©Z gvb`‡Ði D‡jøLmn †j‡ej ev wPý|
11| wbqwš¿Z dm‡ji ex‡Ri weµq wbqš¿Y| exR wWjvi ¯^qs ev Zvnvi c‡ÿ cÖwZwbwaZ¡Kvix e¨w³ wbqwš¿Z dm‡ji exR
weµq, weµ‡qi Rb¨ msiÿY I cÖ¯Íve, wewbgq,
Avg`vwb, ißvwb ev Ab¨ †Kv‡bvfv‡e mieiv‡ni e¨emv Kwi‡Z cvwi‡eb bv, hw` bv
(K) D³ dmj ev RvZ †evW© KZ…©K wbewÜZ nq;
(L) D³ exR dmj ev RvZ wnmv‡e kbv³‡hvM¨ nq;
(M) aviv 10 Gi `dv (K) G ewY©Z gvb`‡Ûi mwnZ m½wZc~Y© nq;
(N) ex‡Ri aviK mxjhy³ nq Ges Dnv‡Z aviv 10 Gi `dv (L) Abymv‡i wba©vwiZ gvb`Ð msewjZ †j‡ej ev wPý
mshy³ _v‡K; ev
(O) wbeÜb mb‡`i kZ©vejx cÖwZcvjb K‡ib|
12| exR cixÿvMvi| (1) Aa¨v‡`‡ki Aaxb cÖwZwôZ miKvwi exR cixÿvMvi Ggbfv‡e envj _vwK‡e Ges Kvh©µg
cwiPvjbv Kwi‡e †hb Dnv GB AvB‡bi Aaxb cÖwZwôZ nBqv‡Q|
(2)
GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í, miKvi, cÖ‡qvRb‡ev‡a, †h †Kv‡bv ¯’v‡b miKvwi exR cixÿvMvi cÖwZôv Kwi‡Z
cvwi‡e|
(3)
miKvi, miKvwi †M‡R‡U cÖÁvcb Øviv, †h †Kv‡bv exR cixÿvMvi‡K, cÖ‡qvRb‡ev‡a, miKvwi exR cixÿvMvi
wnmv‡e †NvlYv Kwi‡Z cvwi‡e|
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13| exR cÖZ¨qb G‡RwÝ| (1) Aa¨v‡`‡ki Aaxb cÖwZwôZ exR cÖZ¨qb G‡RwÝ, AvÂwjK exR cÖZ¨qb G‡RwÝ, †Rjv ev
kvLv exR cÖZ¨qb G‡RwÝ Ggbfv‡e envj _vwK‡e †hb
Dnv GB AvB‡bi Aaxb cÖwZwôZ nBqv‡Q|
(2) Ab¨vb¨ welqvw`i g‡a¨, exR cÖZ¨qb G‡RwÝi Kvh©vejx nB‡e wbgiƒc, h_v :œ
(K) exR Drcv`KMY‡K ex‡Ri Drcv`b, cÖwµqvRvZKiY Ges gvb wbqš¿Y m¤ú‡K© civgk© cÖ`vb;
(L) wbg djbkxj A_ev †ivM I †cvKvgvKo ms‡e`bkxj nBevi Kvi‡Y †Kv‡bv œ
Rv‡Zi QvoKiY ev wbeÜb cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ †evW©‡K civgk© cÖ`vb;
(M) evRviRvZK…Z ex‡Ri gvb wbqš¿‡Yi D‡Ïk¨ exR cixÿv I cwi`k©b;
(N) †j‡ej ev wPýhy³ ex‡Ri bgybv msMÖnc~e©K h_vh_ cixÿvi ga¨‡g Dnv‡`i †NvwlZ gv‡bi mwVKZv hvPvBKiY;
(O) ex‡Ri Drcv`b, cÖwµqvRvZKiY I gvb wbqš¿Y msµvšÍ Z_¨ Ges DcvË msMÖn; (P) wbqwš¿Z dm‡ji cÖRbb exR,
cÖZ¨wqZ exR Ges wfwË exR cÖZ¨qb;
(Q) miKvwi I †emiKvwi cÖwZôv‡bi exR cÖZ¨qb;
(R) wbqwš¿Z dm‡ji RvZ g~j¨vqb I QvoKiY cÖwµqvi mgš^q mvab;
(S) K…lK ch©v‡q DbœZ ex‡Ri e¨envi e„w×i Rb¨ miKvwi I †emiKvwi cÖwZôvb‡K mnvqZv cÖ`vb; Ges
(T) GB AvB‡bi weavbvejxi h_vh_ cÖ‡qvM Kvh©Ki Kiv Ges Dnvi j•NbKvix e¨w³i weiæ‡× AvBbMZ e¨e¯’v MÖnY|
14| exR cÖZ¨qb G‡RwÝ KZ…K
© mb`cÎ cÖ`vb| (1) †Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi exR weµq, weµ‡qi Rb¨ msiÿY, weµ‡qi
cÖ¯Íve, wewbgq A_ev Ab¨ †Kv‡bvfv‡e mieivn K‡ib GBiƒc †Kv‡bv e¨w³ exR cÖZ¨qb KivB‡Z Pvwn‡j wZwb GZ`y‡Ï‡k¨ mb`cÎ
cÖvwßi Rb¨ wba©vwiZ c×wZ‡Z I wd cÖ`vb mv‡c‡ÿ exR cÖZ¨qb G‡RwÝi wbKU Av‡e`b Kwi‡Z cvwi‡eb|
(2) mb`c‡Îi Rb¨ Av‡e`b cÖvß nBevi ci exR cÖZ¨qb G‡RwÝ hvPvB-evQvBµ‡g hw` GB g‡g© mš‘ó nq †h, Av‡e`bKvix
aviv 10 Gi Dc-aviv (1) G DwjøwLZ gvb`Û wbwðZ Kwiqv‡Qb, Zvnv nB‡j wba©vwiZ k‡Z© mb`cÎ Bmy¨ Kwi‡eb Ges gvb`Û
wbwðZ bv nB‡j KviY wjwce× Kwiqv Av‡e`bwU bvgÄyi Kwi‡eb|
15| mb`cÎ evwZj| hw` †Kv‡bv e¨w³
(1) fzj, AmZ¨ ev weåvwšÍKi Z_¨ cÖ`vb Kwiqv aviv 14 Gi Aaxb mb`cÎ MÖnY K‡ib,
(2) mb`c‡Î DwjøwLZ kZ© cÖwZcvj‡b e¨_© nb, ev
(3) GB AvBb ev wewai †Kvb weavb j•Nb K‡ib,
Zvnv nB‡j, GB AvB‡bi Aaxb AvBbMZ Kvh©aviv MÖnY Kwievi ÿgZv‡K ÿzYœ bv Kwiqv, exR cÖZ¨qb G‡RwÝ D³ e¨w³‡K
hyw³m½Z KviY `k©vBevi my‡hvM cÖ`vb Kwiqv, wba©vwiZ c×wZ‡Z, cÖ`Ë mb`cÎ evwZj Kwi‡e|
16| Avwcj| (1) aviv 15 Gi Aaxb exR cÖZ¨qb G‡RwÝ KZ…K
© cÖ`Ë †Kv‡bv wm×v‡šÍi Øviv †Kv‡bv e¨w³ msÿzä nB‡j D³
wm×v‡šÍi weiæ‡× wm×všÍ cÖ`v‡bi ZvwiL nB‡Z 30 (wÎk) Kvh©w`e‡mi g‡a¨ miKvi KZ…©K wba©vwiZ KZ…c
© ‡ÿi wbKU Avwcj Kwi‡Z
cvwi‡eb Ges D³ Avwcj wba©vwiZ c×wZ‡Z wb®úwË Kwi‡Z nB‡e :
Z‡e kZ© _v‡K †h, Avwcj KZ…c
© ÿ hw` GB g‡g© mš‘ó nq †h, wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ AvwcjKvixi Avwcj `v‡qi bv Kwievi
h_vh_ KviY we`¨gvb wQj, Zvnv nB‡j D³ †gqv` AviI 30 (wÎk) Kvh©w`em ch©šÍ ewa©Z Kwi‡Z cvwi‡e|
(2) Dc-aviv (1) Gi Aaxb Avwcj cÖvwßi ZvwiL nB‡Z 30 (wÎk) Kvh©w`e‡mi g‡a¨ Avwcj wb®úwË Kwi‡Z nB‡e Ges
Avwc‡ji wm×všÍ P~ovšÍ ewjqv MY¨ nB‡e|
17| we‡`wk exR cÖZ¨qb G‡RwÝ KZ…K
© cÖ`Ë mb`c‡Îi ¯^xK…wZ| GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í miKvi, †ev‡W©i
mycvwikµ‡g, miKvwi †M‡R‡U cÖÁvcb Øviv, we‡`‡k cÖwZwôZ †Kv‡bv exR cÖZ¨qb G‡RwÝ KZ…K
© cÖ`Ë mb`cÎ‡K wba©vwiZ kZ©c~iY
mv‡c‡ÿ ¯^xK…wZ cÖ`vb Kwi‡Z cvwi‡e|
18| exR cwi`k©K| GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í miKvi, miKvwi †M‡R‡U cÖÁvcb Øviv, K‡g©i Awa‡ÿÎ wbw`©óKiYc~e©K
wba©vwiZ †hvM¨Zvm¤úbœ e¨w³‡K exR cwi`k©‡Ki ÿgZv I `vwqZ¡ cÖ`vb Kwi‡Z cvwi‡e|
19| exR cwi`k©‡Ki ÿgZv I `vwqZ¡| (1) exR cwi`k©K wbgewY©Z e¨w³i wbKU nB‡Z œ
†h †Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi ex‡Ri bgybv msMÖn Kwi‡Z cvwi‡eb, h_v:―
(K) exR weµqKvix e¨w³ ev cÖwZôvb;
(L) †µZv ev cÖvc‡Ki wbKU exR †cuŠQv‡bv ev mieiv‡ni `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ ev mieiv‡ni Rb¨ cÖ¯‘ZKi‡Y wb‡qvwRZ
e¨w³ ev cÖwZôvb; ev
(M) ex‡Ri †µZv ev cÖvcK|
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(2)

exR cwi`k©K Dc-aviv (1) Abymv‡i msM„nxZ ex‡Ri bgybv mswkøó GjvKvi exR we‡køl‡Ki wbKU cixÿvi Rb¨

†cÖiY Kwi‡eb|

(3)
exR cwi`k©K exR weµ‡qi Rb¨ M„n ev †`vKv‡b msiwÿZ †Kv‡bv aviK cwi`k©b Kwi‡Z cvwi‡eb :
Z‡e kZ© _v‡K †h, M„n ev †`vKv‡bi gvwjK ev `Lj`vi D³ M„n ev †`vKv‡bi `iRv Lywj‡Z ev Db¥³ Kwi‡Z evav cÖ`vb Kwi‡j
exR cwi`k©K Ab~¨b 2 (`yB) Rb mvÿxi Dcw¯’wZ‡Z D³ M„n y ev †`vKv‡bi `iRv fvw½qv aviK Db¥³ Kwi‡Z cvwi‡eb| y
(4)
exR cwi`k©bKv‡j exR cwi`k©‡Ki wbKU hw` GBiƒc wek¦vm Kwievi KviY _v‡K †h, cÖwµqvRvZKiY ev
wecY‡bi Rb¨ msiwÿZ †Kv‡bv exR †fRvjhy³ ev †cvKvgvKo I †ivMevjvB AvµvšÍ hvnv dmj Drcv`‡bi Rb¨ h_vh_ gvbm¤úbœ
b‡n, Zvnv nB‡j wZwb D³ exR wba©vwiZ c×wZ‡Z Rã, e¨envi I wb®úwË Kwi‡Z cvwi‡eb|
(5)
GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨ ÿgZv cÖ‡qvM Kwi‡Z cvwi‡eb|
20| exR cwi`k©K KZ…K
© AbymiYxq c×wZ| (1) exR cwi`k©K †Kv‡bv dmj ev Rv‡Zi ex‡Ri bgybv we‡køl‡Yi Rb¨ msMÖn
Kwi‡Z Pvwn‡j, wZwb―
(K) †h e¨w³i wbKU nB‡Z ex‡Ri bgybv msMÖn Kwi‡eb, Zvnv‡K wjwLZfv‡e ex‡Ri bgybv msMÖ‡ni welq AewnZ
Kwi‡eb; Ges
(L) 3 (wZb) wU cÖwZwbwaZ¡Kvix bgybv wba©vwiZ c×wZ‡Z, msMÖn Kwi‡eb Ges cÖwZwU bgybvi, cÖK…wZ Abymv‡i Dnvi
wPwýZ I wmj Kwi‡eb ev euvwa‡eb (Fasten)|
(2)
Dc-aviv (1) Abymv‡i ex‡Ri bgybv msMÖn Kwievi ci exR cwi`k©K wba©vwiZ c×wZ‡Z
(K) †h e¨w³i wbKU nB‡Z ex‡Ri bgybv msMÖn Kwi‡eb, Zvnv‡K msM„nxZ bgybvmg~‡ni ga¨ nB‡Z GKwU bgybv mieivn
Kwi‡eb;
(L) mswkøó GjvKvi exR we‡køl‡Ki wbKU bgybvmg~‡ni ga¨ nB‡Z GKwU bgybv †cÖiY Kwi‡eb; Ges
(M) Aewkó bgybv †Kvb AvBbMZ Kvh©µg MÖn‡Yi cÖ‡qvR‡b Dc¯’vc‡bi D‡Ï‡k¨ A_ev aviv 22 Gi Dc-aviv (2) Gi
Aaxb exR cixÿvMv‡i we‡køl‡Yi Rb¨ msiÿY Kwi‡eb|
(3)
Dc-aviv (2) Gi `dv (K) Abymv‡i msM„nxZ ex‡Ri bgybv mswkøó e¨w³ MÖnY Kwi‡Z Am¤§wZ Ávcb Kwi‡j,
exR cwi`k©K D³iƒc Am¤§wZi welqwU wjwLZfv‡e exR we‡kølK‡K AewnZ Kwi‡eb|
(4)
exR we‡kølK Dc-aviv (3) Abymv‡i AewnZ nBevi ci Dc-aviv (2) Gi `dv (L) Abymv‡i Zvnvi wbKU
†cÖwiZ bgybvwU 2(`yB) fv‡e wef³ Kwiqv GKfvM wmjMvjv Kwiqv ivwL‡eb
Ges bgybvcÖvß nBevi ci A_ev cÖwZ‡e`b †cÖi‡Yi mgq Dnv exR cwi`k©‡Ki wbKU †cÖiY
Kwi‡eb Ges exR cwi`k©K AvBbMZ Kvh©µ‡gi †ÿ‡Î cÖ‡qvR‡b Dc¯’vc‡bi Rb¨ Dnv msiÿY Kwi‡eb|
21| exR we‡kølK| GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í, miKvi miKvwi †M‡R‡U cÖÁvcb Øviv, K‡g©i Awa‡ÿÎ wbw`©óKiYc~e©K
wba©vwiZ †hvM¨Zvm¤úbœ e¨w³‡K exR we‡køl‡Ki `vwqZ¡ cÖ`vb Kwi‡Z cvwi‡e|
22| exR we‡køl‡Ki cÖwZ‡e`b| (1) exR we‡kølK aviv 20 Gi Dc-aviv (2) Gi `dv
(L) Gi Aaxb ex‡Ri bgybvcÖvß nBevi ci h_vkxNª m¤¢g exR cixÿvMv‡i we‡kølY Kwi‡eb Ges
Dnvi djvd‡ji cÖwZ‡e`‡bi GKwU Abywjwc wba©vwiZ di‡g exR cwi`k©‡Ki wbKU Ges Aci GKwU Abywjwc mswkøó ex‡Ri
gvwj‡Ki wbKU †cÖiY Kwi‡eb|
(2)
Dc-aviv (1) G hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, GB AvB‡bi Aaxb gvgjv `v‡qi nBevi ci Awfhy³ e¨w³ wba©vwiZ
wd cwi‡kva mv‡c‡ÿ, aviv 20 Gi Dc-aviv (2) Gi `dv (K) ev (L) G DwjøwLZ †h †Kv‡bv GKwU bgybv exR cixÿvc~e©K cÖwZ‡e`b
jv‡fi D‡Ï‡k¨ cixÿvMv‡i †cÖiY Kwievi Rb¨ Av`vj‡Z Av‡e`b Kwi‡Z cvwi‡eb Ges Av`vjZ D³ Av‡e`bcÖvß nBevi ci aviv
20 Gi Dc-aviv (1) Gi `dv (L) Abymv‡i cÖ`Ë mxj I wPý A_ev euvab AÿzYœ iwnqv‡Q wK bv Zrm¤ú‡K© wbwðZ nBqv, Dnvi
wbR¯^ wmjmn mswkøó bgybv exR cixÿvMv‡i †cÖiY Kwi‡eb|
(3)
exR we‡kølK Dc-aviv (2) Gi Aaxb bgybv exR cÖvß nBevi 30 (wÎk) w`‡bi g‡a¨ wba©vwiZ di‡g exR
we‡køl‡Yi cÖwZ‡e`b Av`vj‡Z †cÖiY Kwi‡eb|
(4)
Dc-aviv (3) Gi Aaxb cÖ`Ë exR we‡køl‡Ki cÖwZ‡e`b Dc-aviv (1) Gi Aaxb cÖ`Ë exR we‡køl‡Ki
cÖwZ‡e`‡bi Dci cÖvavb¨ cvB‡e|
23| exR Avg`vwb I ißvwb| (1) aviv 10 G ewY©Z ex‡Ri cÖ‡qvRbxq gvb`Ð wbwðZ bv Kwi‡j Ges D³ ex‡Ri avi‡K
wba©vwiZ c×wZ Abymv‡i mwVK Z_¨vewj msewjZ †j‡ej ev wPý bv _vwK‡j †Kv‡bv e¨w³, †Kv‡bv †kÖwY ev Rv‡Zi exR Avg`vwb ev
ißvwb Kwi‡Z ev KivB‡Z cvwi‡eb bv|
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(2)

aviv 10 G ewY©Z gvb`‡Ði mwnZ m½wZc~Y© nIqv mv‡c‡ÿ, M‡elYv ev Awf‡hvRb ÿgZv cixÿvi D‡Ï‡k¨
wba©vwiZ c×wZ‡Z I cwigv‡Y exR Avg`vwb Kiv hvB‡e|
(3)
aviv 10 Gi `dv (L) Abymv‡i ex‡Ri wba©vwiZ gvb`Ð wbwðZ Kiv mv‡c‡ÿ, Awbqwš¿Z dm‡ji exR Avg`vwbi
†ÿ‡Î †Kv‡bv wewa wb‡la cÖ‡hvR¨ nB‡e bv|
(4)
GB AvB‡bi Aaxb exR Avg`vwb I ißvwb Kwievi †ÿ‡Î Avg`vwb bxwZ Av‡`k, ißvwb bxwZ Ges Dw™¢`
msMwb‡iva AvBb, 2011 (2011 m‡bi 5bs AvBb) Ges Z`axb cÖYxZ wewa cÖ‡hvR¨ nB‡e|
24| Aciva I `Ð| (1) hw` †Kv‡bv e¨w³ GB AvB‡bi Aaxb exR cwi`k©‡Ki Dci Awc©Z †Kv‡bv `vwqZ¡ cvj‡b evav cÖ`vb
K‡ib ev Ab¨ †Kv‡bvfv‡e cÖwZeÜKZv m„wó K‡ib ev miKvi KZ…©K wba©vwiZ wbqwš¿Z dm‡ji ex‡Ri weµ‡qi †Kv‡bv kZ© j•Nb
K‡ib, Zvnv nB‡j D³ Kvh© nB‡e GKwU Aciva|
(2) Dc-aviv (1) Gi Aaxb K…Z Aciv‡ai Rb¨ †Kv‡bv e¨w³ AbwaK 90 (beŸB) w`‡bi webvkÖg Kviv`Ð A_ev Ab~aŸ©
50,000 (cÂvk nvRvi) UvKv ch©šÍ A_©`Ð ev Dfq `‡Ð `wÐZ nB‡eb|
25| Aciva msNU‡b mnvqZvi `Ð| hw` †Kv‡bv e¨w³ GB AvB‡bi Aaxb †Kv‡bv Aciva msNU‡b Ab¨ †Kvb e¨w³‡K
mnvqZv K‡ib, Zvnv nB‡j D³ Kvh© nB‡e GKwU Aciva, Ges Z¾b¨ wZwb Aciva msNUbKvixi mgcwigvY `‡Ð `wÐZ nB‡eb|
26| Aciva cybtmsNU‡bi `Ð| GB AvB‡b DwjøwLZ †Kv‡bv Aciv‡ai Rb¨ c~‡e© †`vlx mve¨¯Í †Kvb e¨w³ hw` cybivq GKB
Aciva K‡ib, Zvnv nB‡j wZwb D³ Aciv‡ai Rb¨ wba©vwiZ m‡e©v”P `‡Ði wØ¸Y `‡Ð `wÐZ nB‡eb|
27| Aciva wePviv_© MÖnY|―Code of Criminal Procedure,1898 (Act No. V of
1898) G hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, wba©vwiZ c×wZ‡Z exR cwi`k©‡Ki wjwLZ Awf‡hvM e¨ZxZ †Kv‡bv Av`vjZ GB AvB‡bi Aaxb
†Kv‡bv Aciva wePviv_© MÖnY Kwi‡e bv|
28| †gvevBj †KvU© AvBb, 2009 Gi cÖ‡qvM| GB AvB‡bi Ab¨ †Kv‡bv weav‡b wfbœiƒc hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, GB
AvB‡bi Aaxb Acivamg~n †gvevBj †KvU© AvBb, 2009 (2009 m‡bi 59 bs AvBb) Gi Zdwmjfz³ Kwiqv wePvi Kiv hvB‡e|
29| †Kv¤úvwb KZ…©K msNwUZ Aciva| †Kvb †Kv¤úvwb KZ…K
© GB AvB‡bi Aaxb †Kvb Aciva msNwUZ nB‡j D³ †Kv¤úvwbi
gvwjK, cwiPvjK, g¨v‡bRvi, mwPe ev Ab¨ †Kvb Kg©KZ©v whwb GB Aciva msNUbKv‡j †Kv¤úvwbi e¨emvq cwiPvj‡Ki `vwq‡Z¡
wb‡qvwRZ wQ‡jb, wZwb Acivax ewjqv MY¨ nB‡eb, hw` bv wZwb cÖgvY Kwi‡Z cv‡ib †h, D³ Aciva Zvnvi AÁvZmv‡i msNwUZ
nBqvwQj A_ev wZwb D³ Aciva †iva Kwievi Rb¨ h_vm¤¢e †Póv KwiqvwQ‡jb| e¨vL¨v: GB avivi D‡Ïk¨ c~iYK‡í
(1) Ò†Kv¤úvwbÓ A_© mswewae× ms¯’v Ges †Kv‡bv dvg© A_ev GBiƒc †Kv‡bv e¨w³msNI Bnvi AšÍf©y³ nB‡e; Ges
(2) ÒcwiPvjKÓ A_© dv‡g©i †ÿ‡Î, dv‡g©i Askx`vi|
30| Aciv‡ai Avgj‡hvM¨Zv| GB AvB‡bi Aaxb Acivamg~n A-Avgj‡hvM¨ (noncognizable) I Rvwgb‡hvM¨
(bailable) nB‡e|
31| wewa cÖYq‡bi ÿgZv| GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í, miKvi, miKvwi †M‡R‡U cÖÁvcb Øviv, wewa cÖYqb Kwi‡Z
cvwi‡e|
32| iwnZKiY I †ndvRZ| (1) GB AvBb Kvh©Ki nBevi ms‡M ms‡M Seeds
Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXXIII of 1977), AZtci D³ Ordinance ewjqv
DwjøwLZ, GZÏviv iwnZ nB‡e| ¦
(2) Dc-aviv (1) Gi Aaxb iwnZ nIqv m‡Ë¡I, D³ Ordinance Gi Aaxb,
(K) K…Z mKj Kvh©µg I M„nxZ †Kv‡bv e¨e¯’v ev m~PxZ †Kv‡bv Kvh©aviv GB AvB‡bi Aaxb K…Z, M„nxZ ev m~PxZ
nBqv‡Q ewjqv MY¨ nB‡e; Ges
(L) cÖYxZ wewa, RvixK…Z cÖÁvcb, cÖ`Ë †Kv‡bv Av‡`k, cÖZ¨qbcÎ Ges Bmy¨K…Z †Kv‡bv mb`cÎ D³iƒc iwnZ nIqvi
Ae¨ewnZ c~‡e© Kvh©Ki _vwK‡j, Dnv GB AvB‡bi weavbvejxi mwnZ mvgÄm¨c~Y© nIqv mv‡c‡ÿ, GB AvB‡bi Aaxb
cÖYxZ, RvixK…Z, cÖ`Ë Ges Bmy¨K…Z ewjqv MY¨ nB‡e|
W. †gvt Ave`yi ie nvIjv`vi wmwbqi mwPe|
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Lesson Plan
Lesson

:

14

Title

:

Target population
Duration
Aims

:
:
:

Learning outcomes

:


Cases, Trial and penalties for violation of the fertilizer, Seeds and
pesticide acts
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about Cases, Trial and penalties for violation of
the fertilizer, Seeds and pesticide acts so that the participants can take
decision & give Penalties to respective person in proper way.
At the end of the session the participants will be able to:
improve knowledge about Offences & Penalties according to the different
Acts
apply these in respective field.



