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তািরখঃ 37 আগস্ট, 3119/22 ভা , 2526
eস, আর, o নং 362-আiন/3119।–Representation of the People Order, 1972 (P.O No.155 of 1972) eর
Article 94 e দত্ত ক্ষমতাবেল িনব র্াচন কিমশন uক্ত Order eর Chapter VI A eর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প িনম্নরূপ িবিধমালা
ণয়ন কিরলঃ–
2। সংিক্ষপ্ত িশেরানাম o বতর্ন।–(2) ei িবিধমালা রাজৈনিতক দল িনবন্ধন িবিধমালা, 3119 নােম aিভিহত হiেব।
(3) iহা aিবলেমব্ কায র্কর হiেব।
3। সংজ্ঞা।–িবষয় বা সেঙ্গর পিরপন্থী েকান িকছু না থািকেল, ei িবিধমালায়–
(ক) "Article" aথ র্ Order eর েকান Article;
(খ) ‘‘Order’’ aথ র্ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No.155 of 1972);
(গ) ‘‘কিমশন’’ aথ র্ গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর aনুেচ্ছদ 229 eর aধীন িতিষ্ঠত িনব র্াচন কিমশন;
(ঘ) ‘‘তফিসল’’ aথ র্ ei িবিধমালার তফিসল;
(ঙ) ‘‘রাজৈনিতক দল’’ aথ র্ গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােনর aনুেচ্ছদ 263 e সংজ্ঞািয়ত রাজৈনিতক দল।
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4। রাজৈনিতক দেলর িনবন্ধেনর জনয্ দরখাসত্ম আহবান ।–কিমশন, Order eর Article 90A eর uেদ্দশয্ পূরণকেল্প,

