
গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান 
[] 
 
 
১[ িবসিম ািহর-রহমািনর রিহম 
 
(দয়াময়, পরম দয়াল,ু আ ােহর নােম)] 
 

াবনা 
 
আমরা, বাংলােদেশর জনগণ, ১৯৭১ ী াে র মাচ মােসর ২৬ তািরেখ াধীনতা ঘাষণা কিরয়া ২[ জাতীয় াধীনতার জন  
ঐিতহািসক যুে র] মাধ েম াধীন ও সাবেভৗম গণ জাত ী বাংলােদশ িতি ত কিরয়ািছ; 
 
 
৩[ আমরা অ ীকার কিরেতিছ য, য সকল মহান আদশ আমােদর বীর জনগণেক জাতীয় াধীনতার জন  যুে  আ িনেয়াগ 

ও বীর শহীদিদগেক ােণাৎসগ কিরেত উ  কিরয়ািছল সবশি মাু ন আ ােহর উপর পূণ আ া ও িব াস, জাতীয়তাবাদ, 
গণত  এবং সমাজত  অথাৎ অথৈনিতক ও সামািজক সুিবচােরর সই সকল আদশ এই সংিবধােনর মূলনীিত হইেব;] 
 
 
আমরা আরও অ ীকার কিরেতিছ য, আমােদর রাে র অন তম মূল ল  হইেব গণতাি ক প িতেত এমন এক শাষণমু  
সমাজতাি ক সমােজর িত া- যখােন সকল নাগিরেকর জন  আইেনর শাসন, মৗিলক মানবািধকার এবং রাজৈনিতক, 
অথৈনিতক ও সামািজক সাম , াধীনতা ও সুিবচার িনি ত হইেব; 
 
 
আমরা দৃঢ়ভােব ঘাষণা কিরেতিছ য, আমরা যাহােত াধীন স ায় সমৃি  লাভ কিরেত পাির এবং মানবজািতর গিতশীল 
আশা-আকা ার সিহত স িত র া কিরয়া আ জািতক শাি  ও সহেযািগতার ে  পূণ ভূিমকা পালন কিরেত পাির, সইজন  
বাংলােদেশর জনগেণর অিভ ােয়র অিভব ি রূপ এই সংিবধােনর াধান  অ  রাখা এবং ইহার র ণু , সমথন ও 
িনরাপ ািবধান আমােদর পিব  কতব ; 
 
 
এত ারা আমােদর এই গণপিরষেদ, অদ  তর শত ঊনআশী ব াে র কািতক মােসর আঠােরা তািরখ, মাতােবক ঊিনশ শত 
বাহা র ী াে র নেভ র মােসর চার তািরেখ, আমরা এই সংিবধান রচনা ও িবিধব  কিরয়া সমেবতভােব হণ কিরলাম। 
 
 
 
 
থম ভাগ 
জাত  

 
জাত   

১৷ বাংলােদশ এক  একক, াধীন ও সাবেভৗম জাত , যাহা “গণ জাত ী বাংলােদশ” নােম পিরিচত হইেব৷ 
 
 
 
 
জাতে র রা ীয় সীমানা  



২৷ জাতে র রা ীয় সীমানার অ ভু  হইেব 
 
(ক) ১৯৭১ ী াে র মাচ মােসর ২৬ তািরেখ াধীনতা-ঘাষণার অব বিহত পূেব য সকল এলাকা লইয়া পূব পািক ান 
গ ত িছল ৪[ এবং সংিবধান (তৃতীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৪-এ অ ভু  এলাকা বিলয়া উি িখত এলাকা, িক  উ  
আইেন বিহভূত এলাকা বিলয়া উি িখত এলাকা ত  বিহভূত; এবং। 
 
(খ) য সকল এলাকা পরবত কােল বাংলােদেশর সীমানাভু  হইেত পাের৷ 
 
 
 
 
রা ধম  
৫[ ২ক৷ জাতে র রা ধম ইসলাম, তেব অন ান  ধমও জাতে  শাি েত পালন করা যাইেব৷] 
 
 
 
 
রা ভাষা  
৩৷ জাতে র রা ভাষা বাংলা৷ 
 
 
 
 
জাতীয় স ীত, পতাকা ও তীক  
৪৷ (১) জাতে র জাতীয় স ীত “আমার সানার বাংলা”র থম দশ চরণ৷ 
 
(২) জাতে র জাতীয় পতাকা হইেতেছ সবুজ ে র উপর ািপত র বেণর এক  ভরাট বৃ ৷ 
 
(৩) জাতে র জাতীয় তীক হইেতেছ উভয় পাে  ধান শীষেবি ত, পািনেত ভাসমান জাতীয় পু  শাপলা, তাহার শীষেদেশ 
পাটগােছর িতন  পর র-সংযু  প , তাহার উভয় পাে  দুই  কিরয়া তারকা৷ 
 
(৪) উপির-উ  দফাসমূহ-সােপে  জাতীয় স ীত, পতাকা ও তীক স িকত িবধানাবলী আইেনর ারা িনধািরত হইেব৷ 
 
 
 
 
িতকৃিত  

৬[ ৪ক৷ (১) রা পিতর িতকৃিত রা পিত, ধানম ী ও ীকােরর কাযালয় এবং িবেদেশ অবি ত বাংলােদেশর দূতাবাস ও 
িমশনসমূেহ সংর ণ ও দশন কিরেত হইেব৷ 
 
(২) (১) দফার অিতির  কবলমা  ধানম ীর িতকৃিত রা পিত, ধানম ী ও ীকােরর কাযালয় এবং সকল সরকারী ও 
আধা-সরকারী অিফস, ায় শািসত িত ান, সংিবিধব  সরকারী কতৃপে র ধান ও শাখা কাযালয়, সরকারী িশ া িত ান, 
িবেদেশ অবি ত বাংলােদেশর দূতাবাস ও িমশনসমূেহ সংর ণ ও দশন কিরেত হইেব৷] 
 
 
 



 
রাজধানী  
৫৷ (১) জাতে র রাজধানী ঢাকা৷ 
 
(২) রাজধানীর সীমানা আইেনর ারা িনধািরত হইেব৷ 
 
 
 
 
নাগিরক   
৭[ ৬৷ (১) বাংলােদেশর নাগিরক  আইেনর ারা িনধািরত ও িনয়ি ত হইেব৷ 
 
(২) বাংলােদেশর নাগিরকগণ বাংলােদশী বিলয়া পিরিচত হইেবন৷] 
 
 
 
 
সংিবধােনর াধান   
৭৷ (১) জাতে র সকল মতার মািলক জনগণ; এবং জনগেণর পে  সই মতার েয়াগ কবল এই সংিবধােনর অধীন ও 
কতৃে  কাযকর হইেব৷ 
 
(২) জনগেণর অিভ ােয়র পরম অিভব ি রূেপ এই সংিবধান জাতে র সেবা  আইন এবং অন  কান আইন যিদ এই 
সংিবধােনর সিহত অসম স হয়, তাহা হইেল সই আইেনর যতখািন অসাম স পূণ, ততখািন বািতল হইেব৷ 
 
 
ি তীয় ভাগ 
রা  পিরচালনার মূলনীিত 
 
মূলনীিতসমূহ  
৮৷ ৮[ (১) সবশি মান আ ােহর উপর পূণ আ া ও িব াস, জাতীয়তাবাদ, গণত  এবং সমাজত  অথাৎ অথৈনিতক ও 
সামািজক সুিবচার-এই নীিতসমূহ এবং তৎসহ এই নীিতসমূহ হইেত উ ত এই ভােগ বিণত অন  ূ সকল নীিত রা  পিরচালনার 
মূলনীিত বিলয়া পিরগিণত হইেব৷ 
 
(১ক) সবশি মান আ ােহর উপর পূণ আ া ও িব াসই হইেব যাবতীয় কাযাবলীর িভি ৷] 
 
(২) এই ভােগ বিণত নীিতসমূহ বাংলােদশ-পিরচালনার মূলসূ  হইেব, আইন- ণয়নকােল রা  তাহা েয়াগ কিরেবন, এই 
সংিবধান ও বাংলােদেশর অন ান  আইেনর ব াখ াদােনর ে  তাহা িনেদশক হইেব এবং তাহা রা  ও নাগিরকেদর কােযর 

িভি  হইেব, তেব এই সকল নীিত আদালেতর মাধ েম বলবৎ যাগ  হইেব না৷ 
 
 
 
 
ানীয় শাসন-সং া  িত ানসমূেহর উ য়ন  

৯[ ৯৷ রা  সংি  এলাকার িতিনিধগণ সম েয় গ ত ানীয় শাসন-সং া  িত ানসমূহেক উৎসাহ দান কিরেবন এবং 
এই সকল িত ানসমূেহ কৃষক, িমক এবং মিহলািদগেক যথাস ব িবেশষ িতিনিধ  দওয়া হইেব৷ 
 



 
 
 
জাতীয় জীবেন মিহলােদর অংশ হণ  
১০৷ জাতীয় জীবেনর সব ের মিহলােদর অংশ হণ িনি ত কিরবার ব ব া হণ করা হইেব৷] 
 
 
 
 
গণত  ও মানবািধকার  
১১৷ জাত  হইেব এক  গণত , যখােন মৗিলক মানবািধকার ও াধীনতার িন য়তা থািকেব, মানবস ার মযাদা ও মূেল র 
িত ােবাধ িনি ত হইেব ১০[ * * *] ১১[ এবং শাসেনর সকল পযােয় িনবািচত িতিনধেদর মাধ েম জনগেণর 

কাযকর অংশ হণ িনি ত হইেব]৷ 
 
 
 
 
[িবলু ]  
১২৷ ১২[ ধমিনরেপ তা ও ধম য় াধীনতা.- The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) 
Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িবলু ৷] 
 
 
 
 
মািলকানার নীিত  
১৩৷ উৎপাদনয , উৎপাদনব ব া ও ব ন ণালীসমূেহর মািলক বা িনয় ক হইেবন জনগণ এবং এই উে েশ  মািলকানা-ব ব া 
িন রূপ হইেব: 
 
(ক) রা ীয় মািলকানা, অথাৎ অথৈনিতক জীবেনর ধান ধান এ লইয়া সু ু  ও গিতশীল রা ায়  সরকারী খাত সৃি র 
মাধ েম জনগেণর পে  রাে র মািলকানা; 
 
(খ) সমবায়ী মািলকানা, অথাৎ আইেনর ারা িনধািরত সীমার মেধ  সমবায়সমূেহর সদস েদর পে  সমবায়সমূেহর মািলকানা; 
এবং 
 
(গ) ব ি গত মািলকানা, অথাৎ আইেনর ারা িনধািরত সীমার মেধ  ব ি র মািলকানা৷ 
 
 
 
 
কৃষক ও িমেকর মুি   
১৪৷ রাে র অন তম মৗিলক দািয়  হইেব মহনতী মানুষেক-কৃষক ও িমেকর-এবং জনগেণর অন সর অংশসমূহেক সকল 
কার শাষণ হইেত মুি  দান করা৷ 

 
 
 
 
মৗিলক েয়াজেনর ব ব া  



১৫৷ রাে র অন তম মৗিলক দািয়  হইেব পিরকি ত অথৈনিতক িবকােশর মাধ েম উৎপাদনশি র মবৃি সাধন এবং 
জনগেণর জীবনযা ার ব গত ও সং ৃ িতগত মােনর দৃঢ় উ িতসাধন, যাহােত নাগিরকেদর জন  িন িলিখত িবষয়সমূহ অজন 
িনি ত করা যায়: 
 
(ক) অ , ব , আ য়, িশ া ও িচিকৎসহ জীবনধারেণর মৗিলক উপকরেণর ব ব া; 
 
(খ) কেমর অিধকার, অথাৎ কেমর গুণ ও পিরমাণ িবেবচনা কিরয়া যুি স ত মজুরীর িবিনমেয় কমসং ােনর িন য়তার 
অিধকার; 
 
(গ) যুি স ত িব াম, িবেনাদন ও অবকােশর অিধকার; এবং 
 
(ঘ) সামািজক িনরাপ ার অিধকার, অথাৎ বকার , ব ািধ বা প ু জিনত িকংবা বধব , মাতািপতৃহীনতা বা বাধক জিনত 
িকংবা অনুরূপ অন ান  পিরি িতজিনত আয় াতীত কারেণ অভাব তার ে  সরকারী সাহায লােভর অিধকার৷ 
 
 
 
 
ামীণ উ য়ন ও কৃিষ িব ব  

১৬৷ নগর ও ামা েলর জীবন যা ার মােনর বষম  মাগতভােব দূর কিরবার উে েশ  কৃিষিব েবর িবকাশ, ামা েল 
বদু তীকরেণর ব ব া, রিশ  ও অন ান  িশে র িবকাশ এবং িশ া, যাগােযাগ ব ব া ও জন াে র উ য়েনর মাধ েম 
ামা েলর আমূল রূপা রসাধেনর জন  রা  কাযকর ব ব া হণ কিরেবন৷ 

 
 
 
 
অৈবতিনক ও বাধ তামূলক িশ া  
১৭৷ রা  
 
(ক) একই প িতর গণমুখী ও সাবজনীন িশ াব ব া িত ার জন  এবং আইেনর ারা িনধািরত র পয  সকল বালক-
বািলকােক অৈবতিনক ও বাধ তামূলক িশ াদােনর জন ; 
 
(খ) সমােজর েয়াজেনর সিহত িশ ােক স িতপূণ কিরবার জন  এবং সই েয়াজন িস  কিরবার উে েশ  যথাযথ িশণ া  
ও সিদ া- েণািদত নাগিরক সৃি র জন ; 
 
(গ) আইেনর ারা িনধািরত সমেয়র মেধ  িনর রতা দূর কিরবার জন ; 
 
কাযকর ব ব া হণ কিরেবন৷ 
 
 
 
 
জন া  ও নিতকতা  
১৮৷ (১) জনগেণর পুি র র-উ য়ন ও জন াে র উ িতসাধনেক রা  অন তম াথিমক কতব  বিলয়া গণ  কিরেবন এবং 
িবেশষতঃ আেরােগ র েয়াজন িকংবা আইেনর ারা িনিদ  অন িবধ েয়াজন ব তীত মদ  ও অন ান  মাদক পানীয় এবং 
া হািনকর ভষেজর ব বহার িনিষ করেণর জন  রা  কাযকর ব ব া হণ কিরেবন৷ 

 



(২) গিণকাবৃি  ও জুয়ােখলা িনেরােধর জন  রা  কাযকর ব ব া হণ কিরেবন৷ 
 
 
 
 
সুেযােগর সমতা  
১৯৷ (১) সকল নাগিরেকর জন  সুেযােগর সমতা িনি ত কিরেত রা  সেচ  হইেবন৷ 
 
(২) মানুেষ মানুেষ সামািজক ও অথৈনিতক অসাম  িবেলাপ কিরবার জন , নাগিরকেদর মেধ  স েদর সুষম ব ন িনি ত 
কিরবার জন  এবং জাতে র সব  অথৈনিতক উ য়েনর সমান র অজেনর উে েশ  সুষম সুেযাগ-সুিবধাদান িনি ত 
কিরবার জন  রা  কাযকর ব ব া হণ কিরেবন৷ 
 
 
 
 
অিধকার ও কতব -রূেপ কম  
২০৷ (১) কম হইেতেছ কম ম েত ক নাগিরেকর পে  অিধকার, কতব  ও স ােনর িবষয়, এবং “ েত েকর িনকট হইেত 
যাগ তানুসাের ও েত কেক কমানুযায়ী”-এই নীিতর িভি েত েত েক ীয় কেমর জন  পাির িমক লাভ কিরেবন৷ 
 
(২) রা  এমন অব া সৃি র চ া কিরেবন, যখােন সাধারণ নীিত িহসােব কান ব ি  অনুপািজত আয় ভাগ কিরেত সমথ 
হইেবন না এবং যখােন বুি বৃি মূলক ও কািয়ক-সকল কার ম সৃি ধম  য়ােসর ও মানিবক ব ি ে র পূণতর 
অিভব ি েত পিরণত হইেব৷ 
 
 
 
 
নাগিরক ও সরকারী কমচারীেদর কতব   
২১৷ (১) সংিবধান ও আইন মান  করা, শৃ লা র া করা, নাগিরক দািয়  পালন করা এবং জাতীয় স ি  র া করা 
েত ক নাগিরেকর কতব ৷ 

 
(২) সকল সমেয় জনগেণর সবা কিরবার চ া করা জাতে র কেম িনযু  েত ক ব ি র কতব ৷ 
 
 
 
 
িনবাহী িবভাগ হইেত িবচার িবভােগর পৃথকীকরণ  
২২৷ রাে র িনবাহী অ সমূহ হইেত িবচার িবভােগর পৃথকীকরণ রা  িনি ত কিরেবন৷ 
 
 
 
 
জাতীয় সং ৃ িত  
২৩৷ রা  জনগেণর সাং ৃ িতক ঐিতহ  ও উ রািধকার র েণর জন  ব ব া হণ কিরেবন এবং জাতীয় ভাষা, সািহত  ও 
িশ কলাসমূেহর এমন পিরেপাষণ ও উ য়েনর ব ব া হণ কিরেবন, যাহােত সব েরর জনগণ জাতীয় সং ৃ িতর সমৃি েত 
অবদান রািখবার ও অংশ হণ কিরবার সুেযাগ লাভ কিরেত পােরন৷ 
 
 



 
 
জাতীয় িতিনদশনৃ , ভৃিত  
২৪৷ িবেশষ শি ক িকংবা ঐিতহািসক গুরু স  বা তাৎযমি ত িতিনদশৃ ন, ব  বা ানসমূহেক িবকৃিত, িবনাশ বা 
অপসারণ হইেত র া কিরবার জন  রা  ব ব া হণ কিরেবন৷ 
 
 
 
 
আ জািতক শাি , িনরাপ া ও সংহিতর উ য়ন  
২৫৷ ১৩[ (১)] জাতীয় সাবেভৗম  ও সমতার িত া, অন ান  রাে র অভ রীণ িবষেয় হ ে প না করা, আ জািতক 
িবেরােধর শাি পূণ সমাধান এবং আ জািতক আইেনর ও জািতসংেঘর সনেদ বিণত নীিতসমূেহর িত া-এই সকল নীিত 
হইেব রাে র আ জািতক স েকর িভি  এবং এই সকল নীিতর িভি েত রা  
 
(ক) আ জািতক স েকর ে  শি েয়াগ পিরহার এবং সাধারণ ও স ূণ িনর ীকরেণর জন  চ া কিরেবন; 
 
(খ) েত ক জািতর াধীন অিভ ায় অনুযায়ী পথ ও প ার মাধ েম অবােধ িনজ  সামািজক, অথৈনিতক ও রাজৈনিতক 
ব ব া িনধারণ ও গঠেনর অিধকার সমথন কিরেবন; এবং 
 
(গ) সা াজ বাদ, ঔপিনেবিশকতাবাদ বা বণৈবষম বােদর িবরুে  িবে র সব  িনপীিড়ত জনগেণর ন ায়স ত সং ামেক সমথন 
কিরেবন৷ 
 
১৪[ (২) রা  ইসলামী সংহিতর িভি েত মুসিলম দশসমূেহর মেধ  াতৃ  স ক সংহত, সংর ণ এবং জারদার কিরেত 
সেচ  হইেবন৷] 
 
 
তৃতীয় ভাগ 
মৗিলক অিধকার 
 
মৗিলক অিধকােরর সিহত অসম স আইন বািতল  
২৬। (১) এই ভােগর িবধানাবলীর সিহত অসম স সকল চিলত আইন যতখািন অসাম স পূণ, এই সংিবধান- বতন হইেত 

সই সকল আইেনর ততখািন বািতল হইয়া যাইেব। 
 
(২) রা  এই ভােগর কান িবধােনর সিহত অসম স কান আইন ণয়ন কিরেবন না এবং অনুরূপ কান আইন ণীত হইেল 

তাহা এই ভােগর কান িবধােনর সিহত যতখািন অসাম স পূণ, ততখািন বািতল হইয়া যাইেব। 
 
১৫[ (৩) সংিবধােনর ১৪২ অনুে েদর অধীন ণীত সংেশাধেনর ে  এই অনুে েদর কান িকছুই েযাজ  হইেব না।] 
 
 
 
 
আইেনর দৃি েত সমতা  
২৭। সকল নাগিরক আইেনর দৃি েত সমান এবং আইেনর সমান আ য় লােভর অিধকারী। 
 



 
 
 
ধম, ভৃিত কারেণ বষম   
২৮। (১) কবল ধম, গা ী, বণ, নারী-পুরুষেভদ বা জ ােনর কারেণ কান নাগিরেকর িত রা  বষম  দশন কিরেবন 

না। 
 
২) রা  ও গণজীবেনর সব ের নারী পুরুেষর সমান অিধকার লাভ কিরেবন। 
 
(৩) কবল ধম, গা ী, বণ, নারী-পুরুষেভদ বা জ ােনর কারেণ জনসাধারেণর কান িবেনাদন বা িব ােমর ােন েবেশর 
িকংবা কান িশ া- িত ােন ভিতর িবষেয় কান নাগিরকেক কানরূপ অ মতা, বাধ বাধকতা, বাধা বা শেতর অধীন করা 
যাইেব না। 
 
(৪) নারী বা িশশুেদর অনু েল িকংবা নাগিরকেদর য কান অন সর অংেশর অ গিতর জন  িবেশষ িবধান- ণয়ন হইেত 

এই অনুে েদর কান িকছুই রা েক িনবৃ  কিরেব না। 
 
 
 
 
সরকারী িনেয়াগ-লােভ সুেযােগর সমতা  
২৯। (১) জাতে র কেম িনেয়াগ বা পদ-লােভর ে  সকল নাগিরেকর জন  সুেযােগর সমতা থািকেব। 
 
(২) কবল ধম, গা ী, বণ, নারী-পুরুষেভদ বা জ ােনর কারেণ কান নাগিরক জাতে র কেম িনেয়াগ বা পদ-লােভর 

অেযাগ  হইেবন না িকংবা সই ে  তঁাহার িত বষম  দশন করা যাইেব না। 
 
(৩) এই অনুে েদর কান িকছুই- 
 
(ক) নাগিরকেদর য কান অন সর অংশ যাহােত জাতে র কেম উপযু  িতিনিধ  লাভ কিরেত পােরন, সই উে েশ  
তঁাহােদর অনু েল িবেশষ িবধান- ণয়ন করা হইেত, 
 
(খ) কান ধম য় বা উপ-সম দায়গত িত ােন উ  ধমাবল ী বা উপ-সম দায়ভু  ব ি েদর জন  িনেয়াগ সংর েণর 
িবধান-সংবিলত য কান আইন কাযকর করা হইেত, 
 
(গ) য ণীর কেমর িবেশষ কৃিতর জন  তাহা নারী বা পুরুেষর পে  অনুপেযাগী িবেবিচত হয়, সইরূপ য কান ণীর 
িনেয়াগ বা পদ যথা েম পুরুষ বা নারীর জন  সংর ণ করা হইেত, 
 
রা েক িনবৃ  কিরেব না। 
 
 
 
 
িবেদশী, খতাব, ভৃিত হণ িনিষ করণ  



১৬[ ৩০। রা পিতর পূবানুেমাদন ব তীত কান নাগিরক কান িবেদশী রাে র িনকট হইেত কান উপািধ, খতাব, স ান, 

পুর ার বা ভূষণ হণ কিরেবন না।] 
 
 
 
 
আইেনর আ য়-লােভর অিধকার  
৩১। আইেনর আ য়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কবল আইনানুযায়ী ব বহারলাভ য কান ােন অব ানরত েত ক নাগিরেকর 

এবং সামিয়কভােব বাংলােদেশ অব ানরত অপরাপর ব ি র অিবে দ  অিধকার এবং িবেশষতঃ আইনানুযায়ী ব তীত এমন 

কান ব ব া হণ করা যাইেব না, যাহােত কান ব ি র জীবন, াধীনতা, দহ, সুনাম বা স ি র হািন ঘেট। 
 
 
 
 
জীবন ও ব ি - াধীনতার অিধকারর ণ  
৩২। আইনানুযায়ী ব তীত জীবন ও ব ি - াধীনতা হইেত কান ব ি েক বি ত করা যাইেব না। 
 
 
 
 

ার ও আটক স েক র াকবচ  
৩৩। (১) ারকৃত কান ব ি েক যথাস ব শী  ােরর কারণ াপন না কিরয়া হরায় আটক রাখা যাইেব না এবং 

উ  ব ি েক তঁাহার মেনানীত আইনজীবীর সিহত পরামেশর ও তঁাহার ারা আ প  সমথেনর অিধকার হইেত বি ত করা 

যাইেব না। 
 
(২) ারকৃত ও হরায় আটক েত ক ব ি েক িনকটতম ম ািজে েটর স েখ ােরর চিু শ ঘ ার মেধ  ােরর ান 
হইেত ম ািজে েটর আদালেত আনয়েনর জন  েয়াজনীয় সময় ব িতেরেক) হািজর করা হইেব এবং ম ািজে েটর আেদশ 

ব তীত তঁাহােক তদিতির কাল হরায় আটক রাখা যাইেব না। 
 
(৩) এই অনুে েদর (১) ও (২) দফার কান িকছুই সই ব ি র ে  েযাজ  হইেব না, 
 
(ক) িযিন বতমান সমেয়র জন  িবেদশী শ , অথবা 
 
(খ) যঁাহােক িনবতনমূলক আটেকর িবধান-সংবিলত কান আইেনর অধীন ার করা হইয়ােছ বা আটক করা হইয়ােছ। 
 
(৪) িনবতনমূলক আটেকর িবধান-সংবিলত কান আইন কান ব ি েক ছয় মােসর অিধককাল আটক রািখবার মতা দান 
কিরেব না যিদ সু ীম কােটর িবচারক রিহয়ােছন বা িছেলন িকংবা সু ীম কােটর িবচারকপেদ িনেয়াগলােভর যাগ তা রােখন, 
এইরূপ দুইজন এবং জাতে র কেম িনযু  একজন বীণ কমচারীর সম েয় গ ত কান উপেদ া-পষ  উ  ছয় মাস 
অিতবািহত হইবার পূেব তঁাহােক উপি ত হইয়া ব ব  পশ কিরবার সুেযাগদােনর পর িরেপাট দান না কিরয়া থােকন য, 
পষেদর মেত উ  ব ি েক তদিতির কাল আটক রািখবার পযা  কারণ রিহয়ােছ। 
 
(৫) িনবতনমূলক আটেকর িবধান-সংবিলত কান আইেনর অধীন দ  আেদশ অনুযায়ী কান ব ি েক আটক করা হইেল 



আেদশদানকারী কতৃপ  তঁাহােক যথাস ব শী  আেদশদােনর কারণ াপন কিরেবন এবং উ  আেদেশর িবরুে  ব ব -
কােশর জন  তঁাহােক যত স র স ব সুেযাগদান কিরেবন: 

 
তেব শত থােক য, আেদশদানকারী কতৃপে র িবেবচনায় তথ ািদ- কাশ জন াথিবেরাধী বিলয়া মেন হইেল অনুরূপ কতৃপ  

তাহা কােশ অ ীকৃিত াপন কিরেত পািরেবন। 
 
(৬) উপেদ া-পষদ কতৃক এই অনুে েদর (৪) দফার অধীন তদে র জন  অনুসরণীয় প িত সংসদ আইেনর ারা িনধারণ 

কিরেত পািরেবন।] 
 
 
 
 
জবরদি - ম িনিষ করণ  
৩৪। (১) সকল কার জবরদি - ম িনিষ ; এবং এই িবধান কানভােব লংিঘত হইেল তাহা আইনতঃ দ নীয় অপরাধ 