Ref. No. 14.2.14

Methods/
Techniques

Content
Introduction
 Ice breaking: greetings
 Linkage with previous
learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
 Topic: Cases, Trial and penalties.....
 Importance:
1. Have idea about Cases, Trial and
penalties for violation of the fertilizer,
Seeds pesticide acts
2. Conceptualize offences and panalties
of different acts and regulations
 Outline of contents
Development
 Offences & Penalties according to the
Pesticide Act, 2018
 Offences & Penalties according to the
Fertilizer (Management) Act, 2006 &
Ammendment , 2009

Resources
/ Aids

Time
(Minute)

Lecture/
Discussion
Q+A

6

Lecture,
Exercise/
Practice/
Demonstration
Q+A

45

 Motivation (energize the group)
 Practice/Exercise
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be
available in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Lesson Plan
Lesson

:

15

Title

:

Target population
Duration
Aims

:
:
:

Learning outcomes

:


Role of the public servants in preserving/protection of Government
land/ properties
9-grade and above officers of different organization under MoA
60 minutes
To teach participants about Role of the public
servants in preserving/protection of Government land/ properties
so that the participants can apply their knowledge in their
respective working areas.
At the end of the session the participants will be able to:
mention the role of the public servants in preserving/protection of
Government land/ properties
state the preservation and protection mesures of Government land/
properties



Ref. No. 14.2.15

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction






Ice breaking: greetings
Linkage with previous learning/experience
Pre-assessment (Q+A)
Topic: Role of the public servants....
Importance:
1. Awarness about the role of the public
servants in preserving/protection of
Government properties
2. Have knowledge about measures of
preservation/protection of Government
properties
 Outline of contents

Lecture/
Discussion
Q+A

6

Lecture,
Exercise/
Practice/
Demonstration
Q+A

45

Development






Role of the public servants in
preserving/protection of Government land/
properties
Motivation (energize the group)
Practice/Exercise
Check attention (wrong statement)
Feedback (Q+A)

Conclusion





Assessment of LOs
Summarization by using KWs
Discussion,
9
Motivation (application of learning)
Q+A
References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Lesson Plan
Lesson

:

16

Ref. No. 14.2.16

Title
: Land law (Land Reforms Ordinanc1984;Transfer of property Act, 1882;
Muslim law; Hindu Law etc.
Target population
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
Duration
: 60 minutes
Aims
: To teach participants about Land law so that the participants can
conceptualize, discuss and apply Land law in their working place.
Learning outcomes
: At the end of the session the participants will be able to:
 mention Salient feature of state Acquisition and Tenancy Act, 1950;
 discuss Land Reforms Ordinance, 1984 ; Non Agricultural Tenancy
Act, 1049
 state knowledge about Transfer of property Act, 1882; Muslim law;
Hindu Law etc.

Methods/
Techniques

Content

Resources
/ Aids

Time
(Minute)

Introduction







Ice breaking (greetings)
Linkage with previous learning/experience
Pre-assessment (Q+A)
Topic: Land law
Importance:
1. Have idea about different act, ordinance
of land reform.
Outline of contents

Lecture/
Discussion
Q+A

6


Development








Salient feature of state Acquisition and
Tenancy Act, 1950
Land Reforms Ordinance, 1984
Non Agricultural Tenancy Act,1049
Transfer of property Act, 1882
Motivation (energize the group)
Challenges of NIS and SDG
Check attention (wrong statement)
Feedback (Q+A)

Lecture,
Exercise/
Practice/
Demonstration
Q+A

45


Conclusion





Assessment of LOs
Summarization by using KWs
Discussion,
9
Motivation (application of learning)
Q+A
References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Lesson Plan
Lesson

:

Title
Target population
Duration
Aims

: National Agriculture Policy
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
: 60 minutes
: To teach participants about National Agriculture Policy
so that the participants can conceptualize, discuss and apply National
Agriculture Policy in their working place.
: At the end of the session the participants will be able to:
 discuss National Agriculture Policy
 state discuss National Agriculture Policy

Learning outcomes

17

Ref. No. 14.2.16

Methods/
Techniques

Content

Resources
/ Aids

Time
(Minute)

Introduction





Ice breaking (greetings)
Linkage with previous learning/experience
Pre-assessment (Q+A)
Topic: Land law
 Importance:
 Introduction to National Agriculture Policy
 Outline of content

Development
 Introduction to National Agriculture Policy
 Different sector of National Agriculture
Policy

 Feedback (Q+A)
Conclusion

Lecture/
Discussion
Q+A

6

Lecture,
Exercise/
Practice/
Demonstration
Q+A

45






Assessment of LOs
Summarization by using KWs
Discussion,
9
Motivation (application of learning)
Q+A
References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Module-03
Title

: Contemporary Issues

Objectives

: To plan for management of service so that participants can work
properly.
: After completion of the module, participants will be able to:
 select aim according to SDG;
 use NIS;
 maintain APA;
 explain RTI;
 state the role in agriculture sector according to SDG; and
 discuss the challenges of SDG.

Learning Outcomes

References

14.3.18

Lesson

18

Contents/Topics

Methods

Introduction to SDGs : Global & Bangladesh

L, D and E

Perspectives
14.3.19
19

Roles of MoA and its Organizations/Institutes

L, D and E

achieving SDGs: Opportunities and challenges
14.3.20
20

Rules of making Annual Performance

L, D and E

Agreement (APA)
14.3.21

21

14.3.22
22

Practice session on reporting APA
Right to Information Act (RTI) and its

L, D and E
L, D and E

implementation
14.3.23
23

Procedure of getting information under the right

L, D and E

to information.
14.3.24
24

Right to Information (RTI) and its protection

L, D and E

acts
14.3.25

25

14.3.26
26


Planning of national integrity strategy (NIS)
Implementation of national integrity strategy

L= Lecture, D= Discussion, E= Exercise
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L, D and E
L, D and E

Lesson Plan
Lesson

: 18

Title

: Introduction to SDGs : Global & Bangladesh Perspectives
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
: 60 minutes
: To teach participants about introduction to SDG
so that the participants can conceptualize SDG and its background.
: At the end of the session the participants will be able to:
 Define SDG;
 mention background of SDG; and
 state aims of SDG.

Target population
Duration
Aims
Learning outcomes

Ref. No.14.3.18

Methods/
Techniques

Content

Resources
/Aids

Time
(Minute)

Introduction





Ice breaking (greetings)
Linkage with previous learning/experience
Pre-assessment (Q+A)
Topic: Background and aims of SDG.
 Importance:
2. Classification about concept of SDG
3. Cronology of development of SDG
4. Vission & mission of SDG
 Outline of contents

Lecture/
Discussion
Q+A

6

Development






Lecture,
Exercise/
Practice/
Demonstration
Q+A

Description of SDG
Background of SDG
Aims of SDG
Motivation (energize the group)
Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)

45

Conclusion





Assessment of LOs
Summarization by using KWs
Discussion,
9
Motivation (application of learning)
Q+A
References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Lesson Plan
Lesson

:

19

Ref. No.14.3.19

: Roles of MoA and its Organizations/Institutes achieving SDGs:
Opportunities and challenges
Title

Target population
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
Duration
: 60 minutes
Aims
: To teach participants about role in agriculture sector according to SDG
so that the participants can change in agriculture sector.
Learning outcomes
: At the end of the session the participants will be able to:
 define SDG;
 discuss SDG; and
 state role in agriculture sector.

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Role in agriculture…….
Discussion
6
 Importance:
Q+A
1. Increse food security
2. Ensure food security
3. Creation of employment opportunity
 Outline of content
Development
 Definition of SDG
Lecture,
 Role in agriculture sector according to SDG
Exercise/
45
 Motivation (energize)
Practice/
Demonstration
 Practice (exercise)
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids:Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition

71

Criteria

The Sustainable Development Goals:
Bangladesh Perspective
Dr. Md. Abdur Rouf
Additional Secretary

Background
◻ MDG: The universal dream of improving the quality of life globally embedded in
eight thrust areas was translated into the Millennium Development Goals (MDGs) and
mandated by the United Nations (UN) in September 2000.
◻ SDG: The United Nations General Assembly held in September 2015 laid out a
common vision and chartered a path for Transforming Our World: the 2030 Agenda
for sustainable development over the next 15 years.
72

Chronology of Agenda 2030 : Sustainable Development Agenda
The Brundtland Report, published in 1987, coined
the term “Sustainable development” and defined it
as “development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs.
1997- UNGASS-19: Earth Summit + 5
2000- Millennium Declaration (MDGs)
2012- United Nations Conference on Sustainable Development, RIO+20: the
Future We Want
2015- the 2030 Agenda for Sustainable Development Paris Agreement.(SDGs)

MDGs(Goal 8, Target 18, 48 indicators)
Goal 1: Eradicate Extreme Poverty and Hunger
Goal 2: Achieve Universal Primary Education
Goal 3: Promote Gender Equality and Empower Women.
Goal 4: Reduce Child Mortality
Goal 5: Improve Maternal Health
Goal 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and other Diseases
Goal 7: Ensure Environmental Sustainability
Goal 8: Develop a Global Partnership for Development
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Awards for Achieving MDGs
•
•
•
•
•
•
•
•

UN MDG Awards 2010’ for reducing under five child mortality rate.
South-South Award titled 'Digital Health For Digital Development' for success
on attainment of MDG- 4 & MDG-5.
Diploma Award’ for achieving the MDG-1.
South-South Award’ for achievements in alleviating poverty.
UNESCO Peace Tree Award for women’s empowerment and girls’ education
Women in Parliaments Global Forum Award
ICT Sustainable Development Award by International Telecommunication
Union (ITU)
Champions of the Earth” by UNEP for environment Policy Leadership.
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THE 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

75

17 Goals in 5Ps

Environmental = Planet

Economic = Prosperity

Sustaina
ble
Develop
ment
Goals

Social = People

Leave no one
behind & reach
furthest behind
first
 Requires going
‘the last mile’,
addressing
economic,
social, and
political
factors of
exclusion
 Implies riskinformed
planning,
strengthening
resilience

“The new agenda is a promise by
leaders to all people everywhere.
It is an agenda for people, to end
poverty in all its forms—an

Peace

agenda for the planet,” Ban Kimoon, UN Secretary-General in

Partnership

th

70 UNGA

The SDGs versus MDGs
 Key Strengths of the proposed SDGs include: The notion of leaving no one behind – with many targets aspiring zero/fully coverage
(raising the ambition of the MDGs)
 Stand alone goal of Inequality (within and between countries)
 Stand alone goal on gender inequality , including ending of all forms of violence,
discrimination, child marriages, and female genital mutilations
 Environmental issues are strongly represented – fulfilling a long sought marriage
between development and environment (climate change, marine and land base
ecosystems, and sustainable consumption and production)
 Governance - for the first time – incorporating a goal and targets on governance and
peaceful societies (legal identity, tackling corruption and bribery etc)
 Participatory/Inclusiveness Process in formulation of the SDGs: The participation
and buy in of a wide range of stakeholders including member states and non
governmental organizations
 The broad nature of the SDG is also a reflection of the nature of challenges facing the
world today
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Post 2015 Development Agenda : Bangladesh National Proposal
Goal 1: Unlash human potentials for sustainable development.
Goal 2: Eradicate poverty and reduce inequality.
Goal 3: Ensure sustainable food security and nutrition for all.
Goal 4: Universal access to health and family planning services.
Goal 5: Achieve gender equality.
Goal 6: Ensure quality education and skills for all.
Goal 7: Increase employment opportunities and ensure worker rights.
Goal 8: Ensure good governance.
Goal 9: Promote sustainable production and consumption.
Goal 10: Ensure environmental sustainable and disaster management.
Goal 11: Strengthen international cooperation and partnership for sustainable development.

The SDGs are …






A set of 17 goals for the world’s future, through 2030
Backed up by a set of 169 detailed Targets
Emerged from the most inclusive process in the UN’s history, with the
involvement of approximately 8.5 million people or organizations (GOB
proposed: 11 Goals, 58 Targets & 241 Indicators)
Negotiated over a two-year period at the United Nations (March 2013 to
August 2015)
136 Heads of State or Government was present.

17 Sustainable Development Goals (SDGs)
Goal 1. End poverty in all its forms everywhere
Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable
agriculture
Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning
opportunities for all
Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive
employment and decent work for all
Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization
and foster innovation
Goal 10. Reduce inequality within and among countries
Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
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Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
Goal 14. Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable
development
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainable
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and
halt biodiversity loss.
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at
all levels
Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for
Sustainable Development
SDGs has 17 goals, --- targets, ---- indicators.

SDGs as a Network of Targets

Future Challenges for Initiation of Action Plan for SDGs Implementation and
Monitoring
•
•

Targets (Actions) to be linked to APA measurement by each ministry and
strengthening new coordination mechanisms
Analyzing financial and capacity needs and identifying current and possible
new resources and partnerships
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•
•

Carrying out analysis of data availability for SDGs and relevant data that is
required
Updating and/or Preparing sectoral plans to integrate targets on the basis of
Activities to be taken under the Action Plan for implementing SDGs

SDG’s Relevance with MoA
Level of Relevance (Target)
Related
Goals

Related
Targets

11
(out of 17)

30
(out of 169)

Lead

Co-lead

Associate

5

4

21

Role of MoA for the SDG: The Goals and Targets
Role of MoA
Goals
Lead

Co-Lead

Associate

Goal 1: Poverty

-

-

1.1-1.5

Goal 2: Hunger and nutrition

2.1, 2.3, 2.4,
2.5, 2.a

-

2.2,2b

Goal 6: Water and sanitation

-

6.4

-

Goal 8: Inclusive growth,
Employment
Goal 9: Resilient infrastructure

-

8.2

8.4

-

9.5

9.4, 9b

Goal 10: Reduce inequality

-

-

10.1,10.2

12.3

12.1, 12.4

-

-

15.1, 15.3-5.6,
15.8

-

-

17.18

Goal 12: Sustainable
consumption and production
Goal 15: Ecosystem and
biodiversity
Goal 17: Global partnership
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SDG # 2: Targets and Indicators
Prevalence of under-nourishment
Prevalence of moderate or severe food
insecurity (FIES)
◻ 1 Goal-2
• 8 Targets (including 3 MoI)
■ 14 Indicators (Including 5 MoI)

Prevalence of stunting among children U5
Prevalence of malnutrition among
children U5 (wasting & overweight)
Average income of small-scale food
producers
Proportion of agricultural area under
productive and sustainable agriculture
No. of plant/animal genetic resources for
food & agriculture secured in
conservation facilities
Proportion of local breeds at risk of
extinction
Agriculture Orientation Index (AOI) for
Government Expenditures
Total Official Flows (ODA + others) to
the agriculture sector
Producer Support Estimate
Agricultural Export Subsidies
Indicator of food price anomalies
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SDG’s and Required Actions/Activities (Draft)
SDG’s followed by
Targets

Devise Actions (Within

Global Indicators

Role
of
MoA

th

7 FYP) for MoA

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote
sustainable agriculture
2.1 By 2030, end hunger
and ensure access by all
people, in particular the
poor and people in
vulnerable situations,
including infants, to
safe, nutritious and
sufficient food all year
round .

2.3 By 2030, double the
agricultural productivity
and incomes of smallscale food producers, in
particular women,
indigenous peoples,
family farmers,
pastoralists and fishers,
including through
…………

2.4 By 2030, ensure
sustainable food
production systems and
implement resilient
agricultural practices
that increase
productivity and



Production and
consumption
diversification with high
value crops including
vegetables, fruits, has to
be the ideal target for
food production in the
country.
 Food security for the
national populace
including availability,
access, utilization and
stability.
 Support small and
marginal farmers for
producing diversified
crop suitable
 Creation of secured
environment for crop
production
 Rural employment
generation
 Enhancement of agrobased economic activities
 Ensure water supply for
agricultural production
 Ensure public/private
funding for agricultural
production



2.1.1 Prevalence
of undernourishment

2.3.1 Volume of Lead
production per
Ministry
labour unit by
classes of
farming/pastoral/
forestry
enterprise size

Climate smart agriculture
Adaptation in agriculture etc.
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Lead
Ministry

2.4.1
Percentage of
agricultural area
under
sustainable
agricultural
practices

Lead
Ministry

production, that help
maintain ecosystems,
that strengthen capacity
for adaptation to climate
change, extreme
weather, drought,
flooding and other
disasters and that
progressively improve
land and soil quality
 Implement seed policy
1993
 Agencies under the
MoA need to be further
strengthened
 Seed production
activities through
biotechnology will be
expanded
 Emphasis will be given
on creating facilities and
infrastructure support
for hybrid seed
production, marketing
and development
 Farmers training and
technical assistance to
extend improved
methods of seed
production, testing,
storage and post-harvest
management.

2.5 By 2020, maintain
the genetic diversity of
seeds, cultivated plants
and farmed and
domesticated animals
and their related wild
species, including
through soundly
managed and diversified
seed and plant banks
……

2.a Increase investment,
including through
enhanced international
cooperation, in rural
infrastructure,
agricultural research
and extension services,
…







Creation of secured
environment for crop
production that ensured
food security of the
country
Ensure efficient water
supply for agricultural
production
Ensure public/private
funding for agricultural
production
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2.5.1 Ex Situ
Crop
Collections
Enrichment
Index

2.a.1 The
Agriculture
Orientation
Index (AOI) for
Government
Expenditures

Lead
Ministry

Lead Ministry

SDG # 6: Ensure availability and Sustainable
management of water and sanitation for all

SDG’s and Required Actions/Activities (Draft)
SDG’s followed
by Targets

Devise Actions
th

Global
Indicators

Role of
MoA

9.5.1 Research
and development
(R&D)
expenditure as a
percentage of
GDP

Co-Lead
Ministry

(Within 7 FYP) for
MoA
Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and
sustainable industrialization and foster innovation
9.5 Enhance
scientific research,
upgrade the
technological
capabilities of
industrial sectors in
all countries, in
particular
developing….



Spending on
research and
development (R&D)
is a major
determinant of
technology
development,
innovation and
adoption of
technological
change.