uক্ত Order eর aধীন aনুিষ্ঠতবয্ িনব র্াচেন aংশগর্হণ কিরেত iচ্ছুক রাজৈনিতক দেলর িনবন্ধেনর জনয্ সময় সময় গণিবজ্ঞিপ্ত দব্ারা
দরখাসত্ম আহবান কিরেত পািরেব।
5। িনবন্ধেনর জনয্ দরখাসত্ম দািখল ।-–Order eর Article 90 A eর aধীন িনবন্ধন কিরেত iচ্ছুক eবং Article 90B
eর aধীন শতর্সমূহ পালেন সক্ষম েতয্ক রাজৈনিতক দলেক িনবন্ধেনর জনয্ দেলর েচয়ারময্ান o সাধারণ সম্পাদক বা uহােদর
সমপয র্ােয়র পদািধকারীর সব্াক্ষের তফিসল eর ফরম 2 e কিমশেনর বরাবের দরখাসত্ম দািখল কিরেত হiেব eবং uক্ত দরখােসত্মর
সিহত িবিধ 7 e uিল্লিখত দিললািদ সংযুক্ত কিরেত হiেব।
6। িনবন্ধন িফ।–িবিধ 5 e uিল্লিখত দরখােস্তর সিহত দরখাস্তকারী েতয্ক রাজৈনিতক দলেক িনবন্ধন িফ বাবদ aেফরতেযাগয্ প চ হাজার টাকা, সিচব, িনব র্াচন কিমশন সিচবালয় eর aনুকূেল ে জারী চালােনর মাধয্েম জমা দান কিরেত হiেব।
7। দরখােস্তর সিহত আবশয্কীয় দিললািদ সংযুক্তকরণ।–িবিধ 5 e uিল্লিখত দরখােস্তর সিহত েতয্ক রাজৈনিতক দলেক
uক্ত দেলর সাধারণ সম্পাদক কতৃর্ক সতয্ািয়ত িনম্নিলিখত দিললািদ সংযুক্ত কিরেত হiেব, যথাঃ–
(ক) দেলর গঠনত ;
(খ) দেলর িনব র্াচনী iেস্তহার, যিদ থােক;
(গ) দেলর িবিধমালা, যিদ থােক;
(ঘ) দেলর েলােগা eবং পতাকার ছিব;
(ঙ) দেলর েক ীয় িনব র্াহী কিমিট বা সমমােনর কিমিটর সকল সদেসয্র পদবীসহ নােমর তািলকা;
(চ) দেলর নােম রিক্ষত বয্াংক-eকাuন্ট নমব্র o বয্াংেকর নাম eবং uক্ত eকাuেন্টর সব র্েশষ িস্থিত;
(ছ) দেলর তহিবেলর uৎেসর িববরণ;
(জ) দেলর িনবন্ধেনর দরখাস্ত কিরবার জনয্ সংিশ্লষ্ট বয্িক্তর aনুকূেল দত্ত ক্ষমতাপ ;
(ঝ) িনবন্ধন িফ বাবদ সিচব, িনব র্াচন কিমশন সিচবালেয়র বরাবের জমাকৃত a-েফরতেযাগয্ টাকার ে জারী চালােনর
কিপ; eবং
(ঞ) (a) বাংলােদশ সব্াধীন হiবার পর হiেত দরখাস্ত দািখল কিরবার তািরখ পয র্ন্ত সমেয়র মেধয্ aনুিষ্ঠত সংসদ
িনব র্াচেনর েয েকান eকিটেত দলীয় িনব র্াচনী তীক লiয়া কমপেক্ষ eকিট আসন লােভর সমথ র্েন ামািণক
দিলল; aথবা
(আ) বাংলােদশ সব্াধীন হiবার পর হiেত দরখাসত্ম দািখল কিরবার তািরখ পয র্সত্ম সমেয়র মেধয্ aনুিষ্ঠত সংসদ
িনব র্াচেনর েয েকান eকিটেত দরখাসত্মকারী দল কতৃর্ক িনব র্াচেন aংশগর্হণকৃত িনব র্াচনী eলাকায় দত্ত েমাট
েভাট সংখয্ার শতকরা প চ ভাগ েভাট লােভর সমথ র্েন কিমশন বা তদ্কতৃর্ক ক্ষমতা াপ্ত কমর্কতর্া কতৃর্ক
iসুয্কৃত তয্য়নপ ; aথবা
(i) দেলর েক ীয় কিমিটসহ, uহা েয নােমi aিভিহত হuক না েকন, eকিট সিকর্য় েক ীয় দপ্তর; aনূয্ন দশিট
শাসিনক েজলায় েজলা কিমিটসহ কায র্কর েজলা দপ্তর eবং aনূয্ন পঞ্চাশিট uপেজলা বা, েক্ষ মত,
েমে াপিলটন থানায় কায র্কর দফতর থািকবার সমথ র্েন ামািণক দিলল।
8। িনবন্ধন িকর্য়া, iতয্ািদ।–(2) িবিধ 5 eর aধীন েকান দরখাস্ত ািপ্তর পর কিমশন uক্ত দরখাস্ত o uহােত বিণ র্ত তথয্ািদ
eবং uহার সিহত সংযুক্ত িবিধ 7 e বিণ র্ত দিললািদর সিঠকতা eবং Article 90B eর aধীন িনবন্ধেনর শতর্াবলী িতপালন করা
হiয়ােছ িক না uহা যাচাi কিরেব।
(3) uপ-িবিধ (2) eর aধীন যাচাi aেন্ত কিমশেনর িনকট যিদ তীয়মান হয় েয,–
(ক) িনবন্ধেনর জনয্ দরখােস্ত বিণ র্ত তথয্ািদ o uহার সিহত দািখলকৃত দিললািদ সিঠক; eবং