বিলয়া গণ  হইেব। 
 
(২) এই অনুে েদর কান িকছুই সই সকল বাধ তামূলক েমর ে  েযাজ  হইেব না, যখােন 
 
(ক) ফৗজদারী অপরােধর জন  কান ব ি  আইনতঃ দ েভাগ কিরেতেছন; অথবা 
 
(খ) জনগেণর উে শ সাধনকে  আইেনর ারা তাহা আবশ ক হইেতেছ। 
 
 
 
 
িবচার ও দ  স েক র ণ  
৩৫। (১) অপরােধর দায়যু  কাযসংঘটনকােল বলবৎ িছল, এইরূপ আইন ভ  কিরবার অপরাধ ব তীত কান ব ি েক দাষী 

সাব  করা যাইেব না এবং অপরাধ-সংঘটনকােল বলবৎ সই আইনবেল য দ  দওয়া যাইেত পািরত, তঁাহােক তাহার অিধক 
বা তাহা হইেত িভ  দ  দওয়া যাইেব না। 
 
(২) এক অপরােধর জন  কান ব ি েক একািধকবার ফৗজদারীেত সাপদ ও দি ত করা যাইেব না। 
 
(৩) ফৗজদারী অপরােধর দােয় অিভযু  েত ক ব ি  আইেনর ারা িতি ত াধীন ও িনরেপ  আদালত বা াইবু নােল 

ত ও কাশ  িবচারলােভর অিধকারী হইেবন। 
 
(৪) কান অপরােধর দােয় অিভযু  ব ি েক িনেজর িবরুে  সা  িদেত বাধ  করা যাইেব না। 
 
(৫) কান ব ি েক য ণা দওয়া যাইেব না িকংবা িন ু র, অমানুিষক বা লা নাকর দ  দওয়া যাইেব না িকংবা কাহারও 

সিহত অনুরূপ ব বহার করা যাইেব না। 
 
(৬) চিলত আইেন িনিদ  কান দ  বা িবচারপ িত স িকত কান িবধােনর েয়াগেক এই অনুে েদর (৩) বা (৫) 



দফার কান িকছুই ভািবত কিরেব না। 
 
 
 
 
চলােফরার াধীনতা  
৩৬। জন ােথ আইেনর ারা আেরািপত যুি স ত বাধা-িনেষধ সােপে  বাংলােদেশর সব  অবাধ চলােফরা, ইহার য কান 

ােন বসবাস ও বসিত াপন এবং বাংলােদশ ত াগ ও বাংলােদেশ পুনঃ েবশ কিরবার অিধকার েত ক নাগিরেকর থািকেব। 
 
 
 
 
সমােবেশর াধীনতা  
৩৭। জনশৃ লা বা জন াে র ােথ আইেনর ারা আেরািপত যুি স ত বাধা-িনেষধ সােপে  শাি পূণভােব ও িনর  অব ায় 

সমেবত হইবার এবং জনসভা ও শাভাযা ায় যাগদান কিরবার অিধকার েত ক নাগিরেকর থািকেব। 
 
 
 
 
সংগঠেনর াধীনতা  
৩৮। জনশৃ লা ও নিতকতার ােথ আইেনর ারা আেরািপত যুি স ত বাধা-িনেষধ সােপে  সিমিত বা সংঘ গঠন কিরবার 

অিধকার েত ক নাগিরেকর থািকেব: 
 
১৭[ * * *] 
 
 
 
 
িচ া ও িবেবেকর াধীনতা এবং বা - াধীনতা  
৩৯। (১) িচ া ও িবেবেকর াধীনতার িন য়তাদান করা হইল। 
 
(২) রাে র িনরাপ া, িবেদশী রা সমূেহর সিহত ব পূণু  স ক, জনশৃ লা, শালীনতা ও নিতকতার ােথ িকংবা আদালত-
অবমাননা, মানহািন বা অপরাধ সংঘটেন েরাচনা স েক আইেনর ারা আেরািপত যুি স ত বাধা-িনেষধ সােপে  
 
(ক) েত ক নাগিরেকর বা  ও ভাব কােশর াধীনতার অিধকােরর, এবং 
 
(খ) সংবাদ ে র াধীনতার, 
 
িন য়তা দান করা হইল। 
 
 
 
 



পশা বা বৃি র াধীনতা  
৪০। আইেনর ারা আেরািপত বাধা-িনেষধ সােপে  কান পশা বা বৃি - হেণর িকংবা কারবার বা ব বসায়-পিরচালনার জন  
আইেনর ারা কান যাগ তা িনধািরত হইয়া থািকেল অনুরূপ যাগ তাস  েত ক নাগিরেকর য কান আইনস ত পশা বা 

বৃি - হেণর এবং য কান আইনস ত কারবার বা ব বসায়-পিরচালনার অিধকার থািকেব। 
 
 
 
 
ধম য় াধীনতা  
৪১। (১) আইন, জনশৃ লা ও নিতকতা-সােপে  
 
(ক) েত ক নাগিরেকর য কান ধম অবল ন, পালন বা চােরর অিধকার রিহয়ােছ; 
 
(খ) েত ক ধম য় সম দায় ও উপ-সম দােয়র িনজ  ধম য় িত ােনর াপন, র ণ ও ব ব াপনার অিধকার রিহয়ােছ। 
 
(২) কান িশ া- িত ােন যাগদানকারী কান ব ি র িনজ  ধম-সং া  না হইেল তঁাহােক কান ধম য় িশ া হণ িকংবা 

কান ধম য় অনু ান বা উপাসনায় অংশ হণ বা যাগদান কিরেত হইেব না। 
 
 
 
 
স ি র অিধকার  
৪২। (১) আইেনর ারা আেরািপত বাধা-িনেষধ সােপে  েত ক নাগিরেকর স ি  অজন, ধারণ, হ া র বা অন ভােব 

িবিল-ব ব া কিরবার অিধকার থািকেব এবং আইেনর কতৃ  ব তীত কান স ি  বাধ তামূলকভােব হণ, রা ায়  বা দখল 

করা যাইেব না। 
 
১৮[ (২) এই অনুে েদর (১) দফার অধীন ণীত আইেন িতপূরণসহ বাধ তামূলকভােব হণ, রা ায় করণ বা দখেলর 
িবধান করা হইেব এবং িতপূরেণর পিরমাণ িনধারণ, িকংবা িতপূরণ িনণয় বা দােনর নীিত ও প িত িনিদ  করা হইেব, 
তেব অনুরূপ কান আইেন িতপূরেণর িবধান অপযা  হইয়ােছ বিলয়া সই আইন স েক কান আদালেত কান  উ াপন 

করা যাইেব না। 
 
(৩) ১৯৭৭ সােলর ফরমানসমূহ (সংেশাধন) আেদশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সােলর ১ নং ফরমানসমূহ আেদশ) বতেনর পূেব ণীত 
কান আইেনর েয়াগেক, যতদূর তাহা িতপূরণ ব তীত কান স ি  বাধ তামূলকভােব হণ, রা ায় করণ বা দখেলর সিহত 

স িকত, এই অনুে েদর কান িকছুই ভািবত কিরেব না।] 
 
 
 
 
গৃহ ও যাগােযােগর র ণ  
৪৩। রাে র িনরাপ া, জনশৃ লা, জনসাধারেণর নিতকতা বা জন াে র ােথ আইেনর ারা আেরািপত যুি স ত বাধা-

িনেষধ সােপে  েত ক নাগিরেকর- 
 



(ক) েবশ, ত াশী ও আটক হইেত ীয় গৃেহ িনরাপ ালােভর অিধকার থািকেব; এবং 
 
(খ) িচ পে র ও যাগােযােগর অন ান  উপােয়র গাপনীয়তা র ার অিধকার থািকেব। 
 
 
 
 
মৗিলক অিধকার বলবৎকরণ  
১৯[ ৪৪। (১) এই ভােগ দ  অিধকারসমূহ বলবৎ কিরবার জন  এই সংিবধােনর ১০২ অনুে েদর (১) দফা অনুযায়ী 

হাইেকাট িবভােগর িনকট মামলা রুজু কিরবার অিধকােরর িন য়তা দান করা হইল। 
 
(২) এই সংিবধােনর ১০২ অনুে েদর অধীন হাইেকাট িবভােগর মতার হািন না ঘটাইয়া সংসদ আইেনর ারা অন  কান 
আদালতেক তাহার এখিতয়ােরর ানীয় সীমার মেধ  ঐ সকল বা উহার য কান মতা েয়ােগর মতা দান কিরেত 

পািরেবন।] 
 
 
 
 
শৃ লামূলক আইেনর ে  অিধকােরর পিরবতন  
৪৫। কান শৃ লা-বািহনীর সদস -স িকত কান শৃ লামূলক আইেনর য কান িবধান উ  সদস েদর যথাযথ কতব পালন বা 

উ  বািহনীেত শৃ লার া িনি ত কিরবার উে েশ  ণীত িবধান বিলয়া অনুরূপ িবধােনর ে  এই ভােগর কান িকছুই 
েযাজ  হইেব না। 

 
 
 
 
দায়মুি -িবধােনর মতা  
৪৬। এই ভােগর পূববিণত িবধানাবলীেত যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও জাতে র কেম িনযু  কান ব ি  বা অন  কান 

ব ি  জাতীয় মুি -সং ােমর েয়াজেন িকংবা বাংলােদেশর রা ীয় সীমানার মেধ  য কান অ েল শৃ লা-র া বা পুনবহােলর 
েয়াজেন কান কায কিরয়া থািকেল সংসদ আইেনর ারা সই ব ি েক দায়মু  কিরেত পািরেবন িকংবা ঐ অ েল দ  কান 

দ ােদশ, দ  বা বােজয়াি র আেদশেক িকংবা অন  কান কাযেক বধ কিরয়া লইেত পািরেবন। 
 
 
 
 
কিতপয় আইেনর হফাজত  
৪৭। (১) িন িলিখত য কান িবষেয়র িবধান-সংবিলত কান আইেন ( চিলত আইেনর ে  সংেশাধনীর মাধ েম) সংসদ 

যিদ রূেপ ঘাষণা কেরন য, এই সংিবধােনর ি তীয় ভােগ বিণত রা  পিরচালনার মূলনীিতসমূেহর কান এক েক কাযকর 
কিরবার জন  অনুরূপ িবধান করা হইল, তাহা হইেল অনুরূপ আইন এইভােগ িন য়কৃত কান অিধকােরর সিহত অসম স 
িকংবা অনুরূপ অিধকার হরণ বা খব কিরেতেছ, এই কারেণ বািতল বিলয়া গণ  হইেব না: 
 
(ক) কান স ি  বাধ তামূলকভােব হণ, রা ায় করণ বা দখল িকংবা সামিয়কভােব বা ায়ীভােব কান স ি র িনয় ণ 



বা ব ব াপনা; 
 
(খ) বািণিজ ক বা অন িবধ উেদ াগস  একািধক িত ােনর বাধ তামূলক সংযু করণ; 
 
(গ) অনুরূপ য কান িত ােনর পিরচালক, ব ব াপক, এেজ  ও কমচারীেদর অিধকার এবং (য কান কােরর) শয়ার ও 
েকর মািলকেদর ভাটািধকার িবেলাপ, পিরবতন, সীিমতকরণ বা িনয় ণ; 

 
(ঘ) খিনজ ব  বা খিনজ তল-অনুস ান বা লােভর অিধকার িবেলাপ, পিরবতন, সীিমতকরণ বা িনয় ণ; 
 
(ঙ) অন ান  ব ি েক অংশতঃ বা স ূণতঃ পিরহার কিরয়া সরকার কতৃক বা সরকােরর িনজ , িনয় ণাধীন বা 
ব ব াপনাধীন কান সং া কতৃক য কান কারবার, ব বসায়, িশ  বা কমিবভাগ-চালনা; অথবা 
 
(চ) য কান স ি র  িকংবা পশা, বৃি , কারবার বা ব বসায়-সং া  য কান অিধকার িকংবা কান সংিবিধব  
সরকারী িত ান বা কান বািণিজ ক বা িশ গত উেদ ােগর মািলক বা কমচারীেদর অিধকার িবেলাপ, পিরবতন, সীিমতকরণ 
বা িনয় ণ। 
 
(২) এই সংিবধােন যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও থম তফিসেল বিণত আইনসমূহ (অনুরূপ আইেনর কান সংেশাধনীসহ) 

পূণভােব বলবৎ ও কাযকর হইেত থািকেব এবং অনুরূপ য কান আইেনর কান িবধান িকংবা অনুরূপ কান আইেনর কতে  
যাহা করা হইয়ােছ বা করা হয় নাই, তাহা এই সংিবধােনর কান িবধােনর সিহত অসম স বা তাহার পিরপ ী, এই কারেণ 
বািতল বা বআইনী বিলয়া গণ  হইেব না: 
 
২০[ তেব শত থােক য, এই অনুে েদর কান িকছুই অনুরূপ কান আইনেক সংেশাধন, পিরবতন বা বািতল করা হইেত িনবৃ  
কিরেব না।] 
 
২১[ (৩) এই সংিবধােন যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও গণহত াজিনত অপরাধ, মানবতািবেরাধী অপরাধ বা যু াপরাধ এবং 
আ জািতক আইেনর অধীন অন ান  অপরােধর জন  কান সশ  বািহনী বা িতরৰা বািহনী বা সহায়ক বািহনীর সদস  িকংবা 
যু ব ীেক আটক, ফৗজদারীেত সাপদ িকংবা দ-দান কিরবার িবধান-সংবিলত কান আইন বা আইেনর িবধান এই 
সংিবধােনর কান িবধােনর সিহত অসম স বা তাহার পিরপ ী, এই কারেণ বািতল বা বআইনী বিলয়া গণ  হইেব না িকংবা 
কখনও বািতল বা বআইনী হইয়ােছ বিলয়া গণ  হইেব না।] 
 
 
 
 
সংিবধােনর কিতপয় িবধােনর অ েযাজ তা  
২২[ ৪৭ক। (১) য ব ি র ে  এই সংিবধােনর ৪৭ অনুে েদর (৩) দফায় বিণত কান আইন েযাজ  হয়, সই ব ি র 

ে  এই সংিবধােনর ৩১ অনুে দ, ৩৫ অনুে েদর (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুে েদর অধীন িন য়কৃত অিধকারসমূহ 
েযাজ  হইেব না। 

 
(২) এই সংিবধােন যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও য ব ি র ে  এই সংিবধােনর ৪৭ অনুে েদর (৩) দফায় বিণত কান 
আইন েযাজ  হয়, এই সংিবধােনর অধীন কান িতকােরর জন  সু ীম কােট আেবদন কিরবার কান অিধকার সই ব ি র 

থািকেব না।] 
 
 



চতুথ ভাগ 
িনবাহী িবভাগ 
১ম পিরে দ 
রা পিত 
 
রা পিত  
৪৮। (১) বাংলােদেশর একজন রা পিত থািকেবন, িযিন আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস গণ কতৃক িনবািচত হইেবন। 
 
(২) রা ধানরূেপ রা পিত রাে র অন  সকল ব ি র ঊে  ান লাভ কিরেবন এবং এই সংিবধান ও অন  কান আইেনর 

ারা তঁাহােক দ  ও তঁাহার উপর অিপত সকল মতা েয়াগ ও কতব  পালন কিরেবন। 
 
(৩) এই সংিবধােনর ৫৬ অনুে েদর (৩) দফা অনুসাের কবল ধানম ী ও ৯৫ অনুে েদর (১) দফা অনুসাের ধান 
িবচারপিত িনেয়ােগর  ব তীত রা পিত তঁাহার অন  সকল দািয়  পালেন ধানম ীর পরামশ অনুযায়ী কায কিরেবন: 
 
তেব শত থােক য, ধানম ী রা পিতেক আেদৗ কান পরামশদান কিরয়ােছন িক না এবং কিরয়া থািকেল িক পরামশ দান 
কিরয়ােছন, কান আদালত সই স েক কান ে র তদ  কিরেত পািরেবন না। 
 
(৪) কান ব ি  রা পিত িনবািচত হইবার যাগ  হইেবন না, যিদ িতিন- 
 
(ক) পঁয়ি শ বৎসেরর কম বয়  হন; অথবা 
 
(খ) সংসদ-সদস  িনবািচত হইবার যাগ  না হন; অথবা 
 
(গ) কখনও এই সংিবধােনর অধীন অিভশংসন ারা রা পিতর পদ হইেত অপসািরত হইয়া থােকন। 
 
(৫) ধানম ী রা ীয় ও পররা ীয় নীিত সং া  িবষয়ািদ স েক রা পিতেক অবিহত রািখেবন এবং রা পিত অনুেরাধ 

কিরেল য কান িবষয় মি সভায় িবেবচনার জন  পশ কিরেবন। 
 
 
 
 
মা দশেনর অিধকার  

৪৯। কান আদালত, াইবু নাল বা অন  কান কতৃপ  কতৃক দ  য কান দে র মাজনা, িবল ন ও িবরাম ম ুর কিরবার 

এবং য কান দ  মও ফ, িগত বা াস কিরবার মতা রা পিতর থািকেব। 
 
 
 
 
রা পিত-পেদর ময়াদ  
৫০। (১) এই সংিবধােনর িবধানাবলী সােপে  রা পিত কাযভার হেণর তািরখ হইেত পঁাচ বৎসেরর ময়ােদ তঁাহার পেদ 
অিধি ত থািকেবন: 
 
তেব শত থােক য, রা পিতর পেদর ময়াদ শষ হওয়া সে ও তঁাহার উ রািধকারী কাযভার হণ না করা পয  িতিন ীয় 



পেদ বহাল থািকেবন। 
 
(২) একািদ েম হউক বা না হউক-দুই ময়ােদর অিধক রা পিতর পেদ কান ব ি  অিধি ত থািকেবন না। 
 
(৩) ীকােরর উে েশ  া রযু  প েযােগ রা পিত ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন। 
 
(৪) রা পিত তঁাহার কাযভারকােল সংসদ-সদস  িনবািচত হইবার যাগ  হইেবন না এবং কান সংসদ-সদস  রা পিত 

িনবািচত হইেল রা পিতরূেপ তঁাহার কাযভার হেণর িদেন সংসেদ তঁাহার আসন শূন  হইেব। 
 
 
 
 
রা পিতর দায়মুি   
৫১। (১) এই সংিবধােনর ৫২ অনুে েদর হািন না ঘটাইয়া িবধান করা হইেতেছ য, রা পিত তঁাহার দািয়  পালন কিরেত 

িগয়া িকংবা অনুরূপ িবেবচনায় কান কায কিরয়া থািকেল বা না কিরয়া থািকেল সইজন  তঁাহােক কান আদালেত জবাবিদিহ 
কিরেত হইেব না, তেব এই দফা সরকােরর িবরুে  কাযধারা হেণ কান ব ি র অিধকার  কিরেব নাু । 
 
(২) রা পিতর কাযভারকােল তঁাহার িবরুে  কান আদালেত কান কার ফৗজদারী কাযধারা দােয়র করা বা চালু রাখা 
যাইেব না এবং তঁাহার ফতার বা কারাবােসর জন  কান আদালত হইেত পেরায়ানা জারী করা যাইেব না। 
 
 
 
 
রা পিতর অিভশংসন  
৫২। (১) এই সংিবধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরেণর অিভেযােগ রা পিতেক অিভশংিসত করা যাইেত পািরেব; ইহার জন  
সংসেদর মাট সদেস র সংখ াগির  অংেশর া ের অনুরূপ অিভেযােগর িববরণ িলিপব  কিরয়া এক  ােবর না শ 
ীকােরর িনকট দান কিরেত হইেব; ীকােরর িনকট অনুরূপ না শ দােনর িদন হইেত চৗ  িদেনর পূেব বা ি শ িদেনর 

পর এই াব আেলািচত হইেত পািরেব না এবং সংসদ অিধেবশনরত না থািকেল ীকার অিবলে  সংসদ আহবান কিরেবন। 
 
(২) এই অনুে েদর অধীন কান অিভেযাগ তদে র জন  সংসদ কতৃক িনযু  বা আখ ািয়ত কান আদালত, াইবু নাল বা 

কতৃপে র িনকট সংসদ রা পিতর আচরণ গাচর কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) অিভেযাগ িবেবচনাকােল রা পিতর উপি ত থািকবার এবং িতিনিধ রেণর অিধকার থািকেব। 
 
(৪) অিভেযাগ িবেবচনার পর মাট সদস -সংখ ার অনূ ন দুই-তৃতীয়াংশ ভােট অিভেযাগ যথাথ বিলয়া ঘাষণা কিরয়া সংসদ 
কান াব হণ কিরেল াব গৃহীত হইবার তািরেখ রা পিতর পদ শূন  হইেব। 
 
(৫) এই সংিবধােনর ৫৪ অনুে দ অনুযায়ী ীকার কতৃক রা পিতর দািয়  পালনকােল এই অনুে েদর িবধানাবলী এই 
পিরবতন সােপে  েযাজ  হইেব য, এই অনুে েদর (১) দফায় ীকােরর উে খ ডপু  ীকােরর উে খ বিলয়া গণ  হইেব 
এবং (৪) দফায় রা পিতর পদ শূন  হইবার উে খ ীকােরর পদ শূন  হইবার উে খ বিলয়া গণ  হইেব; এবং (৪) দফায় 



বিণত কান াব গৃহীত হইেল ীকার রা পিতর দািয়  পালেন িবরত হইেবন। 
 
 
 
 
অসামেথ র কারেণ রা পিতর অপসারণ  
৫৩। (১) শারীিরক বা মানিসক অসামেথ র কারেণ রা পিতেক তঁাহার পদ হইেত অপসািরত করা যাইেত পািরেব; ইহার জন  
সংসেদর মাট সদেস র সংখ াগির  অংেশর া ের কিথত অসামেথ র িববরণ িলিপব  কিরয়া এক  ােবর না শ 

ীকােরর িনকট দান কিরেত হইেব। 
 
(২) সংসদ অিধেবশনরত না থািকেল না শ াি মা  ীকার সংসেদর অিধেবশন আহবান কিরেবন এবং এক  িচিকৎসা-
পষদ (অতঃপর এই অনুে েদ "পষদ" বিলয়া অিভিহত) গঠেনর াব আ ান কিরেবন এবং েয়াজনীয় াব উ ািপত ও 

গৃহীত হইবার পর ীকার তৎ ণাৎ উ  না েশর এক  িতিলিপ রা পিতর িনকট রেণর ব ব া কিরেবন এবং তঁাহার 
সিহত এই মেম া রযু  অনুেরাধ াপন কিরেবন য, অনুরূপ অনুেরাধ াপেনর তািরখ হইেত দশ িদেনর মেধ  রা পিত 

যন পষেদর িনকট পরীি ত হইবার জন  উপি ত হন। 
 
(৩) অপসারেণর জন  ােবর না শ ীকােরর িনকট দােনর পর হইেত চৗ  িদেনর পূেব বা ি শ িদেনর পর াব  
ভােট দওয়া যাইেব না, এবং অনুরূপ ময়ােদর মেধ  াব  উ াপেনর জন  পুনরায় সংসদ আ ােনর েয়াজন হইেল ীকার 

সংসদ আ ান কিরেবন। 
 
(৪) াব  িবেবিচত হইবার কােল রা পিতর উপি ত থািকবার এবং িতিনিধ রেণর অিধকার থািকেব। 
 
(৫) াব  সংসেদ উ াপেনর পূেব রা পিত পষেদর ারা পরীি ত হইবার জন  উপি ত না হইয়া থািকেল াব  ভােট 
দওয়া যাইেত পািরেব এবং সংসেদর মাট সদস -সংখ ার অনূ ন দুই-তৃতীয়াংশ ভােট তাহা গৃহীত হইেল াব  গৃহীত হইবার 

তািরেখ রা পিতর পদ শূন  হইেব। 
 
(৬) অপসারেণর জন  াব  সংসেদ উ ািপত হইবার পূেব রা পিত পষেদর িনকট পরীি ত হইবার জন  উপি ত হইয়া 

থািকেল সংসেদর িনকট পষেদর মতামত পশ কিরবার সুেযাগ না দওয়া পয  াব  ভােট দওয়া যাইেব না। 
 
(৭) সংসদ কতৃক াব  ও পষেদর িরেপাট (যাহা এই অনুে েদর (২) দফা অনুসাের পরী ার সাত িদেনর মেধ  দািখল 
করা হইেব এবং অনুরূপভােব দািখল না করা হইেল তাহা িবেবচনার েয়াজন হইেব না) িবেবিচত হইবার পর সংসেদর মাট 
সদস -সংখ ার অনূ ন দুই-তৃতীয়াংশ ভােট াব  গৃহীত হইেল তাহা গৃহীত হইবার তািরেখ রা পিত পদ শূন  হইেব। 
 
 
 
 
অনুপি িত ভৃিতর-কােল রা পিত-পেদ ীকার  
৫৪। রা পিতর পদ শূন  হইেল িকংবা অনুপি িত, অসু তা বা অন  কান কারেণ রা পিত দািয়  পালেন অসমথ হইেল 

মত রা পিত িনবািচত না হওয়া পয  িকংবা রা পিত পুনরায় ীয় কাযভার হণ না করা পয  ীকার রা পিতর 

দািয়  পালন কিরেবন। 
 



 
২য় পিরে দ 
ধানম ী ও মি সভা 

 
মি সভা  
৫৫। (১) ধানম ীর নতৃে  বাংলােদেশর এক  মি সভা থািকেব এবং ধানম ী ও সমেয় সমেয় িতিন যরূপ ি র কিরেবন, 

সইরূপ অন ান  ম ী লইয়া এই মি সভা গ ত হইেব। 
 
(২) ধানম ী কতৃক বা তঁাহার কতে  এই সংিবধান-অনুযায়ী জাতে র িনবাহী মতা যু  হইেব। 
 
(৩) মি সভা যৗথভােব সংসেদর িনকট দায়ী থািকেবন। 
 
(৪) সরকােরর সকল িনবাহী ব ব া রা পিতর নােম গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া কাশ করা হইেব। 
 
(৫) রা পিতর নােম ণীত আেদশসমূহ ও অন ান  চুি প  িকরূেপ সত ািয়ত বা মাণীকৃত হইেব, রা পিত তাহা িবিধসমূহ-
ারা িনধারণ কিরেবন এবং অনুরূপভােব সত ািয়ত বা মাণীকৃত কান আেদশ বা চুি প  যথাযথভােব ণীত বা স ািদত 

হয় নাই বিলয়া তাহার বধতা স েক কান আদালেত  উ াপন করা যাইেব না। 
 
(৬) রা পিত সরকারী কাযাবলী ব ন ও পিরচালনার জন  িবিধসমূহ ণয়ন কিরেবন। 
 
 
 
 
মি গণ  
৫৬। (১) একজন ধানম ী থািকেবন এবং ধানম ী যরূপ িনধারণ কিরেবন, সইরূপ অন ান  ম ী, িতম ী ও উপ-ম ী 

থািকেবন। 
 
(২) ধানম ী ও অন ান  ম ী, িতম ী ও উপ-ম ীিদগেক রা পিত িনেয়াগ দান কিরেবন: 
 
তেব শত থােক য, তঁাহােদর সংখ ার অনূ ন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস গেণর মধ  হইেত িনযু  হইেবন এবং অনিধক এক-
দশমাংশ সংসদ-সদস  িনবািচত হইবার যাগ  ব ি গেণর মধ  হইেত মেনানীত হইেত পািরেবন। 
 
(৩) য সংসদ-সদস  সংসেদর সংখ াগির  সদেস র আ াভাজন বিলয়া রা পিতর িনকট তীয়মান হইেবন, রা পিত তঁাহােক 