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
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12.3 By 2030, halve
per capita global
food waste at the
retail and consumer
levels and reduce
food losses along
production and
supply chains,
including postharvest losses

• Reduce post harvest
loss
• Value chain
development

12.3.1 Global
Food Loss Index
(GFLI)

Co-Lead
Ministry

SDG # 12: Ensure sustainable consumption and
production patterns

Performance of Agriculture Sector Under Sixth Five Year Plan
◻ Achieved an average of 3.5% real growth in agricultural sector over the
Sixth Plan period.
◻ Raise farm productivity and real income of farming families in rural
areas on a sustainable basis.
◻ Attain self-sufficiency in food grain production along with diversification
into other cereal and commercial crops.
◻ Expand application of technology and mechanized cultivation.
◻ Ensure sustained agricultural growth through more efficient and balanced
utilization of land, water and other resources;
◻ Encourage research on adaptation to climate change and proper use of
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genetically modified technology in agriculture.
◻ Promote non-crop agricultural activates related to horticulture, forestry,
livestock and fisheries.
th

Alignment of SDGs with 7 FYP



As an ‘early starter’ country to implement Agenda 2030,
Bangladesh emphasized SDGs while setting up the priority
th

areas for 7 Five Year Plan (2016-20).
• A total of
14 goals
(82%) are
found to be
thematically
fully aligned
with the plan
document
•

th

Alignment of SDGs (Goals only) with the 7 Five Year
Plan

3 Goals -Goal 14,
Goal 16 and
Goal 17 (18%)
are partially
aligned.

SDGs and 7th Five Year Plan
• 7th FYP coincides with the final year of MDGs and the launch of UN’s post-2015
Sustainable Development Goals (SDGs)
• The development approach underlying the 7th Plan is consistent with the global agenda
for higher growth in developing countries with appropriate measures for protection of
the environment.
• Eradication of extreme poverty will be a cardinal principle of the strategies laid out in
the 7th FYP document.
• Plan will strive for just, equitable and inclusive economic growth, gender equality and
social development while protecting the environment.
• 7th FYP Targeted 7.4% GDP growth p.a. synchronizes with SDGs suggested attaining
above 7% growth by least developed countries
• Finally, 7th Plan will create the base of implementing SDGs by 2030 (including two
more Five Year Plans)
• Now we are to prepare timeline of implementation of SDGs having targeted action plan.
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th

7 Plan Policies and Strategies for Food Security
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensuring adequate and stable supply of safe and nutritious food
Making food production efficient and sustainable.
Strengthening agricultural diversification.
Making product`s market efficient.
Non-discretionary food grain market intervention for price stabilization.
Ensuring access to food, particularly for the poor and vulnerable groups.
Enhancing purchasing power of people for increased food accessibility.
Agricultural disaster Management.
Effective implementation of targeted food programmes.
Promoting agro-processing and small scale rural enterprises.
Employment-generating income growth.
Ensuring adequate nutrition for all
Promoting balanced diet containing adequate micronutrients.
Safe and quality food supply.
Adequate health status.
Ensuring food safety through the food chain.
th

CROP SUB-SECTOR OBJECTIVES AND TARGETS FOR THE 7 FYP
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Establish need-based decentralized research and extension system to cater the national
as well as regional needs and address the emerging issues.
Sustain self-sufficiency in food grain production along with increased production of
other nutritional and high value crops.
Encourage export of agricultural commodities, particularly vegetables and fruits
keeping in view domestic production and need.
Promote adoption of modern agricultural practices in dry land, wetland, hills and
coastal areas.
Promote commercialization of Agriculture and ensure market price of the produces
for sustainable and profitable agriculture.
Encourage research and adoption of modern agricultural practices for development of
drought, submergence and saline prone agriculture considering water and time
economy, adaptation to climate change, proper use of genetically modified technology
in agriculture.

Strategy for Agriculture and Food Security
Key Challenges in the Agricultural Sector:
•
Increasing agricultural productivity and income with consumption diversification to
promote nutrition enhancement of the entire population.
th

7 Plan Policies and Strategies for the Agriculture Sector:
* Transformation from already existing semi-subsistence farming to Commercialization of
agriculture.
* Achieving productivity gains, diversification and value addition associated with
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environmental protection and climate change adaptation strategies.
 Various policy changes/adjustments ranging from applying new technology and
extension services along with credit transfer.
• Ensure sustained agricultural growth through more efficient and balanced utilization
of land, water and other resources.
• Promote use of environment friendly green technologies (e.g. IPM, INM, AWD etc.)
and climate-smart/resilient technologies, introduce salinity, submergence and other
stress tolerant varieties specially in the Southern regions.
• Encourage more use of surface water for irrigation and reduce pressure on
groundwater.
• Encourage wider women participation in homestead based agricultural production,
post harvest management, agro/food processing, marketing and decision making for
Ensuring women empowerment.
• Create opportunities for market based solutions in agricultural product processing by
way of supportive policies, legal and regulatory streamlining, necessary infrastructure
support (logistics, power, transport, information) facilitating private sector investment
in agriculture supply chain and agro-based industries so as to ensure easy marketing
and fair price for agricultural commodities.
• promote the effective use of ICT including mobile telephones in agriculture to raise
productivity, and dissemination fo technology and market information.
th

7 FYP Policies and Strategies for the Crop Sub-sector
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Creating Opportunities for Sustainable Agriculture and Green Growth.
Application of Science and Technology for higher levels of Food Production.
Crop Zoning and Land Use Planning.
Agricultural Inputs-Seeds and Fertilizers
Promotion of Precision Agriculture.
Promoting agricultural diversification and expansion of Horticultural crops.
Use of Water Resources and Attaining Water Economy.
–
Use of surface water to minimize the use of ground water.
–
Irrigation at night.
–
Use of solar power for irrigation.
–
Construction of solar panel over canal or water body.
–
Discouraging the use of deep tube well for irrigation.
–
Discouraging the cultivation of high water demand crop in Barind Area.
Introduction and Popularization of Good Agricultural Practices (GAP).
Farm Mechanization.
Boosting Agro-Processing Industries.
Value Chain Development.
Agricultural Credit.
Agricultural Research.
Agricultural Extension and Marketing Extension.
Mainstreaming Women in Agriculture.
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•
•
•
•
•
•
•

Encourage Processing Activities.
Agriculture in the newly accreted Coastal Land and Marine Islands.
Seaweeds as Food and for Disease Control.
Crop Disease Management.
Bio-Control of Pest.
Technology based weather prediction and forecasting.
Rural Human Resources Development.

Sustainable Development Goals (SDGs): Roadmap for Bangladesh for
Implementing Agenda 2030














PMO has created an inter-ministerial committee, “SDG Implementation and
Monitoring Committee” which includes 16 Senior Secretaries/ Secretaries from
different ministries/ divisions.
GED is the secretariat for the committee to coordinate the implementation at policy
level along with monitoring and reporting SDG attainment status of Bangladesh.
On top an office of Principal Coordinator for SDGs Affairs has been established in
PMO to coordinate and facilitate overall implementation and monitoring of SDGs.
th

SDGs are aligned in the 7 FYP, the National Developmental Plan of Bangladesh.
SDGs Mapping among the Ministries/Divisions have been finalized and published.
SDG Data Gap Analysis has been finalized and published.
Preparation work for National Monitoring and Evaluation (M&E) Framework for
SDGs is in the process.
SDGs Action Plan are in the process of preparation. Imparting trainings to relevant
Ministries/Divisions/Agencies has been going on.
A study on SDGs Need Assessment and Financing is being done. Stakeholder
consultation started.
An on-line SDGs Data Repository system(Data Tracker- PM office) are in the process
preparation.
Instruction has been given to include SDGs issues in the APA of all
Ministries/Divisions/Agencies.
Instruction has been given to include SDGs issues in the different training institutions.

Whole Society Approach of SDGs implementation



The government has adopted a “whole of society” approach for implementation and
attainment of the SDGs.
GED in collaboration with UNRC in Bangladesh has organized a Consultation on



Stakeholders’ Engagement on the SDG Implementation in Bangladesh held on 30
March 2016. Representatives from the NGOs, CSOs, DPs and Media participated and
opined different stakeholders’ involvement in SDGs implementation.
A consultation meeting between the GoB, Private Sector and the UN System on the

th

rd

Role of the Private Sector in Facilitating the SDGs was held on 23 November 2016
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held in Radisson Blu Hotel, Dhaka. GED presented a trigger paper on the role of
Private sector in implementing SDGs in Bangladesh. From the private sector, FBCCI
also presented a paper on the topics.


th

A seminar on Role of Media in SDGs Implementation in Bangladesh was held on 25
January 2017 at the NEC Conference Room. Effective and coherent role of media on
creating SDGs awareness and branding of success was sought. It was proposed that
print media might publish a page/supplementary on SDGs and Electronic media could
broadcast program on SDGs issues in a regular basis to create awareness among the
stakeholders to create social demand for implementation. Catalytic role was sought to
be played by media in promoting innovative ideas to generate resources and devolve
responsibilities at local level.

Voluntary National Review (VNR) of SDGs
 Bangladesh is participating in the Voluntary National Review (VNR) of SDGs. The
focus of the report will be where we are in implementing Agenda 2030 to achieve
SDGs, up to 2017 to the High Level Political Forum (HLPF) of UN to be held from
10 to 19 July 2017.
 7 Goals: Goal 1 (Poverty); Goal 2 (Hunger); Goal 3 (Health); Goal 5 (Gender);
Goal 9 (Infrastructure); Goal 14 (Life under water); Goal 17 (Means of
implementation)-will be reviewed.
 In 2017 Bangladesh will submit VNR of SDGs along with 43 other countries.
 A concept note on VNR for Bangladesh has been prepared by GED and approved by
the “SDG Monitoring and Implementation Committee”.
 70 readily available UN suggested SDG indicators will be used for evaluating the
SDG achievements for 2016.
 GED is preparing the draft VNR of SDGs taking inputs from different
Ministries/Divisions. This draft will then be shared with different stakeholders
including government, NGOs, CSOs, Academia and Development Partners. After
consultations, the VNR will be finalized and send to the HLPF of SDGs.

Way Forward
◻ To establish linkage between SDG and
APA
◻ Ownership, awareness and capacity
building
◻ Coordination within and among the
Ministries including Cross cutting issues
◻ Strengthening monitoring mechanism
◻ Ensure active participation of central and
grassroots level stakeholders.

.
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◻ Integration of SDG’s in the national planning process
-Framing the Action Plan by targets of SDGs
◻ Analyzing financial and capacity needs and identifying current and possible new
resources and partnerships
◻ Develop implementation and coordination mechanisms
-Cross cutting issues
◻ Carrying out analysis of data availability and data gap for SDGs implementation
and monitoring
◻ Capacity Development
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Lesson Plan
Lesson

:

Title
Target population
Duration
Aims

: Rules of making Annual Performance Agreement (APA)
: 9-grade and above officers of different organization under MoA.
: 60 minutes
: To teach participants about rules of making Annual Performance
Agreement so that the participants can prepare Annual Performance
Agreement with related organization.
: At the end of the session the participants will be able to:
 discuss annual performance agreement;
 state rules of making annual performance agreement.

Learning outcomes

20

Ref. No. 14.3.20

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking: greetings
 Linkage with previous learning/experience
Lecture/
 Pre-assessment (Q+A)
Discussion
6
 Topic: Rules of making…..
Q+A
 Importance: Faster development/modernization/
globalization/smooth functioning of office activities
 Outline of contents
Development
 Briefly discussion on Annual Performance
Lecture,
Agreement
Exercise/
 Rules of making Annual Performance Agreement
Practice/
45
 Motivation (energize)
Demonstratio
n
Q+A
 Practice (exercise)
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

আল োচ্যসূচ্ী
১. কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো সম্পর্কমত ধোরনো
২. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি
৩. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি করোর র্নয়র্
৪. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি ব্যবস্থোপনো পদ্ধর্ত
৫. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি প্রণয়লন সহোয়ক কর্র্টি
৬. কৃর্ষ র্ন্ত্রণোল য়র বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি ২০১৮-১৯ ও অর্মন
৭. একনর্লর কৃর্ষ র্ন্ত্রণোল য়র বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি

কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো বো Performance management
 কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো হ

এর্ন একটি ব্যবস্থো যেখোলন প্রোর্তষ্ঠোর্নক অভীষ্ট অর্মলনর

লযয র্নর্দ মষ্ট উপোয়

র্চ্র্িতকরলণর নকশো করো হয়;
 এই ব্যবস্থোয় কর্মচ্োর্রলদর কোলর্র র্োন উন্নয়লনর র্ন্য র্নয়র্র্ত মুল্যোয়ন (Assessment) ও ফ োবতমক
(Feedback) েোচ্োইলয়র পর্রকল্পনো করো থোলক।
 এটি কর্মচ্োর্রলদর একটি চ্ র্োন মুল্যোয়ন প্রর্িয়ো েোর র্োধ্যলর্ তোলদর যয প্রর্তষ্ঠোলনর লযযর সোলথ সঙ্গর্তপূণ ম করো
েোয়। এর ফল কর্মরতলদর কর্মদযতো বৃর্দ্ধ পোয়।।
 কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো হ এর্ন একটি চ্ র্োন প্রর্িয়ো/ব্যবস্থো যেখোলন দপ্তর/সংস্থোসমূলহর কর্মসম্পোদন ব্যবস্থো
মূল্যোয়ন কলর প্রোর্তষ্ঠোর্নক অভীষ্টলক র্নধ মোর্রত সর্লয় অর্মন করোর যচ্ষ্টো করো হয়।
কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনোর পাঁচ্টি যর্ৌর্ ক উপোদোন রলয়লে, েথোাঃ
 পর্রর্োপ (Measurement);
 ফ োবতমন (Feedback);
 ইর্তবোচ্ক শর্ি বৃর্দ্ধ (Positive Reinforcement);
 সং োপ (Dialogue)
 বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন সূচ্ক (Annual Performance Agreement).
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কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনোর ইর্তহোস ইর্তহোস ঘোটল

যদখো েোয়, প্রোয় দুই সহস্র বের ধলরই র্বর্ভন্ন আর্ঙ্গলক

কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো পদ্ধর্ত প্রলয়োগ হলয় আসলে। আঠোলরো’শ শতোব্দীলত র্শল্প র্বপ্ললবর সর্য় কোরখোনো ব্যবস্থোপকগণ
তোলদর উৎপোদলনর র্োত্রোর সোলথ শ্রর্র্লকর কর্মদযতোর গুরুত্ব সম্পলকম সলচ্তন র্েল ন।


১৯৬০ এর দশলক আলর্র্রকোর ৬০ শতোংলশরও যবশী প্রর্তষ্ঠোলন “Performance Appraisal” পদ্ধর্ত
চ্োলু র্ে । তলব যসনোবোর্হনীর কর্মকতমোগলণর র্ন্য কর্মসম্পোদন ব্যবস্থো পদ্ধর্তর কোলে উি পদ্ধর্ত মুখ থুবলর পল ়ে।
মূ তাঃ তখন যথলকই প্রোর্তষ্ঠোর্নক উৎকষ মতোর র্ন্য র্বর্ভন্ন কর্মসম্পোদন মূল্যোয়ন পদ্ধর্ত উদ্ভোবলনর র্ন্য গলবষণো
চ্ লত থোলক। ফ তাঃ বতমর্োলন পৃর্থবীর র্বর্ভন্ন যদলশ ফ োফ র্ভর্িক কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো পদ্ধর্ত চ্োলু আলে।



আর্োলদর প্রর্তলবশী যদশ ভোরলত ২০০৯ র্িষ্টোলব্দ Performance Monitoring & Evaluation
System (PMES) চ্োলু করো হলয়লে েোর অধীলন বোৎসর্রক র্ভর্িলত Results Framework
Document (RFD) প্রস্তুত করো হয়।

সরকোর্র কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনোর ইর্তহোস (বোং োলদশ) Government Performance Management
(GPMS)
 জনপ্রশাসন সংস্কোর কমিশন প্রমিবেদবন, ২০০০ এেং জািীয় শুদ্ধাচার ককৌশল, ২০১২-কি GPMS প্রেিতবনর
সুপামরশ করা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চোমষক পমরকল্পনায়ও এর উবেখ আবে;
 এমপ্রল, ২০১৪ কি ঢাকায় অনুমষ্ঠি সাকতভুক্ত কদশসমুবহর িমিপমরষদ সমচেগবের সবেলবন GPMS প্রেিতবনর কেবে
আঞ্চমলক সহব ামগিা বৃমদ্ধর অঙ্গীকার করা হয়;
 ইবিািবে MTBF ো িে কিয়াদী োবজট কাঠাবিার আওিায় মেমিন্ন িিোলয়/মেিাবগর Key
Performance Indicator (KPI) মনর্ তারে করা হয়;
 GPMS মেষবয় প্রর্ানিিীর কা তালবয়র গিতবনন্স ইবনাবিশন ইউমনট (GIU) এেং িমিপমরষদ মেিাগ সিমিি
উবযাগ গ্রহে কবর এেং মেমিন্ন কিয়াবদ সকল িিোলয়/মেিাবগর কিতকিতাবদর প্রমশেবের আবয়াজন করয্।
োংলাবদশ কমিউটার কাউমন্সল এ মেষবয় একটি সফটওয়যার প্রস্তুি কযর;
 সে তবশষ ইংবরমজবি ৩১ পৃষ্ঠা সম্বমলি একটি নীমিিালা প্রেয়ন করা হয় া Guidelines for Annual
Performance Agreement, 2014-15 নাবি অমিমহি;
 GPMS এর িত্ত্বাের্ান এর দাময়বে আবে িমিপমরষদ মেিাবগর সিিয় ও সংস্কার ইউমনট।
র্বর্ভন্ন নোলর্ র্বর্ভন্ন যদলশ - ১
Australia

Performance Agreement

Bhutan

Performance Agreement

Brazil

Result Agreement

Canada

Performance Contract

Denmark

Contract

France

Contract
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র্বর্ভন্ন নোলর্ র্বর্ভন্ন যদলশ - ২
Indonesia

Performance Contract

Kenya

Performance Contract

Malaysia

Performance Agreement

New Zealand

Annual Performance Agreement

United Kingdom

Framework Agreement

United States

Programme Agreement

বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির পটভূর্র্ (APA Background)
•

বোং োলদশ সরকোলরর র্ভশন-২০২১ বোস্তবোয়লন সু-শোসন র্নর্িত করো সবলচ্লয় গুরুত্বপূণ ম;

•

সরকোর েথোেথভোলব র্চ্র্িত কলরলে যে, অর্ধকতর ভো শোসন ব্যবস্থো র্নর্িত করোর র্ন্য একটি কোে মকর, দয, এবং
শর্িশো ী প্রশোসন ব্যবস্থো অতযোবশ্যক;

•

এর র্ন্য প্রোর্তষ্ঠোর্নক স্বচ্ছতো, র্বোবর্দর্হতো, সম্পলদর েথোেথ ব্যবহোর এবং সব মপর্র প্রর্তষ্ঠোর্নক দযতো বৃর্দ্ধ করো
প্রলয়োর্ন;

•

এ লযয বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি স্বোযর ব্যবস্থো সরকোর্র প্রর্তষ্ঠোনসমূলহর কর্মকতমো-কর্মচ্োর্রলদর স্বচ্ছতো ও
দোয়বদ্ধতো বৃর্দ্ধ, সম্পলদর েথোেথ ব্যবহোর র্নর্িতকরণ এবং প্রোর্তষ্ঠোর্নক সযর্তো উন্নয়লনর র্ন্য সরকোর্র
দপ্তর/সংস্থোসমূলহ সরকোর্র কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো পদ্ধর্ত (Government Performance
Management System-GPMS) প্রবতমলনর র্সদ্ধোন্ত গৃহীত হয়;

বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি (Annual Performance Agreement)
•

বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি হ র্ন্ত্রীলক র্নগন প্রদি ম্যোলেলটর একটি প্রলয়োর্নীয় যরক ম, এবং একটি
র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর সর্চ্লবর দোর্য়ত্ব হ এই ম্যোলেলটর বোস্তবোয়ন করো।

•

বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি একটি র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর সবলচ্লয় গুরুত্বপূণ ম ফ োফ সমূলহর সোর-সংলযপ েো
র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ একটি অথ মবেলর অর্মন করলত চ্োয়।

•

এলত শুধুর্োত্র স্বীকৃত উলেশ্যসমূহ থোলক নো, এলত উলেশ্যসমূহ বোস্তবোয়ন অগ্রগর্ত র্নরুপলনর র্ন্য কর্মসম্পোদন সূচ্ক
এবং যযসমূহ থোলক।
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বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির র্ভর্ি (Foundation of the Annual Performance Agreement)
•

Allocation of Business

•

পঞ্চ বোর্ষ মক পর্রকল্পনো (৭র্) [Five Year Plan (7th)]

•

যটকসই অভীষ্ট যয (SDG)

•

নীর্ত সম্পর্কমত দর্

•

র্ধ্য যর্য়োর্দ বোলর্ট কোঠোলর্ো [Mid-term Budgetary Framework (MBF)]

(ের্দ থোলক) [Policy Document (if any)]

কৃর্ষ র্ন্ত্রণো লয়র সরকোর্র কর্মসম্পোদন চুর্ি স্বোযর
 োংলাবদবশ ২০১৪-১৫ অর্ ত েেবর ১ি GPMS পদ্ধমি চালু হয়;
 ২০১৪-১৫ অর্ ত েেবর ৪৮টি িিোলয়/মেিাবগর সাবর্ APA স্বােমরি হয়;
 ২০১৫-১৬ অর্ ত েেবর িিোলয়/মেিাগ এবং আওতোধীন দপ্তর/সংস্থোর সাবর্ োমষ তক কিতসিাদন চুমক্ত স্বােমরি হয়;
 ২০১৬-১৭ অর্ ত েের হলত সক িিোলয়/মেিাগ এর আওতোধীন সক পে মোলয়র কোে মো য়সমূলহর সাবর্ োমষ তক
কিতসিাদন চুমক্ত স্বােমরি হযচ্ছ;
 ২০১8-২০১9 অর্ ত েের পে মন্ত োমষ তক কিতসিাদন চুমক্ত স্বােমরি হযয়লোঃ
ক. িিোলয় পে মোলয় -৫র্ বোর
খ. দপ্তর/সংস্থো পে মোলয়- ৪থ ম বোর এবং
গ. র্বভোগীয়, আঞ্চর্ ক কোে মো য় ও যর্ ো পে মোলয়র কোে মো য়সমূলহর র্ন্য -৩য় বোর।
বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি প্রণয়ন করোর র্নয়র্ (Rules of making APA)
বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির নীর্তর্ো ো বো গোই

োইন অনুসোলর বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি প্রণয়ন এবং ব্যবস্থোপনোয় ৫ টি ধোপ

রলয়লে। েথোাঃ
1. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির কোঠোলর্ো
2. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির মূল্যোয়ন পদ্ধর্ত
3. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি সম্পোদন
4. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির সর্য়সীর্ো
5. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির কোে ম প্রর্িয়ো
বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির ধোপসমূহ (Stages of Annual Performance Agreement):
•

প্রস্তুর্ত (Preparation)

•

স্বোযর (Signing)

•

কর্মলকৌশ (Work plan for Action)

•

বোস্তবোয়ন (Implementation)
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•

র্র্নটর্রং (Monitoring)

•

প্রর্তলবদন দোর্খ (Reporting)

•

মুল্যোয়ন (Evaluation)

২. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির কোঠোলর্ো (Framework of APA)
োমষ তক কিতসিাদন চুমক্তর নীমিিালা অনু ায়ী চুমক্তবি এেং র্নম্নবর্ণ মত কসকশন ও সংব াজনীসমূহ অন্তভূমি রবয়বে্াঃ
•

কিতসিাদবনর সামে তক মচে;

•

উপক্রির্ণকো;

•

কসকশন-১: র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর রূপকল্প, অর্ভ যয, ককৌশলগি উবেশ্য এবং কোে মোব ী;

•

কসকশন-২:িিোলয়/মেিাবগর র্বর্ভন্ন কোে মিলর্র চূড়োন্ত ফ োফ /প্রভোব (outcome/impact);

•

কসকশন-৩:ককৌশলগি উবেশ্য, অগ্রামর্কার, কোে মির্, কিতসিাদন সূচক ও লেযিাো;