(খ) Article 90B eর aধীন িনবন্ধেনর শতর্াবলী যথাযথভােব িতপালন করা হiয়ােছ–
তাহা হiেল কিমশন, uক্ত দরখাস্ত o uহার সিহত সংযুক্ত দিললািদ eবং দরখাস্তকারী দেলর িনবন্ধেনর িবষেয় কাহারo েকান
আপিত্ত থািকেল তাহা িবজ্ঞিপ্তেত uিল্লিখত সমেয়র মেধয্ কিমশেনর িনকট েপশ কিরবার আহবান জানাiয়া, দুiিট জাতীয় ৈদিনেক
তফিসল eর ফরম-3 e িবজ্ঞিপ্ত কাশ কিরেব।
(4) uপ-িবিধ (3) eর aধীন দত্ত িবজ্ঞিপ্তেত uিল্লিখত সমেয়র মেধয্ েকান আপিত্ত পাoয়া েগেল কিমশন দরখাস্তকারী eবং
আপিত্তকারীেক শুনানীর সুেযাগ দান কিরয়া দরখাস্তিট মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর কিরেত পািরেব।
(5) uপ-িবিধ (3) eর aধীন দত্ত িবজ্ঞিপ্তেত uিল্লিখত তািরেখর মেধয্ েকান আপিত্ত পাoয়া না েগেল কিমশন দরখাস্তিট মঞ্জুর
কিরেব।
(6) uপ-িবিধ (2) eর aধীন যাচাi aেন্ত কিমশেনর িনকট যিদ তীয়মান হয় েয,–
(ক) িনবন্ধেনর জনয্ েকান দরখাস্ত যথাযথভােব পূরণ করা হয় নাi; বা
(খ) uক্ত দরখােস্ত Article 90B eর aধীন িনবন্ধেনর শতর্াবলী পূরণ করা হয় নাi; বা
(গ) িবিধ 7 e uিল্লিখত দিললািদ দরখােস্তর সিহত সংযুক্ত করা হয় নাi–
তাহা হiেল কিমশন, দরখাস্তকারী দলেক aনূধব্র্ পেনর িদেনর মেধয্ েয়াজনীয় দিললািদ সরবরাহসহ aনয্ানয্ িট সংেশাধেনর
সুেযাগ দান কিরয়া eকিট প দান কিরেব।
(7) uপ-িবিধ (6) e uিল্লিখত প ািপ্তর পর দরখাস্তকারী দল েয়াজনীয় চািহদা পূরণ কিরেল কিমশন uপ-িবিধ (3), (4)
o (5) e বিণ র্ত পদ্ধিত aনুসরণ কিরয়া দরখাস্তিট মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর কিরেত পািরেব।
(8) uপ-িবিধ (6) e uিল্লিখত সমেয়র মেধয্ দরখাস্তকারী দল েকান পদেক্ষপ গর্হণ না কিরেল কিমশন uক্ত দলেক িনবন্ধেনর
aেযাগয্ িবেবচনা কিরয়া দরখাস্তিট নামঞ্জুর কিরেব ।
র্
9। িনবন্ধন সািটিফেকট।–কিমশন,
েকান রাজৈনিতক দলেক Order eর Article 90A eর aধীন িনবিন্ধত কিরবার িসদ্ধান্ত
র্
গর্হণ কিরেল, uক্ত দেলর aনুকূেল তফিসেলর ফরম-4 e eকিট িনবন্ধন সািটিফেকট
দান কিরেব eবং uক্ত িনবিন্ধত রাজৈনিতক
দেলর নাম Article 90E eর িবধান েমাতােবক সরকারী েগেজেট কাশ কিরেব।
৯। িনবন্ধেনর শতর্ািদ পিরপালন সম্পেকর্ কিমশনেক aবিহতকরণ।– েতয্ক িনবিন্ধত রাজৈনিতক দল িনবন্ধেনর শতর্াবলী
পিরপালন সম্পেকর্ কিমশনেক, সময় সময়, aবিহত কিরেব eবং তদ্লেক্ষয্ সংিশ্লষ্ট দলেক িনম্নিলিখত বয্বস্থা গর্হণ কিরেত হiেব,
যথাঃ–
(ক) দেলর েক ীয় পয র্ােয় নূতন কিমিটর িনব র্ািচত সদসয্েদর তািলকা eবং সংিশ্লষ্ট দেলর eতদ্সংকর্ামত্ম সভার
কায র্িববরণীর aনুিলিপ কিমশেন দািখল;
(খ) িত বৎসর 42 েশ জুলাi eর মেধয্ aবয্বিহত প˜েব র্র পিঞ্জকা বৎসেরর সংিশ্লষ্ট দেলর আিথ র্ক েলনেদন eকিট
েরিজস্টাড র্ চাটাড র্ eকাuিন্টং ফামর্ দব্ারা aিডট করাiয়া aিডট িরেপােট র্র eকিট কিপ কিমশেন দািখল;
(গ) কিমশন, সময় সময়, েয সকল তথয্ বা কাগজপ চািহেব uহা কিমশেন ে রণ; eবং
(ঘ) কিমশন, সময় সময়, েয সকল িবষেয়র uপর মন্তবয্ বা বয্াখয্া চািহেব uহা পিরপালন।
21। িনবন্ধন বািতল।–কিমশন–
(ক) Article 90H eর িবধান েমাতােবক, েকান িনবিন্ধত রাজৈনিতক দেলর িনবন্ধন বািতল কিরেত পািরেব; eবং
(খ) Article 44CCC eর clause(5) eর aধীন েকান িনবিন্ধত রাজৈনিতক দেলর িনবন্ধন বািতেলর েক্ষে Article
90H e বিণ র্ত পদ্ধিত aনুসরণ কিরেব।