ধানম ী িনেয়াগ কিরেবন। 
 
(৪) সংসদ ভাংিগয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস েদর অব বিহত পরবত  সাধারণ িনবাচন অনু ােনর মধ বত কােল এই 
অনুে েদর (২) বা (৩) দফার অধীন িনেয়াগ দােনর েয়াজন দখা িদেল সংসদ ভাংিগয়া যাইবার অব বিহত পূেব যঁাহারা 

সংসদ-সদস  িছেলন, এই দফার উে শ সাধনকে  তঁাহারা সদস রূেপ বহাল রিহয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন। 
 
 
 



 
ধানম ীর পেদর ময়াদ  

৫৭। (১) ধানম ীর পদ শূন  হইেব, যিদ- 
 
(ক) িতিন কান সমেয় রা পিতর িনকট পদত াগপ  দান কেরন; অথবা 
 
(খ) িতিন সংসদ-সদস  না থােকন। 
 
(২) সংসেদর সংখ াগির  সদেস র সমথন হারাইেল ধানম ী পদত াগ কিরেবন িকংবা সংসদ ভাংিগয়া িদবার জন  
িলিখতভােব রা পিতেক পরামশদান কিরেবন এবং িতিন অনুরূপ পরামশদান কিরেল রা পিত, অন  কান সংসদ-সদস  সংসেদর 
সংখ াগির  সদেস র আ াভাজন নেহন এই মেম স  হইেল, সংসদ ভাংিগয়া িদেবন। 
 
(৩) ধানম ীর উ রািধকারী কাযভার হণ না করা পয  ধানম ীেক ীয় পেদ বহাল থািকেত এই অনুে েদর কান 

িকছুই অেযাগ  কিরেব না। 
 
 
 
 
অন ান  ম ীর পেদর ময়াদ  
৫৮। (১) ধানম ী ব তীত অন  কান ম ীর পদ শূন  হইেব, যিদ- 
 
(ক) িতিন রা পিতর িনকট পশ কিরবার জন  ধানম ীর িনকট পদত াগপ  দান কেরন; 
 
(খ) িতিন সংসদ-সদস  না থােকন, তেব ৫৬ অনুে েদর (২) দফার শতাংেশর অধীেন মেনানীত ম ীর ে  ইহা েযাজ  
হইেব না; 
 
(গ) এই অনুে েদর (২) দফা অনুসাের রা পিত অনুরূপ িনেদশ দান কেরন; অথবা 
 
(ঘ) এই অনুে েদর (৪) দফায় যরূপ িবধান করা হইয়ােছ তাহা কাযকর হয়। 
 
(২) ধানম ী য কান সমেয় কান ম ীেক পদত াগ কিরেত অনুেরাধ কিরেত পািরেবন এবং উ  ম ী অনুরূপ অনুেরাধ 

পালেন অসমথ হইেল িতিন রা পিতেক উ  ম ীর িনেয়ােগর অবসান ঘটাইবার পরামশ দান কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) সংসদ ভাংিগয়া যাওয়া অব ায় যেকান সমেয় কান ম ীেক ীয় পেদ বহাল থািকেত এই অনুে েদর (১) দফার 

(ক), (খ) ও (ঘ) উপ-দফার কান িকছুই অেযাগ  কিরেব না। 
 
(৪) ধানম ী পদত াগ কিরেল বা ীয় পেদ বহাল না থািকেল ম ীেদর েত েক পদত াগ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব; তেব 
এই পিরে েদর িবধানাবলী-সােপে  তঁাহােদর উ রািধকারীগণ কাযভার হণ না করা পয  তঁাহারা   পেদ বহাল 

থািকেবন। 
 
(৫) এই অনুে েদ "ম ী" বিলেত িতম ী ও উপ-ম ী অ ভ ◌ু । 
 



 
 
 
পিরে েদর েয়াগ  
২৩[ ৫৮ক। এই পিরে েদর কান িকছু ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুে েদর িবধানাবলী ব তীত, য ময়ােদ সংসদ ভাংিগয়া 
দওয়া হয় বা ভংগ অব ায় থােক সই ময়ােদ যু  হইেব না: 
 
তেব শত থােক য, ২ক পিরে েদ যাহা িকছু থা ক না কন, যে ে  ৭২(৪) অনুে েদর অধীন কান ভংগ হইয়া যাওয়া 

সংসদেক পুনরা ান করা হয় সে ে  এই পিরে দ েযাজ  হইেব।] 
 
 
২ক পিরে দ 
িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার 
 
িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার  
৫৮খ। (১) সংসদ ভাংিগয়া দওয়ার পর বা ময়াদ অবসােনর কারেণ ভংগ হইবার পর য তািরেখ িনদলীয় ত াবধায়ক 

সরকােরর ধান উপেদ া কাযভার হণ কেরন সই তািরখ হইেত সংসদ গ ত হওয়ার পর নূতন ধানম ী তঁাহার পেদর 
কাযভার হণ করার তািরখ পয  ময়ােদ এক  িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার থািকেব। 
 
(২) িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার যৗথভােব রা পিতর িনকট দায়ী থািকেবন। 
 
(৩) (১) দফায় উে িখত ময়ােদ ধান উপেদ া কতৃক বা তঁাহার কতৃে  এই সংিবধান অনুযায়ী জাতে র িনবাহী মতা, 
৫৮ঘ(১) অনুে েদর িবধানাবলী সােপে  যু  হইেব এবং িনদলীয় ত বধায়ক সরকােরর পরামশ অনুযায়ী তৎকতৃক উহা 
যু  হইেব। 

 
(৪) ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুে েদর িবধানাবলী ( েয়াজনীয় অিভেযাজন সহকাের) (১) দফায় উে িখত ময়ােদ 
একইরূপ িবষয়াবলীর ে  যু  হইেব। 
 
 
 
 
িনদলীয় ত াবধায়ক সরকােরর গঠন, উপেদ াগেণর িনেয়াগ ইত ািদ  
৫৮গ। (১) ধান উপেদ ার নতৃে  ধান উপেদ া এবং অপর অনিধক দশজন উপেদ ার সম েয় িনদলীয় ত াবধায়ক 

সরকার গ ত হইেব, যাহারা রা পিত কতৃক িনযু  হইেবন। 
 
(২) সংসদ ভাংিগয়া দওয়ার বা ভংগ হইবার পরবত  পেনর িদেনর মেধ  ধান উপেদ া এবং অন ান  উপেদ াগণ িনযু  
হইেবন এবং য তািরেখ সংসদ ভাংিগয়া দওয়া হয় বা ভংগ হয় সই তািরখ হইেত য তািরেখ ধান উপেদ া িনযু  হন 
সই তািরখ পয  ময়ােদ সংসদ ভাংিগয়া দওয়ার বা ভংগ হইবার অব বিহত পূেব দািয়  পালনরত ধানম ী ও তঁাহার 
মি সভা তঁাহােদর দািয়  পালন কিরেত থািকেবন। 
 
(৩) রা পিত বাংলােদেশর অবসর া  ধান িবচারপিতগেণর মেধ  িযিন সবেশেষ অবসর া  হইয়ােছন এবং িযিন এই 
অনুে েদর অধীন উপেদ া িনযু  হইবার যাগ  তঁাহােক ধান উপেদ া িনেয়াগ কিরেবন: 



 
তেব শত থােক য, যিদ উ রূপ অবসর া  ধান িবচারপিতেক পাওয়া না যায় অথবা িতিন ধান উপেদ ার পদ হেণ 
অস ত হন, তাহা হইেল রা পিত বাংলােদেশর সবেশষ অবসর া  ধান িবচারপিতর অব বিহত পূেব অবসর া  ধান 

িবচারপিতেক ধান উপেদ া িনেয়াগ কিরেবন। 
 
(৪) যিদ কান অবসর া  ধান িবচারপিতেক পাওয়া না যায় অথবা িতিন ধান উপেদ ার পদ হেণ অস ত হন, তাহা 
হইেল রা পিত আপীল িবভােগর অবসর া  িবচারকগেণর মেধ  িযিন সবেশেষ অবসর া  হইয়ােছন এবং িযিন এই অনুে েদর 
অধীন উপেদ া িনযু  হইবার যাগ  তঁাহােক ধান উপেদ া িনেয়াগ কিরেবন: 
 
তেব শত থােক য, যিদ উ রূপ অবসর া  িবচারকেক পাওয়া না যায় অথবা িতিন ধান উপেদ ার পদ হেণ অস ত 
হন, তাহা হইেল রা পিত আপীল িবভােগর অবসর া  িবচারকগেণর মেধ  সবেশেষ অবসর া  অনুরূপ িবচারেকর অব বিহত 

পূেব অবসর া  িবচারকেক ধান উপেদ া িনেয়াগ কিরেবন। 
 
(৫) যিদ আপীল িবভােগর কান অবসর া  িবচারকেক পাওয়া না যায় অথবা িতিন ধান উপেদ ার পদ হেণ অস ত 
হন, তাহা হইেল রা পিত, যতদূর স ব, ধান রাজৈনিতক দলসমূেহর সিহত আেলাচনা েম, বাংলােদেশর য সকল নাগিরক এই 
অনুে েদর অধীেন উপেদ া িনযু  হইবার যাগ  তঁাহােদর মধ  হইেত ধান উপেদ া িনেয়াগ কিরেবন। 
 
(৬) এই পিরে েদ যাহা িকছু থা ক না কন, যিদ (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূেহর িবধানাবলীেক কাযকর করা না যায়, 
তাহা হইেল রা পিত এই সংিবধােনর অধীন তঁাহার ীয় দািয়ে র অিতির  িহসােব িনদলীয় ত াবধায়ক সরকােরর ধান 

উপেদ ার দািয়  হণ কিরেবন। 
 
(৭) রা পিত- 
 
(ক) সংসদ-সদস  িহসােব িনবািচত হইবার যাগ ; 
 
(খ) কান রাজৈনিতক দল অথবা কান রাজৈনিতক দেলর সিহত যু  বা অংগীভূত কান সংগঠেনর সদস  নেহন; 
 
(গ) সংসদ-সদস েদর আস  িনবাচেন াথ  নেহন, এবং াথ  হইেবন না মেম িলিখতভােব স ত হইয়ােছন; 
 
(ঘ) বাহা র বৎসেরর অিধক বয়  নেহন; 
 
এইরূপ ব ি গেণর মেধ  হইেত উপেদ া িনেয়াগ কিরেবন। 
 
(৮) রা পিত ধান উপেদ ার পরামশ অনুযায়ী উপেদ াগেণর িনেয়াগদান কিরেবন। 
 
(৯) রা পিতর উে েশ  হে  িলিখত ও া রযু  প েযােগ ধান উপেদ া বা কান উপেদ া ীয় পদ ত াগ কিরেত 

পািরেবন। 
 
(১০) ধান উপেদ া বা কান উপেদ া এই অনুে েদর অধীন উ রূপ িনেয়ােগর যাগ তা হারাইেল িতিন উ  পেদ বহাল 

থািকেবন না। 
 
(১১) ধান উপেদ া ধানম ীর পদমযাদা এবং পাির িমক ও সুেযাগ-সুিবধা লাভ কিরেবন এবং উপেদ া ম ীর পদমযাদা 



এবং পাির িমক ও সুেযাগ-সুিবধা লাভ কিরেবন। 
 
(১২) নূতন সংসদ গ ত হইবার পর ধানম ী য তািরেখ তঁাহার পেদর কাযভার হণ কেরন সই তািরেখ িনদলীয় 

ত াবধায়ক সরকার িবলু  হইেব। 
 
 
 
 
িনদলীয় ত াবধায়ক সরকােরর কাযাবলী  
৫৮ঘ। (১) িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার এক  অ বত কালীন সরকার িহসােব ইহার দািয়  পালন কিরেবন এবং জাতে র 

কেম িনেয়ািজত ব ি গেণর সাহায  ও সহায়তায় উ রূপ সরকােরর দনি ন কাযাবলী স াদন কিরেবন; এবং এইরূপ কাযাবলী 
স াদেনর েয়াজন ব তীত কান নীিত িনধারণী িস া  হণ কিরেবন না। 
 
(২) িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার শাি পূণ, সু ু  ও িনরেপ ভােব সংসদ-সদস গেণর সাধারণ িনবাচন অনু ােনর জন  যরূপ 
সাহায  ও সহায়তার েয়াজন হইেব, িনবাচন কিমশনেক সইরূপ সকল স াব  সাহায  ও সহায়তা দান কিরেবন। 
 
 
 
 
সংিবধােনর কিতপয় িবধােনর অকাযকরতা  
৫৮ঙ। এই সংিবধােনর ৪৮(৩), ১৪১ক(১) এবং ১৪১গ(১) অনুে েদ যাহাই থা ক না কন, ৫৮খ অনুে েদর (১) 

দফার ময়ােদ িনদলীয় ত াবধায়ক সরকােরর কাযকােল রা পিত কতৃক ধানম ীর পরামশ অনুযায়ী বা তঁাহার িত া র 
হণাে  কায করার িবধানসমূহ অকাযকর হইেব।] 

 
 
৩য় পিরে দ 
ানীয় শাসন 

 
ানীয় শাসন  

৫৯। (১) আইনানুযায়ী িনবািচত ব ি েদর সম েয় গ ত িত ানসমূেহর উপর জাতে র েত ক শাসিনক একাংেশর 

ানীয় শাসেনর ভার দান করা হইেব। 
 
(২) এই সংিবধান ও অন  কান আইন-সােপে  সংসদ আইেনর ারা যরূপ িনিদ  কিরেবন, এই অনুে েদর (১) দফায় 
উি িখত েত ক িত ান যেথাপযু  শাসিনক একাংেশর মেধ  সইরূপ দািয়  পালন কিরেবন এবং অনুরূপ আইেন িন িলিখত 
িবষয় সং া  দািয়  অ ভু  হইেত পািরেব: 
 
(ক) শাসন ও সরকারী কমচারীেদর কায; 
 
(খ) জনশৃংখলা র া; 
 
(ক) জনসাধারেণর কায ও অথৈনিতক উ য়ন স িকত পিরক না ণয়ন ও বা বায়ন। 
 



 
 
 
ানীয় শাসন সং া  িত ােনর মতা  

৬০। এই সংিবধােনর ৫৯ অনুে েদর িবধানাবলীেক পূণ কাযকরতাদােনর উে েশ  সংসদ আইেনর ারা উ  অনুে েদ উি িখত 

ানীয় শাসন সং া  িত ানসমূহেক ানীয় েয়াজেন কর আেরাপ কিরবার মতাসহ বােজট তকরণ ও িনজ  তহিবল 

র ণােব েণর মতা দান কিরেবন।] 
 
 
৪থ পিরে দ 
িতর া কমিবভাগ 

 
সবািধনায়কতা  
৬১। বাংলােদেশর িতর া কমিবভাগসমূেহর সবািধনায়কতা রা পিতর উপর ন  হইেব এবং আইেনর ারা তাহার েয়াগ 

২৪[ িনয়ি ত হইেব এবং য ময়ােদ ৫৮খ অনুে েদর অধীন িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার থািকেব সই ময়ােদ উ  আইন 

রা পিত কতৃক পিরচািলত হইেব]। 
 
 
 
 
িতর া কমিবভােগ ভিত ভৃিত  

৬২। (১) সংসদ আইেনর ারা িন িলিখত িবষয়সমূহ িনয় ণ কিরেবন: 
 
(ক) বাংলােদেশর িতর া কমিবভাগসমূহ ও উ  কমিবভাগসমূেহর সংরি ত অংশসমূহ গঠন ও র ণােব ণ; 
 
(খ) উ  কমিবভাগসমূেহ কিমশন ম ুরী; 
 
(গ) িতর া-বািহনীসমূেহর ধানেদর িনেয়াগদান ও তঁাহােদর বতন ও ভাতা-িনধারণ; এবং 
 
(ঘ) উ  কমিবভাগসমূহ ও সংরি ত অংশসমূহ-সং া  শৃ লামূলক ও অন ান  িবষয়। 
 
(২) সংসদ আইেনর ারা এই অনুে েদর (১) দফায় বিণত িবষয়সমূেহর জন  িবধান না করা পয  অনুরূপ য সকল িবষয় 

চিলত আইেনর অধীন নেহ, রা পিত আেদেশর ারা সই সকল িবষেয়র জন  িবধান কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
যু   
৬৩। (১) সংসেদর স িত ব তীত যু  ঘাষণা করা যাইেব না িকংবা জাত  কান যুে  অংশ হণ কিরেবন না। 
 
২৫[ * * *] 
 
 
৫ম পিরে দ 



অ াটিণ -জনােরল 
 
অ াটিণ-জনােরল  
৬৪। (১) সু ীম কােটর িবচারক হইবার যাগ  কান ব ি েক রা পিত বাংলােদেশর অ াটিণ-জনােরল-পেদ িনেয়াগদান 

কিরেবন। 
 
(২) অ াটিণ-জনােরল রা পিত কতৃক দ  সকল দািয়  পালন কিরেবন। 
 
(৩) অ াটিণ-জনােরেলর দািয়  পালেনর জন  বাংলােদেশর সকল আদালেত তঁাহার ব ব  পশ কিরবার অিধকার থািকেব। 
 
(৪) রা পিতর সে াষানুযায়ী সময়সীমা পয  অ াটিণ-জনােরল ীয় পেদ বহাল থািকেবন এবং রা পিত কতৃক িনধািরত 

পাির িমক লাভ কিরেবন। 
 
 
প ম ভাগ 
আইনসভা 
১ম পিরে দ 
সংসদ 
 
সংসদ- িত া  
৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নােম বাংলােদেশর এক  সংসদ থািকেব এবং এই সংিবধােনর িবধানাবলী-সােপে  জাতে র 

আইন ণয়ন- মতা সংসেদর উপর ন  হইেব: 
 
তেব শত থােক য, সংসেদর আইন ারা য কান ব ি  বা কতৃপ েক আেদশ, িবিধ, িবধান, উপ-আইন বা আইনগত 

কাযকরতাস  অন ান  চুি প  ণয়েনর মতাপণ হইেত এই দফার কান িকছুই সংসদেক িনবৃ  কিরেব না। 
 
(২) একক আ িলক িনবাচনী এলাকাসমূহ হইেত ত  িনবাচেনর মাধ েম আইনানুযায়ী িনবািচত িতন শত সদস  লইয়া এবং 
এই অনুে েদর (৩) দফার কাযকরতাকােল উ  দফায় বিণত সদস িদগেক লইয়া সংসদ গ ত হইেব; সদস গণ সংসদ-সদস  
বিলয়া অিভিহত হইেবন। 
 
২৬[ (৩) সংিবধান (চতুদশ সংেশাধন) আইন, ২০০৪ বতনকােল িবদ মান সংসেদর অব বিহত পরবত  সংসেদর থম 

বঠেকর তািরখ হইেত শুরু কিরয়া দশ বৎসর কাল অিতবািহত হইবার অব বিহত পরবত কােল সংসদ ভাংিগয়া না যাওয়া 
পয  পঁয়তাি শ  আসন কবল মিহলা-সদস েদর জন  সংরি ত থািকেব এবং তঁাহারা আইনানুযায়ী পূেবা  সদস েদর ারা 
সংসেদ আনুপািতক িতিনিধ  প িতর িভি েত একক হ া রেযাগ  ভােটর মাধ েম িনবািচত হইেবন: 
 
তেব শত থােক য, এই দফার কান িকছুই এই অনুে েদর (২) দফার অধীন কান আসেন কান মিহলার িনবাচন িনবৃ  

কিরেব না।] 
 
(৪) রাজধানীেত সংসেদর আসন থািকেব। 
 
 
 



 
সংসেদ িনবািচত হইবার যাগ তা ও অেযাগ তা  
৬৬। (১) কান ব ি  বাংলােদেশর নাগিরক হইেল এবং তঁাহার বয়স পঁিচশ বৎসর পূণ হইেল এই অনুে েদর (২) দফায় 

বিণত িবধান-সােপে  িতিন সংসেদর সদস  িনবািচত হইবার এবং সংসদ-সদস  থািকবার যাগ  হইেবন। 
 
(২) কান ব ি  সংসেদর সদস  িনবািচত হইবার এবং সংসদ-সদস  থািকবার যাগ  হইেবন না, যিদ 
 
(ক) কান উপযু  আদালত তঁাহােক অ কৃিত  বিলয়া ঘাষণা কেরন; 
 
(খ) িতিন দউিলয়া ঘািষত হইবার পর দায় হইেত অব াহিত লাভ না কিরয়া থােকন; 
 
(গ) িতিন কান িবেদশী রাে র নাগিরক  অজন কেরন িকংবা কান িবেদশী রাে র িত আনুগত  ঘাষণা বা ীকার 
কেরন; 
 
(ঘ) িতিন নিতক লনজিনত কান ফৗজদারী অপরােধ দাষী সাব  হইয়া অনূ্যন দুই বৎসেরর কারাদে  দি ত হন এবং 

তঁাহার মুি লােভর পর পঁাচ বৎসরকাল অিতবািহত না হইয়া থােক; 
 
২৭[ (ঘঘ) আইেনর ারা পদািধকারীেক অেযাগ  ঘাষণা কিরেতেছ না এমন পদ ব তীত িতিন জাতে র কেম কান 
লাভজনক পেদ অিধি ত থােকন; অথবা] 
 
২৮[ * * *] 
 
২৯[ * * *] 
 
(ছ) িতিন কান আইেনর ারা বা অধীন অনুরূপ িনবাচেনর জন  অেযাগ  হন। 
 
৩০[ (২ক) এই অনুে েদর উে শ  সাধনকে  কান ব ি  ৩১[ কবল রা পিত, ৩২[ * * *] ধানম ী], ৩৩[ * * 
*] ম ী, িতম ী বা উপ-ম ী হইবার কারেণ জাতে র কেম কান লাভজনক পেদ অিধি ত বিলয়া গণ  হইেবন না।] 
 
৩৪[ * * *] 
 
(৪) কান সংসদ-সদস  তঁাহার িনবাচেনর পর এই অনুে েদর (২) দফায় বিণত অেযাগ তার অধীন হইয়ােছন িকনা িকংবা 
এই সংিবধােনর ৭০ অনুে দ অনুসাের কান সংসদ-সদেস র আসন শূন  হইেব িকনা, স স েক কান িবতক দখা িদেল 

শুনানী ও িন ি র জন   িনবাচন কিমশেনর িনকট িরত হইেব এবং অনুরূপ ে  কিমশেনর িস া  চূড়া  হইেব। 
 
(৫) এই অনুে েদর (৪) দফার িবধানাবলী যাহােত পূণ কাযকরতা লাভ কিরেত পাের, সই উে েশ  িনবাচন কিমশনেক 
মতাদােনর জন  সংসদ যরূপ েয়াজন বাধ কিরেবন, আইেনর ারা সইরূপ িবধান কিরেত পািরেবন। 

 
 
 
 
সদস েদর আসন শূন  হওয়া  
৬৭। (১) কান সংসদ-সদেস র আসন শূন  হইেব, যিদ 



 
(ক) তঁাহার িনবাচেনর পর সংসেদর থম বঠেকর তািরখ হইেত ন ই িদেনর মেধ  িতিন তৃতীয় তফিসেল িনধািরত শপথ 
হণ বা ঘাষণা কিরেত ও শপথপে  বা ঘাষণাপে  া রদান কিরেত অসমথ হন: 

 
তেব শত থােক য, অনুরূপ ময়াদ অিতবািহত হইবার পূেব ীকার যথাথ কারেণ তাহা বিধত কিরেত পািরেবন; 
 
(খ) সংসেদর অনুমিত না লইয়া িতিন একািদ েম ন ই বঠক-িদবস অনুপি ত থােকন; 
 
(গ) সংসদ ভাি য়া যায়; 
 
(ঘ) িতিন এই সংিবধােনর ৬৬ অনুে েদর (২) দফার অধীন অেযাগ  হইয়া যান; অথবা 
 
(ঙ) এই সংিবধােনর ৭০ অনুে েদ বিণত পিরি িতর উ ব হয়। 
 
(২) কান সংসদ-সদস  ীকােরর িনকট া রযু  প েযােগ ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন, এবং ীকার- িকংবা 
ীকােরর পদ শূন  থািকেল বা অন  কান কারেণ ীকার ীয় দািয়  পালেন অসমথ হইেল ডপু  ীকার- যখন উ  প  

া  হন, তখন হইেত উ  সদেস র আসন শূন  হইেব। 
 
 
 
 
সংসদ-সদস েদর ৩৫[ পাির িমক] ভৃিত  
৬৮। সংসেদর আইন ারা িকংবা অনুরূপভােব িনধািরত না হওয়া পয  রা পিত কতৃক আেদেশর ারা যরূপ িনধািরত 

হইেব, সংসদ-সদস গণ সইরূপ ৩৬[ পাির িমক], ভাতা ও িবেশষ-অিধকার লাভ কিরেবন। 
 
 
 
 
শপথ হেণর পূেব আসন হণ বা ভাট দান কিরেল সদেস র অথদ   
৬৯। কান ব ি  এই সংিবধােনর িবধান অনুযায়ী শপথ হণ বা ঘাষণা কিরবার এবং শপথপে  বা ঘাষণাপে  া রদান 

কিরবার পূেব িকংবা িতিন সংসদ-সদস  হইবার যাগ  নেহন বা অেযাগ  হইয়ােছন জািনয়া সংসদ-সদস রূেপ আসন হণ বা 
ভাটদান কিরেল িতিন িত িদেনর অনুরূপ কােযর জন  জাতে র িনকট দনা িহসােব উসুলেযাগ  এক হাজার টাকা কিরয়া 
অথদে  দ নীয় হইেবন। 
 
 
 
 
পদত াগ ইত ািদ কারেণ আসন শূন  হওয়া  
৩৭[ ৭০। (১) কান িনবাচেন কান রাজৈনিতক দেলর াথ রূেপ মেনানীত হইয়া কান ব ি  সংসদ-সদস  িনবািচত হইেল 

িতিন যিদ উ  দল হইেত পদত াগ কেরন, অথবা সংসেদ উ  দেলর িবপে  ভাটদান কেরন, তাহা হইেল সংসেদ তঁাহার 
আসন শূন  হইেব। 
 
ব াখ া।- যিদ কান সংসদ-সদস , য দল তঁাহােক িনবাচেন াথ রূেপ মেনানীত কিরয়ােছন, সই দেলর িনেদশ অমান  কিরয়া- 



 
(ক) সংসেদ উপি ত থািকয়া ভাটদােন িবরত থােকন, অথবা 
 
(খ) সংসেদর কান বঠেক অনুপি ত থােকন, 
 
তাহা হইেল িতিন উ  দেলর িবপে  ভাটদান কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেবন। 
 
(২) যিদ কান সময় কান রাজৈনিতক দেলর সংসদীয় দেলর নতৃ  স েক কান  উেঠ তাহা হইেল সংসেদ সই দেলর 
সংখ াগির  সদেস র নতৃে র দাবীদার কান সদস  কতৃক িলিখতভােব অবিহত হইবার সাত িদেনর মেধ  ীকার সংসেদর 
কায ণালী-িবিধ অনুযায়ী উ  দেলর সকল সংসদ-সদেস র সভা আ ান কিরয়া িবভি  ভােটর মাধ েম সংখ াগির  ভােটর 
ারা উ  দেলর সংসদীয় নতৃ  িনধারণ কিরেবন এবং সংসেদ ভাটদােনর ব াপাের অনুরূপ িনধািরত নতৃে র িনেদশ যিদ 
কান সদস  অমান  কেরন তাহা হইেল িতিন (১) দফার অধীন উ  দেলর িবপে  ভাটদান কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব 