•

সংলেোর্নী-১: শব্দ সংলযপ;

•

সংলেোর্নী-২: কিতসিাদন সূচকসমূহ, বোস্তবোয়নকোর্র দপ্তর/সংস্থোসমূহ এবং পর্রর্োপ পদ্ধর্ত;

•

সংলেোর্নী-৩: কিতসিাদন যযর্োত্রো অর্মলনর যযলত্র অন্যোন্য র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর ওপর র্নভমরশী তো।

২.১ র্ন্ত্রণো লয়র কোে মসম্পোদলনর সোর্ব মক র্চ্ত্র [Overview of the Performance of the Ministry]
র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর কোে মসম্পোদলনর র্চ্ত্র তুল ধরোর লযয বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্িলত র্নম্নর্ র্খত র্বষয়গুর্ অন্তভূমি থোকলবাঃ
•

র্বগত র্তন বেলরর প্রধোন অর্মনসমূহ

•

কোে মসম্পোদলনর যযলত্র সর্স্যো ও চ্যোল ন্র্সমূহ (Problems and Challenges)

•

ভর্বষ্যত পর্রকল্পনো (Future Planning)

•

চ্ র্োন বেলরর সম্ভোব্য প্রধোন অর্মনসমূহ (Main Achievement of the
Previous Year)

2. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির কোঠোলর্ো (Framework of APA)
২.২ উপক্রির্ণকো (Preamble): বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির শুরুলত একটি উপক্রির্ণকো থোকলব েোলত র্নলম্নোি র্বষয়সমূহ
উলেখ থোকলবাঃ
 চুর্ির উলেযশ্য;
 পযসমূহ; এবং
 চুর্িলত বর্ণ মত ফ োফ সমূহ অর্মলনর র্বষলয় পযদ্বলয়র সম্মর্ত।
২.৩ কসকশন-১: কসকশন-১ এর িবে ৪ টি র্বষয় রবয়বে, েথোাঃ
(ক) িিোলয়/মেিাবগর রূপকল্প (Vision);
(খ) অমিলেয (Mission);
(গ) ককৌশলগি উবেশ্য (Strategic Objectives); এেং
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(ঘ) কা তােলী (Functions)।
২.৩ (ক) র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর রূপকল্প (Vision)]:
•

রূপকল্প (Vision) মূ তাঃ িিোলয়/মেিাবগর ভর্বষ্যৎ আদশম অবস্থো র্নলদ মশ কলর। একটি
িিোলয়/মেিাগযক তাঁর যনতৃলত্ব ভর্বষ্যলত যকোন অবস্থোয় যদখলত চ্োয় রূপকলল্প তোর একটি বৃহির র্চ্ত্র
পোওয়ো েোয় এবং এর ধরন সোধোরন ও ব্যোপক;

•

একটি িিোলয়/মেিাবগর রূপকল্প সোধোরণত ৫-১০ েেযরর র্ন্য wba©viY করো হয়। ফল
র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর কোঠোলর্োগত পর্রবতমন নো হল বো কোলর্র ধরলন ব্যপক পর্রবতমন নো হল রূপকল্প র্ববৃর্ত
বের বের পর্রবতমন হলব নো;

•

রূপকল্প র্নগণলক ঊদ্বুদ্ধ এবং উজ্জীর্বত করলব, া হলব একইসবঙ্গ অজতনব াগ্য এেং চযাবলমজং;

•

এটি জনগবের কল্পনায় র্ারে করার িি সংমেপ্ত ও কজারাবলা হবে া গন্তব্য মনবদ তশ করলব, মকন্তু এটি গন্তব্য
কপৌৌঁোবনার পর্ নকশা নয়।

2.3 (খ) র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর অর্ভ যয (Mission):
 অমিলেয রূপকল্প অজতবনর জন্য গৃহীি কা তক্রিসমুহ মনবদ তশ কবর;
 এটা অেশ্যই রূপকবল্পর সবঙ্গ সািজ্যপূরন ত হবি হবে;
 রূপকল্প মূ তাঃ বৃহির কল্পনো এবং অমিলেয রূপকল্প অর্মলনর র্ন্য গৃহীত কোে মির্সমূহ র্নলদ মশ কলর।
অমিলেয ব্যক্ত করার লবেয ৪ টি মেষয় মেবেচনা করবি হবে র্া্াঃ
 র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর যর্ৌ উলেশ্য কী;
 র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ কী অর্মন করলত চ্োয়;
 কীভোলব অর্মন করলত চ্োয়; এবং
 কার জন্য অজতন করবি চায় অথ মোৎ এর সম্ভোব্য উপকোরলভোগী কোরো।
২.৩ (গ) র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর ককৌশলগি উবেশ্য (Strategic Objectives):
ককৌশলগি উবেশ্য েলবি মনমদ তষ্ট সিবয়- স্বল্প, িে ও দীঘ ত কিয়াদী-িিোলয়/মেিাগয্র মনমদ তষ্ট নীমিিালা এেং কিতসূমচ
োস্তোয়োবনর িােবি িার অমর্বেবে ক সকল উন্নয়ন লেয অজতন করবি চায় কসগুমলবক বুঝাবে।
প্রর্তটি িিোলয়/মেিাগ ককৌশলগি উবেশ্য প্রণয়লনর যযলত্র র্কছু র্বষয় পে মোল োচ্নো করলত হয়, েথোাঃ
1) সরকোলরর রূপকল্প-২০২১;
2) যটকসই অভীষ্ট যয (এসর্ র্র্);
3) ৭র্ পঞ্চবোর্ষ মকী পর্রকল্পনো;
4) অন্যোন্য যকৌশ গত দর্

;

5) সংর্িষ্ট িিোলয়/মেিাগয্র নীর্ত সংিোন্ত দর্
6) র্ধ্য যর্য়োর্দ বোলর্ট কোঠোলর্ো;
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সমূহ; এবং

২.৩ (ঘ) কোে মোব ীসমূহ (Functions):
•

র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর প্রধোন কোে মোব ী এই যসকশলন র্ র্পবদ্ধ করলত হলব;

•

কা তমেমর্িালা (Rules of Business) এর িফমসল-১ (Allocation of Business) এ
েমে তি কা তােলীর মিমিবি িিোলয়/মেিাবগর কা তােলীর িামলকা প্রস্তুি করযব হলব;

•

Allocation of Business পর্রবর্তমত নো হওয়ো পে মন্ত বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির যকোন পর্রবতমন
করো েোলব নো;

•

এটো যকোন ইচ্ছোর তোর্ কো নয়, এটো র্বদ্যর্োন আইনগত/প্রশোসর্নক বোস্তবতোর প্রর্তফ ন।

•

2.4 যসকশন-২: র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর কোে মির্সমূলহর চূড়োন্ত ফ োফ /প্রভোব (Outcome/Impact)

•

র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগসমূহ-যক চূড়োন্ত ফ োফ

•

১. চূড়োন্ত ফ োফ /প্রভোব (Outcome)

•

২. কর্মসম্পোদন সূচ্ক (Performance Indicators)

•

৩. একক (Unit)

•

৪. প্রকৃত অর্মন (Actual Achievement)

•

৫. যযর্োত্রো (Target)

•

৬. প্রলযপন (Projection)

•

৭. যযর্োত্রো অর্মলনর সোলথ সংর্িষ্ট অন্যোন্য প্রর্তষ্ঠোনসমূহ (Other organization concerned)

•

৮. উপোি সূত্র (Source of Data)

অর্মলন র্নম্নর্ র্খত প্রোসর্ঙ্গক তথ্যোর্দ সংগ্রহ/প্রদোন করলত হলবাঃ

* প্রর্তটি চূড়োন্ত ফ োফল র র্বপরীলত এক বো একোর্ধক কর্মসম্পোদন সূচ্কসহ (Performance Indicators)
প্রোসর্ঙ্গক তথ্যোর্দ প্রদোন করলত হলব।
২.৫ যসকশন-৩ (Section-3): ককৌশলগি উবেশ্য, অগ্রামর্কার, কা তক্রি, কিতসিাদন সূচক এেং লেযিাোসমুহ্াঃ
োমষ তক কিতসিাদন চুমক্তর সেবচবয় গুরুেূরে ত অংশ হল কসকশন-৩, এটি মূ তাঃ একটি েক যেখোলন ১-১৫ টি ক োলর্ োমষ তক
কিতসিাদন চুমক্তর র্বর্ভন্ন ধোপসমূহ র্বন্যস্ত করো হলয়লে, (Link) েথোাঃ
 ককৌশলগি উবেশ্য;
 অগ্রামর্কার;
 কা তক্রি;
 কিতসিাদন সূচক; এেং
 লেযিাোসমুহ।
২.৫ ক োর্-১: র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর যকৌশ গত উবেশ্যসমূলহর তোর্ কো
•

যসকশন ৩ এর ক োর্ ১ এ যকৌশ গত উবেশ্যসমূহ এবং আবর্শ্যক যকৌশ গত উবেশ্যসমূহ র্ববৃত থোলক,
েো যসকশন ১ এ বর্ণ মত যকৌশ গত উবেশ্যসমূলহর অনুরূপ হলব;

•

র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর যকৌশ গত উবেশ্যসমূলহর প্রকৃত কিতসিাদনয্র র্ন্য ৭৫ নম্বর এবং এবংআবর্শ্যক
যকৌশ গত উবেশ্যসমূলহর প্রকৃত কিতসিাদনয্র র্ন্য ২৫ নম্বর র্নধ মোর্রত রলয়লে;
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•

অথ মবের সর্োপ্ত হওয়োর পর র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগসমূলহর প্রকৃত কিতসিাদন সব মলর্োট ১০০ র্োলনর (Weight)
র্ভর্িলত পর্রর্োপ হলব;

•

২০১৮-১৯ অথ মবেলর কৃর্ষ র্ন্ত্রণো লয়র োমষ তক কিতসিাদন চুমক্তযত যকৌশ গত উবেশ্য ৫ টি এবং আবর্শ্যক
যকৌশ গত উবেশ্য ৪ টি।

২.৫ ক োর্-২: যকৌশ গত উবেশ্যসমূলহর আলপর্যক র্োন বরোেকরণ
•

যকৌশ গত উবেশ্যসমূলহর গুরুত্ব ও তোৎপে ম ির্োনুসোলর আলপর্যক র্োন বন্টন করলত হলব।

•

এলযলত্র অর্ধকতর গুরুত্বসম্পন্ন উলেলশ্যর র্োন যবশী হলব এবং কর্ গুরুত্বসম্পন্ন উলেলশ্যর র্োন কর্ হলব।

•

যকৌশ গত উবেশ্যসমূলহর র্লধ্য র্োনবন্টলনর যযত্র েোলত ভোরসোম্য রর্যত হয় তো র্নর্িত করলত হলব।

২.৫ ক োর্-৩: র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর যকৌশ গত উবেশ্যসমূহ অর্মলনর লযয কোে মির্ সুর্নর্দ মষ্টকরণ
•

প্রর্তটি যকৌশ গত উবেশ্য অর্মলনর লযয র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ কতৃমক উি উবেবশ্যর র্বপরীলত প্রলয়োর্নীয়
কোে মির্ র্ র্পবদ্ধ করলত হলব;

•

কখলনো কখলনো একটি যকৌশ গত উবেবশ্যর র্বপরীলত এক বো একোর্ধক কোে মির্ও থোকলত পোলর;

•

বোর্ষ মক কিতসিাদন চুর্িলত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বোলর্লটর সলব মোির্ ব্যবহোর র্নর্িতকরণ করলত হলব;

•

তোেোড়ো যসবোর র্োন বৃর্দ্ধলত সহোয়ক ফ োফ ধর্ী কর্মসংস্কৃর্তলক উৎসোহ প্রদোন কলর এরূপ কোে মির্লক
অন্তভূমি করো েোলব;

•

এ লযয েথোসর্লয় প্রকল্প সম্পন্ন করো এবং প্রকলল্পর গুণগত র্োন র্নর্িত করোলক অন্তভূমি করলত হলব।

২.৫ ক োর্-৪: কিতসিাদন সূচকসমূহ এবং এককসমূহ সুর্নর্দ মষ্টকরণ
•

ক োর্-৩ এ বর্ণ মত প্রর্তটি কোে মিলর্র র্ন্য র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর এক বো একোর্ধক কিতসিাদন সূচক র্নধ মোরণ
করলত হলব, েো দ্বোরো বের যশলষ উি কোে মক্রর্ বোস্তবোয়ন অগ্রগর্ত পর্রর্োপ করো েোলব;

•

কিতসিাদন সূচকসমূহ র্নধ মোরলণর যযলত্র যে যকোন রকর্ দ্বদ্বততো পর্রহোর করো সর্ীচ্ীন হলব।

২.৫ ক োর্-৫: কিতসিাদন সূচবকর লেযর্োত্রো পর্রর্োলপর একক (Unit) উলেখকরণ
•

এই ক োলর্ কিতসিাদন সূচবকর লেযর্োত্রো পর্রর্োলপর একক উলেখ করলত হলব।

২.৫ যসকশন-৩ ক োর্-৬:কিতসিাদন সূচবকর র্বপরীলত আলপর্যক র্োন বরোেকরণ
•

যকোন যকৌশ গত উবেবশ্যর র্বপরীলত একোর্ধক কোে মির্ থোকল প্রর্তটি কোে মিলর্র বোস্তবোয়ন অগ্রগর্ত
মুল্যোয়লনর র্ন্য এক বো একোর্ধক কিতসিাদন সূচক থোকলব এবং প্রর্তটি কিতসিাদন সূচবকর র্নধ মোর্রত
র্োন থোকলব ;

•

র্বর্ভন্ন কিতসিাদন সূচবকর র্োন এর্নভোলব র্নধ মোর্রণ করলত হলব েোলত সবগুর্ কিতসিাদন সূচবকর যর্োট
র্োন সংর্িষ্ট যকৌশ গত উবেবশ্যর র্বপরীলত বরোেকৃত র্োলনর সর্োন হয়।

২.৫ ক োর্-৭ ও ৮: র্বগত অথ মবেলরর প্রকৃত অর্মন
•

এই ক োর্দ্বলয় েথোিলর্ ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-১৮ অথ মবেলরর প্রকৃত অর্মন উেখ করলত হলব;

•

২০১৬-২০১৭ অথ মবেলরর কিতসিাদন মুল্যোয়ন প্রর্তলবদলন প্রদর্শমত প্রকৃত অর্মলনর সোলথ ক োর্ ৭ এ
প্রদর্শমত প্রকৃত অর্মলনর সোলথ সোর্ঞ্জস্য থোকলত হলব।
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২.৫ ক োর্-৯-১৩: কর্মসম্পোদন সূচ্লকর লেযিাো সর্নর্দ মষ্টকরণাঃ
•

লেযিাো হলচ্ছ কর্মসম্পোদন উন্নয়লনর চ্োর্ কো শর্ি। তোই লেযিাো একই সোলথ অর্মনলেোগ্য
এবংউচ্চোকোঙ্খী হওয়ো উর্চ্ত।

•

•

এখোলন লেযিাোসমুহবক মনম্নরূপ ৫ দফা কস্কবল মেন্যস্ত করা হবয়বে্াঃ
অসোধোরণ

অর্ত উির্

উির্

চ্ র্তর্োন

চ্ র্তর্োলনর র্নলম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

লেযিাো র্নধ মোরলণর যযলত্র পূব মবতী অথ মবেলরর অর্মনলক চ্ র্তর্োন র্বলবচ্নো কলর পরবতী অথ মবেলরর
বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির চ্ র্তর্োলনর ক োলর্ উলেখ করলত হলব;

•

উবেখ্য, ককান কিতসিাদন সূচবকর লেযিাোর মেপরীবি প্রকৃি অজতন ৬০% এর নীবচ হবল প্রাপ্ত িান র্রা
হবে ০ (শুন্য)।

২.৫ ক োর্-১৪ ও ১৫: পরবতী দুই অথ মবেলরর প্রলযর্পত লেযিাো প্রদশমন
•

এই ক োর্দ্বলয় েথোিলর্ ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-১৮ অথ মবেলরর প্রকৃত অর্মন এবং ২০১৮-১৯ অথ মবেলরর
যযর্োত্রোর র্ভর্িলত ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২১ অথ মবেলরর প্রলযর্পত যযর্োত্রো এই ক োলর্ প্রদশমন
করলত হলব।

২.৬ সংলেোর্নী ১: শব্দসংলযপসমূহ
•

বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্িলত ব্যবহৃত শব্দসংলযলপর পূণ মরূপ সংলেোর্নী ১ এ সর্ন্নলবশ করলত হলব।

২.৭ সংলেোর্নী -২ : কিতসিাদন সূচক, বোস্তবোয়নকোর্র দপ্তর/সংস্থো এবং পর্রর্োপ পদ্ধর্তর র্ববরণ
বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির সংলেোর্নী -২ এ যসকশন ৩ এর ক োর্ ৪-এ উর্ের্খত র্নম্নর্ র্খত র্বষয়গুর্ উলেখ করলত হলব:
•

কিতসিাদন সূচক

•

প্রর্তটি সূচ্লকর বণ মনো/র্ববরণ

•

বোস্তবোয়নকোর্র দপ্তর/সংস্থোর

•

পর্রর্োপ পদ্ধর্ত ও উপোলির উৎস

•

সোধোরন র্ন্তব্য

২.৭ সংলেোর্নী-৩ (Annex -3): অন্য র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর র্নকট সুর্নর্দ মষ্ট কর্মসম্পোদন চ্োর্হদো
 যকোন কর্মসম্পোদলনর সফ তো সরকোলরর এক বো একোর্ধক র্ন্ত্রণো লয়র কর্মসম্পোদলনর উপর র্নভমর করল
যস সক র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগলক দ র্হলসলব কোর্ করলত হয়; একক যকোন প্রর্তষ্ঠোন র্হলসলব নয়;
 কোলর্ই, সংর্িষ্ট সক র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ এ র্বষলয় দ গত যযর্োত্রো র্নধ মোরণ করলব;
 দ গত যযর্োত্রো অর্র্মত নো হল সংর্িষ্ট সক র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ তোলদর বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি
মুল্যোয়লন র্নধ মোর্রত র্োন অর্মলন অসর্থ ম হলব।
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 অন্য র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর র্নকট প্রতযোর্শত সহোয়তো গ্রহলণর যযলত্র প্রর্তষ্ঠোলনর নোর্, সংর্িষ্ট কোে মির্,
প্রোসর্ঙ্গক কর্মসম্পোদন সূচ্ক, প্রর্তষ্ঠোন হলত প্রোপ্ত চ্োর্হদো, চ্োর্হদোর যেৌর্িকতো, চ্োর্হদো পূরণ নো হল কী
ঘটলব ইতযোর্দ র্বষয়গুর্ র্বলবচ্নো করলত হলব।
বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি ব্যবস্থোপনো পদ্ধর্ত (Management Techniques of APA)
৩.বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি মুল্যোয়ন পদ্ধর্ত
পূব মবতী বেরসমূলহর ধোরোবোর্হকতোয় বৎসরোলন্ত বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্িলত ধোে মকৃত

যযর্োত্রোর র্বপরীলত

র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগসমূলহর প্রকৃত অর্মলনর র্ভর্িলত যর্োট যকোর (Composite Score) র্নধ মোরণ করো হলব।
৪. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি সম্পোদন প্রর্িয়োাঃ
৪.১ বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি প্রণয়ন ও অনুলর্োদনাঃ
•

যকৌশ গত উলেযলশর সোলথ র্র্ যরলখ কোর্ঙ্খত ফ োফ অর্মলনর র্ন্য র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ সংিষ্ট অথ মবেলরর
বোলর্ট বরোলের সোলথ র্র্ যরলখ বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির কোে মির্সমূহ র্চ্র্িত কলর বোর্ষ মক
কর্মসম্পোদন চুর্ির ১র্ খসড়ো প্রণয়ন করলব;

•

খসড়ো চুর্ি পে মোল োচ্নোর র্ন্য বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন সংিোন্ত র্বলশষজ্ঞ পুল র কোলে যপশ করলত হলব;

•

বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন সংিোন্ত র্বলশষজ্ঞ পু কতৃমক প্রণয়নকৃত খসড়ো পে মোল োচ্নোর পর তোলদর পরোর্শমসমূহ
অন্তভূমি কলর র্ন্ত্রণো লয়র বোলর্ট ব্যবস্থোপনো কর্র্টির কোলে উপস্থোপন করলত হলব;

•

বোলর্ট ব্যবস্থোপনো কর্র্টির কতৃমক অনুলর্োর্দত খসড়ো র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভোলগ যপ্ররণ করলত হলব;

৪.১ বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি প্রণয়ন ও অনুলর্োদনাঃ
•

র্বর্ভন্ন র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ কতৃমক প্রণীত বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্িসমুহ সরকোর্র কর্ম সম্পোদন ব্যবস্থোপনো
সংিোন্ত কোর্রগর্র কর্র্টি কতৃমক পে মোল োচ্নো ও চূড়োন্ত করো হলব;

•

সরকোর্র কর্ম সম্পোদন ব্যবস্থোপনো সংিোন্ত কোর্রগর্র কর্র্টির সুপোর্রশ অন্তভূমি কলর র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগসমূহ
বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি সংলশোধন/পর্রর্োর্মনপূব মক সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণো লয়র র্োননীয় র্ন্ত্রীর অনুলর্োদলনর র্ন্য
উপস্থোপন করলব;

•

র্োননীয় র্ন্ত্রীর অনুলর্োদলনর পর সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি যপ্ররণ করলব;

•

র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভোগ উিসমূহ েোচ্োইপূব মক অনুলর্োদলনর র্ন্য সরকোর্র কর্ম সম্পোদন ব্যবস্থোপনো সংিোন্ত
র্োতীয় কর্র্টিলত উপস্থোপন করলব। উি কর্র্টিলত অনুলর্োর্দত বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্িসমূহ সংর্িষ্ট
র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর র্সর্নয়র সর্চ্ব/সর্চ্ব এবং র্র্ন্ত্রপর্রষদ সর্চ্বএর র্‡a¨ স্বোযর্রত হলব;

•

স্বোযর্রত বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি স্ব স্ব র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর ওলয়ব সোইলট প্রকোশ করলত হলব।

৪.২ বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি সংলশোধনাঃ
•

র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগসমূহ র্নলর্রোই বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্িলত উর্ের্খত যকোন যযর্োত্রোর সলব মোচ্চ ৫% পে মন্ত
যযর্োত্রো হ্রোস-বৃর্দ্ধ করলত পোলর;
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•