22। রিহতকরণ o েহফাজত।–(2) িনব র্াচন কিমশন সিচবালেয়র জ্ঞাপন নং-eস, আর, o নং-336-আiন/3112 তািরখ 6i
ভা , 2519 েমাতােবক 31েশ আগস্ট, 3112 দব্ারা জারীকৃত িনব র্াচন কিমশন (রাজৈনিতক দল িনবন্ধীকরণ) িবিধমালা, 3112,
eতদ্দব্ারা রিহত করা হiল।
(3) uপ-িবিধ (2) eর aধীন রিহত িবিধমালা aনুসরেণ কিমশেনর সিহত iতঃপূেব র্ িনবিন্ধত িকংবা িনবন্ধেনর জনয্
দরখাস্তকৃত েতয্ক রাজৈনিতক দলেক Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2008 (3119 সেনর
53 নং aধয্ােদশ) দব্ারা সংেশািধত Order eর Chapter VI A েত বিণ র্ত শতর্াবলী ei িবিধমালা জারীর িদন হiেত পরবত
পেনর িদেনর মেধয্ পূরণ কিরয়া uহার মািণক দিলল কিমশেন দািখল কিরেত হiেব eবং uক্তরূেপ দািখল করা হiেল কিমশন
র্
uহার সিঠকতা যাচাi aেন্ত uক্ত Chapter VI A েত বিণ র্ত পদ্ধিত aনুসরণ কিরয়া uক্ত রাজৈনিতক দলেক িনবন্ধন সািটিফেকট
দান কিরেব।
(4) uপ-িবিধ (3) e যাহা িকছুi থাকুক না েকন, uপ-িবিধ (2) eর aধীন রিহত িবিধমালা aনুসরেণ iতঃপূেব র্ িনবিন্ধত
িকংবা িনবন্ধেনর জনয্ দরখাস্তকৃত েকান রাজৈনিতক দেলর সংেশািধত Order eর Chapter VI A eর aধীন নতুন কিরয়া
কিমশেনর সিহত িনবন্ধন eর দরখাস্ত দািখল কিরেত েকান বাধা থািকেব না।
তফিসল
ফরম-2
[িবিধ 5 ষ্টবয্]
বরাবর,
সিচব
িনব র্াচন কিমশন সিচবালয়
েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
Representation of the People Order, 1972 (P.O.No.155 of 1972) eর Article 90A eর aধীন রাজৈনিতক

দল িনবন্ধেনর জনয্ দরখাস্ত।

2। দেলর পূণ র্ নামঃ

3। দেলর সংিক্ষপ্ত নাম (যিদ থােক)◌ঃ

4। দেলর ধান কায র্ালেয়র িঠকানাঃ
i-েমiলঃ
েফান নমব্রঃ

ফয্াক্স নমব্রঃ

5। দেলর পেক্ষ েযাগােযাগ রক্ষাকারীর নাম o পদবীঃ
েটিলেফান নমব্রঃ

েমাবাiল নমব্রঃ

5| `‡ji †K›`ªxq wbe©vnx KwgwU ev mggv‡bi KwgwU msμvš— Z_¨ t
(ক) গঠন/িনব র্াচেনর তািরখ