এবং সংসেদ তঁাহার আসন শূন  হইেব। 
 
(৩) যিদ কান ব ি  িনদলীয় াথ রূেপ সংসদ-সদস  িনবািচত হইবার পর কান রাজৈনিতক দেল যাগদান কেরন, তাহা 
হইেল িতিন এই অনুে েদর উে শ  সাধনকে  উ  দেলর াথ রূেপ সংসদ-সদস  িনবািচত হইয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব।] 
 
 
 
 
ত-সদস তায় বাধা  

৭১। (১) কান ব ি  একই সমেয় দুই বা তেতািধক িনবাচনী এলাকার সংসদ-সদস  হইেবন না। 
 
(২) কান ব ি র একই সমেয় দুই বা তেতািধক িনবাচনী এলাকা হইেত িনবাচন াথ  হওয়ায় এই অনুে েদর (১) দফায় 
বিণত কান িকছুই িতব কতা সৃি  কিরেব না, তেব িতিন যিদ একািধক িনবাচনী এলাকা হইেত িনবািচত হন তাহা হইেল- 
 
(ক) তঁাহার সবেশষ িনবাচেনর ি শ িদেনর মেধ  িতিন কা  িনবাচনী এলাকার িতিনিধ  কিরেত ই কু , তাহা াপন 
কিরয়া িনবাচন কিমশনেক এক  া রযু  ঘাষণা দান কিরেবন এবং িতিন অন  য সকল িনবাচনী এলাকা হইেত িনবািচত 
হইয়ািছেলন, অতঃপর সই সকল এলাকার আসনসমূহ শূন  হইেব; 
 
(খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান  কিরেত অসমথ হইেল িতিন য সকল আসেন িনবািচত হইয়ািছেলন, সই সকল আসন 
শূন  হইেব; এবং 
 
(গ) এই দফার উপির-উ  িবধানসমূহ যতখািন েযাজ , ততখািন পালন না করা পয  িনবািচত ব ি  সংসদ-সদেস র শপথ 

হণ বা ঘাষণা কিরেত ও শপথপে  বা ঘাষণাপে  া রদান কিরেত পািরেবন না। 
 
 
 
 
সংসেদর অিধেবশন  
৭২। (১) সরকারী িব ি - ারা রা পিত সংসদ আ ান, িগত ও ভ  কিরেবন এবং সংসদ আ ানকােল রা পিত থম 

বঠেকর সময় ও ান িনধারণ কিরেবন: 
 
৩৮[ তেব শত থােক য, সংসেদর এক অিধেবশেনর সমাি  ও পরবত  অিধেবশেনর থম বঠেকর মেধ  ষাট িদেনর 



অিতির  িবরিত থািকেব না: 
 
তেব আরও শত থােক য, এই দফার অধীন তঁাহার দািয়  পালেন রা পিত ধানম ী কতৃক িলিখতভােব দ  পরামশ 

অনুযায়ী কায কিরেবন।] 
 
(২) এই অনুে েদর (১) দফার িবধানাবলী সে ও সংসদ-সদস েদর য কান সাধারণ িনবাচেনর ফলাফল ঘািষত হইবার ি শ 
িদেনর মেধ  বঠক অনু ােনর জন  সংসদ আ ান করা হইেব। 
 
(৩) রা পিত পূেব ভাি য়া না িদয়া থািকেল থম বঠেকর তািরখ হইেত পঁাচ বৎসর অিতবািহত হইেল সংসদ ভাি য়া 
যাইেব: 
 
তেব শত থােক য, জাত  যুে  িল  থািকবার কােল সংসেদর আইন- ারা অনুরূপ ময়াদ এককােল অনিধক এক বৎসর 
বিধত করা যাইেত পািরেব, তেব যু  সমা  হইেল বিধত ময়াদ কান েম ছয় মােসর অিধক হইেব না। 
 
(৪) সংসদ ভ  হইবার পর এবং সংসেদর পরবত  সাধারণ িনবাচন অনু ােনর পূেব রা পিতর িনকট যিদ সে াষজনকভােব 
তীয়মান হয় য, জাত  য যুে  িল  রিহয়ােছন, সই যু াব ার িবদ মানতার জন  সংসদ পুনরা ান করা েয়াজন, তাহা 

হইেল য সংসদ ভাি য়া দওয়া হইয়ািছল, রা পিত তাহা আহবান কিরেবন। 
 
৩৯[ * * *] 
 
(৫) এই অনুে েদর (১) দফার িবধানাবলী-সােপে  কায ণালী-িবিধ- ারা বা অন ভােব সংসদ যরূপ িনধারণ কিরেবন, 
সংসেদর বঠকসমূহ সইরূপ সমেয় ও ােন অনুি ত হইেব। 
 
 
 
 
সংসেদ রা পিতর ভাষণ ও বাণী  
৭৩। (১) রা পিত সংসেদ ভাষণদান এবং বাণী রণ কিরেত পািরেবন। 
 
(২) সংসদ-সদস েদর েত ক সাধারণ িনবাচেনর পর থম অিধেবশেনর সূচনায় এবং েত ক বৎসর থম অিধেবশেনর 

সূচনায় রা পিত সংসেদ ভাষণ দান কিরেবন। 
 
(৩) রা পিত কতৃক দ  ভাষণ বণ বা িরত বাণী াি র পর সংসদ উ  ভাষণ বা বাণী স েক আেলাচনা 

কিরেবন। 
 
 
 
 
সংসদ স েক ম ীগেণর অিধকার  
৪০[ ৭৩ক। (১) েত ক ম ী সংসেদ ব ৃ তা কিরেত এবং অন ভােব ইহার কাযাবলীেত অংশ হণ কিরেত অিধকারী হইেবন, 
তেব যিদ িতিন সংসদ-সদস  না হন, তাহা হইেল িতিন ভাটদান কিরেত পািরেবন না ৪১[ এবং িতিন কবল তঁাহার ম ণালয় 



স িকত িবষয় স েক ব ব  রািখেত পািরেবন]। 
 
(২) এই অনুে েদ "ম ী" বিলেত ধানম ী ৪২[ , ৪৩[ * * *]], িতম ী ও উপ-ম ী অ ভু ।] 
 
 
 
 
ীকার ও ডপু  ীকার  

৭৪। (১) কান সাধারণ িনবাচেনর পর সংসেদর থম বঠেক সংসদ-সদস েদর মধ  হইেত সংসদ একজন ীকার ও একজন 

ডপু  ীকার িনবািচত কিরেবন, এবং এই দুই পেদর য কান  শূন  হইেল সাত িদেনর মেধ  িকংবা ঐ সমেয় সংসদ 
বঠকরত না থািকেল পরবত  থম বঠেক তাহা পূণ কিরবার জন  সংসদ-সদস েদর মধ  হইেত একজনেক িনবািচত 
কিরেবন। 
 
(২) ীকার বা ডপু  ীকােরর পদ শূন  হইেব, যিদ 
 
(ক) িতিন সংসদ-সদস  না থােকন; 
 
(খ) িতিন ম ী-পদ হণ কেরন; 
 
(গ) পদ হইেত তঁাহার অপসারণ দাবী কিরয়া মাট সংসদ-সদেস র সংখ াগির  ভােট সমিথত কান াব ( াব  
উ াপেনর অিভ ায় াপন কিরয়া অনূ ন চৗ  িদেনর না শ দােনর পর) সংসেদ গৃহীত হয়; 
 
(ঘ) িতিন রা পিতর িনকট া রযু  প েযােগ তঁাহার পদ ত াগ কেরন; 
 
(ঙ) কান সাধারণ িনবাচেনর পর অন  কান সদস  তঁাহার কাযভার হণ কেরন; অথবা 
 
(চ) ডপু  ীকােরর ে , িতিন ীকােরর পেদ যাগদান কেরন। 
 
(৩) ীকােরর পদ শূন  হইেল বা িতিন ৪৪[ রা পিতরূেপ কায কিরেল] িকংবা অন  কান কারেণ িতিন ীয় দািয়  পালেন 
অসমথ বিলয়া সংসদ িনধারণ কিরেল ীকােরর সকল দািয়  ডপু  ীকার পালন কিরেবন, িকংবা ডপু  ীকােরর পদও 
শূন  হইেল সংসেদর কায ণালী-িবিধ-অনুযায়ী কান সংসদ-সদস  তাহা পালন কিরেবন; এবং সংসেদর কান বঠেক ীকােরর 
অনুপি িতেত ডপু  ীকার িকংবা ডপু  ীকারও অনুপি ত থািকেল সংসেদর কায ণালী-িবিধ-অনুযায়ী কান সংসদ-সদস  

ীকােরর দািয়  পালন কিরেবন। 
 
(৪) সংসেদর কান বঠেক ীকারেক তঁাহার পদ হইেত অপসারেণর জন  কান াব িবেবচনাকােল ীকার (িকংবা ডপু  
ীকারেক তঁাহার পদ হইেত অপসারেণর জন  কান াব িবেবচনাকােল ডপু  ীকার) উপি ত থািকেলও সভাপিত  

কিরেবন না এবং এই অনুে েদর (৩) দফায় বিণত মত ীকার বা ডপু  ীকােরর অনুপি িতকালীন বঠক স েক 

েযাজ  িবধানাবলী অনুরূপ েত ক বঠেকর ে  েযাজ  হইেব। 
 
(৫) ীকার বা ডপু  ীকােরর অপসারেণর জন  কান াব সংসেদ িবেবিচত হইবার কােল মত ীকার বা ডপু  
ীকােরর কথা বিলবার ও সংসেদর কাযধারায় অন ভােব অংশ হেণর অিধকার থািকেব এবং িতিন কবল সদস রূেপ 

ভাটদােনর অিধকারী হইেবন। 
 



(৬) এই অনুে েদর (২) দফার িবধানাবলী সে ও মত ীকার বা ডপু  ীকার তঁাহার উ রািধকারী কাযভার হণ 

না করা পয  ীয় পেদ বহাল রিহয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব। 
 
 
 
 
কায ণালী-িবিধ, কারাম ভৃিত  
৭৫। (১) এই সংিবধান-সােপে  
 
(ক) সংসদ কতৃক ণীত কায ণালী-িবিধ- ারা এবং অনুরূপ িবিধ ণীত না হওয়া পয  রা পিত কতৃক ণীত কায ণালী-
িবিধ- ারা সংসেদর কায ণালী িনয়ি ত হইেব; 
 
(খ) উপি ত ও ভাটদানকারী সদস েদর সংখ াগির  ভােট সংসেদ িস া  গৃহীত হইেব, তেব সমসংখ ক ভােটর  ব তীত 
সভাপিত ভাটদান কিরেবন না এবং অনুরূপ ে  িতিন িনণায়ক ভাট দান কিরেবন; 
 
(গ) সংসেদর কান সদস পদ শূন  রিহয়ােছ, কবল এই কারেণ িকংবা সংসেদ উপি ত হইবার বা ভাটদােনর বা অন  কান 
উপােয় কাযধারায় অংশ হেণর অিধকার না থাকা সে ও কান ব ি  অনুরূপ কায কিরয়ােছন, কবল এই কারেণ সংসেদর 
কান কাযধারা অৈবধ হইেব না। 
 
(২) সংসেদর বঠক চলাকােল কান সমেয় উপি ত সদস -সংখ া ষােটর কম বিলয়া যিদ সভাপিতর দৃি  আকষণ করা হয়, 
তাহা হইেল িতিন অনূ্যন ষাট জন সদস  উপি ত না হওয়া বঠক িগত রািখেবন িকংবা মুলতবী কিরেবন। 
 
 
 
 
সংসেদর ায়ী কিম সমূহ  
৭৬। (১) ৪৫[ * * *] সংসদ-সদস েদর মধ  হইেত সদস  লইয়া সংসদ িন িলিখত ায়ী কিম সমূহ িনেয়াগ কিরেবন: 
 
(ক) সরকারী িহসাব কিম ; 
 
(খ) িবেশষ-অিধকার কিম ; এবং 
 
(গ) সংসেদর কায ণালী-িবিধেত িনিদ  অন ান  ায়ী কিম । 
 
(২) সংসদ এই অনুে েদর (১) দফায় উি লিখত কিম সমূেহর অিতির  অন ান  ায়ী কিম  িনেয়াগ কিরেবন এবং 
অনুরূপভােব িনযু  কান কিম  এই সংিবধান ও অন  কান আইন-সােপে  
 
(ক) খসড়া িবল ও অন ান  আইনগত াব পরী া কিরেত পািরেবন; 
 
(খ) আইেনর বলবৎকরণ পযােলাচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরেণর জন  ব ব ািদ হেণর াব কিরেত পািরেবন; 
 
(গ) জনগুরু স  বিলয়া সংসদ কান িবষয় স েক কিম েক অবিহত কিরেল সই িবষেয় কান ম ণালেয়র কায বা 
শাসন স ে  অনুস ান বা তদ  কিরেত পািরেবন এবং কান ম ণালেয়র িনকট হইেত মতা া  িতিনিধর মাধ েম 



াসি ক তথ ািদ সং েহর এবং ািদর মৗিখক বা িলিখত উ রলােভর ব ব া কিরেত পািরেবন; 
 
(ঘ) সংসদ কতৃক অিপত য কান দািয়  পালন কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) সংসদ আইেনর ারা এই অনুে েদর অধীন িনযু  কিম সমূহেক 
 
(ক) সা ীেদর হািজরা বলবৎ কিরবার এবং শপথ, ঘাষণা বা অন  কান উপােয়র অধীন কিরয়া তঁাহােদর সা হেণর; 
 
(খ) দিললপ  দািখল কিরেত বাধ  কিরবার; 
 
মতা দান কিরেত পািরেবন। 

 
 
 
 
ন ায়পাল  
৭৭। (১) সংসদ আইেনর ারা ন ায়পােলর পদ- িত ার জন  িবধান কিরেত পািরেবন। 
 
(২) সংসদ আইেনর ারা ন ায়পালেক কান ম ণালয়, সরকারী কমচারী বা সংিবিধব  সরকারী কতৃপে র য কান কায 
স েক তদ  পিরচালনার মতাসহ যরূপ মতা িকংবা যরূপ দািয়  দান কিরেবন, ন ায়পাল সইরূপ মতা েয়াগ ও 

দািয়  পালন কিরেবন। 
 
(৩) ন ায়পাল তঁাহার দািয় পালন স েক বাৎসিরক িরেপাট ণয়ন কিরেবন এবং অনুরূপ িরেপাট সংসেদ উপ ািপত হইেব। 
 
 
 
 
সংসদ ও সদস েদর িবেশষ অিধকার ও দায়মুি   
৭৮। (১) সংসেদর কাযধারার বধতা স েক কান আদালেত  উ াপন করা যাইেব না। 
 
(২) সংসেদর য সদস  বা কমচারীর উপর সংসেদর কায ণালী িনয় ণ, কাযপিরচালনা বা শৃ লা র ার মতা ন  

থািকেব, িতিন সকল মতা- েয়াগ স িকত কান ব াপাের কান আদালেতর এখিতয়ােরর অধীন হইেবন না। 
 
(৩) সংসেদ বা সংসেদর কান কিম েত িকছু বলা বা ভাটদােনর জন  কান সংসদ-সদেস র িবরুে  কান আদালেত 

কাযধারা হণ করা যাইেব না। 
 
(৪) সংসদ কতৃক বা সংসেদর কতৃে  কান িরেপাট, কাগজপ , ভাট বা কাযধারা কােশর জন  কান ব ি র িবরুে  কান 

আদালেত কান কাযধারা হণ করা যাইেব না। 
 
(৫) এই অনুে দ-সােপে  সংসেদর আইন- ারা সংসেদর, সংসেদর কিম সমূেহর এবং সংসদ-সদস েদর িবেশষ-অিধকার 

িনধারণ করা যাইেত পািরেব। 



 
 
 
 
সংসদ-সিচবালয়  
৭৯। (১) সংসেদর িনজ  সিচবালয় থািকেব। 
 
(২) সংসেদর সিচবালেয় কমচারীেদর িনেয়াগ ও কেমর শতসমূহ সংসদ আইেনর ারা িনধারণ কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) সংসদ কতৃক িবধান ণীত না হওয়া পয  ীকােরর সিহত পরামশ েম রা পিত সংসেদর সিচবালেয় কমচারীেদর 
িনেয়াগ ও কেমর শতসমূহ িনধারণ কিরয়া িবিধ ণয়ন কিরেত পািরেবন এবং অনুরূপভােব ণীত িবিধসমূহ য কান আইেনর 

িবধান-সােপে  কাযকর হইেব। 
 
 
২য় পিরে দ 
আইন নয়ন ও অথসং া  প িত 
 
আইন ণয়ন প িত  
৮০। (১) আইন ণয়েনর উে েশ  সংসেদ আনীত েত ক  াব িবল আকাের উ ািপত হইেব। 
 
(২) সংসদ কতৃক কান িবল গৃহীত হইেল স িতর জন  তাহা রা পিতর িনকট পশ কিরেত হইেব। 
 
(৩) রা পিতর িনকট কান িবল পশ কিরবার পর পনর িদেনর মেধ  িতিন তাহােত স িতদান কিরেবন ৪৬[ * * *] 
িকংবা অথিবল ব তীত অন  কান িবেলর ে  িবল  বা তাহার কান িবেশষ িবধান পুনিবেবচনার িকংবা রা পিত কতৃক 
িনেদিশত কান সংেশাধনী িবেবচনার অনুেরাধ াপন কিরয়া এক  বাতাসহ িতিন িবল  সংসেদ ফরত িদেত পািরেবন; এবং 
রা পিত তাহা কিরেত অসমথ হইেল উ  ময়ােদর অবসােন িতিন িবল েত স িতদান কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব। 
 
(৪) রা পিত যিদ িবল  অনুরূপভােব সংসেদ ফরত পাঠান, তাহা হইেল সংসদ রা পিতর বাতাসহ তাহা পুনিবেবচনা 
কিরেবন; এবং সংেশাধনীসহ বা সংেশাধনী ব িতেরেক ৪৭[ মাট সংসদ-সদেস র সংখ াগির  ভােটর ারা] সংসদ পুনরায় 
িবল  হণ কিরেল স িতর জন  তাহা রা পিতর িনকট উপ ািপত হইেব এবং অনুরূপ উপ াপেনর সাত িদেনর মেধ  িতিন 
িবল েত স িতদান কিরেবন; এবং রা পিত তাহা কিরেত অসমথ হইেল উ  ময়ােদর অবসােন িতিন িবল েত স িতদান 

কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব। 
 
(৫) সংসদ কতৃক গৃহীত িবল েত রা পিত স িতদান কিরেল বা িতিন স িতদান কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেল তাহা আইেন 

পিরণত হইেব এবং সংসেদর আইন বিলয়া অিভিহত হইেব। 
 
 
 
 
অথিবল  
৮১। (১) এই ভােগ "অথিবল" বিলেত কবল িন িলিখত িবষয়সমূেহর সকল বা য কান এক  স িকত িবধানাবলী-

সংবিলত িবল বুঝাইেব: 
 



(ক) কান কর আেরাপ, িনয় ণ, রদবদল, মও ফ বা রিহতকরণ; 
 
(খ) সরকার কতৃক ঋণ হণ বা কান গ ারাি দান, িকংবা সরকােরর আিথক দায়-দািয়  স িকত আইন সংেশাধন; 
 
(গ) সংযু  তহিবেলর র ণােব ণ, অনুরূপ তহিবেল অথ দান বা অনুরূপ তহিবল হইেত অথ দান বা িনিদ করণ; 
 
(ঘ) সংযু  তহিবেলর উপর দায় আেরাপ িকংবা অনুরূপ কান দায় রদবদল বা িবেলাপ; 
 
(ঙ) সংযু  তহিবল বা জাতে র সরকারী িহসাব বাবদ অথ াি , িকংবা অনুরূপ অথ র ণােব ণ বা দান, িকংবা সরকােরর 
িহসাব-িনরী া; 
 
(চ) উপির-উ  উপ-দফাসমূেহ িনধািরত য কান িবষেয়র অধীন কান আনুষি ক িবষয়। 
 
(২) কান জিরমানা বা অন  অথদ  আেরাপ বা রদবদল, িকংবা লাইেস -িফ বা কান কােযর জন  িফ বা উসুল আেরাপ 
বা দান িকংবা ানীয় উে শ সাধনকে  কান ানীয় কতৃপ  বা িত ান কতৃক কান কর আেরাপ, িনয় ণ, রদবদল, 
মও ফ বা রিহতকরেণর িবধান করা হইয়ােছ, কবল এই কারেণ কান িবল অথিবল বিলয়া গণ  হইেব না। 
 
(৩) রা পিতর স িতর জন  তঁাহার িনকট পশ কিরবার সমেয় েত ক অথিবেল ীকােরর া ের এই মেম এক  
সা িফেকেট থািকেব য, তাহা এক  অথিবল, এবং অনুরূপ সা িফেকট সকল িবষেয় চূড়া  হইেব এবং সই স েক কান 

আদালেত  উ াপন করা যাইেব না। 
 
 
 
 
আিথক ব ব াবলীর সুপািরশ  
৮২। ৪৮[ কান অথ িবল, অথবা সরকারী অথ ব েয়র  জিড়ত রিহয়ােছ এমন কান িবল] রা পিতর সুপািরশ ব তীত 

সংসেদ উ াপন করা যাইেব না: 
 
তেব শত থােক য, কান কর াস বা িবেলােপর িবধান-সংবিলত কান সংেশাধনী উ াপেনর জন  এই অনুে েদর অধীন 

সুপািরেশর েয়াজন হইেব না। 
 
 
 
 
সংসেদর আইন ব তীত করােরােপ বাধা  
৮৩। সংসেদর কান আইেনর ারা বা কতৃ  ব তীত কান কর আেরাপ বা সং হ করা যাইেব না। 
 
 
 
 
সংযু  তহিবল ও জাতে র সরকারী িহসাব  
৮৪। (১) সরকার কতৃক া  সকল রাজ , সরকার কতৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কান ঋণ পিরেশাধ হইেত সরকার 

কতৃক া  সকল অথ এক  মা  তহিবেলর অংেশ পিরণত হইেব এবং তাহা "সংযু  তহিবল" নােম অিভিহত হইেব। 



 
(২) সরকার কতৃক বা সরকােরর পে  া  অন  সকল সরকারী অথ জাতে র সরকারী িহসােব জমা হইেব। 
 
 
 
 
সরকারী অেথর িনয় ণ  
৮৫। সরকারী অেথর র ণােব ণ, মত সংযু  তহিবেল অথ দান বা তাহা হইেত অথ ত াহার িকংবা জাতে র 
সরকারী িহসােব অথ দান বা তাহা হইেত অথ ত াহার এবং উপির-উ  িবষয়সমূেহর সিহত সংি  বা আনুষি ক সকল 
িবষয় সংসেদর আইন- ারা এবং অনুরূপ আইেনর িবধান না হওয়া পয  রা পিত কতৃক ণীত িবিধসমূহ- ারা িনয়ি ত 

হইেব। 
 
 
 
 
জাতে র সরকারী িহসােব েদয় অথ  

৮৬। জাতে র সরকারী িহসােব জমা হইেব- 
 
(ক) রাজ  িকংবা এই সংিবধােনর ৮৪ অনুে েদর (১) দফার কারেণ যরূপ অথ সংযু  তহিবেলর অংেশ পিরণত হইেব, 
তাহা ব তীত জাতে র কেম িনযু  িকংবা জাতে র িবষয়াবলীর সিহত সংি  কান ব ি  কতৃক া  বা ব ি র িনকট 
জমা রিহয়ােছ, এইরূপ সকল অথ; অথবা 
 
(খ) য কান মাক মা, িবষয়, িহসাব বা ব ি  বাবদ য কান আদালত কতৃক া  বা আদালেতর িনকট জমা রিহয়ােছ, 
এইরূপ সকল অথ। 
 
 
 
 
বািষক আিথক িববৃিত  
৮৭। (১) েত ক অথ-বৎসর স েক উ  বৎসেরর জন  সরকােরর অনুিমত আয় ও ব য়-সংবিলত এক  িববৃিত (এই 

ভােগ "বািষক আিথক িববৃিত" নােম অিভিহত) সংসেদ উপ ািপত হইেব। 
 
(২) বািষক আিথক িববৃিতেত পৃথক পৃথকভােব 
 
(ক) এই সংিবধােনর ারা বা অধীন সংযু  তহিবেলর উপর দায়রূেপ বিণত ব য় িনবােহর জন  েয়াজনীয় অথ, এবং 
 
(খ) সংযু  তহিবল হইেত ব য় করা হইেব, এইরূপ ািবত অন ান  ব য় িনবােহর জন  েয়াজনীয় অথ, 
 
দিশত হইেব এবং অন ান  ব য় হইেত রাজ  খােতর ব য় পৃথক কিরয়া দিশত হইেব। 

 
 
 
 



সংযু  তহিবেলর উপর দায়  
৮৮। সংযু  তহিবেলর উপর দায়যু  ব য় িন রূপ হইেব: 
 
(ক) রা পিতেক দয় পাির িমক ও তঁাহার দ র-সংি  অন ান  ব য়; 
 
৪৯[ * * *] 
 
(খ) (অ) ীকার ও ডপু  ীকার, 
 
(আ) সু ীম কােটর িবচারকগণ, 
 
(ই) মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক, 
 
(ঈ) িনবাচন কিমশনারগণ, 
 
(উ) সরকারী কম কিমশেনর সদস িদগেক, 
 
দয় পাির িমক; 
 
(গ) সংসদ, সু ীম কাট, মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় েকর দ র, িনবাচন কিমশন এবং সরকারী কম কিমশেনর 
কমচারীিদগেক দয় পাির িমকসহ শাসিনক ব য়; 
 
(ঘ) সুদ, পিরেশাধ-তহিবেলর দায়, মূলধন পিরেশাধ বা তাহার ম-পিরেশাধ এবং ঋণসং হ-ব পেদেশ ও সংযু  তহিবেলর 
জামানেত গৃহীত ঋেণর মাচন-সং া  অন ান  ব য়সহ সরকােরর ঋণ-সং া  সকল দনার দায়; 
 
(ঙ) কান আদালত বা াইবু নাল কতৃক জাতে র িবরুে  দ  কান রায়, িড ী বা রােয়দাদ কাযকর কিরবার জন  
েয়াজনীয় য কান পিরমাণ অথ; এবং 

 
(চ) এই সংিবধান বা সংসেদর আইন ারা অনুরূপ দায়যু  বিলয়া ঘািষত অন  য কান ব য়। 
 
 
 
 
বািষক আিথক িববৃিত স িকত প িত  
৮৯। (১) সংযু  তহিবেলর দায়যু  ব য়-স িকত বািষক আিথক িববৃিতর অংশ সংসেদ আেলাচনা করা হইেব, িক  তাহা 

ভােটর আওতাভু  হইেব না। 
 
(২) অন ান  ব য়-স িকত বািষক আিথক িববৃিতর অংশ ম ুরী-দাবীর আকাের সংসেদ উপ ািপত হইেব এবং কান ম ুরী-
দাবীেত স িতদােনর বা স িতদােন অ ীকৃিতর িকংবা ম ুরী-দাবীেত িনধািরত অথ াস-সােপে  তাহােত স িতদােনর মতা 

সংসেদর থািকেব। 
 
(৩) রা পিতর সুপািরশ ব তীত কান ম ুরী দাবী করা যাইেব না। 
 



 
 
 
িনিদ করণ আইন  
৯০। (১) সংসদ কতৃক এই সংিবধােনর ৮৯ অনুে েদর অধীন ম ুরী-দােনর পর সংযু  তহিবল হইেত িন িলিখত ব য় 