যযর্োত্রো পর্রবতমন করো হল সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর সর্চ্লবর অনুলর্োদন গ্রহণপূব মক র্র্ন্ত্রপর্রষদ
র্বভোগলক অবর্হত করলত হলব;

•

যযর্োত্রো ৫% এর অর্ধক র্কন্তু ১০ ভোলগর কর্ পর্রবতমন করোর প্রলয়োর্ন হল যেৌর্িকতো উলেখসহ তো
সরকোর্র কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো সংিোন্ত র্োতীয় কর্র্টিলত উপস্থোপলনর র্ন্য র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভোলগ যপ্ররণ
করলত হলব;

•

র্োতীয় কর্র্টির অনুলর্োদন সোলপলয উি যযর্োত্রোসমূহ পর্রবতমন করো েোলব;

•

উভয়লযলত্রই ২০১৮-১৯ অথ মবেলরর বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি স্বোযলরর পর ১র্ যকোয়োট মোর তথো ৩০
যসলেম্বর ২০১৮ তোর্রলখর র্লধ্য তো করলত হলব;

•

৩০ যসলেম্বর ২০১৮ তোর্রলখর পর ২০১৮-১৯ অথ মবেলরর বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্িলত উর্ের্খত
র্বষয়সমূলহর যকোন পর্রবতমন করো েোলব নো।

৪.৩ বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি পর্রবীযণ
•

বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন যযর্োত্রোর র্বপরীলত প্রকৃত অর্মন দ্বত্রর্োর্সক র্ভর্িলত (র্ধ্য-অলটোবর, র্ধ্য-র্োনুয়োর্র,
র্ধ্য-এর্প্র ) সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর বোলর্ট ব্যবস্থোপনো কর্র্টি কতৃমক পর্রবীযণ করো হলব;

•
•

যযর্োত্রোর র্বপরীলত অর্মন র্নিত করলত এ কর্র্টি প্রলয়োর্নীয় র্নলদ মশনো প্রদোন করলব;
অথ মবেলরর েয় র্োস অর্তিোন্ত হওয়োর পর র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ র্নধ মোর্রত যযর্োত্রোর র্বপরীলত েয় র্োলস
অর্র্মত ফ োফ সহ একটি অধ ম-বোর্ষ মক মুল্যোয়ন প্রর্তলবদন gwš¿cwil` র্বভোলগ যপ্ররণ করলব;

•

অধ ম-বোর্ষ মক অর্মনসমূহ কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো সংিোন্ত র্োতীয় কর্র্টিলত পে মোল োচ্নোর র্ন্য যপশ করো
হলব।

৪.৪ মুল্যোয়লনর ধোপসমূহ র্নম্নরূপাঃ
•

অথ মবের যশলষ সক র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ র্নধ মোর্রত যযর্োত্রোর র্বপরীলত অর্র্মত ফ োফ উলেখপূব মক বোর্ষ মক
কর্মসম্পোদন মুল্যোয়ন প্রর্তলবদন প্রস্তুত করলব;

•

বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির র্বপরীলত মুল্যোয়ন প্রর্তলবদন প্রস্তুলতর যযলত্র র্ন্ত্রণো য়/র্বভোগ কতৃমক গঠিত বোর্ষ মক
কর্মসম্পোদন চুর্ি সংিোন্ত টীলর্র সদস্যবৃন্দ সলরর্র্র্লন েোচ্োই অলন্ত অর্মলনর সপলয প্রদি সঠিকতো সম্পলকম র্নর্িত
হলবন;

•

মুল্যোয়ন প্রর্তলবদন প্রস্তুতকোল সম্পোর্দত সক কোলর্র র্বপরীলত উপযুি প্রর্োণকসমূহ সংরযণ করলত হলব এবং এ
সংিোন্ত কোর্রগর্র কর্র্টির চ্োর্হদোর্ত তো সরবরোহ করলত হলব;

•

প্রস্তুতকৃত বোর্ষক মুল্যোয়ন প্রর্তলবদন র্বলশষজ্ঞ পুল র সদস্যগণ কতৃমক পে মোল োচ্নোর পর বোলর্ট ব্যবস্থোপনো কর্র্টির
অনুলর্োদন র্নলয় র্নধ মোর্রত তোর্রলখর র্লধ্য র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভোলগ প্ররণ করলত হলব;

•

কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো সংিোন্ত কোর্রগর্র কর্র্টি কতৃমক েোচ্োইকৃত ও প্রস্তুতকৃত উি মুল্যোয়ন প্রর্তলবদন সরকোর্র
কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো সংিোন্ত র্োতীয় কর্র্টির র্নকট উপস্থোপন করলব;

•

সরকোর্র কর্মসম্পোদন ব্যবস্থোপনো সংিোন্ত র্োতীয় কর্র্টি র্বর্ভন্ন র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগর বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি সংিোন্ত
মুল্যোয়ন প্রর্তলবদন পরীযো-র্নরীযোর পর সর্র্িত আকোলর র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রীর র্নকট উপস্থোপন করলব।
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বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির সর্য়সূর্চ্ (এর্পএ কযোল েোর)
 বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি র্নধ মোর্রত সর্লয় প্রণয়ন ও যযর্োত্রো অর্মলন এর্পএ কযোল েোর প্রণয়ন করো হয়।
 এই কযোল েোলর র্নলম্নর্ র্খত র্বষয়গুল ো র্নধ মোর্রত সর্লয়র র্লধ্য সম্পোদলনর র্ন্য র্নলম্নোি েক অনুসোলর সর্য়সূর্চ্
র্নধ মোরন করো হয়াঃ
ক. বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি প্রণয়ন ও অনুলর্োদন;
খ. কর্মসম্পোদন পর্রবীযণ;
গ. কর্মসম্পোদন মুল্যোয়ন।
সর্য়সীর্ো

র্বষয়

বোস্তবোয়নকোরী কতৃমপয

৬.বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ি দোর্খ প্রর্িয়োাঃ
(ক) বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্ির ১০ (দশ) কর্প র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভোগ প্রদি র্নধ মোর্রত তোর্রলখ ও সর্লয় র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভোগ এর
সর্চ্ব সর্িয় ও সংকোর বরোবর প্ররণ করলত হলব;
(খ) স্বোযর্রত বোর্ষ মক কর্মসম্পোদন চুর্িসমূহ র্র্ন্ত্রপর্রষদ র্বভোগ প্রদি র্নধ মোর্রত তোর্রলখর র্লধ্য স্ব স্ব
র্ন্ত্রণো য়/র্বভোলগরওলয়বসোইলট আপল ো করলত হলব।
 জািীয় কমিটি: িমিপমরষদ সমচে-সিাপমি, সদস্য-৯ র্ন, দোর্য়ত্ব-সরকোর্র কিতসিাদন পদ্ধর্ত বোস্তবোয়ন, তোর্রখ২১.০১.২০১৫ মরিঃ;
 কামরগমর কমিটি্াঃ সমচে (সিিয় ও সংস্কার), িমিপমরষদ মেিাগ-সিাপমি, সদ্যপ-৯ র্ন, তোর্রখ-০১.০২.২০১৫
মরিঃ, দোর্য়ত্ব-জািীয় কমিটিবক সহায়িা প্রদান;
 মেবশষজ্ঞ পুল্াঃ সংর্িষ্ট র্বষলয় অর্ভজ্ঞতো সম্পন্ন র্তনর্ন অবসর প্রোপ্ত কর্মকতমো, তোর্রখ-০১.০২.২০১৫ মরিঃ, দোর্য়ত্ববোর্ষ মক কিতসিাদন ব্যেস্থাপনা চুর্ির (এমপএ) যকৌশ গত উলেযশ্য, কোে মির্ ও যযর্োত্রো র্নধ মোরণ এবং ফ োফ
মূল্যোয়ন ;
 কিতসিাদন ব্যেস্থাপনা কর্র্টি/টীর্াঃ সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণো লয়র অর্তর্রি সর্চ্ব/যুগ্ম সর্চ্ব-টীর্ র্

োর, দোর্য়ত্ব-

কিতসিাদন ব্যেস্থাপনাযক ফ প্রসু করো;


বোলর্ট ব্যবস্থোপনো কর্র্টিাঃ সংর্িষ্ট র্ন্ত্রণো লয়র সর্চ্ব-সভোপর্ত, দোর্য়ত্ব- কিতসিাদনয্র যযর্োত্রোর র্বপরীলত
প্রকৃত অর্মন দ্বত্রর্োর্সক র্ভর্িলত পর্রবীযণ।

 ২০১8-১9 অর্ ত েেবরর জন্য কৃর্ষ িিোলয়য্র োমষ তক কিতসিাদন চুমক্ত স্বাের অনুষ্ঠান সিন্ন হবয়বে গি ০৪-০৭২০১৮ মরিঃ িামরবখ।
 কৃমষ িিোলবয়র ‘‘োমষ তক কিতসিাদন চুমক্ত’’কি েমে তি ১নং আেমশ্যক ককৌশলগি উবেশ্য এর মেপরীবি কা তক্রি
‘‘আওিার্ীন দপ্তর/সংস্থার সবঙ্গ োমষ তক কিতসিাদন সংক্রান্ত স্বাের’’ অনু ায়ী গি ১২ জুন, ২০১৮ মরিঃ িামরবখ কৃমষ
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িিোলবয়র আওিার্ীন দপ্তর/সংস্থার সবঙ্গ ২০১৮-১৯ অর্ তেেবরর োমষ তক কিতসিাদন সিবঝািা স্মারক স্বােমরি
হবয়বে।
এক নেতর কৃবষ মন্ত্রণালতয়র APA (২০১৪-১৫ এিং ২০১৮-১৯)
২০১৪-১৫অর্থ ব িছর
িবম

ং

২০১৮-১৯অর্থ ব িছর

ক ৌশলগে
উনেশ্য

আিবশ্য ক ৌশলগে
উনেশ্য

সংখ্যো

৪

৪

মো

৮৫

মবসম্পোদ সূচ

২৯

ক ৌশলগে
উনেশ্য

আিবশ্য
ক ৌশলগে উনেশ্য

সংখ্যো

৫

৪

১৫

মো

৭৫

২৫

১২

মবসম্পোদ সূচ

৫২

২৮
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িবম

ং

Lesson Plan
Lesson

:

21

Title
Target population
Duration
Aims

:
:
:
:

Practice session on reporting APA

Learning outcomes

Ref. No. 14.3.21

9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about management techniques of Annual
Performance Agreement so that the participants can work properly
according to Annual Performance Agreement.
: At the end of the session the participants will be able to:
 define Annual Performance Agreement ;
 explain management techniques;; and
 state management techniques of Annual Performance Agreement.

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
 Topic: Management techniques of Annual ……
Lecture/
 Importance:
Discussion
6
1. Ownership, awareness and capacity building
Q+A
of personal in an organization
2. Judicious use of available resources
3. Ensure active participation of grass rot level
stakeholders
 Outline of contents
Development
 Discussion on Annual Performance Agreement
Lecture,
 Management techniques of Annual Performance
Exercise/
45
Agreement
Practice/
Demonstration
 Motivation (energize)
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Lesson Plan
Lesson

: 22

Ref. No. 14.3.22

Title

: Right to Information Act (RTI) and it’s implementation

Target population
Duration

:
:

Aims

:

Learning out comes

:




9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about Right to Information Act (RTI) and it’s
implementation so that the participants can give and take information
according to RTI.
At the end of the session the participants will be able to:
Define RTI;
State the techniques of RTI; and
state the steps of RTI.

Methods/
Techniques

Content

Resources
/ Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
 Topic: Right to Information Act……
Lecture/
 Importance:
Discussion
6
1. Provide acces to information
Q+A
2. Better usage and flow of information
3. Avoid misuse of information
4. Improvement vertical and horizontal
communication
 Outline of content
Development
 Definition of RTI
Lecture,
 Briefly discussion on RTI
Exercise/
45
 Implementation of RTI
Practice/
Demonstration
 Motivation (energize)
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

েথ্য অবি োর Right to Information (RTI)
> েথ্য অবি োর আই , ২০০৯
> েথ্য অবি োর (েথ্য প্রোবপ্ত সংিোত) বিবিমোলো, ২০০৯
> েথ্য অবি োর (েথ্য প্র োশ ও প্রচোর) প্রবিিো মোলো ২০১০
> েথ্য অবি োর (েথ্য েথ্য সংরক্ষ ও ব্যিসির্থোপ ো) প্রবিিো মোলো ২০১০
> েথ্য অবি োর (অবভনেোগ দোনের ও ব ষ্পবি সংিোত) প্রবিিো মোলো ২০১০
Basis of RTI Act





Universal Declaration of Human Rights 1948
Covenant on International Civil & Political Rights 1966
Articles 7 and 29 of the Constitution of Bangladesh
7.(1) All powers in the Republic belong to the people, and their exercise on behalf of the
people shall be effected only under, and by the authority of, this Constitution.

39. (1) Freedom of thought and conscience is guaranteed.
(2) Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State,
friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of
court, defamation or incitement to an offence
(a) the right of every citizen to freedom of speech and expression; and
(b) freedom of the press, are guaranteed.
Inapplicability of this Act (A-32)
1.NSI
2.DGFI
3.Defence Intelligent Units
4.CID
5.SSF
6.Intelligent Cell of NBR
7.SB
8.Intelligent Cell of RAB
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বিবভন্ন কদনশ েথ্য অবি োর আই
১৭৬৬-সুইনড
১৯৬৬-আনমবর ো
১৯৮২- অনেবলেো
১৯৮৩ - ো োডো
২০০০- বিনট
২০০২-পোব স্তো
২০০৫-ভোরে, েোমবোব
এেোিৎ ১১৫ টি কদনশ এ আই চোলু হনেনছ েথ্য অবি োর আই িোস্তিোেন িোংলোনদনশর অিস্থো ২৩ েম, ভোরে ২ে
১। (১) েথ্য অবি োর আই , ২০০৯
প্রিেব (২)
( ) িোরো ৮, ২৪ এিং ২৫ ব্যবেে অন্যোন্য িোরো ২০ অনক্টোির, ২০০৮ েোবরনখ োে ব র িনল গণ্য হনি; এিং (খ) ৮, ২৪ এিং ২৫
িোরো ১লো জুলোই, ২০০৯ েোবরখ হনে োে ব র হনি।
২। (ঘ) েথ্য প্রদো ইউব ট
(অ) সর োনরর ক ো মেণোলে, বিভোগ িো োে বোলনের সোনর্থ সংযুি িো অিী স্থ ক ো অবিদপ্তর, পবরদপ্তর িো দপ্তনরর
প্রিো

োে বোলে, বিভোগীে োে বোলে, আঞ্চবল

(আ) র্তবপনক্ষর প্রিো

োে বোলে, কেলো োে বোলে িো উপনেলো োে বোলে;

োে বোলে, বিভোগীে োে বোলে, আঞ্চবল

২ (চ) েথ্য (চ) “েথ্য" অনর্থ ব ক ো

োে বোলে, কেলো োে বোলে িো উপনেলো োে বোলে;

র্তবপনক্ষর গে , োেোনমো ও দোপ্তবর

মব োন্ড সংিোত কে ক ো স্মোর , িই,

শো,

মো বচে, চ্যবি, েথ্য-উপোি, লগ িবহ, আনদশ, বিজ্ঞবপ্ত, দবলল, মু ো, পে, প্রবেনিদ , বহসোি বিিরণী, প্র ল্প প্রস্তোি,
আনলো বচে, অবডও, বভবডও, অংব েবচে, বিল্ম, ইনল ট্রব

প্রবিেোে প্রস্তুেকৃে কে ক ো ই েনমন্ট, েোবে ভোনি পোেনেোগ্য

দবললোবদ এিং কভৌবে গে ও দ্বিবশষ্টু ব বি বনশনষ অন্য কে ক ো েথ্যিহ িস্তু িো উহোনদর প্রবেবলবপও এর অতভুবি হনি েনি
শেব র্থোন কে, দোপ্তবর ক োট বসট িো ক োট বসনটর প্রবেবলবপ ইহোর অতভুবি হনি ো ।।
৩। আইন র প্রোিো
প্রচবলে অন্য ক ো আইন র ( ) েথ্য প্রদো সংিোত বিিো োিলী এ আইন র বিিো োিলী ৈোরো খুন্ন হনি ো; এিং (খ) েথ্য
প্রদোন িোিো সংিোত বিিো োিলী এ আইন র বিিো োিলীর সবহে সোংঘবষ ব হনল, এই আইন র বিিো োিলী প্রোিোন্য পোনি ।
৪। েথ্য অবি োর
এ আইন র বিিো োিলী সোনপনক্ষ,

র্তবপনক্ষর ব

ট হনে প্রনেু

োগবরন র েথ্য লোনভর অবি োর র্থো নি এিং ক ো

োগবরন র অনুনরোনির কপ্রবক্ষনে সংবিষ্ট র্তবপক্ষ েোন েথ্য সরিরোহ রনে িোে র্থো নি।
৫। েথ্য সংরক্ষণ
(১) এ আইন র অিী েথ্য অবি োর ব বিে রোর লনক্ষ" প্রনেু

রর্তপক্ষ উহোর েোিেীে েনথ্যর ুোটোলগ এিং

ই নডক্স প্রস্তুে নর ের্থোের্থভোনি সংরক্ষণ রনি।
(২) প্রনেু

েবপক্ষ কে স ল েথ্য বম্পউটোনর সংরক্ষনণর উপযুি িনল মন
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রনি কস স ল েথ্য, যুবিসংগে

সমেসীমোর মনি", বম্পউটোনর সংরক্ষণ রনি এিং েথ্য লোনভর সুবিিোনর্থ ব সমে কদনশ ক টওেোন রব মোেনম উহোর সংনেোগ
স্থোপ

রনি

৬। েথ্য প্র োশ
(১) প্রনেু

র্তবপক্ষ উহোর গৃহীে বসেোত, োে বিম ব ংিো সম্পোবদে িো প্রস্তোবিে মব োনন্ডর স ল েথ্য োগবর গনণর ব

ট

সহেলভু হে, এইরূনপ সূবচিে নর প্র োশ ও প্রচোর রনি।
(২) উপ-িোরো (১) এর অিী েথ্য প্র োশ ও প্রচোনরর কক্ষনে ক ো

র্তবপক্ষ ক ো েথ্য কগোপ

রনে িো উহোর সহেলভুেোন

সঙ্কুবচে রনে পোরনি ো।
(৩) প্রনেু

র্তবপক্ষ প্রবেিছর এ টি প্রবেনিদ প্র োশ রনি েোনে ব ম্নবলবখে েথ্যসমূহ অতভুবি র্থো নি, ের্থো
োেোনমোর বিিরণ, োে বিম, মব েবো- মবচোরীগনণর দোবেত্ব এি বসেোত েহণ প্রবিেোর বিিরণ িো

( ) র্তবপনক্ষর সোংগেব
পেবে;
(খ)

র্তবপনক্ষর স ল ব েম- োনু , আই , অেোনদশ, বিবিমোলো, প্রবিিো মোলো, প্রজ্ঞোপ , ব নদ বশ ো, ম্যোনুয্য়েোল, ইেুোবদর

েোবল োসহ উহোর ব
(গ) র্তবপনক্ষর ব

ট রবক্ষে েথ্যসমূনহর কেণী- বিন্যোস;
ট হনে ক ো ব্যবি কে স ল শনেব লোইনসন্স, পোরবমট, অনুদো , িরোে, সম্মবে, অনুনমোদ িো অন্য ক ো

প্র োর সুবিিো েহণ

রনে পোরনি উহোর বিিরণ এিং উিরূপ শনেবর

োরনণ েোর সোনর্থ ক ো প্র োর কল নদ িো চ্যবি

সম্পোদন র প্রনেোে হনল কস স ল শনেবর বিিরণ;
(ঘ) োগবর নদর েথ্য অবি োর ব বিে রোর েন্য প্রদি সুবিিোবদর বিিরণ এিং দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবোর োম, পদিী, ঠি ো ো
এিং, প্রনেোেু কক্ষনে, িুোক্স ম্বর ও ই-কমইল ঠি ো ো।।
(৪) র্তবপনক্ষর গুরুত্বপূণ ব ক ো

ীবে প্রণে িো বসেোত েহণ রনল ঐ স ল ীবে ও বসেোত প্র োশ রনি এিং, প্রনেোেন , ঐ

স ল ীবে ও বসেোত েহনণর সমর্থ বন যুবি ও োরণ ব্যোখ্যো রনি।
(৫) এই িোরোর অিী

র্তবপক্ষ র্তব প্রণীে প্রবেনিদ বি োম কল্য সি বসোিোরনণর পবরদশবন র েন্য সহেলভু রনে হনি এিং

উহোর বপ োমমোে মূনল্য বিিনের েন্য মজুদ রোখনে হনি।
(৬) র্তবপক্ষ র্তব প্র োবশে স ল প্র োশ ো ে গনণর ব

ট উপযুি মূনল্য সহেলভু রনে হনি।

(৭) র্তবপক্ষ ে গুরুত্বপূণ ব বিষেোবদ কপ্রস বিজ্ঞবপ্তর মোেনম অর্থিো অন্য ক ো পন্থোে প্রচোর িো প্র োশ রনি।
৭। বেপে েথ্য প্র োশ িো প্রদো িোেেোমূল

ে

এ আইন র অন্যোন্য বিিো োিলীনে েোহো ব ছুই র্থোকু

োক

,ক ো

র্তবপক্ষ ক ো

োগবর ন ব ম্নবলবখে েথ্যসম হ প্রদো

রনে িোে র্থো নি ো
( ) ক ো েথ্য প্র োনশর িনল িোংলোনদনশর ব রোপিো, অখণ্ডেো ও সোি বনভৌমনত্বর প্রবে হুমব হনে পোনর এরূপ েথ্য;
(খ) পররোে ীবের ক ো বিষে েোর ৈোরো বিনদশীরোনের অর্থিো আতেবোবে ক ো সংস্থো িো আঞ্চবল ক ো কেোট িো সংগেন র
সোনর্থ বিদ্যমো সম্প ব ভে হনে পোনর এরূপ েথ্য;
(গ) ক ো বিনদশী সর োনরর ব