(খ) েময়াদ uত্তীণ র্ হiবার তািরখ

(M) mKj m`‡m¨i bvg I c`ex (mshy³ Ki“b)
6| †hB cÖZxK `‡ji AbyK‚‡j msi¶‡Yi Rb¨ Av‡e`b Kiv nBqv‡Q
cÖZx‡Ki bvg
8 (ক) বাংলােদশ সব্াধীন হiবার পর হiেত দরখাস্ত দািখেলর তািরখ পয র্ন্ত সমেয়র মেধয্ aনুিষ্ঠত সংসদ িনব র্াচেনর েয েকান
eকিটেত দলীয় িনব র্াচনী তীক লiয়া কমপেক্ষ eকিট আসেন িনব র্ািচত হiয়ােছন eমন eকজন দলীয় াথ র তথয্ িনেম্ন
দত্ত হiলঃ
িনব র্ািচত সদেসয্র নামঃ
িনব র্াচনী eলাকার নমব্র, নাম o তীক েয সংসদ িনব র্াচেন িনব র্ািচত (কততম?)

aথবা
8 (খ) বাংলােদশ সব্াধীন হiবার পর হiেত দরখাস্ত দািখেলর তািরখ পয র্ন্ত সমেয়র মেধয্ aনুিষ্ঠত সংসদ িনব র্াচেনর েয েকান
eকিটেত uক্ত দল কতৃর্ক aংশগর্হণকৃত আসেন দত্ত েমাট েভােটর শতকরা প চ ভাগ েভাট লাভ সংকর্ান্ত কিমশন িকংবা
তৎকতৃর্ক ক্ষমতা দত্ত েকান কমর্কতর্া কতৃর্ক দত্ত তয্য়নপ eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল;
aথবা
8 (গ) দেলর েক ীয় কিমিটসহ েদেশর েমাট েজলার aনূয্ন দশিট শাসিনক েজলায় েজলা কিমিটসহ কায র্কর েজলা দপ্তর o
দপ্তরসমূেহর দিললািদ eবং aনূয্ন পঞ্চাশিট uপেজলা বা, েক্ষ মত, েমে াপিলটন থানায় কায র্করী দপ্তর থািকবার ামািণক
দিলল eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল।
9। দেলর নােম েয বয্াংেক িহসাব (eকাuন্ট) রেয়েছ uহার নাম o িঠকানা
কর্িমক নমব্র বয্াংেকর নাম o িঠকানা িহসাব নমব্র দরখােস্তর তািরেখ িস্থিত

৯। দেলর তহিবেলর uৎস/uৎসসমূেহর িববরণ
কর্িমক নমব্র uৎেসর ধরন দরখাস্ত দািখেলর তািরেখ তহিবেলর পিরমাণ

10| সংযুিক্তসমূহঃ
(ক) দেলর গঠনত eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল
(খ) দেলর িনব র্াচনী iশেতহার eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল
(গ) দেলর িবিধমালা eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল
(ঘ) দেলর েলােগা eবং পতাকার ছিব eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল
(ঙ) দেলর িনবন্ধেনর িবষেয় দেলর কায র্িনব র্াহী কিমিটর িসদ্ধােন্তর aনুিলিপ eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল
(চ) দেলর েক ীয় িনব র্াহী কিমিট বা সমমােনর কিমিটর সকল সদেসয্র নাম o পদবী eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল
(ছ) িনবন্ধন িফ বাবদ সিচব, িনব র্াচন কিমশন সিচবালেয়র বরাবের জমাকৃত a-েফরতেযাগয্ টাকার ে জারী চালােনর কিপ
যার নমব্র বয্াংেকর নাম
eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল।
(জ) দেলর নােম রিক্ষত বয্াংক-eকাuন্ট eর নাম, eকাuন্ট নমব্র o সব র্েশষ িস্থিতর িববরণ সংযুক্ত করা হiল
(ঝ) দেলর তহিবেলর uৎেসর িববরণ eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল
(ঞ) িনবন্ধেনর দরখাস্ত কিরবার জনয্ ক্ষমতা াপ্ত সংিশ্লষ্ট বয্িক্তর aনুকূেল দত্ত ক্ষমতাপ eতদ্সংেগ সংযুক্ত করা হiল
uপের দত্ত তথয্সমূহ eবং সংযুিক্ত িহসােব দািখলকৃত সকল দিলল দস্তােবজ আমােদর জ্ঞান o িবশব্াসমেত সম্পূণ র্ সতয্ eবং
িনভুর্ল। আমরা দেলর কায র্িনব র্াহী কিমিটর িসদ্ধান্ত aনুসাের ei দরখাস্ত েপশ কিরেতিছ।