িনবােহর জন  েয়াজনীয় সকল অথ িনিদ করেণর িবধান-সংবিলত এক  িবল যথাশী  সংসেদ উ াপন করা হইেব: 
 
(ক) সংসদ কতৃক দ  অনুরূপ ম ুরী; এবং 
 
(খ) সংসেদ উপ ািপত িববৃিতেত দিশত অেথর অনিধক সংযু  তহিবেলর দায়যু  ব য়। 
 
(২) অনুরূপ কান িবল স েক সংসেদ এমন কান সংেশাধনীর াব করা হইেব না, যাহার ফেল অনুরূপভােব দ  কান 

ম ুরীর পিরমাণ বা উে শ  িকংবা সংযু  তহিবেলর উপর দায়যু  ব েয়র পিরমাণ পিরবিতত হইয়া যায়। 
 
(৩) এই সংিবধােনর িবধানাবলী-সােপে  সংযু  তহিবল হইেত এই অনুে েদর িবধানাবলী অনুযায়ী গৃহীত আইেনর ারা 

িনিদ করণ ব তীত কান অথ ত াহার করা হইেব না। 
 
 
 
 
স ূরক ও অিতির  ম ুরী  
৯১। কান অথ-বৎসর সে  যিদ দখা যায় য, 
 
(ক) চিলত অথ-বৎসের িনিদ  কান কমিবভােগর জন  অনুেমািদত ব য় অপযা  হইয়ােছ িকংবা ঐ বৎসেরর বািষক আিথক 
িববৃিতেত অ ভু  হয় নাই, এমন কান নূতন কমিবভােগর জন  ব য় িনবােহর েয়াজনীয়তা দখা িদয়ােছ, অথবা 
 
(খ) কান অথ-বৎসের কান কমিবভােগর জন  ম ুরীকৃত অেথর অিধক অথ ঐ বৎসের উ  কমিবভােগর জন  ব িয়ত 
হইয়ােছ, 
 
তাহা হইেল এই সংিবধােনর ারা বা অধীন সংযু  তহিবেলর উপর ইহােক দায়যু  করা হউক বা না হউক, সংযু  তহিবল 
হইেত এই ব য় িনবােহর কতৃ  দান কিরবার মতা রা পিতর থািকেব এবং রা পিত মত এই ব েয়র অনুিমত পিরমাণ-
সংবিলত এক  স ূরক আিথক িববৃিত িকংবা অিতির  ব েয়র পিরমাণ সংবিলত এক  অিতির  আিথক িববৃিত সংসেদ 
উপ াপেনর ব ব া কিরেবন এবং বািষক আিথক িববৃিতর ন ায় উপির-উ  িববৃিতর ে  ( েয়াজনীয় উপেযাগীকরণসহ) এই 

সংিবধােনর ৮৭ হইেত ৯০ পয  অনুে দসমূহ েযাজ  হইেব। 
 
 
 
 
িহসাব, ঋণ ভৃিতর উপর ভাট  
৯২। (১) এই পিরে েদর উপির-উ  িবধানাবলীেত যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও 
 
(ক) ম ুরীর উপর ভাটদান স েক এই সংিবধােনর ৮৯ অনুে েদ িনধািরত প িত স  না হওয়া পয  এবং ঐ ব য় 

স িকত ৯০ অনুে েদর িবধানাবলী অনুযায়ী আইন গৃহীত না হওয়া পয  কান অথ বৎসেরর কান অংেশর জন  অনুিমত 



ব েয়র অি ম ম ুরীদােনর মতা সংসেদর থািকেব; 
 
(খ) কান কােযর িবশালতা বা অিনিদ  বিশে র জন  বািষক আিথক িববৃিতেত সাধারণভােব দ  িব ািরত বৃ াে র সিহত 
অনুরূপ কায-সং া  ব য়দাবী িনধািরত করা স ব না হইেল জাতে র স দ হইেত অনুরূপ অ ত ািশত ব য়িনবােহর জন  
ম ুরীদােনর মতা সংসেদর থািকেব; 
 
(গ) কান অথ-বৎসেরর চিলত ব েয়র অংশ নয়, এইরূপ ব িত মী ম ুরীদােনর মতা সংসেদর থািকেব; 
 
এবং য উে েশ  অনুরূপ ম ুরীদান করা হইয়ােছ, তাহা সাধনকে  সংযু  তহিবল হইেত আইেনর ারা অথ ত াহােরর কতৃ  

দােনর মতা সংসেদর থািকেব। 
 
(২) বািষক আিথক িববৃিতেত উি িখত কান ব য়-স িকত ম ুরীদােনর ে  এবং অনুরূপ ব য় িনবােহর উে েশ  সংযু  
তহিবল হইেত অথ িনিদ করেণর কতৃ  দােনর জন  ণীতব  আইেনর ে  এই সংিবধােনর ৮৯ ও ৯০ অনুে েদর 
িবধানাবলী যরূপ সি য় হইেব, বতমান অনুে েদর (১) দফার অধীন কান ম ুরীদােনর ে  এবং ঐ দফার অধীন ণীতব  

কান আইেনর ে ও উ  অনুে দ য় সমভােব কাযকর হইেব। 
 
৫০[ (৩) এই পিরে েদর উপির-উ  িবধানাবলীেত যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও যিদ কান অথ-বৎসর সে র সংসদ- 
 
(ক) উ  বৎসর আর  হওয়ার পূেব এই সংিবধােনর ৮৯ অনুে েদর অধীন ম ুরীদান এবং ৯০ অনুে েদর অধীন আইন 
হেণ অসমথ হইয়া থােক এবং এই অনুে েদর অধীন কান অি ম ম ুরীদান না কিরয়া থােক; অথবা 

 
(খ) কান ে  এই অনুে েদর অধীন কান ময়ােদর জন  কান অি ম ম ুরী দওয়া হইয়া থািকেল সই ময়াদ উ ীণ 
হইবার পূেব ৮৯ অনুে েদর অধীন ম ুরীদােন এবং ৯০ অনুে েদর অধীন আইন হেণ অসমথ হইয়া থােক, 
 
তাহা হইেল রা পিত ধানম ীর পরামশ েম, আেদেশর ারা অনুরূপ ম ুরীদান না করা এবং আইন গৃহীত না হওয়া পয , ঐ 
বৎসেরর অনিধক ষাট িদন ময়াদ পয  উ  বৎসেরর আিথক িববৃিতেত উি িখত ব য় িনবােহর জন  সংযু  তহিবল হইেত 
অথ ত াহােরর কতৃ  দান কিরেত পািরেবন।] 
 
 
 
 
৫১[ িবলু ]  
৯২ক। ৫২[ কিতপয় ে  ব েয়র কতৃ  দান- সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং 

আইন)- এর ১০ ধারাবেল িবলু ।] 
 
 
৩য় পিরে দ 
অধ ােদশ ণয়ন- মতা 
 
অধ ােদশ ণয়ন- মতা  
৯৩। (১) ৫৩[ সংসদ ভাি য়া যাওয়া অব ায় অথবা উহার অিধেবশনকাল ব তীত] কান সমেয় রা পিতর িনকট আশু 

ব ব া হেণর জন  েয়াজনীয় পিরি িত িবদ মান রিহয়ােছ বিলয়া সে াষজনকভােব তীয়মান হইেল িতিন উ  পিরি িতেত 
যরূপ েয়াজনীয় বিলয়া মেন কিরেবন, সইরূপ অধ ােদশ ণয়ন ও জারী কিরেত পািরেবন এবং জারী হইবার সময় হইেত 



অনুরূপভােব ণীত অধ ােদশ সংসেদর আইেনর ন ায় মতাস  হইেব: 
 
তেব শত থােক য, এই দফার অধীন কান অধ ােদেশ এমন কান িবধান করা হইেব না, 
 
(ক) যাহা এই সংিবধােনর অধীন সংসেদর আইন- ারা আইনস তভােব করা যায় না; 
 
(খ) যাহােত এই সংিবধােনর কান িবধান পিরবিতত বা রিহত হইয়া যায়; অথবা 
 
(খ) যাহার ারা পূেব ণীত কান অধ ােদেশর য কান িবধানেক অব াহতভােব বলবৎ করা যায়। 
 
(২) এই অনুে েদর (১) দফার অধীন ণীত কান অধ ােদশ জারী হইবার পর অনুি ত সংসেদর থম বঠেক তাহা 
উপ ািপত হইেব এবং ইতঃপূেব বািতল না হইয়া থািকেল অধ ােদশ  অনুরূপভােব উপ াপেনর পর ি শ িদন অিতবািহত হইেল 
িকংবা অনুরূপ ময়াদ উ ীণ হইবার পূেব তাহা অননুেমাদন কিরয়া সংসেদ াব গৃহীত হইেল অধ ােদশ র কাযকরতা লাপ 

পাইেব। 
 
(৩) সংসদ ভাি য়া যাওয়া অব া কান সমেয় রা পিতর িনকট ব ব া- হেণর জন  েয়াজনীয় পিরি িত িবদ মান রিহয়ােছ 
বিলয়া সে াষজনকভােব তীয়মান হইেল িতিন এমন অধ ােদশ ণয়ন ও জারী কিরেত পািরেবন, যাহােত সংিবধান- ারা 
সংযু  তহিবেলর উপর কান ব য় দায়যু  হউক বা না হউক, উ  তহিবল হইেত সইরূপ ব য়িনবােহর কত ◌ৃ  দান করা 

যাইেব এবং অনুরূপভােব ণীত কান অধ ােদশ জারী হইবার সময় হইেত তাহা সংসেদর আইেনর ন ায় মতাস  হইেব। 
 
(৪) এই অনুে েদর (৩) দফার অধীন জারীকৃত েত ক অধ ােদশ যথাশী  সংসেদ উপ ািপত হইেব এবং সংসদ পুনগ ত 
হইবার তািরখ হইেত ি শ িদেনর মেধ  এই সংিবধােনর ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুে দসমূেহর িবধানাবলী েয়াজনীয় 

উপেযাগীকরণসহ পািলত হইেব। 
 
 
ষ  ভাগ 
িবচারিবভাগ 
১ম পিরে দ 
সু ীম কাট 
 
সু ীম কাট িত া  
৯৪। (১) "বাংলােদশ সু ীম কাট" নােম বাংলােদেশর এক  সেবা  আদালত থািকেব এবং আপীল িবভাগ ও হাইেকাট 

িবভাগ লইয়া তাহা গ ত হইেব। 
 
(২) ধান িবচারপিত (িযিন "বাংলােদেশর ধান িবচারপিত" নােম অিভিহত হইেবন) এবং েত ক িবভােগ আসন হেণর 
জন  রা পিত যরূপ সংখ ক িবচারক িনেয়ােগর েয়াজন বাধ কিরেবন, সইরূপ সংখ ক অন ান  িবচারক লইয়া সু ীম কাট 
গ ত হইেব। 
 
(৩) ধান িবচারপিত ও আপীল িবভােগ িনযু  িবচারকগণ কবল উ  িবভােগ এবং অন ান  িবচারক কবল হাইেকাট 

িবভােগ আসন হণ কিরেবন। 
 
(৪) এই সংিবধােনর িবধানাবলী-সােপে  ধান িবচারপিত এবং অন ান  িবচারক িবচারকায পালেনর ে  াধীন 



থািকেবন। 
 
 
 
 
িবচারক িনেয়াগ  
৯৫। ৫৪[ (১) ধান িবচারপিত এবং অন ান  িবচারকগণ রা পিত কতৃক িনযু  হইেবন।] 
 
৫৫[ (২) কান ব ি  বাংলােদেশর নাগিরক না হইেল, এবং- 
 
(ক) সু ীম কােট অনূ ন দশ বৎসরকাল এ াডেভােকট না থািকয়া থািকেল; অথবা 
 
(খ) বাংলােদেশর রা ীয় সীমানার মেধ  অনূ ন দশ বৎসরকাল কান িবচার িবভাগীয় পেদ অিধ ান না কিরয়া থািকেল; 
অথবা 
 
(গ) সু ীম কােটর িবচারক পেদ িনেয়াগ লােভর জন  আইেনর ারা িনধািরত অন ান  যাগ তা না থািকয়া থািকেল; 
 
িতিন িবচারকপেদ িনেয়াগ লােভর যাগ  হইেবন না। 
 
(৩) এই অনুে েদ "সু ীম কাট" বিলেত ১৯৭৭ সােলর ি তীয় ফরমান (দশম সংেশাধন) আেদশ বতেনর পূেব য কান 
সমেয় বতমােন বাংলােদেশর অ ভু  এলাকার মেধ  য আদালত হাইেকাট অথবা সু ীম কাট িহসােব এখিতয়ার েয়াগ 

কিরয়ােছন সই আদালত অ ভু  হইেব।] 
 
 
 
 
িবচারেকর পেদর ময়াদ  
৫৬[ ৯৬। (১) এই অনুে েদর অন ান  িবধানাবলী সােপে , কান িবচারক ৫৭[ সাতষি ] বৎসর বয়স পূণ হওয়া পয  

ীয় পেদ বহাল থািকেবন। 
 
(২) এই অনুে েদর িন রূপ িবধানাবলী অনুযায়ী ব তীত কান িবচারকেক তঁাহার পদ হইেত অপসািরত করা যাইেব না। 
 
(৩) এক  সু ীম জুিডিশয়াল কাউি ল থািকেব যাহা এই অনুে েদ "কাউি ল" বিলয়া উি িখত হইেব এবং বাংলােদেশর 
ধান িবচারপিত এবং অন ান  িবচারেকর মেধ  পরবত  য দুইজন কেম বীন তঁাহােদর লইয়া গ ত হইেব: 

 
তেব শত থােক য, কাউি ল যিদ কান সমেয় কাউি েলর সদস  এইরূপ কান িবচারেকর সামথ  বা আচরণ স েক তদ  
কেরন, অথবা কাউি েলর কান সদস  যিদ অনুপি ত থােকন অথবা অসু তা িকংবা অন  কান কারেণ কায কিরেত অসমথ 
হন তাহা হইেল কাউি েলর যঁাহারা সদস  আেছন তঁাহােদর পরবত  য িবচারক কেম বীণ িতিনই অনুরূপ সদস  িহসােব কায 

কিরেবন। 
 
(৪) কাউি েলর দািয়  হইেব- 
 
(ক) িবচারকগেণর জন  পালনীয় আচরণ িবিধ িনধারণ করা, এবং 



 
(খ) কান িবচারেকর অথবা কান িবচারক যরূপ প িতেত অপসািরত হইেত পােরন সইরূপ প িত ব তীত তঁাহার পদ হইেত 

অপসারণ যাগ  নেহন এইরূপ অন  কান কমকতার সামথ  বা আচরণ স েক তদ  করা। 
 
(৫) য ে  কাউি ল অথবা অন  কান সূ  হইেত া  তেথ  রা পিতর এইরূপ বুিঝবার কারণ থােক য কান িবচারক- 
 
(ক) শারীিরক বা মানিসক অসামেথ র কারেণ তঁাহার পেদর দািয়  স কভােব পালন কিরেত অেযাগ  হইয়া পিড়েত পােরন, 
অথবা 
 
(খ) গুরুতর অসদাচরেণর জন  দাষী হইেত পােরন, সইে ে  রা পিত কাউি লেক িবষয়  স েক তদ  কিরেত ও উহার 

তদ ফল াপন কিরবার জন  িনেদশ িদেত পােরন। 
 
(৬) কাউি ল তদ  কিরবার পর রা পিতর িনকট যিদ এইরূপ িরেপাট কেরন য, উহার মেত উ  িবচারক তঁাহার পেদর 
দািয়  স কভােব পালেন অেযাগ  হইয়া পিড়য়ােছন অথবা গুরুতর অসদাচরেণর জন  দাষী হইয়ােছন তাহা হইেল রা পিত 

আেদেশর ারা উ  িবচারকেক তঁাহার পদ হইেত অপসািরত কিরেবন। 
 
(৭) এই অনুে েদর অধীেন তদে র উে েশ  কাউি ল ীয় কায-প িত িনয় ণ কিরেবন এবং পরওয়ানা জারী ও িনবােহর 
ব াপাের সু ীম কােটর ন ায় উহার একই মতা থািকেব। 
 
(৮) কান িবচারক রা পিতেক উে শ কিরয়া া রযু  প েযােগ ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন।] 
 
 
 
 
অ ায়ী ধান িবচারপিত িনেয়াগ  
৯৭। ধান িবচারপিতর পদ শূন  হইেল িকংবা অনুপি িত, অসু তা বা অন  কান কারেণ ধান িবচারপিত তঁাহার 

দািয় পালেন অসমথ বিলয়া রা পিতর িনকট সে াষজনকভােব তীয়মান হইেল মত অন  কান ব ি  অনুরূপ পেদ 
যাগদান না করা পয  িকংবা ধান িবচারপিত ীয় কাযভার পুনরায় হণ না করা পয  আপীল িবভােগর অন ান  

িবচারেকর মেধ  িযিন কেম বীণতম, িতিন অনুরূপ কাযভার পালন কিরেবন। 
 
 
 
 
সু ীম কােটর অিতির  িবচারকগণ  
৯৮। সংিবধােনর ৯৪ অনুে েদর িবধানাবলী সে ও ৫৮[ * * *] রা পিতর িনকট সু ীম কােটর কান িবভােগর িবচারক-
সংখ া সামিয়কভােব বৃি  করা উিচত বিলয়া সে াষজনকভােব তীয়মান হইেল িতিন যথাযথ যাগ তাস  এক বা একািধক 
ব ি েক অনিধক দুই বৎসেরর জন  অিতির  িবচারক িনযু  কিরেত পািরেবন, িকংবা িতিন উপযু  িবেবচনা কিরেল 
হাইেকাট িবভােগর কান িবচারকেক ৫৯[ একজন এ াডহক িবচারক িহসােব য কান অ ায়ী ময়ােদর জন  আপীল িবভােগ 
আসন হেণর ব ব া কিরেত পািরেবন, এবং অনুরূপ িবচারক এইরূপ আসন হণকােল আপীল িবভােগর একজন িবচারেকর 
ন ায় একই এখিতয়ার ও মতা েয়াগ ও দািয়  পালন কিরেবন]: 
 
তেব শত থােক য, অিতির  িবচারকরূেপ িনযু  (কান ব ি েক এই সংিবধােনর ৯৫ অনুে েদর অধীন িবচারকরূেপ িনযু ) 
হইেত িকংবা বতমান অনুে েদর অধীন আরও এক ময়ােদর জন  অিতির  িবচারকরূেপ িনযু  হইেত বতমান অনুে েদর 



কান িকছুই িনবৃ  কিরেব না। 
 
 
 
 
িবচারকগেণর অ মতা  
৬০[ ৯৯। (১) (২) দফায় ব বি ত িবধান ব িতেরেক, কান ব ি  অিতির  িবচারকরূেপ দািয়  পালন ব তীত িবচারক 

পেদ দািয়  পালন কিরয়া থািকেল উ  পদ হইেত অবসর হেণর িকংবা অপসািরত হইবার পর িতিন কান আদালত বা 
কতৃপে র িনকট ওকালিত বা কায কিরেত পািরেবন না অথবা িবচার িবভাগীয় বা ৬১[ আধা-িবচার িবভাগীয় পদ অথবা 

ধান উপেদ া বা উপেদ ার পদ] ব তীত জাতে র কেম কান লাভজনক পেদ বহাল হইেবন না। 
 
(২) কান ব ি  হাইেকাট িবভােগর িবচারক পেদ বহাল থািকেল উ  পদ হইেত অবসর হেণর বা অপসািরত হইবার পর 
িতিন আপীল িবভােগ ওকালিত বা কায কিরেত পািরেবন।] 
 
 
 
 
সু ীম কােটর আসন  
৬২[ ১০০। রাজধানীেত সু ীম কােটর ায়ী আসন থািকেব, তেব রা পিতর অনুেমাদন লইয়া ধান িবচারপিত সমেয় সমেয় 

অন  য ান বা ানসমূহ িনধারণ কিরেবন, সই ান বা ানসমূেহ হাইেকাট িবভােগর অিধেবশন অনুি ত হইেত পািরেব।] 
 
 
 
 
হাইেকাট িবভােগর এখিতয়ার  
৬৩[ ১০১। এই সংিবধান বা অন  কান আইেনর ারা হাইেকাট িবভােগর উপর যরূপ আিদ, আপীল ও অন  কার 

এখিতয়ার, মতা ও দািয়  অিপত হইয়ােছ বা হইেত পাের উ  িবভােগর সইরূপ এখিতয়ার, মতা ও দািয়  থািকেব। 
 
 
 
 
কিতপয় আেদশ ও িনেদশ ভৃিত দােনর ে  হাইেকাট িবভােগর মতা  
১০২। (১) কান সং  ব ি র আেবদন েম এই সংিবধােনর তৃতীয় ভােগর ারাু  অিপত অিধকারসমূেহর য কান এক  

বলবৎ কিরবার জন  জাতে র িবষয়াবলীর সিহত স িকত কান দািয়  পালনকারী ব ি সহ য কান ব ি  বা কতৃপ েক 

হাইেকাট িবভাগ উপযু  িনেদশাবলী বা আেদশাবলী দান কিরেত পািরেবন। 
 
(২) হাইেকাট িবভােগর িনকট যিদ সে াষজনকভােব তীয়মান হয় য, আইেনর ারা অন  কান সমফল দ িবধান করা হয় 
নাই, তাহা হইেল 
 
(ক) য কান সং  ব ি র আেবদন েমু  
 
(অ) জাত  বা কান ানীয় কতৃপে র িবষয়াবলীর সিহত সংি  য কান দািয়  পালেন রত ব ি েক আইেনর ারা 



অনুেমািদত নয়, এমন কান কায করা হইেত িবরত রািখবার জন  িকংবা আইেনর ারা তঁাহার করণীয় কায কিরবার জন  
িনেদশ দান কিরয়া; অথবা 
 
(আ) জাত  বা কান ানীয় কতৃপে র িবষয়াবলীর সিহত সংি  য কান দািয়  পালেন রত ব ি র কৃত কান কায বা 
গৃহীত কান কাযধারা আইনসংগত কতৃ  ব িতেরেক করা হইয়ােছ বা গৃহীত হইয়ােছ ও তাহার কান আইনগত কাযকরতা নাই 
বিলয়া ঘাষণা কিরয়া; 
 
উ  িবভাগ আেদশদান কিরেত পািরেবন; অথবা 
 
(খ) য কান ব ি র আেবদন েম 
 
(অ) আইনসংগত কতৃ  ব িতেরেক বা বআইনী উপােয় কান ব ি েক হরায় আটক রাখা হয় নাই বিলয়া যাহােত উ  
িবভােগর িনকট সে াষজনকভােব তীয়মান হইেত পাের সইজন  হরায় আটক উ  ব ি েক উ  িবভােগর স েখ আনয়েনরু  
িনেদশ দান কিরয়া; অথবা 
 
(আ) কান সরকারী পেদ আসীন বা আসীন বিলয়া িবেবিচত কান ব ি েক িতিন কা  কতৃ বেল অনুরূপ পদমযাদায় 
অিধ ােনর দাবী কিরেতেছন, তাহা দশেনর িনেদশ দান কিরয়া; 
 
উ  িবভাগ আেদশদান কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) উপির-উ  দফাসমূেহ যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও এই সংিবধােনর ৪৭ অনুে দ েযাজ  হয়, এইরূপ কান আইেনর 

ে  বতমান অনুে েদর অধীন অ বত কালীন বা অন  কান আেদশদােনর মতা হাইেকাট িবভােগর থািকেব না। 
 
(৪) এই অনুে েদর (১) দফা িকংবা এই অনুে েদর (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কান আেবদন েম য ে  
অ বত  আেদশ াথনা করা হইয়ােছ এবং অনুরূপ অ বত  আেদশ 
 
(ক) যখােন উ য়ন কমসূচী বা বায়েনর জন  কান ব ব ার িকংবা কান উ য়নমূলক কােযর িত লতা বা বাধা সৃি  
কিরেত পাের; অথবা 
 
(খ) যখােন অন  কানভােব জন ােথর পে  িতকর হইেত পাের, 
 
সইখােন অ াটিণ-জনােরলেক উ  আেবদন স েক যুি সংগত না শদান এবং অ াটিণ-জনােরেলর (িকংবা এই িবষেয় তঁাহার 
ারা ভার া  অন  কান এ াডেভােকেটর) ব ব  বণ না করা পয  এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উে িখত 
িতি য়া সৃি  কিরেব না বিলয়া হাইেকাট িবভােগর িনকট সে াষজনকভােব তীয়মান না হওয়া পয  উ  িবভাগ কান 

অ বত  আেদশদান কিরেবন না। 
 
(৫) সংেগর েয়াজেন অন রূপ না হইেল এই অনুে েদ "ব ি " বিলেত সংিবিধ  সরকারী কতৃপ  ও বাংলােদেশর িতর া 
কমিবভাগসমূহ বা কান শৃ লা বািহনী সং া  আইেনর অধীন িতি ত কান আদালত বা াইবু নাল ব তীত িকংবা এই 

সংিবধােনর ১১৭ অনুে দ েযাজ  হয়, এইরূপ কান াইবু নাল ব তীত য কান আদালত বা াইবু নাল অ ভু  হইেব।] 
 
 
 
 
আপীল িবভােগর এখিতয়ার  



১০৩। (১) হাইেকাট িবভােগর রায়, িড ী, আেদশ বা দ ােদেশর িবরুে  আপীল শুনানীর ও তাহা িন ি র এখিতয়ার 

আপীল িবভােগর থািকেব। 
 
(২) হাইেকাট িবভােগর রায়, িড ী, আেদশ বা দ ােদেশর িবরুে  আপীল িবভােগর িনকট সই ে  অিধকারবেল আপীল করা 
যাইেব, য ে  হাইেকাট িবভাগ 
 
(ক) এই মেম সা িফেকট দান কিরেবন য, মামলা র সিহত এই সংিবধান-ব াখ ার িবষেয় আইেনর গুরু পূণ  জিড়ত 
রিহয়ােছ; অথবা 
 
৬৪[ (খ) কান ব ি েক মৃতু দে  বা যাব ীবন কারাদে  দি ত কিরয়ােছন; অথবা] 
 
(গ) উ  িবভােগর অবমাননার জন  কান ব ি েক দ দান কিরয়ােছন; 
 
এবং সংসেদ আইন- ারা যরূপ িবধান করা হইেব, সইরূপ অন ান  ে । 
 
(৩) হাইেকাট িবভােগর রায়, িড ী, আেদশ বা দ ােদেশর িবরুে  য মামলায় এই অনুে েদর (২) দফা েযাজ  নেহ, কবল 
আপীল িবভাগ আপীেলর অনুমিতদান কিরেল সই মামলায় আপীল চিলেব। 
 
(৪) সংসদ আইেনর ারা ঘাষণা কিরেত পািরেবন য, এই অনুে েদর িবধানসমূহ হাইেকাট িবভােগর সে  যরূপ েযাজ , 
অন  কান আদালত বা াইবু নােলর ে ও তাহা সইরূপ েযাজ  হইেব। 
 
 
 
 
আপীল িবভােগর পেরায়ানা জারী ও িনবাহ  
১০৪। কান ব ি র হািজরা িকংবা কান দিললপ  উ াটন বা দািখল কিরবার আেদশসহ আপীল িবভােগর িনকট িবচারাধীন 

য কান মামলা বা িবষেয় স ূণ ন ায়িবচােরর জন  যরূপ েয়াজনীয় হইেত পাের, উ  িবভাগ সইরূপ িনেদশ, আেদশ, িড ী 
বা রীট জারী কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
আপীল িবভাগ কতৃক রায় বা আেদশ পুনিবেবচনা  
১০৫। সংসেদর য কান আইেনর িবধানাবলী-সােপে  এবং আপীল িবভাগ কতৃক ণীত য কান িবিধ-সােপে  আপীল 