ট হনে প্রোপ্ত ক ো কগোপ ীে েথ্য; (ঘ) ক ো েথ্য প্র োনশর িনল ক ো র্তেীে পনক্ষর

বুবেবৃবি সম্পনদর অবি োর ক্ষবেেস্ত হনে পোনর এরূপ িোবণবেু
িোব্যিসোবে়ে

কগোপ ীে বিষে ,

বপরোইট িো বুবেবৃবি

ব
সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পব ে

েথ্য;
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(ঙ) ক ো েথ্য প্র োনশর িনল ক ো বিনশষ ব্যবি িো সংস্থোন লোভিো িো ক্ষবেেস্থ রনে পোনর এরূপ ব নমোি েথ্য,
ের্থো ঃ
(অ) আে র, শুল্ক, ভুোট ও আিগোরী আই , িোনেট িো রহোর পবরিেব সংিোত ক ো আগোম েথ্য; (আ) মুদ্রোর বিব মে ও
সুনদর হোর পবরিেব েব ে ক ো আগোম েথ্য; (ই) ব্যোং সহ আবর্থ ব প্রবেষ্ঠো সমূনহর পবরচোল ো ও েদোরব সংিোত ক ো
আগোম েথ্য;
(চ) ক ো েথ্য প্র োনশর িনল প্রচবলে আইন র প্রনেোগ িোিোেস্থ হনে পোনর িো অপরোি বৃবে কপনে পোনর এপ েথ্য;
(ছ) ক ো েথ্য প্র োনশর িনল ে গনণর ব রোপিো বিবঘ্নে হনে পোনর িো বিচোরোিী মোমলোর সুষ্ঠুবিচোর োে ব ব্যোহে হনে পোনর
এরূপ েথ্য; (ে) ক ো েথ্য প্র োনশর িনল ক ো ব্যবির ব্যবিগে েীিন র কগোপ ীেেো ক্ষুন্ন হনে পোনর এরূপ েথ্য;
(ে) ক ো েথ্য প্র োনশর িনল ক ো ব্যবির েীি িো শোরীবর ব রোপিো বিপদোপন্ন হনে পোনর এরূপ েথ্য;
(ঞ) আই প্রনেোগ োরী সংস্থোর সহোেেোর েন্য ক ো ব্যবি র্তব কগোপন প্রদি ক ো েথ্য;
(ট) আদোলনে বিচোরোিী ক ো বিষে এিং েো প্র োনশ আদোলে িো ট্রোইবুু োনলর ব নষিোজ্ঞো রনেনছ অর্থিো েো প্র োশ আদোলে
অিমো োর শোবমল এরূপ েথ্য;
(ে) েদতোিী ক ো বিষে েো প্র োশ েদত োনে বিঘ্ন ঘটোনে পোনর এরূপ েথ্য;
(ড) ক ো অপরোনির েদত প্রবিেো এিং অপরোিীর কেিেোর ও শোবস্তন প্রভোবিে রনে পোনর এরূপ েথ্য;
(ঢ) আই অনুসোনর ক িল এ টি ব বদ বষ্ট সমনের েন্য প্র োনশর িোেিোি েো রনেনছ এরূপ েথ্য;
(ণ) ক ৌশলগে ও িোবণবেু

োরনণ কগোপ রোখো িোঞ্ছ ীে এরূপ োবরগরী িো দ্বিজ্ঞোব

গনিষণোলব্ধ ক ো েথ্য;

(ে) ক ো িে োে বিম সম্পূণ ব হওেোর পূনি ব িো উি বিষনে বসেোত েহনণর পূনি ব সংবিষ্ট িে িো উহোর োে বিম সংিোত ক ো
েথ্য;
(র্থ) েোেীে সংসনদর বিনশষ অবি োর হোব র োরণ হইনে পোনর এরূপ েথ্য;
(দ) ক ো ব্যবির আই ৈোরো সংরবক্ষে কগোপ ীে েথ্য;
ব আগোম েথ্য;
(ি) পরীক্ষোর প্রশ্নপে িো পরীক্ষোে প্রদি ম্বর সম্পব ে
( ) মবেপবরষদ িো, কক্ষেমনে, উপনদষ্টো পবরষনদর দ্বিেন উপস্থোপ ীে সোর-সংনক্ষপসহ আনুষবে দবললোবদ এিং উিরূপ
দ্বিেন র আনলোচ ো ও বসেোত সংিোত ক ো েথ্য ও


মবেপবরষদ িো, কক্ষেমনে, উপনদষ্টো পবরষদ

র্তব ক ো বসেোত েহনণর পর অনুরূপ বসেোতটি

োরণ এিং কেস ল

বিষনের উপর বভবি বরেো বসেোতটি গৃহীে হনেনছ উহো প্র োশ রো েোনি ।


এই িোরোর অিী েথ্য প্রদো স্থবগে রোখোর কক্ষনে েথ্য বমশন র পূি বোনুনমোদ েহণ বরনে হইনি।

৮। েথ্য প্রোবপ্তর অনুনরোি
১. ক ো ব্যবি দোবেত্বপ্রোপ্ত মবেবোর ব

ট েথ্য কচনে বলবখেভোনি িো ইনল ট্রব

মোেনম িো ই-কমইনল অনুনরোি

রনে পোরনি । অনুনরোনি ব ম্নবলবখে বিষে উনেখ র্থো নে হনি ) অনুনরোি োরীর োম ঠি ো ো প্রনেোেু কক্ষনে িুোক্স ং,
ইনমইল ঠি ো ো। খ) কে েনথ্যর েন্য অনুনরোি রো হনেনছ উহোর ব র্ভবল ও স্পষ্ট িণ ব ো;
গ) অনুনরোিকৃে েনথ্যর অিস্থো ব

বনের সুবিিোনর্থ ব অন্যোন্য প্রনেোে ীে প্রোসবে েথ্যোবদ;

ঘ) ক ো পেবেনে েথ্য কপনে আেহী উহোর িণ ব ো অর্থ বোৎ পবরদশব
অনুনমোবদে পেবে
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রো, অনুবলবপ ক ওেো, ক োট ক ওেো িো অন্য ক ো

৩. েথ্য প্রোবপ্তর অনুনরোি মুবদ্রে িরনম িো ব ি বোবরে িরনমনট হনে হনি ? িরম মুবদ্রে িো সহেলভু ো হইনল ব ংিো িরনমট
ব ি বোবরে ো হনল েথ্যোিলী সবন্ননিশ নর সোদো োগনে িো ইনলক্ট্রব

বমবডেো িো ই-কমইনলও েথ্য প্রোবপ্তর েন্য অনুনরোি রো

েোনি।
৪. অনুনরোি োরীন দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো েব েনথ্যর েন্য ব ি বোবরে যুবিসংগে মূল্য পবরনশোি রনে হনি।
৬. বি োমূনল্য কে স ল েথ্য সরিরোহ রো হনি উহোর এ টি েোবল ো প্রস্তুে নর প্র োশ ও প্রচোর রনে হনি
৯। েথ্য প্রদো পেবে
(১) অনুনরোি প্রোবপ্তর েোবরখ হনে হনে অ বি ২০ োে ববদিনসর মনে অনুনরোিকৃে েথ্য সরিরোহ রনে হনি;
(২) অনুনরোিকৃে েনথ্যর সোনর্থ এ োবি েথ্য প্রদো ইউব ট িো র্তবপনক্ষর সংবিষ্টেো র্থো নল অ বি ৩০ োে ববদিনসর
মনে েথ্য সরিরোহ রনে হনি;
(৩) েথ্য প্রদোন অপোরগ হনল অপরোগেোর োর উনেখ নর আনিদ প্রোবপ্তর পর হনে ১০ োে ববদিনসর মনে অনুনরোি োরীন
অিবহে রনে হনি;
(৪) আনিদ কৃে েথ্য ক ো ব্যবির েীি মৃত্যু, কেিেোর এিং

োরোগোর হনে মুবি সম্প ীে হনল দোবেত্বপ্রোপ্ত

মব েবো

অনুনরোি প্রোবপ্তর অ বি ২৪ ঘন্টোর মনে উি বিষনে প্রোর্থবম েথ্য সরিরোহ রনে হনি;
(৫) ব ি বোবরে সমেসীমোর মনে েথ্য সরিরোহ
প্রেুোখ্যো

রনে ক ো দোবেত্বপ্রোপ্ত

মব েবো ব্যর্থ ব হনল সংবিষ্ট েথ্য প্রোবপ্তর অনুনরোি

রো হনেনছ িনল গণ্য হনি।

(৬) ক ো অনুনরোিকৃে েথ্য দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবোর ব

ট সরিরোনহর েন্য মজুদ র্থো নল যুবিসংগে মূল্য ব ি বোরণ নর এিং

উি মূল্য অ বি ৫ (পাঁচ) োে ব বদিনসর মনে পবরনশোি রোর েন্য অনুনরোি োরীন অিবহে রনে হনি ।
(৭) মূল্য ব ি বোরনণর কক্ষনে েথ্য প্রদোন র প্রকৃে ব্যে কেম —েনথ্যর মুবদ্রে মূল্য ইনলক্ট্রব

িরনমট এর মূল্য ব ংিো

িনটো বপ িো বপ্রন্ট আউনটর কে ব্যে েোর অবি মূল্য ব ি বোরণ রো েোনি ো।
(৮) অনুনরোিকৃে েথ্য প্রদো

রো দোবেত্বপ্রোপ্ত

মব েবোর ব

ট ের্থোের্থ বিনিবচে হনল এিং উি েথ্য র্তেীে পক্ষ

র্তব

সরিরোহ রো হনেনছ ব ংিো উি েনথ্য র্তেীে পনক্ষর স্বোর্থ ব েবড়েে রনেনছ এিং র্তেীে পক্ষ উহো কগোপ ীে েথ্য গণ্য নরনছ
কসনক্ষনে দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো উিরূপ অনুনরোি প্রোবপ্তর ৫ (পাঁচ) োে ব বদিনসর মনে র্তেীে পক্ষন উহোর বলবখে িো কমৌবখ
মেোমে চোবহেো ক োটিশ প্রদো

রনি এিং র্তেীে পক্ষ এইরূপ ক োটিনশর কপ্রবক্ষনে ক ো মেোমে প্রদো

রনল উহো বিনিচ োে

ব নে দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো অনুনরোি োরীন েথ্য প্রদোন র বিষনে বসেোত েহণ রনি ।
১০। দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো
(১) র্তবপক্ষ েথ্য সরিরোনহর ব বমি প্রনেু েথ্য প্রদো ইউব নটর েন্য এ ে
(৫) দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো অন্য কে ক ো
মব েবোন প্রনেোে ীে সহোেেো প্রদো
(৬) ক ো

বরেো দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো ব নেোগ রনি ।

মব েবোর সহোেেো কচনে পোরনি এিং এরূপ সহোেেো চোওেো হনল বেব দোবেত্বপ্রোপ্ত
রনে িোে র্থো নি ।

মব েবোর সহোেেো চোওেো হনল এিং এইরূপ সহোেেো প্রদোন ব্যর্থ বেোর েন্য আইন র ক ো বিিো লংবঘে হনল

কসনক্ষনে এ আইন র অিী দোে-দোবেত্ব ব ি বোরনণর কক্ষনে উি অন্য মব েবোও দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো িনল গণ্য হনি ।
১৩। েথ্য বমশন র ক্ষমেো ও োে বোিলী
(১) ক ো ব্যবি ব ম্নবলবখে োরনণ ক ো অবভনেোগ দোনের রনল েথ্য বমশ উি অবভনেোগ েহণ, উহোর অনুসন্ধো এিং
ব ষ্পবি রনে পরনি
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( )ক ো

র্তবপক্ষ র্তব দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো ব নেোগ ো রো ব ংিো েনথ্যর েন্য অনুনরোিপে েহণ ো রো;

(খ) ক ো েথ্য চোবহদো প্রেুোখ্যোে হনল;
(গ) েনথ্যর েন্য অনুনরোি নর, এ আইন ব ি বোবরে সমেসীমোর মনে ক ো েিোি িো েথ্য প্রোপ্ত ো হনল;
(ঘ) ক ো েনথ্যর এম অংন র মূল্য দোিী রো হনল, িো প্রদোন িোে রো হনল, েোহো েোহোর বিনিচ োে কেৌবি
(ঙ) অনুনরোনির কপ্রবক্ষনে অসম্পূণ ব েথ্য প্রদো

রো হনল িো কে েথ্য প্রদো

ে;

রো হনেনছ উহো ভ্রোত ও বিভ্রোবত র মন হনল;

ব অন্য কে ক ো বিষে।
(চ) এই আইন র অিী েনথ্যর েন্য অনুনরোি জ্ঞোপ িো েথ্য প্রোবপ্ত সম্পব ে
(২) েথ্য বমশ স্ব-প্রনণোবদে হনে অর্থিো ক ো অবভনেোনগর বভবিনে এই আইন র অিী উত্থোবপে অবভনেোগ সম্পন ব
অনুসন্ধো

রনে পোরনি;

(৩) ব ম্নবলবখে বিষনে Code of Civil procedure, ১৯০৮ (অপ ে ড়েভ ১৯০৮)এর অিী এ টি কদওেো ী
আদোলে কে
ক্ষমেো প্রনেোগ রনে পোনর েথ্য বমশ িো, কক্ষেমে, প্রিো েথ্য বমশ োর িো েথ্য বমশ োরও এ িোরোর অিী কসরূপ
ক্ষমেো প্রনেোগ রনে পোরনি
( ) ক ো ব্যবিন েথ্য বমশন হোবের রোর েন্য সম েোরী রো এিং শপর্থপূি ব কমৌবখ িো বলবখে প্রমোণ, দবলল িো
অন্য ক ো ব ছু হোবের রনে িোে রো;
(খ) েথ্য েোচোই ও পবরদশব

রো;

(গ) হলি োমোসহ প্রমোণ েহণ রো;
(ঘ) ক ো অবিনসর ক ো েথ্য আ ে

রো;

(ঙ) ক ো সোক্ষী িো দবলল েলি নর সম েোরী রো; এিং
(চ) এই আইন র উনেশ্য পূরণ নল্প, বিবি ৈোরো ব ি বোবরে অন্য কে ক ো বিষে।
২৪। আপীল ব ষ্পবি, ইেুোবদ (১) ক ো ব্যবি িোরো ৯ এর উপ-িোরো (১), (২) িো (৪) এ ব ি বোবরে সমেসীমোর মনে েথ্য লোনভ
ব্যর্থ ব হনল ব ংিো দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবোর ক ো বসেোনত সংক্ষুব্ধ হনল উি সমেসীমো অবেিোত হওেোর িো বসেোত লোভ রোর
পরিেী ৩০ (বেশ) বদন র মনে আপীল র্তবপনক্ষর ব

ট আপীল রনে পোরনি ।।

(৩) আপীল র্তবপক্ষ আপীল আনিদ প্রোবপ্তর পরিেী ১৫ বদন র মনে
( ) আপীল আনিদ

োরীন অনুনরোিকৃে েথ্য সরিরোনহর েন্য দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবোন ব নদ বশ প্রদো

রনি ;

অর্থিো
(খ) আপীল আনিদ টি খোবরে নর বদনি ।
২৫। েথ্য বমশন অবভনেোগ দোনের ও ব ষ্পবি
(১) ক ো ব্যবি ব ম্নবলবখে োরনণ েথ্য বমশন অবভনেোগ দোনের রনে পোরনি :
( ) িোরো ১৩ এর উপ-িোরো (১) এ উবেবখে োরনণ েথ্য প্রোপ্ত ো হনল;
(খ) িোরো ২৪ এর অিী প্রদি আপীনলর বসেোনত সংক্ষুব্ধ হনল;
(গ) িোরো ২৪ এ উবেবখে সমেসীমোর মনে েথ্য প্রোবপ্ত িো েথ্য প্রদো সংিোত বসেোত প্রোপ্ত ো হনল।
(২) উপ-িোরো (১) এর দিো ( ) কে উবেবখে বিষনে কে ক ো সমে এিং দিো (খ) ও (গ) কে উবেবখে বিষনে উিরূপ
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বসেোত প্রদোন র েোবরখ িো সমেসীমো অবেিোত হওেোর েোবরখ হনে পরিেী ৩০ (বেশ) বদন র মনে েথ্য বমশন অবভনেোগ
দোনের রনে পোরনি ।
(১০) উপ-িোরো (১) এর অিী প্রোপ্ত অবভনেোগ েথ্য বমশ সোিোরণভোনি ৪৫ বদন র মনে ব ষ্পবি রনি, েনি, কক্ষে বিনশনষ,
স্বোক্ষীর েিো িন্দী েহণ িো েদত সম্পোদ ইেুোবদ োরনণ িবি বে সমনের প্রনেোে হনল উি িবি বে সমনের মনে অবভনেোগ
ব ষ্পন্ন রনি ও
েনি অবভনেোগ ব ষ্পবির সমেসীমো,িবি বে সমেসহ, ক ো িনমই সি বনমোট ৭৫ বদন র অবি হনি ো।
২৭। েবরমো ো (১) বমশ প্রবে বদন র েন্য ৫০(পঞ্চোশ) টো ো হোনর েবরমো ো আনরোপ বরনে পোরনি, এিং এরূপ েবরমো ো
ক ো িনমই ৫০০০( পাঁচ হোেোর) টো োর অবি হনি ো। (২) উপ-িোরো (১) এর অিী েবরমো ো আনরোনপর পূনি ব েথ্য বমশ
দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবোন েোর িিব্য কপশ রোর সুনেোগ প্রদো

রনি ।

৩১। সরল বিশ্বোনস কৃে োে মব রক্ষণ
এ আই িো েদিী প্রণীে বিবি িো প্রবিিোন র অিী সরল বিশ্বোনস েথ্য প্র োশ রো হনেনছ িো রোর উনেশ্য বছল িনল
বিনিবচে, ক ো
বমশন র ক ো

োনের েন্য ক ো ব্যবি ক্ষবেেস্থ হনল বেব েথ্য বমশ , প্রিো েথ্য বমশ োর, েথ্য বমশ োরগণ িো েথ্য
মব েবো িো মবচোরী, িো র্তবপনক্ষর দোবেত্বপ্রোপ্ত মব েবো িো অন্য ক ো

কদওেো ী িো কিৌেদোরী মোমলো িো অন্য ক ো আই গে োে বিোরো রুজু রো েোনি ো।
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মব েবো িো মবচোরীর বিরুনে ক ো

Lesson Plan
Lesson

:

Title
Target population
Duration
Aims

:
:
:
:

Learning outcomes

23

Ref. No.14.3.23

Procedure of getting information under the right to information act.
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about Procedure of getting information \
under the right to information so that the participants can maintain
the procedure of getting information in the job situation.
: At the end of the session the participants will be able to:
 Define right to information act;
 Discuss on right to information act; and
 Mention the procedure of getting information.

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/
experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Procedure of getting …..
Discussion
6
 Importance:
Q+A
1. Identify the procedures of getting
information
2. Selection and use of right procedure of
getting information
 Outline of content
Development
 Definition of right to information act
Lecture,
 Discussion on right to information act
Exercise/
45
 Procedure of getting information
Practice/
Demonstration
 Motivation (energize the group)
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition
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Criteria

Lesson Plan
Lesson

:
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Ref. No. 14.3.24

Title

: Right to Information Act (RTI) and it’s implementation

Target population
Duration

:
:

Aims

:

Learning out comes

:




9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants about Right to Information Act (RTI) and it’s
implementation so that the participants can give and take information
according to RTI.
At the end of the session the participants will be able to:
Define RTI;
State the technique of RTI; and
state the step of RTI.

Methods/
Techniques

Content

Resources
/ Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
Lecture/
 Pre-assessment (Q+A)
Discussion
6
 Topic: Right to Information Act……
Q+A
 Importance:
1. Proper use Right to Information Act (RTI)
 Outline of content
Development
 Definition of RTI
Lecture,
 Briefly discussion on RTI
Exercise/
45
 Implementation of RTI
Practice/
Demonstration
 Motivation (energize)
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition

115

Criteria

Z_¨ AwaKvi
Right to Information(RTI)






Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009
েথ্য অবধকার (েথ্য প্রাবি সংক্রান্ত) বিবধমালা, ২০০৯
েথ্য অবধকার (েথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০
েথ্য অবধকার (েথ্য েথ্য সংরেন ও ব্যিসিথাপনা) প্রবিধানমালা ২০১০
েথ্য অবধকার (অবিতোে দাতয়র ও বনষ্পবি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা ২০১০

Basis of RTI Act
•
•
•
•

Universal Declaration of Human Rights 1948
Covenant on International Civil & Political Rights 1966
Articles 7 and 29 of the Constitution of Bangladesh
7. (1) All powers in the Republic belong to the people, and their exercise on
behalf of the people shall be effected only under, and by the authority of, this
Constitution.

39. (1) Freedom of thought and conscience is guaranteed.
(2) Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security
of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or
in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence–
(a) the right of every citizen to freedom of speech and expression; and
(b) freedom of the press,
are guaranteed.