দেলর সভাপিত বা সমময র্াদাধারী
কায র্িনব র্াহেকর সব্াক্ষর eবং তািরখ
nu¨v
nu¨v
nu¨v
nu¨v
nu¨v
nu¨v

না

দেলর মহাসিচব বা সমময র্াদাধারী
কায র্িনব র্াহেকর সব্াক্ষর eবং তািরখ

না
হয্
হয্
হয্
সংযুিক্তঃ
2। ............................................................................................
3। ............................................................................................
4। ............................................................................................
5। ............................................................................................
6। ............................................................................................
7। ............................................................................................
8। ............................................................................................
9। ............................................................................................
৯। ............................................................................................
21। ...........................................................................................
ফরম-3
[িবিধ 8 (4) ষ্টবয্]
িনব র্াচন কিমশন সিচবালয়
েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
িবজ্ঞিপ্ত
eতদব্ারা সব র্সাধারণেক জানােনা যাiেতেছ েয, Representation of the People Order, 1972 (P.O.No.155 of 1972) eর
Chapter VIA eর aধীন ..................... ..................................................................... নােম o
....................................... ....................................................................................... িঠকানায় িনবন্ধেনর জনয্
জনাব
............................................................................................................
o
জনাব
................................................................................................... যথাকর্েম uক্ত দেলর সভাপিত/সভাপিতর
সমময র্াদাধারী কায র্িনব র্াহক eবং মহাসিচব/মহাসিচেবর সমময র্াদাধারী কায র্িনব র্াহক কিমশেনর িনকট eকিট দরখাস্ত েপশ
কিরয়ােছন। uক্ত রাজৈনিতক দেলর িনবন্ধেনর িবষেয় কাহারo েকান আপিত্ত থািকেল uহার কারণ uেল্লখপূব র্ক েয়াজনীয়
দিললািদসহ আগামী ............................................ তািরেখর মেধয্ িনম্নসব্াক্ষরকারীর িনকট িলিখতভােব জানাiবার জনয্
রাজৈনিতক দল িনবন্ধন িবিধমালা, 3119 eর িবিধ 8(3) eর aধীন িবজ্ঞিপ্ত দান করা হiল।
সিচব
িনব র্াচন কিমশন সিচবালয়
েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
ফরম-4
[িবিধ 9 ষ্টবয্]
িনব র্াচন কিমশন সিচবালয়
েশের বাংলা নগর, ঢাকা।

র্
িনবন্ধন সািটিফেকট
তয্য়ন করা যাiেতেছ েয, িনেম্ন uিল্লিখত রাজৈনিতক দল Representation of the People Order, 1972 eর Chapter
VIA eর aধীন বাংলােদশ িনব র্াচন কিমশেনর সিহত িনবিন্ধত হiয়ােছ।
িনবিন্ধত রাজৈনিতক দেলর পূণ র্ নামঃ
িনবিন্ধত রাজৈনিতক দেলর সংিক্ষপ্ত নামঃ
িনবন্ধেনর তািরেখ দেলর ধান কায র্ালেয়র িঠকানাঃ

িনবন্ধেনর তািরেখ দেলর সভাপিত/সভাপিতর সমময র্াদাধারী কায র্িনব র্াহেকর নামঃ

িনবন্ধেনর তািরেখ দেলর মহাসিচব/মহাসিচেবর সমময র্াদাধারী কায র্িনব র্াহেকর নামঃ

িনবন্ধন নমব্রঃ
িনবন্ধেনর তািরখঃ
mwPe

wbe©vPb Kwgkb mwPevjq
†k‡i evsjv bMi, XvKv|
wbe©vPb Kwgk‡bi Av‡`kμ‡g
মুহম্মদ হুমায়ুন কিবর
সিচব।
e, েক, eম রিফকুল iসলাম (uপ-সিচব), uপ-িনয় ক, বাংলােদশ সরকাির মু ণালয়, ঢাকা কতৃর্ক মুি ত। েমাঃ আখ্তার েহােসন
(uপ-সিচব), uপ-িনয় ক, বাংলােদশ ফরম o কাশনা aিফস, েতজগ o, ঢাকা কতৃর্ক কািশত।