িবভােগর কান ঘািষত রায় বা দ  আেদশ পুনিবেবচনার মতা উ  িবভােগর থািকেব। 
 
 
 
 
সু ীম কােটর উপেদ ামূলক এখিতয়ার  
১০৬। যিদ কান সমেয় রা পিতর িনকট তীয়মান হয় য, আইেনর এইরূপ কান  উ ািপত হইয়ােছ বা উ াপেনর 

স াবনা দখা িদয়ােছ, যাহা এমন ধরেণর ও এমন জন-গুরু স  য, সই স েক সু ীম কােটর মতামত হণ করা 



েয়াজন, তাহা হইেল িতিন  আপীল িবভােগর িবেবচনার জন  রণ কিরেত পািরেবন এবং উ  িবভাগ ীয় িবেবচনায় 

উপযু  শুনানীর পর  স েক রা পিতেক ীয় মতামত াপন কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
সু ীম কােটর িবিধ- ণয়ন- মতা  
১০৭। (১) সংসদ কতৃক ণীত য কান আইন-সােপে  সু ীম কাট রা পিতর অনুেমাদন লইয়া েত ক িবভােগর এবং 

অধঃ ন য কান আদালেতর রীিত ও প িত-িনয় েণর জন  িবিধসমূহ ণয়ন কিরেত পািরেবন। 
 
(২) সু ীম কাট এই অনুে েদর (১) দফা এবং এই সংিবধােনর ৬৫[ ১১৩ অনুে েদর] অধীন দািয় সমূেহর ভার উ  

আদালেতর কান এক  িবভাগেক িকংবা এক বা একািধক িবচারকেক অপণ কিরেত পািরেবন। 
 
(৩) এই অনুে েদর অধীন ণীত িবিধসমূহ-সােপে  কা  কা  িবচারকেক লইয়া ৬৬[ কা  িবভােগর কা  ব  গ ত 

হইেব] এবং কা  কা  িবচারক কা  উে েশ  আসন হণ কিরেবন, তাহা ধান িবচারপিত িনধারণ কিরেবন। 
 
(৪) ধান িবচারপিত সু ীম কােটর য কান িবভােগর কেম বীণতম িবচারকেক সই িবভােগ এই অনুে েদর (৩) দফা 
িকংবা এই অনুে েদর অধীন ণীত িবিধসমূহ- ারা অিপত য কান মতা েয়ােগর ভার দান কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
"কাট অব রকড" রূেপ সু ীম কাট  
১০৮। সু ীম কাট এক  "কাট অ  রকড" হইেবন এবং ইহার অবমাননার জন  তদে র আেদশদান বা দ ােদশদােনর 

মতাসহ আইন-সােপে  অনুরূপ আদালেতর সকল মতার অিধকারী থািকেবন। 
 
 
 
 
আদালতসমূেহর উপর ত াবধান ও িনয় ণ  
১০৯। হাইেকাট িবভােগর অধঃ ন সকল ৬৭[ আদালত ও াইবু নােলর] উপর উ  িবভােগর ত াবধান ও িনয় ণ- মতা 

থািকেব। 
 
 
 
 
অধ ন আদালত হইেত হাইেকাট িবভােগ মামলা ানা র  
১১০। হাইেকাট িবভােগর িনকট যিদ সে াষজনকভােব তীয়মান হয় য, উ  িবভােগর কান অধঃ ন আদালেতর িবচারাধীন 

কান মামলায় এই সংিবধােনর ব াখ া-সং া  আইেনর এমন গুরু পূণ  বা এমন জন-গুরু স  িবষয় জিড়ত রিহয়ােছ, 
সংি  মামলার মীমাংসার জন  যাহার স েক িস া  হণ েয়াজন, তাহা হইেল হাইেকাট িবভাগ উ  আদালত হইেত 
মামলা  ত াহার কিরয়া লইেবন এবং 



 
(ক) য়ং মামলা র মীমাংসা কিরেবন; অথবা 
 
(খ) উ  আইেনর র িন ি  কিরেবন এবং উ   স ে  হাইেকাট িবভােগর রােয়র নকলসহ য আদালত হইেত 
মামলা  ত াহার করা হইয়ািছল, সই আদালেত (বা অন  কান অধঃ ন আদালেত) মামলা  ফরত পাঠাইেবন এবং তাহা 
া  হইবার পর সই আদালত উ  রােয়র সিহত স িত র া কিরয়া মামলা র মীমাংসা কিরেত বৃ  হইেবন। 

 
 
 
 
সু ীম কােটর রােয়র বাধ তামূলক কাযকরতা  
১১১। আপীল িবভাগ কতৃক ঘািষত আইন হাইেকাট িবভােগর জন  এবং সু ীম কােটর য কান িবভাগ কতৃক ঘািষত আইন 

অধঃ ন সকল আদালেতর জন  অবশ পালনীয় হইেব। 
 
 
 
 
সু ীম কােটর সহায়তা  
১১২। জাতে র রা ীয় সীমানার অ ভু  সকল িনবাহী ও িবচার িবভাগীয় কতৃপ  সু ীম কােটর সহায়তা কিরেবন। 
 
 
 
 
সু ীম কােটর কমচারীগণ  
১১৩। (১) ধান িবচারপিত িকংবা তঁাহার িনেদশ েম অন  কান িবচারক বা কমচারী সু ীম কােটর কমচারীিদগেক িনযু  

কিরেবন এবং রা পিতর পূবানুেমাদন েম সু ীম কাট কতৃক ণীত িবিধসমূহ-অনুযায়ী এই িনেয়াগদান করা হইেব। 
 
(২) সংসেদর য কান আইেনর িবধানাবলী-সােপে  সু ীম কাট কতৃক ণীত িবিধসমূেহ যরূপ িনধািরত হইেব, সু ীম কােটর 
কমচারীেদর কেমর শতাবলী সইরূপ হইেব। 
 
 
২য় পিরে দ 
অধ ন আদালত 
 
অধ ন আদালত-সমূহ িত া  
১১৪। আইেনর ারা যরূপ িতি ত হইেব, সু ীম কাট ব তীত সইরূপ অন ান  অধ ন আদালত থািকেব। 
 
 
 
 
অধ ন আদালেত িনেয়াগ  
৬৮[ ১১৫। িবচারিবভাগীয় পেদ বা িবচার িবভাগীয় দািয়  পালনকারী ম ািজে ট পেদ রা পিত কতৃক উ  উেদেশ  ণীত 



িবিধসমূহ অনুযায়ী রা পিত িনেয়াগদান কিরেবন।] 
 
 
 
 
অধ ন আদালতসমূেহর িনয় ণ ও শৃ লা  
১১৬। িবচার-কমিবভােগ িনযু  ব ি েদর এবং িবচারিবভাগীয় দািয় পালেন রত ম ািজে টেদর িনয় ণ (কম ল-িনধারণ, 
পেদা িতদান ও ছু -ম ুরীসহ) ও শৃ লািবধান ৬৯[ রা পিতর] উপর ন  থািকেব ৭০[ এবং সু ীম কােটর সিহত 
পরামশ েম রা পিত কতৃক তাহা যু  হইেব]। 
 
 
 
 
িবচারিবভাগীয় কমচারীগণ িবচারকায পালেনর ে  াধীন  
৭১[ ১১৬ক। এই সংিবধােনর িবধানাবলী সােপে  িবচার-কমিবভােগ িনযু  ব ি গণ এবং ম ািজে টগণ িবচারকায পালেনর 

ে  াধীন থািকেবন।] 
 
 
৩য় পিরে দ 
শাসিনক াইবু নাল 

 
শাসিনক াইবু নালসমূহ  

১১৭। (১) ইতঃপূেব যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও িন িলিখত সমুহ স েক বা সমুহ হইেত উ ত িবষয়ািদর উপর ূ
এখিতয়ার েয়ােগর জন  সংসদ আইেনর ারা এক বা একািধক শাসিনক াইবু নাল িতি ত কিরেত পািরেবন- 
 
(ক) নবম ভােগ বিণত িবষয়ািদ এবং অথদ  বা অন  দ সহ জাতে র কেম িনযু  ব ি েদর কেমর শতাবলী; 
 
(খ) য কান রা ায়  উেদ াগ বা সংিবিধব  সরকারী কতৃপে র চালনা ও ব ব াপনা এবং অনুরূপ উেদ াগ বা সংিবিধব  
সরকারী কতৃপে  কমসহ কান আইেনর ারা বা অধীন সরকােরর উপর ন  বা সরকােরর ারা পিরচািলত কান স ি র 
অজন, শাসন, ব ব াপনা ও িবিল-ব ব া; 
 
(গ) য আইেনর উপর এই সংিবধােনর ১০২ অনুে েদর ৭২[ (৩)] দফা েযাজ  হয়, সইরূপ কান আইন। 
 
(২) কান ে  এই অনুে েদর অধীন কান শাসিনক াইবু নাল িতি ত হইেল অনুরূপ াইবু নােলর এখিতয়ােরর অ গত 
কান িবষেয় অন  কান আদালত কানরূপ কাযধারা হণ কিরেবন না বা কান আেদশ দান কিরেবন না: 
 
তেব শত থােক য, সংসদ আইেনর ারা কান াইবু নােলর িস া  পুনিবেবচনা বা অনুরূপ িস াে র িবরুে  আপীেলর িবধান 

কিরেত পািরেবন। 
 
 
ষ  ক ভাগ 
জাতীয় দল- [িবলু ] 
 
৭৩[ িবলু ]  



The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation 
Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িবলু ।] 
 
 
স ম ভাগ 
িনবাচন 
 
িনবাচন কিমশন িত া  
১১৮। (১) ধান িনবাচন কিমশনারেক লইয়া এবং রা পিত সমেয় সমেয় যরূপ িনেদশ কিরেবন, সইরূপ সংখ ক অন ান  
িনবাচন কিমশনারেক লইয়া বাংলােদেশর এক  িনবাচন কিমশন থািকেব এবং উ  িবষেয় ণীত কান আইেনর িবধানাবলী-
সােপে  রা পিত ধান িনবাচন কিমশনারেক ও অন ান  িনবাচন কিমশনারেক িনেয়াগদান কিরেবন। 
 
(২) একািধক িনবাচন কিমশনারেক লইয়া িনবাচন কিমশন গ ত হইেল ধান িনবাচন কিমশনার তাহার সভাপিতরূেপ কায 

কিরেবন। 
 
(৩) এই সংিবধােনর িবধানাবলী-সােপে  কান িনবাচন কিমশনােরর পেদর ময়াদ তঁাহার কাযভার হেণর তািরখ হইেত 

পঁাচ বৎসরকাল হইেব এবং 
 
(ক) ধান িনবাচন কিমশনার-পেদ অিধি ত িছেলন, এমন কান ব ি  জাতে র কেম িনেয়াগলােভর যাগ  হইেবন না; 
 
(খ) অন  কান িনবাচন কিমশনার অনুরূপ পেদ কমাবসােনর পর ধান িনবাচন কিমশনাররূেপ িনেয়াগলােভর যাগ  হইেবন, 
তেব অন  কানভােব জাতে র কেম িনেয়াগলােভর যাগ  হইেবন না। 
 
(৪) িনবাচন কিমশন দািয়  পালেনর ে  াধীন থািকেবন এবং কবল এই সংিবধান ও আইেনর অধীন হইেবন। 
 
(৫) সংসদ কতৃক ণীত য কান আইেনর িবধানাবলী-সােপে  িনবাচন কিমশনারেদর কেমর শতাবলী রা পিত আেদেশর 
ারা যরূপ িনধারণ কিরেবন, সইরূপ হইেব: 

 
তেব শত থােক য, সু ীম কােটর িবচারক যরূপ প িত ও কারেণ অপসািরত হইেত পােরন, সইরূপ প িত ও কারণ ব তীত 

কান িনবাচন কিমশনার অপসািরত হইেবন না। 
 
(৬) কান িনবাচন কিমশনার রা পিতেক উে শ কিরয়া া রযু  প েযােগ ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
িনবাচন কিমশেনর দািয়   
১১৯। ৭৪[ (১) রা পিত পেদর ও সংসেদর িনবাচেনর জন  ভাটার-তািলকা তকরেণর ত াবধান, িনেদশ ও িনয় ণ এবং 

অনুরূপ িনবাচন পিরচালনার দািয়  িনবাচন কিমশেনর উপর ন  থািকেব এবং িনবাচন কিমশন এই সংিবধান ও আইনানুযায়ী 
 
(ক) রা পিত পেদর িনবাচন অনু ান কিরেবন; 
 



(খ) সংসদ-সদস েদর িনবাচন অনু ান কিরেবন; 
 
(গ) সংসেদ িনবাচেনর জন  িনবাচনী এলাকার সীমানা িনধারণ কিরেবন; এবং 
 
(ঘ) রা পিতর পেদর এবং সংসেদর িনবাচেনর জন  ভাটার-তািলকা ত কিরেবন।] 
 
(২) উপির-উ  দফাসমূেহ িনধািরত দািয় সমূেহর অিতির  যরূপ দািয়  এই সংিবধান বা অন  কান আইেনর ারা 

িনধািরত হইেব, িনবাচন কিমশন সইরূপ দািয়  পালন কিরেবন। 
 
 
 
 
িনবাচন কিমশেনর কমচারীগণ  
১২০। এই ভােগর অধীন িনবাচন কিমশেনর উপর ন  দািয়  পালেনর জন  যরূপ কমচারীর েয়াজন হইেব, িনবাচন কিমশন 

অনুেরাধ কিরেল রা পিত িনবাচন কিমশনেক সইরূপ কমচারী দােনর ব ব া কিরেবন। 
 
 
 
 
িত এলাকার জন  এক মা  ভাটার তািলকা  

১২১। সংসেদর িনবাচেনর জন  েত ক আ িলক িনবাচনী এলাকার এক  কিরয়া ভাটার-তািলকা থািকেব এবং ধম, জাত, বণ 

ও নারী-পুরুষেভেদর িভি েত ভাটারেদর িবন  কিরয়া কান িবেশষ ভাটার-তািলকা ণয়ন করা যাইেব না। 
 
 
 
 
ভাটার-তািলকায় নামভুি র যাগ তা  
১২২। (১) া  বয়ে র ভাটািধকার-িভি েত ৭৫[ * * *] সংসেদর িনবাচন অনুি ত হইেব। 
 
(২) কান ব ি  সংসেদর িনবাচেনর জন  িনধািরত কান িনবাচনী এলাকায় ভাটার-তািলকাভু  হইবার অিধকারী হইেবন্ , 
যিদ 
 
(ক) িতিন বাংলােদেশর নাগিরক হন; 
 
(খ) তঁাহার বয়স আঠার বৎসেরর কম না হয়; 
 
(গ) কান যাগ  আদালত কতৃক তঁাহার স েক অ কৃিত  বিলয়া ঘাষণা বহাল না থািকয়া থােক; ৭৬[ এবং] 
 
(ঘ) িতিন ঐ িনবাচনী এলাকার অিধবাসী বা আইেনর ারা ঐ িনবাচনী এলাকার অিধবাসী িবেবিচত হন ৭৭[ ।] 
 
৭৮[ * * *] 
 
৭৯[ * * *] 



 
 
 
 
িনবাচন-অনু ােনর সময়  
১২৩। [ (১) রা পিত-পেদর ময়াদ অবসােনর কারেণ উ  পদ শূন  হইেল ময়াদ-সমাি র তািরেখর পূববত  ন ই হইেত 

ষাট িদেনর মেধ  শূন  পদ পূরেণর জন  িনবাচন অনুি ত হইেব: 
 
তেব শত থােক য, য সংসেদর ারা িতিন িনবািচত হইয়ােছন সই সংসেদর ময়াদকােল রা পিতর কাযকাল শষ হইেল 
সংসেদর পরবত  সাধারণ িনবাচন না হওয়া পয  অনুরূপ শন  পদ পূণ কিরবার জন  িনবাচন অনুি ত হইেব না, এবং 
অনুরূপ সাধারণ িনবাচেনর পর সংসেদর থম বঠেকর িদন হইেত ি শ িদেনর মেধ  রা পিতর শূন  পদ পূণ কিরবার জন  
িনবাচন অনুি ত হইেব। 
 
(২) মৃতু , পদত াগ বা অপসারেণর ফেল রা পিতর পদ শূন  হইেল পদ  শূন  হইবার পর ন ই িদেনর মেধ , তাহা পূণ 
কিরবার জন  িনবাচন অনুি ত হইেব।] 
 
৮১[ (৩) ময়াদ অবসােনর কারেণ অথবা ময়াদ অবসান ব তীত অন  কান কারেণ সংসদ ভাংিগয়া যাইবার পরবত  ন ই 

িদেনর মেধ  সংসদ-সদস েদর সাধারণ িনবাচন অনুি ত হইেব।] 
 
(৪) সংসদ ভাি য়া যাওয়া ব তীত অন  কান কারেণ সংসেদর কান সদস পদ শূন  হইেল পদ  শূন  হইবার ন ই িদেনর 
মেধ  উ  শূন পদ পূণ কিরবার জন  িনবাচন অনুি ত হইেব ৮২[ : 
 
তেব শত থােক য, যিদ ধান িনবাচন কিমশনােরর মেত, কান দব-দূিবপােকর কারেণ এই দফার িনধািরত ময়ােদর মেধ  
উ  িনবাচন অনু ান স ব না হয়, তাহা হইেল উ  ময়ােদর শষ িদেনর পরবত  ন ই িদেনর মেধ  উ  িনবাচন অনুি ত 
হইেব।] 
 
 
 
 
িনবাচন স েক সংসেদর িবধান ণয়েনর মতা  
৮৩[ ১২৪। এই সংিবধােনর িবধানাবলী সােপে  সংসদ আইেনর ারা িনবাচনী এলাকার সীমা িনধারণ, ভাটার-তািলকা 

তকরণ, িনবাচন অনু ান এবং সংসেদর যথাযথ গঠেনর জন  েয়াজনীয় অন ান  িবষয়সহ সংসেদর িনবাচন সং া  বা 
িনবাচেনর সিহত স িকত সকল িবষেয় িবধান ণয়ন কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
িনবাচনী আইন ও িনবাচেনর বধতা  
১২৫। এই সংিবধােন যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও 
 
(ক) এই সংিবধােনর ১২৪ অনুে েদর অধীন ণীত বা ণীত বিলয়া িবেবিচত িনবাচনী এলাকার সীমা িনধারণ, িকংবা 
অনুরূপ িনবাচনী এলাকার জন  আসন-ব ন স িকত য কান আইেনর বধতা স েক আদালেত  উ াপন করা যাইেব 
না; 



 
(খ) সংসদ কতৃক ণীত কান আইেনর ারা বা অধীন িবধান-অনুযায়ী কতৃপে র িনকট এবং অনুরূপভােব িনধািরত 
ণালীেত িনবাচনী দরখা  ব তীত ৮৪[ রা পিত ৮৫[ * * *] পেদ] িনবাচন বা সংসেদর কান িনবাচন স েক কান  

উ াপন করা যাইেব না। 
 
 
 
 
িনবাচন কিমশনেক িনবাহী কতৃপে র সহায়তাদান  
১২৬। িনবাচন কিমশেনর দািয় পালেন সহায়তা করা সকল িনবাহী কতৃপে র কতব  হইেব। 
 
 
অ ম ভাগ 
মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক 
 
মহা িহসাব-িনরী ক পেদর িত া  
১২৭। (১) বাংলােদেশর একজন মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক (অতঃপর "মহা িহসাব-িনরী ক" নােম অিভিহত) 

থািকেবন এবং তঁাহােক রা পিত িনেয়াগদান কিরেবন। 
 
(২) এই সংিবধান ও সংসদ কতৃক ণীত য কান আইেনর িবধানাবলী সােপে  মহা িহসাব-িনরী েকর কেমর শতাবলী 
রা পিত আেদেশর ারা যরূপ িনধারণ কিরেবন, সইরূপ হইেব। 
 
 
 
 
মহা-িহসাব িনরী েকর দািয়   
১২৮। (১) মহা িহসাব-িনরী ক জাতে র সরকারী িহসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কতৃপ  ও কমচারীর সরকারী 

িহসাব িনরী া কিরেবন ও অনুরূপ িহসাব স েক িরেপাটদান কিরেবন এবং সই উে েশ  িতিন িকংবা সই েয়াজেন তঁাহার 
ারা মতা া  কান ব ি  জাতে র কেম িনযু  য কান ব ি র দখলভু  সকল নিথ, বিহ, রিসদ, দিলল, নগদ অথ, 
া , জািমন, ভা ার বা অন  কার সরকারী স ি  পরী ার অিধকারী হইেবন। 

 
(২) এই অনুে েদর (১) দফায় বিণত িবধানাবলীর হািন না কিরয়া িবধান করা হইেতেছ য, আইেনর ারা ত ভােব 
িতি ত কান যৗথ সং ার ে  আইেনর ারা যরূপ ব ি  কতৃক উ  সং ার িহসাব িনরী ার ও অনুরূপ িহসাব স েক 

িরেপাট দােনর ব ব া করা হইয়া থােক, সইরূপ ব ি  কতৃক অনুরূপ িহসাব িনরী া ও অনুরূপ িহসাব স েক িরেপাট দান 

করা যাইেব। 
 
(৩) এই অনুে েদর (১) দফায় িনধািরত দািয় সমূহ ব তীত সংসদ আইেনর ারা যরূপ িনধারণ কিরেবন, মহা িহসাব-
িনরী কেক সইরূপ দািয় ভার অপণ কিরেত পািরেবন এবং এই দফার অধীন িবধানাবলী ণীত না হওয়া পয  রা পিত 

আেদেশর ারা অনুরূপ িবধানাবলী ণয়ন কিরেত পািরেবন। 
 
(৪) এই অনুে েদর (১) দফার অধীন দািয় পালেনর ে  মহা িহসাব-িনরী কেক অন  কান ব ি  বা কতৃপে র 

পিরচালনা বা িনয় েণর অধীন করা হইেব না। 



 
 
 
 
মহা িহসাব-িনরী েকর কেমর ময়াদ  
১২৯। ৮৬[ (১) এই অনুে েদর িবধানাবলী-সােপে  মহা িহসাব-িনরী ক তঁাহার দািয়  হেণর তািরখ হইেত পঁাচ বৎসর 
বা তঁাহার পঁয়ষি  বৎসর বয়স পূণ হওয়া ইহার মেধ  যাহা অে  ঘেট, সই কাল পয  ীয় পেদ বহাল থািকেবন।] 
 
(২) সু ীম কােটর কান িবচারক যরূপ প িত ও কারেণ অপসািরত হইেত পােরন, সইরূপ প িত ও কারণ ব তীত মহা 

িহসাব-িনরী ক অপসািরত হইেবন না। 
 
(৩) মহা িহসাব-িনরী ক রা পিতেক উে শ কিরয়া া রযু  প েযােগ ীয় পদ ত াগ কিরেত পািরেবন। 
 
(৪) কমাবসােনর পর মহা িহসাব-িনরী ক জাতে র কেম অন  কান পেদ িনযু  হইবার যাগ  হইেবন না। 
 
 
 
 
অ ায়ী মহা িহসাব-িনরী ক  
১৩০। কান সমেয় মহা িহসাব-িনরী েকর পদ শূন  থািকেল িকংবা অনুপি িত, অসু তা বা অন  কান কারেণ িতিন 
কাযভার পালেন অ ম বিলয়া রা পিতর িনকট সে াষজনকভােব তীয়মান হইেল মত এই সংিবধােনর ১২৭ অনুে েদর 
অধীন কান িনেয়াগদান না করা পয  িকংবা মহা িহসাব-িনরী ক পুনরায় ীয় দািয়  হণ না করা পয  রা পিত কান 

ব ি েক মহা িহসাব-িনরী করূেপ কায কিরবার জন  এবং উ  পেদর দািয় ভার পালেনর জন  িনেয়াগদান কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
জাতে র িহসাব-র ার আকার ও প িত  

১৩১। রা পিতর অনুেমাদন েম মহা িহসাব-িনরী ক যরূপ িনধারণ কিরেবন, সইরূপ আকার ও প িতেত জাতে র িহসাব 

রি ত হইেব। 
 
 
 
 
সংসেদ মহা িহসাব-িনরী েকর িরেপাট উপ াপন  
১৩২। জাতে র িহসাব স িকত মহা িহসাব-িনরী েকর িরেপাটসমূহ রা পিতর িনকট পশ করা হইেব এবং রা পিত তাহা 

সংসেদ পশ কিরবার ব ব া কিরেবন। 
 
 
নবম ভাগ 
বাংলােদেশর কমিবভাগ 
১ম পিরে দ 



কমিবভাগ 
 
িনেয়াগ ও কেমর শতাবলী  
১৩৩। এই সংিবধােনর িবধানাবলী-সােপে  সংসদ আইেনর ারা জাতে র কেম কমচারীেদর িনেয়াগ ও কেমর শতাবলী 
িনয় ণ কিরেত পািরেবন: 
 
তেব শত থােক য, এই উে েশ  আইেনর ারা বা অধীন িবধান ণীত না হওয়া পয  অনুরূপ কমচারীেদর িনেয়াগ ও কেমর 
শতাবলী িনয় ণ কিরয়া িবিধসমূহ- ণয়েনর মতা রা পিতর থািকেব এবং অনুরূপ য কান আইেনর িবধানাবলী-সােপে  

অনুরূপ িবিধসমূহ কাযকর হইেব। 
 
 
 
 
কেমর ময়াদ  
১৩৪। এই সংিবধােনর ারা অন রূপ িবধান না করা হইয়া থািকেল জাতে র কেম িনযু  েত ক ব ি  রা পিতর 

সে াষানুযায়ী সময়সীমা পয  ীয় পেদ বহাল থািকেবন। 
 
 
 
 
অসামিরক সরকারী কমচারীেদর বরখা  ভৃিত  
১৩৫। (১) জাতে র কেম অসামিরক পেদ িনযু  কান ব ি  তঁাহার িনেয়াগকারী কতৃপ -অেপ া অধঃ ন কান কতৃপে র 

ারা বরখা  বা অপসািরত বা পদাবনিমত হইেবন না। 
 
(২) অনুরূপ পেদ িনযু  কান ব ি েক তঁাহার স েক ািবত ব ব া হেণর িবরুে  কারণ দশাইবার যুি স ত সুেযাগদান 
না করা পয  তঁাহােক বরখা  বা অপসািরত বা পদাবনিমত করা যাইেব না: 
 
তেব শত থােক য, এই দফা সই সকল ে  েযাজ  হইেব না, যখােন 
 
(অ) কান ব ি  য আচরেণর ফেল ফৗজদারী অপরােধ দি ত হইয়ােছন, সই আচরেণর জন  তঁাহােক বরখা , অপসািরত বা 
পদাবনিমত করা হইয়ােছ; অথবা 
 
(আ) কান ব ি েক বরখা , অপসািরত বা পদাবনিমত কিরবার মতাস  কতৃপে র িনকট সে াষজনকভােব তীয়মান 
হয় য, কান কারেণ- যাহা উ  কতৃপ  িলিপব  কিরেবন- উ  ব ি েক কারণ দশাইবার সুেযাগদান করা যুি স তভােব 
স ব নেহ; অথবা 
 
(ই) রা পিতর িনকট সে াষজনকভােব তীয়মান হয় য, রাে র িনরাপ ার ােথ উ  ব ি েক অনুরূপ সুেযাগদান সমীচীন 