Inapplicability of this Act (A-32)
1.NSI
2.DGFI
3.Defence Intelligent Units
4.CID
5.SSF
6.Intelligent Cell of NBR
7.SB
8.Intelligent Cell of RAB

মেমিন্ন কদবশ িথ্য অমর্কার আইন
১৭৬৬-সুইবেন
১৯৬৬-আবিমরকা
১৯৮২- অবেমলয়া
১৯৮৩ –কানাো
২০০০- মিবটন
২০০২-পামকস্তান
২০০৫-িারি, জািতামন

116

এ ােৎ ১১৫ টি কদবশ এ আইন চালু হবয়বে
িথ্য অমর্কার আইন োস্তোয়বন োংলাবদবশর অেস্থান ২৩ িি, িারি ২য়

1| (1) Z_¨ AwaKvi AvBb, 2009
প্রেিতন (২)
(K) aviv 8, 24 Ges 25 e¨wZZ Ab¨vb¨ aviv 20 A‡±vei, 2008 Zvwi‡L Kvh©Ki eকল MY¨ n‡e; Ges
(L) 8, 24 Ges 25 aviv 1jv RyjvB, 2009 ZvwiL n‡Z Kvh©Ki n‡e|

2| (N) Z_¨ cÖ`vb BDwbU
(A) miKv‡ii †Kvb gš¿Yvjq, wefvM ev Kvh©vj‡qi সাবর্ mshy³ ev Aaxb¯’ †Kvb Awa`ßi, cwi`ßi ev `ß‡ii
cÖavb Kvh©vjq, wefvMxq Kvh©vjq, AvÂwjK Kvh©vjq, †Rjv Kvh©vjq ev Dc‡Rjv Kvh©vjq;
(Av) KZ…©c‡েi cÖavb Kvh©vjq, wefvMxq Kvh©vjq, AvÂwjK Kvh©vjq, †Rjv Kvh©vjq ev Dc‡Rjv Kvh©vjq;

2(P) Z_¨
( চ্) ÒZ_¨Ó A‡_© †Kvb KZ…©c‡েi MVb, KvVv‡gv I `vßwiK Kg©KvÛ সংক্রান্ত †h †Kvb ¯§viK, eB, bKkv,
gvbwPÎ, Pzw³, Z_¨-DcvË, jM ewn, Av‡`k, weÁwß, `wjj, bgybv, cÎ, cÖwZ‡e`b, wnmve weeiYx, cÖKí
প্রস্তাে, Av‡jvKwPÎ, AwWI, wfwWI, AswKZwPÎ, wdj¥, B‡jKUªwbK cÖwµqvq cÖ¯‘ZK…Z †h †Kvb Bb÷ªy‡g›U,
hvwš¿Kfv‡e cvV‡hvM¨ `wjjvw` Ges †fŠwZK MVb I ˆewkó¨ wbwe©‡k‡l Ab¨ †h †Kvb Z_¨en e¯‘ ev Dnv‡`i
cÖwZwjwcI এর অন্তভুতক্ত হবে t
Z‡e kZ© _v‡K †h, `vßwiK †bvU wmU ev †bvU wm‡Ui cÖwZwjwc Bnvi অন্তভুতক্ত হবে bv ।

3| AvB‡bi cÖvavb
cÖPwjZ Ab¨ †Kvb AvB‡bi⎯
(K) Z_¨ cÖ`vb সংক্রান্ত weavbvejx G AvB‡bi weavbvejx Øviv খুন্ন হবে bv; Ges
(L) Z_¨ cÖ`v‡b evav সংক্রান্ত weavbvejx G AvB‡bi weavbvejxi mwnZ mvsNwl©K n‡j, GB AvB‡bi weavbvejx
cÖvavb¨ cv‡e|

4| Z_¨ AwaKvi
G AvB‡bi weavbvejx সাবপবে, কর্ততপবের wbKU n‡Z cÖ‡Z¨K bvMwi‡Ki Z_¨ jv‡fi AwaKvi _vK‡e Ges †Kvb
bvMwi‡Ki Aby‡iv‡ai যপ্রমে‡Z সংমিষ্ট কর্ততপে Zv‡K Z_¨ mieivn Ki‡Z eva¨ _vK‡e|

5| Z_¨ msiেY
(1) G AvB‡bi Aaxb Z_¨ AwaKvi wbwðZ Kivi jকে¨ cÖ‡Z¨K করর্তপে Dnvi hveZxq Z‡_¨i K¨vUvjM Ges
Bb‡W· cÖ¯‘Z কবর h_vh_fv‡e সংরেে Ki‡e|
(2) cÖ‡Z¨K কিতপে †h mKj Z_¨ Kw¤úDUv‡i সংরেবের Dch y³ েবল g‡b Ki‡e †m mKj Z_¨, hyw³msMZ
mgqmxgvi g‡a¨, Kw¤úDUv‡i সংরেে Ki‡e Ges Z_¨ jv‡fi myweav‡_© mgMÖ †`‡k †bUIqv‡K©i gva¨‡g Dnvi
ms‡hvM ¯’vcb করবে|

6| Z_¨ cÖKvk
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(1) cÖ‡Z¨K কর্ততপে Dnvi M„nxZ মসদ্ধান্ত, Kvh©µg wKsev m¤úvw`Z ev প্রস্তামেি Kg©Kv‡Ûi mKj Z_¨ bvMwiKM‡Yi wbKU
mnRjf¨ nq, GBiƒ‡c m~wPe× কবর cÖKvk I cÖPvi Ki‡e|
(2) Dc-aviv (1) Gi Aaxb Z_¨ cÖKvk I cÖPv‡ii কেবে †Kvb কর্ততপে †Kvb Z_¨ †Mvcb Ki‡Z ev Dnvi mnRjf¨Zv‡K
m¼zwPZ Ki‡Z cvi‡e bv|
(৩)cÖ‡Z¨K কর্ততপে cÖwZeQi GKwU cÖwZ‡e`b cÖKvk Ki‡e hv‡Z wbgœwjwLZ Z_¨mg~n অন্তভুতক্ত র্াকবে, h_v t⎯
(K) কর্ততপবের mvsMVwbK KvVv‡gvi weeiY, Kv h©µg, Kg©KZ©v-Kg©PvixM‡Yi `vwqZ¡ Ge মসদ্ধান্ত MÖnY cÖwµqvi weeiY ev
c×wZ;
(L) কর্ততপবের mKj wbqg-Kvbyb, AvBb, Aa¨v‡`k, wewagvjv, cÖweavbgvjv, cÖ Ávcb, wb‡`©kbv, g¨vbyq¨vj, BZ¨vw`i
ZvwjKvmn Dnvi wbKU iwÿZ Z_¨mg~‡ni †kªYx- web¨vm;
(M) কর্ততপবের wbKU n‡Z †Kvb e¨w³ †h mKj k‡Z© jvB‡mÝ, cviwgU, Ab y`vb, eivÏ, m¤§wZ, Aby‡gv`b ev Ab¨ †Kvb
cÖKvi myweav MÖnY Ki‡Z cvi‡e Dnvi weeiY Ges D³iƒc k‡Z©i Kvi‡Y Zvi সাবর্ †Kvb cÖKvi †jb‡`b ev Pzw³
m¤úv`‡bi cÖ‡qvRb n‡j †m mKj k‡Z©i weeiY;
(N) bvMwiK‡`i Z_¨ AwaKvi wbwðZ করার Rb¨ cÖ`Ë myweavw`i weeiY Ges `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi bvg, c`ex, wVKvbv
Ges, cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î, d¨v· b¤^i I B-†gBj wVKvbv|
(4) কর্ততপবের গুরুেূরে ত †Kvb bxwZ cÖYqb ev মসদ্ধান্ত MÖnY Ki‡j H mKj bxwZ I মসদ্ধান্ত cÖKvk Ki‡e Ges, cÖ‡qvR‡b,
H mKj bxwZ I মসদ্ধান্ত MÖn‡Yi mg_©‡b hyw³ I KviY e¨vL¨v Ki‡e|
(5) GB avivi Aaxb KZ…©cÿ KZ…©K cÖYxZ cÖwZ‡e`b webvg ~‡j¨ me©mvavi‡Yi cwi`k©‡bi Rb¨ mnRjf¨ Ki‡Z n‡e Ges
Dnvi Kwc bvggvÎ g~‡j¨ weµ‡qi Rb¨ gRy` ivL‡Z n‡e|
(6) কর্ততপে KZ…©K cÖKvwkZ mKj cÖKvkbv RbM‡Yi wbKU Dchy³ g~‡j¨ mnRjf¨ Ki‡Z n‡e|
(7) কর্ততপে জনগুরুেূরে ত welqvw` †cÖm weÁwßi gva¨‡g A_ev Ab¨ †Kvb cš’vq cÖPvi ev cÖKvk Ki‡e|

7| KwZcq Z_¨ cÖKvk ev cÖ`vb eva¨Zvg~jK bq
G AvB‡bi Ab¨vb¨ weavbvejx‡Z hvnv wKQyB _vKzK bv †Kb, †Kvb কর্ততপে †Kvb bvMwiK‡K wbgœwjwLZ Z_¨mg ~n cÖ`vb
Ki‡Z eva¨ _vK‡e bv(K) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j evsjv‡`‡ki wbivcËv, ALÐZv I mve©‡fŠg‡Z¡i cÖwZ ûgwK n‡Z cv‡i Giƒc Z_¨;
(L) ciivóªbxwZi †Kvb welq hvi Øviv we‡`kxiv‡óªi A_ev AvšÍRv©wZK †Kvb ms¯’v ev AvÂwjK †Kvb †RvU ev msMV‡bi
সাবর্ we`¨gvb m¤úK© িঙ্গ n‡Z cv‡i Giƒc Z_¨;
(M) †Kvb we‡`kx miKv‡ii wbKU n‡Z cÖvß †Kvb †Mvcbxq Z_¨;
(N) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j †Kvb Z…Zxq পবের eyw×e„wËK m¤ú‡`i AwaKvi েমিগ্রস্ত n‡Z cv‡i Giƒc evwYwR¨K
eve¨emvwqK †Mvcbxq welqK, KwcivBU ev eyw×e„wËK m¤ú` (Intellectual Property Right) m¤úwK©Z Z_¨;
(O) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j †Kvb we‡kl e¨w³ ev ms¯’v‡K jvfevb ev েমিগ্রস্থ Ki‡Z cv‡i Giƒc wb‡gœv³ Z_¨,
h_v t⎯
(A) AvqKi, ïé, f¨vU I AveMvix AvBb, ev‡RU ev Kinvi cwieZ©b সংক্রান্ত †Kvb AvMvg Z_¨;
(Av) gy`ªvi wewbgq I my‡`i nvi cwieZ©bRwbZ †Kvb AvMvg Z_¨;
(B) e¨vsKmn Avw_©K cÖwZôvbmg~‡ni cwiPvjbv I Z`viwK সংক্রান্ত †Kvb AvMvg Z_¨;
(P) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j cÖPwjZ AvB‡bi cÖ‡qvM োর্াগ্রস্থ n‡Z cv‡i ev Aciva e„w× কপবি cv‡i Gƒc Z_¨;
(Q) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j RbM‡Yi wbivcËv wewNœZ n‡Z cv‡i ev wePvivaxb gvgjvi myôzwePvi Kvh© e¨vnZ n‡Z cv‡i
Giƒc Z_¨;
(R) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j †Kvb e¨w³i e¨w³MZ Rxe‡bi †MvcbxqZv ক্ষুণ্ণ n‡Z cv‡i Giƒc Z_¨;
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(S) †Kvb Z_¨ cÖKv‡ki d‡j †Kvb e¨w³i Rxeb ev kvixwiK wbivcËv wec`vcbœ n‡Z cv‡i Giƒc Z_¨;
(T) AvBb cÖ‡qvMKvix ms¯’vi mnvqZvi Rb¨ †Kvb e¨w³ KZ©„K †Mvc‡b cÖ`Ë †Kvb Z_¨;
(U) Av`vj‡Z wePvivaxb †Kvb welq Ges hv cÖKv‡k Av`vjZ ev UªvBey¨bv‡ji wb‡lavÁv রবয়বে A_ev hv cÖKvk Av`vjZ
Aegvbbvi kvwgj Giƒc Z_¨;
(V) িদন্তার্ীন †Kvb welq hv cÖKvk িদন্ত Kv‡R weNœ NUv‡Z cv‡i Giƒc Z_¨;
(W) †Kvb Aciv‡ai িদন্ত cÖwµqv Ges Acivaxi †MÖdZvi I শামস্ত‡K cÖfvweZ Ki‡Z cv‡i Giƒc Z_¨;
(X) AvBb Abymv‡i †Kej GKwU wbw`©ó mg‡qi Rb¨ cÖKv‡ki eva¨evaKZv রবয়বে Giƒc Z_¨;
(Y) †KŠkjMZ I evwYwR¨K Kvi‡Y †Mvcb ivLv evÃbxq Giƒc KvwiMix ev ˆeÁvwbK M‡elYvjä †Kvb Z_¨;
(Z) †Kvb µq Kvh© µg m¤ú~Y© হওয়ার c~‡e© ev D³ wel‡q মসদ্ধান্ত MÖn‡Yi c~‡e© সংমিষ্ট µq ev Dnvi Kvh©µg msµvন্ত
†Kvb Z_¨;
(_) RvZxq msm‡`i we‡kl AwaKvi nvwbi KviY nB‡Z cv‡i Giƒc Z_¨;
(`) †Kvb e¨w³i AvBb Øviv msiমেি †Mvcbxq Z_¨;
(a) cixোর cÖkc
œ Î ev cixোয় cÖ`Ë b¤^i m¤úwK©Z AvMvg Z_¨;
(b) gwš¿cwil` ev, কেেিবি, Dc‡`óv cwil‡`i ˆeV‡K Dc¯’vcbxq mvi-msকেcmn Avbylw½K `wjjvw` Ges D³iƒc
ˆeV‡Ki Av‡jvPbv I মসদ্ধান্ত msµvন্ত †Kvb Z_¨ t
•
•

gwš¿cwil` ev, কেেিবি, Dc‡`óv cwil` KZ…©K †Kvb মসদ্ধান্ত গ্রহবের ci Abyiƒc মসদ্ধান্তটি KviY Ges †hmKj
wel‡qi Dci wfwË Kwiqv মসদ্ধান্তটি M„nxZ হবয়বে Dnv cÖKvk Kiv hv‡e |
GB avivi Aaxb Z_¨ cÖ`vb ¯’wMZ রাখার কেবে Z_¨ Kwgk‡bi c~e©vby‡gv`b MÖnY Kwi‡Z nB‡e|

8| Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva
1.

†Kvb e¨w³ `vwqZ¡cÖvß Kg©ZZ©vi wbKU Z_¨ †P‡q wjwLZfv‡e ev B‡jKUªwbK gva¨‡g ev B-‡gB‡j Aby‡iva
Ki‡Z cvi‡eb|
2. Aby‡iv‡a wb¤œwjwLZ welq D‡jøL _vK‡Z n‡eK) Aby‡ivaKvixi bvg wVKvbv cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î d¨v· bs, B‡gBj wVKvbv|
L) ‡h Z‡_¨i Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡q‡Q Dnvi wbf©~j I ¯úó eY©bv;
M) Aby‡ivaK…Z Z‡_¨i Ae¯’vb wbb©‡qi mywea‡_© Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq cÖvmw½K Z_¨vw`;
N) ‡Kvb c×wZ‡Z Z_¨ †c‡Z AvMÖnx Dnvi eY©bv A_©vr cwi`k©b Kiv, Abywjwc †bIqv, †bvU †bIqv ev Ab¨
†Kvb Aby‡gvw`Z c×wZ
৩. Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva gyw`ªZ di‡g ev wba©vwiZ di‡g‡U n‡Z n‡e t
dig gyw`ªZ ev mnRjf¨ bv nB‡j wKsev di‡gU wba©vwiZ bv n‡j Z_¨vejx mwbœ‡ek কবর mv`v KvM‡R ev
B‡j±ªwbK wgwWqv ev B-†gB‡jI Z_¨ cÖvwßi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡e|
4. Aby‡ivaKvix‡K `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v KZ©„K Z‡_¨i Rb¨ wba©vwiZ hyw³msMZ g~j¨ cwi‡kva Ki‡Z n‡e|
6. webvg~‡j¨ †h mKj Z_¨ mieivn Kiv n‡e Dnvi GKwU ZvwjKv cÖ¯‘Z কবর cÖKvk I cÖPvi Ki‡Z n‡e

9| Z_¨ cÖ`vb c×wZ
(১) অনুলরোধ প্রোর্প্তর তোর্রখ হলত হলত অনর্ধক ২০ কোে মর্দবলসর র্লধ্য অনুলরোধকৃত তথ্য সরবরোহ করলত হলব;
(২) অনুলরোধকৃত তলথ্যর সোলথ একোর্ধক তথ্য প্রদোন ইউর্নট বো কতৃমপলযর সংর্িষ্টতো থোকল অনর্ধক ৩০ কোে মর্দবলসর
র্লধ্য তথ্য সরবরোহ করলত হলব;
(৩) তথ্য প্রদোলন অপোরগ হল অপরোগতোর কোরন উলেখ কলর আলবদন প্রোর্প্তর পর হলত ১০ কোের্দবলসর র্লধ্য
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অনুলরোধকোরীলক অবর্হত করলত হলব;
(৪) আলবদনকৃত তথ্য যকোন ব্যর্ির র্ীবন মৃতুয, যগ্রফতোর এবং কোরোগোর হলত মুর্ি সম্পকীত হল দোর্য়ত্বপ্রোপ্ত কর্মকতমো
অনুলরোধ প্রোর্প্তর অনর্ধক ২৪ ঘন্টোর র্লধ্য উি র্বষলয় প্রোথর্র্ক তথ্য সরবরোহ করলত হলব;
(5) wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ Z_¨ mieivn Ki‡Z †Kvb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v e¨_© n‡j mswkøó Z_¨ cÖvwßi Aby‡iva
cÖZ¨vL¨vb Kiv হবয়বে েবল MY¨ n‡e|
(6) †Kvb Aby‡ivaK…Z Z_¨ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi wbKU mieiv‡ni Rb¨ gRy` _vK‡j hyw³msMZ g~j¨ wba©viY কবর
Ges D³ g~j¨ AbwaK 5 (cvuP) Kvh© w`e‡mi g‡a¨ cwi‡kva Kivi Rb¨ Aby‡ivaKvix‡K AewnZ Ki‡Z n‡e |
(7) g~j¨ wba©vi‡Yi কেবে Z_¨ cÖ`v‡bi cÖK…Z e¨q †hgb⎯Z‡_¨i gyw`ªZ g~j¨ B‡j±ªwbK di‡gU Gi g~j¨ wKsev
d‡UvKwc ev wcÖ›U AvDকটর †h e¨q িার AwaK g~j¨ wba©viY Kiv hv‡e bv|
(8) Aby‡ivaK…Z Z_¨ cÖ`vb Kiv `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi wbKU h_vh_ we‡ewPZ n‡j Ges D³ Z_¨ Z…Zxq পে KZ©„K
mieivn Kiv হবয়বে wKsev D³ Z‡_¨ Z…Zxq পবের ¯^v_© RwoZ রবয়বে Ges Z„Zxq পে Dnv †Mvcbxq Z_¨ MY¨
কবরবে কসবেবে `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v D³iƒc Aby‡iva cÖvwßi 5 (cvuP) Kvh© w`e‡mi g‡a¨ Z…Zxq পে‡K Dnvi
wjwLZ ev †gŠwLK gZvgZ Pvwnqv †bvwUk cÖ`vb Ki‡eb Ges Z…Zxq পে GBiƒc †bvwU‡ki কপ্রমেবি †Kvb
gZvgZ cÖ`vb Ki‡j Dnv we‡ePbvq মনবয় `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Aby‡ivaKvix‡K Z_¨ cÖ`v‡bi wel‡q মসদ্ধান্ত MÖnY
Ki‡eb|

10| `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v
(1) কর্ততপে Z_¨ mieiv‡ni wbwgË cÖ‡Z¨K Z_¨ cÖ`vb BDwb‡Ui Rb¨ GKRb Kwiqv `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qvM Ki‡e|
(5) `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v Ab¨ †h †Kvb Kg©KZ©vi mnvqZv কচবি পারবেন Ges Giƒc mnvqZv PvIqv n‡j wZwb `vwqZ¡cÖvß
Kg©KZ©v‡K cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Ki‡Z eva¨ _vK‡eb|
(6) †Kvb Kg©KZ©vi mnvqZv PvIqv n‡j Ges GBiƒc mnvqZv cÖ`v‡b e¨_©Zvi Rb¨ AvB‡bi †Kvb weavb jswNZ n‡j
কসবেবে G AvB‡bi Aaxb `vq-`vwqZ¡ wba©vi‡Yi কেবে D³ Ab¨ Kg©KZ©vI `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v েবল MY¨ n‡eb|

13| Z_¨ Kwgk‡bi ÿgZv I Kvh©vejx
(1) †Kvb e¨w³ wbgœwjwLZ Kvi‡Y †Kvb Awf‡hvM `v‡qi Ki‡j Z_¨ Kwgkb D³ Awf‡hvM MÖnY, Dnvi AbymÜvb Ges
wb®úwË Ki‡Z ci‡et
(K) †Kvb কর্ততপে KZ©„K `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v wb‡qvM bv Kiv wKsev Z‡_¨i Rb¨ Aby‡ivacÎ MÖnY bv Kiv;
(L) †Kvb Z_¨ Pvwn`v cÖZ¨vL¨vZ n‡j;
(M) Z‡_¨i Rb¨ Aby‡iva কবর, G AvB‡b wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ †Kvb Reve ev Z_¨ cÖvß bv n‡j;
(N) †Kvb Z‡_¨i Ggb As‡Ki g~j¨ `vex Kiv n‡j, ev cÖ`v‡b eva¨ Kiv n‡j, hvnv Zvnvi we‡ePbvq †hŠw³K bq;
(O) Aby‡iv‡ai কপ্রমেবি Am¤ú~Y© Z_¨ cÖ`vb Kiv n‡j ev †h Z_¨ cÖ`vb Kiv হবয়বে Dnv ভ্রান্ত I weåvwন্তKi g‡b n‡j;
(P) GB AvB‡bi Aaxb Z‡_¨i Rb¨ Aby‡iva Ávcb ev Z_¨ cÖvwß m¤úwK©Z Ab¨ †h †Kvb welq|
(2) Z_¨ Kwgkb ¯^-cÖ‡Yvw`Z হবয় A_ev †Kvb Awf‡hv‡Mi wfwË‡Z GB AvB‡bi Aaxb DÌvwcZ Awf‡hvM m¤ú‡K©
AbymÜvb Ki‡Z cvi‡e;
(3) wbgœwjwLZ wel‡q Code of Civil procedure, 1908 (Act V of 1908)Gi Aaxb GKwU †`Iqvbx Av`vjZ †h
েgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cvকর Z_¨ Kwgkb ev, †েÎgZ, cÖavb Z_¨ Kwgkbvi ev Z_¨ KwgkbviI G avivi Aaxb
†miƒc েgZv cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡ebt
(K) †Kvb e¨w³‡K Z_¨ Kwgk‡b nvwRi Kivi Rb¨ mgb Rvix Kiv Ges kc_c~e©K †gŠwLK ev wjwLZ cÖgvY, `wjj ev
Ab¨ †Kvb wKQy nvwRi Ki‡Z eva¨ Kiv;
(L) Z_¨ hvPvB I cwi`k©b Kiv;
(M) njdbvgvmn cÖgvY MÖnY Kiv;
(N) †Kvb Awd‡mi †Kvb Z_¨ Avbqb Kiv;
(O) †Kvb mvেx ev `wjj Zje কবর mgb Rvix Kiv; Ges
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(P) GB AvB‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í, wewa Øviv wba©vwiZ Ab¨ †h †Kvb welq|

24| Avcxj wb®úwË, BZ¨vw`
(1) †Kvb e¨w³ aviv 9 Gi Dc-aviv (1), (2) ev (4) G wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ Z_¨ jv‡f e¨_© n‡j wKsev `vwqZ¡cÖvß
Kg©KZ©vi †Kvb wm×v‡ন্ত msক্ষুä n‡j D³ mgqmxgv AwZµvন্ত হওয়ার ো wm×vন্ত jvf Kivi cieZx© 30 (wÎk) w`‡bi
g‡a¨ Avcxj কর্ততপবেi wbKU Avcxj Ki‡Z cvi‡eb|
(3) Avcxj কর্ততপে Avcxj Av‡e`b cªvwßi cieZx© 15 w`‡bi g‡a¨⎯
(K) Avcxj Av‡e`bKvix‡K Aby‡ivaK…Z Z_¨ mieiv‡ni Rb¨ `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v‡K wb‡`©k cÖ`vb Ki‡eb;
A_ev
(L) Avcxj Av‡e`bwU LvwiR কবর w`‡eb|