নেহ। 
 
(৩) অনুরূপ কান ব ি েক এই অনুে েদর (২) দফায় বিণত কারণ দশাইবার সুেযাগদান করা যুি স তভােব স ব িক না, 
এইরূপ  উ ািপত হইেল সই স েক তঁাহােক বরখা , অপসািরত বা পদাবনিমত কিরবার মতাস  কতৃপে র িস া  

চূড়া  হইেব। 
 



(৪) য ে  কান ব ি  কান িলিখত চুি র অধীন জাতে র কেম িনযু  হইয়ােছন এবং উ  চুি র শতাবলী-অনুযায়ী 
যথাযথ না েশর ারা চুি র অবসান ঘটান হইয়ােছ, সই ে  চুি র অনুরূপ অবসােনর জন  িতিন এই অনুে েদর 
উে শ সাধনকে  পদ হইেত অপসািরত হইয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব না। 
 
 
 
 
কমিবভাগ-পুনগঠন  
১৩৬। আইেনর ারা জাতে র কমিবভাগসমূেহর সৃি , সংযু করণ ও এক ীকরণসহ পুনগঠেনর িবধান করা যাইেব এবং 

অনুরূপ আইন জাতে র কেম িনযু  কান ব ি র কেমর শতাবলীর তারতম  কিরেত ও তাহা রদ কিরেত পািরেব। 
 
 
২য় পিরে দ 
সরকারী কম কিমশন 
 
কিমশন- িত া  
১৩৭। আইেনর ারা বাংলােদেশর জন  এক বা একািধক সরকারী কম কিমশন িত ার িবধান করা যাইেব এবং একজন 

সভাপিতেক ও আইেনর ারা যরূপ িনধািরত হইেব, সইরূপ অন ান  সদস েক লইয়া েত ক কিমশন গ ত হইেব। 
 
 
 
 
সদস -িনেয়াগ  
১৩৮। (১) েত ক সরকারী কম কিমশেনর সভাপিত ও অন ান  সদস  রা পিত কতৃক িনযু  হইেবন: 
 
তেব শত থােক য, েত ক কিমশেনর যতদূর স ব অেধক (তেব অেধেকর কম নেহ) সংখ ক সদস  এমন ব ি গণ হইেবন, 
যঁাহারা িড় বৎসর বা তেতািধককাল বাংলােদেশর রা ীয় সীমানার মেধ  য কান সমেয় কাযরত কান সরকােরর কেম কান 
পেদ অিধি ত িছেলন। 
 
(২) সংসদ কতৃক ণীত য কান আইন-সােপে  কান সরকারী কম কিমশেনর সভাপিত ও অন ান  সদেস র কেমর শতাবলী 
রা পিত আেদেশর ারা যরূপ িনধারণ কিরেবন, সইরূপ হইেব। 
 
 
 
 
পেদর ময়াদ  
১৩৯। (১) এই অনুে েদর িবধানাবলী-সােপে  কান সরকারী কম কিমশেনর সভাপিত বা অন  কান সদস  তঁাহার দািয়  

হেণর তািরখ হইেত পঁাচ বৎসর বা তঁাহার ৮৭[ পয়ষি ] বৎসর বয়স পূণ হওয়া ইহার মেধ  যাহা অে  ঘেট, সই কাল 
পয  ীয় পেদ বহাল থািকেবন। 
 
(২) সু ীম কােটর কান িবচারক যরূপ প িত ও কারেণ অপসািরত হইেত পােরন, সইরূপ প িত ও কারণ ব তীত কান 



সরকারী কম কিমশেনর সভাপিত বা অন  কান সদস  অপসািরত হইেবন না। 
 
(৩) কান সরকারী কম কিমশেনর সভাপিত বা অন  কান সদস  রা পিতেক উে শ কিরয়া া রযু  প েযােগ ীয় পদ 

ত াগ কিরেত পািরেবন। 
 
(৪) কমাবসােনর পর কান সরকারী কম কিমশেনর সদস  জাতে র কেম পুনরায় িনযু  হইবার যাগ  থািকেবন না, তেব 
এই অনুে েদর (১) দফা-সােপে  
 
(ক) কমাবসােনর পর কান সভাপিত এক ময়ােদর জন  পুনিনেয়াগলােভর যাগ  থািকেবন; এবং 
 
(খ) কমাবসােনর পর কান সদস  (সভাপিত ব তীত) এক ময়ােদর জন  িকংবা কান সরকারী কম কিমশেনর সভাপিতরূেপ 
িনেয়াগলােভর যাগ  থািকেবন। 
 
 
 
 
কিমশেনর দািয়   
১৪০। (১) কান সরকারী কম কিমশেনর দািয়  হইেব 
 
(ক) জাতে র কেম িনেয়াগদােনর জন  উপযু  ব ি িদগেক মেনানয়েনর উে েশ  যাচাই ও পরী া-পিরচালনা; 
 
(খ) এই অনুে েদর (২) দফা অনুযায়ী রা পিত কতৃক কান িবষয় স েক কিমশেনর পরামশ চাওয়া হইেল িকংবা 
কিমশেনর দািয় -সং া  কান িবষয় কিমশেনর িনকট রণ করা হইেল সই স ে  রা পিতেক উপেদশ দান; এবং 
 
(গ) আইেনর ারা িনধািরত অন ান  দািয়  পালন। 
 
(২) সংসদ কতৃক ণীত কান আইন এবং কান কিমশেনর সিহত পরামশ েম রা পিত কতৃক ণীত কান িবধােনর (যাহা 
অনুরূপ আইেনর সিহত অসম স নেহ) িবধানাবলী-সােপে  রা পিত িন িলিখত সমূেহ কান কিমশেনর সিহত পরামশ 
কিরেবন: 
 
(ক) জাতে র কেমর জন  যাগ তা ও তাহােত িনেয়ােগর প িত স িকত িবষয়ািদ; 
 
(খ) জাতে র কেম িনেয়াগদান, উ  কেমর এক শাখা হইেত অন  শাখায় পেদা িতদান ও বদিলকরণ এবং অনুরূপ 
িনেয়াগদান, পেদা িতদান বা বদিলকরেণর জন  াথ র উপেযািগতা-িনণয় স েক অনুসরণীয় নীিতসমূহ; 
 
(গ) অবসর ভাতার অিধকারসহ জাতে র কেমর শতাবলীেক ভািবত কের, এইরূপ িবষয়ািদ; এবং 
 
(ঘ) জাতে র কেমর শৃ লামূলক িবষয়ািদ। 
 
 
 
 
বািষক িরেপাট  



১৪১। (১) েত ক কিমশন িত বৎসর মাচ মােসর থম িদবেস বা তাহার পূেব পূববত  একি েশ িডেস ের সমা  এক 

বৎসের ীয় কাযাবলী স ে  িরেপাট ত কিরেবন এবং তাহা রা পিতর িনকট পশ কিরেবন। 
 
(২) িরেপােটর সিহত এক  ারকিলিপ থািকেব, যাহােত 
 
(ক) কান ে  কিমশেনর কান পরামশ গৃহীত না হইয়া থািকেল সই  এবং পরামশ গৃহীত না হইবার কারণ; এবং 
 
(খ) য সকল ে  কিমশেনর সিহত পরামশ করা উিচত িছল অথচ পরামশ করা হয় নাই, সই সকল  এবং পরামশ 
না কিরবার কারণ; 
 
স ে  কিমশন যতদূর অবগত, ততদূর িলিপব  কিরেবন। 
 
(৩) য বৎসর িরেপাট পশ করা হইয়ােছ, সই বৎসর একি েশ মােচর পর অনুি ত সংসেদর থম বঠেক রা পিত উ  

িরেপাট ও ারকিলিপ সংসেদ উপ াপেনর ব ব া কিরেবন। 
 
 
নবম-ক ভাগ 
জরুরী িবধানাবলী 
 
জরুরী-অব া ঘাষণা  
১৪১ক। (১) রা পিতর িনকট যিদ সে াষজনকভােব তীয়মান হয় য, এমন জরুরী-অব া িবদ মান রিহয়ােছ, যাহােত যু  বা 
বিহরা মণ বা অভ রীণ গালেযােগর ারা বাংলােদশ বা উহার য কান অংেশর িনরাপ া বা অথৈনিতক জীবন িবপেদর 
স খীনু , তাহা হইেল িতিন জরুরী-অব া ঘাষণা কিরেত পািরেব ৮৮[ : 
 
তেব শত থােক য, অনুরূপ ঘাষণার বধতার জন  ঘাষণার পূেবই ধানম ীর িত- া র েয়াজন হইেব।] 
 
৮৯[ * * *] 
 
(২) জরুরী-অব ার ঘাষণা 
 
(ক) পরবত  কান ঘাষণার ারা ত াহার করা যাইেব; 
 
(খ) সংসেদ উপ ািপত হইেব; 
 
(গ) একশত িড় িদন অিতবািহত হইবার পূেব সংসেদর াব- ারা অনুেমািদত না হইেল উ  সমেয়র অবসােন কাযকর 
থািকেব না: 
 
তেব শত থােক য, যিদ সংসদ ভাি য়া যাওয়া অব ায় অনুরূপ কান ঘাষণা জারী করা হয় িকংবা এই দফার (গ) উপ-
দফায় বিণত এক শত িড় িদেনর মেধ  সংসদ ভাি য়া যায়, তাহা হইেল তাহা পুনগ ত হইবার পর সংসেদর থম বঠেকর 
তািরখ হইেত ি শ িদন অিতবািহত হইবার পূেব ঘাষণা  অনুেমাদন কিরয়া সংসেদ াব গৃহীত না হওয়া পয  উ  ি শ 

িদেনর অবসােন অনুরূপ ঘাষণা কাযকর থািকেব না। 
 
(৩) যু  বা বিহরা মণ বা অভ রীণ গালেযােগর িবপদ আস  বিলয়া রা পিতর িনকট সে াষজনকভােব তীয়মান হইেল 



কৃত যু  বা বিহরা মণ বা অভ রীণ গালেযাগ সংঘ ত হইবার পূেব িতিন অনুরূপ যু  বা বিহরা মণ বা অভ রীণ 

গালেযােগর জন  বাংলােদশ বা উহার য কান অংেশর িনরাপ া িবপ  বিলয়া জরুরী-অব া ঘাষণা কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
জরুরী-অব ার সময় সংিবধােনর কিতপয় অনুে েদর িবধান িগতকরণ  
১৪১খ। এই সংিবধােনর তৃতীয় ভােগর অ গত িবধানাবলীর কারেণ রা  য আইন ণয়ন কিরেত ও িনবাহী ব ব া হণ 

কিরেত স ম নেহন, জরুরী-অব া ঘাষণার কাযকরতা-কােল এই সংিবধােনর ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুে দসমূেহর 
কান িকছুই সইরূপ আইন- ণয়ন ও িনবাহী ব ব া হণ স িকত রাে র মতােক সীমাব  কিরেব না; তেব অনুরূপভােব 
ণীত কান আইেনর কতৃে  যাহা করা হইয়ােছ বা করা হয় নাই, তাহা ব তীত অনুরূপ আইন য পিরমােণ কতৃ হীন, জরুরী-

অব ার ঘাষণা অকাযকর হইবার অব বিহত পের তাহা সই পিরমােণ অকাযকর হইেব। 
 
 
 
 
জরুরী-অব ার সময় মৗিলক অিধকারসমূহ িগতকরণ  
১৪১গ। (১) জরুরী-অব া ঘাষণার ৯০[ কাযকরতা-কােল ধানম ীর িলিখত পরামশ অনুযায়ী রা পিত] আেদেশর ারা 

ঘাষণা কিরেত পািরেবন য, আেদেশ উে িখত এবং সংিবধােনর তৃতীয় ভােগর অ গত মৗিলক অিধকারসমূহ বলবৎকরেণর 
জন  আদালেত মামলা রুজু কিরবার অিধকার এবং আেদেশ অনুরূপভােব উে িখত কান অিধকার বলবৎকরেণর জন  কান 
আদালেত িবেবচনাধীন সকল মামলা জরুরী-অব া ঘাষণার কাযকরতা-কােল িকংবা উ  আেদেশর ারা িনধািরত তর 

কােলর জন  িগত থািকেব। 
 
(২) সম  বাংলােদশ বা উহার য কান অংেশ এই অনুে েদর অধীন ণীত আেদশ েযাজ  হইেত পািরেব। 
 
(৩) এই অনুে েদর অধীন ণীত েত ক আেদশ যথাস ব শী  সংসেদ উপ ািপত হইেব।] 
 
 
দশম ভাগ 
সংিবধান-সংেশাধন 
 
সংিবধােনর িবধান ৯১[ সংেশাধেনর] মতা  
১৪২। ৯২[ (১)] এই সংিবধােন যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও 
 
(ক) সংসেদর আইন- ারা এই সংিবধােনর কান িবধান ৯৩[ সংেযাজন, পিরবতন, িত াপন বা রিহতকরেণর ারা 
সংেশািধত] হইেত পািরেব: 
 
তেব শত থােক য, 
 
(অ) অনুরূপ ৯৪[ সংেশাধনীর] জন  আনীত কান িবেলর স ূণ িশরনামায় এই সংিবধােনর কান িবধান সংেশাধন ৯৫[ * 
* *] করা হইেব বিলয়া রূেপ উে খ না থািকেল িবল  িবেবচনার জন  হণ করা যাইেব না; 
 
(আ) সংসেদর মাট সদস -সংখ ার অনূ ন দুই-তৃতীয়াংশ ভােট গৃহীত না হইেল অনুরূপ কান িবেল স িতদােনর জন  তাহা 



রা পিতর িনকট উপ ািপত হইেব না; 
 
(খ) উপির-উ  উপােয় কান িবল গৃহীত হইবার পর স িতর জন  রা পিতর িনকট তাহা উপ ািপত হইেল উপ াপেনর 
সাত িদেনর মেধ  িতিন িবল েত স িতদান কিরেবন, এবং িতিন তাহা কিরেত অসমথ হইেল উ  ময়ােদর অবসােন িতিন 

িবল েত স িতদান কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব। 
 
৯৬[ (১ক) (১) দফায় যাহা বলা হইয়ােছ, তাহা সে ও এই সংিবধােনর াবনার অথবা ৮, ৪৮ ৯৭[ বা] ৫৬ ৯৮[ * 
* *] অনুে দ অথবা এই অনুে েদর কান িবধানাবলীর সংেশাধেনর ব ব া রিহয়ােছ এইরূপ কান িবল উপির-উ  উপােয় 
গৃহীত হইবার পর স িতর জন  রা পিতর িনকট উপ ািপত হইেল উপ াপেনর সাত িদেনর মেধ  িতিন িবল েত স িতদান 

কিরেবন িক কিরেবন না এই  গণ-ভােট রেণর ব ব া কিরেবন। 
 
(১খ) এই অনুে েদর অধীন গণ-ভাট ৯৯[ সংসদ] িনবাচেনর জন  তকৃত ভাটার তািলকাভু  ব ি গেণর মেধ  িনবাচন ্

কিমশন কতৃক আইেনর ারা িনধািরত ময়ােদর মেধ  ও প িতেত পিরচািলত হইেব। 
 
(১গ) এই অনুে েদর অধীন কান িবল স েক পিরচািলত গণ-ভােটর ফলাফল যিদন ঘািষত হয় সইিদন- 
 
(অ) দ  সমুদয় ভােটর সংখ াগির  ভাট উ  িবেল স িতদােনর পে  দান করা হইয়া থািকেল, রা পিত িবল েত 
স িতদান কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব, অথবা 
 
(আ) দ  সমুদয় ভােটর সংখ াগির  ভাট উ  িবেল স িতদােনর পে  দান করা না হইয়া থািকেল, রা পিত িবল েত 
স িতদােন িবরত রিহয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব।] 
 
১০০[ (১ঘ) (১গ) দফার কান িকছুই মি সভা বা সংসেদর উপর আ া বা অনা া বিলয়া গণ  হইেব না।] 
 
[ (২) এই অনুে েদর অধীন ণীত কান সংেশাধেনর ে  ২৬ অনুে েদর কান িকছুই েযাজ  হইেব না।] 
 
 
একাদশ ভাগ 
িবিবধ 
 
জাতে র স ি   

১৪৩। (১) আইনস তভােব জাতে র উপর ন  য কান ভূিম বা স ি  ব তীত িন িলিখত জাতে র উপর ন  

হইেব: 
 
(ক) বাংলােদেশর য কান ভূিমর অ ঃ  সকল খিনজ ও অন ান  মূল স  সাম ী; 
 
(খ) বাংলােদেশর রা ীয় জলসীমার অ বত  মহাসাগেরর অ ঃ  িকংবা বাংলােদেশর মহীেসাপােনর উপির  মহাসাগেরর অ ঃ  
সকল ভূিম, খিনজ ও অন ান  মূল স  সাম ী; এবং 
 
(গ) বাংলােদেশ অবি ত কৃত মািলকিবহীন য কান স ি । 
 
(২) সংসদ সমেয় সমেয় আইেনর ারা বাংলােদেশর রা ীয় সীমানার এবং বাংলােদেশর রা ীয় জলসীমা ও মহীেসাপােনর 



সীমা-িনধারেণর িবধান কিরেত পািরেবন। 
 
 
 
 
স ি  ও কারবার ভৃিত- সে  িনবাহী কতৃ   
১৪৪। জাতে র িনবাহী কতৃে  স ি  হণ, িব য়, হ া র, ব কদান ও িবিল-ব ব া, য কান কারবার বা ব বসায়-চালনা 

এবং য কান চুি  ণয়ন করা যাইেব। 
 
 
 
 
চুি  ও দিলল  
১৪৫। (১) জাতে র িনবাহী কতে  ণীত সকল চুি  ও দিলল রা পিত কতৃক ণীত বিলয়া কাশ করা হইেব এবং 

রা পিত যরূপ িনেদশ বা মতা দান কিরেবন, তঁাহার পে  সইরূপ ব ি  কতৃক ও সইরূপ ণালীেত তাহা স ািদত হইেব। 
 
(২) জাতে র িনবাহী কতৃে  কান চুি  বা দিলল ণয়ন বা স াদন করা হইেল উ  কতৃে  অনুরূপ চুি  বা দিলল 
ণয়ন বা স াদন কিরবার জন  রা পিত িকংবা অন  কান ব ি  ব ি গতভােব দায়ী হইেবন না, তেব এই অনুে দ 

সরকােরর িবরুে  যথাযথ কাযধারা আনয়েন কান ব ি র অিধকার  কিরেব নাু । 
 
 
 
 
আ জািতক চুি   
[ ১৪৫ক। িবেদেশর সিহত স ািদত সকল চুি  রা পিতর িনকট পশ করা হইেব, এবং রা পিত তাহা সংসেদ পশ কিরবার 

ব ব া কিরেবন: 
 
[ তেব শত থােক য, জাতীয় িনরাপ ার সিহত সংি  অনুরূপ কান চুি  কবলমা  সংসেদর গাপন বঠেক পশ করা 

হইেব।]] 
 
 
 
 
বাংলােদেশর নােম মামলা  
১৪৬। "বাংলােদশ"-এই নােম বাংলােদশ সরকার কতৃক বা বাংলােদশ সরকােরর িবরুে  মামলা দােয়র করা যাইেত পািরেব। 
 
 
 
 
কিতপয় পদািধকারীর পাির িমক ভৃিত  
১৪৭। (১) এই অনুে দ েযাজ  হয়, এইরূপ কান পেদ অিধি ত বা কমরত ব ি র পাির িমক, িবেশষ-অিধকার ও কেমর 
অন ান  শত সংসেদর আইেনর ারা বা অধীন িনধািরত হইেব, তেব অনুরূপভােব িনধািরত না হওয়া পয  



 
(ক) এই সংিবধান বতেনর অব বিহত পূেব মত সংি  পেদ অিধি ত বা কমরত ব ি র ে  তাহা যরূপ েযাজ  
িছল, সইরূপ হইেব; অথবা 
 
(খ) অব বিহত পূববত  উপ-দফা েযাজ  না হইেল রা পিত আেদেশর ারা যরূপ িনণয় কিরেবন, সইরূপ হইেব। 
 
(২) এই অনুে দ েযাজ  হয়, এইরূপ কান পেদ অিধি ত বা কমরত ব ি র কাযভারকােল তঁাহার পাির িমক, িবেশষ 
অিধকার ও কেমর অন ান  শেতর এমন তারতম  করা যাইেব না, যাহা তঁাহার পে  অসুিবধাজনক হইেত পাের। 
 
(৩) এই অনুে দ েযাজ  হয়, এইরূপ কান পেদ িনযু  বা কমরত ব ি  কান লাভজনক পদ িকংবা বতনািদযু  পদ বা 
মযাদায় বহাল হইেবন না িকংবা মুনাফালােভর উে শ যু  কান কা ানী, সিমিত বা িত ােনর ব ব াপনায় বা পিরচালনায় 
কানরূপ অংশ হণ কিরেবন না: 
 
তেব শত থােক য, এই দফার উে শ সাধনকে  উপেরর থেমাি লিখত পেদ অিধি ত বা কমরত রিহয়ােছন, কবল এই কারেণ 
কান ব ি  অনুরূপ লাভজনক পদ বা বতনািদযু  পদ বা মযাদায় অিধি ত বিলয়া গণ  হইেবন না। 
 
(৪) এই অনুে দ িন িলিখত পদসমূেহ েযাজ  হইেব: 
 
(ক) রা পিত, 
 
[ * * *] 
 
[ (খ) ধানম ী বা ধান উপেদ া;] 
 
(গ) ীকার বা ডপু  ীকার, 
 
[ (ঘ) ম ী, উপেদ া, িতম ী বা উপ-ম ী;] 
 
(ঙ) সু ীম কােটর িবচারক, 
 
(চ) মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক, 
 
(ছ) িনবাচন কিমশনার, 
 
(জ) সরকারী কম কিমশেনর সদস । 
 
 
 
 
পেদর শপথ  
১৪৮। (১) তৃতীয় তফিসেল উি িখত য কান পেদ িনবািচত বা িনযু  ব ি  কাযভার হেণর পূেব উ  তফিসল-অনুযায়ী 

শপথ হণ বা ঘাষণা (এই অনুে েদ "শপথ" বিলয়া অিভিহত) কিরেবন এবং অনুরূপ শপথপে  বা ঘাষণাপে  া রদান 

কিরেবন। 



 
[ * * *] 
 
(২) এই সংিবধােনর অধীন িনিদ  কান ব ি র িনকট শপথ হণ আবশ ক হইেল [ * * *] অনুরূপ ব ি  যরূপ ব ি  ও 

ান িনধারণ কিরেবন, সইরূপ ব ি র িনকট সইরূপ ােন শপথ হণ করা যাইেব। 
 
[ ২(ক) ১২৩ অনুে েদর (৩) দফার অধীন অনুি ত সংসদ সদস েদর সাধারণ িনবাচেনর ফলাফল সরকারী গেজেট 

ািপত হইবার তািরখ হইেত পরবত  িতন িদেনর মেধ  এই সংিবধােনর অধীন এতদুে েশ  িনিদ  ব ি  বা তদুে েশ  অনুরূপ 
ব ি  কতৃক িনধািরত অন  কান ব ি  য কান কারেণ িনবািচত সদস েদর শপথ পাঠ পিরচালনা কিরেত ব থ হইেল বা না 
কিরেল, ধান িনবাচন কিমশনার উহার পরবত  িতন িদেনর মেধ  উ  শপথ পাঠ পিরচালনা কিরেবন, যন এই সংিবধােনর 
অধীন িতিনই ইহার জন  িনিদ  ব ি ।] 
 
(৩) এই সংিবধােনর অধীন য ে  কান ব ি র পে  কাযভার হেণর পূেব শপথ হণ আবশ ক, সই ে  শপথ হেণর 

অব বিহত পর িতিন কাযভার হণ কিরয়ােছন বিলয়া গণ  হইেব। 
 
 
 
 
চিলত আইেনর হফাজত  

১৪৯। এই সংিবধােনর িবধানাবলী-সােপে  সকল চিলত আইেনর কাযকরতা অব াহত থািকেব, তেব অনুরূপ আইন এই 

সংিবধােনর অধীন ণীত আইেনর ারা সংেশািধত বা রিহত হইেত পািরেব। 
 
 
 
 
াি কালীন ও অ ায়ী িবধানাবলী  

১৫০। এই সংিবধােনর অন  কান িবধান সে ও চতুথ তি সেল বিণত াি কালীন ও অ ায়ী িবধানাবলী কাযকর হইেব। 
 
 
 
 
রিহতকরণ  
১৫১। রা পিতর িন িলিখত আেদশসমূহ এত ারা রিহত করা হইল: 
 
(ক) আইেনর ধারাবািহকতা বলবৎকরণ আেদশ (১৯৭১ সােলর ১০ই এি ল তািরেখ ণীত); 
 
(খ) ১৯৭২ সােলর বাংলােদশ অ ায়ী সংিবধান আেদশ; 
 
(গ) ১৯৭২ সােলর বাংলােদশ হাইেকাট আেদশ (১৯৭২ সােলর িপ.ও. নং ৫); 
 
(ঘ) ১৯৭২ সােলর বাংলেদশ মহা িহসাব-িনরী ক ও িনয় ক আেদশ (১৯৭২ সােলর িপ.ও. নং ১৫); 
 
(ঙ) ১৯৭২ সােলর বাংলােদশ গণপিরষদ আেদশ (১৯৭২ সােলর িপ.ও. নং ২২); 



 
(চ) ১৯৭২ সােলর বাংলােদশ িনবাচন কিমশন আেদশ (১৯৭২ সােলর িপ.ও. নং ২৫); 
 
(ছ) ১৯৭২ সােলর বাংলােদশ সরকারী কম কিমশনসমূহ আেদশ (১৯৭২ সােলর িপ.ও. নং ৩৪); 
 
(জ) ১৯৭২ সােলর বাংলােদশ (সরকারী কম স াদন) আেদশ (১৯৭২ সােলর িপ.ও. নং ৫৮) 
 
 
 
 
ব াখ া  
১৫২। (১) িবষয় বা সে র েয়াজেন অন রূপ না হইেল এই সংিবধােন 
 
"অিধেবশন" (সংসদ- সে ) অথ এই সংিবধান- বতেনর পর িকংবা একবার িগত হইবার বা ভাি য়া যাইবার পর সংসদ 
যখন থম িমিলত হয়, তখন হইেত সংসদ িগত হওয়া বা ভাি য়া যাওয়া পয  বঠকসমূহ; 
 
"অনুে দ" অথ এই সংিবধােনর কান অনুে দ; 
 
[ "উপেদ া" অথ ৫৮গ অনুে েদর অধীন উ  পেদ িনযু  কান ব ি ;] 
 
"অবসর-ভাতা" অথ আংিশকভােব েদয় হউক বা না হউক, য কান অবসর-ভাতা, যাহা কান ব ি েক বা ব ি র ে  
দয়; এবং কান ভিবষ  তহিবেলর চঁাদা বা ইহার সিহত সংেযািজত অিতির  অথ ত পণ-ব পেদেশ দয় অবসরকালীন বতন 
বা আনুেতািষক ইহার অ ভূ  হইেব্ ; 
 
"অথ-বৎসর" অথ জুলাই মােসর থম িদবেস য বৎসেরর আর ; 
 
"আইন" অথ কান আইন, অধ ােদশ, আেদশ, িবিধ, িবধান, উপ-আইন, িব ি  ও অন ান  আইনগত দিলল এবং বাংলােদেশ 
আইেনর মতাস  য কান থা বা রীিত; 
 
[ "আদালত" অথ সু ীম কাটসহ য কান আদালত;] 
 
"আপীল িবভাগ" অথ সু ীম কােটর আপীল িবভাগ; 
 
"উপ-দফা" অথ য দফায় শ  ব ব ত, সই দফার এক  উপ-দফা; 
 