25| Z_¨ Kwgk†b Awf‡hvM `v‡qi I wb®úwË
(1) †Kvb e¨w³ wbgœwjwLZ Kvi‡Y Z_¨ Kwgk‡b Awf‡hvM `v‡qi Ki‡Z cvi‡eন:
(K) aviv 13 Gi Dc-aviv (1) G DwেwLZ Kvi‡Y Z_¨ cÖvß bv n‡j;
(L) aviv 24 Gi Aaxb cÖ`Ë Avcx‡ji wm×v‡ন্ত msক্ষুä n‡j;
(M) aviv 24 G DwেwLZ mgqmxgvi g‡a¨ Z_¨ cÖvwß ev Z_¨ cÖ`vb msµvন্ত wm×vন্ত cÖvß bv n‡j|
(2) Dc-aviv (1) Gi `dv (K) †Z DwেwLZ wel‡q †h †Kvb mgq Ges `dv (L) I (M) †Z DwেwLZ wel‡q D³iƒc wm×vন্ত
cÖ`v‡bi ZvwiL ev mgqmxgv AwZµvন্ত হওয়ার ZvwiL n‡Z cieZx© 30 (wÎk) w`‡bi g‡a¨ Z_¨ Kwgk‡b Awf‡hvM
`v‡qi Ki‡Z cvi‡eb|
(10) Dc-aviv (1) Gi Aaxb cÖvß Awf‡hvM Z_¨ Kwgkb mvaviYfv‡e 45 w`‡bi g‡a¨ wb®úwË Ki‡e, Z‡e, †েÎ
we‡k‡l, ¯^vেxi Revbe›`x MÖnY ev Z`ন্ত m¤úv`b BZ¨vw` Kvi‡Y ewa©Z mg‡qi cÖ‡qvRb n‡j D³ ewa©Z mg‡qi
g‡a¨ Awf‡hvM wb®úbœ Kiকে t
Z‡e Awf‡hvM wb®úwËi mgqmxgv,ewa©Z mgqmn, †Kvbµ‡gB me©‡gvU 75 w`‡bi AwaK n‡e bv|

27| Rwigvbv
(1) Kwgkb cÖwZ w`‡bi Rb¨ 50(cÂvk) UvKv nv‡i Rwigvbv Av‡ivc Kwi‡Z cvi‡e, Ges Giƒc Rwigvbv
†Kvbµ‡gB 5000(cuvP nvRvi) UvKvi AwaK n‡e bv|
(2) Dc-aviv (1) Gi Aaxb Rwigvbv Av‡iv‡ci c~‡e© Z_¨ Kwgkb `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v‡K Zvi e³e¨ †ck Kivi
my‡hvM cÖ`vb Ki‡e|

31| mij wek¦v‡m K…Z KvRKg© iÿY
G AvBb ev Z`axb cÖYxZ wewa ev cÖweav‡bi Aaxb mij wek¦v‡m Z_¨ cÖKvk Kiv হবয়বে ev Kivi D‡Ïk¨ wQj eকল
we‡ewPZ, †Kvb Kvকজর Rb¨ †Kvb e¨w³ েwZMÖস্থ n‡j wZwb Z_¨ Kwgkb, cÖavb Z_¨ Kwgkbvi, Z_¨ KwgkbviMY ev
Z_¨ Kwgk‡bi †Kvb Kg©KZ©v ev Kg©Pvix, ev KZ…©c‡েi `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v ev Ab¨ †Kvb Kg©KZ©v ev Kg©Pvixi
weরু‡× †Kvb †`Iqvbx ev †dŠR`vix gvgjv ev Ab¨ †Kvb AvBbMZ Kvh©aviv রূRyKiv hv‡e bv|

Lesson Plan
Lesson

:
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Ref. No. 14.3.25

Title
Target population
Duration
Aims

:
:
:
:

Planning of national integrity strategy
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
To teach participants planning of national integrity strategy so
that participants can plan on NIS for their office purpose.
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Learning out comes

: At the end of the session the participants will be able to:
 define national integrity strategy;
 discuss planning of national integrity strategy; and
 create plan.

Methods/
Techniques

Content

Resources
/Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
 Topic: Planning of national integrity……
Lecture/
6
 Importance:
Discussion
1. Have idea about NIS
2. Conceptualize vision and mission of NIS
3. Implementation techniques of NIS
4. Monitoring NIS
 Outline of content
Development
 Definition of national integrity strategy.
Lecture,
 Discussion on national integrity strategy
Exercise/
 Planning of national integrity strategy
45
Practice/
 Motivation (energize)
Demonstration
 Practice/Exercise
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
 Summarization by using KWs
Discussion,
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition

Criteria

Lesson Plan
Lesson

:
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Ref. No. 14.3.26

Title
Target population
Duration

:
:
:

Implementation of national integrity strategy
9-grade and above officers of different organization under MoA.
60 minutes
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Aims
Learning outcomes

To teach participants about implementation of national integrity strategy
so that the participants can apply NIS in their working area.
: At the end of the session the participants will be able to:
 Define national integrity strategy
 use national integrity strategy; and
 create plan on national integrity strategy.
:

Methods/
Techniques

Content

Resources/
Aids

Time
(Minute)

Introduction
 Ice breaking (greetings)
 Linkage with previous learning/experience
 Pre-assessment (Q+A)
Lecture/
 Topic: Implementation of national …….
Discussion
6
 Importance:
Q+A
1. Idea about implementation technique of NIS
2. Practice of NIS in working organization
3. Palanning about use of NIS
 Outline of content
Development
 Definition of NIS
Lecture,
 Discussion on NIS
Exercise/
 Implementation of NIS
45
Practice/
 Motivation (energize the group)
Demonstration
 Practice/Exercise
Q+A
 Check attention (wrong statement)
 Feedback (Q+A)
Conclusion
 Assessment of LOs
Discussion,
 Summarization by using KWs
9
Q+A
 Motivation (application of learning)
 References
 Forward planning
Equipment and Aids: Multimedia, White board, WB Marker, Pointer, Duster etc. to be available
in the class room.
Behaviour/Performance

Condition

Av‡jvP¨m~wP
RvZxq ï×vPvi †KŠk‡ji cUf‚wg
‡KŠkjc‡Îi bvg I cÖKvkKvj
ï×vPv‡ii aviYv
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Criteria

ï×vPvi/Integrity'i KwZcq cÖwZkã Ges Bs‡iRx‡Z msÁv
RvZxq ï×vPvi e¨e¯’v
ivóªxq cÖwZôvb mg~n
Aivóªxq cÖwZôvb mg~n
 ï×vPvi msμvšÍ mycvwik I Kg©cwiKíbv
RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevqb c×wZ

cUf‚wg
 `xN© m¦vaxbZv msMÖvg I gnvb gyw³hy‡×i gva¨‡g evsjv‡`‡ki Rb¥
 Rb¥jMoe †_‡KB evsjv‡`k Avcvgi RbM‡Yi Kj¨vY Ges RvZxq Rxe‡bi me©Î D”Pv`©k cÖwZôvq cÖwZÁve×
 Avgv‡`i m¦vaxbZvi ‡NvlYvc‡Î ÒRbM‡Yi Rb¨ mvg¨, gvbweK gh©v`v I mvgvwRK mywePvi wbwðZKi‡YiÕÕ cÖZ¨q e¨³
Kiv n‡q‡Q
 MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡b ivóª cwiPvjbvi Ab¨Zg g~jbxwZ wn‡m‡e wPwýZ n‡q‡Q t
ÒgvbemËvi gh©v`v I g~‡j¨i cÖwZ kÖ×v‡evaÕÕ
* AbycvwR©Z AvqÕ‡K me©‡Zvfv‡e evwiZ Kivi A½xKvi e¨³ n‡q‡Q|
 ÒiƒcKí-2021ÕÕ Gi cÖavb jÿ¨ nj m¦vaxbZvi myeY©RqšÍxi eQ‡i A_©vr 2021 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`k‡K GKwU
ga¨g Av‡qi †`‡k cwiYZ Kiv †hLv‡b `vwi`ª, ÿzav, `ybx©wZ Ges †eKviZ¦ m¤ú~©Yiƒ‡c wbg~©j n‡e|
 G bxwZi myôz ev¯Íevqb Ges ÒiƒcKí-2021ÕÕ-Gi jÿ¨ c~i‡Yi Rb¨ ivóª I mgv‡R mykvmb Z_v `yb©xwZ `gb I
ky×vPvi cÖwZôvi cÖ‡qvRbxqZv Abm¦xKvh©|
 RvZxq ï×vPvi †KŠkj n‡”Q `yb©xwZ wbimb Ges mykvmb cÖwZôvi mvgwMÖK D‡`¨v‡Mi GKwU mnvqK †KŠkj|
 evsjv‡`k RvwZms‡Ni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-Gi
Abymg_©bKvix †`k
D³ Kb‡fbk‡b †dŠR`vix AvBbMZ e¨e¯’v MÖnY I AvšÍ©RvwZK AvB‡bi gva¨‡g `ybx©wZi cÖwZKv‡ii K_v ejv
Av‡Q|
Z‡e `ybxwZi NUbv hv‡Z bv N‡U Zvi Rb¨ cÖwZ‡ivag~jK e¨e¯’v MÖnY‡K me‡P‡q †ewk ¸iæZ¦ †`qv n‡q‡Q|
‡KŠkjc‡Îi bvgÒ‡mvbvi evsjv Movi cÖZ¨q t RvZxq ï×vPvi †KŠkjÓ cÖKvk Kvj-A‡±vei, 2012 †Z gwš¿cwil`
wefvM KZ…©K cÖKvwkZ nq| G mKj welq we‡ePbvq RvZxq ï×vPvi †KŠkj cÖYqb|
 D‡Ïk¨
ivóªxq I mvgvwRK †ÿ‡Î GKwU Av‡›`vjb M‡o †Zvjv hv‡Z bvMwiKMY PwiÎwbô nq;
ivóªxq I e¨w³gvwjKvbvaxb Ges mykxj mgv‡Ri cÖwZôvbmg~‡n ï×vPvi cÖwZôv cvq|

 iƒcKí I Awfjÿ¨

iƒcKí
myLx-mg…× †mvbvi evsjv|

Awfjÿ¨
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ivóªxq cÖwZôvb I mgv‡R mykvmb cÖwZôv|

ï×vPv‡ii aviYv
G bxwZ `wj‡j ï×vPvi n‡”Q t
‰bwZKZv I mZZv Øviv cÖfvweZ AvPiYMZ DrKl©; Ges
‡Kvb mgv‡Ri Kv‡jvËxY© gvb`Û, cÖ v I bxwZi cÖwZ AvbyMZ¨;
e¨w³ ch©v‡q Gi A_© n‡”Q KZ©e¨wbôv I mZZv;
e¨w³i mgwó‡ZB cÖwZôvb m…wó; cÖvwZôvwbK ï×vPvi cÖwZôvq e¨w³ ch©v‡q ï×vPvi Abykxjb ¸iæZ¦c~Y©;
mgwb¦Z AvKv‡i cÖvwZôvwbK ï×vPvi AbykxjbI Riæix;
ï×vPvi/Integrity'i KwZcq cÖwZkã
Honesty, Probity, Rectitude, Ethics, Morals,
Righteousness, Morality, Honor, Good Character,
Principles, Virtue, Decency, Fairness, Sincerity,
Truthfulness, Trustworthiness
Integrity' i Bs‡iRx‡Z msÁv t
Behavioural Excellence influenced by morality and honesty; and
Adherence to time-tested norms, values, customs and principles of a society;

RvZxq ï×vPvi e¨e¯’v
10wU ivóªxq I 6wU Aivóªxq cÖwZôvb AšÍfz©³;
cÖwZôvbmg~‡ni †cÖÿvcU I P¨v‡jÄ wPwýZKiY;
ï×vPvi wbwðZKi‡Y cÖwZôvbmg~‡ni jÿ¨ wba©viY;
jÿ¨ AR©‡b m¦í, ga¨ I `x©N‡gqvw` mycvwik mwboe‡ek;
mycvwik ev¯Íevq‡b mgqve× Kg©cwiKíbv cÖYqb;

ivóªxq cÖwZôvbmg~n
wbe©vnx wefvM I RbcÖkvmb
RvZxq msm`
wePvi wefvM
wbe©vPb Kwgkb
A¨vUwb© †Rbv‡i‡ji Kvh©vjq
miKvwi Kg©Kwgkb
gnv wnmve wbixÿK I wbqš¿‡Ki Kvh©vjq
b¨vqcvj
`ybx©wZ `gb Kwgkb
¯’vbxq miKvi

Aivóªxq cÖwZôvbmg~n
ivR‰bwZK `j
‡emiKvwi Lv‡Zi wkí I evwYwR¨K cÖwZôvb
GbwRI I mykxj mgvR
cwievi
wkÿv cÖwZôvb
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MYgva¨g
GB ‡KŠkjc‡Î wea…Z Kiv n‡q‡Qt
wPwýZ 10wU ivóªxq Ges 6wU Aivóªxq cÖwZôv‡bi K…Z¨, K…wZ,weeZ©b, Ae¯’v I Zv‡`i P¨v‡jÄmg~n
cÖ‡Z¨‡Ki Rb¨ c…K Kg©cwiKíbv
cÖwZwU cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î Kg©cwiKíbv wb‡¤oev³ Q‡K cÖYqb Kiv n‡q‡Q t
μwgK Kvh©μg Kg©m¤úv`b m~PK mgq `vwqZ¦ mnvqZvKvix

ï×vPvi msµvšÍ mycvwik I Kg©cwiKíbv
ï×vPv‡ii cwimxgv wba©viY, AMÖvwaKvi wPwýZKiY I ev¯Íevq‡bi Kg©cš’v wba©viY;
PviwU Aa¨vq;
‡gvU mycvwik 103wU;
Kg©cwiKíbv 113wU;(m¦í †gqv‡`-36wU, ga¨ †gqv‡`-35, `x©N †gqv‡`-13wU Ges Pjgvb I Ae¨vnZfv‡e-27wU; m¦í,
ga¨ I `x©N mKj †gqv‡`-02wU);
m¦í †gqv‡`- GK eQi;
ga¨ †gqv‡`- wZb eQi|
`x©N †gqv‡`- cuvP eQi|

evsjv‡`‡k NIS cÖwZôvi Kvh©µg
''National Intigrity System" G aviYvwUi cÖ g D™¢e 1990 mv‡j
''Transparency International"–Gi gva¨‡g
evsjv‡`‡k NIS cÖwZôvi g~j Kvh©μg ïiæ: A‡±vei, 2012 †_‡K
gwš¿mfv ˆeV‡K NIS Aby‡gv`b : 18 A‡±vei, 2012
‡M‡RU weÁwßi gva¨‡g RvZxq ï×vPvi Dc‡`óv cwil` (NIAC) MVb : 29 b‡fg¦i, 2012
‡M‡RU weÁwßi gva¨‡g NIAC- Gi wbe©vnx KwgwU MVb : 29 b‡fg¦i, 2012

NIAC- Gi m`m¨ msL¨vt gvbbxq cÖavbgš¿xmn 49 Rb
mfvcwZ t gvbbxq cÖavbgš¿x
m`m¨ gÛjx t gš¿x/Dc‡`óv ch©v‡q t 09 Rb
msm` m`m¨ t 03 Rb
mvsweavwbK I mswewae× cÖwZôv‡bi cÖavb t 08 Rb
wkÿvwe`, mykxj mgvR I GbwRI t 04 Rb
MYgva¨g e¨w³Z¦ t 02 Rb
‡emiKvix LvZ t 03 Rb
miKvix LvZ t 19 Rb

Dc‡`óv cwil‡`i Kvh©µg
1. ivóª I mgv‡R ï×vPvi Abykxjb ch©v‡jvPbv I cwiexÿYc~e©K mvwe©K wb‡`©kbv cÖ`vb|
2. RvZxq ch©v‡q ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevqb msμvšÍ Kg©cwiKíbv Aby‡gv`b
wbe©vnx KwgwUi m`m¨ msL¨v t 17 Rb
mfvcwZ t gvbbxq A_©gš¿x
gvbbxq cÖavbgš¿xi mfvcwZ‡Z¦ NIAC-Gi cÖ_g mfv AbywôZ t 28 gvP©, 2013
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D³ mfvq cÖwZ gš¿Yvjq/wefv‡M Ges mswkøó cÖwZôvbmg~‡n ˆbwZKZv KwgwU MV‡bi wm×všÍ MÖnY
gwš¿cwil` wefvM KZ…©K G wel‡q wb‡`©kbvg~jK cÎRvix t 04 GwcÖj, 2013
K…wl gš¿Yvj‡q ‰bwZKZv KwgwU MVb t 03 Ryb, 2013
‰bwZKZv KwgwUi mfvcwZt wmwbqi mwPe, K…wl gš¿Yvjq
RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©cwiKíbv cÖYqb Ges ev¯Íevq‡b ˆbwZKZv KwgwU Ges ï×vPvi †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©vi
KiYxq wba©vi‡Y gwš¿cwil` wefvM KZ…©K `y‘wU IqvK©mc Av‡qvRbt 09 Ryb, 2013 Ges 16 Ryb,2013
cieZ©x‡Z G m¤ú‡K© GKwU M‡elYv Kvh©μg cwiPvwjZ nq gwš¿cwil` wefv‡Mi mnvqZvq
djkÖæwZm¦iƒc cÖ ‡g ïaygš¿Yvjq/wefvMmg~‡ni Rb¨ RvZxq ï×vPvi †KŠkj cwiexÿY mxU cÖ¯‘Z e¨vwßKvj t
1/01/2015-30/06/2016 wfwË †iLv t wW‡mg¦i/14 e…nr wk‡ivbv‡g †gvU Kvh©μ‡gi msL¨v t 13wU
AMÖMwZ ch©‡eÿYt RyjvB/15- Ryb/16
gš¿Yvj‡qi AvËZvaxb Awa`ßi/ms¯’vi Kvh©vjq mg~‡n Awa`ßi/ ms¯’v cÖavb-†K AvnevqK K‡i 3/5 m`‡m¨i ‰bwZKZv
KwgwU MVb
wefvMxq/ AvÂwjK I gvV ch©v‡qi Kvh©vjqmg~‡n Awdm cÖavb-†K AvnevqK K‡i 3/5 m`‡m¨i ‰bwZKZv KwgwU MVb
av‡c av‡c cwikxwjZ AvKv‡i RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©cwiKíbv I AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv cÖYqbt 2016-2017
wZb ch©v‡q
1. gš¿Yvjq/wefvM
2. `ßi/ms¯’v
3. gvV ch©v‡qi Kvh©vjq
RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb wb‡`©wkKv, 2017-18
1. gš¿Yvjq/ wefvM/ Ab¨vb¨ ivóªxq cÖwZôvb
2. `ßi/ms¯’v
3. gvV ch©v‡qi Kvh©vjq
RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb
AMÖMwZ cwiexÿY KvVv‡gv, 2017-18
1. gš¿Yvjq/ wefvM/ Ab¨vb¨ ivóªxq cÖwZôvb
2. `ßi/ms¯’v
3. gvV ch©v‡qi Kvh©vjq
e…nr wk‡ivbv‡g ‡gvU Kvh©μ‡gi msL¨v
`ßi/ms¯’vi †ÿ‡Î t 11wU Ges gvV ch©v‡qi Kvh©vj‡qi †ÿ‡Î t 9wU
ivóª I mgv‡R mykvmb cÖwZôv
`yb©xwZ `gb
ï×vPvi DrmvwnZ KiY
GB wZbwU jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi avcmg~nt
mywPwšÍZ cwiKíbv
cwiKíbvi h‡_vchy³ ev¯Íevqb
AMÖMwZi wbqwgZ cwiexÿY
cwiexÿ‡Yi Øviv mbv³ KviY¸wji wecix‡Z djcÖmy e¨e¯’vMÖnY
cwiKíbv c~Y©we‡ePbv RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevqb NIS ev¯Íevqb cwiexÿY
mvaviYfv‡e cÖ‡Z¨K ev¯ÍevqbKvix wb‡RB wb‡Ri ch©‡eÿK
ï×vPvi †dvKvj c‡q›U G‡ÿ‡Î GKwU ¸iæZ¦c~Y© f‚wgKv iv‡L
ï×vPvi †dvKvj c‡q›U KZ…©K ‰ÎgvwmK AMÖMwZ cwiexÿY cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Zc~e©K ˆbwZKZv KwgwU‡Z Dc¯’vcb
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‰bwZKZv KwgwUi Aby‡gv`‡bi ci gwš¿cwil` wefv‡Mi RvZxq ï×vPvi ev¯Íevqb BDwb‡U †cÖiY|

Dcmsnvi
RvZxq ï×vPvi †KŠkj GKwU ms‡kvab‡hvM¨, weKvkgvb `wjj
cwi‡cÖwÿZ cwiKíbv, 2010-2021-G `ybx©wZ `gb‡K Av‡›`vj‡b cwiYZ Kivi A½xKvi i‡q‡Q
G A½xKvi ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ cÖYxZ ï×vPvi †KŠkj †mvbvi evsjv Movi c‡_ djcÖm~ f‚wgKv ivL‡e|

__

Appendix-I
List of Resource Personnel
ি: ং
১

োম
কমো. বসরোজুল হোেদোর এ বডবস

পদিী ও ঠি ো ো
অবেবরি সবচি (প্রশোস ও উপ রণ)
কৃবষ মেণোলে
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২

কমো. এ রোমুল হ

উপপবরচোল (সংযুি)
আই অবিশোখো, কৃবষ মেণোলে
যুগ্ম সবচি ( আই অবিশোখো)
কৃবষ মেণোলে

৩

কমো. হোবমদুর রহমো খো

৪

কমো. েো ীর কহোনস

৫

ড. কমো আিদুর করৌি

যুগ্ম সবচি (প্রশোস )
কৃবষ মেণোলে
অবেবরি সবচি ও এসবডবে কিো োল পনেন্ট কৃবষ মেণোলে

৬

কিগম িবরদো েোহো

যুগ্মসবচি ও টিম প্রিো (বি ল্প), এবপএ টিম, কৃবষ মেণোলে

৭

কমো আবমরুল ইসলোম

উপসবচি ও েথ্য অবি োনরর দোবেত্বপোপ্ত মব েবো, কৃবষ মেণোলে
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