[ * * *] 
 
"ঋণ হণ" বিলেত বাৎসিরক িকি েত পিরেশাধেযাগ  অথসং হ অ ভু  হইেব; এবং "ঋণ" বিলেত তদনুরূপ অথ বুঝাইেব; 
 
"করােরাপ" বিলেত সাধারণ, ানীয় বা িবেশষ-য কান কর, খাজনা, শু  বা িবেশষ কেরর আেরাপ অ ভু  হইেব; এবং 
"কর" বিলেত তদনুরূপ অথ বুঝাইেব; 
 
"গ ারাি " বিলেত কান উেদ ােগর মুনাফা িনধািরত পিরমােণর অেপ া কম হইেল তাহার জন  অথ দান কিরবার 
বাধ বাধকতা-যাহা এই সংিবধান- বতেনর পূেব গৃহীত হইয়ােছ-অ ভু  হইেব; 
 



"জলা-িবচারক" বিলেত অিতির  জলা-িবচারক অ ভু  হইেবন; 
 
"তফিসল" অথ এই সংিবদােনর কান তফিসল; 
 
"দফা" অথ য অনুে েদ শ  ব ব ত, সই অনুে েদর এক  দফা; 
 
"দনা" বিলেত বাৎসিরক িকি  িহসােব মূলধন পিরেশােধর জন  য কান বাধ বাধকতাজিনত দায় এবং য কান গ ারাি যু  
দায় অ ভু  হইেব; এবং " দনার দায়" বিলেত তদনুরূপ অথ বুঝাইেব; 
 
"নাগিরক" অথ নাগিরক -স িকত আইনানুযায়ী য ব ি  বাংলােদেশর নাগিরক; 
 
" চিলত আইন" অথ এই সংিবধান- বতেনর অব বিহত পূেব বাংলােদেশর রা ীয় সীমানায় বা উহার অংশিবেশেষ আইেনর 
মতাস  িক  কাযে ে  সি য় থা ক বা না থা ক, এমন য কান আইন; 

 
" জাত " অথ গণ জাত ী বাংলােদশ; 
 
" জাতে র কম" অথ অসামিরক বা সামিরক মতায় বাংলােদশ সরকার-সং া  য কান কম, চা রী বা পদ এবং আইেনর 
ারা জাতে র কম বিলয়া ঘািষত হইেত পাের, এইরূপ অন  কান কম; 

 
[ " ধান উপেদ া" অথ ৫৮গ অনুে েদর অধীন উ  পেদ িনযু  কান ব ি ;] 
 
" ধান িনবাচন কিমশনার" অথ এই সংিবধােনর ১১৮ অনুে েদর অধীন উ  পেদ িনযু  কান ব ি ; 
 
" ধান িবচারপিত" অথ বাংলােদেশর ধান িবচারপিত; 
 
" শাসিনক একাংশ" অথ জলা িকংবা এই সংিবধােনর ৫৯ অনুে েদর উে শ -সাধনকে  আইেনর ারা অিভিহত অন  কান 
এলাকা; 
 
"িবচারক" অথ সু ীম কােটর কান িবভােগর কান িবচারক; 
 
"িবচার-কমিবভাগ" অথ জলা-িবচারক-পেদর অনূ  কান িবচারিবভাগীয় পেদ অিধি ত ব ি েদর লইয়া গ ত কমিবভাগ; 
 
" বঠক" (সংসদ- সে ) অথ মূলতবী না কিরয়া সংসদ যত ণ ধারাবািহকভােব বঠকরত থােকন, সইরূপ ময়াদ; 
 
"ভাগ" অথ এই সংিবধােনর কান ভাগ; 
 
"রাজধানী" অথ এই সংিবধােনর ৫ অনুে েদর রাজধানী বিলেত য অথ করা হইয়ােছ; 
 
"রাজৈনিতক দল" বিলেত এমন এক  অিধস  বা ব ি সমি  অ ভু , য অিধস  বা ব ি সমি  সংসেদর অভ ের বা 

বািহের াত সূচক কান নােম কায কেরন এবং কান রাজৈনিতক মত চােরর বা কান রাজৈনিতক তৎপরতা পিরচালনার 
উে েশ  অন ান  অিধস  হইেত পৃথক কান অিধস  িহসােব িনজিদগেক কাশ কেরন; 
 
"রা " বিলেত সংসদ, সরকার ও সংিবিধব  সরকারী কতৃপ  অ ভু ; 
 
"রা পিত" অথ এই সংিবধােনর অধীন িনবািচত বাংলােদেশর রা পিত িকংবা সামিয়কভােব উ  পেদ কমরত কান ব ি ; 



 
"শৃ লা-বািহনী" অথ 
 
(ক) ল, নৗ বা িবমান-বািহনী; 
 
(খ) পুিলশ-বািহনী; 
 
(গ) আইেনর ারা সং ার অেথর অ গত বিলয়া ঘািষত য কান শৃ লা-বািহনী; 
 
"শৃ লামূলক আইন" অথ শৃ লা- বািহনীর িনয় ণকারী কান আইন; 
 
"সংিবিধব  সরকারী কত ◌ৃপ " অথ য কান কতৃপ , সং া বা িত ান, যাহার কাযাবলী বা ধান ধান কায কান 
আইন, অধ ােদশ, আেদশ বা বাংলােদেশ আইেনর মতাস  চুি প - ারা অিপত হয়; 
 
"সংসদ" অথ এই সংিবধােনর ৬৫ অনুে দ- ারা িতি ত বাংলােদেশর সংসদ; 
 
"স ি " বিলেত সকল াবর ও অ াবর, ব গত ও িনব গত সকল কার স ি , বািণিজ ক ও িশ গত উেদ াগ এবং 
অনুরূপ স ি  বা উেদ ােগর সিহত সংি  য কান  বা অংশ অ ভু  হইেব; 
 
"সরকারী কমচারী" অথ জাতে র কেম বতনািদযু  পেদ অিধি ত বা কমরত কান ব ি ; 
 
"সরকারী িব ি " অথ বাংলােদেশ গেজেট কািশত কান িব ি ; 
 
"িসিকউির " বিলেত ক অ ভু  হইেব; 
 
"সু ীম কাট" অথ এই সংিবধােনর ৯৪ অনুে দ- ারা গ ত বাংলােদেশর সু ীম কাট; 
 
" ীকার" অথ এই সংিবধােনর ৭৪ অনুে দ-অনুসাের সামিয়কভােব ীকােরর পেদ অিধি ত ব ি ; 
 
"হাইেকাট িবভাগ" অথ সু ীম কােটর হাইেকাট িবভাগ। 
 
(২) ১৮৯৭ সােলর জনােরল েজ  অ া  
 
(ক) সংসেদর কান আইেনর ে  যরূপ েযাজ , এই সংিবধােনর ে  সইরূপ েযাজ  হইেব; 
 
(খ) সংসেদর কান আইেনর ারা রিহত কান আইেনর ে  যরূপ েযাজ , এই সংিবধােনর ারা রিহত িকংবা এই 

সংিবধােনর কারেণ বািতল বা কাযকরতালু  কান আইেনর ে  সইরূপ েযাজ  হইেব। 
 
 
 
 
বতন, উে খ ও িনভরেযাগ  পাঠ  

১৫৩। (১) এই সংিবধানেক "গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধান" বিলয়া উে খ করা হইেব এবং ১৯৭২ সােলর িডেস র 



মােসর ১৬ তািরেখ ইহা বলবৎ হইেব, যাহােক এই সংিবধােন "সংিবধান- বতন" বিলয়া অিভিহত করা হইয়ােছ। 
 
(২) বাংলায় এই সংিবধােনর এক  িনভরেযাগ  পাঠ ও ইংরাজীেত অনুিদত এক  িনভরেযাগ  অনুেমািদত পাঠ থািকেব এবং 
উভয় পাঠ িনভরেযাগ  বিলয়া গণপিরষেদর ীকার সা িফেকট দান কিরেবন। 
 
(৩) এই অনুে েদর (২) দফা-অনুযায়ী সা িফেকটযু  কান পাঠ এই সংিবধােনর িবধানাবলীর চূড়া  মাণ বিলয়া গণ  
হইেব: 
 
তেব শত থােক য, বাংলা ও ইংরাজী পােঠর মেধ  িবেরােধর ে  বাংলা পাঠ াধান  পাইেব। 
 
 
 
 
১ "িবসিম ািহর-রহমািনর রিহম (দয়াময়, পরম দয়াল,ু আ ােহর নােম)" শ গুিল, কমাগুিল এবং ব নীগুিল The Second 
Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 
1978) এর 2nd Schedule বেল সি েবিশত 
 
২ "জাতীয় াধীনতার জন  ঐিতহািসক যুে র" শ গুিল "জাতীয় মুি র জন  ঐিতহািসক সং ােমর" শ গুিলর পিরবেত 
The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation 
Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৩ ি তীয় অনুে দ  পূববত  অনুে েদর পিরবেত The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) 
Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৫ `এবং সংিবধান (তৃতীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৪-এ অ ভু  এলাকা বিলয়া উি লিখত এলাকা, িক  উ  আইেন বিহভূত 
এলাকা বিলয়া উি লিখত এলাকা ত িহভূত; এবং` শ গুিল, কমাগুিল, ব নীগুিল এবং সংখ া  `; এবং` সিমেকালন এবং শ র 
পিরবেত সংিবধান (তৃতীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সেনর ৭৪ নং আইন)-এর ৩ ধারাবেল িত ািপত 
 
৬ অনুে দ ২ক সংিবধান (অ ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৩০ নং আইন)-এর ২ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
৭ অনুে দ ৪ক সংিবধান (চতুদশ সংেশাধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ১৪ নং আইন)-এর ২ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
৮ অনুে দ ৬ The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule ২হফ ঝপযবফঁষব বেল িত ািপত 
 
৯ দফা (১) ও (১ক) পূববত  দফা (১) এর পিরবেত The Second Proclamation (Fifteenth 
Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule 
বেল িত ািপত 
 
১০ অনুে দ ৯ এবং ১০ The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 
(Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
১১ `এবং শাসেনর সকল পযােয় িনবািচত িতিনিধেদর মাধ েম জনগেণর কাযকর অংশ হণ িনি ত হইেব` শ গুিল 
সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন) -এর ২ ধারাবেল িবলু  



 
১২ `এবং শাসেনর সকল পযােয় িনবািচত িতিনিধেদর মাধ েম জনগেণর কাযকর অংশ হণ িনি ত হইেব` শ গুিল সংিবধান 
( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ২ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
১৩ `এবং শাসেনর সকল পযােয় িনবািচত িতিনিধেদর মাধ েম জনগেণর কাযকর অংশ হণ িনি ত হইেব` শ গুিল সংিবধান 
(চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন) -এর ২ ধারাবেল িবলু  
 
১৪ অনুে দ ২৫, উ  অনুে েদর (১) দফারূেপ The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) 
Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল পুনসংখ ািয়ত 
 
১৫ দফা (২) The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল সংেযািজত 
 
১৬ দফা (৩) সংিবধান (ি তীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ২৪ নং আইন) -এর ২ ধারাবেল সংেযািজত 
 
১৭ অনুে দ ৩০ সংিবধান (অ ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৩০ নং আইন) -এর ৩ ধারাবেল 
িত ািপত 

 
১৮ শতাংশ  The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িবলু  
 
১৯ দফা (২) এবং (৩) পূববত  দফা (২) এর পিরবেত The Second Proclamation (Fifteenth 
Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule 
বেল িত ািপত 
 
২০ অনুে দ ৪৪ The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
২১ শতাংশ  The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত। 
 
২২ দফা (৩) সংিবধান ( থম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ১৫ নং আইন)-এর ২ ধারাবেল সংেযািজত 
 
২৩ অনুে দ ৪৭ক সংিবধান ( থম সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ১৫ নং আইন)-এর ৩ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
২৪ অনুে দ ৫৮ক সংিবধান ( েয়াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ১ নং আইন)-এর ২ ধারাবেল 
সি নেবিশত 
 
২৫ `িনয়ি ত হইেব এবং য ময়ােদ ৫৮খ অনুে েদর অধীন িনদলীয় ত াবধায়ক সরকার থািকেব সই ময়ােদ উ  আইন 
রা পিত কত ◌ৃক পিরচািলত হইেব` শ গুিল ও সংখ া  `িনয়ি ত হইেব` শ গুিলর পিরবেত সংিবধান ( েয়াদশ সংেশাধন) 
আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ১ নং আইন) -এর ৪ ধারাবেল িত ািপত 
 
২৬ দফা (২) ও (৩) সংিবধান (ি তীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ২৪ নং আইন) -এর ৪ ধারাবেল 
িবলু  
 



২৭ দফা (৩) সংিবধান (চতুদশ সংেশাধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িত ািপত 
 
২৮ উপ-দফা (ঘঘ) The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল সি নেবিশত 
 
২৯ উপ-দফা (ঙ) The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িবলু  
 
৩০ উপ-দফা (চ) সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল িবলু  
 
৩১ দফা (২ক) The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল সি েবিশত 
 
৩২ `কবল রা পিত, উপ-রা পিত, ধানম ী` শ গুিল ও কমাগুিল `কবল ধানম ী` শ গুিলর পিরবেত সংিবধান (ষ  
সংেশাধন) আইন, ১৯৮১ (১৯৮১ সেনর ১৪ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িত ািপত 
 
৩৩ `উপ-রা পিত,` শ  ও কমা  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) এর ৪ 
ধারাবেল িবলু  
 
৩৪ `উপ- ধানম ী,` শ  ও কমা  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) এর ৪ 
ধারাবেল িবলু  
 
৩৫ দফা (৩) সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল িবলু  
 
৩৬ `পাির িমক` শ  `বতন` শ র পিরবেত সংিবধান (অ ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৩০ নং 
আইন) এর ৪ ধারাবেল িত ািপত 
 
৩৭ `পাির িমক` শ  `বতন` শ র পিরবেত সংিবধান (অ ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৩০ নং 
আইন) এর ৪ ধারাবেল িত ািপত 
 
৩৮ অনুে দ ৭০ সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল িত ািপত 
 
৩৯ শতাংশ  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল িত ািপত 
 
৪০ দফা (৪ক) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল িবলু  
 
৪১ অনুে দ ৭৩ক সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন)-এর ৮ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
৪২ `এবং িতিন কবল তঁাহার ম ণালয় স িকত িবষয় স েক ব ব  রািখেত পািরেবন` শ গুিল সংিবধান ( াদশ 
সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন)-এর ৭ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
৪৩ `, উপ- ধানম ী` কমা ও শ  The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 
1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল সি নেবিশত 
 
৪৪ `উপ- ধানম ী` শ  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন)-এর ৭ ধারাবেল 
িবলু  



 
৪৫ `রা পিতরূেপ কায কিরেল` শ গুিল `রা পিতর দািয়  পালেন রত থািকেল` শ গুিলর পিরবেত সংিবধান (চতুথ 
সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন)-এর ৯ ধারাবেল িত ািপত 
 
৪৬ `সংসেদর েত ক অিধেবশেনর থম বঠেক` শ গুিল সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং 
আইন)-এর ১০ ধারাবেল িবলু  
 
৪৭ `িকংবা তাহােত স িতদােন িবরত রিহেলন বিলয়া ঘাষণা কিরেবন` শ গুিল The Second Proclamation 
(Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd 
Schedule বেল িবলু  
 
৪৮ `মাট সংসদ-সদেস র সংখ াগির  ভােটর ারা` শ গুিল The Second Proclamation (Fifteenth 
Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule 
বেল সি নেবিশত 
 
৪৯ `কান অথ িবল, অথবা সরকারী অথ ব েয়র  জিড়ত রিহয়ােছ এমন কান িবল` শ গুিল ও কমাগুিল `সরকারী অথ 
ব েয়র  জিড়ত রিহয়ােছ, এমন কান অথ িবল বা িবল` শ গুিল ও কমার পিরবেত সংিবধান (চতুদশ সংেশাধন) আইন, 
২০০৪ (২০০৪ সেনর ১৪ নং আইন)-এর ৪ ধারাবেল িত ািপত 
 
৫০ দফা (কক) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ৮ ধারাবেল িবলু  
 
৫১ দফা (৩) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন)- এর ৯ ধারাবেল সংেযািজত 
 
৫২ `পাির িমক` শ  `বতন` শ র পিরবেত সংিবধান (অ ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৩০ নং 
আইন) এর ৪ ধারাবেল িত ািপত 
 
৫৩ দফা (৩) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন)- এর ৯ ধারাবেল সংেযািজত 
 
৫৪ `সংসদ ভাি য়া যাওয়া অব ায় অথবা উহার অিধেবশনকাল ব তীত` শ গুিল `সংসেদর অিধেবশকাল ব তীত` শ গুিলর 
পিরবেত The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৫৫ দফা (১) সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল িত ািপত 
 
৫৬ দফা (২) ও (৩) The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 
(Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৫৭ অনুে দ ৯৬ The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৫৮ `সাতষি ` শ  `পয়ষি ` শ র পিরবেত সংিবধান (চতুদশ সংেশাধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ১৪ নং আইন) 
এর ৫ ধারাবেল িত ািপত 
 
৫৯ ` ধান িবচারপিতর সিহত পরামশ কিরয়া̀  শ গুিল সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং 
আইন) এর ১৫ ধারাবেল িবলু । 



 
৬০ `একজন এ াডহক িবচারক িহসােব য কান অ ায়ী ময়ােদর জন  আপীল িবভােগ আসন হেণর ব ব া কিরেত পািরেবন, 
এবং অনুরূপ িবচারক এইরূপ আসন হণকােল আপীল িবভােগর একজন িবচারেকর ন ায় একই এখিতয়ার ও মতা েয়াগ ও 
দািয়  পালন কিরেবন` শ গুিল ও কমা  `য কান অ ায়ী ময়ােদর জন  আপীল িবভােগ আসন হেণর ব ব া কিরেত 
পািরেবন` শ গুিলর পিরবেত The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 
(Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৬১ অনুে দ ৯৯ The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৬২ `আধা-িবচার িবভাগীয় পদ অথবা ধান উপেদ া বা উপেদ ার পদ` শ গুিল `আধা-িবচার িবভাগীয় পদ` শ গুিলর 
পিরবেত সংিবধান ( েয়াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ১নং আইন)-এর ৫ ধারাবেল িত ািপত 
 
৬৩ মূল ১০০ অনুে দ  পুনবহাল করা হইয়ােছ। কননা সংিবধান (অ ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৩০ 
নং আইন) বেল ১০০ অনুে েদর সংেশাধন মহামান  সু ীম কােটর আপীল িবভাগ কত ◌ৃক এখিতয়ার বিহভূত ও অকাযকর 
ঘাষণা করা হইয়ােছ। [৪১ িড, এল, আর, ১৯৮৯ (এ,িড,) পৃ া-১৬৫]। 
 
৬৪ অনুে দ ১০১ ও ১০২ The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 
(Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৬৫ উপ-দফা (খ) The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৬৬ `১১৩ অনুে েদর` সংখ া ও শ  `১১৩, ১১৫ ও ১১৬ অনুে দ সমূেহর` সংখ াগুিল, কমা ও শ গুিলর পিরবেত The 
Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order 
No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িত ািপত 
 
৬৭ `কা  িবভােগর কা  ব  গ ত হইেব` শ সমূহ পুনবহাল করা হইয়ােছ; কননা সংিবধান (অ ম সংেশাধন) আইন, 
১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৩০ নং আইন) বেল `কা  িবভােগর কা  ব  গ ত হইেব` শ সমূেহর পিরবেত `সু ীম কােটর 
কা  িবভােগর কা  ব  গ ত হইেব বা ১০০ অনুে েদর (৩) দফায় উি লিখত হাইেকাট িবভােগর কা  ায়ী বে র 
কা  ব  গ ত হইেব` শ সমূহ, সংখ াসমূহ এবং ব নীসমূহ িত ািপত হইয়ািছল, যাহা মহামান  সু ীম কােটর আপীল িবভাগ 
কত ◌ৃক এি তয়ার বিহভূত ও অকাযকর ঘাষণা করা হইয়ােছ [৪১ িড,এল,আর, ১৯৮৯ (এ,িড,) পৃঃ ১৬৫] 
 
৬৮ `আদালত ও াইবু ্যনােলর̀  শ গুিল `আদালেতর` শ র পিরবেত সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ 
সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১১ ধারাবেল িত ািপত 
 
৬৯ অনুে দ ১১৫ সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন) এর ১৮ ধারাবেল িত ািপত 
 
৭০ `রা পিতর` শ  `সু ীম কােটর` শ গুিলর পিরবেত সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং 
আইন) এর ১৯ ধারাবেল িত ািপত 
 
৭১ `এবং সু ীম কােটর সিহত পরামশ েম রা পিত কত ◌ৃক তাহা যু  হইেব` শ গুিল The Second 
Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 
1978) এর 2nd Scheduleবেল সি নেবিশত 
 



৭২ অনুে দ ১১৬ক সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২নং আইন) এর ২০ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
৭৩ `(৩)` সংখ া ও ব নীগুিল `(২)` সংখ া ও ব নীগুিলর পিরবেত The Second Proclamation (Fifteenth 
Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule 
বেল িত ািপত 
 
৭৪ `পাির িমক` শ  `বতন` শ র পিরবেত সংিবধান (অ ম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৩০ নং 
আইন) এর ৪ ধারাবেল িত ািপত 
 
৭৫ দফা (১) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১২ ধারাবেল িত ািপত 
 
৭৬ `রা পিত ও উপ- রা পিত পেদর ও` শ গুিল সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং 
আইন) -এর ১৩ ধারাবেল িবলু  
 
৭৭ `এবং` শ  The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল সংেযািজত 
 
৭৮ দঁািড়  (।) `; এবং` সিমেকালন ও শ র পিরবেত The Second Proclamation (Fifteenth 
Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule 
বেল িত ািপত 
 
৭৯ উপ-দফা (ঙ) The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল িবলু  
 
দফা (৩) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১৩ ধারাবেল িবলু  
 
৮১ দফা (১) ও (২) পূববত  দফা (১), (২), (২ক) এবং (২খ) এর পিরবেত সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, 
১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১৪ ধারাবেল িত ািপত 
 
৮২ দফা (৩) সংিবধান ( েয়াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ১ নং আইন) -এর ৬ ধারাবেল িত ািপত 
 
৮৩ (:) কালন  (।) দঁািড়র পিরবেত িত ািপত এবং তৎপর শতাংশ  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ 
(১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১৪ ধরা বেল সংেযািজত 
 
৮৪ অনুে দ ১২৪ সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১৫ ধারাবেল 
িত ািপত 

 
৮৫ `রা পিত ও উপ- রা পিত পেদ` শ গুিল `রা পিত-পেদ` শ গুিলর পিরবেত সংিবধান (নবম সংেশাধন) আইন, ১৯৮৯ 
(১৯৮৯ সেনর ৩৮ নং আইন) -এর ১৩ ধারাবেল িত ািপত 
 
৮৬ `ও উপ- রা পিত` শ গুিল সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১৬ 
ধারাবেল িবলু  
 
৮৭ দফা (১) সংিবধান (চতুদশ সংেশাধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ১৪নং আইন) -এর ৬ ধারাবেল িত ািপত 
 



৮৮ `পয়ষি ` শ  `বাষি ` শ র পিরবেত সংিবধান (চতুদশ সংেশাধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ১৪ নং আইন) -
এর ৭ ধারাবেল িত ািপত 
 
৮৯ (:) কালন  (।) দঁািড়র পিরবেত িত ািপত এবং তৎপর শতাংশ  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ 
(১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১৭ ধারাবেল সংেযািজত 
 
৯০ শতাংশ  সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সেনর ২ নং আইন) -এর ২৭ ধারাবেল িবলু  
 
৯১ `কাযকরতা-কােল ধানম ীর িলিখত পরামশ অনুযায়ী রা পিত` শ গুিল `কাযকরতা-কােল রা পিত` শ গুিলর পিরবেত 
সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১৮ ধারাবেল িত ািপত 
 
৯২ `সংেশাধেনর` শ  `সংেশাধন বা রিহতকরেণর` শ গুিলর পিরবেত সংিবধান (ি তীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ 
সেনর ২৪ নং আইন) -এর ৭ ধারাবেল িত ািপত 
 
৯৩ অনুে দ ১৪২ উ  অনুে েদর (১) দফারূেপ সংিবধান (ি তীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ২৪ নং 
আইন) -এর ৭ ধারাবেল পুনসংখ ািয়ত 
 
৯৪ `সংেযাজন, পিরবতন, িত াপন বা রিহতকরেণর ারা সংেশািধত` শ গুিল ও কমাগুিল `সংেশাধন বা রিহত` শ গুিলর 
পিরবেত সংিবধান (ি তীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ২৪ নং আইন) -এর ৭ ধারাবেল িত ািপত 
 
৯৫ `সংেশাধনীর` শ  `সংেশাধনী বা রিহতকরেণর` শ গুিলর পিরবেত সংিবধান (ি তীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ 
(১৯৭৩ সেনর ২৪ নং আইন) -এর ৭ ধারাবেল িত ািপত 
 
৯৬ `বা রিহত` শ গুিল সংিবধান (ি তীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ২৪ নং আইন) -এর ৭ ধারাবেল 
িবলু  
 
৯৭ দফা (১ক), (১খ) ও (১গ) The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 
(Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল সি নেবিশত 
 
৯৮ `বা` শ  ` , ` কমা র পিরবেত সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন)- এর 
১৯ ধারাবেল িত ািপত 
 
৯৯ `, ৫৮, ৮০ বা ৯২ক` কমাগুিল, সংখ াগুিল এবং শ  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ 
নং আইন)- এর ১৯ ধারাবেল িবলু  
 
১০০ `সংসদ` শ  `রা পিতর পেদ` শ গুিলর পিরবেত সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং 
আইন) -এর ১৯ ধারাবেল িত ািপত 
 
দফা ১(ঘ) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ১৯ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
দফা (২) সংিবধান (ি তীয় সংেশাধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সেনর ২৪ নং আইন) -এর ৭ ধারাবেল সংেযািজত 
 
অনুে দ ১৪৫ক The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second 
Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল সি নেবিশত 
 
শতাংশ  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ২০ ধারাবেল িত ািপত 



 
উপ-দফা (কক) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ২১ ধারাবেল িবলু  
 
উপ-দফা (খ) সংিবধান ( েয়াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ১ নং আইন) -এর ৭ ধারাবেল িত ািপত 
 
উপ-দফা (ঘ) সংিবধান ( েয়াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ১ নং আইন) -এর ৭ ধারাবেল িত ািপত 
 
দফা (১ক) সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ২২ ধারাবেল িবলু  
 
`এবং কান কারেণ সই ব ি র িনকট শপথ হণ স ব না হইেল` শ গুিল সংিবধান (চতুথ সংেশাধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ 
সেনর ২ নং আইন) -এর ২৯ ধারাবেল িবলু  
 
দফা (২ক) সংিবধান (চতুদশ সংেশাধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সেনর ১৪ নং আইন) -এর ৮ ধারাবেল সি নেবিশত 
 
`উপেদ া` অিভব ি র সং া  সংিবধান ( েয়াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ১ নং আইন) -এর ৮ 
ধারাবেল সি নেবিশত 
 
`আদালত` অিভব ি র সং া  The Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 
(Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর 2nd Schedule বেল সি নেবিশত 
 
`উপ-রা পিত` কথার ব াখ া  সংিবধান ( াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর ২৮ নং আইন) -এর ২৩ 
ধারাবেল িবলু  
 
` ধান উপেদ া` অিভব ি র সং া  সংিবধান ( েয়াদশ সংেশাধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সেনর ১ নং আইন) -এর ৮ 
ধারাবেল সি নেবিশত 
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